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Yngve Rosqvist som under ntlgra veckor skall lära' ut sitt lcun
nande i vinterkörning och i sladdning. 

Vinterbilskola i V emmenhögstrakten 

ordnas för gamla och unga bilister 
Ett lovvärt initiativ för höjande av trafiksäkerheten har tagits av 

Medborgarskolan i Vernrnenhögsbygden tillsammans med den kände bil

föraren Yngve Rosqvist. Man ordnar nämligen under vintern en kurs 1 

sladdning och vinterkörning, och redan torsdag i nästa vecka kör man 

igång med "Vinter bilskolan". J 
Iden till denna vinterbilskola korn- Som framgår av annons på denna 

mer närmast från Yngve Rosqvist. sida måste anmälningarna vara inne 
Själv är han ju en van förare och under veckoslutet och under mån

deltar ofta i tävlingar av olika slag, dagen. LAGE 
och de lärdornar han nu har vill han 
dela med sig. För övrigt har han 
gjort en Europamästarinna av sin 
fru, och då bör han ju kunna göra 
många andra till om Inte Europa-

l mästare så i varje fall säkra bilfö
l rare som inte grips av panik då 
·väglaget inte håller bilen och som 
framför allt inte råkar ut för såda
na situationer, där man kan riskera 
olyckor. 

1-rlhjul eller motorbroms? 

Det är först och främst 1 preven
tivt syfte som kursen ordnas, säger 
Yngve Rosqvist. Det har l tidningar
na mycket pratats om fördelar och 1 
nackdelar med frihjul och motor
broms för att reda upP. situationer 
som kan uppkomma. Har skall vi 
syssla med att finslipa den teknik 
deltagarna redan har - såvitt inte 
denna är helt fel - och meningen 
är att de aldrig skall behöva använ
da sig av avancerade metoder för 
att kornrna helskinnade fram. 

Kursen är öppen för alla sorts bil
förare, gamla som unga, och alla 
slags bilar och modeller duger. Var 
och en kör naturligtvis sin egen bil 
på de praktiska övningarna och be
talar själv sin bensin. Rusavgiften 
blir inte avskräckande hög, ca en tia, 
och kursen börjar som sagt på tors
tlag den 19. 

C1 G Hammarlund på besök 

Kommunen visar intresse för iden 
och man ställer för teorilektionerna 
lokal till förfogande i folkskolan. För 
de praktiska övningarna hoppas man 
få kornmunens stöd med att spola 
grusplanen på Idrottsplatsen och vid 
förfrågan har man fått positivt svar. 
Tio lektioner omfattar kursen därav 
6 teoretiska kvällar. Till avslutnings
kvällen kornmer Sveriges bilradio C 
G Hammarlund på besök och pratar 
vidare. Varje teorilektion s l u tar med 
öppen diskussion .för att allas er
farenl'reter skall kunna ventileras. 
Till andra lektionen blir det "hem
läxa" d v s man skall då ha läst 
igenom de nyheter i vägtrafikförord-

l 
ningen som presenteras första gång
en. 

Huvudvikten läggs dock på kör
~ nii?.g vi~ter~.id .. Deltagarna skall fä 
prova pa kormng på isgata, sandad 
isgata och i snö. Filmer som bely
ser körteknik kornmer att visas 
och varje elev får köra omkring med 
en kritiserande Rosqvist vid sidan 
av sig. Man hoppas nu bara att alla 
de som tidigare visat intresse för 
en sådan kurs snarast anmäler sig. 

Platsantalet är för övrigt begrän
l sat - skall det bli tid att ta hand 
om alla får de inte vara för mänga. 

l~ 
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Festligt jubileum i SkUrups Hemvärn 

Fr. v. hemvärnels försie ordf. fabr. Sven Bergman, förre ordf. hr Thure Carmen, översie Wilhelm Reuter
swärd, hemvärnschef Uno Roos och kretschef Arthur Grönkvisf. 

Att statsmakterna inser hemvärnets tioner håller försvarsviljan vid liv. hoppades att det goda samarbetet stora betydelse visar att denna vik- Han framhöll även vikten av rekry- skulle fortsätta samt överlämnade ett tiga del av vårt försvar föreslagits få teringen och att hemvärnet tillföres silverfat. Lottakårens hedersordförökad anslagstilldelning, fastslog Fo- moderna vapen. Slutligen tackade ande fru Selma Hervidsson framförbefälhavaren överste Wilhelm Reu- han Skurups hemvärn, dess lottor de också sina lyckönskningar, och terswärd i sitt · högtidstal, när Sku- och HK-personal för ett aldrig svik- hemvärnets förste ordförande Sven rups hemvärn på tisdagskvällen fira- tande intresse och utbringade ett leve E. Bargman berättade om den första de sin 20-åriga tillvaro med en ge- för jubilaFen. tidens stora entusiasm och brist på mytlig festlighet på Svaneholms slott. Dessförinnan hade hemvärnschefen vapen samt gladde sig över att enHan erinrade om hur under hotet Uno Roos välkomnat sextiotalet, vari tusiasmen åter tycks ha vaknat till från Hitlertyskland försvarsviljan han speciellt vände sig till överste liv efter en nedgångsperiod. tog sig många uttryck i Sverige, Reuterswärd, de tidigare hemvärns- Efter kaffet underhöll Alf Nordkanske vackrast genom hemvärns- cheferna och lottakåren representan- ström och Lennart Hansson en stund rörelsen, som spred sig som en löp- . ter. Lottakårens ordförande fru Dora med musik. Så samlades man kring eld och mötte god genklang även iiLarsson tackade för all hjälp och för ett fruktbord, varpå följde prisutSkurup. gott kamratskap samt överlämnade en delning samt utdelning av årtalsmär-Inte minst viktigt är att hemvärnet pokal att användas som pris. Och ken vilken förrättades av över~te c;>ch andra frivilliga försvarsorganisa- FBU:s ordförande Carl Gustaf Kruss Reuterswärd. 
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På söndagseftermiddagen visades nya Centralskolan i Skurup för 

allmänheten. över 400 intresserade begagnade sig av tillfället, och bland 
de många närvarande märktes åtskilliga från närliggande kommuner 
inom högstadiets rekryteringsområde. Redan detta varslar på sitt sätt 
om att Skurup är och ännu mer kan bli en central skolort för bygden. 

Rektor Ernst Jeppsson tog emot i medel och med raffinerat färgval ska
skolans vackra vestibul där en deko- pats en tilltalande dekor och icke 

. .' .. .. minst att akustiken är påfallande god 
rativ grupp fntt va::cande bladvaxter samt belysningen behaglig och effek
brldar ett vacke~t mslag, _och glas- tiv kunde också konstateras. Stort 
~ontrar med ?.nser från rdrottsta';'- intresse väckte gymnastikhallen, som 
hngar och u~ta~lda v~ckra. elevarbe~ inte bara tillgodoser skolans eget be
t~n ger en mttoduktwn tiii_skolan. hov utan även är ägnad att bli en 
Jamte rektor Jeppsson hade. sto:;re de- ungdomsidrottens högborg, som kan 
len av tararkåren. n~funmt srg o.ch utnyttjas långt utöver samhällets 
fungerad~ under vrsmngen sor,n vag- gränser. Gymnastikdirektör Else An
ledare for grupp~r av b~sokan~e. dersson informerade om gymnastik
B~and dem. som mott upp vrd entren hallens utrustning och användbarhet 
m.arktes vrd~re skolstyrelsens ord- och omnämnde· bl. a . det special
forande, ~ul~us Carl~son, sko~bygg- byggda golvet som har just den svikt 
n11dskommrttens ordforande Nrls O. man önskat sig. 
Jonsson m. fl. 

MODERN AVDELNING Rektor Jeppsson lämnade först en 
allmän orientering om skolbygget. 
Man fick bl. a. veta, att skolan in- I skolköket tog fröken Birgit Nils
rymmer 8 skolsalar, 2 grupprum, bib- son emot och upplyste om utbygg
liotek, administrationsbyggnad med nadsmöjligheterna i denna moderna 
expeditioner, lärarerum, dublicerings- a':?elning.' ~land de närvar~nde hus
rum, rum för vaktmästare, konferens- modrama va~kte hemvårdslagenheten 
rum, yrkesvalslärares expedition, in- smått sensation, och man var helt 
sctitutoisnlokaler för geografi, biolo- med på noterna vid orienteringen 
gi, kemi, fysik, teckningssal, skol- om hur eleverna lär heminredning, 
verkstad trä- och metallslöjdsal, skötsel av tvättmaskiner och mycket 
skolkökslokaler bestående av 2 st. annat som jämte matlagning ingår i 
skolkök med matsalar och andra ut- kursen. Slöjdlärararna Ragnar Jöns
rymmen, hemvårdslägenhet och tvätt- son och Bruno Jensen vägledde de 
stuga samt gymnastikhall med tillhö- besökande i slöjdsalar och skolverk
rande utrymme. stad. I synnerhet hantverkare och 

Kostnaderna för den egentliga fackut~ildade besöka!~ gjorde sig 
skolbyggnaden utgör 1.796.560:- kr. underrattade . Ol"ll slo)dsalars- och 
och för gymnastikhallen 597.960:- ver~tadsmaskmer och verkt~gsupp
kr. 1 statsbidrag har utgått 6 84.500 sattnmg. I sko~verksta~en frck de 
kr. Köpingens egna kostnader lig- t. _o. m. se en._PoJkgrupp 1 ar~ete med 
ger alltså på 1.700.000 kr. Bygget oh_ka metallforemål och smarre ma-
kunde färdigställas för totalt kr. skmdela_r · . . .. 
2.394.510 mot beräknade 2.800.000 kr. Tecknmgssalen ~ch brblroteket a: 

.. . . exempel på ovanligt vackra rum 1 
Darefter _vrdtog rundvandrmge_n ge- den nya skolan. I den förra be.und 

nom l_okalrteterna m~d resp. l~are rades en mängd vackra elevarbeten 
som crceroner. Mall:. faste ~rg .. vrd att som gav vittne om elevernas smak 
salar ocJ: lokaler for. spE!cialandamål och konstnärliga skaparförmåga. In
ger ett _]Just och _luftigt m~yck med stitutionerna för kemi och fysik samt 
utsyn over .~ev~rga och valordnade biologi var mönstergillt ordnade. Ut
tradgårdsanlaggnmgar. Att med enkla rustningen är hypermodern och ._ · l mångsidig, och ger stora möjligheter 

· till e.n god undervisning. Dessutom 

4 O O b d d finnes en mängd demonstrationsma-personer eun ra e t~rial, _bl. a. la~e man märke till de 
nkhaltiga samlingarna av uppstop
pade djur och fåglar samt fäste sig 

C l k l • st· särskilt vid Qe vackra örnarna. Cen-entra S O an l rurup traJradio med högtalare i samtliga 

~ ~~~al~h f~~~i~f~r~~~aut~~d~~~~=~~-

Magister Lars Bohlin demonstrerar en modell av bilmotor för en in
tresserad skara i fysiksalens materialrum. 

Besökarna uttryckte över lag sin 
tillfredsställelse över att få se den 
vackra och på alla sätt ändamåls
enliga och välutrustade skolan. 
Man galdde sig över de möjligheter 
till utbildning som ungdomen här 
fått - en och annan som observerat 
den stigande översvämningeni Präs
tamoss en i skolans närhet hade 
nog fruktat, att källarna skulle va
ra besvärade av vatten, men allt 
befanns torrt även i de nedersta re-
gionerna. ~~· ----------~----~ 
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Enhetsskolan l Skurup 
visad för allmänheten 

Demonstration i slöjdsalen. F1· v fabrikör Emil Larsson, Stenberget, skräddaremä.stare Bernhard Andersson, eLeven Tommy Jönsson, kon
torist Ewald Andersson, Monika lngvarsson, Svenstorp. 

På söndagen var det offentlig visning av Sklll"ups nya enhetsskola. Många skumpsbor tog tiHfi.met i akt att med skolans lärare som ciceroner, bese skolan. Besökarna togs emot i entren av rektor Ernst Jeppswn, som gav en kort orientering om skolans tillkomst, samt med hjälp av en modell visade bur skolområdet med byggnade;r tog sig ut. 

Rektor Jeppsson bad besökarna sko!l·an inTIJehå'1·1eor 8 sk011sa1trur, tv'å särskilt lägga märke till källarna, .gruppa•um. bil>H:ot·ek, admiill'i.s.trahur torra och fina de är. Det har ·tromlbyg~gtnta:d med e~pe•dliitionsju klankats på att man förlagt loka!1e·r, lärwrum dupl1ictetring.sa'llm skolan så lågt i förhållande till för vak!Jmästatren konieore=um omgivningen, med risk för över- ya,kesval·~1ära•re.ns ~x·pi!<dition, insti ~ svämmningar i källarna. Vakt- 1tuti:on1~lo1ka!l~r för · geotgl"alfii och mästare Ake Svensson demon- biod•otgi, lreani oah fysik, teCJk:nmgsstrerade pannrummet och de sa:!, trä- och mettatlllslöj•dsa!l, skollpumpar som skall träda i funktion kölks1okaloer 'be.;,tå<mde a'V två sk·olvid eventuell översvämning. Han kök med mwtsa•1atr och andl"a ut- , nämnde att pumparna trots tr}'mnnem, herrwåa·d<däJgeTIJhtelt, wäJtthöstens stora nederhörd inte be- stu1g1a sam1 gymnastik:ha.llll med ti·Dlhövt vara i funktion en enda gång. hörande urtrymmen. Sedan besågs klassrummen som Ko >•tnad'ema för byggmadlen upphar högtalare och telefon. I går titl!l 1.796.550 ktr och gynmao.s.truk:-1 Gymnastikhallen gav gymnastikdir ha.\'1en 597 .S6'0 .k!r. D€l!l samman1ta~gda Else Andersson en inblick i hallens k:onstna·den äa· 2.3·94.510 ror. A'V stora möjligheter och stora resurser dtessa har erhå'lh!is 684.500 kr i för olika slag av bollspel och sta:tsbi•dt1ag, En . !l'!ädj•ande sa:k är rdiootter. SlkoLki:ilksl:ä•rariaman Bi·rgit aJtt sko~an b!Lev b1U:hga11e an boeräJkna't. Nilsson visade omkring i skolköket AlnJlagJg~nmg!en hade ktonstn~dsbeoch demonstrerade alla finesser, ralma,ts hl~ 2.800.000 k·r. som finns. I skolköksavdelningen 
inryms också en lägenhet på ett 
rum och kök och badrum. Där får ~ /Jeleverna lära sej att sköta ett hem /Z tlf (/! samt tillaga middag för fyra per- {_/1~7' , soner helt på egen hand. I metall- ;{//(y;, slöjdsalen höll några elever ur 9 y ~ l 7 b under ledning av lärare Bruno 
Jensen på med svarvning och 
svetsning. · 1 

Cirk•a 400 köpingsbor tJog tiH
relilelt i akt a,tt se den förhämoJi.ga J 
milä!g~g111ingen. Den nya cenlbrafi.-

~~=-=-======·-==-=--··-============= 
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Skur~;~b;gde~l 
Att sätta 

o • 

. ~tnatlps 
• 
t system 

Hör ni till de många tippare, som 
vecka efter vecka lämnar in samma 

rad till tipsombudet i den förviss - 11111111111111 ningen,. att förr eller senare måste t :t':?:': {}l 

l 

:raden slå och ge en nätt slant? I så 
fall kan filaren Ludvig Nilsson .i 
Skurup tala om för er, att det kan 
dröja gansk alänge innan er rad blir 
en fullträff. Själv har han hållit fast 
vid en stående rad i 24 år, och hit
tills har varken den eller de små
system, som byggts upp kring den, 
gett mer än högst 9 rätt. som det är de oväntade utgångf!rna 

"Jag läste en gång i en tipstidning av matcherna ,som ger de stora 
att samma tipsrad återkommer vart pengarna. När det gäller att vinna 
tionde år, men det tror jag inte så större belopp, tror han mer på söm
värst på", säger Nilson. "Jag håller mersketips än på småsystem. Och 
i alla fall fast vid min rad, för mim vem vet? Kanske kommer den ståen
kan ju lill:a gärna tippa bom på en de raden till slut i alla fall att gå in 
stående rad som på någon annan." l med dunder och brak. 

Nu skall man inte förledas att tro L B. N. 
att Nilsson aldrig lyckats få igen ' \ 
några av de pengar han skickat iväg 1/u! j 
till Tipstjänst. Det har tvärtom blivit l~··;'; .· 'lU. 1 
en hel del tior och elvor sammanlagt . 
under årens lopp på rader och små-
system, som inte haft med den 
stående raden att göra. Bäst har det 
gått när han tippat tillsammans med 
andra. Tolv rätt har det inte lyckats 
bli någon gång hittills, men vid ett 
tillfälle var det nära ögat. Det var 
under kriget, när Nilsson hjälpte till 
att försvara fosterlandet i Klags-
hamn. Han/ hade gjort upp ett inte 
all tf ör stort system, men eftersom 
den svenske krigarens avlöning i:Qte 
precis kan kallas furstlig, ville han 

. att en kamrat skulle vara med. Kam-
·taten drog sig emellertid för u tgiften, 
och Nilsson lät bli att skicka in ku-
pongen. Båda ångrade sig en smula, 
när det visade sig att de kunnat få 
omgångens tredje tolva. 

Några stora belopp har Nilsson inte 
vunnit på tips, men så är tippningen 
inte heller huvudsaken för honom. 
Han är mycket fotbollsintresserad, 
och hans lilla hobby är att följa de 
olika lagen och dess framgångar. På 
sa sätt kommer tippningen in litet 
vid sidan om. Mest intresserar den 
engelska ligan, och Nilsson läser en 
hel del fotbolls - och tipslitteratur. 
Det är en intressant och roande hob
by försäkrar han. Att hans små
system inte ger särskilt stor utdel
ning, när de slår, är naturligt, efter-

'Rydsgårpsort. SLKF -avd 

har månadsmöte på Carins kafe i 
Rydsgård på tisdag kl 14. Fru Gud
run Se;rnert Skurup talar över äm
net "~ur sköter ni ert hår mellan 
besöken hos frisören?" Vidare blir 
det allsång och samkväm,. ..L 

SLKF:s månadsmöte 
1 går i Rydsgård blev en .givande 
och rolig tillstäUning. Ordforan~en, 
fru Astrid Mårtensson, kunde halsa 
ett trettiotal medlemmar välkomna 
och överlämnade så. ordet till fru 
Gudrun Sernert från Skurup. 

Fru Sernert pratade om skönhets
vård och hårvård och då särskilt den 
vård SOIIIl damerna själva kan göra 
mellan besöken hos frisörskan. 
Det var många goda tips som för
medlades och så visade tru Sernert 
på några av de närvarande hur en 
ansiktsmask skall läggas. stämningen 
steg över det vanliga då någon i 
församlingen kommenterade vad som 
hände och då "offren" 'inte var a~ 
den sorten som tog åt sig blev de · 
bara roligt. 

Efter demonstrationen blev , de 
kaffedrickning och allsång och maJ 
hade hjärtligt trivsamt hela tiden. 
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I Skurups fLotta idrottshaLl möttes går S·kurup och DaLby - och där växLas det kryss meLban Stig 

SKURUP-DALBY 5,5-2,5 

Stig Malmberg, S-Torsten Vestin, D 
nacksving 3.25, Lennart Ntlsson, D 
w o, Bengt Nilsson, S-Mat-tt Ntlsson, 
D parad 7.55, Kurt Jönsson, D-KJell 
J~hansson, S, poäng, Rolf . Mårtensson, 
S-Knut Jönsson, D , oavg]ot-t, Arn()ld 
Nilsson, s-Km-t Johansson, D, omvant 
livtag 4.35, Gunnar Ntlsson, S- Otto 
Persson, D, mara 3.40, Yngve Persson, 
s, w 0 . Publik: 200. Mattdomare: Ru
dolf Betchart, Sktvarp. 

MG.Lmherg ·och Torsten. Vemn. 

OR och BA 

BORG-LARSSON med barnen EV A, år, och PER 

(Lidbergs foto, Skurup). 
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Se på mej 
- Mitt namn är Kers

tin Jönsson och jag bor i 

Skurup. Där spelar vi is
hockey och det är ett far
ligt spel. Därför bär jag 

alltid pannskydd. Det 
skall Ni också göra .... 
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Intressanta föredrog, livliga -· diskussioner 
vid hussdiursdogen i Skurups lantmannoskola 

Del var en lång rad aktuella och intressanta problem inom nötkreatursaveln som hann behandlas och 
diskuteras på den husdjursdag, som Skurups lantmannaskola, Avelsföreningen för svensk låglandsboskap 
och Ystadsortens avelsförening hade arrangerat på tantmannaskolan under torsdagen. Intresset för denna 
diskussionsdag hade tydligen varit stort, och förutom elever och lärare vid skolan hade 100-talet lant
brukare möll IIPP för att dryfta dessa problem. 
~-· ~· - -~- .~'"""'"--'='--=~~--""'---~'----~~---~~-~~~~-~~---~--' 

Förgrundsfigurer v id Husdjursdagen i Skurup. Fr. v.: konsulent S. Adalber.th, Malmö, lantbr . O . Petri c i, 

B~ddinge, rektor G . Knutsson, . Skurup , byrå chef N. Korkman, Stockholm, godsäg. T. lngvarsson, Katrine 
torp, konsulent S. E. Hildeman, Malmö, och greve C. Piper, Krageholm . 
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Salongsmässigt rådjur familjemedlem p!J Näsbyholm 
Det finns ganska gott om mer 

eller mindre tama rådjur, men det 
är absolut mera ovanligt med ett 
rådjur, som fullständigt ogenerat 
spatserar omkring i rummen, upp
för sig som en medlem av familjen 
och kommer utmärkt väl överens 
med ett halvt dussin hundar. F;tt 
dylikt, högst sällskapligt husdjur 
håller man sig emellertid med på 
Näsbyholms fideikommiss. 

När•SkD kom på besök för att häl· 
sa på Bambi, var han försvunnen, 
och medan grevinnan Manen Lowe
lace berättade om hur det gick till 
att han blev medlem av familjen , 
gick döttrarna Ulla och Ebba samt 

sönerna Dick, Jan och Peter ut och liiiilllliiil letade efter honom i parken. Vi fick 
under tiden r~da på att äldste sonen 
Dick vid en promenad i maj i fjor 
fått syn på ett litet knyte stort som 
en harpalt i ett dike, där det höll på ' 'i;j.]j))(;)I/ 
att drunkna. När han kom närmare, ' '' 
såg han att ciet var en rådjurskilling, 
som kämpade för livet. Han tog in 
hittebarnet och torkade av det, och 
de n lilla fläckiga killingen med sina 
långa, spretande ben vann genast 
den djurvänliga familjens hjärtan. 
Killingen adopterades på stående fot 
och döptes till Bambi. 

Ungdomarna kom · til1baka med 
oförrättat ärende och berätta.de att 
Bambi inte . synts till någonstans. 
Bakom dem kom Bambi. som stan
nade i dörren till biblioteket och tog 
sig en titt på besökarna, innan han 
steg på. Han hade hållit till i köket, 
där ingen hittat honom. Någon som 
helst rädsla kunde inte märkas hos 

Ulla och Ebba ägnar sig åt familjens ke lgr is, medan Pe ter ger Puck 
en tröstande klapp. 

honom, när han helt förstrött nap-
pade till si,g en kaka från bordet och smula besynnerliga för ett rådjur. andra rådjur visas av att man sett 
lät sig väl smaka. Ingen förlägenhet Sin mesta föda skaffar han sig själv honom i sällskap med en annan liten 
här inte. När det gäller Barnbis mat- ute, men nog vankas de t en hel del Bambi då och då. Likaså råder det 
vanor, kan de kanske förefalla en godsaker inomhus också. Till hans allra bästa förhållande mellan Bambi 

favoriträtter hör utan tvekan lingon· och familjem ~ex hundar, caernter-
sylt, kakor och socker, men efterse ' iern Ter ' nus, dvärgpudeln 
han inte är någon kostföraktare sä- Bimbo, de ·stehhundarna Puck 
ger han inte heller nej till en och och P· , de båda riesen-
annan tillagad köttbit då och då. schr· na Blackie och Har-

Barobi är blomsterälskare, och nog ras" 
har det hänt någon gång att en vas I' problemet, när det gäl-
åkt i golvet, när han nappat åt sig ler .commer jakttiden att bli. 
några blommor, som fallit honom i Bl oästa Bambi vet tycks vara 
smaken. Hittills har emellertid ingen at ·. " med Dick, när han går ut 
vas gått sönder, och inte heller har ett .;( med sin bössa. Då kan men 
han ställt till någon annan skade- ~å be den synen, att hllndarna häng
gör else inomhus. Det är således ett er i hälarna på Dick, och på sladden 
högst väluppfostrat rådjur. Nu hål- kommer så Bambi och ser förtjust 
ler emellertid hornen på att växa ut, ut. Det är således knappast troligt, 
och man vet inte om det blir lika att rådjuret skulle hysa någon som 
lätt att ha honom inomhus i foTtsätt- helst rädsla för en jägare med gevär. 
r.ingen, hur gärna man än vill. Troligare är att Bambi skulle kom -

Om Bambi blir hänvisad till att ma fram och vilja följa med på jakt
helt sköta sig själv, uppstår givetvis turen. "Och skulle Bambi bli skju
en del problem, men eftersom han ten under sådana förhållanden . kan 
håller mycket till u te, kanske de inte man inte tala om jakt utan snarare 
blir alltför stora. Oftast strövar han då om mord", säger grevinnan Lo
på dagarna omkring i Näsbyholms l welace. Och nog skulle det vara tra
omgivningar för att söka sig inom- _giskt, om ett så va.ckert djur som 

· hus fram på kvällen elle r när det är Bambi, skulle råka ut för en sådan 
~ dåligt väder. Att han accepteras av olycka. 

!~O 
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Grevinnan Lowelace är minst lika förljust Bambi som ungdomarna. 

l J 

1; ,-

På . Skurups b1·andstation har fabrikör HiLding Kadstedt mottctgit 

Borgarbmndkårens riksförb~nds minnesplakett jämte blomsterkorg, 

överlämnad av kamratföreningens ordf Stig Hansson, Skurup. Sku

rups köping uppvaktade redan vid nyårsskiftet med blomsteruppsats. 

Hilding Karlstedt har varit vid Skurups borgarbrandkår sedan 1929. 

Ovan kamratföreningens ordföra.nde .. Stig H.ansson och avgcl.ende 

brandman Hilding Kar!s ledt t h • .. ·' 



Så hör ser den nya just i bruk tagna men ännu icke officiellt invigda gymnastik- och idrotts
hallen i Skurup ut; på interiörbilden ör det en klass från Skurups enhetssko la som har 
lektion _under ledning av gymnastikdirektör Elsa Andersson. (Hans Ser ner). 

K O M B l N E RA T l S K U R U P 
Skurup, skånsk köping vid stats

banelinjen Malmö- Ystad och c:a två 
mil väster sistnämnda stad, har lik
som många andra samhällen i vårt 
land haft gymnastiksalsbekymmer. 
Samtidigt som den frivilliga idrotten 
kämpat med loka lsvårigheter. 

När skolorna i samhället, som räk
nar bortåt 5.000 själar, återupptog 
undervisningen efter julferien var be
kymmerna emellertid ur världen och 
med rektor Ernst Jeppsson och hans 
elever gladdes även medlemmarna i 
de idrottsföreningar, som har inom
husidrotter på sitt program. Ty pro
blemen hade så dags lösts på det 
glädjande nog numera allt vanligare 
sättet - d. v. s. man har· uppfört en 
gymnastik- och idrottshall, som räc
ker till både för den obligatoriska 
och frivilliga fysiska fostran. 

* 
Hur den nya hallen tar sig ut fram

går av de härtill fogade exteriör- och 

[fr ~-J '/;twvf~ 

interiörbilderna. Byggnadens huvud
del är den stora hallen, vars golvyta 
har måtten 36 X 19 m och sålunda 
bl. a. tillåter handboll, vilket spel 
som bekant är mycket populärt i den 
sydligaste provinsen. Och förvisso 
icke blivit mindre lockande efter de 
skånska div. I-lagens vackra fram
gångar på sistone! 

Men det är inte bara handbolls
entusiasterna, vilka tilldelats två två
timmars träningspass pr vecka, som 
gläds. Som väl i någon mån framgår 
av interiörbilden har man i golvets 
plastbeläggning även ritat in linjer, 
som ger besked om att det också kan 
och skall bedrivas badminton, basket
boll och tennis, den sistnämnda idrot
ten synnerligen populär i köpingen och 
tillgodosedd med 13 timmar pr vecka. 
Brottarna, ty naturligtvis finns det 
sådana i en skånsk köping, har fått 
två träningskvällar om vardera tre 
timmar, och så skall det bedrivas 
frivillig gymnastik av både kvinnor 
och män, unga och .gamla. Med mera. 

Hallen kommer även att utnyttjas 
för tävlingar och andra ändamål, var
för den försetts med en läktare, som 
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SKOL-DM I SKURUP 

Fr v Tommy Ljunggren, Skurup, tackar RoLand Rasmusson, Skivarp, 

för god match. De bå.da tio-dringarna var de yngsta deLtagwrna och 

de!tog i kLass G, som vanns at( Roland Rasmusson, Skivarps skoL-
idrottsförening. 

Skol-DM i Skurup, kvaltävling, har hållits med livligt deltagande. 

Som värdfolk stod Skurups BTK med Arne Gunnarsson och Valter 

Andersson s~m tävlingsledare. Skånes skolidrottsföl'bund och Skånes 

bordtennisförbund står som arrangörer. Deltagarna i kvaltävlingen 

i Skuri!P kom från Skiva·rp, Ystad, Anderslöv och Klagstorp. Seg-
rarna går till final i Malmö den 19 februari. 

Klass C: l) Rolf Ni15;5on, Sku
rup, 2) Roland Mårtensson, Sku
rup, 3) Roland Svensson, Klags
torp, 4) Lars David Honsson, Slm-
r up. 

Klass D: l) Lars Åke Malmt:oo, 
Ystads HAL, 2) Claes lngemans
son, d:o, 3) Anders Rönngard, An
derslöv, 4) Kenneth Olsson, Klags
torp. 

Klass E: l) Bo Arne Malmros, 
SkivarjJ, 2) Anders Nilsson, Sku
rup, 3) Gösta Sjöström, Klagstorp, 
4) Tomas Johansson, Klagstorp. 

arp, S) Gert Åke Johat:~sson, Sku
rup, 4) Krister Karlsson, Klagstorp. 

Klass G: l) Roland Rasmusson, 
Skivarp, 2) Gert Lindstam, Skiv
arp, 3) Tommy Ljunggren, Skurup. 

Klass ~BC: l) Ulla Kerstin 
Lönnborn, Ystads Flick, 2) Gull 
Britt Persson, d:o. 

Klass DEFG: l) Kerstin Lind
blad, Skivarp, 2) Gunnel Malmros, 
Skivarp, 3) Sylvia Hansson, Skiv-

arp .. ~~----~~-------------

Klass F: l) Bo Håkan Sjödin, 
/ Skivarp, 2) Thomas Nilsson, Skiv- } 

r,~ 
l} / 



Många dyrbara djur till Österlen 
från lyckad auktion på Skönabäck 

3.000 kr för Rurik 

storauktionernas rad 
inleddes på Skönabäck 

Fr v advok at Thure Bengtsson, Stamhem, Anderslöv i samspråk med 
di1·ektör l ng.e Theander, Skurup. 

Det blir många storauktioner i Sydskåne i år, och raden av dem 
inleddes på måndagen hos direktör Ewald Sandeli på Skönabäcks 
gård. Auktionen omfattar två dagar och mer än 300 djur samt en 
mängd maskiner och redskap säljs. Priserna på de nötkreatur som 
såldes första dagen - tjurar, mjölkkor och dräktiga kvigor - blev 
övervägande bra och även för maskinerna betalades bra p1·iser. 
Auktionsförrättare var Ture Bengtsson i Anderslöv och Bengt Ottos
son i Svedala. 
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En trevlig kana beundras av fr. v.: Hrr Hugo Möller, Esperöd, Viggo 

Möller, Röddinge, Otto Jönsson, Es(?eröd, o. Tommy Möller, Esperöd. 

Från teaterföreställningen i Skurup. Lars Nilsson (t. v.) som skrivare 

oc~ Evert Ohlsberg som domaren. 

Skurups folkhögskolas elevförbunds vintermöte på lördagskväl

len hade samlat ovanligt litet folk - uppsl,attningsvis omkring ett 125-
tal - men det blev ändå en högst gemytli ,. och trevlig tillstälJning med 

intressant föredrag av rektor Sven Söderqvist vid önnestads folkhögsko
la, en utmärkt - naturligtvis - teatterföreställning, trivsamt sam
kväm 
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Skurup _föll i finalen 
Furulund börJade bra 

Aivar Pettersson, Furulund, prövar ett smidjebälte på Skurups Rolf 
Mårtensson. 

Skurups Sportklubb föll i seriefinalen genom att förlora med 4,5--
3,5 mot gästande Furulund. Därmed skrinlades Skurups chanser att 
vinna den hårda division lll i brottning. Man kan nog säga att Skurup 
redan efter de två första matcherna var ett slaget lag. 

Stig Malmberg förlorade i flug- ledning. Mot den sistnämnde gjor
vikt nyckelmatchen mot Börje de Skurups 16-årige Rolf Mårtens
Skoog, en match där Stfg ett tag son en berömvärd insats då han 
ledde med två poäng för att sedan stod tiden ut. Nu bl~v det Skurups 
förlora på fall, och då Sven Nilsson tunga avdelning som fick stå för 
endast lyckades få oavgjort mot vinsterna, då Arnold Nilsson, Gun
Stig Andersson. Här hade nog Olle nar Nilsson och Yngve Persson 
Malmberg behövts. Olle gjorde fö·r gjorde processen kort med sina 
övrigt en livligt uppskattad extra- motståndare. 
match. Sedan var det bara i sin L-----====~~~--~ 
ordning att gästernas trumfkort 
Björn Skoog, Ronny Månsson och f(\ 

Alm P;:~J" ~M~0 ~ / 

. POLSKSE~ 
öVER SKURUP 

i Skurup på fredagskvällen och be
segrade där Skurups Sportklubb med 
siffrorna 4,5-2,5. Man brottades 
bara i de sju lättare klasserna. 

Skurup startade bra med seger fä!' 
Stig Malmberg i flugvikt men sedan 
tog polackerna tre vinster i följd och 
säkrade därmed praktiskt taget se
gern. En fin insats" gjorde Skurups 
16-årige welterviktare Rolf Mårtens- · 
son som besegrade Scewczaw på fall. 

Matcherna: Flugvikt: Stig Malm
berg, Skurup-E. Kowalzsyk, parad 
2,55. Bantamvikt: Marciniak-Sven 
Nilsson, poäng. Fjädervikt: Dabrow
ski-Olle Malmberg, smedjebälte 2.10. 
Lättvikt: Lachrwski-K. I. Johansson 

, poäng. Weltervikt: Rolf Mårtensso~ 
-Scewczaw, parad 8,10. Mellanvikt: 
Jurkiewiecz-Arnold Nilsson, oav
gjort. Lätt tungvikt: Borecki-Gun
nar Nilsson, nedpressad brygga 4,20. 

Rekfor Herlö~ Lindström vid en 
monler till en övningsbu tik i folk

skolan. 
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Reliordpublili på maslierad 

Den här kvartelten tog första pris på maskeraden i Skurups Folkets 

park. Fr. v.: Karl-Erik, Maj Britt, Ing a och · Tage, samtliga från 

Ystad Bromma. 

Söndagens maskis i Skurups Fol
kets park samlade något av rekord
publik, och omkring 800 ungdomar 
svängde om till t onerna från en dans
orkester, som på grund av värmen 
dock efter en stund tvingades de-

maskera sig och visade sig vara Ekeis 
välkända gäng. På grund av den 
stora publiktillströmningen blev par
kens parkeringsplats snart fylld, och 
sedan hela Fabriksgatan tagits i an
språk, fick de senast ankomna ställa 
sina fordon på platsen vid frakt
godsmagasinet. 

Bland 30-talet helt maskerade ,ung
domar märktes en h el del trevliga 
maskeringar, om än standarden var 
ganska ojämn. Bland de mera lyc
kade ideerna märktes 5 besättnings
män 'från välbekanta S:a Maria m ed 
sin kapten i spetsen och en trevlig 
miss Sputnik. l övrigt fick man se 
en rokokodam, trodd, luffare m . m. 
En mera tröttande än originell roll 
spelade ett par ynglingar i barnvagn. 
Fem priser delades ut till de bäst 
maskerade, medan de övriga erhöll 
tröstpriser. 

Elever på Skurups folkhögskola uppförde på lö1·dagskvällen Heinrich 

von Kleists komedi "Den sönderslagna krukan". Det skedde på elev-

/j{ 
(l 

förbundets sammankomst på skolan med fil mag Bertil Järneström J) 
som regissör. På bi lden fr v Päivi Köppä, Hyssna som dotter till Liz- ( 

1 
ett· 

bet h W ende l, Solna. /1 

En yngling 180 cm lång, lyckades 
pressa ned sig i en barnvagn. 

Söndagens maskis i Skurups 
Folkets park samlade något av re
kordpublik, och omkring 800 ung
domar svängde .om till tonerna från 
Ekeis välkända gäng. På grund av 
den stora publiRtillströmningen blev 
parkens parkeringsplats snart fylld, 
och · sedan hela Fabriksgatan tagits 
i anspråk, fick de senaste ankomna 
ställa sina fordon på platsen vid 
frakt- och godsmagasinet. / 

Bland 30-talet maskerade ung- l 
domar märktes en hel del trevliga 

'maskeringar, om än standarden var 
ganska OJamn. Bland de mera 
lyckade ideerna märktes fem besätt
ningsmän fr välbekanta Santa Maria 
med sin kapten i spetsen och en trev
lig miss Sputnik. En mera tröttande 
än originell roll spelade ett par 
ynglingar i qarnvagn. Priser dela
des ut till de bäst maskerade. 
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MURARFINAL I SKURUP 

Svenska murarförbundets avd 63 i Skutup hö!! på lö1·dagskvä!len sin 
sista sammankomst· som egen a1Jdelning. Den uppgick vid nyå?·s
skiftet i B yggnads avd 107 i Skurup. På bilden avd 63:s sista styrelse : 
Sittande fr v vice ordf Kurt Olsson, ordf E1·ik' Månsson, vice sekr 
Sture Isgren, stående fr v sekr Einar Nilsson, kassör Erik K ensrnar.-

Vind i seglen för 
Skurups folkdanslag 

Ebba Lindelöv, Bertil Nilsson odi Gerfrud Isaksson instruerar spel
männen Tage Engström och Hans Nordström. 

skurupsortens folkdanslag har fått verklig vind i seglen i år, oc~ 
frågan är, om intresset för folkdans någonsin_ var!t så .. sto~t som_ nu ~ 
Skurupstrakten. Säkert är , a t t när _ den h vakhg_a forenmgen 1 maJ 
går att fira sin femåriga t illvaro ar det med storsta nredlemsantalet 
laget hittills kunnat ståta med. 

Kursdeltagarna Axel Nilsson, Kra

geholm, och Hugo Hägerhult, Teg
lagården, Sk. Charloffenlund, fäs
ler beslagen på en vagn, som 
tillverkats under kursens första 

ferm in. 

'"· 
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, Plal{etter och presenterf 
åt dtiktiga mjöll{sl{ötare 

Lantbr. Erik Johnsson, v. ordf. i Skurups mejeriförening, överlämnar 

blommor och presenler till följande leverantörer, fr. v. : Fru Anna 
Persson, Kvarnvik, Klagstorp, hr Albin Jönsson, Sjörup 19, Ryhge, 

fru Agnes Olsson, Hylteberga, Skurup, och fru Märla Liljekvist, Slim-
' mingeby. 

Från kretsmötet i Börri nge bygdeg ård. Fr. v.: Karin .Sjöberg, Ryds

g ård, Ma j- Lis Be ngtsson, Alstad, Per Å. Sjöström samt Ingrid Brante, 

Malmö-SLU. 
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Effel\:tivt gräva~gregat 

Del nyförvärvode grävaggregatet i arbete på Torsjö gärd. 

Det välkända amerikanska gräv- skinpark. Av de olika användnings
,aggregatet Shawnee Scout 70 börjar områdena kan nämnas dikningsgräv
nu mer och mer införlivas i det mo- ning och -rensning - särskilt aktuellt 
derna lantbrukets maskinpark. Kul- just i år, eftersom det blöta höstvad
lenbergs maskinaffär i Skurup har ret har gått illa åt dikningsanlägg
i dagarna levererat ett aggregat till ningarna - olika grävningsarbeten 
godsägare Olof Alwen på Torsjö för exempelvis brunnar, marksilos 
gård och ett till kapten Ebbe Alwen och oljetankar samt lastning av t. ex. 
på Tärnö gård . sockerbetor och gödsel. 

Maskinen har tillverkats sedan Aggregatet kan med )ätthet mon-
1947 vid en av världens största till- teras på de flesta traktortyperna. 
verkare av hydrauliska tillbehör och Inga större ingrepp på traktorn be
finns i 10.000-tals exemplar över hela hövs, varför denna ej låses utan 
världen. I Sverige, där AB A. Wik- kan få även sin ordinarie använd
lund, Stockholm, är generalagent, ning. Av- och påmontering tar en
har aggregatet sålts sedan 1954, föt·e- dast några minuter i anspråk. Aggre
trädesvis till entreprenadfirmol'o ma- gatet arbetar med separat oljepump, 
skinstationer samt till statliga och och det behövs således ingen hydrau
kommunala institutioner. lisk utrustning på den traktor, den 

På senare tid har allt flera jord- skall monteras på. Den gräver 3,65 
brukare fått upp ögonen för maski-l m. djupt ' och lasthöjden är c :a 2,60 
nen_ s · stor.·a användningsområde, och m. Den är helt· hydraulisk och där 
i synnerhet de större gårdarna har för billig i underhåll samt mycket . 
börjat införli de med sin a- smidig och lättskött. 

1

1- bak:a-:-net borde sanne;-ligen vara 
på tiden, att eländet jämnades 
med marken - helst som huset 
har stått obebott i lO-talet år. Som 
objekt för en brandkårsövning ~kul-
le rucklet vara idealiskt. 

Vid förfrågan omtalar Skumps 
kommunalnämndsordförande Gun
nar Larsson, att kommunalnämn
den sökt komma till rätta ~;1ed 
skönhetsfläcken, men att fallet är 
hoppiöst. Efter ägarens, herr J o
han J chanssons död bodde ~nligt 
hans önskan hushållerskan kvar i 
huset i några år. Efter hennes från
fälle fer omkring 10 år sedan fick 
huset stå obebott. Kommunalnämn
den kontaktade några av arvingar
na, som uppgår till ett 40-tal och 
är spridda över hela landet, för att 
söka få en försäljning till stånd. 
Arvingarna nekade, men att dö
ma av husets nuvarande utseende 
tycks inte intresset för det ha 

varit alltför stort. Kommunalnämn
den anser sig emellertid inte kun
na göra något för att få bort ruck-

1 

let, och man får väl i stället !lop
pas på att väder och vind gör ~itt 
allra bästa så fort som möjligt. 

Obebodd _liål{ stör idyllen 

Vackrare hus har för visso skådats 

Havberg är en liten idyllisk by, 
men en sak som stör idyllen ~'lögst 
avsevärt är en anskrämlig kåk -
eller rättare sagt det som ännu 

t!:::=======:ffil===== orkar stå någorlunda upprätt ;;v 
den. En stm' del av ena väggen 

har gett upp kampen och resternv 
av taket lär ge upp när som. i:lelst. 
En blick in genom hålet i väggen 
ger intryck av att den inneboende 
rusat upp från eftermiddagskaf-
fet och i hast lämnat huset vind ==============="-1 

för våg för att inte komma Jjll- , J j{) 
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Brandchefen släckte ej! 

Huset brinner: vad gör brandche- fel väg i brådrasket. Nej, huset var 
fen? Han vänder sig icke ibort i plöts- gamm-alt, dess invånare utflyttade, 
ligt påkommen leda över allt so1J1 det låg till hinder för vägtrafikan
skall släckas i denna värld, inte hel- ters spanande till höger och vänster: 
ler har han vid en huvudstupa ut - många bilar har bucklats i dess när
rycknings allmänna tumult glömt het. Det var i Sandåkrakorset utan
sina motorsprutor hemma; det är inte för Skurup; nu har huset brunnit 
heller så, att han står och svär över ned och det var brandchef Hjalmar ! 
sitt senfärdiga folk som tagit av på Larsson som höll i tändstickan. -

/} 
~· 

Il 

D et tm f ikf aTliga huset ståT här i ljusan låga. 
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Se på mej 
- Mitt namn är Kers

tin Jönsson och jag bor i 

Skurup. Där spelar vi is

hockey och det är ett far-
·, 

ligt spel. Därför bär jag 

alltid pannskydd. Det 

skall Ni också göra .... 



i Skurup 

Bassoffan EXCE,I:.LENT 
är en frisk fläkt i den 
moderna formgivningen. 
Soffan, 4-sits., är klädd 
.med allra bästa ylletyg. 
Sits, rygg och armstöd 
har skumgummistopp
,ning. Benpartier i massiv 
teak eller förnicklat stål. 
En dansk originalmöbel 
rried kvali-
tetsgaranti 'l I 40: -

möblerat 
för 

i modern 
hemiDatrivsel 
formgivning 

V år tillvaro i det egna hemmet kan inramas av så mycket 
vackert i möbelväg. Allt det moderna i överflödande rikt 

urval hittar Ni hos oss. Just nu till vårsäsongen får Ni Jak-
J 

tiskt en mycket god överblick av vad som finns att välja på 

av modern heminredning, som på ·grund av sin mångsidighet 
möjliggör den perso1(tliga stil Ni önskar i Ert nya hem - har

moniskt, trivsamt och naturligtvis även praktiskt. 

= 

= 

-= 

{ll.:••··············u.········!l··············································································································· .. ··················· .. . . . . . . 
Soffgrupp PtONJÄR II- en kva- ' i:::=:. 

litetsprodukt från Skurup och 
"NYGRENS ELIT". Soffan är 
3-sits. med kraftiga armstöd och 
hela gruppen är stoppad med Trel
leborgs välkän
da skumgummi. 
En modern, 
trev1ig grupp 
för finsmakare. 
Pris för soffa 

... och fåtölj med 
bra ylletyg 

795=-

mi DAG VISNING~L.14-17 
~-------· ______ _,_ LJ...___ ~--~~ 



FACI{HANDELN 1 

garanterar bästa ·TV-köp 
Gå till fackmannen, när ni skall köpa TV. Han ' känner ansvar för sina kun

der. Han kan Itlottagningsförhållandena på er ort. Han väljer ett märke, som 

krävet• ett minimuin av service och han se r till ah appm·aten blir installerad 

på rätt sätt och riktigt efterjusterad. . . Se sista sidc:m 

l Knnt Pers rymliga lokaler på Stora T rädgårdsgatan 8 har Ni alltid möjlighet att i lugn och ro välja ut Er 

radio eller TV. 

iNi gör alltid ett bra 
1 köp hos Knut Pers 

-



Telvi Radio Madeansgatan 5, Skurup 

Vår serviceverkstad står välutrustad 



Hugo Hägerhult, Teglagården, S kånes Charkltenlund, och Axel 
Nilsson, Krageholm, demonstrerar hur man skär med ett svets· 

aggregat, 

tagare 75 kr i månaden, medan re- såväl kursdeltagarna som represen
spektive arbetsgivare bidrar metl tanterna från Skånes lantarbetsgi-
200 kr per månad. Därjämte utgär vareförening, landstingsman Tage 
sedvanliga stipendier från stat och Håkansson, Tygelsjö, och från Skå
landsting. Middag får kursdeltagar- nes lantarbetareförbund, ombuds
na på skolan, men de bor i sina man Bror Olsson, Malmö. Den för
hem. Kursen har haft 13 deltegare hoppningen framfördes atlt kur~en 
från gårdar runt om i trakten i ål- skulle bli årligen återkommande, 
der från 21 till 52 år och med en Rektor Gunnar Knutsson framhöll 
medelålder på 33 år. också att det varit mycket glädjan-

Vid terminsavslutningen fick kur- de och inspirerande att arbeta med 
sen många berömmande ord från denna experimentkurs. 
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Fredagen den 10 mars 1961 

Två nya gesäller 

Fr. v. Damfrisörmäst, Ernst Andersson, Rydsgård, med sin gesäll frk 
Karin Jönsson, Rydsgård, ordf. plåtslagaremlist. Lennart Bergh, Sku
rup, som förrätlade utnämningen, frk Eija Sjövall, Skurup, utlärd av 

damfrisörmäst. Gudrun Sernerl, Skurup. 

Två nya gesäller - båda inom 4amfrisöryrket - hl!l' umämnts i 
Skurup, då Vemmenhögs hantverksförening hade ordinl!l'ie årsmöte på 
hotellet. De båda nya gesällerna är fröken Eija Sjöberg, utlärd hos 
damfrisörmästare Gudrun Semert, Skurup, samt fröken Kl!l'in Jöns
son, utlärd hos damfrisörmästare Emst ' Andersson, Rydsgård. 

Mötet hölls under ordförandeskap dersson, Skurup, som· suppleant. Som 
av plåtslagaremästare Lennart Bergh,· ledamöter av lärlingsnämnden val· 
som hälsade välkommen, varefter des Tage Roskvist, Skurup, Louis 
sekreteraren, fabrikör Hilding Hans- Moberg, Skivarp, och Einar Jöns• 
son, föredrog styrelseberättelsen. Av son, Rydsgård, med Lennart Bergh, 
denna framgick att medlemsantalet Skurup, som ersättare. Fanbärare 
är 59, vartill kommer 5 hedersmed• blev för Skurup Tage Roskvist, för 
lemmar. Under året har 5 nya med• Skivarp Louis Moberg och för -Ryds- · 
lemmar invalts· och 4 gesäller har gård Johan Jönsson, med Stig An· 
utnämnts. En utflykt till Bornholm dersson, Kaj Rasmusson och Einl!l' 
har företagits. Veteranmärket har Jönson som ersättare. Som ceremo• 
utdelats till skorstensfejaremästare nimästare utsågs Hugo Hansson, 
O. G. Modeer. Inkomster och utgif· Skurup, med Sigurd Karlstedt, Sku· 
ter balanserar på 3.814. kr och före• rup, som ersättare. Nöjeskommitten 
ningens tillgångar är 8.291 kr. kom att bestå av H~o Hansson, 

I styrelsen omvaldes Johan Lin- · Skurup, Louis Moberg, Skivarp,, 
dahl, Rydsgård, Tage Roskvist, Yng• Carl-Ingvar Johansson, Skurup, Ei
ve Nyström och Hugo Hansson, nar Jönsson, Rydsgård, samt Hilding 
samtliga från Skurup, liksom supple· Hansson, Skurup. I valberednings
anterna Louis Moberg, Skivarp, Jo• kommitten invaldes Hugo Hansson, 
han Jönsson, Rydsgård, Ake Bengts• Skurup, Einar Jönsson, Rydsgåra, 
son, Skurup, samt Helge Persson,. och Helge Persson, Skivarp. Lennart 
Skivarp. Revisorer blev Einar Jöns• Bergh, Skurup, utsågs till studie
son, Rydsgård, och Carl-Ingvar Jo- ledare. Till ombud vid distriktskon
hansson, Skurup, med Bernhard An· gressen i Höganäs den 12 mars valdes 

Johan Lindahl, Rydsgård, och HU-
. ding Hansson, Skurup, med Algot 
Jansson, Skivarp, som ersättare . . 

Arsavgiften bestämdes till oföränd
rade 40 .kr. Till stipendium för ele· 
ve r vid Skurups . yrkesskola anslogs, 
100 kr, och samma belopp bestämdes 
utgå för Rydsgårds yrkesskola, när 
denna väl kom i gång. . 

Efter avslutade förhandlingar tae
kacl,e ordföranden för visat intresse, 
1 varefter man samlades till den tra• 
ditionella supen. 



i f räsch ·uureleyans. F Töknarna Lise-Lott e 
t v, och Gunilla BredemaT Sl(.urup. 
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Strålande uppvisningar 
dro~ fullt hus i Skurup 

Skurups livaktiga husmodersförening har svarat för åtskilliga pigga, 
trevliga och uppskattade arrangemang, och onsdagens afton i blom
mornas och vårmodets tecken svek inte förväntningarna. Att dessa va
rit stora bland Skurupsdamerna tydde det faktum på att Skurups ho
tells stora sal var fylld till sista plats, när husmodersföreningens ord
förande fru Margareta Sylwan hälsade välkommen. 

Salen var smakfullt dekorerad med 
mänder av blommor, och i syrnier
het kring och på scenen hade Lind
skogs blomsteraffärs efterträdare K. 
Olsson 'lacerat en rad vackra bloms
terarrangemang. Första program
punkten gick också i blommornas 
tecken, genom att konsulenterna Nils 
Linden och Nore Gårlin vid Bloms
terförmedlingen pratade blommor 
och visade hur dessa : :an arrangeras. 
Konsulent Linden inledde med att 
ge åhörarna en rad råd och tips om 
hur krukväxter skall skötas, hur 
mycket ljus de olika arterna skall ha, 
hur mycket vatten och vilken Hä
ring som är lämpligast och om nur 
omplantering skall gå till. Han kom 
så in på de lösa blommorna och de
ras skötsel, innan han berättade om 
olika sätt att arrangera blommorna 
på. Samtidigt som han berättade, 
trollade konsulent Gårlin lekande 
lätt fram det ena arrangemanget 
\'ackrare än det andra och blev l'ik
!igt belönad med applåder. Här fick 
publiken massor av råd om hur den 
skulle bära sig åt för att blommor
na skulle hålla sig så länge som möj
ligt och om hur blommorna >kulle 
bäst komma till sin rätt antingen 
de placerades i vas, på fat eller i 
en gammal kopparkittel. 

Kvällens höjdpunkt: Fröken Eija 
Sjöberg som brud och de små fär
norna Ann-Krisfin Wickman och 

Anne Charlotte Sernerf. 

Så blev det dags för mannekäng
•ppvisning, och medan publiken lät 
sig kaffet väl smaka, visade Wiek
mans Beklädnad iSkurup ett urval 
tir sin vårkollektion av landets le
dande' fabrikat, kompletterat med 
piffiga hattar från Modeaffären 
Chic i Skurup. Under visningen 'man vå.ga gissa, att denna kjol för 
fungerade köpman Owe Wickman 18: 50 bl_ir som~arens sc~lage;r bland 
so mspeaker medan fru Solvig Alm- tonårsfl~ckorna. Man f1ck aven se 
kvist underhöll på pianot. ett stm! .~nt:>-1 nappa- och mock<l-
Med hänsyn till att det ännu är så plag~! sav<!! Jackor. ,som kappor .. Nar 

pass tidigt på säsongen visades hu- ?et galler Jackor}aste man s1g ':'Id_ en 
vudsakligen kappor i ylle- och olika l. den ~ra ameu~anska nappat~ut;
poplinkvaliteer samt dräkter i mate- twnen. nappalon , som _yar forv~.
rialen jersey, flanell och helsiden _ ~<lnsyart likt n~turm.atenalei såval 
samtliga .mycket smak- och stilfulla. for ~~at som for. kanseln. d<!~ta 
En ganska stor del av visningen upp- maten<!! visades aven ett antal p1f-
t n t l' fi 't' d l figa vaskor ogs av o 1 a, rev 1ga ·1 1 sp agg. 1 kl"' : · d tt fl t 1 
Bl. a. visades den eleganta elasta- . anmngar VIsa es e e~ a . 
byxan, och en lustig kjol med bak- tr~vhga Il'lod1~IIer1 bådke t':'å~ela~e 
fickor och tillhörande jacka i jeans- o~h. hela,. 1. o 1ka Jerse:r. . va h teer for 

· tyg väckte stor uppmärksamhet. Skall sava! tonarmg~r so~ for mer.a vux
. na damer. Enhgt kopman Wtckman 

il 
' 

är jet·sey ett idealmaterial, som för 
varje säsong vinner allt mera an
hängare, eftersom det är lätttvättat 
och inte skrynklas, varför det är 
lätt att packa ner vid resor. Vida
re fick man se en del söta bom-
ulls- och sidenklänningar men na
turligt nog har högsommarldän
ningarna ännu ej hunnit komma 
fram från leverantörerna. 
De välvalda och 'utan undantag 

vackra modellerna bars upp och vi
sades med förbluffande säkerhet och ' 
elegans av mannekängerna, och vis
ningen framkalla<ie spontana applå
der från publiken. Under hela man
nekänguppvisningen arbetade ett 
team från Gujes damfrisering med 
mannekängernas frisyrer, och ~om 
kvällens höjdpunkt visades deras 
mästerverk, fröken Eija Sjöberg som 
söt ung brud, föregången av två små 
brudnäbbar. För henne komponera-
de konsulent Gårling tre näpna brud
buketter, och publiken röstade 
vilken som var vackrast. 

Under kvällens lopp lottades ett oar 
fruktkorgar ut, och i sin hell1et 
det lyckade arrangemanget ge ett 
netto, som oavkortat går till insam-

!k======================================================llingen "Sverige hjälper". 1=======:::!.1 



SKURUPS SPARBANK TAR EMOT 
l STORA, MODERNA LOKALER 

Fr. v.: ordf. nämndeman Herman Truedsson, Sarils löv, bankdir. · Åke 
Bokander och vice ordf. Emil Holmee, O. Vemmenhög. 

Skurups sparbank Öppnar på ,...måndag åter sina lokaler efter den 
omfattande modernisering och omdisponering av utrymmena, som 
pågått sedan maj månad i örra året. Vid en visning på torsdagen fick 
pressen tillfälle att ta sig en titt på lokaliteterna, vilka gör ett odelat 
tilltalande intryclt. 
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·Klassvinnarna i Skurup vid Y A-brottningarna. N edr e r aden Rolf 
Axelsson Skurup, N i ls L indblad Sjöbo samt J an Olsson Sjöbo. 
övre raden Anders A ndersson Sjöbo, Gert L t;trsson M arsvinsholm 

och Jerker Almkvist Cimbro. 

ISKURUPS SPARBANK 
1 I MODERNA LOKALER 

Fr v b·ankdir Ake Bokander, ordf Herman Truedsson och ingenjör 
Lennart Persson, Skurup, 

Skurups sparbank, som under en tid fått utöva sin kundservice i 
provisoriska lokaler, kan från och med måndag betjäna sina kunder 
i nyrestaurerade och med tidens krav förstklassiga utrymmen. Det 
var i maj förra året, som ombyggnadsarbetet påbörjades och nu står 



Gott om lovande ungdomar l 
. j 

i Sli~rups Sliytteförening 

Från Sku rups skytteförenings årsmöte på Skurups hotell. Mejerist Tore 
Jönsson, Tord Fredlund, Nils Göran Olsson och Hans Inge Mårlens
son beu nd ra r det lina gevär, som Fredlund erövrade i rekrytklassen. 

Skurups livak tiga skytteförening kan i år visa upp en glädjande 
och markant för yngring i medlemsleden eftersom rekryteringen av 
ungdomar under det gångna året har varit mycket god. Detta fram
gick då föreningen på lördagskvällen höll sitt årsmöte på Slmrups 
hotell. Därvid diskuterades bl. a. också vad som borde göras för att 

samt andra 

Fr. v. Bengt Malmgren, Klagstorp, Eugene Cederström, Hedvigsdal, 
Barbro Mårtensson, Beddinge, Karin Ahlgren, S. Virestad, Marianne 

Södermann, Ystad, elevordl. John Nilsson, Näsbyholm, Lars Åke 
Petrici, Beddinge, Bengt Yngve Olsson, Sövestad. 

(/i; ;J /1 -~l 
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SKURUPS SPARBANK 
I MODERNA LOKALER 

Bankdirektör Ake Bokander överlämnar en spargris till förste man
lige insättaren, typograf Thure Carmen. 

I går var första dagen som Sku- Det var till och med en aning kö
rups sparbank hade glädjen att be- bildning vid öppningsdags. Den 

första kvinnliga besökaren fru 
tjäna sina kunder i de hypermo- Astrid Andersson, Skurup, fick' 
derna och nyrestaurerade lokalerna. mottaga blomster, och den första 
Att intresset från allmänhetens manliga besökaren, hr Thure Car
sida var stort r~t~tår man av en men erhöll en spargris. Barn, som 

"'"ä'JJ'if'")~ /'ik~~f'ökte bonken, "höll bollnnge<. 

Slimminge SLKF 15Hårsjubilerade 

. F. ordfö randen fru Anna Nilsson, Lybeck, 

Ebba Andersson, Slimmingeb y, b~und rar en 
Slimminge SLU. 

Sli1nminge SLKF-avdelning blev livligt hyllad och många vackra 
ord r ildades till den pigga avdelningen, när den på onsdagskvällen 
firade sitt 15-årsjubileum med sup e och ett g~mytligt och trivsamt 
samkväm på Nya pension_atet i Skurup. 



FEST NÄR SKURUPS SPARBANK 
INVIGDE SINA MODERNA LOKALER 

Första kunden i de nya lokalerna, fru Astrid Andersson, får en bloms
terbukett av bankdirektör Åke Bokander. 

Dammsugaren kom till flitig an- som minne. övriga kunder fick under 
vändning på Skurups sparbank på ?agens lopp var sin miniatyrspargris 

ånd B k ·· d d h 1 present. m agen,. an ens oman. ra e 0 :. Intresset för de nya lokalerna var 
nyrenoverade lokaler togs 1 bruk for påtagligt hos allmänheten. Ett hund
första gången, och därför ville man rata! kunder besökte banken och 
ge dagen en litet festlig prägel. Bl. passade på tillfället att se sig om or
a. delades ballange rut till de yngs- dentligt i de trivsamma och moderna 

l
ta, och dammsugaren användes att lokalerna. Bankdirektör Bokander 
blåsa upp dessa med. Litet överallt fick också taga emot många beröm
i köpingen påträffades dessa ballong- roande ord över de fina lokalerna, 
er antingen tillsammans med ägaren och själv är han mycket nöjd och 
elle rockså fritt utlämnade åt den belåten med det lyckade resultatet av 
starka vindens nyckfullhet. ombyggnaden. "Tjänstemännen har 

Dagens första kund var fru Astrid l haft det trångt och besvärligt under 
Andersson, Skurup, och till henne den tid vi fått till i styrelserummet 
överlämnade bankdirektör Ake Bo- på andra våningen", säger han. "Där
kander en vacker vårbukett. Kund för är det roligt att nu få arbeta i 
nummer två, typograf Thure Carmen, dessa lokaler, där vi känner att vi 

fi<k '" ]1~ m; ~;m ~m;1 '" tri•"" 

f C/ v 
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Stort intresse i Skurup tör 
vacker mannekänguppvisning 

Ni\gra av de vackra mannekängerna. Fr. v. frk Gun-Britt Hansson 
Skurup, fru Gull-Britt Åkesson, Skur.up, frk Birgitta Bjurman, Kristian~ 

, stad, och frk Marianne Nilsson, Ljungby. 

Fredagskvällens mannekänguppvisning hos Waldecks i Skurup vi
sade. hundratalet. vackra och tilltalande plagg, piffiga hattar och fi·i
syrer burna _av bo ~ota Skurupsmannekänger gav en tydli.,. försmak 
av vad som ar att vanta. " 

Intresset hos de omkring 200 da
mer som övarvar kvällens båda vis
ningar var inte heller att ta miste 
på. Waldecks visade i sin nyreno
verade visningslokal vårens och som
marens mode i kappor, dräkter och 

fklänningar samt i udda plagg. I kol
lektionen hade stort utrymme läm
nats åt tonårsplagg. Bland kapporna 
lade man främst märke till ett ur
val diolenkappor. 

En intressant sak som nog blir 
mycket populär hos damerna var 
den tredelade dräkten med kjol, ±opp 
och jacka. Vårens färger brunt och 
grönt dominerade men ett rikligt ur
val och förtjusande dräkter i vit 
terylene visades också främst med 

f\ tanke på den stundande realexamen. 
f\ Bland materialen förutom terylene 

1 
kan nämnas bomull representerat i 

l 

rerna skall se ut i år. Bland dessa 
kan nämnas originalfrisyren Mobile 
som lagts på Gun-Britt Hansson och 
som representerar den tyska linjen. 
Vidare visades den franska linjen 
med Andace eller hur den österriki
ska Variable tog sig ut. 

Speaker under visningen var . fru 
Waldeck och fru Solvig Almkvist' 
underhöll på piano. Kvällens behåll
ning gick till Kongohjälpen. 

Vemmenhögs 
kommun köper 

Vadbacken 
n.' ) söta bomullsklänningar, bomulls- och '\t stdenbrokad åt fmare dräkter, samt 

klannmgarna och dräkterna var en-

\ 

färgade eller gick i randigt men ock-

V terade. · 

Kommunalnämnden i Vemmen
hög har preliminärt beslutat inköp 
av hela fastigheten Vadbacken i 
Abbekås om 16 tunnlaud. Priset är 
60.000 kr. Området kommer att ut
styckas till byggnadstomter. 

) 

b~~ullstyget phil-a-phil. De flesta 

{ 
\ 

L så pigga rutmönster fanns represen-

,- ~ Till de vackra plaggen visade mo-

J ~ 
, deaffären Chic en rik kollektion av .. . · 
. ch. ica och pi:ffiga hattar och Gujes l b Radd. a , Ba"rnen I Skurup håller ar

fru d f · · . etsmote pa måndag kl 19 hos 
em nsermg vtsade hur damfrisy- Selma Hervidsson. . 

·;:_~----__J 
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''En lycka o sa ofattbart stor!" 
- Av ANNA-GRETA PERSSON 

Nu går TV·Selmas. namn ut 
över land och rike igen. Den 
här gången debuterar hon som 
fö rfattarinna. 

Ni minns väl TV-Selma, den 
fina. kloka skånska småbrukar· 
hustrun Selma Andersson från 
Lilla Grönadal i Skivarp som 
knep hela den svenska TV-publi· 

' ken med sina hjärlekloka svar 
vid tävlingen på skansen som· 
maren -59. 

Den gången missade Selma 
Andersson segern, en Grek
landsresa. Hon hade drömt om 
all få komma till Grekland och 

se sig om och bli bekant med 
människorna där nere, enkla, 
arbetande människor av hennes 
egen sorl. De intresserar henne 
mest. Medmänniskor som lever 
nära jorden och arbetar för sill 
bröd, deras seder och bruk, vad 
de känner och tänker. 

Skänkte resan 
Del fanns folk som ändå ville 

all Selma skulle resa. De star· 
fade en insamling. Men Selma 
sa nej. Låt de pengarna gå till 
Jerringfonden, det blir jag bara 
glad över. Har juryn sagt all jag 
inte gjort mej förtjänt av en 

Greklandsresa, så ska det inte 
heller resas. 

Selma var lycklig ändå. Ju. 
ryn hade handlat rikligt. Men 
hon skulle anse att hon själv 
handlat oriktigt om hon tagit 
emot något som hon inte för· 
tjänat. 

Inga gåvor! 
Det kom erbjudande från en 
känd person som hell spontant 
ville bjuda Selma på en flott 
rundresa ända ner till söderhavs
öarna. 

- Nej lack, sa Selma. Så en
kelt får man inte aöra det för 

sig här i livet. Del skulle vara 
som alf sälja sig till både kropp 
och själ all. la emot en sådan 
present. Fast kroppen hade det 
väl aldrig funnits nån tanke på. 
En gammal käring , , . Men sjä
len är man ju rädd om . , , 

Selma har humor, men hon 
släpper inte sill fotfäste ur den 
skånska myllan som hon slitit och 
sliter så hårt för. Hon har aldrig 
fåll något gratis i livet. Vill inte 
ha det heller. Gåvor kan värma 
sinnet, men de ger inte samma 
tillfredsställelse som det man 
själv förtjänat med ärligt arbete, 

SE . ÄVEN SISTA SIDANI 
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Trelleborgare drog upp 9 kg-gädda 

Trelleborgarna Tage Nilsson, · t. v. och Stig Persson visar upp 
rekordfångsten. 

Gummiarbetare Tage Nilsson Hr Nilsson hade hållit på att 
och hans kamrat Stig Persson, fiska under tre kvarts tid då han 
Trelleborg, drog häromdagen upp drog upp rekordgäddan. Han ha
en gädda på mellan 8 och 9 kg de varken håv eller l;lUggkrok 
då de för första gången försökte l med sig, men med Stig Perssons 
fiskelyckan vid Svaneholm. hjälp kom gäddan upp i båten. 

/l -:!J/;4 ?IIP~P~' flc P( r 

Ingenjör Ka j Lundström. Trelleborg. med maka 
Ka r in, f. Persson, Skurup. Foto: Lidbergs foto . 

Skurup. 
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Nu nappar gäddorna 
i Svaneholmssjön! 

• Gäddorna har bö1·jat hugga 

• Svaneholm:ssjön! lyder en upp

i • hetsande rapport till Från 

r • ovan-red. Den största gäddan 

f e hittills t dr drogs härom dan 

• upp av gummiarbetare Tage 

• Nilsson frdn T relleborg, som 

e här visar upp fdngsten . D et 

• var en baddare till "bada1·e" 

e pd mellan 8 och 9 kilo . Fiske-

• kamraten Stig Persson hjälpte 

• Tage att inte tappa tage' och 

• hiva praktgäddan ombord t 
• båten. Det var första gdngen 
• Nilsson prövade lyckan i Sva-
• neholmssjön - men inte den 
• sista, tippa1· F1·dn ovan-red. 



SLSmdamer i Rydsgård fick 
göra · .vackra metallarbeten 

Fruarna Mia Nilsson, Rydsgård, och Karin Sjöberg, Skiva1·p, flanke
rande kursläraren Per Sandkvisl, Rydsgård. 

10 Rydsgårdsdamer kan nu ståta med smycken, som de har alla 
skäl att vara stolta över. De har nämligen själv förfärdigat dem, och 
arbetena bär vittne om att mycken omsorg oc..l!. möda lagts ner på 
dem. Smyckena har ko~mit till under en SLS-kurs, som började i 
mars och som avslutades på torsdagskvällen. 

Kursen har pågått i metallslöjdsa- En och annan ~;iV de tillverkade 
len i Rydsgårds nya skola. Sk. D. sakerna har kommit till mera på en 
gjorde ett besök på skolan sista g~rs- sl_ump. ~ru Karin Sjöberg ~ade väl
kvällen och hamnade mitt upp 1 en d1gt bratt med att putsa till en b1t 
febril verksamhet och sprdlande ar- kopparplåt, som hon hittat i skrotlå
betsglädje. Det gällde att få alla på- ?an .. och som. blivit över ~edan et~. par 
började arbeten klara, och det ham- orhangen klippts ut. -~!ten behovde 
rades och filades av sjärtans lust på bara putsas till och forses med nål, 

1sfcken, skålar och fat. Skolens lärare och fru Sjöberg hade en fin brosch 
i metallslöjd, yrkeslärare Per Sand- i form av ett hästhuvud. 1
qvist, som har .. lett kurse~1,_ vitsordar Fru Maria Sandqvi~t h1:r viss er
att han haft tragna och flitiga elever, farenhet av plåtarbeten förut, efter
som ·inte gärna försummat en end3 som hon ofta "hjälpt till i makens 
kväll. . .. verkstad. "Men nog är det knepigare 

Kursen har varat 1 10 kvB;llar om att rikta upp och få bw1kt med den 
vardera 2 timmar. De.t matenal, man där plåten än en plåt till en bil" 
arbetat med, har vant koppar, tenn, säger hon och visar upp ett yackert 
mässing och silver, och damerna, var- hamrat fat i mässing. Hon har f. ö. 
av två medlemmar från SLU-avdel- använt sig av ännu ett material -
ningen och de öv~·.iga från SLKF-a':- nämligen bärnsten - till ett par fina 
delningen, har SJalv fått svara. for silverörhängen och tillhörande häng
ideerna, fått rita upp mönster, khppa smycke. Fru Birgit Larsson fram
ut ämnet ur :plåten, fila, borra, han.- håller, att det varit väldigt skoj att 
tera gravörsticklar och svarva for vara med i kursen och menar att 
ytbehandlingen. Också lödning kom- huvudsaken kanske inte är vad man 
mer in i bilden, bl. a. när det fällt tillverkat, utan att man fått erfaren
att sätta fast nålen på broschern<>. het av en sysselsättning, som man 
.Man har använt sig av skolans verk- aldl'ig förr prövat på. 
'tyg och mB;terial. Så värst höga kos~- Att den här kursen varit en härlig 
n~der har mte kursen dragit ~ed sig avkoppling håller fru Ebba Olsson 
,for deltagarn~: De~ enda utgift_, so~\ med på. Hon har visserligen missat 
Ideltagarna SJal;: fatt ~vara for, _ar ett par kvällar men menar att fa-
'kostnadema for anvand matenal ' 
~d. v. s. 10--15 kr i genomsnitt. I gen- miljen inte heller få försummas helt. 
gäld kan deltagarna efter avslutad "Den här sista kvällen är det emel
kurs .sto!tsera med stiliga hängsmyc: lertid en film på TV, och då saknar 
ken, orhangen, armband och broscher, f .

1
. . t " .. t" .. 

samt pryda upp hemmet med vackra nog ami J en m e mor sa vars , sager 
skålar och fat. hon. 
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Montör Sven Andersson Anders
löv med maka Rigmor född Nils-
son. 

{Lidbergs Foto Skurup) 

Bankkarrwm· Sven Ove Andersson 
Skurup med maka banktjänste
man Britta, född Ljunggren. 

{ Lidbergs Foto Skurup) l 

Murare Karl Persson Rydsgd1d Lc~tbr. Stig Jakobsson Rydsgdrd 
med maka Maj Britt, född Lara- med maka Ulla, född Seckinger. 
son. (Lidbergs Foto Skurup) 

l 
Gummiarbetare Helge Kristofters-
son Trelleborg rned maka Karin, Lantbr. Börrje Jönsson Slimminge
född Karlstedt, Skurup. by med maka Anna Maj, född 

Hdkansson. 

Gjuteria1·betare BöTje Magnusson 
Sku1·up med maka Ingrid född 
Nilsson. . ' 



Många märken och utnämningar 
på S:t Georgsdagen i Skurup 

S:t Georgsdagen firades av Skurupsscouterna med en högtidlighet i 
Slmrups kyrka på söndagskvällen, varvid en mängd utnämningar före
togs och ett stort antal märken och förtjänsttecken delades ut. At
skilliga scoutföräldrar hade samlats i kyrkan för att deltaga i scouter
nas firande av deras speciella dag, när omkring 70-talet scouter .till
sammans med sina ledare och med sina ledare och med fanorna i 
spetsen tågade in i kyrkan. 

Sedan scouterna tagit plats oc!l 
fanorna ställts upp med fanvakt 
framme vid koret, sjöngs psalmen 
"Jesus, låt mig städse börja", varefter 
kyrkoherde Ture Andersson, Villie, 
höll en betraktelse med utgång från 
orden "Så skall Edert tal vara att ja 
är ja och nej är nej", samt från be
rättelsen om medeltidsmålaren som i 
sitt sökande efter en lämplig modell 
till J u das, förrädaren, i ett fängelse 
finner sin man i den, som en gång 
stått modell för honom, när han 
skulle måla Jesus i templet. Han 
framhöll att scoutrörelsen går ut på 
att härda sinnet till att säga ja till 
det som gott är och nej till det onda. 

Psalmen "Tryggare kan ingen vara" 
följde, varefter föreståndare Anders 
Ståhle och småskollärare Thyre Nils
son förrättade utnämningen och de
lade ut märken med assistans av 
respektive ledare. Föreståndare Ståhle 
erinrade därvid om nödvändigheten 
av duktiga ledare, och framförde pen 
förhoppningen, att scouterna ville 
träda till och hjälpa sina yngre },am
rater till rätta. Ceremonierna avslu
tades med att Erik Mårtensson läste 
scoutlagen och Anders Ståhle före
stavade scoutlöftet. scoutsången 
sjöngs gemensamt och efter scout
hälsning slöts högtidligheten med J 

aftonpsalmen "Din sol går bort". 

Vägvisarmärket: Lars Erik Ring
berg. 

3:e klass scout: Bengt Björnsson, 
Carl-Gustav Andersson, Per Lennart 
Borgkvist, Bo Eskil Ivarsson, Carsten 
Håkansson, Christer Ljunggren, Ron
ny Andersson, Ingemar Bokander, 
Thomas Sjövall, Hans Inge Hans
son. 

2:a klass scout: Anders Vifot, Leif 
Göran Olsson, Christer Isgren, Sven 
Olle Gunnarsson, Carl Gunnar Holm, 
Bo Månsson. 

l:a klass scout: Ulf Kensmar. l 
Idrottsmärket: Lars Olsson. 
Patrullmärket: Lars Olsson, Lasse 

Carmen, Tore Hansson. 
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Utnämningar och märken: 
Blåvingar: Karin Dahlgren, Berit 

Hansson, Lisbeth Hansson, Gertrud 
Hansson, Ann-Christin Jönsson, 
Inga-Lena Knutsson, Lisbeth Lars
son, Birgitta Mårtensson, Birgitta 
Nilsson, Eva Ringström, Ann-Chris
tin Romner, Ingrid Sernert, Ann
Christin Wickman. 

Snabbvingar: Laila Hansson,- Maria 
Knutsson, Birgitta Lindahl, Helen 
Lindgren, Lena Nilsson, Lotta Ser
nert. 

Blå ringen: Ulla Alwen, Cecilia 
Dagbjer, Britt-Marie Karlsson, !rene 
Lind, Helen Lindgren, Ann-Sofi 
Mårtensson, Monica Olsson, Marian
ne Ståhle. 

Lekmärke: Cecilia Dagbjer, Britt
Marie Karlsson, Lai!a Hansson, Ma- 1 ria Knutsson, Birgitta Lindahl, !rene 
<Lind. 
~ Händighetsmärke och helgmärke: 
Ulla Alwen, Ann-Sofie Mårtensson. 

Tomtemärke: Marianne. Ståhle. 
Stickmärke: Ulla Alwen, Cecilia 

Dagbjer, Britt-Marie Karlsson, !rene 
Lind, Helen Lindgren, Ann-Sofie l 
Mårtenseson, Monica Olsson, Marian-
ne Ståhle. · 

Flickscouter, Ill klass: Gunilla Al-

\

wen, Lena Bengtsson, Birgitta Erics
son, Ann-Margret Johansson, Birgit
ta Kruus, Ann-Christin Lundgren, 
IBirgitte Larsson, Kerstin Månsson, 
Anita Nilsson, Gun Roos, Britt Sal
then, Eva Salomonsson, Lisbeth 
Stridsberg, Bodil Wennervall. 

II klass: Eva Alwen, Ann-Sofie 
Andersson, Henny Andersson, Birgit
ta Hansson, Margareta Jarl, Eva 
Lindskog, Lena Nilsson, Britt Olsson, , 
Laila Persson, Anita Ringberg, Mar-
gareta Stigsdotter. 1 

I klass: Monica Ingvarsson, Mar
gareta Larsson, Inger Lundgren, 
Inger Lönnborn, Guni1la Olsson, Siv 
Roos, Christin Vifot. , 

Hemtrevnadsmärke: Eivor Åkesson ' 
och Inger Åkesson. 

Snågmärke: Monica Ingvarsson. 
Treårsnål: Karin Lindskog. 
Vargunge: Olle Wiberg. 
l:a stjärnan: Hans Göran Hans

son, Tommy Ljunggren, Finn Hans
son, Claes Mårtensson. 

2:a stjärnan: Jörgen Persson, Bengt 
Månsson, Lars-Erik Ringberg. 

Hemhjälpsmärket: Finn Hansson, 
Tommy Ljunggren, Claes Mårtens
son. 

Djurmärket: Bengt Månsson, Per 
Lennartsson, Lars Erik Ringberg. 

Samlarmärket: Per ·Lennartsson. 

l Ny bilverkstad 
startad i Skurup 

Bilreparatör Knut Andersson kon
trollerar ett mätinstrument för kon

densatorer. 

"Det är skönt att ha kommit så 
här pass långt", säger innehavaren 
av Skurups nyaste bilverkstad, bil
-r-ep;i.x:atör Knut Andersson, som öpp
nade sin verkstad på tisdagen. "De:tl 
har varit oroliga dagar, , innan man 
såg att man verkligen skulle bli klar 
med allt arbete, som skulle göras \ 
till öppningsdagen, men nu kan man 
sova lugnt igen." 

Verkstaden är inrymd i de lokaler 
på Backgataa, där fabrikör Henry 
Hansen drev sitt företag Skurups
Batterier, innan han flyttade till 
Svaneholmsskolan. Här har bilrepa
ratör Andersson nu inrett en större 
reparationshall och en mindre lokal 
för den maskinella utrustningen. 

Den maskinella utrustningen ii.r 
fullt tillräcklig för alla förekomman
de reparationsarbeten på personbilar, 
lastbilar och traktor,er. En höglyf
tande garagedomkraft, som kan lyf
ta upp till 1.500 kg, ersätter effek
tivt smörjgrop. 

Bilreparatör Knut Andersson har 
arbetat på firma Biltjänst i Skurup 
i 23 år. Närmast kommer han att 
ytterligare komplettera utrustningen. 

/ ~ / 
1")''1-



scoutdagen firad l Skurup 

S:t Georgsdagen firades i Skurup des, till flickorna överlämnades de 
under god tillslutning av såväl av folkskollärarinnan Anna Nyblom 
flick- som pojkscouter samt måls- och till pojkarna av arbetsförmed
män och ledare. Samling skedde i lingsföreståndaren Anders Ståhle. 
kyrkan där kyrkoherde Ture An- På bilden hjälper Laila Hansson 
dersson, Villie, höll en lärorik och Birgitta Lindahl med halsduken och 
tankeväckande predikan för de Gertrud Hansson ser till att det blir 
unga. 80-talet utmärkelser utdela- riktigt gjort. 

0 
.~l \ 
~ . 

Ny hall ger Skurup 
serielag i handboll 

Instruktören och tränaren Lennart Persson, Ystad, förklarar en handbollsfiness för Skurupsungdomarna 
Hansson, Rolf Stridsberg, Ronny Olsson och Lars Olsson. 
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Det .. narmar szg Valborgsmässoafton 

Orkestem i sin nya uniform flankeras på vänstra sidan av musikfanj Sven Strindberg, Ystad, Kje!r 
Jönsson, Skp. På höger sida parkstyretsens ordf Börje Linden, musigsergeant Va!ter Strömb!ad, Ystad. 

De festligheter som äger rum i Skurups Folkets park har under många år traditionsenligt anordnats 
av Skurups sagostunder. Till detta anangemang kan Skurups-borna och alla danslystna från när och 
fjärran samlas kl-ing en kul festkväll samtidigt som den populära ungdomsorkestern har möjligheter att 
fylla på i sitt alltid sinande kassaskrin. Skurups köpmän har i år liksom tidigare skänkt varor till en 
värdeful tombola som brukar ha strykande åtgång. Trots att det är en av Folkets park ordinarie dans
kvällar har hela e ta b lisemanget kostnadsfritt ställts till ' sagostundernas förfogande. 

Vid samtal med Sagostunds-för-~ Södergatan och Fabriksgatan. Vid Orkestern kommer att uppträda i 
enings ordförande köpman B. ankomsten till parken antändes ett nya uniformer som de just i dagar
Linden får ·vi veta att hornorkes- storstilat blå och tal och musik för- na fått utprovade denna för en or
tern blåser till samling på torget l fullständigar den mera högtidliga 
kl 19.15. Avmarsch med musik och delen av vårprogrammet. Därefter kester nödvändiga och enhetliga 
facklor till Folkets park börjar kl blir det dans efter Viennas ungdoms- klädsel kostar föreningen ca 6.000 kr 
19.30 genom Kyrkogatan, hemkorset, orkester till kl 24. i inköp. De uniformer som nu er-
'-------::-------------------"-:--::------1 sättes har haft en förbrukningstid 

1 Z~ /.: /. --/ . / /J. :1-.. av 10 år. Något som får anses vara 
_.< // // fY{ · //- ·'Z---{_ <-A.-1'-<..( ' en ganska så lång period. Första 

maj medverkar orkestern vid fest-
lighet~ parken. -~ __ 



rr=========='====&. Nya skolanläggningen i Skurup 
invigs i dag, kostar 2,5 miljoner 

SkunipS en.hetsskoLa sedd fn1n sko!gå1·den. 

Lördagen är invi-gningsdag för Skurups nya skola. Det var på hösten 1949 som 
kommunalfullmäktige uppdrog åt en sät·skild kommitte att utreda_ och inkomma med 
förslag till flera lokaler för då i synnerhet den trångbodda samrcalskolan. För denna 
skola var det ingen ny fråga, flera och förbättrade utrymmen hade stått på dagord· 
ningen sedan hörjan på 30-talet och ca 10 år senare heslöt fullmäktige hygga en ny 
samrealskola för 24,0.000 kr. 

Utredningen konstituerade sig med 
disp N. O. Jönsson som ordf och 
rektor Ernst Jeppsson som sekr. öv
riga ledamöter var landsfiskal Einar 
Ahnström, folkskoll Ragnar Segf!r
ström, byggm Yngve Nyström, mu
rare Anton Andersson och modell
filare Assar RosdahL Samrealsko
lans rektor H. Holmgren ingick som 
sakkunnig. 

Riksdagens 1950 fattade princip
beslut om 9-årig enhetsskola kom 
i högstil grad att sätt~ sin prägel 
på kommittens arbete. Vid uppvakt
ningar i skck.verscyrelsen blev det 
klart att statsbidrag inte kunde på
rölmas till ny s:::mrealskola. Om kö
ningcn gick med på att införa 8:e 
och 9:e skolår samt begärde att få 
försöksverksamhet inom enhetssko
lans ram, kunde statsbidrag utgå 
till byggandet. 

Arkitekt Bror Thornberg, Malmö, 
anlitades för att inventera det er
forderliga behovet av skollokaler. 
Kommitten . gjorde även studiebesök 
i nybyggda skolor. 

Den 9 febr 1955 blev också en 
märkesdag, då fastställde nämligen 
skolöverstyrelsen det av Thornberg 

uppgjorda förslaget och den nya l fick i uppdrag att utarbeta huvud
centralskolan korn att innehålla: 8 ritningar och kostnadsberäkningar. 
,t-~1~-)or , 2 g····'·· ,.... ,. .. ,•--'ol•·,...-•_ Byggnadstomten som det inte lyc
bibliotek, administrationsbyggnad kats köpingen att förvärva utan ex
med exp-lokaicr, lärarerum, C.:uplice- propriatian blev tillgänglig genom 
ringsrum. rum för v<tktm"stor-n. kon- domstolsbeslut den 1 mars 1958, och 
ferensrum, exp för yrkesvalslärare, det meddelades från skolöverstyrel
instutionslokaler för geografi och bio- sen att statsbidrag utgick till hela 
logi, kemi och fysik, teckningssal, bygget utom samlingssalen. I juli 
skolverkstad, trä- och metallslöjdsal, samma år antogs entreprenörer. I 
skolkökslokaler bestående av 2 skol- början av aug sattes en större ma
kök med matsalar och övriga nöd- skinpark för schaktning i gång och 
väneliga utrymmen, hemvårdslägen- skolan skulle enligt kontrakten va
het. och tvättstuga samt gymnastik- ra färdig den 1 aug året därpå. 
hall med tillhörande utrymmen. Utomhusanläggningen har träd-

Fö't~öKr-VERKSAMHET 

EEGARDE3 

Fullmäktige beslöt införa försöks
verksamhet från läsåret 1955-56 och 
med början i klasserna l och 5. Det 
beslöts ·även att utöka den blivande 
gymnastiksalen till en gymnastikhall 
för att idrottsorganisationerna skul
le ha någonstans att idka inomhus-
sport. 

Det av arkitekt Hans Westman, 
Lund, uppgjorda förslaget "Fyrkan
ten" avgick med segern i den arki
tekttävling som ordnades och han 

g:"u-dsnkitekt Ingvar Andersson. H;il
s:n ~ borg, u tarhetat förslag till m<"n 
arbetet har utförts av Skurups byg_g
nadskontor under ledning av kom
munaling Bertil Dalsjö. 

Anbud för gymnastikhallen an
togs i maj 1959. Den skulle vara 
färdig att tas i bruk vid läsårets 
början 1960. 

KOSTAR CA 
2.5 MILJ KR 

Kostnaderna: byggnadskostnad 
1.010.000 kr, värme och sanitet 233.525, 
elinstallationen 81.850, målning 
5~.315, persienner 9.700, inventarier 
200.000, planering och trädgård 58.000, 
arkitekt- och kontrollarvode 183.982. 
Gymnastikhallen: byggnadskostna
der 517.268, värme och sanitet 57.958, 
vwntilation 40.020, elinstallation 
23.045, målning 25.063, tillsammans 
2.499.444 kr. Hela anläggningen hade 
kostnadsberäknats· till 2,8 milj. 

I dag kan det med fog sägas att 
Skurups skoldistrikt står väl rus
tat för att som centralort svara för 
högstadieutbildningen från ett stör
re område. Till lärarekårens förf 
ande står inte bara tidsenliga sk 
lokaler, utan även annan unde• 
ningsutrustning som svarar m 

~=======================================================================================~d~enn~. ~~ ~- . -----==::::!J 



G. Bengtsson 
sportfiskaren REDIGERAD AV 

Hallå, alla ·sportfiskare :1 
HÄR VÄNTAR PRISER PÅ ERI 

Hallå, hallå!. Hii! på tidningens .fisl,ere~aktiOI~ und.ra~, yj,.i.,~~~· .9c;h .ni ,ska få •.!eda _på 'L-a-d vi undrar. Jo, 
M vi undrar om mte de sydsvenska sportfiskarna är intr~sserade av att vara med och skfngra vår prissamling 

i ''Fiska och Vinn". I gäddklassen verkar det att bli köbildning efte~; priserna, · men hur står det egentligen 
till med torskar och abborrar? Har de blivit fridlysta, eller är det helt enkelt så att ni tycker att era fångster 
inte räcker till, att de är för små för att ni ska pretendera på ett pris. Men, gott folk, ta då och kasta alla 
såna föreställningar över bord på samma gång som ni fiskar. Ty tro mej: ni t-j-ä-n-a-r på att skicka in an
mälningen. Så det är ett mycket gott råd ni får. 

Jag pratade med en sportfiskare 
från Malmö. En av de där, som 

åker ti;l Hälsingborg och Lands
krona, där de stora torskarna går. 

Han sa' . att de får gå ostörda, 
att det är lygens att få något stor
napp, Tänk en sån fin chans för 

alla er, som inte har möjlighet att 

ta nytta av det fina torskvattnet 
utanför Ven. Tänk att den här må
naden har kanske just n-i chansen 
att vinna första priset, en spinnrul
le. Ja, i själva verket har ni för 
första gången chans att vinna t-v-å. 

Ni har väl läst om "Hemliga 
Fisken". Jaså inte? Men tag då 
chansen här. När vi ännu skrev 
mars och planerade årets sportfis
ketävlingar, så ville vi bjuda våra 
spinnfiskare, haspelfiskare och me
tare på något nytt, på något rik
tigt kul. Och så kläcktes iden att 
vi v-a-r-j-e m-å-n-a-d fr. o. m. 
april t. o. m. oktober skulle dela 
ut en spinnrulle i pris. Och att 
vem som helst skull'e få chansen 
att vinna den, oavsett om fisken 
som fångas är stor eller liten. T-u
r-e-n endast turen blir avgörande. 

När månaden är över och när 
anmälningarna för torskar, gäddor 
och abborrar har hopat sig, när vi 
skriver den 5 maj ~ sista anmäl
ningsdagen för &prilfisket - så lå
ter vi lyckans hjul rotera och den 
vikt det stannar på blir just lycko
talet för "Hemliga Fisken". Det 
kan bli l kilo eller 10 kilo, e!l'er 
vad som helst däremellan, eller 
över - eller t. o. m. under. Så ni 
förstår, att ni gör ett stort fel 
om ni i-n-t-e tar chansen och an
mäler er . till "Fiska och Vinn". 
A-1-1-a som är med där deltar näm
ligen automaitskt i "Hemliga Fis
ken". Så enkelt är det helt - ja 
j u st det, enkelt ... 

EN NY STORGÄDDA 

Och så har vi dagens gäddäven
tyr. Det är vår redaktör i SkUl·up, 
som berättar följande: 

Gummifabriksarbetarna Tage 
Nilsson och Stig Persson från Trel-
1ebor( ha.rle hört t11l4.~ Pm &~eld 
fisket i Svaneholmssjön i Skåne. 
Men prövat på det hade de inte 
förrän det happade sig en torsdag. 
Och då happade det sig så här: 

Tage Nilsson fick ett sånt där 
kraftigt hugg ni vet, oväntat, men 
glädjande förstås. Och Tage tänk
te direkt, att det var en väldig tur 

Tage Nilsson, Trelleborg, visar upp sin granna Svaneholmsgädda. 
8,9 kilo vägde den. 

att Stig var med. Ty har man var
ken håv eller huggkrok, så kan 
man inte klara en sån här gädd
bjässe i båten själv. Och ni kan 
räkna med att Tage Nilsson fick 
en hård kamp. I 20 minuter käm
pade gäddan för sitt liv, innan 
hon slutligen gav upp kampen, 8,9 
kilR yfl,ge ho.n Q<:h p/t bild~n kan 
ni se att hon var riktigt grann. 

Svaneholmsjön har väl inte rik
tigt samma klang som Vombsjön, 
men inte långt ifrån. I fjor var 
det ett utmärkt gäddår och 1961 
lovar inte att bli sämre. Det finns 
väldigt gott om gäddor i sjön. Jag 
vill inte påstå att de st r och v· 

tar på att bli fångade, men nästan .. l 
Under lördagar och söndagar är 

det gott om folk i Svaneholm. Tu
rister som vill se slottet och sport
fiskare, som vill ta storgäddor. I 
fjor hade man 4 båtar att hyra 
ut, i år har man 7, därav 5 helt 
nya. Men funderar ni på att ställa 
.fiskefärdm till ~lvaneholm vid nå
got veckoskifte, så ~ing först - i 
god tid - och beställ en båt. Efter
frågan är nämligen betydligt stör
re än tillgången. 

Och till sist:· Ta chansen att sport
fiska på lördag och söndag. Ta 
chansen: "Fiska och Vinn!" Anmäl
ningskupong finner ni här. 
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Festlig invigning i Skurup 
· i av enhetsskolans · njbyggnad 

Skurups enhetsskolas nybyggnad fick på lördagseftermiddagen en festlig och hög
tidlig invigning i strålande solsken. Det vackra vädret bidrog trollge.n starkt till att 
allmänheten inte i någon större uffträckning mött upp l den fina gymnastlkhallen, där 
högtidligheten ägde rum. Ett 60-tal personer, varav hälften ungdomar, hade l alla fall 
tagit plats på läktarna; när Skurups musiksällskap med fanjunkare Ingvar Akesson som 
dirigent inledde med Kröningsmarsch av Meyerbeer, och därtill kom ett 60-tal heders
gäster nedanför läktarna. 

Skurups musiksällskap fortsatte den nya skolan står redo att tillsam- pingens organ och för föräldraför
med Gratulation av P~terson-Ber~er, ~ans med enhetsskolan f:l:'.lla sin .~~p- ening och kyrka, samt naturligtvis 
varefter landsfiskal Emar Ahnstrom g1ft och ge ungdomen storre mo]hg- nh tssk lan kto · ch r· re 
läste en stämningsfull prolog av heter at t uppfylla de allt större krav e e 0 .~ re rer 0 .~ra. • 
adjunkt F er Aronsson, vari det bl. a. samhället ställer på dem, känner man men han halsade också alla ovnga 
hette at't skolan byggts med sikte på att det skapats något verkligt värde- intresserade viiikomna till denna sko
framtiden för att bilda ram kring de fullt, som kommer att ge rikligt igen. lans stora dag 
l jusaste åren och att ungdomen där Särskilt välkomnade han Sö:s repre- · 
skall fostras t ill att vilja våga och få sentant, undervisningsrådet Mauritz REI)OGöRELSE FöR 
mod att be. Skolkören under m usik- Hulteberg, som senare förrättade in- SKOLANS TU..LKOMST 
lärare Ester Sellbergs ledning bjöd så vigningen, länsskolnämndens ordfö-
på vacker sång i Lovsång av Beet- rande Nils Persson, Svensköp, läns-· Skolchefen, rektor Ernst Jeppsson, 
hoven;- där Ulla -Br itt Larsson ut- skolinspektör Alvar Ahlner, arkitek- lämnade1en intressant redogörelse för 
märkt sjöng solo, samt Sommarsång tema, entreprenörerna, kontrollan- skolans tillkomst. Han framhöll att 
av Ahlen. tema, representanterna för Ryds- han funnit lokalerna mycket ända-

Sk olbyggnadskommittens ordföran- gårds och Vemmenhögs kommuner, målsenliga, och han hoppades att de 
de, disponent Nils O. J önsson hälsade representanterna fi.\r Skurups övriga skulle bli till välsignelse för ung
välkommen och framhöll att när nu skolor samt representanterna för kö- domen. Skolkören sjöng så Hjärtats 

• - saga av Åström med ett fint solo av 
Gun-Britt Andersson samt Land du 

01-oll.nVl~· nl·ng 01-uru~ b;~~~o~i~~e~~!&a~åe.s~~ U K l U K Jönsson överlämnade byggnaderna till 
kommunalfullmäktige. Han erinrade 
om att det gått 11 år sedan bygget 
bestämdes, och att man således inte 
kunde tala om hastverk. Man hade 
också strävat efter att hålla sig till j 
det praktiska och användbara och 
hade t . o. m. lyckats spara en liten, 
slant jämfört med vad byggnaderna' 
beräknats kosta. Vidare tackade han 
för gott och stimulerande samarbete 
mellan samtliga parter. 

Fr v skolans m·kitekt Ha-ns Westman, Lund, rektor Holge?· Holmgren 
och skolbyggnadskommittens ordf disponent N . O. Jönsson. 

D et var ett högtidligt och omväxlande p rogram, som bjöds inbjudna 
och andra som k ommit tillstädes vid invigningen av Skur u ,J>S enhets 
skolas nya skolbyggnader . 

Skurups välspelande Musiksällskap För detta har tidigare regogjorts i 
svarade för inledningen med K rö- A r b e t e t. 
n ingsmarsch av Meyerbeer och Gra- Efter ytterligare sång överlämna-

de kommittens ordförande den n u 
tuJatian av P eterson-Berger. Lands- helt färdiga anläggningen till upp-
fiskal Einar Ahnström läste en pro- dragsgivarna, kommunalfullmäkti
log av adjunkt Per Aronsson, varef- . ge, som genom ordföranden rektor 
t k lk" d ·kr·. E l Holmgren frambar köpingens varma 
er s 0 oren u~ er m us! ai are s- och uppriktiga tack till alla och en-

ter Sellbergs ledning gav en stunds var som bidragit till den förnäma 
underhållning. Skolbyggnadskom- skolanläggningens tillblivelse, och 
mittens ordförande, disponent N. O. nytillskottet av skollokaler slussades 
J önsson, hälsade välkommen sär- in i förvaltningsorganets, skolstyrel
skilt skolöverstyrelsens representant, sens vårdnad. skolstyrelsens ordfö
undervisningsrådet Mauritz Hulte-l rande, skräddaremästare Julius 
berg och de från l~nsskolnäJ~·mden l Carlsson fick officiell t mottaga de
m bJudna med ordforanden lands- samma. Genomgående i samtliga tal 
tingsman Nils Persson i spetsen. l var tillfredsställelsen över att Sku-

Data ur skolbyggnadskommittens rups skoldistrikt nu står rustat alt 
elvaåriga arbete och nybyggnadernas · ge den uppväxande ungdomen en 
tillblivelse föredrogs av kommittens skolunderbyggnad, som gör den väl 
sekreterare rek tor Ernst J eppsson.! k valificerad att möta det nuvarande 

~- - . . ·' ~- . -

Skolan mottogs av fullmäktiges 
ordförande, rektor Holger Holmgren, 
som uttalade att det var svårt att 
föreställa sig alla de personer, som 
på ett eller annat sätt arbetat med 
projektet. Han ville emellertid fram
föra samhällets tack till alla dem, 
som bidragit till att ge Skurup en 
trivsam, ljus, luftig och funktionell 
skola samt en gymnastikhall, som1 
fyller ett länge känt behov såväl inom 
som utom skolan. Särskilt riktade han 
ett tack till undervisningsrådet Hu!- ~ 
teberg, som visat stort intresse samt 
bistått med råd och dåd, och han 
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Disponent N. O. Jönsson; rektor H~lger Holmgren, skolstyrelsens ordförande Julius Karlsson, undervis
ningsrådet Mauritz Hulteberg och skolans rektor Ernst Jeppsson framfc~ den nya skolbyggnaden. 

tackade för den snabba behandling förut visste att det var ~n så ga.inmal och dess invigning och hoppades bl. a. 
som ärendet fått i Sö. . tanke, som nu förverkligats, och att att det goda samarbete, som hittills 

Länsskoleinspektör Alvar Ahlner han förstod, att det måste vara en rått med grannkommunerna skulle 
hade också betytt mycket för skolans särskilt stor dag. Han framförde Sö:s fortsätta och ytterligare utvecklas. 
tillkomst. Lejonparten av arbetet ha- tack till alla som på ett eller annat Kommunalnämndsordförande Gun
de fallit på rektor Jeppsson då han sätt hjälpt till, och särskilt tackade nar Larsson menade att det nu var 
fungerat som verkställande ledamot han rektor Jeppsson för mångårig in- väl sörjt för ungdomens utbildnings
av skolbyggnadskomrnitten, menade sats i samhällets tjänst. Han påpeka- möjligheter samt. att idrottshallen be
talaren, som gladde sig över att rek- de att arkitekterna tydligen insett tyder mycket för fritidssysselsätt
tar Jeppsson, för vilken projektet miljöns betydelse och värdet av att ningen och starkt bidrar till trivseln 
varit en hjärteangelägenhet, fått vara en skola är estetiskt tilltalande samt och trevnaden. Ju mer man satsar på 
med om invigningen, innan han vid hoppades att lärarna skulle finna mil- den kulturella sidan, ju större förut
denna termins slut lämnar rektors- j ön · inspirerande. Han korn så in på sättningar har ett samhälle. Arkitekt. 
tjänsten. Med en lyckönskan till rek- de olika riktlinjer för undervisning- Hans Westman ansåg att stämningen 
iorer och lärare för deras nya ar- en, som diskuteras, och berättade att påminde om examensstämning och 
hetsplats överlämnade han skolan till en utveckling pågår mot ert allt stör- framhöll att han och hans medhjäl
skolstyrelsen. re ·specialisering på högstadiet. Spe- pare, arkitekt Fritz österlin. gladde 

skolstyrelsens tack frambars av dalsalar och ämnesrum kornmer allt- sig åt att ha fått vara med om sk(l
dess ordförande, skräddarmästare Ju- mera till användning liksom klass- lans tillblivelse. Det hade varit en 
lius Carlsson, som i ett utmärkt och rum, och det finns en tendens till trevlig tid, och han tackade för all
kort tal försäkrade att skolstyrelsen mindre elevgrupper vid undervisning- mänhetens intresse och för det goda. 
skulle göra allt för att se till att lo- en. Det diskuteras vidare om en me- sarnårbetet Länsskolnämndens ord
kalerna användes till att söka nå det ra individuell undervisning, grupp- förande Nils Persson, Svensköp, sade 
höga mål, de ämnats för . Han vits- arbete i stor utsträckning och i vissa sig vara imponerad av det intresse 
ordade vidare den goda kontakt, som fall undervisning i mycket stc;m:t som· visas för och den omsorg , som 
råder mellan m{ilsmän och skola. grupper om kanske 100-talet elever. läggs ner på skolväsendet runt om i 

Han gjorde vidare en återblick till bygderna, och han var förvissa(! om 
1 INVIGNINGEN flydda tider från medeltidens klos- att Skurup investerat rätt, när sarn-
i I sitt invigningstal nämnde 'under- terskolor och fram. till våra dagars hället satsat på den <;!yraste ti,llgången. , 
visningsrådet Hulteberg att han inte enhetsskola. Vad galler enhetsskolan, ungdomen, Genom att bygga upp ett. 

upplyste han om att kommunerna vill trivsamt och attraktivt samhälle ' med 
4 • \ gå över till denna skolform i så snabb goda skol'or bidrar samhället till att 

7
/ ~ 

1 
takt, att om denna hade kunnat föl- motverka flykten mot hebyggelsecen-

// jas c:a 84 proc. av landets befolkning tra i västra Skåne. 
t ~ skulle höra till enhetsskoleområden Rektor Gunnar Knutsson hoppades 
{,7--,. (/ 1962-1963. Han framhöll vidare tek- att de goda kontakterna mellan kö-
~ · nikens stora framsteg, men påpekade pingens ölika skolor skulle ytterli-

\ att humanismen syntes ha allt svå- gare befästas och utvidgas. Fil. mag. 
1 l rare att hävda sig, innan han slut - Greta Sandström framförde högsta

lligen förklarade skolan invigd för sitt dielärarnas 'tack för att de fått trev
ändamål. liga och ända.målsenligta lokaler att 

Skurups musiksällskap kom igen arbeta i, och rektor Ernst Jeppsson 
med Roslagsvår av Alfven och pot- framförde skolbyggnadskommittens 
purri ur Felix Körlings visbok, in- tack för gott samarbete. 
nan kyrkoherde Gunnar Wallin av- För gott samarbete tackade också 
slutade invigningen, och psalmen Här- byggmästare Yngve Nyström, som 
lig är jorden sjöngs. Efter invigning- 'hoppades att när projektet om 50 är 
en skedde visning av lokalerna. bedömdes; folk skulle anse de. an-

svariga ha varit framsynta. Undel·
VID DEN EF'l'ERFöLJANDE visningsrådet Hulteberg undrade, om 
MALTIDEN det var en speciell läggning, som gjor

på Skurups hotell hälsade fullmäkti- de att Skurup höll sig väl framme 
ges ordförande, rektor Holger Holm- när det gällde att införa en ny skol
gren välkommen och hoppades att form, och han lyckönskade lärare, 
man skulle ha trevligt. Han tackade barn och köJ?ingen i övrigt till den 
fullmäktige för deras välvilja attlfina skolan, innan han till slut fram
ställa medel till förfogande för skolan förde gästernas tack. · 



6-årings tändstickslek 
vållade stor lagerbrand 

Brandmännen hade ett drygt jobb innan en intilliggande lage?·bygg
nad som var svårt hotad av brasan hade räddats. 

"Det var en sexårings lek med tändstickor som vållade en häftig 
brand i en lagerbyggnad i Rydsgård. Det var vid 14-tiden på sönda
g-en som elden utbröt i handlanden Hans Larssons iager. Byggnaden, 
som är uppförd i tegel, brann helt ned och likaså förstördes hela 
lagret av fönsterglas, plastartik-lar och isoleringsmattor. Värdet av 
det brunna beräknas till cirka 50.000 kr. 

sexåringen hade kastat brinnande 
tändstickor i träull och annat 
bräniJ.bart material. Elden sped sig 
blixtsnabbt och när brandkåren 

~kom till platsen var byggnaden helt 
~ övertänd. Brandmännen lyckades 

rädda en intilliggande lagerbygg
nad trots att det endast var några 
met~r som skiljde denna från bra
san. Branden kommer inte att in
verka på företagets drift. 
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sexårings lek med tändstickor 
vållade storbrand i Rydsgård 

Det brann friskt i träbyggnaden. 

En sexårings lek med tändstickor vållade på söndagen en häftig 
brand i en lagerbyggnad tillhörande Hans Larsson & Co AB i Ryds
gård. Byggnaden som var uppförd i tegel brann helt ned och likaså 
förstördes hela lagret bestående av fönsterglas, plastartiklar och iso
leringsmattor. 

Hans Larsson där han hittade en del 
träull och dyligt som han tuttade på. 
Elde nspred sig oerhört snabbt och 
hade på några minuter hunnit få , 
fäste i lagerbyggnadens takskägg. , 

När brandkåren efter en stund an- ~· 
·lände var hela byggnaden övertänd. 
Ingenting av lagret kunde räddas och 

·man räknar med att skadorna sam- ' 
manlagt torde uppgå · till omking 
50.000 kr. En annan lagerbyggnad 
som ligger endast et par meter i 
från antändes också men kunde räd
das tack vare riklig vattenbegjutning. 

Det inträffade påverkar inte d~iften 
i firman omtalar köpman Hans Lars
son. 

·Prologen från skolinvigningen 
Adjunkt Per Aronssons prolog till skolinvigningen i Skurup väckte 

allmänt intresse och flera skurupsbor har bett oss publicera prologens 
text. Vi tillmötesgår härmed dessa önskemål: 

Likt vågor drar böljande slätten 
mot strand 

ocr gårdar på vida fält glider 
som svanar mot ås11rnas skogiga 

rand · · 
och solen sitt · gyllene guldskimmer 

sprider 
på hembygdens gårdar och hus 
och höljer dess lundar av bok i ljus 

Med sagans och myternas skiraste 
tråd 

vi knytas till fäder som. ristat 
de runor som täljer om bragder och 

dåd 
om odlarnas möda dm liv de mistat 
l kamp för att bygga det land vi se 
At sentida söner i arv att ge 

När ·bygden en skola de unga nu 
ger 

som samlas från Vemmenhögs hä
rad 

så hälsa vi alla och välkomna er 
och känna får festlighet ärad 
då tanke som mejslats samfällt ut 
i glas och i tegel tar form till s! ut. 

Vår skola vill bygga mot framtid 
en bro 

men tjäna nuet tilli!{a 
och föra från släkte till släkte en 

tro 
att vardagens strävan berika 
Må väggar och murar ge yta och 

skal j 
kring kärna av möda i lärosal 

Den skola de unga som gåva nu~ 
får 

må bliva den ram som formar 
den ljusaste delen av ungdomsår 
och skänker dem stadga i stormar 
ett fäste i hembygdens jord dem ge 
en vilja att våga och mod att be. 
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Konfirmandjubileum i Viilie 

Dellagarna i jubileet ' samlade framför Vjllie kyrka. 

Vid högmässan dch nattvardsgång- firmation. Före högmässan, som 
en i Viilie kyrka Valborgsmässoafton des av kyrkoherde Thure Anders
deltog också 24 damer och herrar son, hade jubileets deltagare lagt ner 
som firade 20-årsjubileet av sin kon- en krans på deras konfirmationslära-Slöjdlärarinnan, fröken Margareta Ohlin, flankerad av eleverna Mar

gareta Hansson, Rynge, och Ann Brill Kvarnerup, Blentarp, i hem- J 
bygdsdräkter på sli;)jdutställningen på skolan. 

ll--!!...., ............ -----------1 res, kontraktsprost och fil. dr Josef 
· • Rosengren, grav. Anmärkas kan att 

Folkhögskolan i Skurup har 
avslutat sin vinterkurs 

En imponerande slöjdulställning, en stilfull gymnastikuppvisning 
och naturligtvis körsång av bästa märke .bildade ramen när Folkhög
skolan 1 Skurup avslutade deiJ 7l:e förlängda vinterkursen på lördags· 
förmiddagen. Naturlig tvis fanns också med det stänk av vemod, som 
följer med slutet på en vistelse i den speciella folkhögskoleatmosfären. 

J 

dan gick fram och säkert är att de 
24, som samlades, hade mycket att 
berätta om. 

Dessförinnan samlades man dock på 
Viilie kyrkogård där man lade ner en 

På kontraktsprosten Josef Ro-

bland det årets konfirmander även 
befann sig kontraktsprost Rosengrens 
dotter, Ingeborg Hössjer., som även 
deltog i jubileet. Efter gudstjänsten 
saJ'l!lades man-till middag i Nya pen- ' 
sionatet i Skurup. · .. 

Deltagarna i jubieet var: Anders , 
Magnusson, Villie, Bror Jönsson, N. 
Aby, John A. Jönsson, Ystad, Bror 
Andersson, Olstorp, Hugo Lindberg, i 
Ekarp, Nils Larsson, Rörum, Albin 
Lundgren, Skurup, Gösta Jönsson, 
Skurup, Alfred Andersson, Villie, 
Sven Jönsson, Blentarp, Arvid An
dersson, Malmö, Betty Lundberg, Vii
lie, Ida Hansson, Villie, Ingeborg 
l;Iössjer, Göteborg, Betty Jeppsson, 
r.und, Hildegard Rydborn, ' .Älmhult, 
Ottelia Sörensson, Skurup, Karfin 
Klausson, Sövestad, Betty Jeppsson, 
Trelleborg, Frida Petronius, Mplmö, 
Betty Persson, Skurup, Ida Persson, 
Ystad, Gerda Wahlqvist, Sandåkra, 
Otto Andersson, Tommarp. 

Betty J eppsson Lund, Hildegard Ryd
born Älmhult, Ottilia Särensson Sku
rup, Karin Klausson Sövestad, Betty 
Jeppsson Trelleborg, Frida Petronius 
Malmö, Betty Persson Skurup, Ida 
Persson Ystad Gerda Wahlg~ 
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BrUdkrona av s • zraste spets 
Ny hobby 
ger skön 

avkoppling 
Handarbeten av olika slag 

har på senare tid fått ett re
jält uppsving kanske 
just på grund av behovet 
av en motvikt till allt jäkt 
och behovet av att bland 
massfabricerade industriva-

l·. ror kunna glädjas åt något, 
som man åstadkommit med 
egna händer. Bland de oli
ka handarbetsgrenarna har 
knypplingen ryckt fram till 
en stark position, och 
Skurup är intresset för 
knyppling mycket stort. En 
dam, som invigt många 
Skurupsdamer i knyppling
~ns mysterier, är fru Inga
Lisa Olsson, Svaneholm -
välkänd ledarinna för en 
mängd kurser och cirklar. 
Det är främst kurser i SLS regi, 

som fru Olsson lett, och det var en 
ren tillfällighet, att hon kom in i 
denna verksamhet. Det började med 
att ett antal SLKF-damer 1953 fun
derade på att lära sig Vadstena
knyppling. Man kunde emellertid in
te få tag i någon kursledare. Så kom 
någon ~tt tänka på fru Olssons stora 
intresse för knyppling, och man vän
de sig till henne med förfrågan om 
hjälp. 

"J ag kan väl alltid försöka, tänkte 
jag", berättar fru Olsson, "det kan 
väl bli en 5-6 kursdeltagare och det 
skall väl gå att klara upp." Det visa
de sig emellertid att hon undervär
derat intresset. Inte mindre än 45 
deltagare kom och i stället för en 
kurs blev det fem. Sedan dess har 
det gått av bara farten med i genOI1"l· 
snitt minst 5 kurser om året. I år 
är hon f. ö. också lärarinna i detta 
ädla handarbete även på yrkesskolan 
i Skurup. 

Fru Olsson i färd med alt knyppla provbitar av olika spetsar alt användas som demonstrationsobjekt. 

stående värde, är det en utmärkt av-1 höver åtskilliga mönster för sin verk-/ kurrens med de äkta spetsarna, även 
koppling. samhet. Fru pisson har en irnpone- om de inte kan järnföras med dessa. 

Ett populä11t kyppUngsarbete är rande samling - säkerligen ett par Särskilt när det gäller skånsk knypp

konfirmationsnäsdul{en och många 
äldre damer brukar knyppla en 
näsduk åt var och ett av sina barn
barn, berättar hon vida1·e. Det har 
också blivit populärt att knyppla 
brudkronor. 

Skydd för mönster 

hundra och kanske fler. När hon ling är det emellertid svårt att av
hittat ett nytt mönster har hon tagit göra vem som skall anses ha rätten 
upp detta, och vidare har hon köpt till mönstren, eftersom de ofta går så 
en hel del från Östergötlands hem- långt" tillbaka i tiden. 
slöjd. Hon har också kornponerat en De som är intresserade av knypp
del vadstenamönster själv: Hon tyc- ling får inom kort tillfälle ·att se en 
ker det är tråkigt att det inte finns utställning av elevarbeten, skurups
bättre mönsterskydd. En hel del lottorna kommer nämligen att ställa 
mönster framställes fabriksmässigt, ut arbetena på Svaneholrns slott. 

Det är klart att en kursledare be· och det betyder givetvis en viss kon- Troligen blir det i början av maj. 



Redan i skolan 
In tresset för knyppling väcktes re

dan i skolslöjden i Arrie. slöjd
lärarinnan ville att eleverna skulle 
få pröva på något mer än de kanske 
inte alltför roliga arbetsuppgifterna, 
som hörde till kursen. Bl. a. lärde 
hon de elever som var irttresserade 
grunderna i vadstenaknyppling. 

Sedan dess har knypplingen varit 
hobbyn nummer ett för fru Olsson, 
trots att hon även sysslat en hel del 
med annat handarbete. För ett 
halvt dussin är sedan gick hon ige
nom Hemslöjdens kurs i skänslt 
knyppling och lärde sig även den
na ltonst. Sedan hon kom in i 
kursverksamheten har annat hand
arbete fått stä tillbaka för knypp
}jngen, eftersom mycken tid går åt 
för att göra prover på olika spet
sar men också färdiga dukar o. dyl. 
att användas som demonstrations
material vid kurserna. 

T~knik 

I

l Medan fru Olsson med flinka fing
rar flyttar om pinnarna och låter 
spetsen växa fram, beskriver hon 
skillnaden mellan vadstenaknyppling 
i och skånsk knyppling. Vid den förra 
finns runt rullen på knyppeldynan 
ett papp på uppstucket mönster i vil
ket knappnålar är fästade. I det 
senare fallet används inget mönster, 
och knappnålarna är endast fästade 
i kanten av den blivande spetsen, 
eftersom allmogekvinnorna vid den 
tid då metoden föddes hade ont om 
såväl papper som knappnålar. 

Detta gör att den skånska knypp
lingen blir den svåraste. På grund 
av skillnaden i teknik blir vad
stenalrnyppling luftigare i mönstret, 
medan skånsk knyppling blir mera 
kompakt och mönstret mera geo
metriskt. 
Skånsk knyppling är något spe

ciellt för sydöstra Skåne, berättar 
fru Olsson, och den användes mer 
på Österlen än här. En .sägen berät
tar, att en holländsk skuta en gång 
strandade på kusten och blev infru
sen över vintern. Av skepparens 
hustru lärde sig då befolkningen 
knypplingskonsten. 

Brudkrona 
"Det stora intresset hos kursdelta

garna är en fin sporre för en ledare", 
säger fru Olsson, "men det är inte 
underligt, att man blir intresserad av 
ett så trevligt handarbete. Förutom 
det att det är roligt att med egna 
händer kunna skapa något av be-
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Postverliet har snabb service 
- men det .har brevduvorna också 

Hör ni till dem, sorit, när ni får 
höra talås om duvuppfödare, llnd
l'ar över hur i all värJde!) någon 
kan ägna sig åt en sådan hobby 
som att föda upp duvor, helst som 

· meningen bakom det hela inte är 

l 
att flygfäna skall hamna på mat
sedeill? Vissertigert· talas det ju om 
brevduvor, men postverket är väl 

~ en mera praktisk lösning på det 
problemet! 
Anser ni att duvor är tämligen 

onyttiga varelser, som möjligen kan 
vara treviiga för turister att rhata 
på ett eller annat torg och som är 
varandra ganska lika !Jled undan
tag av att de kan ha olika färg och 
därför har fått olika namn? I så fall 
kan det kanske vara intressant att 
fa höra vad en av de dussintalet pet
soner i Skurup, som har denna fri
tidssysselsättning, har att berätta om 
sin hobby. 

Lantbrukare Albert Nilsson, Ler
bäck, har sedan barndomen varit 
mycket intresserad av djur, och än
då sedan han var mycket liten har 
han haft duvor. För omkring 25 år 

' sedan, då han blev medlem i Svensk 
d uvavelsförenings Y stadsavdelning, 
inriktade han sin duvuppfödning på 
tävlingsverksamhet. Han berättar gär
na om sin hobby, och det är inte 

Lantbrukare Albert Nilsson med den tyska kråsduva, rrted vilken han 
vunnit 8 hederspris. 

litet man får reda på. Bl. a. tas man värderas högt. Det är emellertid dem. Kråsduvotna, av vilka han har 
snart ur den villfarelsen, att alla du- ganska svårt att deltaga i utländska 3 par f. n., började han med för 15 
'vor i stort sett ser lika dana ut. Med tävlingar på grund av karantänsbe- år sedan, och dessutom har han 4 
hjälp av sina egna duvor o<!h av di- stämmelserna. Annars bedrives ett par av den saxiska vingduvan, en 
verse facklitteratur med bilder av gott samatbete främst med danska vit duva, som liar svarta vingar med 
olika raser visar han att dessa djur uppfödare, och det är naturligt, att vita band och väl utvecklat fjös. Den 
kan ha högst olika utseende. många impulser hämtas därifrån, ef- kan vara försedd med eller sakna 

Fyrkantiga ögon 

och svanhals 

tersom bredden på hobbyn är myc- krona. Därtill kommer alnkring 25 
ket större där än i Sverige. Svensk par "amningsduvor". Det finns bara 
duvavelsförening räknar 400 medlem- en annan uppfödare i Sverige, som 
mar, varav 60 kommer på Ystads- har hamburgerkalott, en mycket duk-

Där är t. ex. earderduvan med si- avdelningen, medan Danmark har tig uppfödare i L.~ppland, och efter
na fyrkantiga ögonspringor eller ro- 2.000 uppfödare, som fått fram en om rasen ~r ny for honom, ser lant
maren som inte blir bedömd vid mängd fina djur. Ännu större bredd brukare N1lsson med spannmg fram 
tävlingar, om den inte mäter mer har Tyskland, där 20.000-30.000 per- emot ett möte med honom. 
än 110 cm mellan vingspetsarna. Där soner odlar hobbyn. "Det är en mycket trevlig hobby 
är duvor med svängda vingar, vilket det här", säger lantbrukare Nilssoh, 
gör att de "rollar" när de flyger. 12-årig veterah "och man går alltid i spänning över 
Näbben kan variera mycket i längd. hur man skall l;yckas med att få 
Den tyska kråduvan exempelvis har Lantbrukare Albert Nilsson har haft fram ett fint exemplar. Den, som , 
så kort näbb, att den inte själv kan en hel del framgångar i de lnånga en gång börjat med duvuppfödning 
föda upp sina ungar utan att en '1ln- tävlingar, han deltagit i. Bland hans släpper inte hobbyn, och skulle han 
nan duva får anlitas som "amma", duvor firlfiS en gammal veteran - göra det, kommer han snart tillbaka 
medan andra duvor kan ha näbbar en tysk kråsduva - som har vunnit igen. Den, som intresserar sig för 
av imponerande längd. Någon duva hela 8 hederspris. Deh är 12 år den här fritidssysselsättningen, kan 
har huvudet format som en kul;>, en gammal nu, en sällsynt hög ål.der, ef- offra mycket för den, men .så ger 
annan har hals som en svan, en tred- tersom dessa duvor sällan blir mer den också åtskilligt igen -inte minst 
je har ben som en vadarefågel, en än 7-8 år gamla. Det, av hansmånga genom att inan får en mängd vän
fjärde har en stjärt som en kalkon, fina priser, han sättet högst värde ner med samma intresse både i Sve
el1 femte har ett krås, som nästan på, är en vacker silverpokal, som rige och i våra grannländer, med 
he1t döljer huvudet, och en sjätte han fick för sin förstaplacering med vilka rhan kan utbyta erfarenheter." 
har en imponerande fjäderbeklädnad, en . hamburgerkalott i kamp mot 6 Han anser att det är tråkigt att upp
som går ner över och döljer foten. :indra utställare vid en stortävling födningen går alltmera tillbaka. Ung
Hos vissa arter påmirul.er kroppen i i ;Norge i9•i7. . . domarna har inte tid med sådana 
profil slående om ert pytteliten glass- Hamllurgerkalotten var f. ö. den här Intressen, och medelåldern bland 
strut med en jä.tteportion glass, där första rasduvan han skaffade sig, se- uppfödarna är rätt hög. Till stor del 
huvudet sitter tillbaka lutat o~h näs- dan han kommit till Lerbäck. Det beror nog tillbakagången på att man 
tan rakt ovanför stjärtspetsen. "M!inga är en vit duva, där huvud och stjärt inte längre får hålla duvor i städer-

1hundra raser firiris", berättar lant- är färgade. lian har nu 10 par av na, förmodar han. 
brukare Nilsson, "eeh det är märkligt 
att tänka sig att alla härstammat 
från en och samma duvras". Sverige 
håller sig f. ö. med en egen natio
nalras - den svenska tumletten -

, som fått sitt namn på grund av dess 
tumlande flykt. Lantbrukare Nilsson 
anser också att världens finaste ki
nesiska kråsduva finns hos en upp
ödare i Sjöbo. 

I "duvgubbars bibel'; 

Nu får en duva inte se ut hur som 
~el~t. I "duvg,l;lbbarnas bibel" -
V~ra rasduvor - finns noga be

s!'nvet hur varje ras bör se ut och 
tJusnmgen i duvuppfödningen iigger 
1 att genom korsningar få fram så 
rasrena och. perfekta djur som niöj
hgt. D~~ . galler att duvan så långt 
som ~oJhgt ar uppfyller de stränga 
fordrmgarna, för att den skall bli 
placerad vid tävlingarna. 

I svensk duvavelsförenings regi an-l 
ordnas 2 stora utställningar varje år 
-:: vår och höst, där de svenska upp
fedarna drabbar samman, revansch
sugna efter förra mötet eller fast 
beslutna att upprepa triumfen. Där
tll.l kommer utställningar, som de 
oh~a av~elningarna anordnar. Emel-
lal!:at m()ts de nordiska uppfödarna 
' .. adel tavlan om vem som lyckats 
b.ast ~ed sina duvor, och det säger====================:::!.! lk===================================slg SJalv att en fin placering diir 
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l1=================================9 Härlig peda'gol{dag 

Svaneholmsterrängen 

Lärarinnorna Else Maj Berg (överst), Elsa Nilsson, Lene Johnsson och 
Elizabeth Ståhl med en kattuggla. 

"Det här kan inte vara tornuggla för den ska vara svart -
nej, visst det är tornsvalan som är svart." De fyra lärarinnorna såg 
fundersamma ut, när de stod och skulle avgöra om det uppstoppade 
djuret var en horn-, torn- eller ltattuggla. Til lslut enades man om 
det sistnämnda alternativet ,som ocltså visade sig vara det rätta. 

Litet längre bort såg en lärare så magistern ut en rad trevliga fri• 
,mycket allvarlig ut och deklarera-· luftslekar. Adjunkt Nilsson talade om 
rde så bestämt: "Det här kan inte 
.vara en rödstjärt, och den ser inte bokskogen och dess växtsamhällen i 
heller ut som en rödhake eller en några minuter, varefter han övergick 
bofink. Det måste vara en korsning till att gå igenom olika vilda växter 
mellan bofink och rödhake - en 
hanne." Adjunkt Per Ove Nilsson som han planterat i en låda. Han 
höll senare med på att fågeln på redogjorde vidare för hur en natur
planschen kanske såg en smula be- stig lägges upp, och därefter fick del
synnerlig ut, och att det låg något tagarna själva pröva på en trevlig 
i resonemanget. 

Det var livligt i ten;ängen kring naturstig. Längs den snitslade banan 
Svaneholms slott på torsdagen. Ett var en rad föremål utplacerade, och 
90-tal folk- och småskollärare från deltagarna fick stryka under det rät-
Skurup, Rydsgård, Vemmenhög, 

!Klagstorp och Anderslöv deltog i en ta alternativet av tre på sitt fråge-
' trevligt upplagd studiedag för klass- formulär vid varje station. 
lärare och fick samtidigt en harlig Allt gick gemytligt och trivsamt 
dag ute i naturen. Lärarna delades till ,och de båda magistrarna hade 
upp i två grupper, "' vilka togs om 
hand av respektive adjunkt Per Ove inga större disciplinsvårigheter -
Nilsson, Skurup, och folkskollärare möjligen . kunde uppmaningen: "Tyst 
·Arvid Andersson, Hallaröd, som båda i klassen" vara befogad någon gång. 
"hade åtskilligt att lära ut. över lag syntes de deltagande lärar-

Folkskollärare . Andersson gick ige- na vara mycket nöjda med de många 
nom kartan och kompassen och bjöd nyförvärvade lärdomarna, som de 
så deltagarna att vara med i en sedan kan tillämpa vid friluftsverk
miniatyrorientering, upplagd så att samheten i sina egna skolor, och man 
den kan genomföras inne i ett klass- var över.ens om att det varit en här-
ru_m1. Efter fliti?gt _

1 
ie~n.-ter/and(o;e \lärde lig dag. Belåten var också Kjell Ar-ne Olsson i klass 9 ag, som assiste-

rade adjunkt Nilsson med att rätta 
svaren vid naturstigen. Det är inte 
var dag eleverna får tillfälle att 
rätta lärarnas prestationer. ____ ...... 

Lärare på exkursion 

På torsdagen hölLs en pedagagd,ag· ;å. Svaneholms slott, tilL vilken ett 
90-tal lärwre o.ch lärarin:n~r jrå.n· Skurup, V~mmenhög, Rydsgård och 
Skivarp infunnit sig: · Magister· Per Ove Nilsson hade lagt en "natur
stig" geroom Svaneholmsskogen, där deltagarna vid olika kontrolLer 
skulLe identifiera växter och fåglar. - På bilden är -lvlarianne Pers
son, Rydsgård, Ville Månsson och Eva Wendel f1·ån Skivarp i färd 
med a-tt botanisem en liljekonva-lj. På eftermiddagen blev det orien-'
tering efter kompass med folkskollärare Arvid Andersson, HaHaröd, 

som instruktör. 
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Vid söndagens högmässa i ö. Vem-~ son Nilsson, Ystad, Bror Thulin, 
menhögs kyrka, som leddes av kyr- St. Beddinge, Göran Görans
koherde Birger Holmberg, deltog 15 son, Mörarp, Ida Andersson Nilsson 
damer och herrår, som firade 50- Skabersjö, Elna Nilsson Svensson, 
årsjubileet .av sin konfirmation. Fö- ö. Vemmenhög, August Persson ö. 
re gudstjänsten nerlade deltagarna i Wemmenhög, William Dahlmer Fu
jubileet en krans på sin konfirma- rulund, Edvin Nilsson V. Wemmen
tionslärares, kyrkoherde W. Ceder- hög, Anton Nilsson V. Wemmenhög, 
berg, grav. Jubileet avslutades med Ester PerssonLarsson V. Wemmen
en gemensam måltid på Skivarps hög, Bror Ekström Lund, Tage An
gästgivaregård. dreasson, Hönsinge, Elin Olsson Olof
~ deltagande i jubileet var: An- son, Tullstorp, Helga Gustavsson Per-

nd~;;:d, 79;•-~;o , 
--------------------

Midsommarblom,ster förnämligt 
knypplingsarbete 'på Svaneholm 

.. sk~rupslottorna .ställer under minst en månad framåt ut en rad 
~ornamhga knypplmgsarbeten på Svaneholms slott. Utställningen, som 
oppnades på t?rsdagen, omfattar arbeten från 4-'5 ku,rser i medbor
garskolans .~egt under de senaste åren, och man blir sannerligen im
poner~d, nar man får se vilka fina arbeten kursdeltagarna åstatl
kommtt. 

Senast nu i vinter hölls en kurs 
för både · nybörjare och mera avan
cerade knypplerskor. 14 elever del
tog i kursen, som pågick i 30 tim
mar. Ledare för samtliga de kurser, 
vars arbeten visas på utställningen, 
har varit fru Inga-Lisa Olsson, Sva
neholm. 

Utställningen är anordnad i stora 
salen och här demonstrerade öpp
ningsdagen också fru Bertha Lars
son, som sysslat åtskilligt med den
na form av handarbete, för besö
karna hur det går till att knyppla en 
vacker Vadstenaspets. Det är ock
så i huvudsak vadstenaknyppling 
som ställs ut, men också några få 
arbeten i skånska knyppling visas. 
Bland de många fina dukar, löpare, 
tabletter och tallriksmellanlägg, som 
de mera avancerade eleverna ställer 
ut, lägger man kanske främst märke 
till en duk försedd med den arbet
sammaste spetsen av dem alla näm
ligen "Midsommarblomster". Denna 
spets är ett verkligt förnämligt hand
arbete, och nämnas kan att den 
ute i handeln betingar ett pris på 
ca 60 kr pr meter. 

Man frapperas av hur mycket vac
kert nybörjarna har åstadkommit på 
den begränsade kurstiden. Denna av
delning omfattar förutom konfirma
tionsnäsdukar, tabletter, lakan och 
örngott samt förtjusande förkläden 
också arbetsböcker. Dessa arbetsböc
ker ingår i kursen, och de inne
håller bl. a. provbitar av olika slags 
spetsar, där eleverna till en del 

Fru Berlha Larsson håller på att 
sätta upp ett nyll vadste'hamönsfer 
på knyppeldynan under överinse
ende av kursernas ledare fru Inga-

lisa Olsson. 

s?. ä!~ fått pricka in mönsterna efter l till de olika mönsterna. På så sätt blir 
fardtga spetsar, samt prov på ohka arbetsboken något av en resume över 
garner och . tyger, som är lämpliga kursen. , 
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KuRSSLuT I sKuRuPl 

SkolstyTelsens oTdfömnde Julius CaTlsson samt föräldmnta Gustav 
och Ingalisa Malmkvist kollar Gun-Lis Mal7Jokvists färdigheter på 

räknemaskin. 

Inom Skurups köpings yrkesskola för heltidskurser har under 
veckan varit anordnade åhörardagar. Under 1,5 timmas tid på fre- ; 
dagskvällen kunde målsmän och övriga intresserade ta del av den 
ettåriga kontorskursens praktiska arbete. Elevernas målsmän mötte 
upp ganska mangrant, vilket är synnerligen glädjande både för skol
ledning, lärare och inte minst för eleverna, för vilka det var stimu
lerande att få visa den yrkeskunskap de inhämtat under läsåret. 

Det är ett stort antal olika kon- dernt vtrustat kontor. Störstå vik
torsmaskiner som de fått lära sig ten lägges vid noggranhet, snabb
behärska. Handelslärare Axel Tind- heten kommer av sig själv när ele
berg, Malmö, som\ svarat för under- verna blivit rutinerade. De obliga
visningen när det gäller handels- toriska ämnena tar 35 veckotim
:ämnena, ·berättar att denna all- mar och häri ingår även svenska, 
männa kurs ger en god inblick i engelska och tyska affärskorre

t allt som förekommer på ett mo- spondenser. 

l 



Svetsningskurs 
för lantbrukare 
slutad i Skurup 
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Ag_ronofl) Alf Bjelke-Hollerman 
- med eleverna Tage - Rahm, Sklv

arp, och Bengt Å. Ben.gfsson, 

Jordberga. 

Maskinerna spelar i våra dagar 
en mycket stor roll inom jordbruket 
och lantbrukar:pa bör därför kunna 
klara av en hel del reparationer 
på den maskinella utrustningen själ
va för att slippa ifrån långa vänte
tider hos yrkesreparatörerna och dyr
bara avbrott i arbetet. Det är där
för naturligt att l;mtbrukarna i stor 
utsträckning sätter sig in i grunder
na för exempelvis svetsning. 

På onsdågen var det avslutning för 
en av. Skuruos lantmannaskolas po- ' 

j_J-1)_-I? 

studiebesök av Rlf-avdelning 

Från besöket hos la'ntbr. Bertil Nilsson. 

Lantbrukare Bertil Nilsson, Sallerupsgården, Börringe, fick på 
fredagseften'\iddagen besök av 34 damer och herrar, som med intresse 
tittade på hans fina kreatursbesättning. 

Största attraktionen var naturligt- håll tillämpat de lärdomar man själv 
vis 42 svalan, Nordens bästa ko vad inhämtat genom kursen. 
gäller avkastningen under senaste, Färden gick förbi Sövdeborg, Söv
kontrollåret (10.376X5,0=515), men de och Blentarps kyrkor över Sku
även i övrigt var man mycket im- rup och till Näsbygård, vars fina 
ponerad av de fina djuren, och la11t- besättning på över 250 kor besågs. 
brukare Nilsson hade mycket upp- Medan herrarna b2sökte Hakers 
märksamma åhörare, när han be~ gjuteri i Skurup besåg damerna 

/ rättade om hur han bedrev uppföd- Svaneholms slott, där man så intog 
1 ningen. gemensam målti~. Från Svaneholm 

Besökarna var deltagare i en av fortsatte r;ta:r: t1ll Sallerupsgård:'n 
Frenninge RLF-avdelning anordnad oc~ till Borrmge kloster, vars. los
studiecirkel "Nötkreaturens skötsel dnftsladugård studerades. Farden 
och vård" i Hush,ållningssällskapets forts~tte öv.er HyJ;>y till Staffanstorps 
regi, som efter vinterns flitiga stu- gast~~var~gard, .. ?ar Sv. Skånes .. se
dier tagit damerna med sig ut på en ~mforenmg bJo~ på. kaffe. Nasta 
bussutfärd för att under överkon- fardmål var Semmstatwnen i Lund, 
trollassistent Kaj B. Svenssons, Sku- där också ~jurarn~ besågs, in~an man 
rup, ledning se hur man på andra !.ortsatte till Stav_Ie Hage, dar god~-

agare Anders Knstersson visade sm 
gård, innan man satte kurs hemåt. 

Besöksdag på Skurups yrkesskola 

Fr. v. kamrer C. G. Rom ner, Skurup, och Greta Andersson samt Agnes 

och Albin Sörensson, Dyb.eck, ser dottern Marianne. Särensson i färd 

med alt maskinskriva ett affärsbrev efter diktafon. 

Febril ve1·ksamhet rådde på kontoret Fantasiprodukter i Skurup 
under fredagskvällen. Skrivmaskinerna smattrade, räknemaskinerna 
~:asslade och telefonerna• ringde i ett. Alltsammans var mycket effek
tivt och de många besökarna, uppskattning-svis ett 40-tal verkade 
vederbörligen imponerade. 

/ För den som till äventyrs inte hört Anledningen till det stora besökar--

I
talas om Fantasiproduktens kontor antalet va1· att kursen hade besöks
kan avslöjas <att dt;t ~r där som el e- dag och förutom anhöriga tihl de 14 
ver~a 1 Skurups kopmgs yrkesskolas flickor som deltar i kursen hade ock

•l:ånga kontorskurs inhämtar sina så en del representanter för närings
fardigheter 1 olika kontorsgöromål livet infunnit sig . . Det verkade också 
under lednin.g av hl!ndelslärare Axel som om besökarna var nöjda med 
Tmdber~ nar de .. mte under fy~a yad de fick se. Kursen som pågått 

l tunmar 1 veckan laser engelska for 1 39 veckor är synnerligen .gediget 
enhetsskolans magister Allan Samu- upplagd med sina 13 Järoämnen. 

l elsson _eller. under tre veckotimmar Bland ämnena ingår exempelvis af
ur:dervisas 1 tyska av magister Ker- färsjuridik, bokföring etc. 
stm Svensson. . övningskontoret fungerar precis 

som vilket annat mindre 'kontor som 
helst. I ett hörn sitter sekr. Ulla
Britt Larsson och skriver rent ett af
färsbrev och i rummet för kunder 
och leverantörer . beställer Astrid 
Magnusson per telefon en rad va
ror. Ordern tas emot av Lisbeth Kri
stiapsson, som låter den gå vidare 
till lagerbokföringen. Även på övri
ga .avdelningar fakturering, reskon
tra och kassa råder livlig verksam

'het och korrespondenterna knattrar 
flitigt på sina skrivmaskiner. 

~ Eleverna kommer från enhetssko
' Ja, realskola och flickskola och en 
del av dem har även fått arbete, se
dan kursen slutar 10 juni. Till viss 
del får eleverna hjälp med att finna 
lämplig plats av yrkesskolan. 
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Nordens bästa Iao ••• 
Efter vinterns trägna studier i studiecirkeln "Nötkreaturens sköt. 

sel och vård" i Hushållningssällskapets regi beslöt en del RLF-are l 
Frenninge att som avslutning göra en studieresa för att bl.a. se hur 
man på annat håll tillämpat de lärdomar man vunnit genom kur· 
sen. Damerna fick följa med på bussturen, som leddes av överkon
trollassistent Kaj B. Svensson, Skurup, och sammanlagt var det 34 
personer som steg på den abonnerade bussen. 

Man besökte bl.a. Näsbygård vid brukare Nilsson . är vida omkrinc 
Näsbyholms fideikommiss strax in- bekant för sina fina djur och även 
till Skurup, vars ladugård är vida resten av besättningen väckte stor · 
berömd. Man har här en besättning beundran. Den duktige uppfödaren 
på över 250 kor, och vid senaste hade också mycket uppmärksamma 
provmjölkningen nåddes ett så pass åhörare, när han berättade en del 
fint resultat som över 4 400 liter om hur han burit sig åt för att nl 
mjölk med en fetthalt på c:a 4,2 %. de fina resultaten. I Börringe tol 
Hos lantbrukare Bertil Nilsson på man sig också en titt på Börrinae 
Sallerupsgården i Börringe om- klosters lösdriftsladugård. Semin
kring en mil väster om Skurup var stationen i Lund fick ocksl be
den största attraktionen nr 42 Sva- sök, och här besågs även tjur~ 
lan, nordens bästa ko vad gäller 

1 

i~an m~ fortsatte till Stä~ie Haae 
Utflyktsdeltagarna samlade kring Sallerupsg&rdens 42 Svalan, som avkastningen under senaste kon- dar godsagare Anders Knsterssoa 

ägarens son Ingvar ·' stolt visar upp. trollåret (lO 376x5,0=515). Lant- visade sin gård för deltagarna 
~====--~----~--~====~--~~~----~--------~ 

Fru Torborg Larsson vid sitt välfyll da frysskåp. Nedersta korgen 
rymmer blanc;f annat det mesta av en grishalva på 40 kg. l mel
lankorgen förvaras alla bär och i översta korgen oll färdiglagad 
mat. På infrysningshyllan högst upp ligger just nu de industri
frysta storhushållsförpackningarna med ärter och spenat och dess
utom lite matbröd, vetebröd och kakor. När det glesnar i någon av 
korgarna flyttas de varorna på hyllan ner och lämnar plats för 

nya varor som ska frysas in. 

Ärterna i en storhushållsförpackning är lösfrysta. Ragnhild Larsson 
visar att man lätt kan ösa upp precis den mängd man behöver. 
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B R U D l P l N G S T , Del är vanligt all skånska landsorlskyrkor just under pingsten översvämmas av 
• pingstbrudpar. Till årets brudpar i södra Skåne utnämner vi härmed löjtnanten 

vid Livregementets husararers reserv, agronornie stud. NILS MOLLER, Skurup, ·och stud. INGRID JONSSON (se bilden), dotter till lantbrukare 
John E. Jönsson, Vallby, och hans maka Elly, född Månsson. Vigseln förrältades i Klagstorps kyrka av komminister Allan Landen. Marskalkar 
var brudens broder John Jönsson, Vallby, samt brudgummens broder Lars Möller. Brudnäbb var Cecilia Nilsson. Högtiden förrättades när regnet 
öste ner över Söderslätt på pingstaftonen och färden till kyrkan blev .åtskilligt blöt eftersom brudparet åkte i halvläckt fyrspann till den vackert 
dekorerade kyrkan. Se vidare SIST A SIDAN. p ~!Jj'J~ffb1 

r Vackra arbeten visades vid· 
Skur.ups Yrkesskolas utställning · 

' 
Här beundras några av sömnadskursens arbeten av fruarna Anni 

Magnusson, Skurup, och Doroty Svensson, Skurup. 

"Lilla sotrynet" låter nästan som 
ett indiannamn men är i stället 
benämningen på en av de många 
fina knypplade skånska spetsar, 
som man kan beundra på Skurups 
·yrkesskolas utställning på folk-

skolans gyl!1,!lastik~a!: . 

tidsgruppernas elever .förfärdigat. 
Dessa visas också på onsdagskvällen, 
då deltidsgrupperna har avslutning 
med ett trevligt program. Bland 
dessa spetsar kan man också finna 
något så läckert som konjakskring
lor och "tulpan, halv kres, ljus
gullsskack och sexrollskack med tu!-

Folkdansarjubileum l Skurup 

Det är nu 5 år sedan Skurupsortens livaktiga folkdanslag bilda
des. Man räknar nämligen den 25 maj som lagets födelsedag. Egent
ligen var det skurupsortens SLU-avdelning, som stod fadder och 
hjälpte den nybildade föreningen igång. Föreningen är dock helt 
opolitisk ooh öppen för alla med intresse för folkdans. 



Skurups yrkesskolor ;z 

på trevlig ~vslutning 

Fr v Inger J epsson, Birgitta Olsson, Kerstin Kristoffersson, Skp, ser 
på sömnadskursens alster. 

Skurups köpings yrkesskolor hade på onsdagen avslutning i Cen
tralskolans aula. Skolans rektor Herlof Lindström hälsade kommunal
fullmäktiges ordf rektor H. Holmgren, skolstyrelsens ordf skräddare
mästare Julius Carlsson samt lärare och elever välkomna. Skurups 
musiksällskap undet, musikfanjunkare Ingvar Akessons ledning kon
serterade medan sömnadskursernas mannekänger visade v;td en yr
kesskolekurs kan ge av nyttigheter i klädväg. 

Sist i raden av mannekänger kom 
småskollärarinnan fru Ingrid N i Is
son, Ekarp, som egenhändigt förfär
digat häradsdräkt för Vemmenhög. 
I sin redogörelse för yrkessko lans 

lärare överlämnat blomster som en 
synlig uppskattning a v god under-
visning avslutade skolstyrelsens ord
förande, skräddaremästare Julius 

verksamhet kunde rektor Lindström Carlsson, yrkesskolans verksamhets
konstatera ·att intresset ökar för var- år med att understryka begydelsen f 
je år. 38 deltidskurser med 301 del- av vidare utbildning. 
tagare är årsresultatet. Till detta Den sedvanliga utställningen av 
kommer tre heltidskurser. Industri 
och företagare av skilda slag har elevarbeten i gymnastiksalen röner 
till premier skänkt 750 kr och där- för varje år allt större intresse. Det 
till presentkort på 300 kr. som allra först fägnar ögat vid in-

. . . träde i utställningslokalen är söm-
l Sedan eleverna till sma respektive nadskursern~s många _Plaflg i al.~a 

.--.......,T .färgarter. Dar finns klanmngar, for 
17 C j J;:" kläden och kjolar och mycket an-
(.6 P nat. Knyppling och broderiarbeten 

tillbör också de dominerande se
värdheterna liksom arbeten ·från de 

•:Uera praktiskt lag~~a. 
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Några av Berlinill rarna poserM · i sina glada hattar, som gjorde stor 
lycka på 1esan. Fr. v. fil. mag. Berfil Järnesfröm, Christina Tillberg, 
Ljusdal, Lillemor Olsson, Malmö, Laila Olsen, ' G~osjö, Maja Axelsson, 
Hohulfslälf, Lisbefh Wendel, Oskarshamn, och Inga-Märla Olsen, 

Gnos•jö. 

- Vad hette den där araben, du la de andra med en mun. Dick An· 
jagade så energiskt? - Äsch! - Men dersson hade tillbringat ett par da
han hann undan i alla fall. Fil. mag. gar med att ströva omkring och 
Bertil Järneström var en smula spy· jämföra öst- och Västberlin och han 
dig mot en av flickorna, när de ny- framhöll att skillnaden gjort ett be-

l
hemkomna Berlinresenärerna bleka klämmande intryck på honom. I väst
men fattade snällt ställde upp för fo- sektorn var det liv och rörelse me-

) 

tografering utanför Skurps folkhög- dan östsektorn gav intryck av spök
skola. Så värst allvarligt var nu in- stad. På huvudgatorna fanns det vis
te repliken, men faktum var att folk-,serligen en del folk. men de övriga 
högskolans tredjeårskursare överallt 

1 
var folktomma, och här fanns det 

mötts med öppna famnen, att de fått 1 gott om ruiner. Träd växte upp ge-
vara med om en väldig massa, och nom urblåsta kyrkor. Dick berättar 
att de kommit en mängd personer in att han i östsektorn jämt kände gig 
på livet. övervakad och påpassad och att 

En smula trötta var resenärerna skratt tycktes otänkbart. Kanske det
onekJigen, när de på torsdagsmorgo- ta delvis berodde på att tredjedelen 
nen återvände tlll Skurup och sin av de människor man träffade på 
skola efter att hela natten ha suttit var folkpoliser. 
på tåget. Naturligtvis hade de också 
ganska svårt att bena upp alla de 13-ÄRIG FQLKPOUS 
intryck de samlat under färden, in- Magister Järneström berättar att 
nan de hunnit få ordentligt perspek- det varit ett mycket hårt och' an
tiv på d_et hela. Men det hade varit strängande program, och att man 
hemskt mtressant och roligt alltsam- skulle behövt minst ett par månader 
mans intygade Lillemor Olsson, Ma- för att hinna bearbetq. allt det mate
ja Axelsson, Lisbeth Wendel och al- rial mim samlat in. Man har inter-

vjuat c:a 180 personer, funnit en 13-
årig folkpolis i flyktinglägret i Ma-). 6r/ ~-- rienfälle, som gjorde ett deprime-

7 "J rrande intryck med sina över l 000 
flyktingar och där man bl. a. stu
derade hur flyktingarnas förflutna 
undersöktes, och besökt trivsamma 
kvarterskUubbar med hög och triv· 
sam stämning m. m., m: m. 

De äldre var mycket mer misstänk
samma mot intervjuarna än .de yng
re, som också haae en friskare syn 
på politiken, vilket lovar gott för 
framtiden, omtalar magister Järne
.ström. På ett varuhus vid Alexander 
Platz i Östberlin betraktades man 
till slut med misstänksamhet, efter 
det man en tid tittat på priserna oeh 
gjort anteckningar. Tre gånger såg 
man teater i Östberlin och förund
rades över mängden av kommunist
propaganda och över att publiken 
applåderade denna. 

Det värdefullaste med denna resa 
var onekligen att Skurupseleverna 
fick kontakt med stora världen, och 
att de fick sina ögon öppnade för 
en hel del saker, framhåller magis
ter Järneströ:m, som också berättar 
att man sista dagen gjorde ett av bå
da parter uppskattat besök på en 
tysk folkhögskola, som bl. a. även 
undervisade i svenska. Nu tar en 
arbetsam tid vid för resenärerna, som 
under sin sista tid på skolan skall 
sortera upp och redovisa sitt arbete 
.i Berlin. 



·Småbarn vitade kläder i Skurup 
Lllla Ann-Charlotte Sandahl 2 1/2 år •var helt obesvärad och orädd, 

när hon hand i hand med storasyster visade upp den fina klänning som 
mamma sytt åt henne vid en mannekänguppvisning på folkskolans aula 
i Skurp, när yrkesskolan på onsdagen avslutade sina deltidsgrupper. 

Det ungdornliga insalget bland de Arvika Therrnaenius konstruk
ornkring 25 mannekängerna var på- tionsavd.: Bengt Mårtensson, Ingmar 
fallande stort. Ann-Charlotte var Larsson. , 
yngst i skaran och såväl hon som AB Hans Andersson: Gunni lnge-
4-åriga Monica Akesson, S-åriga gerd Larsson. · 
Ingeli Larsson och alla de andra Tage Roskvist, värme och sanitet: 
skötte sig fint. 150-talet personer ha- Albin Herrstedt. 
de samlats i aulan om än skaran AB Aga-Faxius, Malmö: Enock 
mot slutet av programmet tunnades Lind, · 
ut en hel del, vilket förmodligen Elektriska Svetsnings.-a.-b., Mal
berodde på slottsbalen i TV. Rektor mö: Rolf Arne Nilsson. 
Harluf Lindström hälsade välkorn- Wickströrns rnaskinaffär: Kerstin 
men och vände sig särskilt till Sku- KristofterS.son. 
rups musiksällskap och dess diri- Advokat G. Gottfries: Anita Gun- j 
gent Ingvar Akesson, som rnedver::. vor Andersson:. 
kat vid samtliga avslutningar. Un- Skomakaremastar~ Od~lf och Ka
der det att musiken underhöll med rolina Nordbergs stipendiefond: Rolf 
!ett trivsamt program vidtog så man- Lindskog, Ca.rl Ek, Curt Bertil Nils- 1 
1nekänguppvisningen. Det var en son, John Wihlbor~, Carl-Axel Per:;
rnängd söta klänningar i olika stor- son, Sten-Ak,e Nilsson, Sven,-Enk , 
lekar och för olika ändamål, som Selmer, Rolf Andersson, Per Wikmg. 
Visades. Punkt för visningen satte Pre~entkort: . 
småskollärarinnan Ingrid Nilsson, .Arvika T:J:lermaemus: Ove Ingvar 
Dybäck med sin vackra Vemmen- Jonsson, ~artha .J:.arsson. 
högsdräkt. Efter visningen bjöds det Wwkstroms Jamhandel: Kjell 

på mer musik innan rektor Lind- San~ahl. 
ström lämnade en del uppgifter från Kopma~ ~elge Johansson: Ingrid 
de olika grupperna. Nya kurser för Ann-Man Nilsst?.n. . 
året har varit de i dieselservice och Bokhandl. Gosta Lidberg: Gun 
skånsk knyppling. Vävkursen är än- Margareta Carls,son. 

· h lt 1 tad h d b Sean: Elvy Jonsson. nu eJ e avs u oc ess ar e- Asea M 1 "fT 1 . 
ten skall ställas ut i juni.· Han om- Be h' a mo IIa en . 
talade att helårskursen i kontorsar- rg · 
beten blivit omnämnd i radion Syd
kvart. 

Vid avslutningen utdelades kon
tantpremier på sammanlagt .1.300 "kr., 
varav /600 kr. utgjordes av kommu
nala medel (av inträdesavgifterna) 
ooh 700 kr. av gåvor från företag och 
enskilda. Därtill kom en del present
kort som skänkts av olika företag. 1'•'•>:•:::•:•:•:•:.:•:"::::::•• 

I. Premier för flitigt deltagande i 
undervisningen: 

Kurs i klädsömnad: Maj-Britt ••'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'••:•••••:•:• 
Jönsson, Elisabeth Lindskog. "')){{\:!) mm:::i{:i\ 

Grundkurs i bågsvetsning: Carl .:::: 
Gustav Holmström, Helge Jönsson. 

Grundkurs i gassvetsning: Enock 
Lindh, Anders Lövgren. 

Kurs i dieselservice: Allan Hans
son, Per-Olof Henriksson. 

Yrkeskurs för el-installatörer: Ar
ne Brorsson, Sten-Ake Nilsson. 

Else-May 

Maskinritning: Kjell Isacsson, Jan 
Anders Larsson. 

Gymnasiematematik: Åke Isacsson, 
Lars Thoren. 

Realskolematematik: Lars-Göran 

Skorna klämmer, lycker tydligen 
Monika Åkesson, medan Eva 
Svensson och Monika Andersson 

Månsson, Ntilo ' Thulander. ser på. ./ 
Maskinskrivning: Gunvor Jönssonu---.,.,.--~-~ 1 r 

Gö<= IA<$M l f 0\ ~ 
;;, ~ 

VJJ 
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Agr. Ingemar Tegnell visar Britt-Marie Larsson, Abbekås, och Jan 
Svensson, Rydsgård, hur stort avståndet skall vara mellan plantorna. 

1~~);, 



-LOPPMARKNAD I SKURUP 

- Nu salmas egentligen bara en bil till vår topmarknad - men 
den Iwnm1ct· kanske tmder den vecka, som är )war innan det stora 
evenemanget äger rtml, säger scoutchefen Anders Ståhle och ser lurig 
ut, när han visar det lager, som de flitiga skurupsscouterna samlat 
ihop hos givmilda personer i Skurup och omgivande socknar.' 

Ett stort källarrum är · till brädden 
fyllt av olika föremål. - Men nog 
skall vi kunna bereda plats för mera 
om det finns ännu · fler givmilda, 
fortsätter Anders Ståhle. 

Ett hal v t dussin klockor i olik 'l 
modeller, antika och mera moderna, 
ett 10-tal radioapparater, ett par fullt 
användbara symaskiner plus en 
mindre, som är lämplig för familjens 
yngsta, ett par cyklar, dubbelsäng 
och -ottoman, och massor av lampor 
av skilda slag trängs i källarlokalen. 
För sportintresserade finns spik- och 
fotbollsskor, skidor och skridskor 
m. m. att välja på och den läsintres
serade kan läska sin törstiga själ 
med litteratur alltifrån hårdkokt 
amer ikansk deckare till Ola Hansson 
och bibeln. Elmotor och elgrill, sil
verföremål, trätofflor från Baltiska 
utställningen, husgeråd, biljardbord, 
fågelbur och en liten pryl, som änniJ 
ingen lyckats fundera ut vad den 
skall användas t ill, kan man också 
hitta i samlingen. Och mer blir del 
kanske innan veckan är slut. Ring 
Ståhle så hämtar scouterna a!It ni 
inte själv har a_nvändning för! 

Ett 15-tal scoutmammor, som för
klarat sig villiga att hjälpa till med 
loppmarknaden, var pa fredags
kvällen samlade till en informations
träff på scoutstugan Pilevallen, och 
då diskuterades för beredelserna. 
Loppmarknaden börjar kl. 14 lörda
gen den 3 juni, och scoutmammorna 
kommer då att vid var sitt bord 
svara för försäljningen. Hotellet lå
nar ut sina uppackriingsbord, och på 
dessa skall varorna läggas upp. 

Det hela är ämnat som en glad och 
otvungen tillställning. Scouterna har 
hört talas om hur araberna gör af
färer, och funnit deras metod ut
märkt - kanske bl. a. därför att den 

innebär mindre besvär med prissätt
ningar o. dyl. Mammorna kornmer 
sålunda att begära ett pris med prut
mån, och köparen får pruta av på 
detta, tills han tycker att priset äf· 
lagom. Skulle han anse priset för 
lågt, är det förstås tillåtet att öka på. 
Huvudsaken är att llurnöret är gott, 
att scouterna får sälja allt, och att 
de får in mycket pengar t ill sin 
scoutstuga. 

Vid denna loppmarknad, som är 
den första i Skurup,. kommer Wiek
ströms Järn att sätta upp stolar och 
bord med parasoller, och här kom
mer scouterna och deras mammor 
att ordna med sommarservering \av 
kaffe · med hembakat bröd. 
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~ SKURUPSHUSMöDRAR VÄRDAR VID 
VISHIHG AV SVAHEHOLMS SLOTT 

Några av de många de ltagarna ses här i festsa le n på Svaneholms sloll. 

Skurups husmodersförenings ut- kör- och växelsång som~ sångkören 
märkta sångkör väckte stor för- medverkade med. Sedan körmedlem
tjusning hos det 80-tal medlemmar rnarna så sjungit "Härlig är jorden" 
från olika husmodersföreningar slöts gudstjänsten med psalmsång. 
runt om i landet , som på söndagen Fru Ingrid Dahm från ö r ebroför 
gästade Svaneholms slott, där Sku- eningen frambar gästernas tack t ill 
rilpsföreningen stod för värdskapet. värdföreningen och dess ordförande. 
Som bekant var landsmötet i år Det framkom också att gästerna bli
förlagt till Malmö, och det var en vit mycket imponerade av sångkö
del av dess deltagare, som med rens prestationer, och det sades at t 
buss bl.a. gästade Svaneholm, sam- dessa skulle stimulera de övr iga för
tidigt som andra husmodersgrup- eingarna till att själva bilda sång
per åkte till andra utflyktsmål. cirklar i den mån inte redan sådana 
över huvud taget blev Skurups fanns. Från Svaneholm for tsatte så 

hu5modersförenings arrangemang på h~smöd~~rna färden till Y~_tad och 
Svaneholm en stor succe trots den ,vidare over Krageholm, Sovdeborg 
mulna och litet gråkalla väderleken. och Bientarp tillbaka till Malmö. 
Föreningens ordförande fru Marga- ;d) 
retha Sylwan samt fru Gtmilla Tru-

0 edsson medföljde bussen från Malmö ""'7 
som färdledare. Då man vid lO-tiden c f r · . ~ 
kommit fram till Svaneholm samla- 1 "\ J 
des man på borggården, där fru Syl- (/-
wan hälsade de gästande damerna • 
välkomna och skurupsfäreningens . 

l
sågkör under ledning av kantor 
Hanna Leijon sjöng "Till Skåneland" 
av Andren-Norling. Damerna dela
des så upp i smärre grupper, vilka 
besåg slottets samlingar. 

Sedan man tittat på vad slottet har 
att erbjuda sina besökare, samlades 
man i stora slottssalen, och här blev 
det mera sång av kören. Efter "Vår
bäcken" av Myrberg fortsatte man 
med en rad andra kända vårsånger 
och konserten avslutades med' Taubes 
"Stockholmsmelodi". Efter konserten 
blev det kaffepaus. 

Den planerade gudstjänsten ute på 
borggården kunde inte hållas på 
grund av det kyliga vädret, utan 
den fick i stället förläggas till fest
salen. Andakten blev dock inte mind
re stämningsfull för det, med tända 
lj_us på altaret . . och takbelysningen 
tand. Kantor LeiJOn inledde med att 
sjunga solo en hymn av J. S. Bach, 
varefter kyrkoherde Gunnar Wallin 
predikade över dagens högmässotext. 
Ett mycket vackert inslag var den 



Kontrollassistentutbildning 
·vid Skurups lanfiJJannoskola 

Sonja Freij, Beddinge, Inger Nilsson, Varmlösa, och Reynold Nord
quisl, Svedala, väger upp mjölken under överinseende av kontroll

assislent Anders Andersson, Skurup, och överkontrollassistent Caj 
B. Svensson, Skurup. 

Skoljordbrukets vid Skurups lantmannaskola blev ordentligt kontrol
Ierade på .torsdagen. Förutom att kontrollkretsens ordinarie kontroll

assistent Anders Herman Andersson, Skurup, !mm på sitt sedvanliga 
provnlngsbesök, utförde 7 flickor och 2 pojkar ur skolans elevkull sam
ma arbete, och de lyckades få sina resultat att stämma ganska väl 
överens med kontrollassistent Anderssons. 

De nio tillhör de elever, som ef-1 ena med maskinutbildning för vilken 
ter vinterkursen beslöt sig för att 7 pojkar fastnade och så den här 

· linjen där kontrollassistenutbildning 
även gå igenom fortsättningskursen ingår. Förutom sina respektive spe-
om 5 månader. Denna fortsättnings- cialgebit har dessutom båda linjer- l 
kurs är uppdelad på två linjer, den na . en del gemensamma ämnen på 

schemat. Det är nu l 1/2 månad se- ~ 
dan de båda grupperna skiljdes åt, 
och båda har således hunnit ett 
gott stycke på väg inom sina respek-

l tive områden. 
Kontrollassistentkursen 0111fattar 

ämnena kontrollbokföring, där agro- \' 
nom Albin Jönsson delar med sig ' 
av sina kunskaper, fettbestämning, \ 

' varvid agronom Ragnar Persson fun- J 
gerar som lärare, samt kontrollföre
ningarnas plan och arbetssätt, vilket 
behandlas under överkontrollassi
stent Caj B. Svenssons ledning. Un
der de senaste 4 dagarna har grup
pen provmjölkat på gårdar runt om 
i trakten, och som sista gård utsågs 
skoljordbruket. Därvid lyckades 
man få det hela att klaffa med kon
trollassistent Anderssons ordinarie 
provmjölknjngstillfälle, och hans re
sultat får således fungera som facit 
för elevernas prestationer. 

~--------------------------
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1s~urupspensionärerna .Pa Svaneholmsutflykt 

Fr. v. Emil Ekdahl, Nils Borgström, Arthur Wahlkvist och Hans Olsson, 
vilken senare berättar en rolig historia för sin f. d. arbetskamrater, 

. "Det gör detsamma va~t vi kör, huvudsaken är att vi kommer hem
ifrån", sade en av Skurups folkpensionärer på fredagseftermiddagen vid 
SvanehC)Ims slott. Alltför bokstavligt skall väl yttrandet inte tagas men 
s~ ert ar att de ga~la gläder ?ig )n f~r t~nken att få komma ut på den 
årbga utflykten. VId folkpens10narsforemngens sommarmöte på Sva
neholm var också bestämmande av färdväg det Viktigaste ärendet. 

Tur med vädret hade man men så sin början medan man njöt av den 
hade också "kyrkoherden 'och jag goda kaffetåren, och man kom på 
beställt fint sommarväder till den frågan vart man skulle fara vid som
här dagen", som en av deltagarna marutflykten onsdagen den 28 juni. 
sade. Detta var nog en bidragande Efter en stunds diskussion var man 
orsak till att så många medlemmar överens om att fara vägen Slimminge 
mött upp. över 100 medlemmar hade - Fyledalen - Tornelilla - Ahus -
samlats i slottskaffeet, när ordföran- Trolie Ljungby, där man skall bese 
den, nämndeman Emil Ekdahl, häl- trädgår:den och titta på hornet och 
sade välkommen. p1pan - Kristianstad, där man dric-

Ordföranden kunde glädja medlem- k.er kaffe - Tollarp - Sjöbo -
marna med den nyheten, att en av Ostarp och över Veberöd hem till 
de kvinnliga medlemmarna skänkt Skurup igen. Avfärden sker från ~ 
ett belopp på 1.000 kr. till föreningens busshållplatsen kl. 9 på förmiddagen. 
kransfond, och han framförde före- Kantor ~vea stenbeck slog sig så 
ningens och dess styrelses tack till ner v1d pianot, och man sjöng ge
givarinnan. Förhandlingarna tog så mensan1t psalmen "Härlig är jorden", 

Hobbyuts·tällning på skurups
mässan 

varefter kyrkoherde Gunnar Wallin 
höll en betraktelse med utgång från 
katekesen och dess första artikel 
"Jag tror på Gud Fader allsmäktig". 
Andaktsstunden slöts med psalmen 

Intresset för den hobbyutstäLlning, "I denna ljuva sommartid". Under 
som planerats i samband med mäss- en liten paus passade nämndeman 

h k d d Ekdljhl på a~t meddela att Stora pen-
oc mar na s agarna i Skurup, sy- swnarslottenet anslagit 200 kr. till 
nes vara ganska stort. Mässförestån- konstverk eller böcker, som styrel
daren, köpman Börje Linden, har de sen foreslog skulle gå till ålderdoms
senaste dagarna fått in flera anmäl- hemmet. 
ningar om deltagande. Så tog kantor stenbeck åter plats 

_Bl .a. ko~mer en handm_ålad ser- vid pianot och ackompanjerade 
VIS at_t utstallas, konstnarliga arbe- kyrkoherde Wallin, när han under
ten ~ flaskor, halva hundratalet höll med några vackra sångnum
konstiga ocJ:. VljCk~a grytlappar har mer inledda med Beethovens "Lov
en person f~rfard1gat. virkade täc- sång", en underhållning som blev 
ken!. J?· ~· ti~lverkas på fritiden. mycket uppskattad. Den gemytliga 

BorJe .. L~den, som ivriat för den- samvaron fortsatte länge och under 
na utstallnm~. har nu fått st?d f?r d~n tiden passade åtski!hga pensio
sm uppfattnmg att bygden ar nk,narer på att ta sig en titt på slottets 
P~ sådanasaker ,som expon avser att samlingar samt njuta av sommarväd-
VIsa. ret under en vandring i parken. 

) 
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Skurups Arne Sjögren nätar på Vellinges Tore Larsson och så är ställningen i Skåne-cup-matchen 1-1. 

Omspel Skurup-Vellinge 
Det lyckades inte för de båda lagen 

att sära pil sig, utan matchen slutade 
2-2, >il det ):>lir omspel mellan Skurup 
och Vel!it1Jge. Vellinge ledde i ha·lvlek 
med 2-1 och Skurup kvitterade på en 
straff :ro min in på den andra halv
leken, inskjuten av Göte Jönsson. I 
övrigt var matchen av relativt god 
kvalitet där det oavgjorda resultatet 
får anses rättvist då båda Jagen hade ' 
lika många målchanser. 

Matchen blev härd, då gästernas 
spelsätt inte tillät Skurup att odla det 
vanliga finliret. Doma."en tillät många 
gånger också lite hårda metoder. 

1-0 til! Vellinge gjorde högerinnern 
Hane efter 8 min spel. i 40 min kvit
terade SkuruJ>S cf Nils -A rne Sjögren 
på ett fint skott från ca 15 meter. 2-1 
till Vel•linge blev det 3 min senare och 
aterigen var det Hane som va.r framme. 

Den andra halvleken bjöd på om
växlande -soel men inte förrän l 30 

l min fick Skurup en straff som Göte 
Jönsson sköt i mAJ. 150 pe·rsoner såg 
matchen. . 

Låglandsfolk imponerades 
· östskånskt avelsarbete. 

Här pagar bedömning av djuren i den vackra Bokhultsbacken vid Krageholm. Del var loppkvalilet på 
samtliga utställda djur och många av resedellagarna var överraskade av upptäckten av en så högtsfående 

avel i dessa bygder. 

Det talas ju allmänt om att nötkreaturen mer eller mindre skulle ha spelat ut sin roll i vårt moderna 
samhälle, där vetenskapsmän lyckats framställa mjölk på konstgjord väg. Bevis på motsatsen fick man 
emellertid i lördags, när Avelsföreningen för svensk låglandsboskap höll sitt årsmöte i Y stad. Efter årsmö-

:;;',!i:,~kt• mon bl. • ~ my<kot :;RJ.Whllng 1:•• i Bokhul~b><k~ vid Kn-



Skurupsscouternas loppmarknad 
gav 2.800 kronor till scoutstugan 

Den här slörikrukan fasinade Anders Nygren för. Flickscoutledar
innan, fröken Thyra Nilsson, samt Laila Hansson och Margareta An

dersson hjälper honom med provningen . 

"Detta var det roligaste jag varit med om", sade en scoutmamma, 
medan en väldig hög kläder vandrade bort från Skurups stortorg. 
Vid närmare betraktande visade det sig att ett · en herre tillhörigt 
benpar kunde skymtas under klädbyltet. Litet längre bort promene
l·ade scoutchefen Anders Ståhle småmysande omkring skinande som 

·en soJ. "1.55", anförtrodde en herre en dam (\Ch visade upp ett litet 
bordsur. 

! Det var verkligen liv och rörelse\ också inkomsten på serveringen och 
på torget, när invånarna i Skurup lotterierna inräknade, men huvud
imed omnejd bytte ägodelar på Sku- parten ~.ommer doc~- på .loppma:k
rupsscouternas loppmarknad i lör- naden. Resultatet overstiger mma 
dags och Anders Ståhle, hans med- v.ildaste förhoppninglir"!. _ erkände 
rhjälpare och scouterna hade skäl att ståhle etter av~lutlid forsalJnmg, och 
känna sig belåtna med sin dag. 2.800 nar han hunn1t rakna 1genom kas
kr i netto är ett resultat som inte sorna. 

~skäms för sig. I denna suinma är Marknadsstämningen var det inget 
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50 O såg gymnastik och trolleri 
o Skurups 18:e medborgarfest p a 

Inger Nilsson, Slimminge, och Birgilla Nilsson, Skurup, frestas av Tore 
Jönsson och fru Else-Maj Berg all la lotler på en malvagn. 

Oml>ring 500 personer samlades på söndagen på Skurups idrottsplats 
till den 18:de medborgarfesten, och mer hade knappast arrangörerna 
vågat hoppas på en så varm sommardag, när skog och sjö lockar 
massor av människor. De som tagit sig till festplatsen bjöds på en 
trevlig eftermiddag, där idrottsföreningen och skytteföreningen ha
de ansträngt sig för att få ihop ett så bra program som möjligt. 

, Skurups sagostunder inledde med! bryHade publiken med en trollerifä
att från torget 1.mder musik prome- reställning, där mr Amos lekte med 
era ner till idrottsplatsen, där man dukar, plockad~ fram duvor och 
fortsatte med en liten konsert. Som kaniner och bytte plats med sin 
vanligt svek de unga musikanterna partner, som han väl emballerat i 
inte förväntningarna utan bjöd på en säck och stoppat ner i en hatt
en trivsam underhållning innan det ask, modell större. Som pricken över 
var dags för Ystads ABF:s gyrona- i:et bjöd han poliskonstapel Borg
stikförening att visa vad deras gym- qvist på en åktur runt löparbanan 
naster kunde uträtta. varvid han med förbundna ögon 

En juniortrupp var först med att fräste runt i sin sportbil. Det hela 
visa framfötterna i ett charmfullt var, trots att han vid en miss allt
framträdande. Visst brast det ibland för tydligt visade hur han plockade 
något i samtidighet, men det upp-, fram en duva ur innerfickan ·på väs
vägdes mer än väl av de individuella ten, en ganska trivsam föreställ
prestationerna och det friska humör l ning, vars betyg dock drogs ner, 
pojkarna lade i dagen. Särskilt bra då han avslutade med att göra re
var de färdigheter de visade på mat- klam för olika firmor i ett fråge
tan, och de olika frivolterna belöna- stundsprogram. 
des med livliga applåder liksom de Sist på programmet stod ett lo
avslutande skämthoppen över plint kalderby i fotboll mellan gästande 
i diverse tokiga plagg. Den kvinn- Janstorps AlF och Skurups AlF. Bä
liga truppen under ledning av gym-l da lagen gjorde så gott de kunde 
nastikdirektör Majken Schultz dt\-,. för att trots den pressande värmen 
monstrerade på ett utmärkt sätt sin bjuda på hygglig fotboll, och hem
motionsgymnastik, och den manliga malaget var ofint nog att klå sina 
elitavdelningen utförde lekande lätt gäster med 5-2. Senare på kvällen 
ett hisnande program i räck, som\ samlades de danslystna i Folkets park 
blev mycket uppskattat. för att ta sig en svängom till to-

Mr Amos och hans partner för- nerna av Mats Elmes orkester. 



Loppmarknad i Skurup 

Albin Jönsson från Kävlinge serveras kaffe på loppmarknaden i 
Skurup av söta scoutflickorna Eivor Akesson och Gunilla Olsson. 

Skurups första loppmarknad blev 
en kla.r succe för Skurups scoutkår. 
Redan på lördagsförmiddagen gick 
många omkring på marknadsplat

~ sen och tog sig en första titt på vad 

o~4- it· 
som marknaden hade att bjuda. På 
eftermiddagen, då kommers~n satte 
igång, var det trångt på marknads
platsen och de flesta av de varier
ande skänkta sakerna fann sina in
tressanter. Scutchefen Anders Ståhle 
och hela den övriga kåren hade all 
anledning att känna sig belåtna, då 
de på kvällen kunde räkna sam
man ett netto av 2.800 kr. En sum
ma som kommer väl till pass vid 
den planerade tillbyggnaden av 
scoutgården Pilevallen. 
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Sv:enS!fa och danska· sparbanksmän 1 

på gemensamt möte på Svaneholm 

En intresserad skara lyssnade till Svaneholms historia. 

Skånska sparbanksföreningen hade på torsdagen inbjudit danska 
bankmän till konferens på Svaneholms slott. Inalles var det ett 30-tal 
personer, som i buss anlände till Svaneholm och i portalen välkom
nades av "slottsherren". Det var en av föreningens medlemmar, som 
väl maskerad och klädd i tidstrogen peruk spelade • denna roll -
ett mycket uppskattat arrangemang. 

Från Malmö hade sällskapet åkt 
över Lund, där man besett de båda 
ombyggda sparbankerna, Torna spar
bank och Gamla sparbanken, var
efter man ställde färden till Svane
holm. Inne på borggården berättade 
sparbanksdirektör Karl Larsson, An
derslöv, om Svaneholms historia, in
nan man samlades till lunch. Efter 
lunchen diskuterade man så aktuella 
sparbanksfrågor, och dessutom gavs 
tillfälle att bese slottet och dess sam
lingar. Färden ställdes så via Torups 
slott åter till Malmö. 

Det var 12 själländska bankmän 
frf\n banker invid Öresund, varibland 
märktes ordföranden i Danmarks 
sparekasseförening, dir. O. Blinken
berg-Nielsen, som på Svaneholm fick 
en uppskattad påminnelse om den 
skånska historiens samhörighet med 
den danska. Bland medlemmarna i 
Skånska sparbanksföreningen märk
tes bl. a. föreningens ordförande, 
borgmästare Lars Gunnar Olsson, 
Hälsingborg. Föreningens sekreterare, 
bankdirektör Per Hoffman, Lands
krona, berättade att samarbetet mel
lan bankmännen från de båda grann
länderna är mycket gott. Varje är 
samlas man till konferens, och dan
skar och svenskar turas om att svara 
för värdskapet. I samband med dessa 
konferenser brukar värdarna visa IOooiiiiloooiiiiiiiiooooiiii;;;,;,;; 
sina gäster något som har samband 
med den dansk-skånska kulturen, "Siottsherrn" tar emot p6 trappan. 
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AVSLUTHING AV TVA KURSER 
VID YRKESSKOLAH l SKURUP 

Rektor Herluf Lindström omgiven av några av sina duktiga elever. 
Fr. v. Anita Hansson, Ulla Mårtensson, Anita Jönsson och Birgitta 

Hansson . 

Heltidskurserna vid Skurups köpings yrkesskola den ettåriga kon
torskursen och den ettåriga husmo dersskolan, avsl~tades på fredags
eftermiddagen med en högtidlighet i enhetsskolans aula där en del 
av elevernas föräldrar och andra iintresserade infunnit ' sig. 

Yrkesskolans rek tor Herluf Lind- Larsson, elev i kontorskursen, bjöd 
ström hälsade välkommen, varefter så på solosång till kantor Jönssons 
unisont sjöngs "Nu grönskar det" 
av Bach medan kantor Alva Jönsson ackompanjemang i "O,' Sole mio". 
ackompanjerade på pianot. Ulla-Britt Rektor Lindström tackade kurserna.S 

-- lärare för det goda sarnarbete som 

Jubileumsskrift 
-över' Skurup 

Skurps köpings kultumämnd har 
hållit sammanträde under ordföran
deskap av · fil. kand. C. G. Egard. 
"Skurups köpings historia" är narn
met på ett bokverk, som skall ges 
ut då Skurup 1964 kan fira sina 
50 år som köping. Rektor Holmgren 
och ordföranden Egard, hade var för 
sig gjort upp förslag till antal av
delningar och i samband härmed 
fått fram bokens ungefärliga stor
lek. Sammanträdet godkände hr 
Holmgrens disposition. Enligt denna 
kommer boken att innehålla 475 si
dor. Kulturnämnden kommer nu att 
få verket med denna storlek prissatt 
innan andra åtgärder vidtages. Bl.a. 
skall hos kommunalfullmäktige be
gäras ett. garantian~lag. 

. rått och Önskade dem skön avkopp- \ 
ling under sommaren, varefter han 
tackade skolkökslärarinnan Marga
reta RanstrÖm för den förståelse hon· 
visat, när det blivit trång'! i skol
köket. "Vi har ju inga egna lokaler 
utan får hålla till i enhetsskolans", 
sade han vidare och tackade enhets
skolans rektorer Ernst Jeppsson och 
Filip Eiderbrant för deras förståelse 
för yrkesskolan. Särskilt ville han 
tacka rektor J eppsson, som nu lämnar 
sin tjänst vid enhetsskolan, och han 
framhöll att rektor Jeppsson ända 
sedan yrkesskolan för 14 år sedan 
startade visat mycket stort intresse. 
för denna skolform. Ett tack riktade 
han också till skolans vaktmästare. 

Rektor Lindström framhöll att 
samtliga elever, som börjat i de bå
da kurserna - 14 i kontorskursen 
och 8 i husmodersskolan - fullföljt 
kursen. En del av eleverna har re
dan fått arbete, och andra har fått 
goda förutsättningar att komma in 
vid de olika skolor, där de ämnar 
vidareutbilda sig, berättade han. 

skolstyrelsens ordförande skräddar
mästare Julius Carlsson delade ut 
premierna varefter unisont sjöngs 
"Kom hör min vackra visa". Hr 
Carlsson framförde så skolstyrelsens 
tack till rektor Lindström, lärare, 
elever samt de skurupsföretag, som 
skänkt premierna, innan han avslu
tade med bön och "Den blomstertid 
nu kommer" sjöngs unisont. 

Följande -premier delades ut till 
duktiga elever: 

Kontorskursen: ~irgitta Persson, Ir
ma Andersson, Anita Jönsson, Bir
gitta Hansson, Birgit Jönsson. 

Husmodersskolan: Ulla Mårtensson, 
Gunnel Larsson, Lisbeth Larsson, 
Monica Röstberg, Gun Lilja, Anita 
Hansson. 

EGYPTIER PA 
STUDIEBESöK 

l SKURUP 

Mr Said Mohammed Farag tillsam• 
mans med fabrikör Sixten Lund· 
gren framför sin specialmaskin. 

Nog bör det vara ganska stor 
skillnad mellan Kairo med dess 2,5 
miljoner invånare och Skurup med 
c:a 5.000 själar. Mr Said Moham
med Farad från Kairo påstår emel
lertid bestämt, att Skurup är ett 
trevligt samhälle, och att han trivts 
bra under de 4 ~!agar han varit 
skurupsbo. 
Den 20-årige egyptiern har sedan 

april månad besökt en lång rad sven
ska fabriker och verkstäder för att 
studera de svenska förhållandena i 
hans bransch. På fredagseftermid
dage_n lämnade han Skurup efter 
att 1 fyra dagar tillhört arbetsStyr
kan hos Bröderna Lundgrens Form 
& Verktygsfabrik för att åka till 
Sto.ckholm och nya industrier. I 
Karro arbetar han på fabrik 99 -
fabrikerna där har nummer i stället 
för namn - och det är hans före
tag som lagt. upp resrutten för stu
diebesöket i Sverige. Den 10 juli far 
han så tillbaka till sitt hemland igen. 

Den unge mannen, som gör ett 
mycket sympatiskt intryck, är ex
pert på fräsning, och fabrikör Sixten 

!
Lundgren försäkrar att han varit en 
mycket duktig elev, som han trivts 
väldigt bra med. Också bland sina 
arbetskamrater har han gjort sig 
mycket omtyckt och fått många vän
ner . 

.. Mr Farag är muselman och för
rattar fem gånger dagligen sina bö
ner vänd mot Mecka, och nog är det 
en hel del nya ting han fått uppleva 
i Sverige. Naturligtvis kommer han 
a~t ha en mängd nya intryck, som 
ror hans bransch, med sig hem, men 
efter?.om det är en ung man, som 
har ogonen med sig, har han också 
l~rt sig åtskilligt om Sverige under 
~.m vistelse här. På frågan om det a: nå~ot särskilt han tyckt om i Sve
;,rge år han vänlig nog att svara: 
Jag tycker om allting här." Han har 
o~kså hört talas om kung Gustav, och 
sager att honom känner man väl till 
i .. hans hemland. Innan vi skiljs åt 
sager han också att han hoppas att 
hans chef under de här dagarna fa
b.rikör . Lundgren, skall komma ' ner 
till K.~rro och tillägger: "Ni är myc
ket valkomna Ni också." 



l Slimmingelärare avgår 
efter 38 års ijänsl 

Avgåe nde fo lkskollärare Gottf ri d 
Söderberg , Ja ns lo rp, avlaekas här 
av skolstyre lsens o rdf . Em il Hans-

son, Rydsgård . 

"När skolåret slutar brukar ele
verna bli flyttade medan läraren 
får sitta !war - den här gången 
b!it· vi alla flyttade", sade folkskol 
lärare Gottfrid Söderberg, Tegella
dan , Slimminge, vid årsavslutning
en på t isdagen. Folkskollärare Sö
derberg avgick i och med avslut
ningen från sin t jänst efter 38 tjäns
teår vill samma skola, och han fick 
därvid motta åtskilliga bevis på 
uppskattning. 
Avslu tningen fick den traditionella 

formen av årsexamen med kortare 
lektioner i kristendom, matematik, 
naturlära, engelska och sång, var
efter folkskollärare Söderberg dela
de u t betygen samt r iktade några 
ord t ill eleverna och besökarna. 
Bl. a . framhöll han att det var 
med glädje han såg · tillbaka på 
sina många år som lärare vid .skolan, 
från- vilka han endast hade ljusa 
minnen. Detsamma gällde för det 
gångna året. Eleverna hade skött sig 
bra , samarbetet hade varit gott, och 
det gladde honom att alla blivit flyt 
tade. Han försäkrade att han skulle 
komma att sakna sina elever och 
då inte m inst dem han nu önskade 
en härlig sommar. 

Skolstyrelsens i Rydsgårds ordföran
de, lantbrukare Emil Hansson, ö r 
sj öda l , framförde skolstyrelsens tack 
för lång, trogen och gedigen lärar
gärning, och skolans tillsyningsman, 
lan tbrukare Herman Clair, K ämparp 
tackade för ett mycket gott samar~ 
bete. Folkskollärare Söderberg blev 
livligt h yllad av föräldrar samt f . 
d. och n uvarande elver, som över
lämnade m inhesgåvor och blommor 
som bevis på sin stora uppskatt
ning. Folkskollärare Söderberg var 
synbart rörd, när han förklarade att 
han kände sig överväldigad av all 
denna uppmärksamhet och h järtligt 
tackade allesammans. skolstyrelsens 
ordförande tillönskade honom så till 
s~ut .goda da~ar, när han nu drog 
s1g tillbaka for att njuta sitt otium. 

Efter själva examen begav sig ele
-:er, l.ärar~, föräldrar och anhöriga 
tlll Shmmmge kyrka för att t illsam
mans med deltagarna i examen i 
Skönabäcks och Slimminge skolor 
övervara avslutningsakten, som led
des av )tyrkoherde Carl Albin. l 
sammanhanget kan omtalas att Ryc,is
gårds storkommuns äldsta skola Skö
nabäcks skola, som är öv.er iso år 
~amma!, efter _Denna skolavslutning 
lagges n er, och att dess elever över
föres t ill Tegelladan.· Det är det 
minskade barnantalet, som förorsa
kar erl'J.Iu· ~~-~.· ~lw...~~--~ 

FLER TILL 
YRKESLINJEN 
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Han anser även att den n ya skol
gången med valmöjligheter för ele 
verna är utomordentligt bra, men 
blir ganska betänksam när han ta
lar om att två tredjedelar av ele
verna väljer teoretiska banor, ett 
förhållande som inte svarar mot 
samhällets behov. Minst hälften 
borde hå lla sig till yrkeslinjen an
ser den nu avgående rektorn. Han 
vill också särskilt betona den ge
digna yrkesunderv isning, som m ed
delas ungdomen i skolverkstaden , 
som gör eleverna väl skick ade att 
träda ut i industrin eller de m ånga 
närbesläktade serv iceyrkena. 

Då frågan om den för n ågon tid 
sedan invigda skolan kommer på 1 

tal framhåller r ektor J eppsson sär
skilt det framsynta i att köpingens 
fullmäktige beslöt utöka den nöd
vändiga gymnastiksalen till en gym
nast ikhall, där förutom skolans 
elever ä ven köpingens idrotts- och 
sportorganisationer har en lokal a tt 
tillgå. skolanläggningen f ö mot
svarar helt förväntningarna. 

Rektor Jeppsson sluta r m ed att 
tala om utvecklingen på det per
sonella fältet. Här har förändring
arna varit jättestora. 1926 var sex 
folkskobärare och tre småskol
lärarinnor anställda vid den då ny 
uppförda skolan. Därtill kom Sand
åkra och Svaneholm med vardera 
t~e. I år då rektor J eppsson står 
inför uppgiften att organisera för 
honom den sista avslutningen har 
skoldistriktet behov av 50-talet lä
rarkrafter. =-=:J 

GlädJande utveckling 
för Skurups skolor 

Rektorn för Skurups enhets
skola, Emst Jeppsson, lämnar 
fl' o m skolårets avslutning på 
lördag sin tjänst som rektor och 
lärare efter uppnådd pensions
ålder. Rektor Jeppsson har med 
ett kortare vikariat i Lomma ut
övat hela sin långa lärat·gärning i 
Skurups skoldistrikt. ' 
Han är ursprungligen östra Vem

menhögsbo, tog studenten på Lunds 
privata elementarskola 1917 och 
folkskollärarexamen i Väx jö ett å1· 
senare. 1919 fick rektor Jeppsson 
förordnande i Skurup och erhöll 
två år senare ordinarie folkskol
lärarbefattning. De första åre~t var 
han placerad i en provisorisk lokal 
i Skurups by. På den tiden hade 
Skurups kqping 6-årig skolgåhg av 
B l-form,- medan Sandåkra och 
Svaneholms skolor hade 7 -årig 
skolgång. Den största klass J epps
son undervisat var på 45 elever. 
Då Skurups första storanläggning 
p i\. skolans område togs i bruk yid 
vårterminens början 1926 fick Jeps
son sin arbetspla ts förlagd dit. I 
mitten av 30- talet var skoldistriktet 
moget för att inför a A-form. Jeps
son blev tillsynslärare 1939, di
striktsöverlärare 1947 och då rek-. 
tortjänst inrättades 1958' blev J eps
son Skurups folkskolas förste rektor. 

STORARTAD 
UTVECKLING 

Då rektor Jeppsson nu står i 
begrepp att lämna skolarbetet 

R ektor Ernst J eppsson. 

efter 43 år s t jänst och blick a r till
baka v ill ha n framhålla att skol
väsendet haft ~n storartad och 
glädjande utveckling, ett framåt
skridande som är nödvändigt om 
vi p å undervisningens område skall 
hålla jämna steg m ed utvecklingen 
och behovet a v m era kunniga män 
och kvinnor inom näringsliv och 
förvaltning. För Skurups viikom
mande infördes engelska i under
visningen 1952, och 1955 h ade be 
slutats om och erhållit s för söks
verksamhet för enhetsskola m ed 
början i klasserna l och 5. 

KLOKA ÅTGÄRDER 

Rektor Jeppsson anser det vara 
kloka åtgärder som köpingen vid tog. 
Vid denna tidpunkt fanns kurs
kursplaner tillgängliga, och möjlig
het att anställa kvalificerade lärare 
på högstadiet hade märkbart för
bättrats . 



Fina elevarbeten vid utstä-llning 
i Rydsgårds nya centrafskola 

Rektor Lago Grönwall vid ett av de många ulställningsborden. 

Det är inte småsaker, som eleverna vid Rydsgårds centralskola för
färdigat under läsårets slöjdlektioner. Det fick man be!ägg för vid den 
utst.ällning av slöjdalstren, som på måndagskvällen var öppen för 
fö,·äldrar och övriga intresserade i gymnastiksalen. Det var en verkligt 
imponerande samling välgjo1·da arbeten, som diir visades fmm på ett 
trevligt sätt. 

Bland de träslöjdsalster, som slöjd- Nu får man inte glömma bort flic
lärare Erik Nilssons elever förfär- kornas välgjorda arbeten. Vid deras 
digat, kunde man hitta sådana fina avdelning kunde man bl. a. se att 
saker som trädgårds- och vilstolar, handarbetslärarinnan Siri Löflund 
vackra serveringsbord i olika mode!- lärt sina åttondeklassare väva fina 

,]er, välgjorda bokhyllor, praktiska 
!verktygsskåp samt en mängd fina trasmattor samt underbara löpare 

och kuddar. Det är också de som' tidningsställ och trevliga djurfigurer. 
Utan att på något sätt förringa de svarat för de söta klänningarna och 

verkligt fina träarbetena, får man babyutstyrslarna. I övrigt bjöd ut
kanske säga att åttondeklassamas ställningen på en mängd vackra du
metallarbeten tilldrog sig den största kar och kursstygnskuddar samt en 
uppmärksamheten. Under ledning av lång rad prov på att flickorna kan 
yrkeslärare Per Sandqvist har poj- handskas med stickor, såsom koftor, 

sockar och vantar m. m. fkarna verkligen gjort ett gott arbete 
!under året. Verktyg i form av hugg- Flickorna i klass 6 och 7 har själv 
mejslar och lödkolvar, mycket vack- svarat för sin skolköksutrustning, och 
ra blornsterbord, smakfulla golvlam- pojkarna i klass 3 har inte varit 
por, solur, originella vindflöjlar, ett sämre. De kan vid. slöj_dle~tio!lerna 
fartyg med motor och grillar med nasta år stoltsera 1 sloJdforkladen, 
spett beundrades vederbörligen av som de själv förfärdigat. I sommar 
besökarna, liksom väldigt stilfulla kommer de kanske också att inviga 
lyktor avsedda för utomhusbruk, de badbyxor, som de sytt. 
'koppar- och mässingsfat, som pryder Hur som helst var det en gedigen 
vilket bord som helst, lampetter, utställning som visades med verkligt/ 
ljusstakar och gong-gongs i skiftande praktiska, användbara och över he-

l utförande. la linjen välgjorda arbeten. 
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den stora jordreformationens högborg 
,Tre adelsätter dog ut 

Lång process gav rikt 

historiskt namn-stoff 
En bedövande doft från gulvit jasmin och rhodo

dendron fyller luften, solen slösar sitt guld på saf· 
tigt parkgräs, leker i de lustiga, kubldippta bokarna 
och bryter genom jätteakacian - Europas största 
- i vars hägn statyn av Rutger Maclean funnit 

skugga och frid. En mjukt linjerad skogssilhuett ra· 
mar in den blanka insjöytan och på en udde reser 
sig med monumental kraft och värdighet det gamla 
Svaneholm. 
Det är ett av Skånes äldsta och 

mest intressanta slott, numera om
sorgsfullt vårdat av en andelsför
ening, som bildats på initiativ av 
Vemmenhögs härads hembygds
förening. Fullt av minnen och rikt 
på historia från gångna århundra
den. Tre adelsätter har dött ut på 
Svaneholm, som också varit före
mål för en mångårig och segsliten 
process, vilken dock hade det goda 
med sig att protokollen från den 
tiden lämnat rikt historiskt namn-
stoff. · 

I stora festsalen står salig grevinnan Mathilda. Sparres flygel. Ibland snuddar det övernaturliga vid klaviaturen och tonerna väller fram 
på nytt, sägs det. 

SPARRE Å V SKANE 
DEN FÖRSTE 

Svaneholm uppfördes någon 

SlottsvaktmästaTen Gösta Strand
berg talar med kärlek om "sitt" 
slott. Han visar oss den valvför
sedda, vackra trapphallen - som 
var det sista Maclean lät göra på 
Svaneholm - saclongen med möbler 
i rosa siden, den stora festsalen 
med Matbilda Sparres flygel och 
sovrummet med slottets enda be
varade barocktak. Där står en 
vackert snidad säng, som man en 
gång lät en snickare i Ystad för
färdiga inför ett beramat besök av 
drottning Desiree. Den högt upp
satta damen lär emellertid aldrig 
ha kommit så långt att hon hann 
nyttja den specialbeställda Jiggmö
beln. 

Ibland vaknar den stelnade 
drön1n1en från svunnen tid . • • 

Svaneholm. Namnet är ett 
stycke slottspoesi. M ed as
sociationer tilt en rad svan
ungar. Men det finns en 
.AI{!P ankunge med 

@) lncufGfu,.., i kväll. Stäm-

gång på 1530-talet - man känner 
inte det exakta årtalet. Den förste 
byggherren var Mourids Ibbsen 
Sparre, som tillhörde ätten Sparre 
av Skåne till skillnad från sparre
ätterna av Själland och Sverige . 
Sparrarna satt som herrar till Sva
neholm i tre generationer innan 
ätten 1601 dog ut. Då kom slottet 
i de danska gyllensiternarnas ägo. 
Gyllenstierna introducerades f ö i 
det svenska riddarhuset vid natio
nalitetsskiftet 1658. 

• Inför flygeln i festsalen stan-
• nar Gösta Strandberg gärna. 
• Han vet berätta att den var en 
• gåva från den världsberömde 
• musikprofessorn Salomon Smith 
• i Ystad, som var den mycket 
• musikaliska Mathilda Sparres 
• lärare och synnerlige vän. 

Det står en gammal flygel i stora festsalen på Svaneholms slott. Liksom på he
dersplats i rummets vackraste hörn. Närmaste granne med det konstruerade porträt
tet av slottets förste byggherre, Mourids Ibbsen Sparre. Klaviaturen grinar som vita 
elfenbenständer i ett svart gap. Ett leende, som stelnat i en dröm om den tid då 
grevinnan Mathilda Spa1•re lockade fram mäktiga tonkaskader och veka passager 
av Beethoven, Brahms och de andra mästarna~ 

~~ ninge_n frå'": en 
musewandrtng. 

Historiens råkalla, nedky
lande luft. Macleans kläder 
i en glasmonter. Overkligt 
tomma. De gamla jordglo-
berna. Nötta ledkulor i ett • När Axel Gyllenstierna, som 
föreställningsskelett. • den siste av sin ätt dog 1705 

I parken en stillbild. Slotts- • blev Svaneholm föremål för en 
herren med hund i stelnad • segsliten, nära 20-årig process 

• Men se, det där med sp{ikerier 
• vågar han inte ge sig in på. 
• Den avdelningen sköter sty-
• relsen. Det har talats tillräck
e ligt om svaneholmsspökena, 
• tycker man. 

massa. I tidlös betraktatt av 
Ibland vaknar den stelnade dröm- ..---------------. * - Det är ett monument, ett ett "mitt" som blåst bort • mellan två systrar till den dö-

men, sägs det. Sänker sig som ett * stycke erinran om svunna tider likt pollenkorn. • de borgherren. Den ena sys-

Som det värdefullaste i slottet 
betraktar den av svaneholmsvis
dom sprängfyllde vaktmästaren, 
Rutger Madeans franska bibliotek. 
Här står på välfyllda hyllor den 
franska revolutionsfilosofi som 
Maclean studerade under sina sva
nehol.msår. andeväsen över salig grevinnans Reportage: Kvällssolen strör dukater i • tern var visserligen hädan-

flygel, snuddar vid elfenbenstän- * och en samlingsplats för bygde- de många slottsfönstren. • gången, men hennes make 
derna och låter tonerna välla på Teckningar: L UD VIG * histo'l'iska värde-n.. Om 3pöke- Kattguld som är hårdvaluta. • stod envist fast vid att han var 
nytt. Klassiska pärlor i ett förtro!- * rierna säger han: Den enda. oförgängliga.. o den rättmätige arvtagaren. Pro-

PORSLIN I 
FANGRÄLLAREN 

lande radband fyller festsal och Text: Å. DAHLGREN * - Det finns något som heter Chapman • cessen ändade i att Svaneholm 
slottsgångar. Själva stillheten hål- * hallucinationer och människors • 1723 delades i två delar, varav 

I sin helhet omfattar Svaneholm 
54 rum. Ja, man håller sig t o m 
med en gammal fångkällare, som 
emellertid numera användes till ett 
så prosaiskt ändamål som porslins
förvaring. Minnande om betydligt 
allvarligare ting är emellertid de 
vapenkulor man hittade i källaren. 
Svaneholm är ju ursprungligen 
uppförd swn borg. Såvitt m. n vet 
har slottet dock aldrig varit be
lägrat, men däremot befäst med 
svensk trupp. 

ler andan. Tunna gardiner böljar * lätthet att överdriva. Det är en • hälften gick till en medlem av 
· rytm h d f" .. l tt l * D d å s h z • den från Frankrike inflyttade 

som 1 oc en ornarna s o s- et är an en p vane o m * fråga om parapsykologi utan ve-jvallgraven kring slottet. Bönderna • ätten Coyet. 
luften skälver med det outgrund- * som förtrollar. Det övernaturliga * tenskaplig grund. Ingen har kun- skall stå nära herresätet, menade 
ligas värdighet. * som 3pela1' på grevinnans flygel. * na.t bevisa någonting och diirför han. Det demokratiska sinnelaget På 1750-talet köpte emellertid * Så berättas det ur folkmun. Tvi v- * kan vi inte heller säga. någon- s träckte sig emellertid inte så långt Gustav Julius Coyet även den * lande me-n jn.scinera.t. * ting. att han tålde några motsägelser. andra hälften, men 1782 dog han 

· soon den siste av sin ätt. 

I hägnet av Europas största aka
cieträd står statyn av Rutger 

Maclean. 

Kyrkoherde Gunnar Wallin, Sku- Kyrkoherde Wallin ·suger emel- jDet var många bönder som fick Arvtagare var hans systerson, 
rup, som är n av mest intres- l&rtirl. gärna Å 8. f'örekommande lsmaka_ den fruk . " lvln·ykk n" adelsmannen och kaptenen vid 
serad~r och kunniga krafternq. i spökhistorier. Om hqsande steg och dvs kappen J'!led Sllverkryck~n, som Kalmar wegemente Rutger Mac
Svaneholms andelsförening upa, smällande dörrar, om mystiska l jud Madean alltid hade med stg. Han lean, som sedermera skulle göra 
snuddar vid "spökerierna" lika lätt på loft och i källare. Men han göm- var mycket tert?perament~full och sig bekant som en av landets stör
s~m det övernaturliga sägs snudda mer undan historierna. Gömmer tt.~lgrep t ex .. ~lltld den ra.?tkala .~t- sta jordrcformatorer. Han regera
VId festsalens flygel. Han varken dem bakom det parapsykologiska garden att hoJa arren~ et for ,d~ bon- de med kraft sitt Svaneholm höll 
kan eller vill uttala sig. Tycker inte begreppet och väntar på att en ve- ter ~om knorrade over dahg ut- bönderna i herrans tukt och' för

att Svaneholm skall göras till ett j tenskaplig utredning skall finna oms Det är lata människor. Höjt n:aning, införde en_;;kiftet och gav 
spökslott. sanningen . . . arrende får dem att arbeta bättre, sitt namn en sagen omspunnen, 

r-----------------------------. menade han. respekterad glans. 

MACLEAN - DEMOKRAT 
OCH UPPL YST DE SPOT 

Den bestämde slottsherren hade NYUPPTÄCKT KARTA 

emellertid också mjukare sidor. Från samma år som Maclean till
Sålunda berättas det att han en trädde som slottsherre finns f ö en 
gång, tvärt mot tidens sed, blev av kyrkoherde Gunnar Wallin i 
omkörd av en bonde stra..x före Svaneholms andelsförening nyupp

5-tunnlandsparken äT underbar 
i sommargrönskan och Svaneholms
sjön (med tiokilosgäddor), som en 
blänkande sagobild. Fridfullt som 
på den trånga borggården. Där 
står luften still. Men där bryts 
också atmosfärens trollkraft av tu
·nistvägledande "Toalett"- och 
"Cafe"-skyltar. Medaljens från
sida ... 

Folksmnbidrag 
till forskningen 
om bullerskador 

En berättelse om Svaneholm vore ofullständig utan 
en bild av Rutger Maclean, jordreformatorn och slot
tets mest kände herre. Det var en märklig man i många 
avseenden. Ett geni, en radikal demokrat, en upplyst 
despot, en mästerlig teoretiker och en sällsynt hand
lingskraftig människa. 

täckt karta över Svaneholm. Rut
en bro. Odalmaimen sökte upp sin ger Maclean avled 1816 och läm
herre och bad om ursäkt med nade Svaneholm i arv till syster
motiveringen att han haft bråttom sonen Benett. Denne hade inte 
för att hämta barnmorskan. samma hand med vare sig bönder 

eller slott, ty redan efter några år STOCKHOLM TT 
- Då körde du som en fin kar, sålde han hela Svaneholm, som då Folksam höll stämma på lördågen 

sa Maclean. hade gått i arv i en oavbruten följd varvid balansräkningen per 31 dec 
av 300 år. 1960 fastställdes. Den redovisade 

.. Rutger Maclean v~r mycket be- Grannfamiljen Hallenborg från nettovinsten på 10,5 milj kr över
last och han hade ~ma egna upp- Rydsgård stod som köpare och fördes på styrelsens förslag till olika 

H .llh .. d k k ll ... k 'd lm " fattnmgar om hur riket skulle sty- t d • S h 1 . t fonder 

l
. anhtlll'' ord ek enl .. sk ots elferAmbo]- aptenh Vlml Ka ar regemente. Pa ras. Vid tiden för franska revolu- s an~~ ·e paD v~et o m I re ge- Folk~nm har under de senaste 
rgen o an s s a t - A erg Svane o satte han omedelbart t' bl h r 1 d t'll d nera JOner. en s1s e av represen-

1
• .. • .. k • 

hävdar f ö att han var av tysk här- igång med att rationalisera och ge- IOnen ev an angs a 1 s y- tanterna för släkten Hallenborg aren agnat stor uppmar. samhet at 

ta . M 1 k t'll S mf" d t t h hå f , nmgarna rullat undan, varefter han var en sondotter gift med Au vetenskaplig forsknmg pa ohka om· 
s mnmg. ac ean om 1 vane- no or e, ro s spe oc n ran • S h lm t .. gt f' ·d' d ' - ' d p' f'' 1 1 
h l 1782 V'd d t' d h n g d ··g k ll k'ft t B" pa vane o s ran Ol JUpa e gustin Ehrensvärd ra en. a ors ag av styre sen be-

o m · l en 1 en var a 0 sa a~. 0 eg~r, . ens 1 e · .. on- sig i fransk revolutionsfilosofi. Det · slöt stämman att tills vidare låta den 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;ii;iiiiiiiiii~l derna s]alva Vllle mte hell_er overge var förbjuden läsning på den tiden. • ~an. dog 1934 varefter slo~~et årliga avkastningen på 5 miljoner 
bygemenskapen, utan agetade mot- l "h 1. , k • mkoptes av hembygdsfor- k F lk f d tå t'll f' 
valls kärring i mån av kraft och Om Mae eans ovIga es apa- • eningen. F ö för en summa r av o .. sams o~ er. s l .. or-

stor utförsäljning 
Kikare 7X50 821-
Kikare 10X50 96: SO 
Kikare 12X50 12S:
Tubkikare . . 4S: SO 
Stjärnkikare 156:-

1 ARS GARANTI. 

WILTONMA1TOR 

120X 60 
160Xll0 
140X220 
160X230 

18: so 
47:-
91:-

145:-

CHARMEUSE
NYLONSKJORTOR 

av bästa kvalite med 
valfri slips.. 19: 98 

Armbandsur fr. 24:
Väckarur fr.. 9: 75 
Reseväckarur 16: 50 
Köksur ...... 19: 75 
Badrumsvågar 29: -
Tennostat-

strykjärn .. 27: SO 
Guldannband 49: 50 

Italienska Nylonrockar herr och l 
dam. OBS! Priset . . . . 48: -

Ett parti herr- och pojkskor m. 
tjock, kraftig sula, utsälJes så 
långt lagret räcker för 14: 7S 

PASSA PA TILLFÄLLET! 

Luftmadrasser l års gar. 3S: -
Campingväska m. alla. 

tillb, .. .. .. .. .. .. .. 391 7S 
Campingbord m. 4 stolar 39: 75 

Transistorradio 79 : 50 
Transistorradio 39: -
Mikroskop från 19 : 7 S 
Filmkameror från .... 142:
Filmkameror, 3 objekt. 248: 50 
Bandspelare 298: -
Amerik. Skrivmaskin 268: -

J eans .. . ............ . 
Herrbyxor •....••..••. 
Pojkbyxor ........... . 
Damlångbyxor .•••..•• 

3.000 kaffekoppar ....•• 
Ungerska kaffedukar .. 
Näsdukar, per duss. . . 
Handdukar ........... . 

9:98 
19:75 
12: so 

9:98 

0:98 
2:98 
2:98 
0:98 

10.000 olika leksaker, porslin, rostfritt, textil bortvräkes fr. O: 98 

CIFA Västergatan 12, Malmö CIFA Storg. 28, Landskrona 

FYNDBODEN Eslöv. 

. h · .. . . fogande for forsknmg 1 skadefore-
pengar. Men de som mte ade re- der finns f ö en sägen. Lltteratu- • soon vasentl!gt undersknder by d ft . m . du t . h 

fl 'Il k'f d . ggan e sy e mo m s nn oc 
~urser nog att ytta ti o.s 1 ta ren vet berätta att det "blev bra" • det .. belopp man nu anser s1g samhället i övrigt t ex i fråga om 
JOrd, tog ~ad~an. k~aftfullt 1 ~.am- mellan prinsessan och Maclean. • b.~hova ~pprusta .. Svaneholm strålningsrisker, bullerskador samt 
P,an och foste, m 1 sma nyuppforda, Kungen vart djupt skakad och lät • for. Man forfogar over anslags- vatten- och luftföroreningar. Arli-
mackelerade lerhus. • me~el på .. 90.000, men r~.stau- gen kan sålunda omkring 250.000 kr 

Besjälad av tanken på rationel· Maclean välja mellan att mista .. r.ermgen ar kostnadsberäknad användas till stöd åt skadeförebyg-
livet eller att rida tillbaka till • till 153.000. gande forskning om sådana rJ.S· ker· 

lare drift. men också av en vilJ'a S an h lm pa' en t1'drymd av 12 , v e 0 Svaneholms inre har i dag själv- vilka under de senaste decennierna 
att göra sina underlydande till timmar. fallet inte - vad inredningen be- fått en allt allvarligare innebörd. 
lyckliga människor. l Maclean valde självfallet det se- träffar - stora likheter med glans-

"Svaneholmssystemet" vann en nare, budade gästgivargårdarna tidernas. Men den förnäma slotts
längs färdvägen, för hästbyte och atmosfären finns kvar tillsamman 

fullst~n~~g s~~er 1803. då enskif- hann hem s a s i grevens tid. Men med värdefulla, vackra möbler, 
tet pab]ods for hela riket. just där Madeans minnessten nu som skänkts eller inköpts från 
Såsom ett bevis på Madeans de- står vid uppfartsvägen till Svane- storgod-s eller herresäten i närhe

mokratiska uppfattning tar forskar- holm strax utanför Skurup, stupade ten. Och den hembygdsmuseala 
na det faktum att han lät fylla igen den sista hästen. k araktären är inte minst värdefull. 

~-----
,. 
" 

Det "'rätlin.jf{fa.", t~ackra 1lottet ~peg!.a.r rig i Sva.n.eh olmssjöns va.tten, inbäddat ( l~mmig sommargrönska. 

l dag kl 13.30 

Lopp 1: P1·ins Cleo - Corita 
- Jan Fibber. Outs: Jeanne 
Brodda. 

Lopp 2: Cordon Bleu - Do
mite - Brunett. Outs: Castell. 

Lopp 3: Bert Whitney - Jit
terbug - Peter Craftsman. Outs: 
Cape Town. 

Lopp 4: Crocket - Invit -
Miss Duchess. Outs: Mustang 
Speed. 

Lopp 5: Maria Day Prins 
Petrus - Jack Fortuna. Outs: 
Elva. 

Lopp 6: Strong Boy - Sunny 
Eagle - Mia Bull. Outs: Zero. 

Lopp 7: Djunker Ax Frisco
Lennart Fortuna- Lee Ruther
ford. Outs: Lady Ellen. 

Lopp 8: Nougat - Colby's 
Child - Poul Court. Outs: Gun
der Bulwark. 

Lopp 9: Baron Rutherford -
'Isa Dumas - Till Iran. Outs: 
Pantern. 

M-y. 
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FARVÄL FÖR REI<TOR I SKURUP 
o 

LIVLIGT HYLLAD EFTER 42 AR 

I Manf?·ed Almkvists gamla Fm·d, å1·gång 1912, åkte 1·ektor E. Jeppsson, skolinspektör Ahlner och skol
sty1·else1ts ordförande Julius Karlsson till Svaneholm efter skolavslutningen. 

Skurups enhetsskola avslutade på löTdagen i nya gymnastikhallen. Avslutningen präglades av en sär
skild högtidlighet ge~om att skolans rektor, Ernst Jeppsson, fick mottaga patriotiska sälLskapets guldmedalj 
för sin 42 års lärartjäns.t inom Skurups skoldistrikt. Som inledning underhöll skolans egen orkester och 
sångkör under musikfanjunkare Ingvar Akessons och sånglärare Scllbergs ledning. 

studierektor Ejderbrandt hälsade blomster. Disp N O Jönsson tol- tor Jeppsson framförde sitt varma 
elever, målsmän 'och lärare väl- kade skoibyggnadskommittens tack för hyllningarna. Som avslut
komna . Han vände sig särskilt till uppskattning av skolchefens stora ning höll kyrkoadjunkt Stig Mur
skolans avgående rektor och folk- arbetsinsats under skolbyggnads- gren en kortare andaktsstund följd 
skolinspektör Ahlner. Rektor Jepps- tiden och överlämnade blommor. av bön och psalmsång. 
son utdelade premier och betyg till Föräldraföreningen uppvaktade Liksom i fjor då de första ele
nionde klassens elever. Skolstyrel- genom sekreteraren, lantbrukare verna lämnade den obligatoriska 
sens ordförande, skräddarmästare Gunnar Hansson, folkskollärare skolan bakom sig, fick avgångs
Julius Carlsson, frambar styrelsens Nils J Nilsson framförde lärarkå- klassen mottaga blommor från 
tack till elever och lärare. rens uppskattning. En elev från sina kamrater på högstadiet. Där-

skolstyrelsens ordförande fxam- varje klass trädde fram och Bengt efter tog eleverna plats i lövade. 
bar till rektor Jeppsson styrelsens Larsson i klass 9 överlämnade vagnar och färden gick till Svane-

l 
tack och överlämnade blommor, l blomsterbukett, Gun-Britt 'Anders-j holm där skoldistriktet bjöd av
fru Jeppsson · fick också skörda son bidrog med hyllningssång. Rek- gångsklassen på förtäring. 

. /~ 11( t- ~ '-'-----------
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!Möbelsnickaren får mycket arbete: 
han skall klä brudkistan fin •• nar 

Uppallad på ett par bockar står en vac.ker brud
kista i ek - fix och färdig·, så när som på ett par 
inredningsdetaljer. Fronten på kistan är smyckad med 
ett tilltalande snidat mönster - skuret helt och hållet 
för hand och vittnande om god smak och om att myc
ken omsorg· lagts ner på arbetet. Säkert är att kistan 
skulle få ögonen att lysa på vilken ung flicka som 
helst. 

Mästaren är möbelsnickare Viktor ter, kom arbetet mer och mer att 
Viderberg, Lindby l, och när vi häl- i huvudsak röra sig kring reparatio
sade på honom i hans verkstad, var ner av möbler i alla möjliga stilar
han just i färd med att lägga sista ter, däribland åtskilliga fina stilmöb
handen vid sitt verk och komplet- ler, där det fordrades en verkligt 
tera inredningen. Det är inte litet skicklig yrkesman för att återställa 
arbete, som fordras, innan kistan blir dem i fullgott skick. För omkring 
klar, och hemgiften kan stoppas ner 10 år sedan kom så brudkistorna i 
i den. Faneringen klarar naturligt- ropet, och hr Viderberg började till
vis möbelsnickare Viderberg själv av. verka sådana. Ett par år senare satte 
Likaså r itar han själv mönstret till han igång med att också göra karm
kistan efter kundens önskningar, och stolar, vars ryggstycken också de är 
det fordras således att han är en hel rikt och fint ornamenterade. Nu rör 
del av konstnär. Om det behövs myc- sig nytillverkningen mest kring sta
ken noggrannhet för att foga ihop lar och kistor, ~en för ett par år 
kistan, för att den skall fylla de krav sedan hade han ett så pass stort ar
herr Viderberg ställer på sitt arbete, bete som ett helt rnatrurnsmöblernang. 
gäller detta i ännu högre grad sni- Antalet kistor han gjort uppskattar 
derierna. Man förstå r att det är ett han till omkring 15, 'och stolarna blir 
tidsödande arbete att få fram alla ungefär lika många. 
de fint skurna bladen och ornarnen- Naturligtvis är det roligare att gö
ten. Hr Viderberg berättar att det ra nya möbler än laga gamla, er
tar omkring 3 veckors tid att få en känner han, men fortfarande får 
kista klar - men då är det inte frå- han in många möbler för repara
ga om 8-t irnrnars arbetsdag utan be- tion. Främst gäller det sådana saker 
tydligt längre dagsverken. som chiHonjeer o. dyl. där faneren 

Möbelsnickare Viderberg fyllde 70 spruckit och gått upp. En och annan 
år för en kort tid sedan, och en hel gång händer det att han får ta itu 
del år har så1edes hunnit rinna un- med en pjäs, som en gäng gjorts för 
dan, sedan han som 15-äring korn i hand och inte fabrikstillverkats, och 
lära hos möbelsnickare Kristoffer Ols- sådana arbeten är särskilt roliga. · 
son i Skurup. Ha n är barnfödd i Så värst mänga möbelsnickare av 
Lindby, och fadern var murare. Någ- den gamla stammen finns det inte 
ra funderingar att följa i faderns fot- kvar, och det är därför naturligt att 
spår hade han inte, utan möbelsnic- hr Viderberg har fullt upp med ar
karens yrke lockade mer. Första lä- bete som väntar honom minst ett år 
roåret blev det ingen lön, men de tre framåt. När det gäller hans båda 
följande blev ~et löneförhöjni~g till specialiteer stolar och kistor är han 
5, 6 och 7 kr. 1 veckan. Han forkov- väl känd och han har beställare 
rade sig i sitt yrke i Landskrona, längt uppåt landet. 

~~is~~~r~go~~r~elf~~b;n~:; ;t:v .~}· /lA/ b/ e1 
Efter hand som det blev mera ~ ., 

ovanligt at t folk lät göra sina möb- 1 11 
ler och man i stäHet köpte vad man '/ 
behövde i form av industriproduk-J 

,. 
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Skurupspojkar byggde om 
skrotbil till en racervagn 

Den här hönan klarade livhanken när "Salo special" med Lennart vid ratlen och Clas som passagerare 
dök fram runt knuten. 

När hönsen på Tegelmossens gård, och pojkarna tyckte att det var dags 
Näsbyholm, hör ljudet av en bilmo- för en provtur. De berättar att de
tor, ser de sig skrämt omkring efter ras nyförvärvade fordon var en smu
en reträttplåts och väntar på att ett la primitivt till en början. Ingen 
silvervitt vidunder skall dyka upp kaross och kylaren fastbunden med 
vid husknuten. Sonen på gården, ståltråd, som lossnade då och då och 
20-årige Le1mart Olsson, har näm- trasslade in sig i fläkten. Såväl mo
ligen tillsammans med sin kusin tor som bromsar och styrinrättning 
Clas Olsson på 16 vårar av en gam- var emellertid utan anmärkning, och 
mal skrotbil snickrat ihop ett trev- pojkarna tyckte att det kunde löna 
ligt fordon med starkt tycke av sig att skaffa en kaross av något 
racerbil. Denna bil med det väl- slag, och så kom bygget igång. 
klingande namnet "Salo special nr Nu är det ingen tillfällighet att det 
18" tar en god del av de båda yng- hela fick foz:wen av en racerbil. Len
Ungarnas fritid i anspråk, anting- nart har sedan han började i skolan 
en det nu gäller att pyssla om bi· varit livligt intresserad av allt på 
len och håJia motorn i topptrim hjul som rör sig fort. "Jag tycker om 
eller att köra runt på en bana på all racersport. Motorcyklar eller bi
något av fälten och se vad de och !ar gör detsamma - bara det rullar 
bilen kan prestera. och går undan", säger han. Detta 
"Namnet på bilen är byggt på mi- intresse har han ärvt från fader Si

na initialer", berättar Lennart, som gurd, som varit mycket intresserad 
också har de båda förnamnen Sven av motortävlingar och som tagit Len
Axel, "och gårdens nummer är 18". n~t med sig P.å dessa från det att 
Att han gav sig in på det här byg- POJken var en liten knatte, ~?m mås
get var en ren tillfällighet. "Smen t~. stå yå en lemonad.låda for att få 
hade en skrotbil - en gammal Peu- nasan over staketet .krmg banan. Le~
geot 202 och motorn till den köpte narts andra stora mtresse har vant 
jag för 15 kr.", omtalar han. "Jag att såga, hamra och skruva, och re
plockade hem motorn, satte upp den sultatet av detta blev bl. a. lådbilar 
på bockar och provkörde den, och och d1to traktorer. Också modellflyg 
l kom underfund med att den var i sysslade han med ett tag. 
prima skick. När jag efter ett par 
dar hade provkört den några gånger 
tänkte jag att vad i hela friden 
skall jag med en motor till. Så jag 
traskade bort till smen igen och köp
te 1·esten av bilen också för 35 kr :•. 

( PROVTUREN GICK BRA 
Lennart och Clas gick löst på bi

len med yxa och spett, och de~ dröj
pe inte länge förrän den rostiga ka
tossen var bortplockad. Sedan mon
terades motorn in på sin plats igen, 

RACER~IL FöR 50 KR. 

De båda kusinerna byggde efter 
hand på sin bil, och slutligen stod 
"Salo special" där fix och färdig med 
reservation för . att man då och då 
finner att en liten ansiktslyftning in
te skulle skada. ~ågra ritningar över 
karossen har inte använts, men de 
stora dragen i dess utseende hade 
man klara för sig från början. In
spirationen har hämtats från de 
många tekniska tidningar, som bygg-

mästarna läst, och närmast är det en 
formell-vagn, som fått låna ut en del 
av sina drag. stommen till karossen 
är uppbyggd av trä, och denna stom
me har så klätts med masonit vil
ken sprutlackerats. Byggmateria
let har till största delen bestått av 
överblivna stycken vid arbeten på 
gården, och kostnaderna för bilen 
har således endast uppgått 1till 50-
lappen för motor och chassi samt pri
set på en masonitskiva. 

STORT MOTORINTRESSE 

Eftersom bilen inte är inregistre
rad får J.,ennart och Clas förlägga 
sina körningar till banor, som lägges 
upp på gårdens ägor, och här kom-

1 mer klöverstubben väl till pass. In- ' 
nan de båda kusinerna skaffade sig 
sin bil, var det mycket populärt med 
moto-crossåkning på moped och mo
torcykel f>land traktens ungdomar. ~ 
Exemplet smittade emellertid, a vsig, 
Exemplet smittade emellertid av sig, l 
bilar att pyssla om och åka runt : 
med. Det är nu tredje sommaren 
som Lennart och Clas har sin bil 
och pappa Sigurd har ingenting emot 
deras hobby. Det är bättre att de 
håller på med det här än att de 
sysslolösa skall tillbringa fritiden på 
gator och vägar, menar han och an
ser att sämre hobby kan man ha än 
intresse för motorer. 

Intresset för motorfordon visar sig , 
inte. bara när det gäller "Salo speci
al". Lennart är något av gårdens me
kaniker och han håller både bil och 
traktor i bästa trim. Vid en kurs på 
Skurups lantmannaskola gick han f. 
ö. igenom traktorn och bytte kan
nor och foder på den. Ingen risk 
för att den gårdens motorpark inte 
skulle få den bästa vård således. 



på-att samla dem och ge ut dem ha
de hon inte förrän hennes syster 
Xlara sade: "Du kan gott ge ut -en 
~ok". Fröken Lundin valde då ut 
en del av sina dikter, och 1931 gav 
hon så ut sin första bok med ti
teln "Dikter". Denna följdes så 1957 
av "Tankar i dikt" och 1960 av "Ton
gångar". Nyligen har hon avslutat än
nu en bok, denna gång på prosa, 
som är under tryckrting. Boken bär 
titeln "I pekpinnens tjänst" och hand
la~; ·om en lärarinnas liv och en
samhet i obygden i början av seklet. 

LÄTT FöR ATT SKRIVA 

Någon större svårighet att skriva 
har fröken Lundin inte, och hon 
behöver inte sitta och brottas med 
sina dikter. "Det kommer av sig 
själv, och det är bara att skriva 
ner tankarna", säger hon, men det 
är klart att det efteråt blir en viss 
finputsning. Det går dock inte att ba
ra bestämma sig för att skriv'! och 
så sätta sig ner med papper och pen
na, utan hon fåt· snällt vänta tills . 
inspirationen kommer, och den kan 
vara ganska nyckfull. Ibland kan det 
gå månader innan den kommer, och 
ibland kan fröken Lundin skriva, 
·var dag. Då plockar hon fram · sin· 
svarta anteckningsbok, och en ny 
dikt föds. I mellanstunderna renskri
ver · hon så sina dikter, med sin 

. vackra och välvårdade handstil. 

EN UPPLEVELSE l 
Ofta är det någon upplev~lse av l 

något '"slag, som resulterar i en dikt. 
Lättast att skrivå är det när någon 
gjort henne glad, men många dik
ter kommer också till när hon kän
ner sig litet nere. Genom fröken 
Lundins dikter går en ström av 
varm religiositet, och ofta 1.1 ttrycker 
de en smått vemodig resignation över 
att livet ä1' så kort och så förgäng
ligt. I många av sina dikter medite
rar hon över t illvaron och över olika 
föJ:eteelser och i andra målar hon 
vackra stämningsbilder, ofta ur na
turen. Hon vill gärna skriva just om 
naturen och om människan, och en 
levande kärlek till ungdom och na
tur med djur och blommor präglar 
gärna hennes diktning. Att hon un
der skoltiden var mycket intresserad 
av den grekiska mytologin framgår 
ganska tydligt, kanske framför allt 
i qen: första diktsamlingen. Också 
hennes val av favoritförfattare säger 
en del . om vad hon mest behandlar 
i sina dikter. Bland dessa åter
finner man Pär Lagerkvist, Hjalmar 
Gullberg, Anders Österling, Teodor 
Tuvesson, • Selma Lagerlöf, Heiden- , 
stam och Strindberg. Vid jämförel
se finner man att ämnesvalet och 
tankarr\a i hennes ungdoms
diktning inte skiljer sig så värst 
mycket . från dem i hennes senare 
dikter. I det sammanhanget kan man 
nog instämma i vad fröken Lundin 
berättar att hennes moder brukade 
säga: "Människan · förändras inte så 
mycket till det inre som till det 
yttre". 

Visst kan man säga att många 
av _fröken L undins dikter bär en prä
gel av tillfällighetsdikt, och att ryt
men och metern ibland haltar en 
smula och kanske är' en aning ojämn, 
samt att det finns en del nödrim. 
Om det än kan anmärkas på for
men ibland, uppvägs emellertid det
ta mer än väl av att det finns så 
mycket av sann poetisk känsla i hen
nes diktning, och av att den rym
mer så många vackra, goda och var
ma tankar. 
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Lärarinna • 
l Skurup skriver 

dikter för sitt nöjes skull 
"Om mina dikter har något vär

de vet jag inte, och det spelar 
mindre roll. Jag tycker det är ro· 
ligt alt skriva, och därför skriver 
jag. Det skänker avkoppling och 
ger innehåll åi tillvaron, och man 
känner sig på något sätt tillfreds. 
Och skulle någon lycka att hon 
fick någon behållning av någon 
av mina dikter, skulle det natur
ligtvis glädja mig." Den som sä
ger detta är en välkänd Skurups
bo, vars diktsamlingar kan åter
finnas i bokhyllan i mångel Sku
rups- och Vemmenhögshem 
fröken , V i o l a L·u n d i n. 

"Min första dikt skrev jag när jag 
var 7 år gammal och nyss hade bör
jat skolan. Det var en liten medita
tion över livet, och den var av re
ligiös natur. Dikten var orimmad, 
och inspiration till den hade jag 
fått av något som min lärarinna 
berättat", berättar fröken Lun- Fröken Viola Lundin vid sitt arbetsbord. 

j 
din, som också avslöjar att hon som l . . . . . 
lO-åring· bar på drömmen om att bli - det hade JU redan sknv1ts om all- av , s_m_ fade.r, som skrev ~ch gav ut 

.författarinna. , Den stora svårigheten ting, tyckte hon. Förmodligen ärvde l åtskilliga . d1kte~ och som aven med
var bara vad hon skulle skriva om hon lusten och förmågan att dikta arbeta~e l en tldnmg. 

- - . . ' BLEV INTE . 

YRKESFöRF ATT ARE 

I stället ägnade hon sig åt lärar
banan och blev småskolelärarinna i 
Oderljunga i norra Skåne. Bland hen

,nes elever där fanns också en poj
ke, som senare "skulle bli en känd 

;författare, nämligen Arthur Lund-
( kvist. Hon minns horrom som en 

!pojke som var duktig i alla skol
ämnena och kanske mest i att rita 

!och räkna. Till Skurup kom hon 
11922, och här fortsatte hon sin lärar
: gärning tills- hon ·för 4 år sedan 
avgick. 

L•tst"'n att skriva miste hon dock 
inte. Under de år som gått har det 
blivit åtskilliga dikter. Någon tanke 

l!,d'rts. nästa sida 



Veteranbilar och snidade figurer 
vid förnämlig hobbyutställning 

Fabrikör Manfred Almkvist ger en av sina modellbila r, en T -lord 

Run about, en liten avputsning. 

Ett stycke bilhistoria hör till de saker, som Skurups mässans be
sölmre får se vid hobbyutställningen i Folkets hus. Fabrikör Manfred 
Almkvist, vars Ford av årgång 1914 är välkänd och oft11 sedd liV 
skurupsbornll, kommer nämligen 11tt ställa ut ett tjog plastmodeller av 
olika veteranbilar. De små läckra modellerna kommer säkerligen att 
draga till sig en mängd besökare. 

"Jag samlar på alla fortskaffnings
medel - från träskor och barnv~g
nar till bilar och motorcyklar'\ sä
ger fabrikör Almkvist, som dessutom 
intresserar sig för bl. a. allmogesa
ker m. m. F. n. håller han på att 
uppföra en nybyggnad, som skall 

1 ingå i ett mmuseum där han kan 
,härbärgera sina samlingar. En hem-

llig förälskelse i T -ford.en hade han 
~ch burit på länge, _ och när han 

Porslingmålning och modellflyg. 
Detta var en av de många intres

santa samlingar som ställes ut vid 
hobbyutställningen. Vid denna kom
mer dessutom fru Solvig Almkvist 
att Bidraga med porslinsmålning 
samt en soffgrupp från 1880-talet, som 
hon klätt. Porslinsmålning ställas 
också ut av fru Elsa Nrling, medan 
fru Emma Nordens hobby är att vir

lka filtar och fru Wanda Ivarssons är 
att virka spetsar. Fru Linnea Berg
kvist, Brönnestad, ställer ut grytlap
par av olika modeller och utseende, 
och vulkanisär Göran Norling kom
mer att försöka värva proselyter för 
modellflygsporten. Olika figurer sni
dade i trä kommer att visas av länt
brukare Arnbring Mårtensson, Dala-. 
led, och också lantbrukare Hans 
Holmgren har vidtalats att ställa ut 
sina fina "trägubbar". Tillsammans 
bildar allt detta en utställning, som 
är mycket sevärd. ' 

-~~~~ 

Aj6 &t 

så på 1950-talet fick tag i sin Ford 
och satte igång med att renovera den 
slog kärleken till gamla bilar u~ i 
full låga. Förutom pysslet med sina 
bilar följer han också med nyheter
na på veteranbilområdet i facktid
skrifter och böcker, och genom att 
han är medlem i de båda svenska 
samt en dansk och en amerikansk ve
teranbilklubb, får han också en hel 
del intressant litteratur. 

När fabrikör Almkvist för tre år 
sedan fick se några plastmodeller av 
de gamla förnäma bilarna, insåg 
han att han här hade en möjlighet l 
att skaffa sig en representativ sam
ling av olika veteranbilar, av vilka ' 
han helt naturligt inte skulle kunna .

1

\ 
skaffa sig originalen. Han satte igång . 
med att skaffa sig byggsatser, och så 
har samlingen vuxit ut efter hand. 

IFörutom att han genom modellerna 
får en bättre föreställning om hur 
bilarna såg ut än genom enbart bil
der fick han också en trevlig fritids
sysselsättning. Fabrikör Almkvist är 
nämligen den slags människa, som 
alltid måste ha något för händer för 
att kunna trivas. 

De vackra modellerna är för
bluffande välgjorda och detaljrika, 
och fabrikör Almkvist försöker så 
långt möjligt är måla dem i färger, 
som överensstämmer med original
laceringen. I hans. samling finner 
man en lång rad förnäma mär
ken från Cadillacen och Forden av 
år 1903 till 1936 års Cord. Men fler 
kommer det att bli. Ett halvt dussin 
byggsatser väntar på att deras bygg
mästare skall få tid och tillfälle att 

l ta itu med dem, och dessutom bär 
denne alltid på sig en lista över de 
veteranbilar, som tillverkats i bygg
sats, för ytterligare komplettering, 

1 
när han får se dessa byggsatser i nå-
gon affär . ' · 
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Skånska villor imponerade 
på gästande finsk familj. 

Li!la Lea N oronkoski från Bj örnebo1·g v isar skånska sou.venirer för 
fr v bankdirektör Kar! Larsson, Anders!öv, pappa E1·kki Nor01vkoski, 

mamma Veera och lantbrukare Olof Petrice, Bedx!inge. 

10-åriga Lea Noronkoski från Porl (Björneborg) i Finland blev 
mycket förtjust i . de skånska souvenirerna på Svaneholms slott, Stolt 
poserade hon i förklädet med de skånska motiven med en docka i 
vemmenhögsdriikt i famnen och en lergök i handen. Besöket på 
Svaneholm ingick. i ett trevligt endagsprogram som lagts upp av bank
dkektör Karl lm'sson, Anderslöv, för lilla Lea och hennes föräldrar, ~· 
redaktionssekret~rare Erkki Noronkoski och hans hustru Veera. 

Som ett led i firandet av 1960 års Den familj som på fredagen bl a 
sparbanksvecka som var nordisk gästade Svaneholm var motsvaran
ägnades temat E.parbanken familje- de finsk a familj och den h ade u t 
banken beslöts om ett fam iljeut- se.t ts av den finska regionala spar
byte m ellan de nor disk .. länderna. bankssamm anslutningen Satakun
Skånska sparbwksföreningen sän- na11 S äästöpankkiyhdistys. F am ilj en 
der i ju li månad en fam ilj till F in - k om t ili Skåne måndagen den 12 
land och en till Danmark . F amil- och besökte då Norrvikens tr ädgår 
jerna har u tsetts genom en tävling dar och Kullens fyr. Under de föl
i samband med 1960 års sparbanks-~jande dagarna har sparbankerna i 
vecka .. F_ör sparbanksfamiljerna gäl- Hälsingborg, Lund och MaJm.ö sva

ller att de får såväl fria resor som .mt för värdlskap,et. 
~uppebime~-~ Jill;. , . . 



Många besökare första dagen 
på Skurups marknad och varumässa 

Maria och Karl Jönsson från Pinan i Slimmingeby har farit till 

Skurups marknad i 60 år. Maria är 81 år och Karl 77. 

Utställare, ståndspersoner och festkommitte vid Skurup1; mark

nad och varumässa tycktes alla på fredagen vara nöjda med sin 

marknadsdag. Allra mest belåtna var kanske mässbasen Börje Linden, 

som sken i kapp med solen, skämtsamt skröt så smått att han hade 

verklig tumme med vädergudarna. Men så lockade det fina mark

nadsvädret ännu fler besökare än förra årets marknadsdag. Vana 

bedömare ansåg att cirka 12.000 var på marknaden under dagens lopp. 

Nämnas kan att omkring 1000-talet besökare noterades på marknads

afton. 

I da gär det marknad och då skall Jönsson från Pinan i Slimmingeby, 

pengarna rulla antingen in eller ut, 81 resp. 77 år gamla. Fru Maria be

sa mannen vid rouletten och nog var rättar att hon farit till Skurups 

det fart på affärerna. Inte behövde marknad i 60 år nu och makarna var 

ma nkänna sig ensam i gångarna överens om ,att även om en hel del 
mellan stånden där "riktigt slitstarka ändrats under årens lopp, så var 
och förnämliga varor" såldes till fa- marknadskaramellerna tämligen lika. 

Svadan var det inget fel på på 
bulöst billiga priser. Korn och köp, marknadsområdet och det samma 
löd det från stånden, antingen man gäller tivolit där karusellerna och 
nu sålde billiga smycken, färgglada hjulen snurrade och musiken flöda
tavlor, prydnadsföremål, kläder, du- de. Värt att notera i detta samman
kar, mattor eller spextidningar m. m. hang är att varieten som tidigare 
Naturligtvis saknades inte mark- varit ganska undermålig i år kom
nad~hattarna eller marknadskara- mit upp till hygglig klass. 
rnellerna, utan dem hade det inte En aldrig glesnande skara stod 
varit någon riktig marknad. Utställ- framför de båda mottagarna och tit
ningen av träslöjd o. dyl. saknade tade på vänner och bekanta och 
sällan folk. Stolarna och sofforna var mindre roligt var det inte att upp
sköna att sjunka ner i, när fötterna leva situationen att se sig själv i\ 
blivit trötta och ömma av allt pro- TV -apparaten. 
menerandet bland stånden. Några & 
som däremot inte tycktes bli trötta 

[

var ungarna, som iklädda marknads-
hattar, ballonger och godsaker, roade • 
sig kungligt bland marknadsstånd :V 
och karuseller. 

Bland stånden träffade vi bland · 
(andra på makarna Maria och Karl , 
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Polisen hade det lugnt 

Skurupspolisen rapporterar att 
mll:n fra1_11 till 21-tiden på fredags
kvallen mte haft några större pro-

l blem med marknaden. En enda fyl
l.en~t hade då omhändertagits och i 
ovngt hade allt gått lugnt och stä- ' 
dat tip. :rrafike~ i köpipgen var myc
ket hvhg och Ibland hände det att 
någon gata korkades igen. Det hela 
re.ddes em~llertid upp ganska smärt
fntt. Ett tiotal poliser förutom Sku
rupspohsen, reservpoliser från Y stad 
Trell.eborg och Malmö övervakad~ 
m·dnmgen och trafiken. Trafikanter
na VIsade. Sl~ m;ycket lojala och trots 
11tt alla t!llganghga parkeringsplatser 
aven skolgården mot kvällningen var 
h~lt fy lida, .. ger polisen en . eloge åt 
bilisterna for god parkering. Bland 
a~mat fr~hålles den fina parke
rmgen pa stortorget, där bilarna 
stod i prydliga rader med lagom luc
kor som om polisen dirigerat det 1 
hcla. 1 

KURS FöR UNGA BLA STJÄRNOR 
VID SKURUPS ·LAHTMAHHASKOLA 

Fjorton unga Blå Stjärnor från Ystad, Malmö och Lund har i fjor
ton dagars tid genomgått en kurs vid Skurups lantmanna.skola i all
män djurvård. Det har varit fråga om en obligatorisk !'urs, som ingår 
i utbildningen för Blå Stjärnor, och som kurs.ledare har agronom Albiu 
Jönsson funge1·at. Att både skola och elever varit nöjda med varand-

' · rz. under de två veckorna framgick tydligt då kursen avslutades på 
onsdagen. · 

Rektor Gunnar Knutsson vitsorda-lpraktisk utbildning i all!):län hus
de det stora intresse som flickorna d]ursvård. 

. . . Under de båda söndagarna har man 
visa~. Sedan en frhn .om JOrdbruket hunnit med ett par utflykter. På 
1 olika delar av Svengt; VIsats: tac- Jordberga god.s demonstrerade gods
kade rektor Knutssor_r for de gan~a ägare von Arnold bl .a. får, kyck
dlig~rna ... Han fra~oll att man fran lingar och hästar. Andra utflyktsda
borJan r~knat me~. m~esse från ele-- gen besöktes Brodda stuteri, vars 
yernas .sida. och. harvidlag hade man fina hästar och föl också mycket in
mte blivit besviken. tresserade de unga damerna, samt 

De betyg, som Svenska Blå Stjär- Svaneholins slott, vars samlingar man 
nan fordrar efter genomgången kurs, besåg. 
delades ut av agronom Jönsson. Fru 
Minnie Luttrop-Nilsson, Ystad, som 
representerade styrelsen för Y stads- Prisutdelning 
kretsen av Blå Stjäi·n11n, tacka~e rek- för korporationsskyttet i Skurup 
tor och agro.nom Jons;;on __for allt äger rum i .skyttepaviljongen tisda 
vardefullt flickorna fatt Jara och gen den 27 juni kl. 19. Ett 60-tal 
~oppa~es att man !tu~de ~å komma hederspriser kommer därvid att de
I~e~ v1d ett annat tillfalle, 11l!l.an hon las ut, och skyttarna från de olika 
tillonskade de unga Blå StJarnorna korporaionerna uppmanas att komma 
en glad sommar. ooh hämta sina priser. De som har 

Tidigare skulle en Blå Stjärna kun- priser att hämta, är de som uppnått 
na sköta om och rida en häst, men följande resultat och däröver: dam
genom det starkt minskade hästbe- klassen 77 poäng, klass IV och V 92 
ståndet vid armen och lantbruket, p., veteranklassen och klass nr 90 p., 
har man delvis fått söka nya verk- klass II 77 p. och klass I 87 p. Pri
samhetsgrenar. Under de gångna 14 serna kommer att ställas ut i urma
dagarna vid lantmannaskolan har kare Thulins skyltfönster fr. o. m. 
flickorna erhållit både teoretisk och torsdagen . 

. ~· 
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Vinna en ponny finns det möjlighet till i Skurup vid marknaden. Högsta vinsten i Skurups bordtennis
klubbs lotteri är nämligen en sådan häst med tillhörande vagn. På bilden är Lars Sernert ute och gör 

reklam med ekipaget, och det unga Skurup betraktar med intresse färden. 
-~~-~~~ 

.Svaneholmstingets historiska 
· festspel blir fint regisseraf 

Svaneholmstinget på söndagen lo-

l var att bli nå-got alldeles. extra. Sär
skilt intresserar man sig i bygden 

\ för det , historiska skådespel, som 
kommer att uppföras. Här bredvid 
ett par av de medverkande i tids
trogna dräkter, Torsten Truedsson 
som i spelet ftamträder som Jochum 
BeC'k-Friis, Börringe, samt fru Inga 
Lindgren, Skurup, me d rollen som 
fru Coyet. 

l Regissör är Ragnar Mårtensson, 
Svedala, och h afU1 fru Marianne 

l Mårtensson, vilka har nedlagt myc-
ket arbete på att i _teate.rfoajen i Sve
dala framskapa vackra och histo
riskt riktiga d-räkter för tiden från 
170Q-ta:lets mitt. 

···· y······-·.-• ••.J 

Svaneholmstinget förbereds i detc,lj 

Festkommittens medlemmar: Fru Clara von .Arnold, Jordberga, bank
dir. Karl Larsson, Anderslöv, lantbr. Ingvar Andersson, Svenslorp, 
ing. Nils Brink, Skurup, boktryckare Sven Lidberg och friherre Jörn 

Ramel, Rydsgård. 

Tidpunkten för det 21:e Svane- ket kulturellt intresserad och väl 
holmstinget nännar sig med stora hemmastadd i jordbruksfrågor, varför 
steg, och förberedelserna kring eve- man kan .vänta sig ett mycket in
nemanget pågår för fuUt för 'att tressant och givande föredrag. 
allt skall vara klart till den stora MFF-orkestern, som i år firar sin 
dagen, söndagen den 2 juli. På 15-åriga tillvaro, har medverkat vid 
torsdagseftermiddagen var festkom- alla hemmamatcher och dessutom vid 
mitten samlad på Svaneholms slott en lång rad andra fotbollsmatcher 
för att diskutera igenom en del och övriga evenemang. Vid de många 
frågor på programmet, och det konserter, som orkestern givit, har 
framgick då tydligt att man lagt den blivit mycket uppskattad. Mest 
ner stora ansträngningar på att få känd har orkestern, som bestär av 
fram ett så tilltalande program som 28 man, varav över hälften varit med 
möjligt. sedan bildandet, blivit genom sina 
Slottet och parken kommer att öpp- vackra formationer och danser, som 

nas kl. 13, och en halvtimma senare utföres i samband med musik. Sva
underhåller MFF-orkestern med po- neholmstingets beeyökare får nu till
pulärmusik under ledning av sin di- fälle att se den förnämliga orkestern 
rigent Henning Larsson. Hälsningsan- utföra sina formationer, innan det 
förandet kommer att hållas av minis- är dags för nästa stora och intres
ter Z. P. Westrup; och därefter be- santa programpunkt - det historiska 
stiges talarstolen av jordbruksminis-J~f~e~s:::ts~p~~;_:le::t:_. ________ ~=-~~~ 

tern, statsrådet Gösta Netzen. Stats- 1-=================:::!J lh=============================J.'if~==l~f=.or'====rådet Netzen är ju som bekant myc-1-
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Att göra gubbar är .hobby.för 
p,ammallantbrukare i Skurup 

Om f. lantbrui(are H a n s H o l m g r e n på Svaneholmsvägen i 
Skurup säger till fru Cecilia att ''nu har jag gjort en gubbe igen" är 
det inte säkert att han menar sig ha gjort ett misstag av något. slag, 
trots att uttrycket skulle kunna tydas så. Det kan lika gärna betyda 
att han ökat ut sin stora samling av träsniderier med ytterligare en 
lustig fyr. Med pennkniven som enda verktyg har han nämligen 
skurit ut ett par hundra .människo- och djurfigurer, av vilka många 
Ilar blivit verkligt lyckade och ·tre v liga. 

Det är nu omkring åtta .år sedan rörliga, och när han får dem att röra 
lantbrukare Hollngren började med sig, kan man riktigt höra musiken 
· t r h bb D t h '" d . från spellnännen. 

sm rev rga 0 y. . e an e srg Det är dock inte bara mänskliga 
så at~ han en ?-ag. mte hade nålj\ot figurer den duktige träsnidaren täljt 
att gora . . .I o:n tidning hado:. han last ut utan också massor' av djurfigurer. 
qm en tr!ismdare, och nu tänkte han Fåglar av alla slag _ tama som vilda 
att det dar !':unde kan~~e vara något _ pryder hyllorna liksom skygga 
som var vart .att provll; på. lian rådjur, ståtliga älgar, vil(4 björnar, 
:plockade fra:rn _sm pennknrv oc~ satte stolta kameler, hundar, kor och häs
l gång att .. talJa, _och så småningom tar m. fl. I synnerhet några små 
t()g_ den fo_rsta frguren form. Den hästar är mycket fint och levande 
folJdes. av annu en ()Ch efter kom- skurna, och över huvud taget vittnar 
plettenng ~ed ett trad och en orm figurerna om att en djurvän gjort 
var forstlmgsgruppen "Adam och dem 
Eva i lustgården" klar. · 

MANGA PERSONLIGHETER 
Bland träsnidarens många "gubbar" 

hittar man bl. a. sådana berömdheter 
som Churchill med cigarren och 
Gustav V - den senare i flera upp· 
lagor. Från sjömannen, som tronar 
på hörnhyllan, känner man riktigt 
doften av saltstänk, och den väl
skurna gubben intill Gustav V med 
bössan under armen tycks inte ,vara 
generad av att han är i skjort
ärmarna. En gammal gumma ser 
väldigt rar ut, där hon sitter i kyrk
bänken kanske för at t se på paret 
som viges av prästen, och jägare av 
alla typer är rikt representerade. 

TREVLIG LAPPBY 

KYRKFOLK I CHARABANG 

Att hr Hollngren varit smed i sina 
dar vittnar några trevliga ekipage, 
som är på väg till kyrkan med fin
klätt kyrkfolk, om. Charabangerna 
är omsorgsfullt gjorda, och inte en 
detalj eller ett beslag saknas. Sär
skilt trevliga är vagnarna eftersom 
det nu är väldigt sällsynt att man 
får se dylika på vägarna. Ett annat 
ekipage, som är taget på kornet, före
ställer en lantbrukare, som är på väg 
någonstans med sin sugga i bur på 
vagnsflaket. 

Hr Holmgrens sniderier tyder på 
att dess upphovsman är en man med 
tålamod och noggrannhet, och man 
tror honom, när han försäkrar att 

Atskilliga grupper finns med i sam- han haft många trevliga stunder till
.,lingen. Verkligt trevlig är lappbyn sammans med sina figurer. Många 
med lappar i färgglada dräkter och av sniderierna har skänkts bort till 
med fint skurna anletsdrag, kåta, vänner och bekanta, och man förstår 
hundar och renar. Gruppen ger ett att de presenterna blivit uppskattade. 
starkt intryck av liv och rörelse, och Nu var det ganska länge sedan hr 
samrna sak gäller för en smedja i Holmgren sist ökade ut sin samling, 
fullt arbete. Lärpojken håller på att och det är inte troligt att det blir 
rikta en hästsko, ett par gesäller skor så värst många figurer till. Han är 
var sin häst, och mäster övervakar 85 år nu - tro det den som vill -
det hela från sin plats. Originell är och händerna lyder inte order så bra 
en scen som föreställer en dansbana som förut. Men skulle andan falla 
med musikkapell och dansande par. på, kan det hända att han tar till 

lli H·~~= J'~ ·;r!i~kn'"" ,,= 

Lantbrukare Hons Holmgren med en mera skämtsam grupp tillverkad 
ov grankollar och piprensare. 



Simskolan i Bingsmarken stortar 

l Prem iärbadare. Fr. v. Anders Mårtensson, lindby, Jerker s tenbeck 
och Tommy Wilhelmsson, Skurup. 

Simskolan i Dingsmarken började på fredagen. Vid 1,-'212-tiden hade 
över 100 barn samlats vid Centralskolan i Skurup och fördes med buss 
i två omgångar ner till Skurups köpings fritidsområde vid Dings
marken. Under vägen ner tillkom ett 30-tal barn från Vemmenhög 
och ett 15-tal från Lindby. 

Inalles blev det en skara på över omklädningspaviljong, där barnen ! 
1?0 ele':'er •.. ~om med f~isk~ I_I!Od __ gav k~n vistas vid påkorr:mande dåligt 
sig ut 1 bolJorna och 1 gladJen over vader. Temperaturen 1 vattnet var 
sommaren och vattnets friska sälta vid middagstiden endast 14-15 gra
badade två gånger under eftermid- der men steg uppåt eftermiddagen. 
dagen. De togs om hand av simkur- Badresorna från Skurup kostar för 
sens lärare Gunvor Mårtensson, Hyl- juli endast 15 kr. Vemmenhögsbar
teberga och Jane Madsen, Skurup. nen kan genom kommunalt bidrag 
Badbryggan har i år förlängts och åka med fritt. Många elever cyklar 
försetts med trappor. Båt finns och ~ · badbryggan, 
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Veckokurs för 4 H-ungdomar 
på Skurups Lantmannaskola 

En kopp kaffe "mellan varven" smakar bra, lycker sittande fr. v. 
Sten-lnge Olsson, Onnarp, och Knut Andersson, Löveslad, som 
serveras av fr. v. Ann-Krislin Nilsson, Lövestad, och Gärda Nilsson, 

Anders löv. 

19 4 H-ungdomar från södra de- \ son som kursledare. Dessu tom är 
lam a av Malmöhus län inledde i ungdomsinstruktör Torsten Persson, . 
måndags en veckolång s. k . premie- Sjöbo, bland "pedagogernas" skara . 
kurs vid Lantmannaskolan i Skurup. På fredag avslutas kursen då det 
Av de 19 är 7 flickor som t illsam- pä förmiddagen blir tävling med 
mans med pojkarna förbättrar sina fr ågor som hänger samman med det 
kunskaper i husdjurslära och växt- ungdomarna fått lära sig under vec
odling samt studerar hushåll medan kan. Eftermiddagen kommer att äg

\pojkarna fördjupar sig i maskinlära. nas åt u tflykt och på kvällen blir 
Lärare vid kursen är skolans ordi- det så avslutning av kursen med 
narie lärare med agr . Albin J öns- samkväm. 



SKURUPSSTUDENT HAR SITT 
SOMMARJOBB PA KYRKOGARD! 

Konstigt tycker många - inget 
märkvärdigt alls, tycker 24-årige 
Roland Thelander, Skurup, student 
som jobbar som "dödgrävare" under 
sommarferierna. Nåja, det där med 
"dödgrävare" är väl ett uttryck som 
me'!: eller mindre försvunnit ur all
männa bruket och ersatts med den 
mera moderna benämningen kyrko
gårdsarbetare. Men i alla fall. I all
mänhet är det väl så att de stude
rande som inte lättjefullt lögar sig 
vid badstränderna under sommar
ferierna söker sig ett "finare" jobb, 
ett jobb där de inte riskerar få 
valkar och blåsor i händerna. Det 
där är inte Roland rädd för, tvärt
om. Sedan han tagit studenten i 
Ystad 1959 och sedan tjänat kung 
och fosterland ett år, fortsatte han 
med historiska studier vid universi
tetet i Lund för att läsa till en fil. 
mag. Han har läst ett år vid det 
här laget - och tre år till räknar 
han med att det skall ta innan han 
är klar. 

Vad skall han då göra under som
marferierna de åren om allt går 
som beräknat? Han tveka-r inte. 
Jobba som kyrkogårdsarbetare trivs 
han med och såvitt han får chan
sen tänker han fortsätta med det 
även de somrar han har kvar innan 
han tagit sin fil. mag. 

- Man sitter ju inomhus så myc
ket under läsåret, säger Roland, så 

Så här ser han ut, 24-årige Roland 
Thelander, student som byter ut 

· böckerna mot "hacka och spade" 

under sommarferierna. 

det är härligt att få jobba ute un- jade han och tänker inte sluta förr
der sommarmånaderna. Det har än skollivet börjar igen den l sep
ingalunda saknats "anbud" om kon- tember. Och till det har Roland 
tarsjobb och dylikt, men Roland har förutsättningar att återvända, brun- 1 

hittills vinkat med kalla handen för bränd, vid god vigör - och natur
slikt. Kroppen behöver lite motion ligtvis också med några kronor på 
(utöver det Roland ger den vid fot- fickan! 
bollsträning- och matcher) tycker 
han. Och att det inte är ett till
fälligt infall som fått Roland på 
sådana tankar står klart. I fjor bör
jade han sina sommarferier från läx
plugget i Lund med kommunalar
bete. Sedan övergick han till kyrko
gårdsarbete - och där har han åter 
tagit vid i år. Strax efter vårter
minens slut, i början av juni bör-

Skurup 
.- __.,.~ - --..·-"' 

Sjukkassan 
i Skurup utbetalade under juni må
nad 44.450 kronor i sjukhjälp, vilket 
är normalt för månaden. Även i öv
rigt har månaden bjudit på för års
tiden normala siffror. Antalet pågå
ende sjukperioder var vid månadens 
ingång 152 och vid månadens utgång 
145. Antalet upphörda sjv,kperioder 
under månaden var 114 mot 107 ny
tillkomna. Antalet yrkesskadean."lläl
ningar var 4. 
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Spänningsfyllt svensk-danskt 
samarbete "på högsta nivå" ... 

Sydkraft-arbeten mellan MalmÖ 
och Tornelilla har i bl. a. trakterna 

f 

av Slimminge gett upphovet till 
en form av nordiskt samarbete på 
i dessa tider så populära "högsta 
nivå". En kvadett bestående av 
Sven Christiansen, Olle Linder, 
Malte Appelros och Sten Svenberg 
är nämligen där närmast ansva
riga för att de höga järnkonstruk
tionerna som skall bära upp nya 
kraftl«,ldningen Malmö-Tomelilla, 

· kommer på plats. 
Den nya ledningen, som skall er

sätta' den gamla som uppbärs av l (t/?00 ' 
trästolpar, blir i runt tal 50 km lång l'''~;}}}};{}{ ' 

och beräknas vara färdig nästa år.l~{~)··········~······ ···j ·! \ 
I dessa sommartider är det ett 

,många gånger angenämt jobb, kon
staterar de fyra - som dock inte 
så ofta tar sig tid att njuta av ut
sikten! Annars är den ypperlig, spe
ciellt när de arbetar i topparna på 
de mellan 20 och 30 m höga stål-

konstruktionerna. Bl. a. på en kulle I ... J,•·•·······•••I•I•I.I•I•••i vid Slimminge hade de en väl till-
tagen utsikt. w•iiiiiiiiiWiiiiiiiliii 

Det är det ständigt ökade kraft- Något ur grodperspektiv har SkD
behovet, som1 gett anledning till den
na nybyggnad av ledning, säger man 
på Sydkraft i Malmö. 

De nya och kraftiga konstruktio
nerna ser imponerande ut - men 
så är det heller inte vilka leksaker 
som helst. Oml5ring 200 stolpar skall 
sättas och tills~mmans väger de om

fotografen fångal "underlaget" för 
del svensk-danska samarbetet i 
Slimmingell'aklen. Det är Malle 
Appelros som är på väg ner efter 

fullgjort arbete. 

kring 700 ton - men så skall de lag har fått sig tilldelat sitt avsnitt. 
också vara "kapabla" att bära upp I första etappen läggs grunden till 
omkring 220 ton ledningstråd! De de höga masterna. Med grävmaskins 
TV-mastliknande stolparna skruvas hjälp går det arbetet snabbt undan 
ihop och det går omkring 700 bul- och underdelen till konstruktionerna 
tar till varje stolpe, innan den är kommer på plats. Sedan är det tid 
klar. Det gå1· dock undan, vant och för ett nytt'lag; de som bl. a. skru
yrkesmässigt folk håller man sig var i de många bultar som håller 
med, och även om det många gånger det hela. Lite. mer än en stolpe om 
ser smått hisnande ut när de svingar dagen hinner de med. I nästa och 
sig omkring i "masttopparna" så är sista etappen skall trådarna dras -
det ingen "fara på taket". Säker- och som sagt, till nästa år beräk
hetsbestämmelserna är rigorösa. J nas det hela vara färdigt på sträc-

Arbetena utföres etappvis, varje kan Malmö-Tomelilla. 
----

1/i 
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HUR KAN VALLSKÖRDEN 
MEKANISERAS? 

Det är rubriken på ett bilduppslag i nr (24) 

av Lantmannen vilket bl. a. leder . fram till 

skulltorkningen som en metod att satsa på. 

l veckans nr 25 och följande berättar jord

brukare i olika delar av landet om sina er

farenheter av skulltorkning: Lättare arbete, 

mindre kostnader, bättre kvalitet på . höet. 

I början av juli presenteras den i bilduppslag 

och intervjm;r med jordbrukare. 

Kan vi slippa halmbärgning med trallgolv? 

Ur arbets- och ekonomisk synpunkt vore de~ 

bra att slippa bärga ströhalm. Kan trallgbl~ 

i ladugårdar och ungdjurstall plus metoden 

med flytande gödsel bli en billigare och mera 
' 

arbetsbesparande utväg? I en serie artiklar· i :· 
Planbottentorkning av spannmål 

är likaledes en metod som visat att den håller. 

juli skall Lantmannen söka ge svar på den . 

frågan. 1 

,-- -------
Tilll,ANTMANNEN, Postfack, Stockholm L l Undertecknad anmäler sig härmed som prenumerant p! Lan~. 
ätt....:x_i__önskad_r-~J 

. J 
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Sk,urups simskola 
har haft avslutn~ng 

står sig, och nästa bil blir sakerligen l av bilen. Han har dock bl. a. delta
även den en MG. git i en av de arrangerade stortäv

lingarna på Roskilde ring - mest 
· Entusiast för att det kunde vara skoj att kän-

Förklaringen till att Göran Nor
ring lägger ner så mycken tid på sin 
bil, ligger i att han hör till de sanna 
MG-entusiasterna. Som · kanske 
många vet finns det i England -
sportbilsälskarnas land framför and
ra - en MG-klubb, som i sin tur 
har olika centers eller underavdel
ningar i såväl England som i en rad 
andra länder. I Sverige finns dylika 
klubbar i Stockholm och i Malmö. 
Göran Norling är en av Malmöklub
bens omkring 50 medlemmar. I des

na på hur det ar att susa fram pA 
en riktig tävlingsbana. Annars om
fattar hans intresse förutom att pyss
la med bilen även att känna till en 
del om märkets historia. På garage
väggen finns uppritad en stamtavla 
över MG:n, alltifrån märkets födelse 
och fram till våra dagars MG A med 
alla grenar i form av experiment
och rekordvagnar m. m. Den som 
vill veta en del om m'ärkets historia 
har dels en historik och dels di
verse tekniska böcker och .listor att 
bläddra i. 

·sa klubbar träffas MG-ägarna vid Göran Norling räknar ·med att vag
sina samkväm, man anordnar olika nen skall bli klar någon gång till 
tävlingar, och man strävar efter att nästa sommar, men någon brådska 
skapa good-will för sportvagnarna, är det inte. Huvudsaken är att alla 
samt göra god propaganda såväl vad detaljer blir tip top. Han har skiljt 
gäller uppförandet i trafiken, som hela vagnen åt och det finns säker
när det gäller sportvagnarnas skick. ligen inte en ~kruv ' som inte varit 
Den ." sanne MG-entusiasten känner lös på den. Allt arbetet gör han själv 
man ofta igen på att hans vagn, oav- och nu är han klar med chassit och 
sett årgången, ser ut som om den med motorn. Men än är det många 
kommit direkt från fabriken. arbetstimmar kvar innan karosseriet 

MG:ns sta:mu-... 
tavla 

Göran Norling hör inte till dem, 
som nödvändigt måste deltaga i täv
lingar för att anse sig få ):lehållning 

och alla smådetaljer kommit på plats. 
Sedan har han en vagn som. i sport
vagnskretsar har ett visst affektions
värde och som han har alla skäl i 
att vara stolt över. Och man tord~ 
kunna ta för givet, att den bilen ba
ra kommer att tas ut ur garaget för 
turer under vackra sommardagar. 

Vulkanisör Göran Norling i arbetstagen med sin MG, vars stamtavla 

syns på väggen bakom. 
··~- ~-----
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Skurupsungdomar 
modellf.lygplan och 

bygger radiostyrda 
behöver f·lygplats 

Bland Skurupsbygdens många 
hobbyentusiaster finns också en 
synnerligen aktiv trio tillhörande 
modellflygarnas stora skara. Efter 
att ha prövat på de flesta formerna 
av modellflyg har de tre händiga 
och tekniskt intresserade yngling
arna det här är frågan om slagi't 
sig på något så pass exklusivt som 
radiokontroll av de välflygande mo
dellerna. 
Vi hittade de tre ungdomarna, 19-

, årige B e er t i l N i l s s o n , 18-årige 
R o l f A n d e r s s o n och 22-årige 
G ö r a n H a l l m a n i en källar
lokal vid Prästgatan i Skurup. Här 
har de tre flygentusiasterna en väl 
u.trustad hobbylokal till sitt för
fogande, och här tillbringar de det 
mesta av sin fritid. 

STORT INTR.ESSE 
Medan Göran, Bertil och Rolf hål

ler på med finjustering av kontroll
organen på sina fina modeller, be
rättar de att Göran, naturligt nog, 
är den mest erfarne modellbyggaren 
av de tre. Tillsammans har de sysslat 
med modellflyg sedan de började 
skolan. Intresserade av flygmaskiner 
var de alla tre, och inspirerade av 
ritningar och beskrivningar i olika 
hobbyböcker började de själv bygga 
egna enklare konstruktioner. De förs
ta modellerna var enklare glidplan, 
men sedan gick utvecklingen över 
gummimotordrivna modeller och se
gelmodeller till flygplan drivna av 
förbränningsmotorer. Naturligtvis har 
man också - med gott resultat -
prövat på raketdrift med j etexaggre
gat. Åtskilliga av modellerna har 
varit mer eller mindre modifierade 

' Göran, Rolf och Bertil med sina fina RC-modeller. 

byggsatser, men . det har också flitigt ning, vilket innebär att modellfly- har sin framtid klarast utstakad för en segelmodell med en spännvidd 
expen.menterats med helt egna kon- garen kan påverka ett av modellens sig . . Efter studentexamen till våren av ca 2 m mot de nuvarande mo
struktwner. roder, i detta fall sidorodret. Förutom hoppas han komma in på Chalmers dellernas 1 1/ 2 med välkända Berg-

att man på detta sätt kan få modellen och . en utbildning till flygingenjör falken som förebild och en nästan MODELLPLANEN 
HAR EGEN VILJA att svänga kan ungdomarna genom eller i raketteknik är målet. lika stor motormodell av Pipe1· J3 

en fiffig anordning även påverka Cub. Under tiden har man ett alltid 
Var och en som kommit kontakt gasreglaget till dieselmotorn. Radio- BEHöVER FLYGPLATS lika stort problem - lå.mplig flyg. 

med modellflyg vet att en modell- anläggningen består av en sändare Under tiden fortsätter man att syss- plats. Nu får man åka ända till 
flygares liv är fyllt av glädjeämnen med omkring l 1/2 km:s räckvidd la med modellbygge. Man drömmer Ystad for att flyga sina modeller -
- och besvikelser. Modellflygplan och, inmonterad i modellen, en mot- om att skaffa sig en radioanlagg- inget tillrackligt stort fält finns i 
har sin egen vilja, de måste tas med tagare .som i sin tur påverkar roder- ning med fler kanaler, som medger närheten. När lantbrukarna har .kla-
lampor och med tålamod, och det mekamsmen. att man kan flyga modellen som ett rat .av hösten hoppas man emeller-
är inte alltid de uppför sig riktigt riktigt flygplan. Två nya radiokon- tid att få använda något av deras 
som byggherren tänkt sig. Men mo- 300 BYGGTIMMAR PR MODELL trollmodeller är under byggnad - fält för flygövningarna. 
dellbyggaren är en envis och tål- Modellbyggarna har lagt ner om- /4~ 
modig varelse, och han ger sig inte kring 300 byggtimmar på vardera mo- ~ 
förrän resultatet m~tsvarar förvänt- dell~n, me.~ så h~r, också resultatet .Z :7 , 
nmgarna. Rolf, Bertil och Goran ar blivit utmarkt. Litet av ett vågspel O 
sanna modellbyggare, och också när är det förstås att flyga med model-
det gäller de egna konstruktioner- lerna. Inte så att kontrollorganen 
na så har de flesta verkligen flugit skulle vara ·otillförlitliga, men en 
- och flugit bra. Samtliga har över olyckå kan ändå hända. Skulle man 
dussinet helt lyckade modellflygplan förlora kontrollen över planet eller 
av olika slag bakom sig. göra en hårdhänt landning kan det 

RADIOKONTROLL 
bli en ganska dyrbar historia. Totala 
materialkostnaden för en av model-t 

När det gäller den senaste flugan, lerna ligger upp emot 500 kr, varav 
[radiokontroll, är det Rolf som är före- 75 kr kommer på motorerna och om
f gångaren och som har inspirerat de kring 100-lappen på sändaren, vilken 
båda andra. Trion hade en tid hållit dock kan användas till en annan mo
på med linkontrollmodeller, där fly- dell i händelse av en totalkvadd. 
garen med ett handtag via två tunna Nu är risken för en dylik inte alltför 
linor till planet påverkar dess roder, stor - planen är åtskilligt stabilare 
när Rolf skaffade sig en byggsats och starkare än det kanske kan före
till en radiokontrollmodell jämte. sän- falla. 
dare och mottagare för manövrering
en. Han fick sin modell klar förra 
sommaren, och i våras satte de båda 
andra igång med sina modeller. Näm
nas kan att Rq!f byggt sin sändare 
själv med -hjälp av en byggsats. 

Det är tre verkligt välbyggda vack
ra och välflygande radiokontrollmo
deller, som Bertil, Rolf och Göran 

, kan vi5a upp. Radiokontrollanlägg
ningen är en s. k. enkanalsanlägg-

GER MYCKET I UTBYTE 
Som synes är den hobby ungdo

marna valt en hobby, som ger åt
skilligt i u tbyteJ men så fordras det 
också en hel del av dess utövare. 
Göran, Rolf och Bertil är emeller
tid alla tekniskt intresserade och 
ägnar sig åt teknisk utbildning. Helst 
vill man ha ett yrke, som har med 
flyg att göra. Bertil är väl den söm 
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De semestrar lie st utom ands 
Det har blivit allt vanligare att 

svenska semesterfirare åker utom
lands för att njuta av sina fri
dagar, antingen det nu blir som. 
deltaga1·e i sällskapsresor eller man 
föredrar att färdas på egen hand. 

l I denna resandeström äterfinnes en 
hel del skurupsbor. En av de fa-

1miljer, som nyss kommit hem ef
i ter . en lång och givande bilfärd, 
1är familjen Verner och Sonja El-
ten vid stortorget. De har f . ö. helt 
fallit för tjusningen att upptäcka 
nya länder och folk och detta var 
den sjätte utlandssemestern, som de 

! gjort. 
"Om man vill ha en riktig sol

•skenssemester skall man åka söder 
om Alperna - där är regndagarna 
sällsynta", säger gummiarbetare El
ten. "En hel del människor har fär
gat oss varför vi åker utomlands un
der semestern i stället för att hålla 
oss inom Sveriges gränser och bese 
vårt eget land ordentligt, men vi 
menar som så att nu, när vi är unga 

: och orkar med de litet större på
frestningar som en utiandstripp in-

: nebär, tar vi tillfället i akt att be
kanta oss med andra- länder. När1 

vi blir äldre och vill ta det litet 
lugnare ägnar vi oss åt Sverige 
stället." 

"Nu är det ju så väl att vem 
som helst kan ha råd att åka utom
lands om lusten finns, och vi anser 
att det är väl placerade pengar, så 
mycket som man får ut av en sådan 
färd", menar familjen Elten. Oe har 
i sommar gjort en omkring 800 mil 
lång tur genom Danmark, Tyskland, 
Österrike, Italien och Jugoslavien till 
Grekland under 18 dagars tid med 
sin bil, och de direkta resekostnader-

rna dvs bensin, färjebiljetter o. dyl. 
har inskränkt sig t.ill omkring 500 
kr. Därtill kommer givetvis uppe
hälle m. m., men det skall ju till 

· även om man stannar hemma. Några 
1 hotellräkningar att tala om har det 

inte blivit, eftersom man så gott som 
uteslutande har bott i tält. Ordnade Verner och Sonja Ellen 111ed souvenirer från sommarens utlandslärd. 
campingplatser har det funnits gott 
om hela tiden utom i Jugoslavien, l sönder helt och hållet, men så var smått tänkt sig besöka Tyrolen och 
och f. ö. är det ju inte nödvändigt också bilarna sällsynta. bad i lVl'edelhavet står också på önske-

, att hitta organiserade campingläger I övrigt liar man endast angenäma listan. Då har man också tänkt sig 
, for a,tt kunna slå upp tältet. rpinnen från färden, och man har att familjens båda barn, Christer 

· redan börjat så smått att planera l på 2 1/ 2 år och Ann-Christin på 7 år, 
för nästa semesterfärd. Man har så skall få följa med. _ . • 

KAN INGET FRÄMMANDE 
SPRAK 

Under de tidigare färderna har man 
bl. a . haft Italien och Schweiz som 
färdmål. Då kunde familjen Elten 
inget främmande språk alls, men 
klarade sig fint ändå. Finns bara vil
jan att förstå varandra, är språk
svårigheterna inte oöverstigl~ga . Bl.a. 
i tyskarnas "gasthaus" hände det 
emellertid ofta att folk ville inleda 
samspråk, varför familjen Elten ' be
slöt sig för att lära sig åtminstone 
tyska. I vinter har man på fritiden 
studerat en grammofonkurs i tyska 
språket, och trots den ganska korta 
studietiden har fall'\!ljen i år fått 
ut ännu mycket mer av sin resa än 
under tidigare år, och det har visat 
sig att tyskan räckt långt i alla 
länderna. 

Det är· en mängd intryck och upp
levelser som familjen Elten haft med 
sig hem som behållning av semester
resan. Vädret har varit fint, och man 
har stortrivts. Man har träffat en 
mängd trevliga och gemytliga män
niskor, man har njutit av att få gå 
omkring och njuta av frånvaron av 
onödiga restriktioneJ< och fåniga kläd
tvång, och man har beundrat den 
vackra naturen - inte minst i Grek
land. 

GJUGOSLAVIEN BESVIKELSE 
n plump i protokollet finns emel
d. Jugoslavien Qlev något av en 

besvikelse. Visserligen var naturen 
vacker, och det var intressant att 

'( studera den stora "fattigdomen, som 
där rådde. Emellertid visade det sig 
att krånglet satt i hög?ätet. Tullen 
var den noggrannaste på hela färdei'J.; 
Allt skulle deklareras, och man .fick 
en blankett att fylla i. Eftersom den 
. var på landets språk, förstod familj en 
Elten inte något av vad som stod 
där, och det tycktes omöjligt att få 
någon hjälp, innan till slut en tull
tjänsteman motvilligt förbarmade sig. 
Det tycktes vidare råd? någon slags 
stämpelsjuka, eftersom passet skulle 
stämplas var dag. Då man inte fick 

~ införa mer av landets valuta än 
motsvarande 13.50 kr, och den över
blivna valutan konfiskerades vid 
utresan, blev det nödvändigt med 
täta bankbesök för växling. Än värre 
var befolkningens stora nyfikenhet 
och dess tiggeri som innebar att 
fo~k kunde l;:omma springande från 
fälten och på ett hotfullt sätt spärra 
vägen, ·samt att det vimlade av poli
ser och militärer, som gång efter an
nan stoppade resenärerna och fordra
de legitimation - en procedur som 
kunde ta åtskilliga timmar i anspråk. 
Man träffade bl. a. på en stockholma
re på genomresa, som inte 'vågade 
åka tillbaka samma väg, utan gjorde 
en vid sväng utanför Jugoslavien. 
Här fick man också tillfälle att 
pröva på vägar, som var ännu sämre 
än de svenska. Maxhastigheten var 
20 km/ tim om bilen inte skulle falla 
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Goda chanser för Skurupsbon 
vid bågskytte-VM på Bis/etc 

Nu går alla hos Bröderna An
derssons gjuteri i Skurup omkring 
och håller tummarna för slfl ritare 
Arne Ljungqvist. Han avreste näm
ligen på· måndagskvällen med Bis
let i Oslo som mål för att tillsam
mans med övriga deltagare i den 

, svenska bågskyttetruppen kämpa 
om VM-titeln i denna tjusiga sport 
under dagarna torsdag-söndag. Då 

· möts ett 30-tal länders bästa båg
skyttar, inalles ett 160-tal, för att 
visa i vilket land man bäst för
står att hantera pil och båge. 

Sex träffsäkra herrar och lika 
många duktiga damer ingår i den 
svenska truppen, och från förbun
dets sida anser man att årets VM
lag är det jämnaste och starkaste 
som någonsin representerat Sverige 
i detta sammanhang. Chansen finns 
kanske att Arne Ljungqvist i nästa 
vecka återvänder till firman som 
världsmästare i lag, och då blir det 
förmodligen fest hos Bröderna An
derssons gjuteri. Mindre skulle na-

1 turligtvis glädjen inte bli om deras 
duktiga bågskytt skulle klara en fin 
individuell placering. Han har näm
ligen ivriga supporters i sina ar
betskamrater, och inte minst är hans 
chef mycket förstående för hans 

[

sport och ger gärna den tid ledig 
som erfordras. · 

Inte nervös 
På frågan om han känner sig ner

vös inför VM-tävlingen svarar Arne 
Ljungqvist att han aldrig besväras 
av tävlingsnerver inför stortävling
ar. Vid klubbtävlingar fordrar man 
nästan att han skall klara sig bra, 
men i större sammanhang ställer 
han inte förhoppningarna för högt. 
Det är således en lugn och avspänd 
herre som i dagarna skall försvara 
Skurups ära och sitt eget rykte som 
storskyt t. 

36-årige Arne Ljungqvist har syss
lat med bågskytte sedan 1951, men 
det var först 1957 som det slog på 
allvar för honom. Då satte han ' 

k k 
Arne Lj'ungqvisl avslutar sill arbete innan han far hem lo" r all packa 

svens t re ord såväl för total rond 
med l 062 poäng som på 90 meter, kappsäcken för VM-resan. 
där han nådde · 232 poäng. Detta~---------~------------------~ 
sporrade till ännu större ansträng-
ningar, och han skaffade sig då ock-
så bättre materiel. Nu har hans re-
kord överträffats, men han kan i 
alla fall ståta med 8 skånska mäster-
skap - 3 individuella och 5 i lag. 
Nämnas kan också att han i fjor vid 
NM i Finland blev 1trea individuellt J 

och nordiskt mästare i lag. 

stark säsong 
I år har det gått mycket bra för 

· honom. Han 'blev sålunda distrikts
mästare i tavelskytte både individu
ell t och i lag i Staffanstorp i juni, 
och han• blev etta i landskapsmat- · 
chen mellan Skåne och Blekinge 
liksom i Skurups bågskytteklubbs 
jubileumstävling i juli. Nya skånska 
rekord satte han i Landskrona på 
90 m med 251 poäng (svenska rekor
det lyder på 253 p) och i en serie
match hemma mot Gripen i Malmö 
i total rond med 1112 p (han är den 

,tredje i Sverige som kommit över 

1
1100 poäng - högsta möjliga är 1440 
p), där han också ökade på det egna 
! rekordet på 30. .m från 326 till 328 

l

' poäng. Vidare svarar han för bästa 
individuella resultatet i den allsven
ska korrespondanstävlingen, där ett 
20-tal klubbar deltar och där Sku
rupsskyttarna för närvarande ligger 
på fjärde plats. Han klarade här 746 
poäng av 900 möjliga. Hans stora 
jämnhet bevisas också av att han 
på tävling i genomsnitt håller sig 
kring l 070 poäng för total rond. 
Denna hans jämnhet kan vara en 
god tillgång för det svenska laget, 
och dessutom har han onekligen 
chansen till en hedersam individuell 
placering. 
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Tegelbrännarna i Skurup 
har ögat som termometer 

Den dallrande hettan 
från fyren är minst sagt 
pressande. En mörk skep
nad lösgör sig från dunklet, 
öppnar en lucka, från vil
ken im eldkvast slår ut, och 
slänger in en skyffel kol, 

, varefter han torkar svet
ten ur pannan. När vi kom
n,ted närmare och ögonen 
hunnit vänja sig vid dunk
let, ser vi att det är te
g·elbrännare Erik Karlsson 
som har skiftet. 

Hr Karlsson är en av de 4 tegel
brännarna vid Skurups tegelbruk. 
Han, John Rasmusson, Emil Sand
ström och Anders Prahl - de båda 
.sistnämnda äldst i tjänsten med om
kring 35 år av detta ;obb bakom 
sig - skiftas om att svara för att 
temperaturen i ugnen håller sig om
kring 1.000 grader och att bränning
en av teglet försiggår som den skall. 

Med ögat som 
termometer 

l De 4 tegelbrännarna nrbetar i 8-
tirnrnarss:~ift. Arbetsplatsen är för
lagd till ovanpå den stora ringug
nen, i vilken bränningen av teglet 
försiggår i en evig kretsgång. Den 
del av ugnen, som tegelbrännaren 
ägnar sina omsorger åt, kallas för 
"glotet", berättar hr Karlsson, och 
den vandrar runt allteftersom teglet 
blir färdigbränt. "Glotet" indelas i 
"frarnfyren"_, där teglet förvärmes, 
"högfyren", där bränningen pågår för 
~ullt, samt ''efterfyren" där tempe
raturen skall sjunka i lämplig takt. 
T~gelbrännaren skall fylla på : gom 
mycket kol genom fyrluckorna samt 
reglera draget, och det är han som 
svarar för att teglet blir av högsta 
kvalitet. Det fordras en jämn pass
ning, och det är mycket viktigt att 
temperaturen i "högfyren" hela ti
den håller sig vid 1.000 gradr. Som 
termorneter begagnar han ögat, och 
det gäller således för honom att ha 

' ett säkert öga för att med hjälp av Tegelbrännare Erik Karlsson trivs bra med sitt arbete. 

färgen på ugnens glödande innandö
me kontrollera att temperaturen är av den läggningen att man kan äta dare till nästa samhälle och nästa 

, den rätta. I motsatta delen av ug- och sova vid vilka tider som helst, tegelbruk, och så dröjde det en tid 
nen, där det brända teglet hunnit och det har inte varit någon svå- innan han korn igen på nytt och 
svalna, plockas detta ut och ersättes righet för mig." frågade efter slöa knivar och hus-
med obränt tegel, som så får stå och rum. 
torka innan "glotet" hinner upp det. Vandrarhem för Bordskick bland 

Aldrig långtråkigt vagabonder .. . . . luffare 1 

Eftersom fyren måste hållas igång Forr 1 tiden fungerade ofta tegel- .. " . . . " 
dygnet runt får naturligtvis tegel- bruke~ som något slag av vandmr- Det ar atsk1ll~ga episoder fr~ des
brännarna turas om att ha nattskif- he_m fm· vagabonder - kanske .frarnst sa vagabondbesok, som tege~brannar-

f

tet. På frågan om det inte blir gan- skarshpare. ~e~an ett par år ~Illba.~alna kan beratt~. om .. En ':p1sod! som 
·ska påfrestande att mol allena arbe- har e_mellert~d 1~te dessa oroliga SJa- hr Karlsson val rni;;n.~, a~, nar te
ta mitt i natten när andra ligger i la r langre tilltrade bll. Skurups te- gelbruket hade 4 gas.ter.. på en 
sin sk0naste slummer, svarar hr gelbn1k. Fortfa~:ande mmns dock te- g_~ng. Kvartetten koktt; 1 basta sarn
Karlssan att det är en vanesak. "En- gelbrannarna_ val en hel del av .?es- forstånd soppa 1 ~m hmk ov~.r bak-

I
sambeten är inget problem", säger S<;t trogna gaste:, och man be~attar fyr.en. Man h~.de inhandlat kott, po
han, "man går omkring och pratar garna ~~ den, siste av ?em, ska::sh- tabs och morotter, o.ch någon sådan 
med sig själv - och då är det för- P.~ren Pett:r , som giCk. ur ,t1den l!x som att tvatta JOrden av pot~
resten heller ingen som säger emot for ,ett par ar .. se~an, ~e~ hl~e . Sku~ ~Is och gron~.aker befattade man _sig 
en Och f ö får man vara igång tan , den stodd1ge DJurtämJaren mte med. Nar det var dags att ata 
jä~t och hi~er inte få det lång- eller ,skärslipareparet "August .och vi~ade em:lle~t~d den en.e av skät·
tråkigt Men man måste förstås vara !.Lotta . Under den varrna årstiden sliparen sa dahgt bordsk1ck att han 

· . _ _ _ kamperade dessa skärslipare utom- fiskade upp sin köttbit med bara 
hus under sina färder, men när det fingrarna. Detta föranledde en av 
klimatet blev bistrare sökte de den de andra att utropa: "Bär du dig 
goda värmen inne i den tomma svinaktigt åt, din dj-1", varpå han 
brännkammaren intill den, som sist l klippte till den felande, som fick 
blivit fylld med obränt tegel. När finna sig i att vara utan soppa. !ng
skärsliparen var klar med alla slöa en skall komma och säga att vaga-
khiva:_ i samhället, flyttade han v l- bondenia saknade bordskick . . o' ' J 
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Traktorn slog helt runt men ynglingen klarade sig med smärre blessyrer. , 

H-ol-lä-nd_s_k_b~lo~m-st-e-rp-=--ra-k~t ----__:_-~lS k U r up sy n g l i n g 
i trakten kring Svaneholm hade än~laval{.fi 

Babs Verwey b!and fredsrosor. 

Hollandia rosenodlingar vid det vackra och som turistattraktion 
flitigt besökta Svaneho1ms slott står nu i sin vackraste blomning. Den 
färggranna tavlan med sina 200.000 enheter i ca 130 olika sortiment 
och oräkneliga färgnyanser är en läckerhet för alla rosenälskare, de 
st<)l"a randiga fälten bet~cknas för närvarande av sakkunskapen som 

Sk!._nes vackraste rosenodling. 

./ 
Änglavakt hade en 15-årig yng- ning korsade vägbanan. Sport-

ling, då den traktor han: förde slog vagnsföraren hann inte helt stan
runt vid infarten till den gård, där 
han arbetade som feriehjälp, vid en na sitt fordon utan körde på ytter-
trafikolycka i Skurup vid 8.30-tiden sta delen av traktorns högra bak
på torsdagen. Då han märkte att hjul. Traktorn hade då nästan helt 
fordonet höll på att slå runt, hop- hunnit över vägen. Troligen har 
pade han av traktorn och undgick ynglingen hållit ganska hög fart i 
på så sätt att bli illa klämd. Helt svängen, eftersom knuffen var till
fri kom han dock inte, eftersom räcklig för att få traktorn till att 
hans högra ben kom i kläm meJ- slå runt och lägga sig med hjulen 
lan högra stänkskärmen och mar- i vädret. Att krocken endast varit 
ken. Skadorna inskränkte sig dock lindrig framgick av att skadorna 
till smärre blessyrer. Däremot lär w,;p;.,å__.s:.:p_o_rt_v_a.:::gn:_:_::e-'n--'-b-'le:c:v__::oc::b__:.e2ty'-'d=l=>ig"'a::.:..~ 
det bli fråga om åtal för olovlig ] 

._ körning, eftersom den unge föra
ren enligt uppgift lär sakna kör
kort. 

Olyckan inträffade på Söderga
tans fortsättning mot Beddinge om
luing 200 m söder om den s. k. 
Smedjebacken. Ynglingen kom 
norrifrån och skulle svänga in till 
gården. Han såg sig tillbaka men 
upptäckte då endast en bakomva-
rande traktor på betryggande av- 1

1 

stånd, varför han sväng_de över 
vägen - dock utan att ge tecken. 
Samtidigt kom bakifrån en sport- ' 
bil från önnarp. Denna ämnade 
köra om båda traktorerna på en 
gång, då ynglingen utan förvar-



.Än gallras betor i Skurup! 

En ovanlig syn nu på höstkanten, betgallring. Här ses fruarna Märla 
Linda hl och Elsa Hansson, båda frå n Skurup, med belhackan i hand. 

Vad skulle ni säga om ni sökte kerbetor. Företaget bedriver inten si-
ett extra arbete och mitt i augus- va försök med betupptagningsma
ti månad blev erbjudna att få gall- skiner, och fö r att pröva maskiner
ra betor. Fruarna Märta Lindahl nas användbarhet och mångsidighet 
och Elsa Hansson i Skurup trodde vill man ha betor av olika st01·le
att det var fi·åga om ett skämt, kar och växta under olika betingel
när föreståndaren för arbetsförmed- ser att pröva maskinernas effektivi
lingen i Skurup, Anders Ståhle, fö- tet på. En del av betorna har så
reslog att de skulle ge sig på bet- lunda såt ts onormalt t idigt, en del 
gallring. , i normal tid och andra åter onor
Nu var förslaget högst allvarligt malt sen~. De betor - omkring l ha 

menat, och sedan en tid t illbak a - som JUst nu gallras såddes vid 
har fruarna Lindahl och Hansson midsommartid, och de ger möjlighet 
när vädret t illåtit det, gallrat betm: att pröva betupptagningsmaskinerna 
på ett jordområde, som tillhör AB på onormalt små betor. På grund
Arvika - Thermaenius i Skurup. val av alla dessa försök. företages 
Det är förstås inte så att företage t s~ . de !<onstruktionsändringar, som 
missköter sin jordbit och inte hin- tJanar tlll att i sinom tid ge bet
ner med årstiderna, u tan det ligger odla;·na ver~ligt effektiva betupp
en alldeles särskild mening bakom tagnu:gsmaskmer, som klarar även 
de sena betorna. de mmsta och de största betor. 

Försöks
verksa:mlle•; 
Det .är ett jordområde på ca 5 ha, 

som foretaget har disponerat på oli
/ ka sätt och besått med främst soc-

r-=JRÄTTA JORDBLAND
NINGEN 

Hemligheten bakom de stora och 
fina krukväxterna, som gjort nam
n,en Lindskog och Skurup kända vid 
uts~lning!)Xna, . ligger i att experi-

. ---~~~·, mentera ut just den rätta jordbland-
FINA UTMÄRKELSER ningen, den rikt1ga belysningen och 

.. . .. den lämpligaste temperaturen, av-
, Sedan sonen Hans o~ertagi t. _trad- slöjar trädgårdsmästare Lindskog, 
gården 1958, har han fort traditionen som också framhåller tjusrtingen med 
vidare och erövrat de högsta u tmäi:- dessa experiment. Givetvis har saken 
kelserna vid u tställningar i Forum en sida som betyder åtskilligt . . När 

. .. . .. man bor så pass långt från avyttnngs-
och 1 Halsmgborg 1958. F . o. har far områdena anser han det vara nöd-
och son i de utställningar , som de vändigt att ha en så hög kvalitet som 
deltagit i, alltid haft med sig i ba- det någons~n är möjligt för att kunna 
gaget hem igen de högsta utmärkel- klara sig I konkurrensen. 
serna. Vid dessa u tställningar har 
fackmännen haft en lång rad beröm-
mande ord att säga om de stora och 
fina Skurupsbegoniorna. 

I dagarna har trädgårdsmästare 
Lindskog hela 7 växthus fyllda med 
.begonioE, och i 3 av dem blommar 
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Begonieodlare i Skurup 
~ fick .fina utmärl~elser 

Trädgårdsmästare Hans Lindskog inspekrerar begonior eff av si na 
' vä xthus. 

Säkerligen vet ni hur t en begonia ser ut, men visste ni också. att 
dagens längd bestämmer 'blomningen för dessa kl'llkväxter'? När dagen 
på grund av årstidernas växlingar når en viss besti\md längd blom
mar begonian. Vissa sorter av k r ukväxten blommar när dagen är som 
längst, d. v. s. vid midsommartid, medan andra vill ha kort dager vid 
sin blomning och slår ut sina knoppar , först kring julen. Detta och 
mera därtill kan trädgårdsmästare Hans Lindskog i Slmrup berätta. 

. Trädgårdsmästare Lindskog odlar krukväxterna för fullt . De övriga 
uteslutande krukväxter och - på kommer i blom först längre fram, , 
vårkanten när det inte är säsong för efte.rsom man ännu befiru:~r sig . i 

.. .. bor] an av sasongen, som strack,er sig 
dessa blommor - gronsaker. Framst från midsommartid och fram till jule-
har han specialiserat sig på cyklamen tid . De begonior, som blommär nu, 
och begonior, och den senare växten hijr till gr1Jppen baardsebegonior, och 
.. . .. har fmner man bl. a. de pi(l grund av 
ar hans alldeles speciella skotebarn . den vackra röda färgen populäraste, 

[
Intresset för begonian har han över- dubbla Nelly Visser och President 
tagit från sin fader , trädgårdsmästare sam~ de skära Augustin och Princess 

'Hilding Lindskog som fattade tycke Juliana. Skär till" färg~~ är också den 
/ .. . ' . enkelblommiga Exqws1te. Forst om 
for JUSt den blomman redan VId 16- en månads tid blommar den likaledes 

1 
årsåldern och som i Skurup under enkla men rostfärgade Men sing, me-
33 år med stor framgång sökt få dan julbegonian, som är skär till fär 
f å "If · d h b gen och har stora, enkla blommor, 
~am s va .o~~a e oc stora _ego - ännu har god tid på sig innan det är • 

mor som moJligt. Han deltog 1 en blomningsdags. , -•- • ~ 
rad utställningar på olika platser och ~ M. 
erövrade · en mängd fina priser , av 1 
vilka. nog den enda guldmedaljen t ill "" ;r 
svenska krukväxtodlare vid en ut- 11 

ställning i Forum i Köpenhamn 1937 : 
ändå värder;_';l~~s högst. ·· / 
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Lanthushållsskolan i Skurup 
fick all round-utbildad rektor 

"Det skall bli roligt att 
få ta hand om en helt ny 
skola, och allting talar .för 
att jag skall komma att 
trivas med den och med 
samhället." Det är rektor 
E l i s a b e t h S c h a r
t a u, Skurups lanthus
hållsskolas förste rektor, 
som säger detta. Hon har 
f. n. semester och passade 
då på tillfället att åka till 
Skurup för att ta sig en 
titt på sin nya arbetsplats. 

Rektor Schartau, som är född 1917, 
kommer från Karlskoga och ur lant
bruksmiljö. Färdig lärarinna blev 
hon 1940, och sedan dess har hon 
tjänstgjort vid olika skolor. Sedan 
hösten 1947 har hon tjänstgjort som 
lärare vid fackskolans lanthushåll
ningsseminarium i Brogård, Vatt
holma, utanför Uppsala. Hon har 
undervisat i de flesta av de ämrien, 
som skall förekomma vid den nya 
lanthushållsskolan, bl. a. skolkök, 
trädgårdsskötsel, slöjd och hemvård. 
Under senare år har hennes speciella 
ämnen varit husdjursskötsel och 
mjölkhushållning. Det är således en 
synnerligen all round kraft, som Sku
rupsskolan fått som rektor. 

4 sökande 
Rektor Schartaus utnämning skedde 

i maj månad. 4 sökande hade an
mält sig till tjänsten, och av dessa 
satte lantbruksstyrelsen upp 3 på 
förslag. Skolans interimstyrelse val

Rektor Elisabeth Scharfau, f lankerad av fru Li_lly Olsson och 

Gunnar Knutsson fiffar på ett förslag till draperi för scenen 

nybyggda aulan. 

rekfor 

den 

de så den av de tre, som stod på '""· ---'---------------~~~ 

första förslagsrummet, d. v. s. rek-

t! tor Schartau. Detta är första gång
en som hon blir verksam i Skåne, 
och hon berättar att hon har stora 
förväntningar inför bekantskapen 
med Skurup och Skåne. Hon kom
mer att fortsätta sin tjänst vid se
minariet i Brogård till 3 månader 
före det att lanthushållsskolan star
tar, vilket man räknar med att om 
allt vill sig skall kunna bli av i 
juli till nästa " år, då hon kommer 
till Skurup för att förbereda ar be- 1 

tet som rektor. Dessförinnan följer 
hon naturligtvis - så gott det går 
med det långa avståndet - med ut
vecklingen ' vid skolan. 

Textilval 
Detta är tredje gången som rektor 

Schartau besöker Skurupsskolan. 
Man håller på att inreda den nu 
så gott som färdiga aulan och de 
under denna inredda logementen, och 
rektor Schartau har kommit för att 
vara · med om granskningen av de 
förslag, som olika firmor lagt fram. 
När vi besökte lantmannaskolan på 
fredagen, var rektor Schartau, lands
tingsledamoten, fru Lilly Olsson, 
Jordberga, rektor Gunnar Knutsson 
och fru Knutsson som bäst i färd 
med att titta på olika förslag till 
textilier för aulan. Man kommer ock
så att studera de olika förslagen 
till planering av trädgårdsanlägg
ningen. 

God akustik i aulan 
Vad gäller den för lantmanna

skolan och lanthushållsskolan ge
mensamma aulan, beräknas den va
ra klar att tagas i bruk till hösten. 
Det enda som nu återstår är själva 
inredningen. Något som båda rek
torerna var mycket belåtna ll)ed var 
att aulan har en mycket god aku
stik. Den kommer att rymma 200-
250 sittplatser, och tillsammans med 
de under själva samlingslokalen be
lägna 5 logementen och det för bå
da skolorna gemensamma bastubadet 
har bygget kostat omkring 200.000 
kr. Logementen, som ser ut att bli 
verkligt trivsamma, blir något av en 
inkvarteringsreserv. Främst kommer 
de att tagas i anspråk för de korta 
kurserna och då kan ca 20 elever 
bo här, men orn så skulle bli nöd
vändigt kan de också tagas i anspråk 
för de längre kurserna. Förutom des
sa logement har man f. ö. förlägg
ningsmöjligheter för 44 lantmanna
skoleelever, vartill kommer de 36 
lanthushållsskoleelever, som kan 
beredas plats. 

Flera anmälning·ar 
Rektor Knutsson berättar att ett 

10-tal elever redan anmäl t sig till 
lanthushållsskolan, och dessutom har 
inkommit en mängd förfrågningar. 
Alla dessa ungdomar hör hemma i 
bygden, men eftersom skolan har ett 
obegränsat upptagningsområde är 
naturligtvis elever från hela landet 
välkomna till Skurup. För eleverna 
gäller en nedre åldersgräns på 17 
år, men möjligheter att få dispens 

'Inspektion på lanthushållsskolan 

Fr. v. fru Lilly Olsson, Jordberga, rektor 
och rektor Knutsson. 

36 elever. Förutom rektor Schartau . ~.1'- . J 
finns. Skolan beräknas kunna ta emot ~__....---

kommer skolan att få 4 lärarinnor 1-================:;).:::!::=='==~!::::::::::::==:::!::::::==========:::!.J !:::================== till vilka bostäder finns. 1-



R.ektorsbesök inför slutputs 
av Skurups lanthushållsskola 

Rek1or Gunnar Knutsson och den nya lanthushållsskolans rektor Elisabeth' 
Schartau i den nya samlingslokalen för de bchda skuruvsskolorna 

Den snart färdiga lanthushållsskolan i Skurup gästades under går
dagen av skolans i maj månad utnämnda rektor, Elisabeth Schartau. 
Besöket var närmast föranlett av att den nu 5nart färdiga, för både 
lantrnanna- och lanthushållsskolan gemensamma, aulan närmar sig 
sin fullbordan och väntas· kunna tagas i bruk till hösten. Det enda 
som återstår är sjä.lva inredningen och rektor Schartau jämte lant
mannaskolans rektor, Gunnar Knutsson, och 'bans fru samt ombud 
från landstinget fru Lllli Olsson, J ordberga, diskuterade de olika för
slag till inredning som framkornmit från firmor i orten. l 
Sjhl'Va auhn, som företaMer att ha 

en mycket god akustik, kornmer att 
rymma 200-·250 sittplatse;r oclJ. tiJr
sanun.ans med de under samlingJSlo
kalen belägna l'Ogernenten och det 
för båda skolorna gemen= bas
tubadet har bY'gge<t; kosta.t ornlkdng 

[200 000 kroillor. Lo!jementen avses 
l!)lilrmrust som :i.n.k'V'a.!I1:erm~eserv. Det 

kommer fträmst att taJgas i an.språlk 
för de korba kurserna och då kain 
omkr±n:g 20 elever beredas p1ats här, 
och förutom dessa 1o·gement har man 
förläggli]in.gsmöjl'iigheter för ett 40-
taJ: lantrnanna.skolelev·er, va:rtil1 kom
mer 36 1annhushåHsskoleedever, som 
kaJ!Jt beredJas plats. 

En'1iigt vad rektor Killutsson med
deliar .harr :red·an ett tiotal elever an
mält si!g till J:anthushål!lsskolan va.r
järnte en mängd förfrågningar inkom

' mit från ungdomar i bygden samt 
även. från längre bort belägna orter. 

FörUttom rektor Schartau kommer 
skiOI!Ia.n att ha fyra lärarinnor ti!ll 

/ 
vilika bostäder finns. Skol•an dlisponE>
ra'!' därjämte ett halvt tunnilia.nd 
rnarik avsett för träd.gårdsodJ·in.g med 
grönsaker och dyl'ikt. 

Den nya rektorn härstammar från 

l Sedia.n hösbn 1947 har hon tjänst
gjort som liirare viti rackskola1!15 
1'81Ilthushållnm•gsseminari>um i Bro
gård utaJllför Uppsa:la. Hon har un.-

1 
dervisat i de t1esta aN de ä.ttmen 

'

som s~ förekomma vid den nya 
J.a.nth ushåJJ:lssk oJJan. 
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Pajas har fått en matte! 

Ponnyn Pajas utlottades för en tid sen som första pris i Skurups i 
Bordtenniskl11bbs lotteri. Fru · )Ellen ,Mårtensson, Torpet blev den d 
lyckliga vinnaren. Här bekanta; sig Pajas och hans nya matte med 
varandra. Otto Andersson, ordf i bordtennisklubben, håller försik
tigtvis i tyglarna. Många har redan frågat fru Mårtensson om hon 
inte vill sälja Pajas. Om he11-nes 17 -årige son får sin viliq. fram så 

. förblir Pajas hos sin, ?tYG, matte för all framtid. 

aJd11- "f/..( t- b1 



55 

Oväntad vinst! 

var kanske först en smula reserverad inför sin nya matte, men inför den havre som fru Mårtensson 

bjöd på kapitulerade han utan villkor. 

Vad gör man med en näpen pon- har telefonen ringt stup i ett hos 
ny, som man helt oväntat blivit familjen Mårtensson, och det har 
ägare till? Fru Ellep Mårtensson i kommit en mängd förfrågning
Skurup som vann ponnyn Pajas ar om Pajas är till salu. Sonen 
i Skurups bordtennisklubbs popu- Hans-Inge - han liksom resten av 
lära lotteri har inte hunnit be- familjen stor djurvän - yrkar för 
sluta sig äri. Jag hade aldrig vå- sin del absolut ·på att man skall 
gat hoppas på att vinna, och vi behålla vinsten. En sak är emeller
har ännu inte funderat över om tid säker, säger fru Mårtensson, om 
vi skall behålla ponnyn eller om vi skall sälja Pajas så blir det 
vi skall sälja den, säger hon. till någon som vi känner och som 

vi vet kommer att ta god vård 
Sedan det blev klart att fru Mår- om honom så att han slipper att 

to=nn v~ d=;;; ~=~6!'"'"/);fJ: 

Pajas har under tiden fram till 
dragningen i lotteriet hunnit bli 
alla Skurupsbarns och även d~ .äld~ 
res förklarade gunstling, och många 
av småttingarna har drömt om hur 
det skulle kännas att få rå om 
ponnyn och den lilla vagnen,. Nog 
skulle de bra gärna velat vara i fru 
Mårtenssons ställe just nu, men de 
får trösta sig med löftet att pon
nyn inte skall behöva fara illa. 
Glada är man också inom bord
tennisklubben över att vinsten 
kommer i goda händer. 

~-~~~~-

"Hy" skoaffär 
i Svedala 

Köpman Kjell Ovarnerup fyller på 
hyllorna i den nya Svedalaaffären. 

I dagarna har O. Anderssons sko-
1\ffär i Svedala, en gammal välkänd 
affär, fått ny ägare. Det är köpman 
Kjell Qvarnerup, ägare av f . d. Sko-· 
magasinet i Skurup, som övertagit 
firman, och i samband därmed har 
hans båda affärer ändrat namnl!t till 
Sko-Kjell. 

Köpman Qvarnerup har låtit hel
renovera Svedalaaffären och gett den 
en helt ny inredning, som fyller de 
krav som ställes på en modern affär. 
Resultatet har blivit en trevlig, ljus 
och luftig affärslokal med goda ex
poneringsmöjligheter. Särskilt kan 
nämnas dert högmoderna, Jamna 
dagsljusbelysningen från inbyggda 
lysrör, samt det nya, moderna och 
ändamålsenliga skyltskåpet. Vidare 
finns kontor samt ett rymligt lager
rum. 

Den nyrenoverade Svedalaaffären, 
som kommer att förestås av fröken 
Kerstin Trenk, Skurup, biträdd av 
fröken Bodil Olsson, Alstad, öppna
des i den nya regin åter på freda~ 
gen, med presentutdelning till kun
derna m . m. En mängd blommor och 
välgångsönskningar anlände under 
dagens lopp till den nye innehava-, 
ren. 



------~-. 

Plöjningstävlingen i Skurup 
gav ett mycket gott resultat 

Jo hn Ni lsson, Näsbyhol m, demonst rerar hur pass han behärskar trak
to rp löjningens tek nik. 

' Lantbrukare Torsten Hansson, Skurup ilr 16, verkade mycket belå-
ten, när han inspekterade .det fält, som han upplåtit åt lantmanna-

' siwlan för fortsättningskursens plöjningstävlan på måndagen. Men så 
gjorde också de 10 tävlingsdeltagarna ett verkligt gott atbete. Låt vara 
att det kanske brast något i en eller annan detalj, nren som helhet 
var både lantbrukare Hansson och tävlingsledaren, agronom Alf 
B~elke-Holterman, mycket belåtna med resultatet. 

Ungdomarna gick med liv och lust 
in . för uppgiften ·att prestera sitt 
allra bästa i traktorplöjning. Samt
liga 9 manliga elever i kursen ställ
de upp i tävlingen, medan 6 av 
de kvinnliga eleverna stod över, och 

. Karin Ahlgren, S. Virestad, ensam 
med den äran representerade spinn
sidan. I torsdags och fredags övnings
plöjde man. Då besökte också re
presentanter för de olika firmor, som 
ställt traktorer och plogar till för
fogande. Skurups lantmannaskola 
tjänstgjord e som instruktörer. 

Agronom Holterrnan, som lagt upp 
det hela, berättar att eleverna redan 
·innan de kommer till skolan alle
( samman~, har sysslat med traktor-

plöjning. Vad skolan vill med de 
här plöjningsdagarna är att låta ele
verna lära känna till de vanligaste 
plogarna och traktorerna som finns 
i marknaden. Vidare vill man rätta 
till olika fel, som ungdornarna gör 
när de plöjer. Agronom Holterman 
framhåller vidare att plöjningstäv
lingarna har sin stora betydelse ge
nom att de tjänar som en påminnel
se• om att plöjningen är den viktigas
te jordbearbetningen. Det finns de 
som påstår att jordbearbetningen bli
vit sämre sedan traktorn korn och 
plöjaren inte tvingades att hålla ögo
nen på plogen. Eftersom redskapen 
blivit bättre, borde det ju vara tvärt
om, och sk,olan vill därför lära elever
na att iakttaga plogen och stila in 

:, den rätt. 
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Krockade med skyddsröck 
i Skurup ~ tre skadade 

Med stor kr-aft körde bilen mot skydds(äcket och gled därefter ner 
i diket. 

En trafikolycka inträffade vid 17- gerare, vilka samtliga var chockska-· 
dade, fördes i ambulans till lasaret
tet i Ystad. 

Round table i Skurup 

, tiden på söndagen i Skurup på 
vägen mellan Svaneholm och Rock
arp. En Malmöbilist var på väg 
mot Svaneholmshållet med sin fru 
och en syster som passagerare. I 
en svag nerförsluttning där vägen 
gör en svag sväng, körde han av har hållit sin första sammankomst 
ännu outredd anledning av vägen för höstsäsongen, förlagd till folk
och krockade med ett skyddsräck skollärare Per Sjödins bostad i Tor-
vid en omkring meterhög slänt, var- . . . . 
efter bilen gick ner i diket. , SJO. Herr .. Nlls H_amrnar, Kvarn-
Vid krocken rarnmade ena ändan brodda, berattade vrd sammankoms- · 

av avbäraren kylaren, som helt de- ten fängslande om en resa tvärs över 

l
m~lerades, ~c~. avbäraren bröts på USA. Han lämnade en intressant re
mrtte!l samtidrdrgt som eementpålar- dogörelse för förhållandena där borta 
na bandes upp. Båda damerna kasta- o • • • 

des vid krocken framåt och slog och da specrellt 1 staden Baltrmore. 
huvudena: i vindrutan, SOJ? sp~ittra- Folkskollärare Per Sjödin fortsattej 
des, varvid damerna erholl diverse med att berätta om en resa till öst-
skärsår i huvudet och systern dess- .. · . .. 
utom troligen bröt ena armen. Föra- och Vastberlm for någon vecka se-
ren kastades mot ratten och klagade dan. Det blev en mycket intressant 
över smärtor i bröstet. Skadorna tycks och spännande resa och hans per
dock inte vara av allvarl!gare nat.ur. sonliga intryck bid~og till att öka j 
Foraren uppger farten trll omkrmg .. .. . .. 
50 km i timmen och vittnen anser forståelsen for det som JUst nu han-
det stämma. Såväl förare som passa-lder i den gamla tyska huvudstaden. 



Vackert och smakfullt i Skivarp 
Blomstertåget i Skivarp bjöd som 

vanligt på en lång rad vackra och 
smakfulla ekipage och var om möj
ligt vackrare än någonsin. Upp
skattningsv.fs 15.000 personer hade 
samlats kring tågets färdväg för 
att njuta av de .färgsprakande eki
pagen och för att hylla årets söta 
blomsterdrottning, 17-åriga Maj
Britt Karlsson från Borgeby, och 
man kan utan tvekan säga att sön-

. dagens evenemang i Skivarp blev 
~ en stor succe. 

venhet och blomstertåget satte sig i 
rörelse med Prins Karneval - 10-
åriga Gunilla Persson, örs j ödal - på 
en svart ponny samt Trelleborgs 
,AB;F:s orkester i spetsen. 

Arrangörerna av festen, Skivarps 
GoiF och brottarklubben Pantern, är 
väl värda en blomma för sin upp
slagsrikedom, när det gäller att pre
sentera nya och originella blomster
ekipage. I år visade man världens 
största nyckelpiga, en stilig elefant, 
näpna troll, älvor och tomtar i 
svamphus, Poseidon med uppvaktan
de sjöjungfrur, en indiska vid si~ 

Medan de olika ekipagen gjordes väv m. m. Frågan är dock inte en 
klara för start på den vanliga start- sputnik med en ung och käck rymd
platsen vid stationen, svarade de ~~rar:e i störtkruka på väg Ö::'er en 
duktiga musikanterna i Trelleborgs JatteJordglob. Bl~ckemåla Tvru;~rag, 
ungdomsorkester för att publiken en ~yc~et . c;nergiS.l_l: orkester, dar en 
skulle komma i den rätta feststäm- raggig ISbJorn holl .takten, tåg~ts 
ningen genom att under musik mar- båda vackraste. el~:tpage Moruc_a 
schera kortegens väg. Så blev det då Svensson, Abbekas, VId en vac_~er v1t 
dags för · blomsterfestens stora begi- flyg~l, och Sven Bladh, ~almo, .samt 
- Marianne Malmros, Skivarp, 1 en 

stilfull gondol med venetiansk bak
grundskuliss, allra mest vann publi
kens bevågenhet. 

VALFRI EUROPARESA 

Sedan blomstertåget gjort sina tu
rer i samhället, svängde det in på 
festplatsen, där Panterns ordförande, 
kommunalordförande Ragnar An
dersson 'hälsade välkommen och pre
senterade blomsterdrottningen. Fru 
Marianne Persson, Köpingebro, som-'
varit arrangörerna behjälplig med att 
smycka ekipagen, överlämnade den 
traditionella och specialkomponerade 
halskedjan som minne av värdighe
ten till blomsterdrottningen, som 
även blev belönad med en valfri 
Europaresa. Publiken hyllade den 
söta unga damen med en kraftig 
applåd. 

Blomsterfesten fortsatte med kon
sert av Trelleborgs ABF:s orkester 
under ledning av musikfanjunkare 
Kjell Nilsson. Välkända Majken och 
Nils Ahlroth sj ö ng och spexade i 
gammal god stil till publikens för
tjusning, och vid en paus i deras fö
reställning ställde kortegens Bleck
målaorkester till med ett bejublat 
tvärdrag. Paret Ahlroth gjorde ett 
nytt framträdande senare på kvällen, 
när Stens orkester, som svarade för 
de dansanta tongångarna, tog den 
vanliga pausen. 

På festplatsen hade ett stort tivoli 

l 
med allt vad därtill hör, såsom ka
ruseller m. m. slagit upp sina pålar. 
Festligheterna inleddes för övrigt re-

l dan på lördagskvällen med dans, och 
de avslutas på onsdag med dans ef
ter Ramonas orkester. 
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Monica Svensson vid den tjusiga flygeln, var ett uppskattat inslag 
i blomslertåget i Skivarp. 

MANDAGEN 
28 augusti 

1961 

Väg1·äcket förstördes då en .Malmö-bil på söndagsefte?·middagen 
könle av vägen Svaneholm-Rockarp nära Sku,1·u . 



58 
' Kan det finnas någon som helst 
likhet mellan ett leksaksmeksno 
och en spannmålssilo? När det gäl
ler Rydsgärds lokalförenings ny
byggda plåtsilo - , en konstruktion 
som man är fÖrst med och ensam 
om i världen - finns det faktiskt 
ganska slående likheter. Den 17 m. 
höga anläggningen är skruvad ihop 
av serietillverkade standarddelar, 
den kan utökas efter behag, och 
det är inget som hindrar' att man 
demonterar den och åter skruvar 

- ihop den på en annan plats, om så 
skulle vara lämpligt. Konstruktio
nen är således. högst intressant, 
men så har uppförandet av Ryds
gårdssUon också följts med stort 
intresse på många håll. · 

Skånska lan tmännens lokalför ening 
i Rydsgård hade sedan en tid till
baka haft planer på att låta upp
föra en siloanläggning med spann
målstork. Eftersom man saknade 
torkmöjligheter, kunde man endast 
ta emot så ' pass torr spannmål • att 
den gick att lagra i det magasin man 
hade. Brödsäd hade man alls inte 
plats till - den sändes till Centr al

J föreningen i Y stad - och lagrings-
möjligheterna för fodersäd inskränk
te sig til1.150-200 ton. Vidare kräv
de den tilltagande skördetröskningen 
och dess system med tank en om
läggning av driften. En nybyggnad 
var •således välbehövlig. Från början 
tänkte man sig närmast en träsilo, 
men så fick man kontakt med AB 
Linde Maskiner t Lindesberg, och ett 
samarbete etablerades, som resulte
rade i att deh unika plåtsilon börja
de uppföras den 27 juni. Arbetet 

l skred raskt framåt, och den 7 aug. 
kunde man börja ta emot spannmål. 
Sedan dess har en · del komplette
ringsarbeten utförts, och nu är det 
bara en del rpålningsarbeten' som 
åter står . 

Chefskonstruktör för silon är 
ingenjör Ingmar Andren vid Linde 

Lokalföreningens fö reslåndare Ingvar Carlsson fra mfö r den nya si lons 
l ill!ala nde fasad med dess fo rmpressade p låtar. · 

Maskiner. Han hade länge funderat 
på pr oblemet med en plåtsilo. Hos 
de framsynta rydsgårdsherna med 
disponent Ingvar Carlsson i spetsen 
vann hans ideer anklang, och han 
fick möjlighet att förverkliga dem. 
Utformningen har skett i samarbete 
med civilingenjör P. G. Sköldenberg 
vid LBF i Lund, ingenjör Arvid 
Holmquist vid SLC i Malmö, före
tagets försäljningschef ingenjör Curt 
Ströman, samt disponent Carlsson vid 
Rydsgårds lokalförening, som även 
bistått arbetsledaren, ingenjör Finne. 

Ingenjör Ströman berättar bl. a. 
att eftersom företagets produktion, 
som bl. a . omfattar torkar och rens
maskiner för spannmål samt en mera 
industriell gren, till stor del är ba
serad på stora serier av standard
delar och genom att man har en 

; starkt utvidgad presskapacitet, låg 
dden med "mekanoprincipen" nära 
till hands. Eftersom det är svart att 
rätt dimei\.sionera en silo, så att den 
inte längr e fram visar sig vara för 
liten , bör det vidare vara en fördel 
om den är påbyggbar. Det har varit 
en spännaride och givande tid me
dan konstruktionen växt fram, och 
samarbetet har varit utmärkt. 

FRIBÄRANDE KONSTRUK
TION 

för torken sörjer för 'att de1ma alltid 
är full. Vid båda sidor av silon 
finns vardera fyra lagringsfickor för 
torkad och otorkad sparuunål av 
olika slag och med en rymd av 40 
ton vardera. Genom de bärande 
ventilationstrummorna blåses eller 
suges luft genom spannmålen för att l 
hålla denna frisk, och profilpelarna J 
tjänar därvid som luftintag. Genom 
en kubformig kolv som hissas ner 
genom de 'fyrkantiga ventilations
trummorna till under spannmålens 
nivå i lagringsfickan tvingas luften 
passera genom spannmålen. 

GOD KAPACITET 
Disponent 

1 
Carlsson berättar att 

anläggningens kapacitet är omkring 
350 ton. Mottagningskapaciteten är 
40 ton per timme, och torken har 
en kapacitet av 5 ton per timme vid 
4 proc. nertorkning. Dessa siffror 
måste betraktas som goda, och om 
det skulle visa sig av behovet på
kallat, finns ju möjligheten att bygga 
ut anläggningen i framtiden. Priset 
för silon är inte helt klart än, men 
man räknar med att en sådan här 
anläggning i fortsättningen kornmer 
att kosta omkring 300.000 kr, inklu
sive värme. 

Förutom silon har lokalföreningen 
också byggt ett nytt planrnagasin. 
Detta är en träkonstruktion, som 

Några egentliga pelare eller balkar klätts med lh mm. korrugerad alu-
1 finns in t~ i Ryd~gårdssilon, som be- miniurnplåt Den är beräknad för 
' står av for .stagnmgens skull pressa- utökning till det aubbla, och man 
d_e plåtsekt10~er UJ?pburna av pro- kan säga att magasinet kapats på 
f1lpelare. MittsektJOnens lufttrurn- längden järns med takåsen. Nästa 
m~r h~.r dessutom gJ~rts . barand e. etapp byggs ut när så erfotdras. Vis
PlatE7n ar 2-2%. mm. s~alplat med ~n l serligen är det mest fodersäd som 
kvalitet som gransar till den rostina lagras, men åtgången på denna är 
plåtens. god och i synnerhet sedan lokal-

Disponent Ingvar Carlsson, som föreningen i våras skaffade sig en 
visar omkring i den fina silon, är foderblandare behövs lagringsrnöj
mycket nöjd med resultatet. Redan ligheter. Dessutom saknar en del 
fasaden har fått ett mycket till- lantbrukare egna lagerlokaler och 
talande u tseende. Spannmålen passe- föredrar att hämta ut svinfoder efter ' 
rar först en av de två rensrnaski- hand. Disponent Carlsson berättar 
nerna, innan den kornmer till den l även att man nu byggt på nastan 
automatiska vågen och provtagning- hela tornten och att man därför i da
·en för vidare befordran till torken. gama genom köp ytterligare ökat 
En ficka som rymmer 20 ton ovan- sin mark med omkring 4.500 kvm. 



UtlPULS FRÄN DANMARK 
Innan man byggde den :för

sta vagnen var man över i Dan
mark och tittade på den stadvagn 
som :fanns där. Den är byggd på 
ett lastbilschassi, men danskarna av
rädde :från att välja lastbilschassi, ef
tersom vagnen då blev i långsamma~
te laget. I stället fastnade man for 
att bygga på ett Cadilla<: perS?n- · 
vagnschassi. Eftersom man mte VIss
te så värst mycket om startvagnar, 
var det en hel del problem, som 
de båda konstruktörerna, fabrikör 
Hilding Hansson och . montör Nils 
Lennart Nilsson, fick ta itu med att 
'söka lösa. Banmästaren vid Jägers
ro framställde som önskemål att de 
vingar eller grindar baktill på vagnen 
som skall fällas ut tvärs Ö':'e~ banan t 
•och tvinga hästama på lmJe, åter 1 
skulle kunna fällas in mot vagnens 
sidor på ner ·mot 10 sekunders tid, 
och oroblemet med att finn<f. en 
lämplig pump för det hydrauliska 
'systemet blev en svårknäckt nöt. 
Genom att göra åtskilliga beräkning
ar och genom att pröva sig fram 
klarade man emellertid av svårig
heterna. 

Den nya vagnen är byggd på en 
280 hästars Cadillac av 1955 års mo
dell. Bakom förarplatsen har bi-
1ens överbyggnad kapats bort, och 
bilen påminner således. mest om .~rr 
pick-up-vagn. Bakparhet h~r :for
stärkts för att orka med vmgama 
och dess hydrauliska system genom 
att 4 nya balkar lagts in, och dess
utom har fjädringen för~tärkts .. Den! 
hydrauliska pumpen dnves . d1rekt 1 
av bilmotorn i motsats till den dan- i 
ska vagnen, som har en separat mo- ll 
tor för detta ändamål. . 

i 
HYDRAULISK UTFÄLLNING 

På Jägersrovägen får den yttre 
vinghalvan fällas ut för hand, me
dan på den nya startvagnen båda 
halvorna fälls ut hydrauliskt. Efter
som den yttre halvan måste röra 
sig ett halvt varv mot ett kvarts 
för den inre, är det mycket noga 

;med precisionen för utväxlingen mel
lan de båda halvorna. Solvallavagnen 
är således något mer komplicerad 

l än sin föregångare, men eftersom 
man kunnat använda sig av de lär-

l 
domar man vann vid förra bygget,• 
har arbetstiden för de båda vagnar
na blivit ganska lika. Omkring 450 
arbetstimmar har montörerna Nils 
Lennart Nilsson och John Larsson 
lagt ner på vagnen. Därtill kommer 
förstås åtskilliga timmar vid ritbor
det. Kostnaden för en dylik vagn 
håller sig kring 30.000 - 35.000 kr. 

59 

Solvalla får startvag n 
som har byggts i Skurup 

svetsningsarbele på ena vingen, medan fabrikör Hilding Hansson och 

montör Nils Lennart Nilsson diskuterar en annan konstruktionsdetalj på den startvagn som skall levereras 
fil l Sol valla. 

Hittills har Jägersro travbana varit ensam i Sverige om att ha startvagn, men inom kort kommer även Sol
valla att ha skaffat sig en. Båda dessa vagnar har konstruerats och byggts av Hilding Hanssons mekaniska 
verkstad i Skurup. Just nu håller man på gården till verkstaden på med att lägga sista handen vid Solval
laekipaget, och sedan återstår endast målningen. Om inget oförutsett inträffar, kommer vagnen att göra 
sin !lebut på Solvalla den ll september. 

3o/?J ?/ 
i,-···-·· -... MOR och BARN ......... 

Skurupsfirman är inte rädd för 
att ge sig in på uppgifter, som man 
inte tidigare sysslat med, och man 
går i land med dem också. Firman 
hörde till de pionjärer, som före 
kriget konstruerade gengasaggregat. 
Redan 1937 byggde man sitt första 
aggregat, som monterades på en 
traktor ägd av godsägare John Pers
son, Svaneholm, numera Ilstorp. Fa
brikör Hilding Hansson berättar att 
när man satte igång med att kon
struera det, visste man inte mycket 
mer om dylika aggregat än vad gen
gas var för något och att det skulle 
vara fyr i pannan. Aggregatet funge
rade emellertid till allmän belåten
het, och när kriget bröt ut var pro
duktionen av gengasaggregat i full l 
gång. 

l 

~
' !'ru AST A THELANDER med sonen LARS-BöRJE, l år, Börringe. 

(Foto: Lidbergs, Sku1·up) 

········~~~~~ ··~··~~····~~---~--~~~ 

FUNGERAR BRA 
När Jägerso för två år sedan be

ställde Sveriges första startvagn var 
det Hilding Hanssons mekanis
ka verkstad som fick i uppgift att 
konstruera och bygga den. Härtill 
bidrog naturligtvis att direktör Inge 
Theander, som då , ägde firman, vil
ken numera övergått i Skånska Lant
männens Maskin AB:s ägo, är en in
tl·esserad hästägare. Den startvagnen 
har fungerat utmärkt; och den har 
lånats ut tillsammans med förare 
och starter till en rad olika travba
nor, bl. a. Solvalla, och Aby samt 
en . norsk travbana. Det var således 
ganska naturligt att firman fick för
troendet att även by:gga Sol vallastart
vagnen. 



Knepi~t tyckte Kent 

a·::::::;.::::, Det där med att klä skolböcker, det var ganska knivigt och :;:::::5::•:::. fordrar verklig koncentration, tyckte sjuårige Kent Lindahl, Skurup. 

Han kom hem från sin första skoldag häromda'n. Och all gå i 

skola verkade inte vara så pjåkigt - det var faktiskt riktigt roligt. 
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Det blev. fest • Rydsgård 
Hembygdsfesten pci Rydsgårds 

id1·ottsp!ats b!ev som vanligt en 

stor succe, och samman~agt besök
te omkring 2.500 personer lördagens 

och söndagens festligheter. När 

också lotterier och tombolor m. m. 
gick utmärkt, förstår man att ar

rangörerna, Rydsgårds AlF och 
SLU, var storbelåtna med resul
tatet. 
På lördagens kväll invaderades 

festplatsen av danslystna som 
svängde om till tonerna av Raidlers 
kometer. I pausen förnöjde Jonny 
Campelis sextett från Köpenhamn 
med en uppskattad show. Söndags
programmet inleddes med en vän
skapsmatch mellan Lunds BK och 
Rydsgårds AlF. Det gästande div. 
III-laget "tvålade" till hemmaelvan, 
som ligger två divisioner lägre, med 
4-2 inför ca 250 åskådare, en be
sökssiffra som snabbt svällde ut allt 

!.'::========================eftersom dagen led. Så bjöds det på 
- underhållning av Bruno Eberhards 

ungdomsorkester från Skurup, Erik 
Ewald, Skurup, ledde ungdomarna, --- ... ... ... " ., 

Kassorna räknas och ett milt leende vilar över SLU-ordf. Sven B. 

Perssons och idrottsföreningens Eric Månssons väna anleten. Festen 
' gick bra ihop. 



De tog sig en. tur på karu&ellen, ,. 

M11rianne. Nilsson, Lennart Kjelt
Laila Hansson och Kristina 

Persson. 
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Ensam konfirmand T orgf~st i Skurup· 
blev succe j 

Torgfesten i Skurup blev en stor 
succe, och över 2.000 personer be-

l 
sökte festligheterna under de tre da· 
gar de pågick. Arrangörerna, Sku
rups lottakår och Skurups bågskytte
klubb, var storbelåtna, eftersom de 
aldrig vågat hoppas på så gott re
sultat. Det skulle inte förvåna om 
dessa arrangemang på den nya -mark
nadsplatsen blir tradition efter detta. 

Hawaiiafton var mottot för freda
gens dansafton, då en stor' pupl!k 
dansade till musiken från Arizonas 
orkester .. På lördagen var det Skåne
afton med dansmusik av Berneruds 
orkester 0ch scenframträdande av po
puläre gårdskarlen från Bialitt, Len- , 
nart Kjellgren, som hade lockat en 
publik på över 1.000 personer. 

Jan Nilsson tillsammans med kyrkoadjunkt Stig Muhrgren. 

Söndagsprogrammet Inleddes med 
en konsert av Skurups Sagostunder 
under ledning av musikfanjunka
re Sven Strindberg. Denna trivsam
ma eftermiddagskonsert blev, som 
vanligt .när de duktiga ung~ musl.
k<;~nterna framträder, mycket · upp~ · 
skattad. Så blev det dags för skämt
tävlingar. Ett · fyramannalag från re
spektive polisen och brandkåren mät~ 
te sina krafter i en dragkam·p. De 
starkaste mannarna finns tydligen in
om polisen, eftersom deraS' lag med 
Tage Nedervi sol)]. ankare vann ·klar.t. 
Att bågskytte inte är . någon lätt 

Det måste onekligen betraktas 
som ganska sällsynt med en kon
fi rmation för en enda konfirmand. 
En dylik konfirmation hölls emel
lertid i Skurups kyrka pä lördags
kvällen efter helgmålsringningen, 
och säkert är, att det blev en myc
ket högtidlig och stämningsfull akt, 
som troligen blir ett verldigt min
ne för den unge konfirmanden. 

J an Nilsson, son till ingenjör 
Gunnar Nilsson vid Skurups elverk, 

• r åkade bli sjuk i slutet av somma
rens konfirmationsundervisning 
och kunde inte vara med, då hans 
kamrater för omkring en månad 
sedan blev konfirmerade, varför 
hans konfirmation i stället flytta
des fram till i lördags. Fyra av 
hans bästa vänner och skolkamra
ter, Clas Ingemansson, Göran Ek 
bladh, · Lars-Ej e Nilsson och Rolf 
Sörensson, tyckte att det var synd 
att han skulle vara ensam vid det
ta t illfälle, och de erbjöd sig hålla 
honom sällskap vid den högtidliga 
akten. 

Akten inleddes med psalmen konst, som man helt behärskar första · 
·"G . . , gången man håller i bågen ens om

1 ud I ' mma unga dagar • varef- man förut sysslat en hel del med 
ter kyrkoadjunkt Stig Muhrgren annat skytte, visade en duell meJ-
h "ll t t k t k f t · t 1 lan pistolskytten Tore Jönsson, ge-

o e vac er on Irma tons a värsskytten Lennart Bergh och reser-
över samma ord som vid· kamrater- ven för lerduveskytten, som fått för
nas konfirmation, Joh. '6:67 """" 69 hinder, Karl Mårtensson. Trots a~ 
"Icke viljen väl också ! gå bort". den senare försäkrade att han aldri~ 
Så följde förhöret, varvid .även Jans syssla~ .med skytte a y något slag . pa 
f . 1 . 1. . 1 sm fr1hd vann han 1 alla fall duel- . 
yr.a ramrater - samt tga var P a - len med 90 poäng av 120 mörliga på 

cerade på stolar f1am~e 1 koret.- ett håll av omkring 15 m. 
f1ck frågor. Efter forhoret , som giCk Minnesfenomenet Erik Isberg, även 
mycket bra, fortsatte konfirmations- kallad den levande almanackan, 
akten, som avslutades med psalmen förvånade och roade publiken med 
"Gud trefaldig statt oss bi" och ef- att bJ. a. tala om när va~· och en ha
ter välsignelsen psalmen "Så går de sm n~mnsdag, J?å .. vilken vecko
en dag än från vår t'd h k m- dag en v~.ss d~tum mfoll, .. och genom 

. , 1 oc 0 att redogara for en rad handelser och 
mer 1cke mer · på vilket datum och viikim vecko-

11-lånP:~ av konfirmandens vänner dag de intt·äffat. Da.gen avslutades ' 
och r iriga hade bänkat sig i med italiensk afton, varvid Bo Ed• • 
!<yrkan, som var vackert smyckad gards orkester svarade· för darismu
med bl. a. blommor i bänkarna. Vid siken och tjusig italiensk musik och 
söndagens högmässa gick Jan för sång. Under kvällens lOP.P gjorde 
första gängen ·till Herrens nattvard även sångaridalen Bertil Engl~:md ett 

• . ' mycket uppskattat scenframtradande. 
och också da gJoi·de en av hans Alla tre dagarna var ett stort'- nö-
kamrater honom sallsl<ap fram till jesfält med vad därtill hörer i full 
altarringen. gång, och inte minst barnen roade ' 

- sig av hjärtans Just vid karuseller~ 
na och -de andra attraktionerna. 



TORGFESTEN I SKURUP 
ARRANGERAS ÅRLIGEN? 

Populär gäst var Lennart Kjellgren som efter framträdandet inte 
kunde neka sig en åktur på karusellen tillsarnmans med fr v Marianne 
Nilsson, Slimmingeby, Kristina Persson, Sku?·up och Laila Hansson, 

Skump. 

Sku1·ups första torgfest, som varit l dagarna tre, bevistades av ca 
2.000 personer. Arrangörerna, Skurups Bågskytteklubb och Skurups 
lottakår, var helt belåtna med resultatet. Vädret har också varit det 

bästa för utomhusarrangemang. 

Att det hela intresserade ortsbor- En tävling i bågskytte mellan en 
na förstod man redan på fredags- gevärsskyt en pistolskytt .och en 
kvällen. Lördagens Skåne-afton ' . 
d l 000 t l b 

.. k f'' lerduveskytt vanns av den SlSt-
~ rog . - a s eso are, som or- .. . 
utom dans fick stifta bekantskap namnde. Dagen avslutades med !ta-
med Bialitts Lennart Kjellgren. liensk afton och sångidolen Bertil 
Söndagen blev dock den verkliga Englund hade ett framträdande. 
familjefesten, som inleddes av Sku- Bäcks tivoli bidrog till feststäm
rups sagostunder på eftermiddagen. 

I en dragkamp mellan ett fyra- ningen med allehanda spel och ka-
mannalag ur polisen och brandkå- ruseller. 
ren gick ordningsmakten som bruk- Att torgfest för Skurup blir tra-
Jigt segrande ur spelet. · dition är ganska säkert. 

r l~/ M-----
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Bättre sent än aldrig tyckte Dan Nilsson, Skurup, som på .l 
grund a.v blindtarmsinfla.mmation inte kunnat l 

' konfinnera.s med sina. ka.mra,ter. I stället fick ha.n "gå fram" på sön
dagen. På bilden sea den fönenade kanfirma!tden med sin konfirma-
tiO!f-s!ärare, kyrkoa.dju'!-ktel\ St1fi _Myhrgren, Skurup, . .. 

~p~t-. :,~~~~~~~--
SYDSLÄTTEHS RYTTARE HAR 
FIHA LOKALER l JORDBERGA 

Inga sura miner när den livaktiga ryttarföreningens unga medlemmar 
skall rusta upp klubblokalerna. Fr. v. Lars Persson, Inge Marie Pers
son, Helene Brink, Anna-Maj Hansson och Karin Oskarsson samt 
därbakom Christophe Duckworth, Margareta Andersson och Bengt 

Malmgren. 

sydslättens yttarförening hör onekligen till d . l . 
ryttarföreningarna Handet vad gäller lokaler o~hm~~:~cklJ~\.I~tatde 
l centrum av verksamh t å t å J db gsmoJ Ig e er. 
ett förnälUligt stall, ett b:a r;i~s s~~t ~r;åa ~~!k:~:r ~~~ tillgång till 

~:r1~~::ftb!~akl~~~:~~a~l~~ ~:b!t! ;~:ras sådrär so~ r~å !~1~~in~a~~~ 
git hand om. ' me emmarna SJalva ta-



ELEVERNA VID SKURUPS 
FOLKHöGSKOLA BöRJAR KOMMA 

En kvartett av årets folkhögskoleelever vid järnvägsstationen i Sku
rup. Fr. v. Inger Johansson, Skänninge, Lisbeth Lemström, Norrköping, 

Britta Eriksson, Alvesta, och öie Karjahärm, Borås. 

Så är Skurupsskoloma åter 1 full skilliga av eleverna är väl bekanta 
gång efter sommaruppehållet. På tis- med skolan och köpingen genom ti-
dagen anlände eleverna i folkhög- . . . .. .. 
skolans vinterkurs till köpingen, och dtgare kurser, men for ett 75-tal ar 
på kvällen hölls upprop på skolan, Skurups folkhögskola en ny bekant
varvid :rektor Stig Lundgren hälsa- skap. Det brukar emellertid inte va
de välkommen och höll ett litet an- ra några större svårigheter för ny- • 
förande, vari han bl.a. redogjorde komUngarna att snabbt finna sig 
för folkhögskolans uppgift. På ons- tillrätta med skolan och samhället, 
dagen sätter man så igång med ar- och det blir det säkerligen inte heller 
betet på allvar. Elevantalet för årets den här gången. 
vinterkurs är nästan exakt detsam-
ma som föregående år eller 112. At-J~ 
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.rra generationer 

Fr. v. fru HULDA BENGTSSON, Skurup, sonen hr KARL BENGTSSON, 
Rydsgård, sondottern fru ULLA LINDSKOG, Knislinge, med sin dotter 

YVONNE, 9 mån. (Lidbergs foto, Skurup) 

Fyra • generafloner 

Längst t.'h. hr JOH. H. LINDSKOG, Tånebro, dollern EBBA längs1 
t. v. samt dottersonen verkmästare ARTUR LINDSKOG, Knislinge med 

sin dotter YVONNE, 9 mån. ( Lidbergs Foto, ' Skurup) 
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~ Torselagen den 7 september 1961 

Hon kommer ihåg Macleanvisan 

förändrats under de 
72 åren. 

Blodet från den halshuggne kunde bota 
fallandesjuka 

Hur var det nu det hette Maclean-

Kal Mackeler 

sina bönner kringjsprer. 
Di 'har ente anned o vänta 

än dageli ränta 
o eveli läntan, 

panntofflor o kål 

ti vartendaste mål. 

Den här versen sjöng mor
mor för mig, n&r jag fem år gam
mal satt i hennes knä, säger fru 
Elida Olsson på nr 5 i Svenstorp, 
Skurup, och ler varmt åt minnet. 
Det var första versen i en lång 
visa, och mormor berättade att Karl 
Rutger Maclean - så stavade han 
själv sitt namn - en gång var ute 
'på sina ägor, när han fick höra 
en pojke sjunga MaeJeanvisan 
bakom ett stengärde. Han tycks 
dock inte ha tagit illa upp, för 
han bad pojken sjunga den på 
nytt, och som belöning fick poj
kem en slant. Jordbruksreformatorn 

och herrn ' till Svaneholm kände 
väl till böndernas misstro mot de 
nymodigheter han införde. 

Blod botemedel 
Fru Olsson berättar att det var 

mormodern som grundlade det in
tresse för landsmål och gamla se
der och bruk, som hon alltsedan 
dess hållit fast vid. Mormodern 
var född 1818, dvs. året efter det 
då Maclean dog, och mycket av 
vad hennes föräldrar berättat för 
henne, berättade hon i sin tur för 
sin dotter och dotterdotter, som 
intresserad bl. a. ficlt höra om hur 
det gick till vid den sista avrätt
ningen på Galgbacken på gränsen 
mellan östra och Västra Vemmen
hög strax öster om Tullstorps kyr
ka år 1848. Allmänhetens intresse 
för dylika begivenheter var stor 
av flera orsaker, och de olika sock
narna bildade spetsgård runt av
rättningsplatsen för att hålla de 
nyfikna på avstånd. De dåtida bo
temedlen mot olika sjukdomar var 
ganska skilda från vad man nu är 
van vid, och ett säkert medel mot 

bl. a. fallandesjuka var blodet från 
en 'halshuggen, taget på platsen 
just när huvudet rullat. Spetsgår
den var onekligen välbefogad. 

Hoveriet kvar 1860 
När fru Olsson gifte sig fick 

hon ytterligare en god sagesman 
i sin svärfar. Denne var född i 
Gärdslöv 1855, och han kunde be
rätta åtskilligt om livet på Sille
sjö, där hoveriet inte upphörde förr 
än i slutet av 1860-talet. Till dess 
fortlevde alltså gamla seder och 

' bruk ungefär så som de gjort i 
flera hundra år. Han kunde tala 
om det stora motståndet mot järn
plogen, när den först kom till Sille
sjö. En av torparna sade bl. a.: 
- Min träplog har fött mig i alla 
dar, och så skall den göra tiH min 
död. Han såväl som de andra ka
pitulerade emellertid så småning
om för nymodigheten, när han väl 
insåg dess fördelar. Fru Olssons 
svärfar fick beskriva åtskilliga se
der och bruk och gamla redskap. 
När illustrationsmaterialet tröt, tog 
han pennan till hjälp och ritade 
upp hur redskapen såg ut. En hel 
del av dessa redskap har fru Ols
son sedan lett igenkännande åt, 
när hon återfunnit dem på något 
museum. 

visan ... 

dessa arkivs räkning. I svaren till 
dessa frågelistor får hon redogöra 
för sina gedigna kunskaper om ord 
och uttryck från gamla tider, och 
här får hon berätta vad hon vet 
om gamla seder och bruk, såsom 
hur taktäckning gick till och hur 
åkern bereddes m. m., m. m. Ef
tersom fru Olsson har svarat på 
hundratals listor vid det här la
get, och då svaret på en enda lista 
kan uppgå till hundratalet hand
skrivna helarkssidor, förstår man 
vilket stort arbete och vilket brin
nande intresse, som ligger bakom. 
Nämnas kan också att hon senast 
i sommar haft besök från Nordis
ka museet. 

Det är dock inte bara genom 
att svara på frågelistor, som fru 
Olsson dragit sitt strå till stacken, 
när det gällt att söka bevara det 
gamla folkmålen. 1947 fick hon be
sök av landsmålsarkiven i Lund 
och Uppsala, som lånat en inspel
ningsbil från Radiotjänst för att 
göra bandupptagningar. Härvid fick 
fru Olsson läsa in på bandet en 
mängd prov på dialekten från Sku
rupstrakten, och så kom det sig 
att en del av vad hon talat in 
även sändes i radio. 

Fru Olsson är också intresserad 
av ortsnamn och dess härledning. 
V ad gäller namnet öremölla har 
hon t. ex. sin egen privata funde
ring. Hon tror inte att namnet har 
med ordet "mölla", dvs. kvarn, att 
göra. Ursprungligen har bokstaven 
e inte varit med i ordet, säger 
hon, och hon tror att det första 
ledet kommer av ett ord, som be
tyder mager jord, medan det and
ra ledet är ordet mylla - mölla, 
dvs. fet och bra jord. 



Fru Elida Olsson på Svenstorp nr 5 kan verkligen berätta om gamla 
lider. 

\ 
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20 husmanshem borta 
Allt sitt vetande om gamla ti

der har fru Olsson dock inte fått 
i andra hand. Hon är nu 72 år 
gammal, och under den tiden har 
åtskilligt förändrats. Hon minns 
hur på 1890-talet husmännen gick 
ut för att hugga all säden med lie 
- ett styvt arbete som fordrade 
mycket folk. Då fanns det emeller
tid bara i Hassle-Bösarps socken 
över 20 husmanshem, som nu ri
vits, medan endast ett kommit i 
stället. Nu behöver gårdarna allt 
mindre folk, och i stället har ma
skinerna övertagit deras arbete. 

I slutet på 1930-talet inträffade 
en händelse, som fick stor betydel
se för fru Olssons hobby. Hon kom 
väl ihåg 1890-talets folkmål, och 
när Skånska Dagblade!l! i samarbete 
med landsmålsarkivet i Lund an
ordnade en tävling, pär det gällde 
att samla gamla ord och uttryck, 
som höll på att falla i glömska, be
slöt hon deltaga. Främst var det 
adjektiv man ville ha tag i, efter
som de fortast glöms bort. Fru Ols
son skickade in sitt bidrag och be
lönades med ett hedersomnämnan
de. Mer betydde emellertid att hon 
genom tävlingen fick kontakt med 
fil. dr l. Ingers i Lund, vilken hon 
räknar som en av sina bästa vän
ner, och genom honom med lands
målsarkivet och folklivsarkivet. 

Brinnaride intresse 
Allt sedan dess har fru Olsson 

svarat på en mängd frågelistor för 

"Töinje" 
Att fru Olsson ämnar fortsätta 

med sin hobby så länge hon kan, 
är inte att ta miste på. Hon be
rättar gärna om olikheterna i ut
tal för ordert i folkmålet på olika 
platser i trakten. Bara för de så 
närliggande platserna Svenstorp, 
Skivarp, Gärdslöv och Nellevad är 
det en tydlig skillnad i vokale~as 
uttal, säger hon och demonstrerar 
med olika exempel. Inte heller be
höver det vara så värst långt mel
lan platser som har olika ord för 
samma sak. Trots att fru Olsson 
är så intresserad av fqlkmål, kan 
också hon ibland gå bet på att för-

. stå vissa uttryck från andra platser 
i bygden. Hon berättar att en gång 
när hon och hennes make var 
med häst och vagn i Skurup, träf
fade hon en Slimmingebo som frå
gade: - Har I beggje töinje hörn-
ma? Inte förrän hennes make för
klarade att "töinje" betydde barn, 
gick . det upp föt henne att han 
frågade, om de hade båda barnen 
därhemma. 

Bengt Nilsson 

• 

• 
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JAGAREN PA RYDSGARD 
kan inte tänka sig annat jobb 

l 32 år har jägare Nils Fridholm 
varit skogvaktare och jägare på 
.'Rydsgårds gård och dessförinnan 
hade han sysslat med skog och 
;akt ett dussintal år, dvs. sedan 
han' fyllde 15 å~ . Han skulle heller 
inte kunna tänka sig något annat 
yrke, påstår han. Bara en sådan 
sak som att få ströva omkring i 
skog och mark en tidig vårmorgon, 
när allt växer och djuren får sina 
ungar, är en upplevelse, som han 
inte skulle vilja gå miste om. 
I jägare Fridhobns uppgifter in

-går sådana saker som att föda upp 
bL a. fasaner, hålla efter skadedjur 
samt se till att tjuvskyttar inte här
jar på markerna. Omkring 1.30() fa
sankycklingar har i år fötts upp på 
Rydsgårds .gärd. Av dessa har 300 
sålts 'O<!h 150 hålls innestängda för 
att man skall ta ägg efter dem, me
dan resten planteras ut på marker
na. Äggen har köpts från England 
och vid kläckningen har man an
vänt dvärghöns som styvmödrar. De 
:raser som man föder upp är de båda 
engelska raserna engelska gröna och 
de kraftiga mong.lfasanerna samt 
kinesisk ras, som är ljusare till fär
g~m. 

KRAFTIGARE OCH 
FRISKARE 

Genom fasanuppfödningen syftar 
man hl. a. till att föra in nytt blod i 
den fasanstam man har och få stör
re, kraftigare och friskare fasaner 
samt naturligtvis att få en större 
rikedom på fasaner i mar.kerna. Ut
planteringen sker kring den 2() maj 
och man planerar då för den kom
mande jakten genom att plantera ut 
mindre grupper å. lämpliga drev. Som 
skydd för fasanerna tjänar mindre 
fält av korn och jordärtskockor och 
här blir också mat både för fjäder
fäna och rådjuren. 

INGA T JUVSKYTTE
PROBLEM 

Vad gäller rådjuren har dessa 
ökat starkt i antal under de senaste 
30 åren, berättar jägare Fridholm. 
F. n. ihar man en stam om 50-talet 
djur och man skjuter årligen vid 
jakterna mellan l() och 20 rådjur. 
Vad .gäller tjuvskyttar, har han inte 
haft några allvarligare problem. Nog 
har det hänt att ett eller annat djrur 
'llnder årens lopp tjuvskjutits, men 
någon större omfattning har detta 
ofog inte fått. Om tjuvskyttar skulle 
vara i farten, -syns detta förresten 
.ganska väl på fasanerna, som då 
.blir oroliga och på så· sätt talar om 
för jägaren vad som ä1· på färde. 

STORFANGST I 
KATTFÄLLA 

I det rikliga djurlivet på Ryds
gå.rds .gård ingår n a turligtvis oc.kså 
en ihel del fiender till .. det vilt, som 
'<!et är jägare Fridholms uppgift att 
vårda. Bl. a. ihar 6 rävar skjutits 
nu i somthar och till fasanernas och 
de ra!pphöns, som man också föder 
upp, svåraste fiender hör även illrar 
och vilda katter . Dessa djur fångas 
till -stor del i fällor . I synner het vid 
parningstiden, då lukten av en hona 
ikan locka flera hannar i fällan, kan 
det bli en riklig fångst enligt denna 
metod. J ägare Fridhobn minns ett 
år, då inte mindre ,n 9 kattor och 
32 illrar fångades i kattfälla. Hök, 
vråk och andra rovfäglar .gäller det 
också att se upp med. 

STOR NYPLANTERING 

Jägare Nils Fr idholm på strö vtåg i marke rna ti llsammans med sina 

medhjälpa re pointern Rita och den e ngelska seltern Da nny av 

Maltesholm.' 

en. Under de senaste l() åren har 
närmare 20() tunnland förut odlad 
jord, som det numera inte lönar si-g 
att bruka, nyplanterats. I en del fall 
hg.ger det inte mer än en genera
tion mellan den tid då åker erövra
des från sk0.gen och den då skogen 
får området tillbaka. Myoket ek 
planteras på Ry.dsgårds gård och vi
dare planteras bl. a. hak, lärkträd 
och ädelgran, där silvel'granar får 
stort utrymme. · En del besvär blir 
det ibland när exempelvis rådjuren 
sätter i gång att f ej a sina ihofn mot 
lärkt{äden. En del rörsöksverksam
het förekommer också. På ett ställe 
har man lagt , upp ett litet försök 
me'd ekpla:ntor köpta' från olika ·håll, 
'där man vill se vilka plantor som 
trivs bäst på domänerna. 

RÄTT VAL 

han är en intresserad jägare, anser 
han det inte nödvändigt att skjuta 
dj·uren för att ett möte med dem 
skall ge behållning. 

MANGA HUSDJUR 

Naturligtvis måste en jägare hålla 
sig med hundar. Jägare F!l"idhobn 
har 4 fågelhundar och 2 taxar till 
sin hjälp. Favoriten är rutan tvekan 
den engelska settern Danny av Mal
teshobn, som bl. a. erövrat första 
pris i öppen <klass och i segrarklass 
vid en utställning i Båstad i fjor. 
Jägare Fridhobn tar för övrigt 
ibland också emot hundar för dres
syr, om det än inte blir så ofta som j 
förr numera. Till husdjuren får ock
så räknas· de 12 illrar han håller för 
a.tt få bukt med kaninerna. Dess- • 
utom händer det ofta att han tar 
hand om skadade djur och ger dem 

Jägare Fridholm valde sitt yrke av vård. En kattuggla, som han åter 
längtan till skog och mark och han släppte för en tid sedan, hade spar
anser sig inte iha någon anledning var som favoriträtt, en grävling blev 
att ångra sitt val. Bara att se hur mycket tam och lekfull o<!h 4 tama 
hans "lilla kungarike" har ändrat rådjur var mycket trevligt sällskap. 
utseende under den tid han varit på Bland de tillfälliga husdjuren kan 
Ry.dsgår-ds gård genom de nyplante- också räknas en mängd fåglar av 1 

ringar och avverkningar han varit olika slag, som jägare Fridhobn ta
med om är en upplevelse, liksom git hand om under årens lopp. 
alla hans möten med djuren i mar-
:ke:una. FÖl' ett par veckor sedan Om än jägare Fridholm stortrivs 
mötte han en 'stilig älgtjur och en på Rydsgårds gård, har han ändå 
äl~o, . många av fasanerna är så en stor önskan. Vid en ripjakt i 

Jägare F.ridhobns andra uppgift tama att de äter 'lll' handen på ho- Jämtland blev han betagen . i den 
Iförutom j~kten _är att vårda skogen nom, rådjw·, _rävar och >'<lvfåglar storslagna naturen med sina kal
på det nagot over 2.{)0() _tunnlaNd l'?· m. ar_ vanliga s~er; och natur- fjäll och i rikedomen på vilt. Nu 
stora område han regerar over. Det ligtv1s glader han S\g åt att se hur .. o • 

' är mycket arbete forknippat med hans vård av det vilda ger resultat. langtar han .ater dtt, och ha?t hop
skogens skötsel. . Avverkningen ä,r1 Allt detta gör strövtågen i markerna J . pas . snart fa . .. ttllfall~ att go1·a . ett 
stor och de~ är också nyplantering- till verkliga upplevelser. Trots att_

0
nytt b.esok dar. ~==========================:!! 



Det som krokigt ska bli 

Phu, vad varmt det är att sitta i torkhuven, tycker lilla treåriga Eva 
Karin Claesdotter från Slimmingeby. Vad får inte damer stå ut med 
för att bli vackra. Fast del är klart att de,t är ku! - och tänk vad 

jag ska bli lockig i håret. 

. .. .. .. .. .. ..... ... : ........ ........ .... , .... .... ,,~ 
,JL'~~ .. ~~·:.."<;'':..."L''~':..'(;''*"';.,~· * ~~ * ,~ ~~ * ~:(<: .. * .. ~(<: .. * .. ~(<: .. * .. ~~ .. * .. '·~ , 'l' .. ·'~· .. ·'~~· .. 7l' .•• m ... -•... o'l ... • ........ •••• ...... •• .. 
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Onsdagen den ~3 september 1961 

Sparbankernas jordbruksexpert 
besökte Skurups lantmannaskola 

Rektor Gunnar Knuts!on, agronom Allan' Hallerby, bankdirektör Karl 
Larsso n och bankdirektör Åke Bokander provar ljudbandet till sko

lans nya bildband. 

Ämnet t>konorni ägnades huvudintresset vid Skurups lantmannaskola 
på tisdagsfönniddagen. Skolan hade då besök av jordbruksexperten in
om Svenska sparbanksföreningen, agronom Allan Hallel'by, Stockholm, 
bankdirektör Karl Larsson, Anderslöv, samt bankdirektör Åke Bokan
der, Skurup. 

Bankdirektör Larsson överlämnade stort behov av information härvid
därvid en gåva till skolan från Skån- lag. Han kunde berätta att i Skåne 
ska sparbanksföreningen, ett instruk- Skånska sparbanksföreningen svara
tivt och trevligt bildband, som be- de för mer än hälften av alla lån 
handlade en blivande lantbrukares för jordbruksfastigheter, och han 
finansieringsproblem inför köpet av hoppades att bildbandet skulle ha 
en egen gård. en uppgift att fylla inom undervis-

I samband med överlämnandet be- ningen. I sitt tack framhöll rektor 
tonade bankdirektör Larsson att fi- Gunnar Knutsson att de flesta ele
nansieringsfrågorna i dag spelar en verna på skolan hoppas på att 
mycket stor roll för lantbrukarna och kunna skaffa sig en egen gård, och 
att det har visat sig föreligga ett ~:_~~~~~:,t bl.ir en värdefull dis-



\·Egendoms~öp' per bildband 
l vid Skurups lantmannoskola 
' l 

Fr. v. rektor Gunnar Knutsson, Skurup, agronom Allan Hallerby, 
Stookholm, bankdirektör Karl Larsson, Anderslöv, . och bank

kati:u-er Ake Bokander, Skurup. 

~ Teori och praktik hand i hand 
.vid lantmannaskolan· i Skurup 

Eleverna Eric Berg, Oxie, och Gunnar Trägårdh kontrollväger 
grisar vid skolans jordbruk. 

l l 
l 
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Häradsdräkter invigdes 
vid SLKF-fest i Klag,storp 

Här ser vi några SLKF-damer i förnämliga häradsdräkter från an

tingen Ljunits eller Vemmenhögs härader. Fr. v. fru Linnea Pers

son, fröken Hedvig Fransson, fru Ingrid Hansson, fröken Karin Pers-

son or.h fru Solveig Henriksson. 

Nog har man orsak att ordna det en smula festligt när de hä
radsdräkter man lagt ner så mycket arbete och omsorg på har bli
vit klara och skall invigas. Så resonerade man Inom Klagstorps
ortens SLKF-avdelning, och därför samlades 30-talet damer på 
Lundslätt i ö. Klagstorp på tisdagen. Fröken Karin Persson stod 
llör värdskapet. 

l 
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Helårskursen vid Skurups lantmannuskola 
blir lin grundutbildning för lantbrukare 
En kurs, som man vid Skurups 

lantmannaskola har alla skäl att 
vara stolt över, men som ändå lätt 
oförtjänt kommer i skuggan av de 
många kortare kurserna, är den 
praktisk-teoretiska sommarkursen. I 
denna kurs får 9 ambitiösa ungdo
mar en allsidig grundläggande jord
bruksutbildning, och det är också 
dessa ungdomar, som sköter det i 
runt tal il5 ha stora skoljordbruket. 
På skoljordbruket får eleverna del

taga i alla på ett lantbruk före
kmnmande arbeten. Driften är inten
siv och högmekaniserad med en all
sidig växtodling och omfattande ani
malieproduktion. Djurbesättningen 
består av ett 50-tal nötkreatur, ett 
dussintal modersuggor ·=t ett 100-
tal gödsvin. De praktiska arbetena 
ledes av två instruktörer, och efter
som ingen annan fast anställd ar
betskraft fiims på skoljordbruket får 
eleverna själv klara av arbetet under 
dessas överinseende. Vid kursen läg
ges mycket stor vikt vid att lära 
eleverna att själv ta ansvar. De får 
således i tur och ordning vara förste 
och andre man i ladugård och svin
stall, de får sköta alla maskiner och 
svara för sådd och skörd m. m. På 
detta sätt blir förutsättningen för var 
och en av dessa arbetsuppgifter den
samma som om eleven arbetade med 
sin egen gård. skoljordbruket är in
te heller större än att eleverna kan få 
en verkligt god överblick över driften. 

TEORETISK BAKGRUND 
Förutom den rent praktiska utbild

ningen får eleverna en teoretisk bak
grund till arbetena, ungefär mot-· 
svarande vinterkursen, med det störs
ta timantalet anslaget för ämnena 
växtodlingslära, maskinlära, allmän 
jordbrukslära, fysiologi och allmän 
ul:fodringslära, egentlig ekonomi samt 
bokföring och deklaration. Tyngd
punkten i dessa studier är naturligt 
nog förlagd till vinterhalvåret i form 
av lektioner, övningar, grupparbeten, 
och enskilda arbetsuppgifter, men un
dervisningen . pågår även under som
maren, då man dessutom har ett 
betydande antal fältvandringar, de

Gunnar Welin, Genarp, Gunnar Ehn, Gislöv, och Reinhold Nord
qvisl, Svedala, är ense om alf helårskursen ger en bra grund alf byg

ga vidare på för den moderne lantbrukaren. 

monstrationer och övningar ute i fält. man ha fyllt 16 år, men helst bör prov utan mer är lagd på diskussions
studieresor före_tag':s ~ill . välskötta man nog vara något år äldre. Någon ~lanet! där man mest ser på till
lantbruk samt ohka mstltut10ner, och .. .. . . .. lampnmgen av kunskaperna, har 

.under sommaren gör man i regel ovre åldersgrans finns mte, men dar- man sökt få kursen att passa alla 
en längre studieresa till utlandet. emot skall man ha minst ett års lant- oavsett den tidigare utbildningen. 
Arets utlandsresa varade i 9 dagar brukspraktik bakom sig. Eftersom den Oberoende av om eleven har teore
och gick till Österrike. teoretiska undervisningen inte om- tiska studier som exempelvis real-

För att bli antagen som elev måste l fattar så värst många skrivningar och examen bakom sig eller han inte har 

// 
alltför stort intresse åt det hållet, 
skall han få god behållning av kur
sen. Däremot bör han ha god fysik 
och - viktigast av allt - vara va
ken och ha verkligt intresse av att 
lära sig något, om han skall ha full 
behållning av sitt studieår. 



.. 
De ga1nlas dag • Skurup 

Friin De gamlas dag Skurups kyrka, där kyrkoadjunkt Sfig Muhrgren 
höll skril!e!al. 

De gamhts dag i Skump på söndagseftermiddagen, i vilken c:a 150 
gamla på över 70 åt· deltog, blev ett arrangemang som rönte ' mycket 
stor uppskattning, Detta kom bland atmat fram i det tack till SlmruJ,JS 
kyrkliga ungdomskrets för det besvär den haft för att ordna det triv
samt för de gamla i församlingen, som en av dc manliga delt~tgarna 
frambar. 

Dagen inleddes med nattvardsguds
tjänst i Skurups kyrka, varvid kyr
koadjunkt Stig Muhrgren höll skrif
tetal över orden i Dan. 9:9 "Hos 
Herren vår Gud är barmhärtighet 
och förlåtelse". över 100-talet deltog 
i nattvardsgången. Mycket uppskattal 
var att kyrkan vackert smyckats med 
blommor och buketter i bänkarna. 

Efter gudstjänsten samlades man 
till samkväm i folkhögskolans gym
nastiksal. En av medlemmarna i 
kyrkliga ungdomskretsen, fröken 

~Gerd Hansson, hälsade välkommen 
toch vände sig därvid särskilt till teol. 
dr Lars Wollner, Lw1d, som senare 
höll ett humoristiskt och trevligt kå
seri. Kaffedrickning vidtog, varvid 
deltagarna tog tillfället i akt att be
kanta sig med varandra riktigt 
ordentligt. Gerd Hansson bjöd på en 
trevlig uppläsning på bygdemål, "Di 
foste fjeden", och en flickkör sjöng 
"Gud är här tillstädes". Så läste 
Maria Knutsson Psaltaren 103 "Lova 
Herren, min själ" och kören sjöng 
"H'årlig är jorden". 

Så följde dr Wollners kåseri, där 
~_._t..' 

han på ett mycket humoristiskt sätt 
beskrev på kornet såväl professorer 
och andra i skilda sammanhang, och 
det hela vittnade om en mycket god 
iakttagelseförmåga och ett varmt in
tt·esse för människorna. En flicka ur 
kyrkliga ungdomskretsen överlämna
de blommor till dr W ollner och till 
äldste kvinnliga och manliga delta
garen, · innan kyrkoherde Gunnar 
Wallin avslutade samvaron. Till sist 
sjöngs "Herre signe du och råde". 

l 
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·välbesökt årsmöte nted 

Torna" hembyg·dsförening 

l 
Fornminneslöreningen på besök hos fru Klara Andersson. Fr. v. pros

' len Emil Ahrent, Lund, disp. Oskar Webmark, Veberöd, friherrinnan 
Charlofle Gyllenkrok; Svenstorp, lantbrukare And. Hugo Andersson, 

Vallkärra, och kyrkoherde Sven G. Svenninger, Lund. 

Torna härads hembygdsförenings' årsmöte på lördag-seftermidda
gen blev mycket välbesökt. Förhandlingarna hölls hos fru Klara An
dersson, Slimmingeby, men dessförinnan hade man samlats hos delto
ratör Yngve Lindberg, Eriksdal. · över JOO-talet medlemmar i 40-talet 
bilar hade begett sig till samlingsplatsen · för att under dekoratör 
Lindbergs ciceronskap l>ese hans my.cltet intressanta samlingar av 
gamla vävnader, och silversaker m. m. imymda i en mycket · gammal 
och intressant byggnad. 

Plöjningsdag på Svenstorpsgården 
En plöjningsdag var på torsda

gen anordnad för lantbrukama i 
skurupstrakten hos lantmästare Curt 
Nilsson, Svenstorpsgården, Skurup. 
Härvid demonstrerade Kullenbergs 
maskinaffär i Skurup vad en 3-skä
rig 12" -plog dragen av en 55-hästars 
Mc C01·mick B-450 dieseltraktor samt 
en 2-skärig 12"-plog dragen ·SV en 
35-hästars Mc Cormick B 275 - bå
da plogama av Harvesters fabri
kat - kunde uträtta på den bitvis 

,ganska styvå jorden. · 
Trots att tiden kanske inte är 

den allra lämpligaste för sådana här 
arrangemang, eftersom lantbrukarna 
har det ganska brått just nu med 
betor m. m., hade i alla fall en hel 
del intresserade slitit sig lo,ss för att 
titta på demonstrationen. Under fre
dagen anordnas en liknande demon
stration hos lantbrukare Carl-Olof 
Hansson, ~St. Isie, Klagstorp. 

Från demonstrationen i traktor
plöjning på Svenstorpsgården. 
Lars Andersson, Skurup, plöjer 

med en treskärig plog. 



• Skurup Skolidrott l 

En söl Skurupslrio. Fr. v. Ann Krislin Larsson och Ann Marie Anders
so n fi ck samma tid, 9,3 sek. på 60 m, och trean Ma j-Lis Svensson 

9,5 sek. 

Det rådde närmast landskampsstämning på Skurups idrottsplats 
på torsdagen, när högstadiet i enhefsskolan för andra året gjorde upp 
om klassmästerskapen och klasserna inbördes tävlade om vem som var 
bäst. Omkring 100-talet elever täv lade. 

En hel del rekord säg dagens fius, 
såsom 15-äringen Hans Hakers 35.05 
i spjut, 5.32 i läi:Igd samt 9.9 sek. på 
80 'm., och lika gamle Gregor Palms 
9.87 i kula samt 24.5 m. i diskus. 
Bland 14-åringarna noterades rekord 
av Tomas Åkerman i längd med 4.77 
samt av Lennart Borg i diskus med 
28.09, och 13-ärige Göran Särnert med 
1.40 i höj d och 4.26 i längd. 

För flickornas rekord svarade bland 
15-äringarna Gunilla Severin med 
32.55 i slungboll samt Ann-Marie 
Persson med 1.35 i höj d, 8.9 sele. på 

l 
60 m. Bland 14-äringarna Margareta 
Larsson med 32.64 m . i slungboll, 
Juliana af Uggla med 4.17 i längd 
och Siv Larsson 8.8 på 60 m., samt 
bland 13-äringarna Anna-Christin 
Larsson med 9.3 på 60 m. 

R e s u l t a t: 
Höjdhopp: 
Pojkar, klass 9: Robin Andersson 

152; Max Hansson 150; Hans Haker 
150; Lars Olsson 146; Bo Persson 140; 
Nils Johansson 1~5; Anders Vifot 130. 

Flickor, klass 9: Ann-Marie Pers-

son 135; Gun-Britt Andersson 122; 
Harriet Olsson 120; Gun Grönblad 
117; Gunlög Eiderbrandt 115; Rigmor 
Henriksson 110. 

Pojkar. klass 8: Lennart Borg 139; 
Claes Göran Andersson 137; Bo Lasse 
Nilsson 137; Bo Hansson 135; Thomas 
Åkesson 132; Kjell Inge Malmkvist 
130; Jan Ake Andersson 125; Per Ni
vald 125; Leif Åke Nilsson 125; Jan 
Åke .J eppsson 123. 

Flickor, klass 8: Marie Holterman 
122; Karin Persson 122; Rose Marie 
Carlsson 122; Bodil Andersson 120; 
Siv Larsson 118; Inga Maj Severin 
115; Britt Persson 110; Inger Lönn
bom 110; Anita Andersson 105. 

Flickor, klass 7: Marianne Hansson 
120; Ann-Christin Larsson 115; Kers~ 
tin Mårtensson 115; Anita Ringberg 

1
113; Ann-Marie Andersson 113; Asa 
Eiderbrant 113. 

Pojkar, klass 7: Göran Serbert 140; 
Ola Ingvarsson 136; Leif Olsson 136; 
Kjell Larsson 130; Knut Ingvar Pers
son 128; Claes Ingemansson 125. 
Lä~gdhopp: 

' 
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Deltagarna får sina instruktioner av agronom Alf Bjelke-Holterman. 
Domarna ses ti ll vänsl·er: lanlbr. Hugo Månsson, Elinelund, och agro

nom Holterman. 

PLOJHIHGST AVLING l SKIJRIJP 
Plöjningstävling stod på progt·ammet för Skurups SLU-avdelning 

på söndagsförmiddagen. Tävlingen som samlade 6 deltagare hölls ho~ 
lantbrukare John Bösgård och det var kontrollassistent Nils Nilsson 
Skurup samt avdelningens ordförande Börje Larsson som lagt up~ 
den. Domare var kontrollassistent Nilsson, lantbrukare Hugo l\'Iåns
~n, Elinedal samt agronom Alf Bielke-Holterman. 

' l 

.~n senare gick före tävlingens domarna över lag skött sig utmärkt 
borJan genom reglet;na tned deltagar- l?en att det naturligtvis fanns detal
na. E~t 30-tall åskadare hade sam- ]er som kunnat bli ännu bättre. Han 
lats for a~t se h~ ungdomarna kla- lämnade också dem som önskade täv
rade av sm uppg1ft, och bland dessa la på längre plan en del tips. Resul
var ett stort antal lantbrukar~ ?ch tat: l. que Nilsson, Skurup 81 p., 2: 
S~_lJ-ka;:nrater. Efter avslutad ~avlmg Lars E:1k Olsson, Hassle-Bösarp 78,5, 
bJöd varden, lantbrukare Bosgård, 3. Bertll Persson, Hassle-Bösarp 77 5 
domare och deltagare på kaffe. Då 4. Sigurd Jönsson Rönnelund 72 's' 
~v o~_ks~ agronom Holterman kritik Eskil Persson, Sa~itslöv 69, 6. Be'ngt 
over tavlmgen. Han framhöll att ung- Harald Hansson, Lindby 64 p. 



SKURUPSPOJKE HADE ÄNGLAVAKT 

En 8-årig Skurupspojke har en bilförares reaktionssna~bhet att tac- . 
ka för att han .oskadd kom ifrån ett elakartat äventyr vid 13.15-tiden 
på måndagen, 

Pojken kom på sin cykel från Spets
gatan i Skurup och S)<ulle korsa 
Norrgatan för · vidare färd på denna 
in mot samhället. Han var dock inte 

des föraren undvika att köra på poj
ken som emellertid med framhjulet 
snuddade vid bilen och föll i ga-

tillräckligt försiktig vid utfarten och tan. Pojkens skador inskränkte sig 
observerade inte en personbil, som dock till en skråma på ena lillfingret 
kom på Norrgatan norrut. Siktförhål- och även bilisten klarade sig helskin
landena i gatukosningen är mycket nad från äventyret. Bilen fick hög
dåliga och därför såg heller inte bi- ra framskärmen intryckt samt troii
listen pojken förrän denne från vän- gen ram- och axelskador och fick 
ster svängde ut framför honom. Ef- föras från platsen med bärgningsbil 
tersom bilen hade hunnit utanför medan cykeln blev oskadd. Olycks
hastighetsbegränsningen och hade tillbud har tidigare inträffar vid den
nått omkring 70 km hastighet hann na korsning där bl. a. en hög vall ' 
föraren inte stanna. För att rädda poj- vid vänster sida skymmer sikten och 
ken kastade han emellertid sitt for- döljer utfarten från Spetsgatan. Man , 
don över till höger, varvid bilen tör- får hoppas att vederbörande myndig- ' 
nade emot ett vägräck. Bilen blev l heter ser till' att denna trafikfälla eli
hängande gränsle över räcket med mineras innan ytterligare elyc
vänstra hjulparet på körbanan. kor, som kan få än allvarligare följ
Genom den snabba manövern lycka-l der, inträffar. 

Skurupspastor 
livligt hyllad 

Pastor Folke Paulsson vid Evan
gelisk-lutherska missionsföreningen 
i Skurup blev livligt hyllad vid ett 
möte på lördagskvällen. Anledning
en var att han då tog avsked från 
sina ~örsamlingsbor för att flytta till 
annan ort. Omkring 150 personer ha
de samlats till mötet i missions
kyrkan. 

Mötet inleddes med sång, varefter 
följde bibelläsning och välkomsthäls
ning. Distriktsordförande G. Johans
son, Hälsingborg talade så till pastor 
Paulsson och hyllade honom för hans 
fruktbärande arbete i V emmenhögs
bygden. Efter körsång framförde köp
man Mauritz Larsson, Lindby, före
ningens tack till dess omtyckte pre
dikant och överlämnade en avskeds
gåva. För EFS skurupskrets talade 
lantbrukare Emil Hansson, örsjödal, 
vilken också överlämnade en minnes
gåva, medan mödragruppens tack 
frambars av fru Elsa Hansson. Ock
så från juniorerna, Filadelfiaförsam
lingen i Skurup samt skolstyrelsens 
ordförande blev det hyllningar och 
blomstergåvor. 

Efter sång blev det kaffeservering, 
varpå följde ytterligare sång innan 
pastor Paulsson och hans maka tac
kade för de många hyllningarna. 

Skurupsbon ttll rätta 

Den saknade 51-årige skurupsbon 
har nu åter ko~nit till rätta. När 
han fick höra att han var efterilyst 
satte han sig själv i förbindelse med 
sina anhöriga. j 

Från arbetsförmedlingen 
l Skurup 

meddelar föreståndare Anders Ståhle 
att för s_eptember månad 71 ansök
ningar om arbete av 68 personer fö
relegat på den manliga avdelningen. 
Av dessa har 7 placerats på annan 
ort. 58 av 102 lediga platser har 
tillsatts, och dessa har främst gällt 
betupptagning samt byggnadsarbete. 
Yrkesfolk har varit efterfrågade, 
och då främst snickare och murare, 
men även maskinindustrin har sökt l 
arbetskraft. 

På den kvinnliga avdelningen har 
förelegat 33 ansökningar om arbete 
av 31 personer, och av dessa har 3 
placerats på annan ort. Av 30 lediga 
platser har 17 tillsatts. Den största 
efterfrågan på kvinnlig arbetskraft 
har kommit från Akvarex samt från 
folk som velat ha hemhjälp. 
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~==::===========~======--~:mete 

BILIST RÅDDADE POJKE 

Bilen blev hängande över ett vägräcke. 

En trafikolycka, s?m kunnat kosta en 8-åring livet, inträffade i 
Skurup på måndagseftermiddagen. En personbil kom fl'ån det tät
bebyggda samhället norrut. I Norrgatan, där Spetsgatan utmynnar 
i Sandåkravägen, kom en 8-årig pojke på cykel. Den dåliga sikten 
på platsen gjorde att biJ.föraren och. cyklist inte observerade varandra 
i tid. 

Bilföraren, som körde 60 km/ tim, med båda högerhjulen och blev 
kastade bilen till höger och dennas hängande ovanför en ca tre meter 
vänstra sida touchade pojkens cy- hög slänt. Bilföraren en önnarpsbo 
kel. Pojken undkom med sår på ett klarade sig också !dn äventyret, me
finger. Bilen, som fortsatte över till dan däremot skadorna på vagnen 
höger sida, körde över ett vägräcke blev avsevärda. 

~-

\ 

"Repövningar" på lantmannoskolan 

En bild från "övningarna" . Fr. v. Arthur Hansson, Skivarp, agronom 
Alf Bielke-Holterman, Kjell-Ove Persson, St. Bedinge, Erik Malm

berg, Torsjö, och Georg Gullstrand, Malmö. 



Sjnkhus och skolor besågs 
vid landstingets studieresa 

Rektor Gunnar Knutsson, Skurup, landstingels ordf. Rudolf Ander
berg, Vollsjp, v. ordf. j Vemmenhögs m. fl. häraders lanlmannaskolor, 
agronom Ernst Möller, örsjö boställe, samt landslingsdirektör Hans 

Sandberg. 

På onsdagen företog ledamöterna i Malmöhus läns landsting sin tradi· 
tionella "inspektionstur", eller kanske rättare benämnt studieresa, till 
några av landstingets inrättningar. Tisdagen hade ägnats åt utskottsar· 
bete och det sedvanliga_ s. k. "mattinget" på Grand Hotell i Lund. Till 
denna middag var landstingets tjänstemän och representanter från oli
ka myndigheter inbjudna. 

Arets studieresa gick till Svedala, der planringen av lasarettet. Han 
Trelleborg och Skurup. I Svedala be- fra~nhöll o_cks~ nöd':'ändigheten av 

. .. .. ratwnahsenng mom sJukvården. Utan 
s~gs Osterhe~met· ett hem ~or psy~ rationella metoder kommer vårdkost· 
k1skt efterblivna barn och lansSJuk- naderna i framtiden att bli mycket 
hemmet. På .. öster hemmet hälsade di- ,stora 
r_ektlons()rdfo~anden, rektor Joel Sal-. Efter Trelleborgsbesöket ställdes 
lius, Esl?v, valko~men o~h professor färden till Skurup där byggnadsar. 
Sture S1we r_~doroorde for .. hemmets betet för lanthushållsskolan pågår. 
verksamhet. Osterhemmet a! ' ett av Ordföranden i byggnadskommitten, 
landets. modernaste hem .~or. denna agronom Ernst Mcller, örsjö, välkom· 
kategon barn. Det blev fard1gt 1957 nade i lantmannaskolans aula och re· 
efter ombyggnad från ålderdomshem. dogjorde för planerna på en lant· 

I Trelleborg fullbordas nu sjätte hushållsskola i Skurup. Skolan skulle 
byggnadsetappen vid länslasarettet. varit färdig i år, men byggnadsar
Om fyra eller fem år beräknas la- betet har försenats, varför skolan kan 
sarettet vara färdigt. Det är kost- tagas i bruk först nästa år. Sedan 
nadsberäknat till 14 miljoner kronor. rektor Gunnar Knutsson, talat om för 
Landstingsledamöterna hälsades vid landstingsledamötena hur Skurups 
ankomsten till Trelleborg välkomna lantmannaskola arbetar, en rundvand
av direktionens ordförande Hilding ring gjorts genom de båda skolorna 
Nilsson. Centrala byggnadskom- och eftermiddagskaffe avnjutits, var 
mittens ordförande, Torsten Andree, tiden inne att återvända till Lund. 
Lund, lämnade en redogörelse för Såväl i Svedala, som Trelleborg 
byggnadsplanerna vid Trelleborgsla- och Skurup frambar landstingets 
sarettet, varefter en rundvandring fö- ordförande, riksdagsman R ud. An
retogs. Vid den efterföljande lun- derberg, Vollsjö, ledamöternas tack 
chen i lasarettets matsal framförde till värdarna. 
direktionens ordförande Hilding Nils- På torsdagen har landstinget sin 
son, ett tack till landstinget för det stora arbetsdag. Då föreligger ut
intresse som -visas Trelleborgs lasa-,skottens förslag klara till avgörande. 
rett. styresmannen, överläkare Erik På fredagen avslutas landstingsför,. 
Norup, tackade å tjänstemännens väg- handlingarna sedan staten och utde
nar landstinget för gott samarbete un- biteringen fastställts. ~ 
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Fröken Agnelat Nilsson j en hösldräkt, fru Margareta lindblad en 
vinlerkappa samt fru linnea Waldeck. 

Att Skurupsdamerna är synnerligenibland också en yrkesmannekäng, vi· 
klädintresserade kan man förstå av sade upp kappnyheterna. Hr Norens 
den stora publik som mannekäng- kommenterade de vackra plaggen. 
uppvisningarna i köpingen samlar. Fru Linnea Waldeck kommenterade 
På torsdagskvällen hade hundratalet och förtjusningen bland publiken 
damer samlats i Waldecks trivsam- var stor. 
rnavisningslokal för att övervara fir- Modeaffären Chic svarade för att 
mans visning av höstmodet. Nämnas rätt hatt visades tillsammans med 
kan att så gott som alla platser i rätt plagg och ·fru Inga Lindblad 
lokalen var förhandsbeställda. bjöd under visningen på pianomusik. 

Representant Lennart Noreus, Häl- Nettot av mannekänguppvisningen 
singborg, inledde med att orientera går till Hammarskjölds minnesfond. 1 
om påbuden från Paris. 

Själva mannekänguppvisningen fick 
en näpen upptakt genom att fem 
barn med kvällens båda yngsta man- · 
nekänger, treåriga Inger Nilsson och 
tre och ett halvt år gamle Robin 
Lindstedt, i spetsen visade hur de 
yngsta ska vara klädda i höst. Tiol talet något äldre mannekänger, där-



ivench.r på Svaneholm 
11111

1 

Fru Berit Bornefors i mönslervävt siden och mink utgör ett parant 

blickfång i slottstrappan och fröken Ulla Blixen-Finecke i lonåringens 

mest älskade dress: långbyxor och lopp. Byxorna är extra lina i 

glifirande brokad. 

Varför inte i Skurup? Svenska damer är så modesinnade och de som 
förser oss med kläder så påpassliga att det egentligen inte väckte någon 
uppmärksamhet, när köpman Ove W·ickman annonserade an Givenehy
modell på Svaneholmsvisningen i går. Det var en körsbärsröd, fodral
klänning i helsiden, just så raffinerat enkel som det anstår Paris. 

Naturligtvis blev klänningen app- senterade jersey både för vardag och 
låderad - kanske allra mest för att fest - nätta och lättburna dräkter 
den röda färgen stod så bra till man- av två- eller tredelat slag för för
nekängens blonda hår - men den middgen, finmaskig jersey av hög 
skilde sig inte alltför mycket från kvalitet för eftermiddags- och kvälls
det övriga som visades. Det var svensk bruk. På damer med större nummer 
konfektion, och den gör det möj- hade man tänkt med flera utmärkta 
ligt för damer ute i Vemmenhög att ensembler. En slät klänning med 
vara lika vackert och moderiktigt jacka är ofta mycket fördelaktig 
klädda som damer lime i Malmö för dessa figurer, och numera finns 
eller i Stockholm. åtskilligt att välja på, så man be-

Söndagen bröt det vackra höstväd- höver inte riskera uniformitet. 
ret med strilande regn, men detta Det aktuella lurexglittret förekom 
hindrade inte att damer från Skurup måttligt, och det är man glad för. 
och hela häradet i övrigt hade be- Det vore förfärligt om alla damer 
gett sig till Svaneholm. Vemmenhögs skulle uppträda i guldfodral! Välskur
härads livaktiga hembygds- och forn-
minnesförening bjöd på modevisning 
i det gamla slottet, och en förnämare 
omgivning torde man få leta efter. 
Den passade som hand till handske 
när det gällde den inledande dräkt
paraden med stildräkter ur slottsmu-

l 
seets samlingar, men QCkså de mo
derna kläderna fick en utsökt bak
grund. 
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På Svaneholms slott 

Fmn m!liilneik!~isniJilg.en på 
Sv·aneholms slo.tt, som 1 saanarlbebe 
me.d Widkmans i S~'llli"Up anordnadles 
till fö:mruån f~r Woemmenhögs f:om
miJrmesfÖlrening, 5€IS h.är maameikiäng
en mu W anja Cewe i mookaJj aclca 
:til'l i!'lllti;g rte.l')'lenoelkaol. ÖV1ev 100-talet 
!Pla!gg vrllsaJdes; ikSJppOr, dräik1bev, ikllän
ningan." såväl som d(y.nane Pä!sml oc!h 
stolor i lyxiga krvWi,teer. j 

i YJ/!o J.)))' 
Skurupsungdomar vtsar 
stort tennisintresse 

Fru Karin Kullenberg visar de rätta greppen för sina elever. Som 

synes är flickorna i absolut majorilet i nybörjargruppen. 

En englandsresa blev orsaken till att den vita sporten fick ytt~r
Jigare två entusiastiska anhängare i skurupstrakten. ~~ båda 15:år!ga 
flickoma Anna-Kerstin Håkansson från V. Vemmenhog . och Bug1ttl;l 
Larsson från ölöv Skivarp, gjorde en gemensam resa bli bekanta 1 
England Qch blev 'på kuppen tennisbitna. , 
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27 4 H-ungdomar en.!tor fnmilj 
i sitt ''klubbhus'' i Onnarps by 

·-

"familjemedlemmarna" samlade 
farbror Otto. 

• 
"Min fru och jag har själva växt 

upp inom 41 H-rörelsen, och vi 
}tar för övrigt den att tacka för 
att vi träffades vid en ungdoms
kurs på Tornelilla la~tmannaskola", 
berättar lantbrukare Otto Olsson, 
när vi sitter i hans och hans fru 
btgas trivsamma hem i önnarp och 
väntar på att en grupp 4 H-ung
domar skall komma för att öva itt 
sitt program för söndagens skörde
fest i Gärdslövs församlingshem, 
so!Jl kiubbarna i Gärdslöv-önn
arp och Anderslöv skall ha ge
mensamt. 
"Vi tycker att den här rörelsen 

är en väldigt fin ide, och det är 
· mycket tacksamt att arbeta med 

ungdomar", fortsätter ~tbrukare 
Olsson. "Därför var det rått natur
ligt att vi försökte att få igång en 
klubb här i trakten, när vi för tre 
år sedan flyttade hit från Löderup. 
Vi tyckte att ungdomarna behövde 
få något trevligt att syssla med, och 
kanske det kan bidraga till att mot
verka flykten från landsbygden." 

Lantbrukare Olsson berättar 
att detta är Gärdslöv-önnarps 4 H
klubbs andra verksamhetsår. Klub
ben är mycket livaktig, och ' med
lemmarna - 27 pojkar och flickor 
i åldern 10--14 år - är enormt 
intresserade av sin klubb. Fint stöd 
har man av de intresserade föräld
rarna som så gott man kan söker 
hjälp~ till, och av affärsmännen i 
Skurupstrakten, som skänker fina 

. ~muntringspriser till ungdomarna. 

Ci viiförsvarskurs 
för flicl{or i Skurup 

Instruktören, folkskollärare Carl-Åke Lähnn ser till alt Mildred Pers

son varsamt lyfts upp av Inga-Lisa Persson, Berith Axelsson och 
Fhebe Persson. 

"Ta det försiktigt - det här är inte som om man gick på fryshuset 
och lastade grisar." Folkskollärare Carl Åke Lähnn från Vollsjö instrue
rar en grupp skurupsflickor i hur man tar hand om en skadad och 
lyfter upp henne på en bår. Det gäller att vara försiktig så att skadorna 
inte förvärras. N u är det kanske inte så farligt om offret skulle få en 
något omild behandling. Henne är det inget fel på - HON BARA 
MARKERAR EN SKADAD, MEN Nästa gång kan det vara allvar. 

J 



Malle Prahl visar stolt sin Sirasser-färgduva för kamrate rna Rolf 
Skivarp, Rolf Augustsson, Skivarp, Siv Larsson, Skurup, 
Törnqvist, Skivarp, och Rose-Marie Carlsson, Skurup. 

PLöJNINGST ÄVLAN· l .RYDSGARD 
GAV MYCKET JÄMNA RESULT AT 

De dukt iga p löjarna med tävlingsledaren. Fr. v. Jan Severin, Kals
lösa, Lennart Hansson, Trunnerup, tävlingsledaren Sv. E. Hansson, 
Villie, Stig Svensson, Varmlösa, Roll Hansson, Vallösa, och Nils Hans-

son, . Varmlösa. 

Rydsgårdsortens SLU-avdelning hade på söndagen anordnat plöj
ningstävling hos lantbrukare Emil Hansson, Villiegården. Som be· 
kant fick tävlingen stäJlas in förra söndagen eftersom inte tillräck
ligt många deltagare anmält sig. 

Nu hade emellertid sex modiga plöjningen. överlag var man nöjd 
män mött upp och de utförde ett med prestationerna och kunde kon
gott arbete i den ganska lättplöjda statera att det var en god plöjning. 
jorden. Efter tävlingen bjöd värden Resultat: Seniorer: l. Lennart Hans-

1 på kaffe och därvid svarade agro- son, Trunnerup, 75,5 p., 2. Curt Nils
nom Alf Bielke-Holterrnan, Skurup, son, Bedens Nygård, 71, 3. Jan-Åke 
som var dornare tillsammans med Severin, Kastlösa, 70,5, 4. Bengt Hans
lantbrukare Emil Hansson, Villie- son, Villie, 69,5. Juniorer: l. Stig Al
gården, och baron Jörn Ramel, Vid- ·lan Svensson, Vomblösa, 60,5 p., 2. 
arp, för genomgång och kritik av Rolf Hartrnann, Vallösa, 54. 

/~10 
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Bra upptakt för samkväm 
.vid Skurups folkhögskola 

Roger Carlsson so m magistern läxar upp eleverna Birgifta Runsten 
·och Majke n Nilsson. 

Det' var ju bra det här - hur l dentligt ·under den glada och ge-
1 ska detta sluta? yttrade ·rektor Stig mytliga stämning som är s· å . karak
Lundgren bL a., när han med några teristisk för Folkhögskola~n~·-~-- -
väl valda ord tackade för presta
tionerna på scenen efter det teater
program som inledde det första sarn
kvärnet för skolåret vid Skurups 
Folkhögskola. Det var nykomlingar
na i första årskursen som svarade 
för underhållningen och de skötte 
sig verkligen på ett sätt som lovar 
gott inför kommande teaterkvällar 
på skolan. 

Naturligtvis kan man inte bjuda 
på stor teater så här i början på 
terminen - det hela var väl närmast 
tänkt som en "uppvärmning" inför 
kommande uppgifter och ett tillfälle 
för eleverna att bekanta sig med 
varandra. Trots detta visade det sig 
finnas en hel del duktiga förmågor 
bland "de yngsta", både vad det 
gäller agerande och sångprestationer. 
Man bjöds på en blandad kornpott 
av nytt och gammalt, där skolan 
var det genomgående temat, utan 
några stora pretentioner. Men pro
grammet var trevligt och det applå
derades flitigt och skolans nykom
lingar fick en försmak av vad sarn
kvärnen kan bjuda när det gäller 
underhållning och teater. Som van
ligt blev det en kaffepaus med till
.l)örande allsång innan Bengt-Arnes 
Gäng spelade upp till dans i gym
nastiksalen. Här roade man sig or-



V ARGUNGAR P Å ''LANGRESA" 
KRING SVANEHOLM SLOTT 

Här är e n vargungeflock samlad v id Svaneho lmssjön tillsammans 
med ledarin nan. 

Vargungarna från Skurups och Rydsgårds . scoutkårer var på sö.n
dagsförmiddaaen ute på långtur. I Blekinge vtsade de att de kunde for
töja en båt, i Småland att de kände ti~l hur man uppfö_r sig ~ skog 
och mark, iStockholm att dc kunde farglagga de nordtska lander
nas flaggor, och i Lappland att de kunde fånga renar med lasso. 

Nu var det inte så värst många och flickscouter irån Skurups- och 

k
'l t d b h" d f. a"rdas för den Rydsgårdskårerna som hade en trev-
l orne er e e ov e. .. . . lig friluftsdag. 

här rundturen ... Alltihop fors~~glck Det hela rörde sig om en riks
i Svaneholms!errangen, och strackan tävling i vilken omkring 33.000 scoute 
avverkad~s till fots och patrullvls. av all~ klasser deltog - var och 
Det var mte heller bara. vargungar- n på sin ort I Svaneholmsterrängen 
na som var ute och rorde på sig, ~ar utlagda tre banor - en för var
utan sa!"manlagt var det . ett 130- dera blåvingar, vargungar och de 
tal blåvmgar, vargungar, po]kscouter äldre scouterna. Längs dessa hade 

olika stationer anordnats, där diverse 
uppgifter skulle lösas, anpassade ef-

f/ 
ter de olika klasserna. Blåvingarna 
skulle bl. a. i minnet hålla reda på " / '{J _ f1 vilka ingredienser det skulle vara 

· - till pepparkaka och tala om dessa 
för den glömska tant Brun, varg
ungarna gjord e sin resa till olika 
landskap, där man också fick reda 
på för dessa karakteristiska saker, 
och scouterna fick bl. a. bygga en 
släpa av slanor och snören samt re
dogöra för scoutlagen. Delvis var 
banorna ganska lika varandra men 
av olika svårighetsgrad. 

Ungdomarna giCk upp med liv och 
lust i tävlandet, och ledarna hade 
det snärjigt värre. Säkert är att alla 
hade en verkligt skön dag ute i 
naturen om än himlen var grå och 
dyster. 

Resultat: 
Blåvingar: l. flocken Vitsippan, 

Rydsgård, 2. Prästkragen, Rydsgård, 
3. Nyponrosen, Skurup, 4. Blåsippan, 
Skurup, och Blåklockan, Rydsgård. 

Vargungar: l. Gula Kullen, Sku
rup, 2. Bruna kullen, Rydsgård, 3 
Grå kullen, Rydsgård, 4. Bruna kul
len, Skurup. 

Flickscouter: l. patrullen Lärkan, 
Rydsgård, 87 p., 2. Ekorren, Skurup, 
87, 3. Rådjuret , Skurup, 86, 4. Vipan, 
Rydsgård, samt Ugglan och Svanen, 
Skurup, 84. 

Pojkscouter: l. Höken, Skurup, 89 p 
2. Ugglan, Rydsgård, 87, 3. Ekorren, 
Skurup, 85, 4. Rådjuret, Skurup, 84. 
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LUFTGEVÄRSSKYTTE l SKURUP 

styrelsen i den nybildade klubben. Fr. v. v. o rdf. Uno Roos, sekr. 
Lennart Bergh och ordf. Tore Jönsso n. 

Skurupsborna kommer inom en snar framtid att kunna ägna sig 
åt en ny intressant inomhussport. Skurups skytteförening gav vid sitt 
årsmöte i våras en kommitte bestående av Tore Jönsson, Lennart 
Bergh och Uno Roos i uppdrag att söka skaffa lokal och förbereda 
en sektion av föreningen för luftgevärsskytte. Kommittlin har nu 
hunnit så långt J?led sitt arbete, att denna trevliga skytteform kanske 
kan komma i gång redan under den kommande veckan. 

Kommitten har lyckats få tag i en 
trevlig källarlokal i Skurupshus nr 
3, som lämpar sig utmärkt för luft

t gevärsskytte. Här har man dels en 
lokal om 17 gånger 6 m för själva 
skjutövningarna och dessutom pentry 
och toaletter. På onsdagskvällen in
spekterades lokalen av kommit~en, 
som var mycket nöjd med_ den och 

som planerade för de olika anord
ningarna såsom tavelställ och belys
ning som erfordras. 

Redan· innan kommitten utsägs ha
de man inom skytteföreningen dis
kuterat denna form av träningsskjut
ning, som är ett utmärkt sätt att 
hålla sig i form under vintern, in

nan skyttesäsongen åter kommer 
igång på utomhusbanorna. Luftge
värsskyttet bedrives på 10 meters 
håll, och vapnen - tyska Walter -
.som har en vikt som är ungefär den
samma som mauserns, är verkliga 
precisionsvapen. Träningen är verk
ligt billig - skotten kostar inte mer 
än l öre st. Någon olägenhet för 
övriga hyresgäster bör det inte hel
ler bli, eftersom vapnen inte för n å
got större väsen. Kommitten har f. ö. 
vid provskjutning kontrollerat att 
inget skall höras in i lägenheterna. 

ELITTRÄNING 

Föreningen kommer att inköpa 
ett antal luftgevär som skall ställas 
till skyttarnas förfogande. Flera 
medlemmar har redan ·skaffat sig 
egna gevär, och fler lär komma att 
göra det nu. Nämnas kan att de 
flesta av Sveriges elitskyttar tränar 
luftgevärsskytte under vintern för 
att hålla sig i form. Svenska sport
skytteförbundet har instiftat en serie 
märken för just denna skytteform 
som i utlandet är mycket populä/ 
BL a. i Tyskland råder en omfattan
de tävlingsverksamhet i luftgevärs
skytte. 
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Traktordemonstration i Börringe 

Tandemtraktorn t illdrog sig stort inlresse. 

Traktorn spelar en mycket stor roll inom det moderna jordbruket, och lantbrukarna är lyhörda för de 

olika traktorernas fördelar. Tl'aktordemonstrationerua brukar därför tilldraga sig ett stort intresse, och detta 

syntes inte minst på tisdagseftermiddagen, då trots det regniga och blåsiga vädret omkring 50-talet jord

brukare samlats på Böninge Klosters huvudgårds ägor, där lantbrukare Seved Wen1toft Upplåtit mark för 

en av Skånska lantmännens maskinaktiebolag arrangel'ad demonstration av traktorer i plöjningsarbete. 

Disponent Stig Nilsson vid SLMA fick fyrhjulsdrift med lika stora j vilket betyder åtskilligt också för 
hälsade välkommen och framhöll hjul, där drivkraften normalt låg andrahandsvärdet. Ett 20-tal dylika 
därvid att det dåliga vädret hade den kring 45 % på framhjulen och 55 % tandemtraktorer finns f. n. i bruk i 
fördelen att traktorerna sattes på på bakhjulen, till mindre än halva Skåne. Nämnas kan att den med den 
svårare prov, innan han redogjorde priset för en specialmaskin. Genom 6-skäriga plog ' den försetts med kun
för SLMA:s försäljningsframgångar. att på detta sätt koppla samman två de klara c:a 2 tnld av demonstra
Ordet överlämnades så till inspektör traktorer får man under goda för- tiansjorden per timma, enligt inspek
T. Lindman från Bolinder-Munktell, hållanden en maskin, som motsvarar tör Lindman. 
som redogjorde för de Volvotrakto- 21/2 traktor, och under sämre förhål- Efter genomgången blev det de- ~ 
rer, som sedan skulle visa vad de landen blir skillnaden än större. Vid monstrationsplöjning, vilken med 
dög till, när det gällde plöjning. behov kan traktorerna .kopplas från stort intresse följdes av lantbrukar-

Först presenterades den nya diesel- varandra och användas var för sig, na. 
traktorn Buster på 40 hästkrafter, 
vars 5 växlar erbjuder ett hastig-. 
hetsområde på 2,9-27 km/tim. Trak
torn, som är speciellt lämpad för 
frontlantare, har lång hjulbas med 
anledning av att de nya moderna 
hydraulsystemen överför ganska stor 
vikt från framändan till bakändan. 
Den är vidare försedd med fr.igåen
de kraftuttag och helt oberoende 
hydraulsystem med frånkopplingsbar 
hydraulpump, som vid full viktöver
föring mellan redskap och traktor 
ger ett jämnt plöjningsdjup. Vikt
överföringen kan frånkopplas vid 
körning med äldre plogtyper med 
stödhjuL 

Vidare demonstrerades Boxer 350 
med välkända BM-dieseln 35-36, 
vilken dock getts större cylindervo
lym och utvecklar 55 hästkrafter. 
Dess stora segdragningsförmåga 
poängterades. Även denna traktor har 
lång hjulbas, och den har 10 växlar 
fram. Den har vidare helt oberoende 
kraftuttag, till- och frånkopplings
bar oberoende av kopplingen, samt 
modern hydarul med ställbar vikt
överföring, fick åhörarna bL a. veta. 

stort intresse tilldrog sig en tan
demtraktor Boxer. Inspektör Lind
man förklarade att man på detta sätt 

På rymmen ä,· elen stork 
som under 

några dagar gästat Skivarps socker• 
bruk. Skånes djurpark, Frostavallen, 
saknar en stork och förmodligen å'l' 
det denna som mellanlandat i Ski
varp. Nästa anhalt Afrika? 
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Storken trivs bra • 
l Skivarp 

Här spatserar skivarpsstorken omkring på en äng mitt ibland vilande och idisslande kreatur. Han trivs 
i markerna och har tydligen rik tillgång till föda. 

Den stork som för en vecka se
dan kom på . besök till Skivarp, 
trivs tydligen så bra ute vid socker
brukets dammar att den allvarligt 
funderar på att bli bofast här. An 
nu har den i alla fall inte visat 
några tecken på att vilja ge sig 

iväg - till glädje för Skivarpsbor
na, som så länge som möjligt vill 
ha kvar sin kära och sällsynta gäst. 
Tydligen finns det tillräckligt med 
godbitar längs kanten av dammar
na för att den ska känna sig till
freds. Grannsämjan med korna är 

ft.Cftc -- 1/ 

den allra bästa, som framgår av 
bilden, och särskilt skygg för män 

niskor är storken inte heller .. Så

pass nära som tio meter kan man 
gott komma den innan den· drar 
sig undan. 



Suggor i spilta 
på Önnarpsgård 

Lanlbrukare Olto Olsson vid sina nyinredda spillor för suggor. Sonen 
Göran övervakar ulfodringen. 

Att lwr skall stå uppbundna i ladugården i var sitt bås ta~ m,an f?r 
självklart, men att även grisar binds upp på samm:' .. satt 1 var sm 
spilta är mera ovanligt. En av de lantbrukare, so~ .tillampar det syste-
met för sina suggor, är. lantbrukare Otto Olsson 1 onnarps by . l 
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SVAHEHUSFAMILJER STORTRIVS 
LöSER PROBLEMEN GEMENSAMT 

"Här ule !rivs vi och här har vi del lugn! och skön!", säger dr Ring
berg, medan dollern Helena hjälper pappa all göra upp en brasa 

i vardagsrummeL 

I takt med att skolväsendet centra liseras och nya moderna skolor 
byggs får komll;lunerna runt om i bygderna bekymmer med att söka få 
användning för de gamla skolor, som inte längre behövs för undervis
ningsändamät Byggnaderna är kanske i gott skick, men läget så pass 
avsides att ingen har lust att bo där eller förlägga mågon småindustri 
eller dylikt dit. Svaneholms skola i Skurup är emellertid ett exempel 
på hur en skola, trots att läget inte är centralt, kan användas för bo
stadsändamål. och att folk kan trivas där. 

Byggnaderna består av en ren lä- nare eller kl 8.15 och lunchtiden har 
rarbostad byggd så sent som 1952 ändrats till kl 11.15-12.15. Också det-

h 
d ' d 1 -1 b b dd ta innebär en ökad kontakt meJ 

oc se an en apn e o a\· barnen. 

"Jag tror på det här systemet, som Härom dagen var det premiär för 
har en hel del fördelar", förklarar de nya spiltorna, av vilka det f.ö. l 
lantbrukare Olsson·. "Jag har förut finns 10 stycken. Två suggor bands 
varit hänvisad till att släppa ihop upp, och om de än protesterade gan
flera suggor efter grisningen för att ska eftertryckligt mot detta intrång 
spara utrymme. Det blir emellertid i rörelsefriheten i början, tycktes de försäljare Elvir Lindkvist med maka 
i regel en hel del kiv mellan sug- finna sig i sitt öde _,ganska snabbt. Ally och en dotter, som går i andra 

VERKSTAD OCH BOSTAD 

gorna, och det ar alltid de svagaste Lantbr';L<:are CHsso71 foridarar att det klass i skolan. en ren skolbyggnad, ]!'abrikör. Hansen framhåller som 
som t rängs undan från mathon. Of hela gick smartfriare an han hade .. . .. storsta skal till att han flyttade till 
ta kan suggorna också skada varan- v~n~at, och J:an anser att suggorna dar fabnkor Henry Hansen och hans svaneholmsskolan att den erbjöd en 
dra. Det där har varit ett problem van)er sig hka snabbt som kalvar !maka Aina bor sedan den l ju\i passande verkstadslokal, och då an-
- helst som det oftast är de bästa och kvigor vid att stå bund~a. 1samt en byggnad med ursprungligen såg han at.~ han ~ika _ gärna också 
mödrarna som blir värst utsatta. Då Förutom de 10 nämnda spiltorna såväl klassrum som bostäder där pro- kunde bo l:_larute. Pa kopet vann han 
de tar bäst hand om sina smågrisar finns i före detta häststallet 3 boxar . . .. · . . ' och fru Ama att de fick ~n bostad 
är de ofta de magraste efter gris- för rekrytering. där ungsuggorna får vmswllakare ·Per-Ene Rmgberg med i intim kontakt med den natur, som 
ningen och behöver väl äta '· upp sig. hålla till innan de _blir så stora att familj flyttade in för något mer än de båda är förtjusta i. Källaren och 
Om varje sugga hålles för sig själv de lämpar sig att bmda upp. VIdare •en vecka sedan. de två klassrummen i bottenvåningen 
mellan grisrungarna undvikes kivet." finns där 11 grisningsboxar saJ?t 3 l . har tagits i anspråk som verkstads-

Lantbrukare Olsson har alltid va- boxar för smågnsar. I allt racker Hur kan d.~.t komma .. Sig att folk lokaler, medan gymnastiksalen och 
rit intresserad av spädgrisuppföd- stallet till för att hålla 25 moder- flyttar från SJalva samballet och d~3s småskolan på andra våningen har 
ning. Visserligen håller han på att suggor. . 1 bekvämligheter och korta avstånd och inretts till en trivsam bostad. 
även bygga upp en nötkreatursbe- · l bosätter sig "ute i ödemarken"? Fa- ~ånga har funderat. öve; h '!Jr fa-
sättning, men grisarna är i alla fall f; . . .. . milJerna . skall klara s1g pa vmtern 
huvudintresset. När han och hans fru ) 1tc ~ 1 ID!l)erna forklarar att d~ tnvs med då snön spärrar vägarna. Familjerna 
Inga övertog gården för snart tre år "' naturen och lugnet. Här kan man, på "Svanehus" - så skall denna 
sedan, fanns där ett häststall, som från tomten promenera direkt ut i "koloni" heta enligt dr Ringberg -
genast befanns lämpligt som svinstall. skogen och njuta av vad naturen kan har emellertid beslutat sig för a te 
Lantbrukare Olsson berättar att han l erbjuda. Dr Ringberg framhåller att göra det bästa möjliga av omstän- J 
redan vid ombyggnaden funderade pä ll han på detta sätt effektivare kan ut- digheterna. En vägförening har bil-
hur han skulle undvika stridigheter nyttja fritiden. Han har ordnat det dats av alla dem som bor utme.~ 
mellan suggorna, och han hade redan ~ så att han, bortsett från mottagningen vägen. Vägen skall ställas i ord-
då det system han nu gått in för linne i Skurups samhälle, kan klan. ning, den skall breddas och vägha-
i tankarna. När han så på ett par j_ av övrigt arbete såsom de adminis- nan jämnas, och man skall se till 
andra gårdar såg att systemet till- ~ jtrativa sysslorna m.m. i bostaden i att det blir fri sikt i kurvorna. Med 
lämpades och fungerade fint i prak- ./ stället för på mottagningen. Samti·· tanke på eventuella snöhinder skall 
tik~, realiserade han sin ide. digt som han finns inom räckhåll vidare anskaffas ett plogblad, så att 
, Genom att suggorna binds upp för telefonen, får han uppfyllt det snön kan skaffas bort. Vidare kommer 
vinner man vidare att det inte krävs ) ~~ )t önskemål han, trots att han är född man att i stor utsträckning samord-
så stort utrymme som om de skulle stockholmare och varit bosatt där i na inköp m.m. och på så sätt hjäl-
gått lösa i egna boxar, påpekar lant 28 år alltid haft om att få bo ute pas åt. Ensamt blir det inte på "Sva-
brukare Olsson, som också framhål- på rena landet. nehus" försäkrar samtliga. Om man 
ler att hygienen blir bättre och ut- är van att ha folk omkring sig, 
gödslingen mera lättskött och ratio- blir enda skillnaden att de gäster 

l!::::===nell. =============~~==:::!:===================dsom kommer blir dubbelt välkomn>l. 



Högtidlig FN -dag 
Trots ruggigt och kallt höstväder 

mötte Skurupsborna upp i stora 
skaror till tisdagskvällens FN -fi
rande och man räknade med att 
bortåt 700 personer hade samlats 
på torget vid högtidlighetens upp
takt. Det blev också ett impone
rande och vackert fackeltåg till 
kyrkan som var fylld till sista plats 
när Skurups musiksällskap inledde 
högtiden med ett musikstycke. Ti
digare på dagen hade .skolorna i 
Skurup firat FN-dagen i anslutning 
till morgonsamlingarna. 

Skurups sagostunders musikkår 
spelade under samlingen på torget 
där hemvärn, lottor, Röda kors, FBU 
och två FN -soldater bildade heders
vakt och där civilingenjör J. E. Wi
fot hälsningstalade. I sitt anförande 
erinrade talaren om FN:s stora upp
gifter och om generalsekreterare 
Dag Hammarskjöld och påpekade att 
kvällens FN-firande även var en 
minneshögtid över Dag Hammar
skjöld. 

Med en FN -flagga, svenska flag
.gor och paradutrustad hedersvakt i 
teten, marcherade ett imponerande 
fackeltåg till kyrkan där marschaller 
kantade gången fram till templets 
ingång. Högtidligheten i kyrkan in
leddes ev Skurups musiksällskap och 
skoleleven Gun-Britt Andersso.n 
sjöng solo "Sverige" och efter psalm 
572 vars 1-2 höll rektor Carl Erik 
Lövqvist, Ystad, minnestalet. 
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• Skur:up l 

Talaren erinrade om FN:s uppgif
ter, att i sitt dagliga arbete försöka 
förverkliga ideal i en sargad tid, ett 
arbete som inte är så lättt. Vi minns 
tragedin i Ungern sade talaren, där 
FN inte kunde ingripa, och vi ser F. d. FN-soldater paraderade stram givakt med FN-flaggan. 
hur hatet och revoltmantaliteten här-~---=----~~'-=-------------~------' 
jar i t. ex. Algeriet och hur det går 
i östtyskland. Man frågar sig om 
detta är en värld som FN garanterat 
och vad FN gör. Man får dock be
tänka att tack vare FN:s insatser 
flammar dessa kriser )nte upp till 
kng. Genom FN har kriserna be
gränsats. Man får också hålla i min
net att FN som i dag fyller 16 år 
lika väl som tonåringar i allmänhet 
har sina problem, men också framti
den för sig. 

Det är · gigantiska uppgifter som 
förelägges FN att svara för. att en 
hel värld där många miljoner sväl
ter, det är ett arbete på lång sikt 
och det krävs att varje land gör si
na insatser. Det behövs män som 
kan inge förtroende och en sådan ha
de FN i Dag Hammarskjöld. Gerrom 
honom blev FN en ·stormakt som vi
sade självständighet gentemot de bå
da andra stormaktsblocken och en 
organisation och stormakt som helt 
lät sig leaas av FN:s upphöjda prin
ciper utan att snegla åt öst eller väst. 

Efter talet sjöng enhetsskolans 
sångkör "Frihet är det bästa ting" 
och "Härlig är jorden" och musik
sällskapet spelade varefter kollekt 
upptogs till Hammarskjöldsfonden. ' 
Vidare sjöng kyrkoherde Gunnar 
Wallin solo och pastot· Muhrgren 
läste Fredsbönen, Fader :vår samt 
Välsignelsen varpå den högtidliga 
minnesstunden avslutades med psalm 
572 verserna 3--4. 

l EGET UNDERSöKNINGSRUM l 
En annan orsak till att han fast

Inade för svaneholmsskolan är att han 
1 
och hans familj här får ett ordent
ligt utrymme att röra sig i. Med de 
över dussinet rum, som finns i villan 
blir det råd till var sitt sovrum till 
familjemedlemmarna, arbetsrum för 
dr Ringberg och för fru Margareta 
ett rum för de 4 barnen att håll~ 
till i, rymligt gästrum och hobbyrurr. 
m.m. De två skolsalarna har gjort~ 
om till ett trivsamt vardagsrum på 
90 •kvm med öppen spis, TV, radir, 
o.ch bokhyllor m.m. I anslutning till 
s~tt .arbetsrum, där han kan stänga 

1 ~1g u; n e och arb.eta ostörd av famil
Jen, amnar dr Rmgberg också inreda 
lett undersökningsrum, där han efter 
mottagningstid kan behandla enklare 
'olycks- och sjukdomsfall. 

"Här ute får jag en helt annan 
' o.~h bättre .kontakt med min familj", 
sager dr Rmgbearg, som också glädet 
sig inför .. de möjligheter till avkopp
lande tradgårdsarbete och planering 
den som c:a l tnl stora tomten er
bjuder. Det enda som egentligen sak
nas kring svaneholmsskolan är möj
ligheter till friluftsbad, men en swim
ming-pool hägrar. "Att vi också i 
fortsättningen kommer att stortrivas 
här ute är jag säker på. Vi har 
tillbringat varje ledig stund här ute 

'
1
sedan i våras så vi vet vad vi ta
lar om", säger dr Ringberg, och han 

·får medhåll av övriga familjemed
ilemmar. För att barnen när de skal' 
'till skolan, skall kun~a följa med 
pappa, när han beger sig till mot.
tagningen i samhället, öppnas mot
tagningen på morgonen en kvart .se- l 
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RydSgårdsmålare bygger l 
modelljärnväg på frit~d 
Någon modelljärnvägsentusiast 

har sagt: "En gång modellrallare 
- alltid modellrallare", ch det in
stämmer målaremästare Tore Jöns
son, Rydsgård, oförbehållsamt i. 
Visst har det blivit inskränkning. 
ar i driften vid hans nu 7 -åriga 
modelljärnvägsanläggning - tiden 
vill inte riktigt räcka till iör hob
byn - men byggherrens intresse 

. för den f~rnäma hobbyn är oför
··minskat, och_ allt emellanåt ploc
kas loken ·och vagnarna {ram ur 
förvaringsutrymmena och placeras 
åter . på spåren nere i hobbyloka
len i källaren, och målaremästa
re Jönsson . tar itu med att funde
xa. över .l:mi något tekniskt problem 
skall lösas. 
Det är egentligen nu 15-årige so

' nen Rolf som vår modellbyggare har 
j att tacka för sin exklusiva hobby, 
' berättar han. Rolf var sjuk vid ett 
tillfälle och· då gav hans pappa ho
nom ett lok och en enkel spår
slinga. Målaremästare Jönssons tek
niska intresse tog överhanden, och 
med sonen som assistent byggde han 
efterhand på . denna blygsamma bör
jan. Ett lan<~skap tog form med berg, 
gator och ·hus och spårplanen öka-

, des ut alltmer. Emellertid började 
1 Rolf bli mera intresserad av fri
märkssamlande och DX-ing, och 
pappa · Tdre fick ensam övertag<! 
chefskapet . för Rydsgårdsjärnvägen . . 
På senare tid har emellertid 7 -åriga 

l· dottern Margareta börjat visa intres

Målarmästare Tore Jönsson provkör ett nylagt avsnitt av sin modell
. järnvägsanläggning. 

se för hobbyn, och det är inte otro- naturtroget och egentligen blir an- naler och bommar till a,tt fungera 
ligt att det blir hon som får över- läggningen aldrig färdig". För när- som sig bör. För att' samtidigt kun
taga ruljansen så småningom. varande omfattar den rullande ma- na köra med två tågsätt oberoende 

l "Det är utan överdrift en fasci- terielen 5 äng- och ellok samt ett av varandra på samma rälsavsnitt 
nerande hobby det här", säger måla- 30-tal vagnar av olika slag såsom per- har han gått in för två system fö r 
remästare Jönsson. "Den skänker bå- sonvagnar, godsfinkor och kranvag- överfö,randet av strömmen .till lokens 
de avkoppling och stimulans och inte nar m.m. Två stationer, varav . den .motorer. Den ena rälen är. gemen
minst- ger den en massa tillfällen för ena med en omfattande rangerban- sam wol för båda systemen. Det ena 
sin utövare att få användning för sitt gård, ingår i det tjusiga bergs1and- loket har så andra rälen som andra 
tekniska intresse". För den sanne skapet, gatorna i villasamhäl1et befa- pol, medan det andra loket använ·· 

l
modellrallarim är nämligen körning- res av olika fordon och naturligtvis der sig av luft.ledning. En intressant 
en med tågen en bisak. Huvudsaken f" d t t b 1 ' . -detalj i anläggningen är en mode U 
är att få anläggningen så i detalj Inns e ga u e ysnmg. .. ·av en· domkyrka. Denna: hr ett royc-
naturtrogen som möjligt, och helst Mycket arbete har målaremastare .ket välljudande spelverk, som drive3 
skall allting fungera precis som i .Jönsson lagt ner på att få alla sig-lav en elektrisk .motor. 
verkligheten. 

KRA VER KOMPLETTERING 
JAMT 

Elel Persson får hjälp med en 
"besvärlig beta" av Laila Kens

mar och Börje Larsson. 

"Den ·här hobbyn har den egen·· 
heten att den ena detaljen som pla
ceras in i landskapet drar den and
ra med sig", säger järnvägsbasen. 
"överallt ser man möjligheter att 
komplette:-a och få det hela än mer 

Betupptagning i Skurup 
gav 290 kr. åt utlandet 

Skurups SLU-avdelnmg tillförde je Larsson, kunde glädjande nog 
SLU:s utiandshjälp 290 kr på sön- konstatera att uppslutningen till ar
dagen, då 15 av avdelningens med- betet var god. Bland dem som kärn
lemmar offrade söndagsfritiden åt pade i fältet var t. o. m. några 
betupptagning. Närmare ett tunn-, som inte tidigare sysslat. med bet
land sockerbetor drog man upp upptagning- ml>n som ändå med glatt 
hos lantbrukarE> Stig Hansson, Lind- humör gav sig i kast med jobbet 
by, och avdelningens ordförande Bör- och gjorde brf, ifrån sig.· 
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Magdeburgare på hedei-splatsen 
hos dragspelande rydsgårdsbo 

"J ag har alltid gillat dragspels
musik över huvud taget, men en 
sak är säker - inget annat spel 
går upp mot en gammal magde
burgare", säger fabriksarbetare 
Malte Börjesson i Rydsgård. Nu
mera är det inte allt för många 
som kan hantera dessa gamla hand
klaver, men herr Börjesson kan 

l den konsten, och bland de olika 
1· dragspel han under årens lopp 

skaffat sig intar två gamla mag
debmgare hedersplatsen. Dem 
kommer han aldrig att skiljas från. 

"Min far hade ett gammalt mag
debutgerspel, och han spelade ofta 
för oss därhemma. Förmodligen är 
det därför jag alltid haft en för
kärlek för just detta instrument" 
säger herr Börjesson. "Tyvärr kasta
des spelet bort, när han skaffade s1g 
ett modernare tvåradigt ·spel. Den 
klenoden skulle jag bra gärna veiat 
ha nu." 

Herr Börjesson lärde sig spela i 
barndomen, och naturligtvis var det 
fadern som var läromästare. Gärna 
skulle han ha velat öka på sin skick
lighet genom att deltaga i kurser, 
men tiden har inte räckt till. Nu får 
han nöja sig med att spela en låt. 
då och då - helst på någon av 
magdeburgarna. En trogen lyssnerska 
har han i S-åriga dottern Britt-Marie, 
som ärvt musikintresset. Hon har 
beslutat sig för att lära spela piano 
utan att därför förakta tonerna från 
en magdeburgare. 

Herr Börjesson hade länge varit på 
jakt just efter ett magdeburgerspel, 
när han för ett par år sedan kom 
över de två, han nu har. Och skulle 
möjlighet yppa sig att utöka sam
lingen, kan man vara säker på att 
han inte försitter chansen. Han hat· 
fallit helt för dessa instrument, och 
mindre roligt att äga dem är det 
inte genom att han hör till det rela-

Cv>U~h= :;%:'~ 
Malle Jönsson, Rydsgård, med sin magdeburgare. Dottern 

är en nyfiken åskådare och åhörare. 

huse! 

·Prisutdelning hos Skurupsskyttarna 

~~i /C- 6f 

\ ~km·up~ skytteförening har haft ~ä~tare blev Tor~ Jönsson och i 
pnsutdelnmg och samkväm i skyt- ovngt kunde ordforanden konstate
tepaviljongen, och en diger prissam- rll:. att det så.f! bra. ut ä':':en . be
r k' d .. . traffande återvaxten mom farenmg
mg .. s mgra. es sedan forenmgens en. Flera juniorer har gjort bra re

ordforande d2sponent N. O. J önsson sultat och tr~nat flitigt. På bildenl 
i en kort återblick på verksamhets- ger veteranen och ännu aktive skyt-, 
året kunnat konstatera att Skrups- ten 78-årige Martin Nilsson några 

- .. · · ~ goda råd åt lovande unga skyttar. 

I
Från v. Jan Roos, Ulf, Hansson och 

. Kim Hansson. 



Fredagen den 27 oktober 1961, 

19-åring från England 
trivs på Onnarpsgård 

Maskinerna är Christoffer Duckworths stora intresse, och här ses han 

tillsammans med riksdagsman Stig F. Hansso n justera en detalj på 
betupptagningsmaskinen. 

En "skotsk engelsman", 19-årlge Christoffer Duckworth, bar nu 
i drygt tre månader trampat den skånska myllan, studerat skånskt 
lantbruk, seder och bruk och bekantat sig med skånska ungdornar och 
deras förenings- och .nöjesliv. Hos riksdagsman S t i g F. H a n s s o n 
i önnarp har den engelske praktikanten under tiden deltagit i lant
bruksarbete på gården, varit som familjemedlem och främst tillsam
mans med husets son Sten sett sig om i bygderna. 

På de dryga ire månaderna har men efter någon vecka fick Stig F. 
Christoffer hunnit med en hel del meddelandet att en engelsk yngling 
och har naturligtvis också · hunnit ville studera skånskt jordbruk. Så var 
göra en hel del jämförelser mellan kontakten gjord, och Christoffer 
Skåne och sitt hemland - han be- Duckworth damp ner på "skånska 
traktar England så, trots att han bor slätten", och började sitt arbete och 
på den skotska östkusten. Han är sina studier med avtalsenlig lön. 
nämligen född i England och bar på "Det har gått mycket bra", berät
sina nitton år hunnit flytta inte tar Stig F., som är lika nöjd med sin 
mindre än tre gånger mellan Eng- engelsman som denne är med sin 
land och Skottland. Nu i sommar önnarpsvistelse. "Visserligen har det 
tog han det långa skuttet från Skott- varit lite skillnader i vanor, som 
land till Sverige och önnarp - och krävt ömsesidig anpassning, men det 
han tänker ta sig hit fler gånger, har gått bra." Några större problem 
om han får tillfälle . . Redan innan har det inte varit, och Christoffer 
han lämnat önnarp för första gång- har skött sig bra. När det gällt ma
en har han nämligen bestämt sig - skinerna har Christoffer haft royc
kommer han inte hit till Skåne som ket lätt att anpassa sig. Hans in
praktikant fler gånger, så ämnar han tresse för maskiner och hans för
i varje fall försöka ta sig hit under måga att sköta dem har varit smått 
sommarferierna. Det tyder på att han enastående. Däremot har han haft 
trivts bra här lmder sin vistelse hit- lite svårare att anpassa sig till det 
till~ - alldeles föPträffligt, säger han manuella arbetet. Helhetsintrycket 
själv. är dock odelat gott. Den utländske 

gästen har skött sitt arbete, och i \ 
det hanssonska önna'rpshemmet har l 
man uppfriskat och förbättrat sina 
engelska kunskaper högst avsevärt. 

-----
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Fornminnesföreningen har fått 
mycket nytt till samlingarna 
Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening hade ett 

välbesökt årsmöte på Svaneholm på söndagen, där sparbankerna l 
Skurup och Vemmenhög bidl'Og till inramningen med sparbanks

föreningens film "Vår hembygd" och föredrag av docent Ingvar Holm, 

Lund, om "Ola Hansson", häradets egen skald. Vid årsmötesför.l}and

lingarna .blev det Qmval på de flesta poster, men också ganska många 

nyval ,da flera av de äldre som gjort ett uppoffrande arbete i för
eningen nu på grund av åldersskäl avsagt sig förnyade uppdrag. 

Föreningen har fått en hel del vär- med lantbr. John H. Andersson som 
defulla nyförvärv till sina samlingar suppleant. 
g~nom donationer av fröken Maria Nyval?a i styrelsen blev: riksdags
Nilsson, Skurup, och konstnärinnan man St1g F_ Hansson, rektor Kurt 
Ingeborg Åkerman, Malmö, som båda Grahn, folkskollärare J. Nilsson, frö
genom testamente låtit föreningen ken Gre~a Persso.n, fru IVIa;git !fans
välja bland deras lösöre. Antalet be- ;on, Esl~rabddahrem_astare Bor) e Lumen, 

··1 å s ru Isa et A1de och folkskollära 
so {are P vaneholm har varit något re Elsa Nilsson Som 1 -.. .. .. . nya supp eanter 
mer an narmast foregående år. 7.186 valdes lantbrukare Erik Olsson kom-
betalande har räknats in, och dess- munalnämndsordförande Niss 'Noren 
uto mhar häradets skolor och för- och fru Frida Bengtsson. 
eningens medlemmar besökt slottet Efter årsmötesförhandlingarna an
och tittat på samlingarna. Medlems- ordnade sparbankerna i Skurup och 
antalet har varit 273. Från de fem Vemmenhög föredrag och filmvis
kommunerna i häradet, Skurup, ning, och även <;!et arrangemanget 
Rydsgård, Vemmenhög, Anderslöv lockade stor publik. Docent Ingvar 
och Klagstorp har föreningen fått Holm, ~und, berättade intressant 
bidrag, 2.300 kr. för sin verksamhet. och trevligt om sk~lden Ola Hansson 
Det ekonomiska tillskottet av Svane- från dennes litterara ':erksamhet i 
holmstinget blev tyvärr på grund av hembygden . och fram till hans död 
det miserabla vädret inte vad man 1 en liten .~urkisk by vid Bosporen. 
raknat med. Rådgivare för skötseln Bankdirektor Karl Larsson tackade 
av samlingarna har varit museein- för det intressanta anförandet och 
tendent Nils Olsson, Ystad. överlämnade Ola Hanssons minnes-
~tyrel~en har efter söndagens års- peng till talaren samt uttryckte för

ctte folJande utseende: ordf. fru hoppningen att docent Holm också 
ara von Arnold, v. ordf bankdir k ll få t"llf""ll · 

Karl Larsson, kassaförvaitare dir. s a .. 1 a e att tala 1 samband 
Lars M. Hansson, sekr. folkskoll Nil~ m~d avtackmngen av Ola Hanssons 
~yström, intendent Nils Olsson·, ag- mmnessten i Hönsinge. 
~onom _Enk Håkansson, frkn Inge- Efteråt visades en film från Ola 

org 
1
Sorensson, hand!. A. M. Pers- Hanssons 100-årsminne i Lund och 

son, antbr. Jan Olof Olsson nämn- d b"ld f • 
deman Per Andersson, fr~ Olga ~e 1 _svep. ran den plats i Rön-
Hansson, minister z. s. p_ Westrup smge, dar mmnesstenen skall resas 
lantbr. ~inar Andersson och lantb/ s~mt med glimtar från Svaneholms
Huga. Nilsson. l tinget. Som avslutning vevades spar-

Revisorer är lantbr. Einar Olsson banksföreningens film "Vår hem
och f. bankdir. Detlof Andersson bygd". 

Hr Em_il Larsson, Ski vatp (t. v.), var en av de mångåriga styrelse

ledarnolerna som avg ick vid sö ndagens årsmöte. Här ses han till

sammans med föreninge ns o rdf. fru Clara von Arno ld, Jo rdberga, och 

v. ordf. ba nkd ir. Karl Larsso n, Anderslöv. 
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Roddapparat bland nytt och antikt 
på dagens Lions-auktion i Skurup 

Skurups Lions Club bjuder på 
något nytt i dag, en auktion i auk
tionskammarstil och eftersom det 
är första gången som något lik
nande anordnas i Skurup och det 
därtill är bårle många och fina sa
ker som kommer att salubjudas, så 
finns det all anledning räkna med 
stort intresse. En tredje anledning 
som bör göra auktionen publik
dragande är att behållningen av 
arrangemanget kommer att använ
das i Lions välgörande verksamhet. 
Hur är ännu inte bestämt, men 
liksom tidigare är kan man räkna 
med att en del skall utdelas till 
behövande i Skurup. 

Dessutom avser Lions att använ
da en del av pengarna till den verk
stadsskola som Lions skall bygga och 
driva i Jordanien. Alla Lions-klub
bar i Sverige skall som bekant ef
ter bästa förmåga bidraga till den 
skolan. Det var Riksmötet i Malmö 
som i somras beslutade om skolverk• 
samheten, som en form av interna
tionell insats, i anledning av att 
svensk för första gång valts till pre
sidant i Lions International. 

STORT INTRESSE 

Men för att återgå till dagens auk
tion, vid Frode Lunds lokaler kl. 
14.00, så berättar advokat G u n n a r 
G o t t f r i e s som är en av dem som 
håller i trådarna, att det är första 
gången i skurupsklubbens historia 
som man anordnar en sådan här 
auktion. Redan från början har in
tresset vari t stort och skurupsbor
na har välvilligt bidragit till auktio
nen, vilket vi i Lions naturligtvis 
noterar med tacksamhet. Auktionen 
är ju upplagd så, att det, är på · sku
rupsborna välvilja det hela beror. Vi 
skall ju lårsöka få ihop så mycket 
pengar som möjligt för vår verk
samhet, och ju mer saker vi får att 
sälja och ju bättre betalt vi får för 
sakerna j u mer kan vi bidra med 
i fråga om hjälpverksamheten. 

Alla de många som bidrar till 
auktionen fål' 50 proc. av det belopp 
som den sak det är någon som avstår 
sin andel av försäljningssumman. Vi 
strävar naturligtvis efter att ha så 
god kvalite som möjligt på auktionen, 
som vi hoppas skall kunna bli tradi
tion, och skulle det visa sig att det 
går bättre om vederbörande "donato
rer" får en högre procent än de 50 
som vi försöker med i år så är vi in

O-hej, nya friska fag demonsireras av lyra "lajon". De är så friska 
alt adv. Golffries fåll lossa på flugan för all ro roddapparaten i land 
- och likväl får han hjälp av fr. v. köpman Nils E. Jönsson, byggm. 

Yngve Nysfröm och landläkare Ulf Lindgren. 

(Gunnar. Larsson) ryta" vid Frode te. främmande för en så~an än?ring. när vi hämtade den, och det var fi
Vl _får val se h.ur. aukt~onen 1 ~ag na grejor! Med den kan man i dub-
avlo?er. - det ar 1 _var) e fall hade bel bemärkelse ta det "med ro" där- B. A 

Lunds lokaler! 

kvalitativt och kvantitativ,t något att hemma i vardagsrummet - och fåt-~~~--,-~-~------. 
se fram emot med forvantan. fin kondition på kuppen. 

FINA GREJOR. Det kommer säkert att bli många , 
om budet på den. I övrigt kan jag 
nämna, att vi fått in massor med 
fina saker från hela möblemang till 
kläder och antikviteter. Och som 

Utöver det som nämnts i annon
sen häromdagen har vi fått in bl. a. 
en något underlig grej, en s. k. rodd
apparat - som jag själv provade sagt kl. 14.00 i dag börjar "lajonet" 



REKORDMAHGA HY A ELEVER VID 
LAHTMAHHASKOLAH 1· SKURUP 

Leif Larsson, Valieberga, och Jan Persson från samma ort anländer 
till skolan och tas emot av Jarl Andersson, Södra Åby, Lars M-alm
berg, Hönsinge, Anders Nilsson, Skivarp, och Rolf Osth, Grönby. 

Vinterkursen och praktiskteoretiska helårskursen vid Skurups 
lantmannaskola inled_des på måndagen med upprop och det sattes 
rekord i skolan i fråga om ·elevantal. I de båda kurserna deltar inte 
mindre än 52 elever och så många har man aldrig tidigare haft. A v 
de 52 eleverna tillhör 43 vinterkursen. Ä ven i ett annat avseende var 
måndagen smått historisk för skolan då lm kvinnlig elev deltar l 
helårskursen. Det har inte hänt tidigare att någon flicka gett sig l 

kast med den. 

Att man kan ta emot så många tade rektorn till den nye ~äraren vid 
elever i år beror på att en del av skolan, agronom Ake Karlsson, som 
det nybyggda elevhemmet för lant- närmast kommer från SötåSens lant
hushå1lsskolan kan disponeras för mannaskola i Västergötland och som 
lantmannaskolans elever fr~m till skall undervisa i maskinlära samt 
någon gång på sommaren nasta år. . . .. 
Vinterkursen slutar i april och först till nye mstruktoren Hans G. Hans-
senare kommer elever till lanthus- son från Marieholm.· I sitt tal till 

1hållsskolan. eleverna underströk rektorn -betydel-
Av de 52 eleverna kommer de fles- sen av att de tar väl vara på tiden 

ta f~·ån Malmöhus Jän och större de- vid skolan och berörde de stora och 
len av dem från bygderna kring ökade krav på kunskaper som ford
Skurup. Fem . elever kommer från ras av dagens jordbrukare. Efter 
Kristianstads län och . lika många uppropet samlades lärare och elever 
från andra län däribland eri elev så till kaffesamkväm i skolans matsal. 
pass långt norrifrån som från Falun. Helårskursens elever som "ryckta 

:Vid uppropet hälsade rektor in" redan tidigt på förmiddagen var 
Knutsson eleverna välkomna tilllpå eftermiddagen i full gång med 
skolan och erinrade bland annat om sin verksamhet i skolan medan ele
att årets kurs var den 54 i skolans verna i vinterkursen börjar läsning-
~istoria. Ett särskilt välkomme_n_ r_i_k_-.:_1 e_n_i_d_ag=-·------------

86 

r 

Oxie SLU:are plöjde bäst 
vid kretstävling i Skurup 

Tävlingsledaren Hans E. Tuvesson gratulerar de tre bästa i senior
klassen Lennart Hansson, Gert Anders Gerdisson och Olle Nilsson. 

Sam!llanlagt 15 deltagare ställde upp följande utseende: Seniorer: l) Sven 
v1d sondagens plöjningstävling hos Hansson, Rydsgård, 2) Anders Gerdts
lantbrukare H\'_go Månsson, som an- son, Oxie, 3) Olle Nilsson, Skurup. 
ordnades av sodra Skånes krets av Juniorer: l) Stig Svensson Ryds
SLU L såväl senior- so.m juniorklass gård, 2) Lars Gerdtsson, Oxie, 3) 
g1ck segern till Rydsgard, och Oxie Knut Månsson, Norra Skytts. 
tog hand om andra platsen i båda · 
klasserna. Domare var agronomerna 1 
Bjelke-Holterman och Karlsson, lant- / L 
mannaskolan, :O::kurup, och lantbruka- j' / lo - tf' 
re Hugo Månsson, Elinelund. Senior- 1 c, 
klassen hade åtta startande, och täv- ,) 
lmgen blev ganska svår genom att 
ytskicket på ;ältet var leri~ och halt 
efter körning och gödsling. Det ställ-
de till litet förtret för en hel del 
av de tävlande, som dock genomgå-

J ende klarade provet. Prislistorna fick 

söDERGATAN BREDDAS 

Trappor och verandor stryker med - men så skall det också 
bred och '.in Södergala i R~dsgå;d. 



U p pro p på Skurups lantmannaskola 

Några av de nya eleverna: fr. v. ~?~gt A. Bengtsson, ~~dersl~v, 
Ulla Jönsson Gärdslöv, Karsten BorJesson, V. Vemmerlov, Amta 

Olsson: Grönby, oeh Ingvar Persson, V. Vemmerlöv. 

Lantmanoaskolan i Skurup 
hade på måndagen upprop med 
52 nya elever. Eleverna hälsa
des välkomna av rektor Gunnar 
Knutsson som i sitt hälsnings• 
tal erinrade om de alltmera 
skärpta kraven på dagens jord· 
brukare. 

43 eJJ.ever ropades upp för 
vinterklli1Sen och 9 för prak
tisk -'lleoretiska helårskursen. 
De 49 manliga elever.na och de 
3 kvinnliga kommer till största 
dellen från södra Skåne och in
te minst då SöderslläJbt. 

Helårskursens elever började 
sitt arbete redan på måndagen 
efrtler upprop och kiaffesam
kväm medan vinberkursen 
börjar i movgo.n. Om 14 dag;ar 
börjar en maskinkurs med 14 
eJl.eVIer ooh efter nyår en yrkes
kuM för anställda med 13 ele
VIer. Att man kunnrut ta så 
många el-ever beror på art:Jt man 
får lov att utnyttja elevhem
met till den under byggnad va
rande lanthushållsskolan blir 
färdig. 
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Fru Märla Lindahl har kommit 

starkt i år och intar en heder

sam femteplacering i årsstatistiken. 

Man begar absolu t in gen orätt
visa, när m an utnämner Skurups 
Bågskytteklubb till Vemmenhögs
bygdens främstd klubb. Det är ju 
allmänt känt, · att klubben inne
håller bl. a. flerfaldige landslags
mannen Arne L jungkvist och Bör
je Andersson, som rep1·esenterat 
Skåne i fl era landskapsmatcher, 
men att laget ha1· en sådan bredd, 
som v isltts under sommarens se
riematcher, har för m ånga kommit 
so,m en stor positiv öv en·askning. 

När Sigge Hansson & Co gör bok
slut för året kan man inte säga an
nat än att å ret varit det framgångs-

1
1 

rikaste under klubbens historia, till 
vilket Arne Ljungkvists placeringar 
i NM och VM bidrager till stor del, 
men även serielagets prestationer är 
strålande. • 

TOLV HY A SKOLPOLISER HAR 
FATT SIN TRAFIKUTBILDNING 

Den "polisiära" utbildningen leddes av poliskonstapel Stig Borgquist, 

Skurup, som här har några ord om gatukorsningar att säga till (fr. v.) 

Per Lennart Borgquist, Karin Nilsson, Asa Eiderbrandt och Anifa 
Ringberg. 

Tolv nya skolpoliser, huvudsakligen 7:e-klassare vid Skurups 
enhetsskola har utbildats för att i nästa vecka avlösa sina något 
äldre kamrater som nu häller på med sin polisverksamhet. 

Det är nu tredje året som skolpo-,Borgquist, Skurup. Det är främst d~ 
liser utbildats vid Skurups skola, och vanliga trafikreglerna, särskilt för 
man har hittills enbart goda erfaren- gång- och cykeltrafikanterna so'll 
heter av den verksamheten. Efter man därvid går igenom, men också 

1skolans slut och vid raster placer<~3 fordonshastigheter och fordons möj
skolpoliserna ut på olika paltser or.h ligheter att stanna på olika avstån-i 
ser till så att deras kanll'atel kom- belystes vid undervisningen, för att 
mer säkert över gatorna och trafiken skolpoliserna lättare skall kunna be-. 
flyter så smidigt som möjligt. döma när de skall släppa sina kam-~ 

Utbildningen omfattar fyra timmar . rater över gatorna . .Även patrullin·· 
och den "polisiära delen" av utbild- struktionen går man igenom med de 
ningen leddes av poliskonstapel Stig blivande skolpoliserna. 

l J. 
v//1 



U. Roos mästare 
i Skurupsskytte 

Mästerskytten Uno Roos tillsam
mans med banläggaren Valdemar An
dersson - som även han lyckades ut
märkt i avslutnigen. 

Sktirups skytteförening hade i lör-
dags sin traditionella höstfältskjut
ning i Slimminge med mästerskap 
och mästerskytt blev Uno Roos med 
35 träff närmast före Hjalmar Pers
son med 32 träff och Ni!s G. Olsson 
30 träff. Prislistan fick i övrigt föl
jande utseende: 4) Hans E. Hansson 
29, 5) Gösta Kvant 28. 

Huvudskjutning: l) Mästarklassen: 
~1) Einar Antonsson 22 tr., 2) Uno 
Roos 20, 3) Lennart Berg 16, 4) Gös
ta Kvant 16. Högre klassen: l) Hjal
mar Persson 24, 2) Oscar Olsson 19, 
,3) Hans E. Hansson 18, 4) Alllan Pers
son 18, 5) Erik Andersson 18, 6) Sven 
Sjösten 17. 

Lägre klassen: l) N. G. Olsson 16, 
(2) Gunnar Nilsson 16, 3) Hans Inge 
Mårtensson 15 tr. 

I tävlingen om Hyltaskags vpr seg
rade Gunnar Nilsson med 93 poäng 
med Uno Roos på andra plats med 
samma poäng. 

Sammanlagt deltog 30 av förening-
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Loppmarknad iBörringe 

mina önskningar - skulle väl fröken Birgilla Pers
son, .Anderslöv, kunna säga när hon försöker överlala hrr Axel An
dersson, Slimmifigeby, och Charles Andersson, Abbekås, om hur hur 1., 

lin ramen är, och hur bra eft porträff gör sig i den. 

Börringe SLU-avdelning slog på man med försäljning från stånd och 
söndagen ett slag för SLU:s utlands- samtidigt infordrades anbud på de 
fond och anordnade loppmarknad i mera -yärdefulla sakerna. s.enare på 

•• • o efterm1ddagen såldes tallt overblivet 
Bornnge Bygdegard. Arrangemanget på auktion och anbuden öppnades 
slog synnerligen väl ut. Boråt 500 och högstbjudande fick det han läm-. 
personer mötte upp och allt lyckades nat anbud på. 
man sälja. Dessutom svarade "Vi 
unga" i Börr!nge för uppskattad un
derhållning vid två tillfällen och på 
·kvällen blev det dans. Den stora pu
bliken som fann vägen till Bygde
gården hade Minst av allt någon an
ledning att kl&ga på det salubjudna 
urvalet. Stränrt taget allt fanns att 
köpa, hela ·· · 
köksinredning 
och dessutom 
kats få ihop 
I traditionell 

0:' l 
ens skyttar i tävlingen och Valdemar 
Andersson hade lyckats utmärkt medl r 
b anläggningen. . { 

Vemmenhögs ungc:t 'filmskå{!isar 
bjöd kamraterna på fest för gaget 

För en tid sedan var det ett myc
det stort ogonbllck för fem elever 
i ö. Vemmenhögs folkskola . De 
fem, Eva Jönsson, Kristina Walde
ma,rsson, Stig Hulten, Stig Anders
son och Krister Larsson fick näm
!igen "på riktigt" agera framför en 
filmkamera - när ett avsnitt av 
Nils Holgersson-filmen spelade in i 
ö. Vemmenhög och fick t. o. m. gage 
också - femtio kronor. Det tyckte 
både de och deras lärarinna skulle 
kunna användas till något som he
la skolan hade glädje av - och vad 
är roligare fiir folkskolebarn än ett 
hederligt saftkalas? 

/}(, 

Nåja, saft blev det kanske inte 
riktigt, men det gick bra med lemo
nad och tårta till. Det blev natur
ligtvis en hejdundrand"! fest, tyckte 
såväl festens "huvudpersoner" som 
de övriga som fick vara med. I stäl
let för läxförhör byttes Pn tunrna ut 
mot fest och skolans bortåt 70 ele
ver drack lemonad och åt bakelser 
och hade kungligt roligt. Och extra 
roligt blev det när någon kom med 
förslaget att rie fem "skådisarna" na
turligtvis skulle skriva autografer åt 
sina kamrater. Det blev ett skrivande 
och ståhej, som gjort vilken som av 
våra dagars "stora" idoler grön av 
avund. De fem skrev så mycket de 
orkade och naturligtvis blev det ef
terhand också lite extra slängar på 
namnteckningarna - fint skall det i vara, och roligt var det också. Det 
var både de fem och deras många 
kamrater rörande ense om. 

--~-

Precis som "riktiga skådisar" fick kvintetten i Vemmenhögsskolan 

skriva autografer ål kamraterna på festen. T. v. skriver Stig Hulten 

sill namn för Anna-Lena Jeppsson under överinseende av Stig An

dersson och Krister Larsson och längst t. h. skriver Krislina Walde

marsson sin aulagraf åt Robert Lindgren. Bredvid henne sitter 

Eva Jönsson. 



Börringe SLU-ordf. Bengt Hansson visar ett trevligt hörnskdp 
för fru Inger Nilsson, AndersZöv. 

Rekordartad tillslu~ning 
vid loppmarknad i Börringe 

Loppmarknaderna har kommit på modet i skurupstrakten och både 
Lions Club och scoutkåren har samlat in avsevärda summor på de mark
nader de anordnat. Svenskarna är nu en gång ett frikostigt folk sär
skilt när det gäller insamlingar för olika humanitära och ideella ända
mål och det visade sig också vara fallet vid den av Börringe SLU-före
ningen anordnade loppmarknaden i Börringe bygdegård. 

Insamlingen till denna har pågått len var anordnade i olika stånd där 
nära en månad och styrelsen för den spekulanterna i lugn och ro kunde 
ungdomliga föreningen Bengt Hans- titta på varorna och pruta lite smått 
son och kassören Bengt-Åke Nilsson med styrelsemedlemmarna som fun
har jämte styrelsen haft ett stort ar- gerade som "ståndspersoner". Kom
bete med att motta och sortera de mersen gick livligt hela efterroid
inkomna gåvorna som bjöd på ett dagen. Folk kom och gick och det 
mycket rikt sortiment. Där fanns be- var ständigt nya ansikten som dök 
gagnade möbler, spinnrockar, gamla upp i salen. Samtidigt var en mycket 
skåp, ålderdomliga vackra fotogen- frekventerad kaffeservering anord
lampor, oljetryck, inramade fotogra- nad i de övriga lokalerna. 
fier och tavlor, en grammofon från Fram mot kvällen sattes auktion 
1914 med stor tratt, belysningsattiral- med ropare och allt på de bästa va
jer, skodon, levande tuppar, begag- rorna och en del mindre attraktiva 
nade dam- och herrkläder och myc- sådana och man lyckades snart göra 
ket, mycket annat. Hushållsgrejor av rent hus. Ett stort hörnskåp beting
de mest olika slag men mest av mo- ade 200 kr och de båda fotogenhäng
den 'äldre fyllde också bra upp i för- lamporna resp 65 och 50 kr vilket 
säljningslokalen. får anses vara ganska billigt. Då YA 

Redan innan auktionen öppnades på kvällen hade kontakt med. ord
var det kö framför ingångsdörrarna föranden meddelade han att det såg 
och bilparken på parkeringen växte ut som slutresultatet skulle bli rik
oavbrutet. Söndagsvädret var ju vac- tigt bra dch man var nöjd och belå
kert och lockade till utflykt och mån- ten med allmänhetens intresse samt 
ga begagnade tillfället att kombine- ej minst med den givmildhet som 
ra detta med att ta en titt på ut- börringeborna · visat när det gällde 
ställningen. Någon auktion i vanlig att skänka lämpliga föremäl till 
mening med utropare blev det ej SLU:s loppmarknad vars överskott 
utan de utställda försäljningsföremå- går till utlandshjälpen. D-L l 

SPORTVAGN TOTALKVADDAD 
VID KROCK l SVENSTORP /.% 

Fyra personer skadades, dock .ingen mer allvarligt, när en sport
v~gn .. i lördags totalkvaddades vid en våldsam kollision i Svenstorp, 
pa vagen mellan Skurup och Beddinge. Sportvagnen rände med våld
sam kraft rakt in . i höger sida på en annan bil som momentet före 
kollisionen stått parkerad vid sidan av vägen men kördes rakt ~t 
på vägen ·när sportvagnen skulle passera. 

. Enligt .vad som framgått vid .Po··~ för att bilen skulle kunna stann 
hsutrednmgen hade sportvagnens fö- Föraren av den andra bilen !~ 

. rare se~.t att den andra b1len star- dam 1 20-årsåldern har uppgett att 
~ade, nar han var ett 30-ta~. met<!r1hon inte sett sportvagnen., Hon så
Ifrån den. Avståndet var for kort väl som hennes k ·nn1· v1 1ga passa-

. ge~are. blev chockskadade \iksom den 
kv1nnh!(a passa~~raren i sportvagnen 
Dess for~e en onnarpsbo fick några 
skråmor 1 pannan. Vid kollisionen 
kastades sportvagnen av vägen me. 
dan den andra snurrade runt. 

2.200 KR. PA AUKTION l SKURUP 

, Fr. v.: frk Olga Jönsson, fruarna Ester Hansson och Birgit Wallin med 

J en del av de fina handarbeten som senare klubbades bort. 

j . Skurups. k~rk~iga förenings tradi- nad, 35 kr för en knypplad duk 28 

l 
ti;mella forsalJnmg som anordnades för en festremsa, och 25 kr för' n 
P<) torsdagskvallen hade som vanligt vävd matta. e 
l. ont stort mtr~sse o c~. gav ett gott Missionär Nils J. J oelsson inledde 1 

l resultat. _Au~tw~en Jamte ~?ttener auktionskvällen med ett intressant 
~ch . e~treavg1fte1 gay ungefar 2.200 och givande anförande om "Kyrka i 

r. l rutto, och ~~t år ungefär sam- Zululand" och hans uppskattade be
mb a som 1 fJOr. SJalva auktwnen in- rättelse illustrerades med vältagna 

ragte drygt 1.450 kronor och lant.- färgbilder. -
bn:kare Gunnar Hansson, Ängsro, / O 'r 
skotte klubban. Bland de högre bu- C • n 
den l•an nämnas 40 kr för flamskväv- '-'-~~~"~"'··~~.-:.-"---''--L--=.J 
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''Pr~rnjärflicka'' på helårskursen 
lantmannoskolan trivs vid . 

pr1ma 
Det här är i alla faU livet! Unge

fär så såg det ut som 17 -åriga 
Kerstin Karlsson från Röstånga 
tänkte, när vi träffade henne i 
kostallet vid Skurups Lantmanna, 
med en kvast i högsta hugg. 
Inget slarv med städningen inte 

pn den kanten! Kerstin är en högst 
v:anlig flicka visade det sig, även 
om hon på ett sätt kan betraktas 
som högst ovanlig. Hon är nämli
gen den första flicka som .gett sig 
på den praktisk-teoretiska kursen 
vid Skurupsskolan, o~h där har hon 
nu tre veckor bakom sig. Härli,(a 
veckor, säger Kerstin - sGm i dag 
gett sig i kast med att lasta betor 
på fälten. Det kan inte tyckas vara 
något jobb för en flicka - men 
Kerstin såg det an med tillförsikt. 
Hon är inte rädd för att hugga 
i - och åtta månaders praktik som 
elev vid ett Rydsgårdslantbruk h.w 
gett henne en del erfarenheter, som 
är bra att ha nu när hon ger sig 
i kast med skoljordbruket. Med åtta 
klasskamrater - alla pojkar, som 
kanske emellanåt har lust att på 
ungdomligt vis "tråka" sin feminina 
klasskamrat. Men än har det inte 
bliv~t någJ;a tråkningar, · säger Ker
stin, det har gått alldeles utmärkt att 
jobba tillsammans med pojkarna och 
jag hoppas och tror det skall gå 
lika· bra även- sedan vi kommer ut 

i på fälten. Hittills har ·det ju en
bart varit sysslor i ladugården för 
mej. 

Hur kan det då komma sig att 
en 17-års flicka ger sig i kast med 
den praktisk-teoretiska helårskursen 
vid skolan? Tidigare är det ju ingen 
som vågat sig :flå. den kursen. För 
Kerstin var det' dock inget problem 
med kursvalet. Hon ville lära mer 
och för henne var utearbete model
len. Hon trivs med den formen av 
sysselsättning - och så lade hon 
också lite e!tonomiska synpunkter på 
sin utbildning. På. den här kursen 
får hon ju betalt för sitt arbete 
också och hon har räknat ut att 

/ 

l den här miljön stortrivs Kerstin - och där sköter hon sig som 
"en hel karl". 

det skulle gå ungefär jämnt ihop, l och helt visst. såg hon också ut att 
året på skolan. Och hittills har hon stortrivas, när vi träffade henne i 
inte haft anledning ångra sitt val. färd med att feja rent på stallgång- , 
Hon har trivts alldeles utmärkt .:- en sedan ,hon gödslat ut. j 

ADVENT 

Nu är det advent, 
och ljuset är tänt. 
Det tirntrar och lyser; 
al! kraft det hyser 
strålar det ut. 

Nu är det advent, 
och oavvänt 
betraktar barnet låoan; 
så följer frågan 
ti!Z slut: 

Mo?', vad betyde7', 
ordet; som lyder 
Advent? Advent 
är det något som hänt, 
Jesusbarnet en gång? 

Ankomst och väntan 
betyde7' advent; 
att Gud Fade?' bestämt, 
att J esusba7'net sku!Ze bli sänt 
ti!Z jorden ne?'. 'l 

INGA SMITH 
~------------------------

~ [) J ~1/1 'L --&1 



"KVIHHAH OCH HEMMET" l SKURUP 
HAR OMKR/HG 40 IHTRESSERADE 

/% 

Kallprat _ prat o m djupfryst - uppehåller sig här fr . v. fr u Marga

reta Almen, Klagslo rp , fru Ebba Nyström, Sku rup, konsu lent Ull a Hell
ström, Lund, fru Gerd Isberg, Klagslo rp, och fru Linnea Andersson, 

Klagslo rp, med. 

Medborgarskolans studiecirkel ytterligare sex studiekvällar och alla 
. , .. anordnas på Lantmannaskolan. 

"Kvinnan och hemmet har ront myc Vid senaste sammankomsten berät-
ket stort intresse och de hittills av- tade konsulent Ulla Hellström, Lund 
verkade tre kurskvällarna har besökts om djupfrysning och lika former av 
av omkring 40-talet damer från Sku- frysförpackningar och ef~eråt. -:ar det , 
rup Anderslöv Rydsgård och Skiv- en ganska livlig di~~usswn l amnet. 1 
arp: Senast p;atade man djupfryst Vid första studiekv~_llen tala~e ord
och av höstprogrammet återstår nu föranden i Skånes Kopmannaf,?rbund, 
en sammankomst, som kommer att Thorvald Persson, Malm o om V aran~ 
anordnas i slutet av den här måna- väg .från producent .till .. ko_nsument 
den då skolkökslärarinnan Inez Kör- och vid den andra forelasnmg~n ha
lin" Abbekås skall berätta under ru- de man en repr. från AB FellX,. fru 
brik'en "Svårt få hushållspengarna Zandren son; inl~dare och hon enen
att räcka". På våren blir det sedan 1 terade om s1tt faretags produkter. 

PREMIÄR FöR "OLJEK.URS'~ . Il 
VID SKURIJPS YRKESSKOLA 

Oljee ldning är ju en hel ve le nskap tyckte en del av deltagarna, och 
kursledaren, ing. Hans Johansson, visar här ett mätinstrument för 
fr. v. lsac Isaksson , yrkesskol ans rekto r H. Lindström och kamrer Ivar 

Ramstedl, Sku rup. 

l 
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UNGDOMSKRETSEN I SKURUPl 
REPETERAR FöR K~~RKOSPEL j 

Repetition av kyrkspel i .Skurups kyrka. Mana ocn Josef gesfaltas av 
Tommy Larsson och Kerstin Romner . Instruktrisen är fru Bi rg itta Hel

lerstedt-Tho rin . 

Om en knapp månad, noga räknat den 10 december kommer 
Skurups kyrkobesökare att få stifta/ bekantskap med en ny form av 
verksamheten inom den kyrkliga ungdomskretsen, F. n . håller man 
nämligen på att repetera för ett kyrkospel som skall uppföras i sam
band med en barn- och familjegudstjänst. 

Det är en ny giv inom den kyrk- sedan får se spelen, blir bibelns tex
liga verksamheten, en giv som på- ter och handlingar mera levande och 
börjades inom studentkretsar i Lund verkliga. Med spelen försöker vi 
i fjor och som f. n. pågår i många också ge barnen en viss stilkänsla; 
kyrkliga ungdomskretsar. Ledare är vi börjar med plastiklektionerna, 
stiftsledningens instruktör fru Bir - som ]ag tror tir väldigt nyttiga för 
gitta Hellerstedt-Thorin, som lägger ungcl.omarna just i den åldern det 
ner ett imponerande arbete , och ock- här är frågan om. Det gör dem säk
så lyckats synnerligen väl att in tres- rare i sitt uppträdande. Genom att det 
sera ungdomarna för det nya, som i sker i en så enkel form är det ingen 
korthet är ett nytt sätt att gestalta svårighet för ungdomarna att följa 
bibeln. Genom kyrkospel kan bi- med och min erfarenhet hittills är 
belns innehåll göras mera levande att ungdomarna ~:r väldigt intresse
och inte bli bara något sqm prästen rade. Vår avsikt är att efter upp
om söndHgarna läser upp och pratar förandet i Skurups kyrka skall det 
om. här spelet vi nu håller på att repe-

I Skurups vackra kyrka är ett 30- terar framföras även i andra när
tal un~dm::nar f. n . som bäst i färd liggande kyrkor och jag är säker på 
med repebtwnerna for spelet. att den stiliserade avdramatiserade 
.- Det. kan sägas vara ett slags spelstilen som passar så väl i kyrkor 

b1belstud1um i n_y fo rm, berättar fru l kommer att uppskattas, och ge såväi 
Hellerstedt~Thorm . Genom den här ungdomarna ..._som andra kyrkabesö
formen bhr ungdomarn~ förtrogna kare .en mera levnnde bild av bipelns 
med b1beltexterna, och for dem som ord och innebörd. , . /. 



Rydsgårds SLU studerade~o//1 
kommunala angelägenheter 

Fr. v. Lars E. Sjöberg, fru Karin Sjöberg, Ernst Svensson, Uno Ols

son, förestånd. Ingvar Karlsson som ciceron. 

Det pigga initiativ som Rydsgårds SLU-avdelning tagit att inbjuda 
till träff där kommunala angelägenheter ventilerades, slog synnerligen 
bra ut och manar till efterföljd. Det var nämligen många både SLU
are och övriga som slöt upp och också tog tillfället i akt att fråga 
ut kommtmalnämndens ordförande, lantbrukare Er ik Magnusson, om 
de kommunala angelägenheterna. 

Man samlades vid Rydsgårds lokal- P å Rydsgårds Gästis gav sedan 
förening där de nya magasin- och kommunalnämndens ordförande lant
silobyggnaderna besågs under sak- brukare Erik Magnusson en orien
kunnig ledning och de tilld,rog sig tering om den kommunala förvalt
givetvis stort intresse, eftersom de ningen och med bl. a. tablåer visade 
är de första i sitt slag i landet. han kommunens inkomster och ut
Pensionärshemmet i Rydsgård var gifter. Efter hans inledning blev det 

1

. 
nästa anhalt och där , orienterade en livlig frågestund och bl. a. fick 
nämndeman Karl-Erik Olsson om de många frågeställarna besked om 

, hemmets tillkomst och organisation vart· skattepengarna inom kommunen 
och m. an . passade också på att när-~ tar vägen, och den kommunala verk- l 
mare studera de vackra och triv- sambeten som helhet blev sakkun-
samma pensionärslägenheterna. nigt belyst. 

Skurups sparbank hade på ons- och där hade Nils Wall~ren, Skurup, \ 
dagskvällen anordnat träff för spar- bäst tur och fick första pris, ett pre- ' 
klubbskassörerna i Skurup och dess sentkort i sparbanken. Andra pris 
härmaste omgivningar och ett 25-tal tillföll fru Ebba Carlsson, Skurup, 
deltog i den trivsamma träffen. Det och även hon fick ett presentkort. 
bjöds på film, föredrag och prisut- Tredje priset och en stor spargris ' 
delning, det senare del i den lokala tillföll Kurt Malmborg. Tävlingen 
tävlingen sparklubbskassörerna emel- gick ut på att skaffa nya medlemmar 
lan, och dels i den landsomfattande till sparklubbarna, och enligt vad 
tävlingen där Kurt Malmborg, Sku- verkställande direktören i Skurups
rup, lyckades placera sig som 5:a banken Ake Bokarrder berättar, så . 
bland landets alla sparklubbskassö- har Skurupskassörerna skött sig all- ; 
,rer. För den prestationen belönades deles utmärkt i · den tävlingen. 
han med ett presentkort från Spar- På onsdagskvällens program stod 
främjandet. Han fick för övrigt även dessutom föredrag av Svenska spar
andra belöningar för sina insatser. banksföreningens konsulent Bert 

I den lokala tävlingen placerade Ekengren, Stockholm, som berättade 
\han sig givetvis i toppen och belö- om "En rundresa i ekonomins värld" 
inades med en tredje obligat ion från och innan det avslutande kaffesam
Skurupsbanken och vidare fick han kvämet fick träffdeltagarna se den 
en stor spargr is i pris. Vid den lo- trevliga Chaplinfilmen "Pantban
kal3., tävlingen lottades priserna u fl ken". 
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STii-IS l.liVDSGARD I~AR LÄMHAT 
SIN TllHST EfTER 48 SJ-AR 

En bortåt 50-årig tjänst vid SJ i 
~ydskåne avslutades oHic.ieiH på 
torsdagen i Rydsp,-ard, da stations
mästare Rube1i · Siggelkcw avgick 
med pension. I inte mindre ä. 'l 43 f Y\?I 
ilr har stati~;~usmästare Siggellww 
varit knuteu till SJ. 
Som 16-åring började han nämligen!}}{ ? It? 

sin bana inom SJ, då som notisbud i I?I II ~if }i 
Ystad och sedan tjänstgjorde han i 
Bjär sjölagård, Tomelilla, S:t Olof och 
Hammenhög innan han för åtta år 
sedan kom till Rydsgård och blev 
stationsmästare där. Den Simris
hamnsfödde stinsen har allt sedan 
barnaåren haft ett brinnande intresse 
för allt vad tåg heter . I pojkåren 
fann han stort nöje i att hålla till vid 
järnvägsstationen i Ystad och se tå
gen kom~a och gä - och sedan 
dröjde det ju inte så länge förrän 
han var knuten till SJ. 

I Rydsgård har han trivts bra de 
åtta åren - och rydsgårdsherna på- De n här vyn får inie rydsg å rds-

stät sig ha trivts lika bra med ho- borna se mer - sialionsmästare 
nom . Den senaste tiden innan den 
definitiva "avgången" från Rydsgård Siggelko w konfrolle ra r liden in
och SJ har stationsmästare Siggelkow 
haft semester och s. a . s. vant sig vid 
ledigt från tågen. - Visst känner 
man på något vis saknad efter. tu

na n han skal l släpp a 

låg. 

vä g nästa 

.gen - men i gengäld får jag ju sa Den avgående stinsen i Rydsgår d 
mycket mer tilliällc att resa och ,o:e . .. . .. • 
mig om, säger hr Siggelkow. Och att efcertrades av , statwnsforestan dare 

l r esa. har alltid ~ayt en av hans stora Arvid Andersson, som närmast kom-
yasswn er. ./.t /2J mer från Hanaskog. ______ j 

~ FL J TIGA SPARKLUBBSKASSöRER 
~ HADE SAMMANTRÄDE l SKURUP 

Konsulent Bert Ekengren, Stockholm, bankdirektör Åke Bokander, 

Skurup, och sparklubbskassör Nils Jönsson, Skurup. 
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Nej, Skurups tungviktare Yngve Persson är inte ute för alf krossa Ekebys Åke Bengtsson. Han har blolf missat greppet, vadan den lustiga si
~ f/// lualionen uppstod, och på pass l'igl fångades av fotografen. 

l Välbesökt syföreningsauktion 
i~ Lindby. skola gav bra netto 

Jf~ INTRESSET . ÄR STORT FöR 
HUSHALLSKURSER l SKURUP 

Del såldes "hemliga pakei" också på auktionen och här försöker 
Gustav Anton Persson "höra" vad del är i ett a v paketen och fru 
Judith Persson (närmast) och fru Thöre Andersson ser iniresseraf på. 

Här är kursens ledare, fru Margareta Ahnslröm, . flankerad av fr. v. 
fruarna Ruth Jonasson och Birgit Thulin, Skurup, och Lena Ekelund, 
Bjeresjö, frk Helga Andersson, Slimmingeby, och fru Anita Wihlborg, 

S~ru~ l 
Kyrkliga syföreningen i Senstorps 

församlihg anordnade på lördags
kvällen sin sedvanliga försäljning i 
Lindby skola. Som vanligt var 
arrangemanget välbesökt, komminis
ter Månsson "klubbade" och det blev 
omkring 1.000 kronor av tillställning
en. l den summan ingår också in
täkterna från lotteriet och ~ntre-

blick i hur beduinerna lever i den : 
vattenfattiga och torra öknen. Vidare Skurupsdamerna i allmänhet, inte sträckning tar. man hänsyn .~ill kurs- ·1 
skildrade tal. FN:s verksamhet inom minst husmödrarna visar ett mycket deltag~rnas md1v1duella on~emål. 
området och de underliga gränsför- Det bhr både tårta och småbred av 
hållandene i staten Israel. stort intJ:esse för yrkesskolans kur- många slag på "menyn". Varje 

Efte~. föredraget blev. det kaffe- ser, berättar fru Margareta Ahn- kurskväll far två deltagare svara för l 
samkvarn och sedan auktwn och som j t .. f 1 d t å g. kursens "kosthåll" d v s baka det 
avslutning bibelläsning och bön, var- Is ro~l,1hsom 

19
·n·

1 
e er v hålrluppeår bröd som man äter 'tiil' kurskaffet 

ft l "Il 1 tad d lm ---'om t1 opa e ever, som er p . . · -=====:!.1 e er eva en avs u es me psa en ----, f" k . å bak . De andra får däremot baka hll Slg -
"Herre signe Du och råde" att or ovra Slg p nmgens om- ... .. d . h h 

· · · råde. Dess_utom var det några manli- SJalva, f?r att ta me s1g ern, .oc 
ga elever också anmälda till bak- på så satt har kursdeltagarna _Jul
ningskurs, men tyvärr fick man av- baket. klari;!. _Med nuvarande . dJup
visa männen i år. Tidi"are har man fr;r~~ng~oJhghet~r ~år det JU ~t-
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Nää va nu dål Vem har tagit 
vårt vatten! såg kvigorna på Näs
byholms ängar ut att vilja säga 
när de i "samlad trupp" satte av 
l full karriär mot en av de stora 
insjöar som bildals på ängarna. 

Kung Bore har dock gjort sill ar
bete väl den senaste tiden och 
isskorpan på vattensamlingen var 
för hård för djuren, som satte upp 
ett något frågande anlete - i den 
mån nu en kviga kan se frågande 

ut. Men factum est - de många 
ungdjuren såg verkligen undrande 
ut - vatlnet borta och ett par 
pojkar på stålskodd fot som has
tade fram över deras tidigare 
dricksvatten. 

Gymn.-dir. Else Andersson ( i mitten) instruerar Anita Ringberg och 

fr. v. är det MargaFela S!igsdo tter, Ger!rud Malmkv'isl, Birg illa Hans

son, Majlis Svensson o ch Margareta Jarl som intressera! litfar på. 

Till nästa ar firar den kvinnliga frivilliga gymnastikföreningen i 
Skurup 30-årsjubileum och det tänker man fira med bl. a. en jubi
leumsuppvisning. Till våren, sommaren eller hösten. Det är inte riktigt 
bestämt än säger gymnastikdirektör Else Andersson. - Först skall vi ha 
den traditionella u ppvisningen omedelbart efter jul. Det brukar vi ju 
ha varje år. Först efter den skall vi börja tänka på jubileumsuppvis-
ningen. l 

l 

- Intresset för den frivilliga kvinn- salen på folkskolan. Inte minst tack 1 

liga gymnastiken tycks glädjande nog vare de nya och moderna redskapen 1 

1
snarare öka än avta, berättar gym- har hallen blivit uppskattad bland 

fnastikdirektör Andersson. F. n. har gymnasterna, och vi kan där ägna 
~vi tre avdelhingar i gång, två för ju- oss åt redskapsgymnastik i stor ut
niorer 11-13 år och en för seniorer sträckning. 

,från 14 år. I junioravdelhingarna är Husmodersgymna~tiken röner .. också 
1 det ett 35-tal gymnaster som sluter stort intresse och har mellan 15 och 20 
rupp nära nog 100-procentigt till öv- deltagare de flesta kvällarna vid 
[ningarna. Två kvällar i veckan övar övningarna i folks~olans gymnastik
vi den ena kvällen i den nya sport-j sal. Ledare för den avdelhingen är 

thailen och den andra i gymnastik- fru Brita Sjösten. 
l . -- - ----- ------------ -

!l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 

l 
l 
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SÄSONGENS FöRSTA "ROVOR" 
l-IAR SA S PÅ NÄSBYHOLM 

~j; 

Två av de -försia på "Näsbyholms ängar" var Eve Johansson, Svens-
1 torp, som gladde fotografen med en praktvurpa och fick hjälp upp 

av Bengt Åkesson, V. Vemmenhög. 

Den senaste tidens kyla har åt- det var ~ov _ vid ~co~oma i går! oc~ : 
minston e av ungdomama tagits emot sådana t!llf!lllen . forsitter natu~hgtv1s 
med glädje. I Skurupstralden var clet inte t;n skndskomtresserad poJke el- . 
'på tisdagen isbelagt på många håll ler fhcka. , 
-och det var givetvis en sak som Visst knakade det lite i isarna och : 
1utnyttjades av de många skolung- visst var det någon som blev lite 
-domarna. Och det kom ju för deras våt om fötterna när isen brast, men 

!vidkommande alldeles lämpligt - i stort förlöpte årets - skridskopremi- , 
L. ==-------_,__~-~-----'-är utan missöden. överlag var det 

också mycket jämna och fina isbanor , 
som den senaste tidens nattfroster 
åstadkommit och bLa. på s.k. Näs- ' 
byholrns ängar, där översvämningar 
åstadkommit riktigt fina skridsko
dammar var det livligt värre på tis
dagseftermiddagen. Det spelades ban
dy och ishockey - och åktes för en
bart åkandets skull och allt var frid 
och fröjd, 

Det är förhållandevis tidigt det bli
-vit skridskoisar i år i skurupsbyg
den. De senaste nätterna har det dock 

-varit ganska kallt, natten mellan sön
''dag-måndag uppmättes lägsta tempe
raturen hittills i år. -8 grader uppmät

. tes på flera ställen och vid Lant
mannaskolan hade man uppmätt så 
låg temperatur som -9 grader. 

95 

TRADITIONELLT' fEST-ROLIGT 
PA FOLKHöGSKOLAH l P 

Det var traditionell fest - ocl11 mag. B Järneström och poL mag. B 
traditionellt roligt på Folkhögskolon Norrma? ~om höll i trådarna _fö~ 
i . Skurup på torsdagskvällen, då sb-~ underhallnmgspl:?gr_ammet .. och hil
lans elever hade inbjudit sma kol- sammans med ovnga aktörer hade 
Ieger och lärarna på Lantmannask~- de lyckats storfint. På bilden ovan 
lan till den sedvanliga höstfesten en av de mera uppsluppna sketcher
Kvällen bjöd på en "blandad kom- na, en jäktad teaterdirektör t. h. 
pott", sång, musik och spel och l (Torsten Persson, Alstad) ocu fram
kvällens huvudnummer var ett sång- för honom en provsjungande ung ak

•spel som en av klasserna vid skolan tör (Ake Villy Nils~on, _Ystad) och 
-uppförde. Efteråt blev det kaffesa0-~bakom dem f:. v. _du·ektorens assl3· 
kväm och som avslutmng dans. Lik- tenter, Ing-Bntt N1lsson, S Aby och 
som senaste år'en så var det fil. Laila Lindberg, Klagstorp. . 
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MED SIKTE PÅ KVALITE ... 

ARNE LJUNGQVIST, SKURUP 
Lägg märke till dragarmens och bågarmens 
fina linjering med pilen. Arne skjuter med 
en 69" Björnbåge 42 lbs vid 28" försedd 
med Björnsikte. Pilarna är Björn/Easton 
XX75 1816/27 med B-fjädring. 

Under den nu avslutade tävlingssäsongen har vi haft glädjen att få utrusta ett stort antal skyttar, både i Sverige och i utlandet, med våra 

bågar och pilar m. m. Det torde idag inte vara någon överdrift att påstå att " grejorna " med björnmärket på, väljs av skyttar med an 

språk på verklig kvalite. 

Av det svenska VM-lagets 12 skyttar använde 6 st Björnbågen och under året har fler SM -tecken vunnits med Björnbågar än med öv rig a 

fabrikat tillsammans. 

Det är vår förhoppning att vi även i fort 

sättningen skall erhålla skyttarnas för

troende och vi försäkrar, att vi kom

mer göra allt för att motsvara det. 

l Bågskyttens novembernummer in-

föres en lista över återförsäljare, 

som står till tjänst med råd och 

upplysningar. 

Litteratur sändes fritt. 

BJÖRN BENGTSON AB 
Box 71 · Bandhagen l · T el. 010/86 43 16 
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SKALL NI BYGGA ELLER REPARERA? 

Hos oss kan Ni få A L L T från cementstenen 

i grunden till teglet på taket. 

Vi är ensamförsäljare för Svenska Cellulosabolagets 

BOARD och PLYWOODPRODUKTER 

AKTIEBOLAGET 

HANS ANDERSSON 
SKURUP - Tel, 400 06, 403 00, 404 00, 405 00 



SLIMMINQE BYQDEQÅRD 
Lördagen 
19 aug. 

Kl. 22 
Succeprogrammet 

I.offe
Arnold
Schmidt 

från 

DRHSli Tl' 

MUS/K 
AKROBATIK 

VEM BLIR 
lycklig vinnare av 

PONNYN PA)AS 
Dragning kl. 22.30 

5KVRUPS 80t<;TRY~ERI .Al 

• 

Lördagen 
19 aug. 

Lasse 
Valters 
orkester 

Fri dans 20-24 

Ett succeprogram 

arrangerat av 

Skurups Borcltennisklubb 

/Y~ 

100 



Fru SIGNE JöNSSON med döttrctrna BIRGITTA, 31/2 år, KERS-

t 
TIN, 2 år och 1 mån., snmt MO NIK A, 1 år, Karlsborg, Rynge. 
(LidbergJ foto, Skurup) 

·~---~ 
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Löjtnanten vid Livrege
mentets husarers reserv 
agronornie stud. Nits Möller, 
Skurup, med maka Ingrid, 
dotter till lantbrukare 
John E. Jönsson och hans 
maka Elly, f . Nilsson, Vallby . 
Foto : Lidbergs foto, Skurup. 
(T.v.) 

DR ocli BA 

Bankkamrer Sven Ove Andersson. Skurup . 
med maka B rita , f . Ljun ggren. S kurup . 

Foto : Lidb ergs foto . S kurup . 



- ----- --

Utbet fr,~n 31 21 90 
Kassaavdelning nr 190 
Wendes Artilleriregemente, A 3 
Kristianstad 

----- .. 

Kr 

flygtraktamente 
23/9 , 13/10 1960 

100 
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Piloterna ör noga utvalda, skickliga gonar. 

flera av dem ör trafikpoliser, några 

sportflygare. Uppgiften ör att nosa upp 

mål för det egna artilleriets kanoner. 

l 100 km:s fart med Super Cub. 

Piloterna gömde sina körror i skogen mel

lan uppdragen, ca.,.ouflerade dem noga, 

bodde i tält. Ingen pilot är äldre än 30 år. 

nÄr dom äldre blir dom försiktiga, fly-

ger inte med rätt fläkt .. , sa deras chef. 

Det roligaste och mest balsbrytande jobbet under västgötamanövern 

hade annens artillerillygtropp, som i år provades för första gången på 

allvar. Dom llög mellan träden istället för över, strök över gärden och 

vägar så folk hickade av chocken. "fiendens" radar fick inte upptäcka 

dem- därför hade de specialtillstånd till busllygning. 

Den civilllygare som strök fram såhär skulle dras inför domstol, 

mista flygkörkortet för al\tid . . . · 

' 



lecember 1961 

l ,,,t / ..:' , .. ,,·.,,:· ,. :/' ./' .. ,- ./ / ,•, . : .' .· . . . . . . . 

V ägmästarområde M 4, Beddi.nge, har 

drygt hälften av snoskärmarna uppe 
Huvuddelen av arbetsstyrkan vid 

vägmästarområde M 4, Beddinge är 

f. n sysselsatt med att sätta upp 

snöskärmar inom området, och hit

tills har man satt upp bortåt 10.000 

m av skärmarna. Totalt är det un

gefär 16.000 m skännar som skall 

sättas upp inom området, men det 

dröjer ännu en tid innan återsto

den kommer upp. 

Lantbrukarna har ännu inte hun

nit med att plöja en del av mar

kerna, där det skall sättas upp hin

der för snöns vilda framfart och bl. a. 

gäller det en del betfält som är be

lägna på platser där skärmar skall 

sättas upp. Och tills det arbetet är 

färdigt får vägmyndigheterna vänta 

med "snöstaketen". Omkring 10.000 

meter har dock som nämnts hunnit 

sättas upp vid det här laget och det 

är också så lång sträcka som man 

kört ut på platserna. Det återstående 
6.000 metrarna skärmar ligger ännu 
på sina upplagsplatser och kommer 
inte att köras ut förrän det är klart 
för uppsättning. Det finns ju onek
ligen risk för att det skall bli snö 
innan skärmarna hunnit sättas upp 
och i så fall duger det inte att "rul
larna" ligger på plats. Bestämmelser
na för vägförvaltningen är sådana 
att man inte får köra ut mer skärm 
än som man beräknar ~inna med 
att sätt upp inom den närmaste ti
den. 

I övrigt har vägförvaltningens man
nar den senaste tiden varit syssel
satta med de rutinmässiga underhålls
arbetena, bl. a. har man hållit på 
att dika ut på sträckan örsjö-Skurup. 

Vid örsjö skola ulanför Rydsgård fann skO-fotografen vägarbefarna 

Nils Persson, Skurup, och Torsten Persson, Beddinge, i full färd p1ed 

alf sälla upp snöskärmar. 



Fotokurs vid enhetsskolan 
i Skurup har sju deltagare 

Yrkeslärare Bruno Jensen tillsammans med sina fotoelever, fr. v. Lars 
Sernerl, Birgitta Jönsson, Inger Håkansson, Leif Olsson, Ann-Mari 

Persson och Karin Persson. 

Vi<i Skurups enhetsskolas 9:e läsår har nu hunnit så långt i undervis
ingår också undervisning i fotogra- 1tingen, berättar yrkeslärare Bruno 
fering som ett fritt valt ämne, och Jensen, att man satt igång med en 
dessutom får de elever i 8:e och 7:e del laboratoriearbete, såsom fram
klasserna som så önskar även delta- kallning, kopiering och förstoring. 
ga i kursen. I år är det sju elever Visserligen hinner man inte så royc
som en gång i veckan har en timmas ket fotografiskt på en timma, men 
"fotokunskap" under ledtting av y1:- det är i alla fall så att eleverna 
keslärare Bruno Jensen. Kursen hål- får sitt intresse för fotografering 
ler på under hela läsåret. väckt, och det kan ju för dem i fort-

På skolan har inretts ett hobby- sättningen bli en både trevlig och 
rum med fotolaboratorium och man givande hobby, Undervisnngen inled

J_:==----======~~~=~! des med teori, och man började då 
med att gå igenom bl.a. en kameras 
verkningssätt, hur en kamera är 
byggd och hur de olika detaljerna 
fungerar och ser ut. 

Ester Sandryd, Klara Andersson, Brita 
Larsson i "marknadsm ö". 

%.2,- ij - . 
Här va' de' marknadsgre)'or! 

Rydsgårds lottakår skall som van- som tomten skall komma och dela 
ut gottepåsar till småttingarna. 

På torsdagskvällen lade Rydsgårds
ligt om åren anordna julmarknad i 
Rydsgård och det har varit bråda 

lottorna i Slimminge en sista hand 
dagar den senaste tiden. Det är ju vid det hela. Hos fru Klara Anders-
så mycket som skall göras för att son hade samlats en hel del av de 
det skall bli färg och fläkt över flitiga lottorna i Slimminge och det 
marknaden - och gottepåsar till klipptes, sorterades kola och kara
småttingarna! Marknaden bryter ut i meller för fulla muggar. Det gjor
dag och pågår även i morgon och des "skinkepinnar", julgranskara
det är på Torget man finner allt det meller, ljusmanschetter och mycket 
roliga. På lördag blir det dessutom amlat julpynt som kommer att för
dans kring granen mellan kl. 16 och 

1 

gylla marknaden. Och som sagt i 
17 och det är i samband med den dag bryter den ut. t 



Lars A. Berg, Sku1·ups AIF:s 
bäste kuLstötare. 

Rydsgårdsscouter fick utnämningar 

Fr. v. frk Ingrid Larsson, Karin Persson, Lena Persson o. Viveka Larsson. 

Rydsgårdsscouterna och deras ledare scoutchefen Bengt Dings- · mark hade väl inte ens vågat drömma om att få så stor tillslutning till sitt arrangemang som han 'flck vid julfe5ten. Den nya gymnastikhallen på skolan var alldeles fullsatt och det blev en lyckad kväll med ett blandat och trivsamt program. 

Inledningsvis fick en del ungdomar sina utnämningar av vice distriktschefen Gert Körner, Malmö, som också höll ett. a,n:förande till de många scoutföräldrarna som mött upp och bad dem hjälpa till så att de också skulle få bli en senioravdelning inom kåren. 
Utnämnda till blåvingar blev Lena Persson, Viveka Larsson, Karin Persson, Lena Persson, Eva-Lena Malmborg, Karin Hansson, Inga-Maj Hagentoft och Inger Rosen; till vargungar upptogs Krister Larsson, Per-Erik Magnusson, Kent Jönsson, Alf Karmsten, Mats Grönvall, Nikolai Pant- ~ zeffs, Kent Åberg och vidare upptogs till tredje klassens scouter Bengt Roth, Stig-Anders Lundborg, Arne Persson och Rune Jönsson och KlasGöran Kullberg. 

Efter denna högtidliga del av programmet släppte scouterna "loss" för fullt i sin kabare "Kryddsillen". Konferencier vid programmet var Ingrid Larsson. Efter kaffesamkväm var det så tid för lucia Marianne 

1 

Nilsson att tillsammans med sina tärnor göra entre. 

Friidrotten i Skurup har noterat fina framgångar: Här tränar Mas-se Månsson tillsammans med klubbkompisen Bengt Nilsson, den senare 
svensk ungdomsmästare i år. 



Knutsons färg ,·ubilerar 

Fru Lisa Knutson i den nya tapetavdelningen. -· 

Knutsons färg i Sk.urup kan i år· dubbel:iubilera. I måler1branschen 

har firman verkat i '50 år och som kemikalie- och färghandel i 20 år. 

Till att börja med fa•nns firman i tan men flyttades ed'ter 10 år tHI 

Wiokmans fastighet vid Jär.rwägsga- egen ~asbgohet i hörnet Järnvägsga

ban--Söd·ergatan. 1ruför jubile-et hM 

firman gj·orrt ThtV'i!dgnillgar, som ger 

företa-g~t drubbelt så stor butiksyta 

som tid:igau-e. Varusortimentet kan nu 

exponems på ett hellt <mnart sätt än 
föru( Särslkilt bra är b~lysningen 

med lysrör i taket, wrigeoom va
rama frarnurnder i sin-a na•turJiga 
färger äv-en v1d !justä.nlt, vilket är 
bill stO!r fördel vid tärgbedQmn.jn•gen. 
Ett sädkil~ rum fin~ nu för tapet
vis'llting, oc'h tapetema är upphängda 
i vridibara Skärnnå.r. 

Det kan tilläggas, att målerirörel
sen etablerades år 1901 av måJoa•rmäs
tare N~1s Knlutson. Den övertogs M 
1948 aJV sonen Ynogve, som driiVer den 

. pa<aJle1lt med kemi!kaliealffären. 



Vemmenhögs Häradsgille anslog 
5.000 kr till Lanthushållsskolan 

Ordföranden 'i häradsgillet, agr. Ernst Möller, Örsjö boställe, flanke

rad av tre styrelseledamöter, fr. v. Hans Valter Persson, Skivarp, Ed

vin Jönsson', Hyltaskog, och Gustav Petrici, Klagstorp. 

Vemmenhögs Häradsgille hade årsstämma på tisdagen och besluta~ . 
de bl. a. efter en stunds debatt att anslå 5.000 kr. till nya Lanthus- · 
hållsskolan. I övrigt •var det endast rutinärenden som förekom och 
klubbades snabbt undan. Som avslutning talade agronom Albin Jöns
son, Lantmannaskolan, om kor, svin och fjäderfä. 

Gillets ordförande agr. Ernst Möl
ler gav inledningsvis en resume över 
vad som hänt det senaste året på 
lantbrukets område och erinrade 
med några korta ord om mångårige 
sekreteraren och hedersledamoten i 
Hushållningssällskapet, Bengt Lanke, 
Klagstorp, och lyste frid över hans 
minne. I sin återblick på det snart 
gångna året berörde agronom Möl
ler något de faktorer som inverkat 
på . j'ordbrukspolitiken: 6-årsavtalet, 
världsmarknaden och det nya han
delsområdet samt avslutade med en 

'maning att alla måste hjälpas åt för 

Följande anslag beviljades: Vem
menhögs härads försöksring 200 kr., 
Bokföringsföreningen 150, Krepstäv
'lingsnämnden i södra Skånes krets 
av SLU 75, Sk. Trädgårdsförening 
iOO, Ungdomsnämnden i Malmöhus 
län 100, Sydslättens Ryttarförening 
100, Södra Skånes krets av SLU 100 
samt som inledningsvis nämnts Nya 
Lanthushållsskolan 5.000 kr. 

I sitt föredrag gav agronom Albin 
Jönsson dels en översikt över vad 
som hänt inom avel och uppfödning · 
av kor och svin under de senaste 20 
åren och uppehöll sig speciellt vid :· 
de 2---3 senaste årens förändringar.' 
Tal. berörde också vad man har att 
vänta på det området inom de 'när
maste åren, och talade något om 
övergångarna till bl. a . kompletta 
kraftfoderblandningar och också om 
övergången till lösdrift. Beträffande 
svinaveln och svinuppfödningen kom 
också de färdiga blandningarna · i 
centrum, och vidare uppehöll sig 
talaren vid det ökade internationella 
samarbetet, ett samarbete som bl. a. 
tagit sig uttryck i spermaimport. Vad 
det gäller exempelvis låglandsrasen 
är det främst med Holland, USA och 
Kanada som samarbetet utökats. I · 
avslutningen av sitt anförande syss
lade agronom Jönsson också något 
med fjäderfänäringen och konstate
rade bl. a. att vi eventuellt kommer · 
att få en minskad åtgång på kött och 
fläsk medan åtgången på fjäderfä 
kommer att öka. 

att få så drägliga förhållanden som 
möjligt inom jordbruket. 

Räkenskaperna balanserade på en 
summa av omkring 25.000 kronor och 
de i tur avgående revisorerna, hrr. 
Erik Håkansson, Källstorp, och Sver
ker Brown, S. Aby, jämte supplean~· 

terna hrr M. Hugo Nilsson, S. Åby, 
och Kai Bengtsson, Aspö, omvaldes. · 
31 nya medlemmar invaldes i gillet 
och som häradsmedeltal för skörden 
fastställdes följande siffror (pr ha) : 
höstvete 4.100, höstråg 3.200, vårvete 
3.300, vårråg 2.600, korn 3.300, havre 
3.600, blandsäd 3.500, foderärter 2.400, 
potatis 12.200, sockerbetor 37.000, 
foderbetor 50.000, höstraps 2.600, vår
raps 2.200, höstrybs 2.200, oljelin 1.400, 
hö fr. odl. mark 5.600, hö !r. äng 
4.600, höstsädeshalm 3.000, vårsädes- .. 
halm 2.000, baljväxthalm 1.000, röd
klöver 3CQ och gräsfrö 300 leg. 
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Väl bevakat b_yahorn och budkavle 

. pryder Slimminge forsamlingshem 
"Broder Lustig bjuder i d.;g alla 

goda vänner på en liten besk", så 
står det målat med sirliga och pryd
liga bokstäver på en vackert målad 
prydnad i Slimminge församlings
hem. Det är det gamla och numera 
upplösta byalagets budkavle som för 
en del år sedan överlämnades till 
Slimminge församling av den siste 
åldermannens son, Johan Bengtsson. 
Nu har den gamla budkavlen "kon
serverats" på Kulturen i Lund, för 
att generationer framåt minna om 
tider som varit i Slimminge. På en 

, vägg i en glasmonter i Församlings-

I
hemmet hänger också en annan ra
ritet, byahornet från samma tid som 

·budkavlen. Det är klenoder som pry
der sin plats och som församlings
borna är stolta över. 

- Så sent som på 1910- och 1920-
talet hängde budkavlen över dörren 
till "folkastuan" på St. Skallstorp, 
berättar lantbr. Erik Magnusson. Bya
laget var vid den tiden upplöst, det 
upplöstes samtidigt med sockenbild
ningen. Under en följd av år därefter 
samlades man dock något a la bya
lagsvis. Nu finns dock inget kvar 
av byalaget - men hornet och bud
~avlen är onekligen kära och vack
ra minnen från den tiden. Den här 
budkavien skiljer sig från de gäng
se som användes i forna tider ge
nom att den är betydligt större. Nor 
malt var det ju en mindre sak som 
skickades runt till byamännen och 
där de skar in sitt bomärke för att 
bekräfta kallelsen till byastämma. Att 
det för Slimminges del blev en så
dan här stor pjä~ torde hänga sam
l man med att alla lantbrukarna här i 
; trakten hade hästar och kallelsen till 
, byastämma gick till så att ålderman
nen skickade ut sin dräng med bud
kavlen. Han red runt i byn och när 
folket såg honom med den vackert 
målade och stora budkavlen förstod 
de att det var stämmodags. Det be
hövdes ingen annan kallelse ener be
kräftelse. Byamännen kom till sam
manträdet - och ibland blev det Del är en imponerande pjäs och ett värdefull dokument budkavlen 

väl "en besk" också, men skriften . . . . 
på budkavlen skall man kanske inte 1 Sl1mm1nge och Enk Magnusson har all anledning se nöjd ut. 

j!;'!:o;"' "' bok•l<.v!igt, """ Mog-~ {)J /~/2.__ 

\' 



Den här stugan är nog så bra - men tyvärr för trång för Rydsgårds många scouter dag. 

Scoutkåren i Rydsgård har nära 

nog tredubblat sitt medlen1stal 
- Materialet finns, vi har i år ökat me dlemsanfalet _från 30 till 80, det är bara det 

aH vi fattas ledare, men dem hoppas vi få fram till nästa år och då skall det bli en 

l 
senioravdelning också i Rydsgårds scoutkår, säger dess chef, kamrer Bengt Bings1,11ark. 

- Året som snart är tillända har plats i vår stuga, som byggdes för dits dem och bl. a. har Rydsgårds

' med andra ord varit något av re- en del år sedan. Det bygget ordna- scouterna deltagit i ett större läger 

kordär för scoutkåren i Rydsgård, des så gott som helt tack vare fri- vid Sövdesjön tillsammans med bl. a. 

som vid det här laget har något (iver villigt arbete. Stenberget skänkte Skurups Scoutkår. Man har haft för

tio år på nacken. Än så länge har marken till stugan och sedan satsa- månen förfoga över skickliga och 

man bara vargungar, blåvingar, pojk- de intresserade både arbete och peng- intresserade ledare och dessa har 

och flickscouter, men det är ju inte ar så att vi kunde få en egen lya. bevistat flera kurs~r under året och 

så bara det! I all synnerhet om man Tyvärr börjar den nu bli för trång där fått nya friska impulser när det 

betänker hur många de är. Ett 80- och vi måste helt enkelt se oss om gällt att ta hand om ungdomarna. 

SENIORAVDELNING PÅ 

"öNSKELISTAN" 
tal scouter i Rydsgård är en siffra efter större utrymme. Om det nu 

som är vacker och att det är många kan bli genom en utbyggnad av den 

och intresserade scoutföräldrar och stuga vi har eller htU· vi skall ordna 

övriga som s. a. s. står bakom det det har vi ännu inte tagit ställning, 

gav bl. a. scouternas luciafest för en men det måste ordnas - och så fort På "önskelistan" för det komman-

tid sedan belägg för. som möjligt. de året står förutom en lösning av 

- .Ja, det är roligt att jobba med lokalfrågan också bildandet av en 

scoutverksamheten, säger kamrer LIVLIG VERKSAMHET senioravdelning. Redan har man ett 

Bingsmark. I år har vi haft förmå- Det har som nämnts varit stor till- 10-tal ungdomar som nått upp i ål

nen fä fram flera utmärkta ledare slutning till kåren under året och dem då de är seniorer, dvs. flickor

och det har satt sina spår efter sig. verksamheten som sådan har också na fyllt 14 år och pojkarna 15 år, 

Glädjande är också det förhållandet varit livlig. Det gäller ju inte bara och ~er ~.ommer: .. Det ~ehövs dock 

att de kommunala myndigheterna att få ungdomarna med i kåren - att nagra aldre hJalper tJll med den 

verkligen fått upp ögonen för vår de måste ju sysselsättas också och saken och ställer sig till förfogande 

verksamhet och ger oss stöd. Ansla- då med något som de tycker är ro- som ledare. Det är ju inte minst i 

gen har ökat och det är givetvis ligt, på samma gång som det bidrar d_en åldern som ungdomarna har spe

också tack vare detta som vi kunnat till att fostra ungdomarna. I det av- c1ellt behov av en äldre persons stöd 

utöka verksamheten. Ett crux har seendet har man också lyckats bra oc_h _hjälp. Bingsmark är dock opti

dock den stora ökningen av 8couter i år. De många scouterna har varit m1sbsk och tror att även den frågan 

fört med sig - vi har inte längre nöjda och belåtna med det som pju- skall lösas under det kommande året, 

~-------.::_ _ ___ ....:__~.::.:::::=..:..:..::=.::.::._::.:::::._:==~=.:_=:....:::=~.:..Jtill fromma för många Rydsgårds-

ungdomar som genom scoutrörelsen 
, och kåren funnit en väg bort från 
1 gathörnen. 



Från mötet melLan Skurup och Marsvinsholm- en match i bantam

vikt, när Egon Ringström slår krysstCLg på Skurups Leif Nilsson. 

JULFESTLIGT l SKURIJPSHALL 

Skurups sporthall härbärgeradejsketcher, "Lussenatten", en sagobe

Arets troligen största julfest i Sku- rättelse om tro~lungar s~~. skräms !!å 
. .. flykten av Lucra och "Kärmgasnack ', 

rup på t1sdagskvallen. Det var klas- en dialog på bygdemål. Mellan ak-

serna 7-8-9 vid enhetsskolan som terna spelade tvillingarna Lisbeth 

samlades i hallen för sin traditionel- och Gunnel dragspel och sedan blev 

la julfest som blev lite extra festlig det förfriskningar för e~everna och 

genom att det var första gången man kaffe ,för lärarna innan dansen tråd

höll till i hallen. Tidigare har ju des. Det blev såväl de traditionella 
1 

julfesterna hållits i den något träng- juldanserna och jullekarna som mo

re gymnastiksalen. dern dans efter bröderna Nordströms 

Juliestandet inleddes med två orkester. 



Fyra penerationer 

Fr. v. f. lantbrukaren Bror Nilsson, f. lantbrukaren Nils Jönsson med 

sonsonen Thomas, 3 mån., samt fabriksarb. Sven E. Nilsson, Tånebro, 

Rydsgård. (Lidbergs Foto, Skurup) 



GULDBRöLLOPSPAR l SL/MMINGE 
HAR KVAR SIN FöRST A SERVIS 

Säg, minns du den gången .. . Edvard och Anna minns det som 

hände kring sekelskiftet ~m vore del i går. 

Sin femtionde jul som äkta pari- Jag hade inte så gott om de' 
firar makarna Edvard och A1ma l på den tiden så det blev inte råd 
Sand i Slimminge i å1·, en bygdens till mer än ett halvt dussin koppar, 
son och dotter, ett strävsamt par, säger Edvard. När vi senare fick det 
som på sin ålders höst, trots många, lite bättre ställt försökte vi få tag 
långa och slitsamma år, är pigga på ett halvt dussin likadana kap
och vitala och tycks minnas sekel- par till - men det fanns inte, ty
skiftet som i går. När de kommer värr. Men vi får vara nöjda med 
igång att berätta om svunna tider, det som det är, allt är helt är<! 
ja då är det som om tiden stått Och nöjda överhuvudtaget är Edvard 
stilla. Det de berättar om som hände och Anna, qär de går och pysslar 
för 50-60 år sedan tycks de min- i hemmet. Våra dagars jäkt tycks in
nas som i går, de har ingen svårig- te ha nått till deras vrå av världen. 
het med att minnas årtalen; ja t. o. Inte så att de inte följer med vad 
m. månad och dag då något spe- som rör sig i tiden, · tvärtom, de 
ciellt inträffat minns de som om följer noga med såväl vad som hän
det hade varit i förra veckan. Ed- der i bygden som ute i stora värl
vard minns mycket väl sina första den, men dessutom har de lyckats 
år i förvärvslivet, då han som 9- bevara något av "den gamla goda 
åring sattes att vakta svin för 33 tiden" (när den var som bäst) så
öre om dagen och Anna kan berätta väl inom som omkring sig. Det lilla 
om ·sin första tjänst, som "barntös", huset med möblerna som de köpte 
när hon inte själv var mei· än ett när de gifte sig, med den "goa 
ban1, 10 år gammal. Och jularna spisavärmen", med katten på det 

å Svaneholms slott, där Edvard vuxit hemvävda sängöverkastet till ut
upp, minns han li,ka väl som fjor- dragssoffan, med ' den gamla ekkis
årets jul. Han minns mycket väl tan, de gulnade porträtten och myc
de "julbaler" som anordnades i "sten-~ ket annat från sekelskiftet och tidi
salen" i slottets östra del. Dä: sam- gare, ja det hela låter som en sa
lades alla tjänstefolkens barn till ga - och tycks vara något av para
juldans, fick vantar, strumpor o. diset för ett strävsamt gammalt par. 
eyl. i julklapp och sedan fick de 

1

yara med om att plundra de två 
julgranar som man dansat kring. 
Det var stora ögonblick för den ti
dens ba1n. 

RÄK A DE LYCKLIGA 
STUNDERNA BLOTT ... 

Det är en skiftande "för.,ärvsba
na", Edvard Sand har bakom sig, 
och han har varit med om att ta 
många hårda törnär. Men trots att 
det va1·it-vad man kan kalla "blstert 
klimat" både för honom och makan 
Anna många gånger, och ingalunda 
så fridefullt och ombonat som de 
har det i sitt nuvarande· hem, en 
liten stuga i Slimminge, så tycks det 
som om de båda endast hade glada 
minnen från svunna tider, Inte vid 
något tillfälle när vi satt och pra
tade med dem skymtade det den 
minsta lilla bitterhet. De tycks båda 
ha varit och är sällsynt lyckliga med 
sin lott här i livet. 

Edvard började som nämnts att 
:själv tjäna sitt uppehälle redan som 
9-åring. För 33 öre om dagen - 30 
kronor för tre sommarmånader, vak
tade han svin vid Svaneholm. Se
dan han blivit konfirmerad 1902 kom 
han i tjänst hos Jöns Persson i Sa
ritslöv och där stannade han i ett 
och ett halvt år. Sedan lockade dra
gonerna i Y stad. I tre år tillhörde 
han det stolta regementet - och fick 
där bL a. ta igen en del av det 
han försummat i skolan. Man skrev 
1905 när Edvard Sand lämnade Ystad 
och blev "skogsarbetare". Jobbet där 
bestod. i att lägga upp rishögar, tre 1 
alnar 1 fyrkant och nio alnar långa l 
skulle högarna vara och för det 
arbetet betalades 50 öre. 1908 vände 
Sand ett nytt blad i sitt Ii vs his- l 
toria. Han var med om att bilda '1 

Lantarbetarförbundets avd. l i Kra
geholm. Det skulle han tydligen inte 
ha gjort för plötsligt fick han be
sked om att "det inte fanns mer 
~rbete för honom". Nåja, Sand gav 
mte upp för det. Han sökte sig till 
Skurup, jobbade bl. a. ett slag som 
murar-hantlangare - och träffade l 
Anna från örsjö. 

HAN TVÄTTADE KORNA! 

1911 gifte de sig och efter två år 
flyttade de till örsj ö där Edvard 
blev föreståndare för "fattiggården" 
som det då hette. Senare ändradeo 
namnet till kommungården. I sju år 
stannade Edvin och Anna som före
ståndlire på gården. Det dä~· mE'd 
fattiggården låter lite avskräckande 
i dessa dagar, men i örsjö kommun 
tog man redan tidigt väl hand om 
sina gamla och andra som av en 
eller annan anledning inte kunde 
klara sig själva. Kommungården vai 
n~imligen ett 35-tunnlands lantbruk 
där alla hjälptes åt med gården~ 
skotsel efter bästa förmåga. Från den 

• tiden minns Edvard Sand med 
:viss stolthet hur gårdens kor rönte 
speciell uppmärksamhet vid premi

' e~·inga~:na i Skurup, och hur premie
rmgsnamnden alltid höll ett speci
ellt litet tal i anledning av kom
mungårdens kor, som var bygdens 
vackraste. - Men tacka för det sä
ger Edvard Sand - två dagar in
nll? premie~·ingarna brukade jag 
tvatta dem riktigt noga, så det som 
skulle vara vitt på kon verkligen 
också var vitt! 

F ASTEMANSGA VA 
PA HEDERSPLATS 

Efter några . år som lantarbetare 
i Torsjö var Edvard och Anna Sand 
1927 "mogna" att köpa eget och det 
blev Lilla Dagstorp på 10 tunnland 
som de fram till 1943, då de köpU: 
den stuga de i dag bor i, ägnade 
sina krafter. 

Men l~!ta väl som de båda gamla 
k~n beratta om svunna tider, lika 
val har de bevarat saker och ting 
~rån _ann? dazumal. I den lilla stugan 
1 Slunmmge finns bl. a. en sådan 
raritet som en gammal ekkista från 
1739 och det underliga med den är 
att den trots sin höga ålder är näs
tan lika vacker som då den till
verkades. Artalet 1739 står prydligt 
med,.:~midda lit~ kantiga siffror på 
ena s1dan på k1stan. Och i hemmet 
finns det massor med andra gru.nla 
fma saker, och inte minst för de 
båda sällsynt kära minnen. Anna 
h_ar bl._ a. ~yckats bevara några av 
sma fosta Julklappar, däribland en 
liten prydnadssak i. porslin och i ett 
skåp står också något som de båda 
är särskilt aktsamma om - Edvards 
fästemansgåva till Anna, en servis. 

/0 



Nu har dom kattor, moss och gäss 
på loftet L Skurups Folkets Park 

Folkets park i Skurup kommer att prese!'Otera sig i ny skepnad 
när juldansen trådes på annandagen. Dekoratör Elon Gyll~nde~ oc~ 
hans mannar liksom Börje Linden & Co har låtit fantasm flada 1 
sin strävan att "göra om" parken och bjuda ungdomarn~ något nytt. 
Mer nytt lär det bli men till juldansen har man begransat nyda
ningen till dansbanan och musikestTallen - men där har man san
nerligen inte sparat på effekterna. 

På många andra håll inom dans
världen sneglar man söderut, häm
tar motiven till dekorationerna från 
lYdliga nejder, men i Skurup har 

l 

man valt att hämta inspirationen 
på närmare håll, ifrån fagert skåne
land. Och resultatet, ja strängt taget 
skulle man väl låta julhelgens be-

Biatitt i Skll:rupsparken 

Bialltt-inspi1·erad är dansrotundan l Skurups pa1·k efter gjord reno
ve?'ing och går helt i skånsk stil. styrelseledamöterna, fr v, Kjell 
Jönsson, Johan F1·itz och Erik Cederholm i jä1·d med dekoreringen. 

1 Som förut i korthet omtalats hål- från dansgolvet blir mest iögonfal
lcr Skurups Folkets park dansrotun- !ande är en omfattande avskärm
da på att anlägga ett nytt ansikte ning av takbelysningens kulörta lys
inför julen och det nya året. Den rör. Aven musikestraden framträder 
för publikens önskningar och tidens i viss mån typisk skånsk. Vad som 
u1:veckling ly hörda parkstyrelsen, inte hinnes med till annandagens 
·bjuder åter den dansanta ungdomen spelkväll kommer senare att utföras, 
på nyheter. Dansbanan kommer nu däribland får rälmas bersåer vid 
att framträda i trivsam gammal- ytterväggarna i pergolastiL En fond
skånsk miljö a la Bialitt. Dekoratör vägg får )<:araktären av korsvirkes
EJon G y llander, som anförtr,otts länga. 
uppdraget, har här på ett förträff- Ja, det var något av de nyheter 
ligt sätt lyckats skapa känsla av som möter parkbesökarna under ju
värme och trivsel. Barriären kring len och i fortsättningen. stampub
dansgolvet har målats i trevliga liken, som om söndagarna söker sig 
gråstensmönster, pelari)a som upp- till skurupsparken, är väl värd den 
bär takkonstruktionen· har fått omsorg som parkstyret kostar på. r.. t ·· t 1 k t C Annandagen trådes dansen efter· Jans gara som cen ra pun er or Algot Haraids orkester. Kvällens 
spaljeliknande sidobyggnader, for-~ gästartist är Ilse Bronnsley (flickan 
made i tilltalande valv stil. Det som med silvertrumpeten). 

• Ett sådant hi:ir avsnitt av en pil
alle pryder fonden på musikestra
den - och alf det pr)•der sin 
plats konstate•·ar Kjell Jönsson, 
Skurup t. v.) och dekoratör Gyl-

la ndar, Malmö . 

sökare själv konstatera hur det bli
vit, men vi skall avslöja en del. 

Kanhända är det en hel del som 
"hajar till" inför rubriken här ovan 
- kattor, möss och gäss på loftet -
men så är det. Och mycket annat 
också. Man har som nämnts valt 
Skånemotiv, och då hämtat. inspira
tionen från en gammal Skånegård. 
Räcket runt dansbanan har man må
lat som gråstensgrund och det har 
blivit synnerligen effektfullt. För att 
inte tala om det tak i form av 
"hjälle" som man lagt över en stor 
del av dansbanan. Och det är där 
man kan se kattor, möss, gäss, höns 
och tuppar bl. a. som blickar ner på 
de dansande. Likaså har man där 
placerat en pojke och en flicka som 
också ser ut att intresserat ta del av 
vad som försiggår på d;msbanan. 
Färgglatt och trevligt är naturligt
vis allt. 

Och för att ytterligare förhöja in
trycket av skånsk gammal bondgård 
har man också dekorerat med vac
kert målade spinnrockar, vagnshjul 
m. m. dvs sådana saker som en gång 
i tiden hörde hemma på bondgår
darna. Vid sidorna av musikestra
den har man placerat två stora fi
gurer, en pojke och en flicka och 
längst bak, som effektfull bakgrund 

!
hänger en modell av en gammal 
äktskånsk gammal gård, där inte ens 

1
storken på taket fattas, och bredvid 

; den ett avsnitt av en pilal!e. 

Il För att ytterligare förhöja effekten 
har man anordnat diverse blomster
arrangemang och byggt spaljeer kring 
dansbanan, för att göra det hela me
ra ombonat. Efterhand skall man 
sedan öka ut det hela med berså- i 
arrangemang o. dyl. kring banan. l; 

P å annandag jul "inviges" den ny
dekorerade parken, då Algot. Ha- ~ 
raJds orkester svarar för dansmu
siken. K vällens gästartist är Ilse 
Bronnley, "Flickan med silvertrum- ~ 
peten" och liksom tidigare går det 
bussar från Malmö och Trelleborg. ' · 



DET ~~uPPOCHN.EDVÄ~NDA~~ ÅRET SNART SLUT 
Uppochned-vända l världen talas mal)- ju kunnat läsa - och fått dant "siffermysterium" får vi inte 

det ju om ibland - men 1961 har samma: 1;esultat - antingen man vara med om mer. Ej heller våra 
det ju inte spelat så stor roll vilket uppfört sig högst normalt eller stått barn, barnbarn, barnbarnsbarn -
som varit upp och vilket som varit på armarna! 1961 är (ett par dagar ja vi kan väl hålla på i den stilen 
ner. Åtminstone inte bildligt talat. till) och har varit 19&1 hur man ganska länge innan vi kommer tillj 
Det snart tilländalupna året har än vänt på siffrorna. Och ett så- - år 6009. Till dess lär det näm-

ligen dröja innan årtalet blir det
samma antingen man läser det rätt 
eller uppochnervänt. I den moder
na tideräkningen har det hänt någ-

Soj.1_ ~fe 

ra gånger tidigare, 609 t. ex. 906, 
1691, 1881 och så nu 1961. Sedan 
dröjer det dock som nämnts ända 
till 6009 - och nästa blir väl 6699. 
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VETENSI(APSMÄN 
JAGAR SPÖI(ENA 
PÅ SVANEHOLM 

Underbart vacker i stn resLiga kraft är den stora trapphaLLen på SvanehoLms slott. 
Svaneholms slott utan/ör 

Skurup är rikt på hi-5toria /rån 

svunna århundraden. Slottet 

uppfördes någon gång i mitten 

av J 500-talet och gick 300 år i 
oavbruten arvsföljd innan det 
såldes. Sedan 1934 äges det 
vackra Svaneholm av en andels
förening. 

Svaneholm.~ mest kände ägt~re 
är den store jordreformatorn 

'-.Rutger Maclean, som 1783 in-

/örtTe enskifte på sina ägor och 
1803 /~·ekade.< drivt1 genom en 
riksomfattande enskifteslug. 
Madeans unde vilur alltjämt 
över Svaneholm. 

Det gör emellertid också, i 
folkmun, grevinnan Muthilda 
Spurre. I stora festsalen star 
hennes flygel. På den brukade 
hon med virtous skicklighet 
.spela styck~n av de stora mäs
tflrml. Men än i clt1g händer det 
att tonkaskader väller /rum ur 

det gamla instrumentet, säger 
de späk-troende. 

Kyrkoherde Gunnar Wallin i 
Sk.urup framhåller att det kan 
vdra fråga om hallucinationer. 
Det får bli vetenskapens sak att 
avgöra om Svaneholm är ett 
"spökslott". 

Om Svaneholrn och dess stÖr· 
ste herre berättar A.ke Dahlgren 
i reportage - som ingår i A r· 
b e t e t s serie "Skånska slott 
och herresäten" - på sid 6. 



HögUasdi;igen sammanfaller 1 

·den ganska nära med ett annat 
• ersonligt jubileum. Han har 
lämligen varit regeringschef i 
;emton år - fjärdedelen av sitt 
iv! Ingen av företrädarna har 
yckats med det konststycket. Han 
igger t o m så nära ett VM på 
Jmrådet som tänkas kan. Det är 
Jara ett par diktatorer som inte 
JÖr räknas som varit m'ed längre. 
rill synes med obruten kraft och 
ned flera väljare bakom sig än 
1ågonsin, kan han förlänga sin 
·egeringstid åtskilligt om han 
:jälv vill det. 

ALLA ÄR ENSE om att det inte 
·ar någon lätt uppgift Erlander 
ick sig ålagd när han som 45-
tring tog vid där Per Albin slu
ade. Från oppositionshåll såg 
nan då en chans att spela över 
nakten till den borgerliga sidan, 
>ch satte för den skull i gång en 
irän och hård kampanj med siktet 
rränsynslöst inställt på den nye 
partiordföranden. En icke soeial
:lemokratisk tidning har i dagarna 
konstaterat att · smällarna Erlander 
utsattes för inte så sällan låg 
"deeimetervis under bältet". När 
han ändå red ut stormen så fram
gångsrikt som skedde berodde det 
till inte ringa del på hans egen 
personlighet. 

Det hör till Tage Erlanders 
stora förtjänster att han kunnat 
sätta sig över lumpna invektiv och 
tillvitelser. Han har gjort det 
under hänvisning till att de ytterst 
inte varit avsedda att skada 
honom utan som led i en politisk 
krigföring. Ett generöst synsätt 
som förmodligen utgjort en till
gång för Erlander själv när attac
kerna mot honom varit som hår
dast. 

MANGA FöRUTSP ADDE att 
Erlander aldrig skulle bli Tage 
med svenska folket. Det var ett 
misstag. Han blev det i samma 
takt som han orkade genomföra 
en "eriksgata" landet runt, vilken 
måste ha varit oerhört påfrestande 
med tanke på alla andra uppgifter 
;;om lvilade honom. Men den var 
utan tvivel nödvändig. Senare har 
han fått god hjälp av TV, även 
Jm han själv verkar överraskad 
iärav. Genom TV har hela folket 
>livit bekant med honom, char
ilats av hans försynta uppträdan
le, ambition att alltid försöka 
Jena upp frågeställningarna och 
nte minst av hans saklighet och 
msvarskänsla. 

Det har sagts att svensk arbetar
rörelse haft turen att i varje 
situation få just den ledare som 
då behövts - först Branting, 
sedan Per Albin och nu Erlander. 
Det står redan klart att Erlanders 
betydelse inte kommer att ligga de 
båda andras efter. 

STORA TING har hänt under 
regimen Erlander. En ny familje
politik med barnbidragen som 
främsta tillgång. Beslut om ny 
skola, som genomfört kanske 
kommer att framstå som ett av de 
allra viktigaste. En rad åtgärder 

· som tagit sikte på att åstadkarruna 
full sysselsättning. Fortsatt upp-

--~"Ture Bengtsson, 
jordbrukare och advokat från An-

·giVt:Lvis au-varJe retonn varlt av 
vikt i ett mycket medvetet ska
pande av den svenska välfärds
staten. Tage Erlander har emel
lertid själv vid olika tillfällen Iatit 
förstå att han betraktar införan
det av ATP som en av de avgjort 
viktigaste åtgärderna. Han känner 
djup och äkta tillfredsställelse 
över att ha fått medverka därtill, 
inte därför att det var en stor 
framgång för honom själv och 
arbetarrörelsen, utan för sakens 
egen skull. Erlander var lidelse
fullt engagerad i striden för denna 
reform som innebär ett nytt avgö
rande steg på vägen mot de frihe- • 
tens, jämlikhetens och broderska
pets principer som ständigt väglett 
hans handlande. 

OPPOSITIONEN har ofta häv
dat att Erlander varit ovillig till 
kompromisser och samlande lös
ningar. Den karaktäristiken är 
orättvis. I likhet med andra ser 
han naturligtvis gärna att stora 
frågor avgörs i största möjliga 
endräkt - och det saknas inte 
heller bevis för att den viljan 
verkligen finns. Men är det stora 
och viktiga frågor, som E'xempel
vis ATP, ges det också en gräns 
för kompromissandet, en gräns 
som inte kan öve1·skridas utan att 
väsentliga principer uppges. I 
sådana lägen har Erlander aldrig 
tvekat. Då har han ställt kabi
nettsfråga, djärvt och framsynt 
gjort sitt utspel Och engagerat sig 
själv och partiet i omfattande 
upplysningskampanjer. 

JUST DEN POLITISKA djärv
heten och de träffsäkra bedörn
ningama av läget är något av det 
mest fascinerande hos Erlander. 
Det har väckt beundran och 
respekt i vidaste kretsar och 
säkert medverkat till ett avsevärt 
ökat politiskt intresse i landet. 

I stort sett har det varit en 
lyckosam tid för land och folk. 
Själv inbillar sig inte statsminis
tern att han ensam har äran där
av. Han vet att många faktorer 
samverkat. Särskilt brukar han 
framhäva samspelet mellan den 
politiska och den fackliga arbe
tarrörelsen, som ytterligare befästs 
under hans regeringstid. Det sam
spelet har också utan varje tve
kan utgjort ett förnämligt styrke
bälte. 

EFTER FEMTON AR vid rege
ringsrodret är Tage Erlander på 
god väg att bli något av en lands
fader. Dock inte en sådan som 
bara ser till det egna folkhemmet. 
Den solidaritet han så ivrigt till
skyndat här hemma, den önskar 
han av hela sitt hjärta överflyttad 
även till det internationella pla
net. Det är inte heller någon till
fällighet att arbetarrörelsens hyll
ning till honom getts formen av 
en insamling - och succeartad 
sådan - vars medel skall komma 
till användning i det internatio
nella samarbetet. Den sortens gå
vor är han uppriktigt glad över. 

A r b e t e t hyllar en bra social
demokratisk partiordförande, klok 
regeringschef och varmhjärtad 
internationalist samt önskar lycka 
till under kommande år. 

Nu är det lätt att förhastat läsa 
de här siffrorna och utan att när-

• derslöv, blev inte oväntat den nye 
·· ordföranden i Sveriges Lantbruks
förbund; i själva verket torde han 
ha varit den ende verklige kandi
daten, även om en del andra namn 
nämnts i förhandsdiskussionen. 

mare göra sig underrättad om 
deras bakgrund raskt avfärda has
tighetsbegränsningens betydelse, 
liksom trafikpropagandans. Men det 
är farligt. Siffrorna måste analy
seras ordentligt, innan de kan tas 
till underlag för några vidlyftigare 
spekulationer i den ena eller andra 
riktningen. 

Hr Bengtsson kommer säkerligen 
att rykta det betydelsefulla värvet 
med den äran. Han har en djupgå

"nnedom om jordbrukets 
Trafikintensiteten, som inte fram-

G~stav MÖllers statss~kreterare 1 
med stor initiativkraft och att han J 
var en duktig fackminister. Skulle J 
han hålla måttet? 

Arvet var vanskligt också på 
ett annat sätt. Vid det första riks
dagsmannavalet under andra 

· världskriget hade socialdemokra
tin fått en oanad anslutning med 
klar egen majoritet i andra kam
maren: folket hade samlat sig 
kring landsfadern P. A. På den 
våldsamma floden måste följa ebb, 
och den kom också, långsamt men , 
säkert. V al efter val förlorades 
mandat. Situationen var naturlig ! 
men ogynnsam - var fanns man
nen, som kunde vända strömmen? 
Skulle han trots allt heta Tage 
Erlander? 

'l 

För min egen del såg jag Er-
landers svårigheter ligga på ett 
tredje område·. Arbetarpartiet var 
ett socialistiskt parti, men ut
vecklingen hade länge gått 1 ~
raliserande riktning. Redan ~ n- ~ 

ting hade beträtt denna vag utan • 
art;t dock uppge sin marxistiska och 
socialistiska grundsyn. Per Albin 
hade gått vidare på samma väg, i 
socialpolitikens och skatternas tec
ken åstadkommande en viss so
cial utjämning. Erlander har själv · 
nyligen vittnat om att han under 
20-talet mottog djupa intryck av 
Nils Karleby - det betydde av
socialisering. Skulle Erlander 
fortsätta mot ett allt tydligare 
förborgerligande av rörelsen? Och 
skulle den därmed inte förlora sin 
själ? Och därmed sin kraft att 
vinna hela världen? 

Partiet hade uppvisat en dyna
misk kraft under 1930-talet: be
kämpandet av den ekonomiska 
krisen hade kunnat förenas med 

Pressdf 
Påståenden 
i ett radioprogram nyligen enligt 
vilka "asylrättsprincipens praktise
ring genomgick en humanisering" 
under 1930-talet håller inte streck, 
i varje fall inte när det gäller åren 
närmast före kriget skriver D a
gens Nyheter (fp): 

Ansvaret för denna inskränkta 
och djupt inhumana politik dela
des av praktiskt taget alla. Det 
var endast en liten minoritet som 
- driven av mänsklig medkänsla 
och insikt om judarnas ohyggliga 
situation - förde en uppoffrande, 
tyvärr endast i alltför få fall 
framgångsrik strid för att skaffa 
flyktingarna en fristad i Sver~ge 
och dänned - som det skulle v1sa 
sig - rädda deras liv. ~ed all 
rätt brännmärker hr Lindberg 
speciellt de svenska studenternas 
- närmast vissa studentorganisa
tioners - roll i detta samman
hang. Man erinrar sig ännu den 
beryktade sammankomsten i Upp
sala tennishall ("eden i bollhuset") , 
och liknande möten där det bl a 
protesterades mot en hemställan 
att tio landsflyktiga läkare -
samtliga specialister på olik~ ~~
råden - skulle beredas t1llfalle 
att arbeta i Sverige. Detta utmå
lades som ett hot mot de svenska 
läkarnas utkomstmöjligheter. För
stockad skråanda blandades med 
antisemitism, främlingsfientlighet 
i största allmänhet och en utbredd 
oförmåga att alls sätta sig in i 
vad den nazistiska terrorn inne
bar. 

Allmänt sett har inställningen 
till flyktingarna efter andra världs
kriget blivit en helt .~.nnan, slu.tar J 
DN, även om det allt)amt kan fm-
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