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l Skurups , sparbank har skifte skett på ordförandeposten. Nämnde

man Herman Truedsson, Skurup, avgick och lantbrukare Jan 0. Ols

son, Perse gård, tJrädde till. På bilden häLsar nämndemannen t h 

Ny ordf. i Skurups sparbank 
etter nämndeman Truedsson 

Bankdirektör Åke Bokander (t. v.) avtäcker tavlan av avgående ordf. 

nämndeman Herman Truedsson, Saritslöv. Längst l. h. den nyvalde 

ordf. lanlbr. Jan-Olof Olsson, Persegilrd. 

Huvudmännen i Skurups sparbank var under lördagen samlade 

till årssammanträde på Skurups Hotell. Liksom under tidigare år har 

~a gynnsamma utveckling inom banken skett under fjoråret. 

Det blev vissa förändringar i sty1·elsen,· då ordf. nämndeman H e r

m a n T r u e d s s o n, Saritslöv och vice ordf. E m i I H o o I m e, 
Tofteho lämnade sina poster på grund av åldersskäl. Till ny ordf. för 

Skurups sparbank efter den avgående valdes Iantbr. J a n - O l o f 

O I s s o n, Persegård. Vice ordf. blev nämndeman S v e n L a r s s o n, 

Stenberget. 

De närvarande kunde inte under
trycka en viss saknad av den avgåen
de ordföranden, som figurerat i Sku
rups sparbank sedan 1927, då han av 
häradsrätten utsågs till huvudman. 
stort intresse har närodeman Trueds
son ägnat Skurups sparbank alla åren 
och mer än en av talarna under den 
efter~t följande middagen underströk 
den betydande roll han spelat för 
bankens goda utveckling. Ar 1932 val
des nämndeman Truedsson till sty
relseledamot och blev 1942 vice ordf. 
Sedan år 1949 har han beklätt ord· 
förandeposten 

särskild minnesbild av den avgående 
ordf. skänkte Skurups sparbank i en 
porträttmålning utförd av Weve 
Larsson, Stockholm. Detta porträtt 
kommer att hängas upp i sparban
kens lokaler jämsides med de per
soner som tidigare beklätt denna an
svarsfulla post. Underhållning be
stods också de närvarande efter mid- l 
dagen då den kände populärsångaren . 
från Bientarp Lennart Kjellgren un-~ 
derhöll med några av sina karakte
risti,ska skånska visor. , l 

efterträdare. 
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Fr v Greta Svensson Jordberga, Margareta Håkansson Källstorp 
Maj Britt Zinn Jordberga och Maja Holgersson Bedding'e. 

Bedingeort(~1~S 
firat' sitt 

lottakår har 
20-årsjubileum 

Bedingevrtens lottakår högtidlighöll sitt 20-årsjubileum med en vesper
gudstjänst i Tullsto~ps kyrka på söndag3n. Den ägcl.e rum under synner
ligen högtidliga och stilfulla former och gynnades även av vädret. An 
slutningan från den egna och angränsande lottakårer samt från traktens 
befolkning var stor. 

Högtidligheten inleddes med att med musikdire.ktör Hemborg som di
uniformerade lottor och hemvärns- rigent. Högtidligheten inleddes med 
män bildade häck framför kyrkan orgelsolo, Mozarts "Marcia religioso", 
varefter en imponerande fanborg in- varpå följde körsång på en äldre 
tågade i kyrkan. I denna fanns del- fransk melodi "Hör hur tempelsån

. tag<J.re båd<J från den egna kåren och gen '<tiger'" och därefter ps 161:2. 
även från Anderslövs, Skivarps, Pastor Sven O Berglund från S:tl 
Smygeortens lottakårer, Klagstorps o Laurentlus stiftelsen i Lund predika
Vemmenhögs hemvärnsområde och de ;förd vr.cker vit mässkrud över 
Bedinge-Tulistorps rödakorskrets. Se- dagens aftonsångstext varpå åter följ-l 
dan •anborgen intågat och placerats de körsång samt altartjänst vid vil-1 
i koret följde sång av Tullstorps kyr- ken komminister Nils Månsson Tull
kokör under ledning av kantoz: Elsa storp assisterade. Efter denna följde l 
Jönsson samt av Svedala kyrkokör ps 124:1,-4 och sedan lottaerinran, 

'(l ;i ' 
.f t'l": 

Fr v bankdirektör Ake Bokandm·, nyvalde or-dföranden lantbru
kare Jan Olsson samt avgående ordföranden r~>ämndeman Herman 

•f.' ',t . _,,., 

1 Truedsson Skurup. 

~

' 

. 
l 



Noterat och fotografe-rat 

·Hugo Hägerhult, Snårestad , och Gu n na r Persson, Sk. Charlotte nlund . 

Helge ling, Jordbe rg a , ku rs ledaren 
agronom Alf-Bjelke Hol terman samt 
Kjel l Ove Persson, St. Bedd inge. 

4-månaderskurs slog bra 
Möjligheterna för lantarbetare . att 
vidareutbilda sig i yrket vid kurser 

·har varit så gott som obefintliga. 
Det har funnits kurser för arbets
lösa och för dem som omskolats 

men inte för de yrkesverksamma, 
de som har jo'bb och som ämnar 
stanna kvar vid jordbruket. Initia
tiv på det' här området har emel
lertid tagits vid Skurups lantman
naskola i Skåne. Där h<1.r man i vår 
avslutat en fortbildningskurs som 
pågått i · fyra månader u nder två . 

vintrar. 
Början var korta kurser på tio 

dagar under åren 1959 och 1960 och 
idegivare till dem var ombudsman 
Bror Olsson och rektor Gunnar 
Knutsson . När den sista kursen av
slutades så hölls en uppmärksam
mad diskussio-n om · Jantarbetarnas 
yrkesutbildning. Det var innan den 
statliga kommitten hade lagt fram 
sitt betänkande. Här pekades un
der diskussionen på en fyramå 
naderskurs med blandad praktisk 
och teoretisk undervisning och där 
kurstiden var spridd över två år. 

Sagt och gjort 1i Skurup. Inbj u
dan gick ut till lantarbetare över 
25 år. Man startade den 2 j an 1961 

med 13 deltagare av vilka ett par 
var över 50 år men· där medelål
dern stannade vid 34. Några av dem 
som varit med på tiodagarskurser
na hade fått smak på mera och kom 
nu åter för att sitta på skolbänken 
en längre tid. 

Sitta på skolbänken förresten? 
Teori och praktik i undervisningen 
har blandats s a s ·, det fanns kanske 
kursdeltagare som menade att vad · 

Orpn flr 
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LANTAKBET AREFÖKBUNDET 
Bamhupt. U-14 Stookholm l 

TeL: Milli 
Postllro: 48 18 

Upplqa: 30 000 ex. 

Postprenumeratlon: 
Rell.r8kr. 
Annonser: 

Karl Berman. tel H 1'188 
Postadress: Box 188, Stockholm l 
Telqramadreu: ll'aekflrbundet 

AB Svenskt Djuptryck 
Stockholm 1962 

/ . 



scoutupptagning i S~urups kyrka 
Ett 50-tal ungdomar· blev i går mar Bokander, Thomas Sjövall och 

upptagna som scouter vid en hög- Han:,-Inge Hansson. III:e klass Tom-

. . . . my Rosengren, Bengt Månsson, Gert-

tidlig ceremom l Skurups kyrka. Ake ·Johansson Per· Lennartsson 

Även blåvingar och vargungar fick. Jörgen ·Persson ~ch Lars. Ove Wick~ 

sina utmärkelser och allt som allt man. . . · 

deltog ett 100-tal scoutungdomar Dessutom blev tilldelat hemhiälps

med sina ledare i spetsen. Kyrka- märken samt 5-årsnålar och-3-årsnå

adjunkt . Tord Månsson ·höll und~r lar. Av: pojkscoutc;,rna tilldejades Ulf 

ceremonm en kort . betraktelse till Kensnaar samlingsmärket 

/

scouterna. Vargungarna tilldelades följande 

Högtidlig~eten började med. att grader: II:a . stjärnan Benny Lönn

scoute:na _ 1 samlad trupp ma1:sche~ barn och :J:!engt Månsson. l:a stjär

rade m 1_ k~rkan med fanborg 1 nan Leif Johansson, Kenneth Aker

tete~. Jlf!ttsikdlr. Sune Ekberg s12e~a- berg, Jer)ter Johansson, Olle Wiberg, 

de mgangsmarsch och sedan folJde Uno · Larsson Bo Andersson Inge-

1psalm 525. Efter adj. Månssons be- mar Larsso~ Alf Roas 'Roland 

traktels~, ~är _han manade scouter~ Bengtsson och':IVi:a:gJ'lus P?l~. Nyupp

na att ~ _sm gar!,lmg_ frukta Herr?-n, tagna varg\lngar blev Hans Göran 

sedan fol3de utnamnmgarna. Blåvm- Schönnfng och Christer. · Pedersen. 

g ar .. och vargtliJ.gar fick __ först sina Hemhjälpsmärken tilldelades Benny 

utmarkelsel'. Darefter folJde scout- Lönnbarn och Bengt Mårtensson. 

upptagning varvid samtliga fick fö- · · 

restava scouteden. 
De nyupptagna scouterna är: Flic

kor I:a klass Eva Alwen, Henny An

dersson, Margareta Jarl och Anita 

Ringberg. II:a klass Ulla Alwen, Le

na Bengtsson, Birgitta Eriksson, 

Ann-Margret Johansson, · Birgitta 

Kruus, Birgitta Larsson, Ann-Ch>i

stin Lundgren, Kerstin Månsson, 

Anita Nilsson, Gun Roas, Eva Salo

monsson, Britt Saltin, Lisbeth Strids

berg, Bodil W ennerwall, Inger Akes

son och Eivor Akesson, III:e klass 

Ulla Alwen, Britt Mari!'! Carlsson, 

Cecilia Dangbjerg, Ann-Catrin Lars

son, Helen Lindgren, !rene Lind, 

l 
Birgitta Mårtensson, Ann-Sofie Mår

tensson och Marianne Ståhle. 

Många bidragsgivare 

t.ill . klädinsamlingen 

Skunip~ RK-krets · som för en tid 

sedan hade. igång klädinsamling till 

behö\1ande i Algeriet har nu ställt 

i ordning och sänt. i väg d,e inkom

na klädespers-edlarna. Inom Röda 

Korset vill man tacka alla bidrags

givarna, både enskilda och firmor, 

som varit mycket välvilliga med si

na bidrag. Det är en mängd kläder, 

många alldeles oanvända, som kom

mit in på de olika insamlingsställe

na. Vid packningen blev det inte 

mindre , än ett 30-tal säckar · fulla 

med kläder som Skurups RK kunde 

bidraga med. ' Pojkar I:e klass Karl-Gunnar 

Holm, Sven Olle Gunnarsson: Anders 

Vifot, Christer Isgren och Bo Måns

son. II:a klass Bengt Bjöinsson, Carl 
Gustav Andersson, Per-Lennart Kommunalfullmäktige i Skurup 

Borgkvist, Bo Ivarsson, Christer Vid sammanräkning inför länssty

Ljunggren, Ronny Andersson Ing- relsen för utseende av ny ledamot 

· ' av kommunalfullmäktige i Skurups 

'köping ·efter Nils Stig Hansson, Sku

rup, som avgått, har rörläggaren Erik 

Hansson,.Skurup, befunnits vara vald. 

Det återbesatta mandatet . tillhör so

cialdemokraterna. 

Tre av de nyuppfagna flickscou

ferna i Skurup, fr. v. Gunilla Ols

son, Birgilla Larsson och Lena 

Bengtsson. 

' 
Skurups SLS-avd. håller 'årsmöte på 

Femkorsets cafe, månaagen ' den 7 

maj kl. 19.00. Förutom förhandling-

ar blir det ka!fe. ' ' 

· Yrkesskolan i Skurup 

mottager redan ·nu anmälningar till 

kurser som börjar ;'Örrtkr. '' den 25 

· · ·aug: 'DE!' olika kutserna är' ettårig hus

moderskola med ämnena hushåll, 

sömnad, barnavård och vävnad, 

ettårig kontorskurs, och ettårig för

säljningsteknisk linje . med ämnena 

detaljhandelsutbildning, reklam och 

skyltning, . "· 
Husmoderskursen är lämplig för al

la flickor · och är meriterande för 

dem som tänker bli barnsköterskor, 

sjuksköterskor, hemsystrar · eiler för-

skol-, hushålls- o. t extillär.are. I kon

torskursen ingår som frivilliga äm

nen tyska, stenografi och maskin

räkning. I detalj-handelskursen ingår 

övningsbutik samt särskild lokal för 

skyltningsundervisning. 
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G ula skånska råghalmstak 
forsvinner med taktäckarna 

i . . 
Taktäckning i full gång hos lantbr. Siglrid Hansson, Onnarp. Fr. v. taktäckare Albin Eborn, Smygehamn, f~.f 

Ragnhild Hansson och Harald Hansson, Onna rp. •.• 
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De jubilerande konfirmanderna' med sin konfirmationslärare kyrko
herde Eric Kastman, N·osaby. · 

. . ' 

Konfirmand.Jubileum i Slimminge kyrka 



Nödvändigt för jordh·rulGire 
med l{unsl{aper i svetsning 

Ulf B r am stor p, Dalköping, Lars Lavesson, R ydsgård och A1·ne Nilsson La Alstad, tyckm· svetsningsku1·sen är intressant. 

i f - Välbesökt åhörardag i 
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S~urup 

Lärarinnan f ru A nn Marie Jönssons elever i klass 3 a viftade ivrigt med händen~a som bevis på att de kunde sva1·a på frågorna. 
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skolinskrivning • Rydsgård 

Jörgen Johansson Rydsgdrd och Ann . Marie Adlerwalt blir 
inskrivna av rektor Lage Grönvall. 

skolinskrivning ägde rum i gå~ ej Jet och därmed ha tagit sina första 
blott inom Rydsgårds samhälle utan stapplande steg på vetandets långa 
även i Slimminge, Ekarp och Sol- och knaggliga bana. 
berga. Det var således en stor dag Det tycks vara ett "pojkår" i år 
för alla sjuåriga flickor och pojkar ty enligt de upplysningar som vi er
på dessa platser och när vi vid mid- höll av rektor Lage Grönvall var 
dagstid avlade ett besök på Ryds- dessa på nästan samtliga inskrivnings 
gårds modernt inredda enhetsskola ställen i majoritet. Inskrivningen gav 
hade en hel del prydligt klädda och följande resultat. 
fint kammade småttingar i sällskap I Slimminge inskrevs nio pojkar 
med sina mammor mött upp och och två fli{)kor, i Ekarp två pojkar 
väntade i korridoren utanför rektors- och fyra flickor, i Solberga fyra paj
expeditionen på det viktiga momen-1 kar och två flickor och i Rydsgård 
tet att bli inskrivna i skblprotokol- 13 pojkar och sju flickor. 
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"tablettillverltaren" som ~r av s~'!ii .. 
ma utförande som anvandes ·. 
tillverlming a'l! Albyl huvudvärks-· 
tabletter. Den är emellertid all
deles perfekt även till sitt nY.f:l än
damål och omkring 10.000 godsel
tabletter ·spottas ut ..,i timman. De 
färdiga tabletterna samlas . upp • . i 
prydliga burkar med 250 1 varJe 
och näringsmt>dlet bär det inte all
deles okända namnet "Hansa"; fli

. tigt använt till läkemedelsprepa
rat. Denna form av tabletter kan 
sägas utgöra 1äkemedel till växter
na. 

ANALYS SöDVÄNDIG l 
De grövre. gödsE'lpartiklarna sam

las för sig själ v och säljes i lös l 
'orm p a 'keteracl i påsar på 5 och 
25 liter. Denna fonn av den torkade 
1ödseln skall blandas med de;n. jor~, 
som man tänkt plantera vax.er 1. 

En annan form finns också av göd
selmedlet. Detta Är uppblandat med 
jordanrikningsmedel i form av torv
mull. Som extra tillsats till gödseln \ 
har man blandat in flug- och larv- , 
dödande medel. Innan spillningen 
går till specialbch;;.ndling i de olika 
maskinerna analyseras den. Analysen 
gör man för att vara säker på ~~t 
hela gödselpa~tiet har samma na
ringsinnehåll. Finn~ det variationer l 
någon fonn tillsättes de felande sub
stansen. Det är nämligen av vikt att 
den färdiga prudukten blir så · homo
gen som möjligt. 

A. A-n. 

PRAKTISK TABLETTINJEKTION 
SKURUPSPRODUKT FöR VÄXTER 

' 
Fabrikör Lennart Hansson vid ma-

skinen som spottar fram 10.000 
växtnäringstab letter i timmen. 

. Tablettgödsei. tllt att göda kruk
yäxterna med håller en finurlig 
herre på att fl:amställa i >Skurup. 
Det är ingen h;~ndelsgödsel utan 
riktig naturgödsel det här rör sig 
om och ganska 'iraftig sådan ef
tersom det är 10- 12 veckors kyck
lingar som produ~erar den. Idein
nehavaren är fa)rikör L e n n a r t 
H a n s s o n, Saritslöv strax intill 
Skurup. Planer finns på at t utöka 
tillverkningen i stor skala, som 
hittills skett i rent experiment
syfte. 
Försöken har emellertid slagit väl 

ut, omtalar hr Hansson. Det går all
deles utmärkt att få gödseln pressad 
i tablettform, så att den lätt och be
händigt går att använda för gödsling 
av rumsväxter. 

Råmaterialet för tillverkningen får l 
hr Hansson från sin hönsfarm, som 1 
drives i stor ::-kala Lokalerna rym
mer ca 30.000 djuT och dessa låter 
hr Hansson föda upp tills de är 
en 10-12 veckor gamla. Det är helt 
naturligt att det produceras en hel 
mängd gödsel med så många djur 
och hr Hansson har länge funderat ! 

· på lämpligaste sättet att bli av med i 
den myckna spillningen. Tidigare l 
har den försålts · färskt tillstånd 1 

till lantbrukare i trakten, men dessa · 
är inte precis pigga på att hämta 
den och det kur.de därför hända 
att gödseln fick >igga kvar ganska 
länge. 

GöDSEL ERSATTE ALBYLEN 
Det var då i.~en kom med att för

söka förvandla der. i mera lät than
terlig form. Flera hönseriägare har 
varit inne på samma linje som hr t 
Hansson, men det ar frågan om han t 
inte hunnit . längst i u tformning a v i 
projekten. Det går helt naturligt in te 
att pressa hönsspilcningen t ill tablet
ter i färskt tillstånd. F örst måste 
den gå igenom vissa behandlings
metoder. Torkning är ett av momen
ten och den färska spillningen får 
gå igenom en stor torktrumma med 
en temperatur av omkr. 200 grader 
C. Därefter passera' den torkade pro
dukten genom' en kvarn öch blir 
finfördelad. Nästa procedur är sikt
ning och här urskiljes tre olika par
tikelstorlekar. 

J;)en finaste Plot:lukten . g:år till 

,\ 
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VÄVNINGEN ÄR AVKOPPLANDE 
TYCKER SKURUPSHUSMöDRAR 

Arbelsglädje råder när fruarna Inga Maj Andersson, Svenslorp, Lisa 
Jö nsson, Skurup, och Majken Mårtensso n, Lindby, håller på med 

varpning . 

Riktigt avkopplande från de all
dagliga hembestyren, tycker 14 med
lemmar i Skurups Husmodersför
ening, och dunkar med all kraft i 
vävstolarna nere i vävsalen på folk
högskolan. Det man för närvarande 
håller på med inom Husmodel·sför
cningen är en kurs i trasmattsväv
ning. Som lwrsledare fungerar väv
lärarinnan på Skurups folkhögskola, 
fröken M a r g a l' e t a O h l i n. 

l I slutet på april månad startade 
kursen och den är he1t upplagd efter 
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de1tagarnas egna önskemål. Många 
av kursdeltagarna har tidigare vävt 
ganska flitigt, men de tycker ändå att 
det är tl:evligt att komma med och 
få lära en del nya mönster. Mönstret 
kan nämligen varieras ganska så 
mycket när det· gäller trasmattor lik
som färgkombinationen. 

GRUNDLIG LÄRDOM 
Några är emellertid nybörjare och 

de tycker helt naturligt att det är 
litet knepigt innan de kommer in 
i vävningens mysterier. Men bara 
man är kommen så långt att det går 
att se resultatet av de nya lärdo
marna, så går det mycket lättare. 
Vävteckniken läres grundligt från 
början och varpning ingår också i 
utbildningen. Naturligtvis kan köpas 
färdigvarpat material, men de vä
vande damerna vill vara med om allt. 

BESTÄMMER TIDEN SJÄLV 
Hela maj månad har kursdeltagar

na tillgång till vävsalen på folkhög
skolan. Tiden för vävning får oekså 
helt disponeras efter behag oc':.- till
fälle. Två är man om varje v~v, vil
ket helt enkelt var nödvändigt efter
som vävstolarna inte räckte till för 
alla deltagarna. 

Både förmiddagar och eftermidda
gar samt kvällar finns det alltid nå
gon av de flitiga damerna som håller 
på och väver, så nog skall det bli 
tjusiga mattor vad det lider. 
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Historisk exkursion trevlig 
for eleverna i enhetsskolan 

Magisler Anna-Klara Arvidsson pekar ut intressanta sak-er av resterna 

l Sljerneholms slottsruin för eleverna Inger Strand, Karin Wallin och 

Tore Hansson i 9 :e klassen. 

Trevliga och samtidigt lärorika öv-1 halten var Macleansmine, där grup
hade i går eleverna vid Sku- perna fick studf':ra inskriften på 

enhetsskola. Det man ägnade minnesstenen som rest· över Rutger 
var idrott och exkusioner. öv- Maclean. 

var för·delade så att ele- Därefter fortsatte färden stora vä-
7:e klassen hade biologisk gen fram till avtagsvägen mot Stjär

!e>ckllsion vid Svam-holm under led- neholms slott. Vid Stjerneholm var 
P. O. Nilsson. Eleverna i nästa anhalt och bär fick de olika 

hade träning i olika id- grupperna en redogörelse av mag. 
rrottserj~n,tr m dEeise Andersson som Anna-Klara Arvidsson över slottest 
ledare. Slutligen e:e klass ägnade historia. /Numera är Stjämeholms 
sig åt något så intressant som' his- 'l slott endast ruin och eleverna fick 
torisk exkusion, o är adjunkt Perl här studera resterna som finns kvar 
Aronsson, mag Anna-Klara Arvids- av den präktiga borgen. 
son och tillsyn.lär. Per Sjödin stodl Färden gick sedan över Kallsjö 
som ledare. och nästa histc:,riska anhalt var Sa-

Den historiska exkusionen gällde ritslövs kyrkoruin, ~är B~.itt-Marie 
för eleverna att göra uppehåll vid 1 Allfram gav en redogorels~. over kyr
historiska minnesmärken på en ut- k_o~um~n och. den ~m:~a Nasbyholms
stakad färdväg som lagts upp från SJOn. :Även 1 Ka.lSJO fanns en del 
enhetsskolan genom köpingen ut på forrunmnen att t>tta på, bl.a. två 

.. ... stenåldersboplatser samt Borgvallen, 
Svaneholmsvagen. Eleverna gav sig den sistnämnda resterna av en medel-

Pensionärsträff i Skurup 

Fr v re®ktör Malmsjö, fru !dia EI«Lahl och nämndemam Emil Ekdahl 

på pe<nsicmärsträffen . . 

Skurups :ubeta<rkomrnun stod ~mensamt med soc-dem partidistrik

tet för en i a>lla lyckad pensionärsträff i Folkets hus på torsdags

kvällen. Arbetarkommunens ordförande Edvin Arling kunde hälsa 

125-talet pensionär och kvällens föredragshållare redaktör Edvin 1 
Malmsjö, Malmö, välkomna. 

Redaktör Malmsjö erinrade om att Under samlingen och vid kaffet 

den ålderdomsförsörjning vi r.u har underhöll skurupsflickorna Fyr

som bär socialdemokraternas klövern med musik och synnerligen 

signatur inte kunnat genomföras vacker sång. 

Pensionärsföreningens ordförande 

Emil Ekdal påminde om Folkpensio- , 

närernas Dag i Malmö Folkets park 
den 28 maj. Föreningens styrelse har 
underhandlat med SJ om billigare 
resa föl\ pensionärer, som vill be
söka p~nsionärsdagen. 

utan stort motstånd fi:ån övriga poli
tiska partier. I sammanhanget nämn
de talaren även genomförandet av 
ATP. Redaktör Malmsjö kom sedan 
in på det av socialministern fram
lagda socialpaketet och lämnade en 
lättfattlig information om den del av 
detta som berör folkpensionärerna. 

Efter kaffet som arbetarkommunen r -------- ------.--! 
, bjöd på och som kvinnaklubbens 
' medlemmar serverade, visades en 

fängslande film "Frigörelsens tid" 

om . ub•tottö<.l/ ;;;.~u~~f _ 

av i grupper om vardera 10 st på tida byggnad. l 
cykel. Utmed färdvägen var skolpo- Däre~ter åkte s~tliga elever till

Iiser utposterade som dirigerade si- b~ks till skolan, aar man sam~ades 
' for att summera de observatiOner 

l' 

na kamrater och såg till att de flöt som gjorts under den lärorika da-

in den övrig11 trafiken. Första an- gen. · 
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Nykonstruerade jordbruksredskap·provas i Skåne' 

Kjell Nils·son vid gCLSsvetsen 
BM:s fab rik i Skttrup. 

1 

På Bolinder-Munktells fristående l 
konstruktionsavdelning i Skurup är 'l 

20-talet anställda. 16 man sysslar med 
tillverkning av prototyper och mo
deller av olika produkter. 13 man 
har fullt upp att göra med konstruk
tioner och utprovningar. Avdelning
en flyttades till Ekurup från Arvika 
1954 och sorterar direkt under konst
ruktionsdirektören i Eskilstuna där 
BM har sin huvudanläggning. Konst
ruktionsavdelningen hamnade i och 
med denna lyckade flyttning mitt i 
Sveriges kornbod och har den bör
diga skånska jorden inpå knutarna. i 

Skåningarna kräsna 
' i valet av Illaskiner 

- Av GöRAN LARSSON -

Den skånske jordbrukaren är mycket mer kräsen när 
det gäller lantbruksmaskiner än andra svenska jordbru
kare. Skåningen överväger i regel längre innan han gör 
sina inköp. Han har ett mera markerat ekonomiskt sinne 
än sina kolleger i övriga landet. 

Detta beror på att skånejordbru
karen är så beroende av ett gott re
sultat på sinll åkrar i motsats till 
t ex norrlänningen som i de flesta 
fall även har av kastningar ·från sko
gen att klara sig på. 

Det är överingenjör Bror Gustafs
son i Skurup, chef för Bolinder
Munktells konstruktio!)"savdelning 
där, som fäller, dessa ytt'randen. In
genjör Gustafsson har varit knuten 
till branschen i dryga 20 är och un
der den tiden även varit verksam i 
Värmland. Han har på så sätt kunnat 
göra vissa jämförelser. 

BARA BöRJAN 

Ingenjör .Gustafsson berättar också 
att vi i Sverige ännu bara är i bör/ 
jan av en fulländad mekanik inom 
jordbruket. Här är USA l~gt före 
oss. F n befinner sig den tekniska 
jordbruksutvecklingen i en bryt- t 
ningstid. Det är svårt att planera 

1 

något på längre sikt. 
Det är svårt i dagens läge att få . 

fram goda tekniker inom den bransch 
överingenjör Gustafsson tillhör. öv
riga branscher ter sig mer lockande 
för de tusentals tekniker som utbil-

ken producerar också samtliga slag
skor och kamhasplar till- trösktill
verkningen i Hallsberg. 

NY KONSTRUKTION 

Chefen för 8M-koncernen dir Hol
ger Lindmark i Eskilstuna omtalar 
att någon ytterligare utvidgning av 
fabriken i Skurup ännu inte är ak
tuell. Den har erhållit en betydligt 
ökad volym det senaste året. Dir 
Lindmark framhåller vidare att den 
separata konstruktionsavdelningen i 
Skurup utför en intressant provning 
av en nykonstrukerad sockerbets
maskin. Resultatet av detta kan vän
tas bli offentligt i höst. 

das varje år. 

/~-,----{{'(_ 
/ / 

0-'~~ 

överingenjör Bro'l' Gustafsson och ingenjör Arthur ChristeMson på 
BM:s konstruktion·savdelning i Skurup, där företlaget rVt>a.r och v-t

provar a;lla nya jordbruksma.skiner. 



HUSMODERSFöRENINGEN HADE 
GIVANDE RESA TILL DANMARK 

Här berätl<}r Knut al Klinteberg om lägerpris slott där länsgrevinna n 

Danner är begraven. De som lyssnar är fr. v. fru Ebba Nyström, Sku

rup, friherinnan Erna al Ugglas, Sköna bäck, fru Stina Granström, 

Brodda, fru Margareta Sylv'en, Svanekolm, o. fru lnes öhnner, Skurup. 

Skurups Husmodersförening hade i torsdags en mycket givande ut
färd tlll vårt grannalaneJ Danmark. Färden ställdes till mellersta och 
nordvästra delarna av Själland och flera av de danska präktiga slotten 
besi:iktes samt konstutställningar. En god guidP. hade sällskapet 
i K n u t a f l\ l i n t e b e r g, som gav mycket ingående sk ildringar av 
de olika platset· som besöktes. Inte m indre än 31 medlemmar i Hus
moderför eningen hade passat på tillfället att följa med. 

Färden ägde rill11 med buss och l plats. Hon ägde från 1865-74 Skö
säl.lsk_ap~t åkte med fär ja Lilnhamn- nabacks herrgård strax norr om Sku
Dragor over till :::hnmark. Forsta an- , . 1 

• halten var Fredriksund ch d'' . t it - rup och var ocksa _Frednk den VII:s 
• d å 0 ar " morganatiska gemal. -Det blev en 
ta e rn '>n p den dqnske stormala- el d · · ' tt t ch b "k ·d 
ren Willumsens konsthall med run van nng ! s,o_ e o . eso vr 
många fina och förnäma verk !fravplatsen: Hem~arden grek sedan 
av m ålaren. Ean levde i slutet på over Roslnlde, dar det gJordes _en 
lPOO-talet. men var trots detta en t~ds .. upp~håll och _ resdeltagarna frck 
för sin tid mycke·' modern konstnär. tillfalle till_ shoppmg. .. 
Han va1· även skulptör och i konst- . På småv,agar åkte sedar; saliskapet 

. hallen hnns även en del av sådana till . Dragor. Det blev saledes nk-
f konstverk att Rtuden. · liga ti!lfällen på hemfärden at t stu-
1 E'l delikat lunch intogs seelan på dera det själländska landskapet och! 
, Bi-lit ts Fargekroe intill F redriksund dess bebyggelse. ' 
1 varefter man for vrdare t ill J ägers-
i pds slott, som har vissa anknyt- j.' j _ _ l ..-- b L 
ningar till Skl\.ne. Hä~ är nämligen of... J 
länsgrevinnan Louise Danner s grav-

. ' 

' 
l ', ,,:·'·~~i, 
"'~~~ ~ :·..,~~ 
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P~ skolbänken igen i Skurups lanfmannaskola salt i går 50-årsjubi]e
rande Hilding "Chrisfenssan, Skurup, kanfor Anton R-yberg, Solberga, 
och Karl Svensson, Anderslöv. Deras gamle lärare fil. kand. Egard 

skötte undervisningen, liksom under skoltiden. 
' 

J u bilarer besökte i går Skurups lantmannaskola där de intresserat 
tog del av h_ur skolan a~be~ar i våra dagar. De j~bilerande som gjorde 
s~olan den aran, var namhgen gamla lantmannaskoleelever och folk
hogskoleelever som gått i Skurup för 50 år sedan. 

Träffen hade s~mlat ett 35--~~l _ele-1 och här märktes fiL kand. Carl Egard ' 

l 
ver från två arskurse~, namhgen och Axel Lindelöw. Även de jubile-
1911-12 o~h 1912-13. Aven larare randes damer var med bland de för
från den t1den var med på jubileet samlade. 

Dagen började med att man sam

Elever på 510-årsjubileum 
lades på Skurups lantmannaskola 
där rektor Gunnar Knutsson tog 
emot. Man samlades i aulan och 
här gav rektor Knutsson en utförlig 
redogörelse över hur lantmanna
skolan arbetar i dag. Det skiljer sig : 
ganska väsentligt från den tid när ' 
de 50-års jubilerande var elever. En 
trevlig utställning hade även ordnats 
av de böcker som nuvarande elever : 
har att ta del EV under kurstiden. 
Dessa studerades flitigt av jubila
rerna. 

på .Sb~urups lantmannas.kola 

På bilden f; v hrr Edv. Persson, Lund, Anton Ryberg, Solberga, 
Hilding Christensson, Skurup, Karl Svensson, Anderslöv, och 

C .a, _Egard, Skwrup. 

Flaggan var 1 går hissad i topp på sin glädje över den minnesgodhet, , 
lantmannaskolan till ära för den ska- som jubileumsdeltagarna visade mot 

sin gamla skola och redogjorde för . 
den •lya skolans arbetsätt och kurs 
planer. Diirefter besåg man skolan 
och dess undervisningslokaler samt 
de'n snart färdigbygda lanthushålls
skolan, som särskilt intresserade da
merna. 

r-a gamla elever, som samlades där 
för· att fira sitt 50-årsjubileum. Ini-
tiativtagarna till detta var lantbru
karna Karl Svensson Anderslöv, Hil
ding Christensson Skurup och kan
tor Anton Ryberg Solberga Tånebro. 

Inbjudna till jubileet var vidare 
de två gamla lärarna från kursen 
fil ka_ld C Edgard och musikfanjun
kare Axel Lindelöv samt skolans 
rektor Gunnar Knutsson. Därjämt!'! 
deltog en dei av de gamla elevernas 
fruar i festen så att deltagareantalet 
uppgick till omkring 50. 

Efter samling i avlan hälsade rek
tor Knutssor. välkommen, uttalade 

Sedan rektor Knutsson lämnat yt. 
terligare en del informationer om 
skolan av, i dag företogs kransned
läggning på de avlidna lärares gra-

1 var på Skurups kyrkogård. Därefter 
ställd~s färden till Svaneholms slott, 
där gemensam middag intogs under 
kamratlig stämning. Flera tal hölls 
o. många galllla glada ungdomsmin
nen 'Uerupplivades. 

Efter redogörelsen blev det gemen
sam kaffedrickning varefter delta-

1 

garna fick tillfälle till en rundvand- 1 

ring på skolan. Även lanthushålls- ' 
skolan besågs av dem som var intres
serade. Kransnedläggning blev det 1 

därefter på r~ktor Buhres och agr. : 
Månssons gravplatser på Skurups • 
kyrkogård. Sist samlades deltagarna : 
på Svaneholm där man intog jubi-
leumsmiddagen ! 

Det är inte första gången elever- ' 
· na från de jubilerande årskurserna 
varit samlade till träff. För 25 år 
sedan hade man nämligen också 
jubileumsträff. En god sammanhåll
ning har det v~rit. och därför blev 
det också mangrann uppslutning den
na gång_ Initiativtagare till gårda
gens träff har varit kantor Anton 
Ryber.~, Solberga, lantbr. Karl Sven
son, Anderslöv och lantbr. Hilding 
Christensson, Skurup. 

"' 
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sportfiskaren REDIGERAD AV 

G. Bengtsson 

1
'TÄVLINGSFISI(ET I GÅNG 

- Av GUNNAR BENGTSSON -
Nu är det tävlingsdags igen i Skånska Dagbladets "Fiska . och Vinn"-tävling. Den här månaden är årets fi)rs

ta tävlingsmånad, men vi ·fortsätter ända fram t. o. m . oktober. Det gäller liksom tidigare år 3 olika klasser, 
abborre, gädda och torsk och det är de 5 största fiskarna i resp. klasser varje månad som belönas. An~älning
arna för maj-fisket skall vara oss tillhanda senast den 5 jun_i, för juni-fisket senast den 5 juli etc. , 

Och vad kan man då vinna? J o, 
första pris varje månd 'är en in
kapslad haspelrulle. Det är största 
abborren, gäddan och torsken som 
belönas. Andra pris är ett spinn
spö, tredje pris 10 fina drag, fjärde 
pris ·5 drag och femte pris 3 drag. 
Sammanlagt är det alltså 15 priser 
som delas ut varje månad. På sju 

' månader' gör detta 105 priser som 
ska bli bel.öningar till duktiga 
sportfiskare. 

Liksom tidigare om åren kommer 
. vi att v a r j e onsdag skriva om 
sportfiske under vinjetten Sport
fiskaren. Då finns också an
mälningsblankett till Fiska och 
Vinn med i Skånska Dagbladet. 
Inom den närmaste tiden kommer 
vi att skicka ut anmälningsblan
ketter till våra avdelningskontor 
och till sportfiskebåtarna. Men 
skulle det vara Eå, att ni inte har 
någon blanke>tt tillgänglig - det 
kan ju vara så att ni har mer än 

1 en fisk att ~nmäla - så går det 
den här månaden .bra, att skriva 
anmälningen på ett vanligt brev
papper. Senast den 5 juni skall an
mälan vara inne och den ska vara 
undertecknad av två vittnen. 

Det gäller givetvis s p o r t -fis
ke, alltså spinn-, haspel- eller 
pimpelfiske -- samt givetvis met-
ning. 

OCKSA EN 
REKORDF ANGST! 

Ingenjör Sigmund Kleiven på 
Kockums i Malmö har fångat åt
skilliga laxöringar hemma i Nor
ge tidigare. Men när han kom till 
Skåne, så blev han pigg på att 
pröva på vårt fina gäddfiske. Han 
åkte till Svaneholmssjön, som är 
känd för sitt fina gäddvatten, och 
efter en stunds fiske så högg också 
en gädda. 

Sigmund Keiven lyckades landa 
gäddan och gick glad i hågen 
till vaktmästaren ' på Svaneholms 

15,2 - skålpund - vägde norrma nnen Sig mund Kl e ivens g ädda 
soni han fångad e i Svanehol mssjön. 

slott för att väga den granna fis-' 
ken. Man plockade fram ett bes
man och noterade vikten 15,2. Nytt 
rekord alltså för Svaneholm! 

Den överlycklige norrmannen vi
sade stolt upp sitt exemplar för de 

. andra sportfiskarna som fanns på 
plats. Bland dem va:r stc;>rfiskaren 
Ingvar D ahlberg, som säg lite fun
dersam. ut, när han hörde vikten. 
Och ännu mer tvivlande blev han 
när· han hörde · att den var lite kor
tare än en gädda som Ingvar själv 
fångat lite tidigare i år i samma 
sjö. Och den gäd<lan vägde 7,0 kilo .. 

Man började grunna och plötsligt 
sa' någon: - Nej, det kan aldrig 
vara 15,2 kilo. Man tog en titt på 
besmanet och fann att viktangi
velsen var i s k å l p u n d. Besma
net var från år 1861 (!) och då väg-

de man just 1 ~kålpund. Omräknat 
i kilo blev vikten 6,4 kilo. Och 
det var ju annorlunda än 15,2! 

HORNGÄDDOR 
I KLAGSHAMN. 

Är ni pigg på ett riktigt trev !igt 
sportfiske? D~ kan jag tala om att 
horngäddorna har kommit till våra 
farvatten. Nere vid Klagshamn har 
man redan gjort fina fångster och 
sak samma ä.c förhållandet vid Höll
viken. Horngädda och makrill är 
verkligt kul sportfiskar och om ni 
har tillfälle, så bör ni absolut ta 
chansen och pröva lyckan. Därtill 
är horngädd[,il utsökt läcker, in
kokt och kacl. Den har gröna ben 
och det är ju en bra sak. Då är det 
lättare att hitta! 
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VORSTEHEH GIHGER l SLIMMIHGE 
FICK TOPPLACER/HG l HALMST AD 
En V(lcker prestation gjorde un- huvud och hals samt bra bröst och der söndagen tiken G t n g e r I I rygg. Nämnas bör att hon "även från Altona l Slimmingeby. Vid fick Svenska kenr.elklubbens gulden hundutställning anordnad av plakett för förs~a priset i öppen Svenska Kennelklubbens västra av- klass. 

delning fick nämligen Ginger ll Tiken Ginger har även utmärkt sig fyra första pris i. olika ' klasse!,,två för sina goda jaktinstinkter och har hederspris, första klass certif.tkat tidigare belagt första pr~.s i jaktpro:-r. och första pris fö~ motsatta kon. Den förnäma hunden hor emellertid Det är onekligen en vacker pres- inte till hr Johanssons egen uppfödtatian av den lite ö_ver t~å år gam,- ning, utan härstammar från Kiruna. la tiken. Hundens agare ar montar Den blev inköpt som valp och har V a l d e m :3; r J o h a n.- s s o n och I;:an sedan varit i hr Johanssons ägo. Såhar stort mtresse for hunduppfod- som gammal hundexpert dresserar ning. I över 25 år har han haft upp- Johansson själv sina hundar och de fädning av · hundar och haft en del visar verkligt fina prov på god lystav dessa med på utställningar och nad. 

.,,,: .:· ·'). 

' :~l' 

vissa andr!i prov. :Utrr;ä:kelser har Fler hundägr.re från Skurup var d_~t visseritgen 1l::ltvtir tldtgare ocks~ med i utställningen i Halmstad och for de hundar so;n hr Johansson h~r nådde goda placeringar med sina haft att visa upp. Men . en .. sådan fm hundar Fabrikör L e n n a r t B er g h, placering_ SOJ:!l det blev .t sondags har Skurup. nådde första pris i ungdomshan aldng ttdtgare vant med om. klassen för sin . lO-månaders sträv-Ginger II fick god kritik av domar- håriga vorsteh "Lucky". Det blev na, som skötte bedömningen oc,h de- även ett andra pris i ungdomsko~ras utlåtande lyder bl. a. så har: la- kurrensklasseh o<::h en silvermedalJ. gorr;. sto! tik oc,f. en god. typ. Detalj- För rasen engelsk~ setter fick K a i bedomnmgen sager, att tiken har bra J u 1 i u s H a n s s 0 n, Skurup första 
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, . Många deltagare i skolskytte 

:Intresserat följer enhelsskoleelevern~ Ulf Kensmar, Ingvar "Pettersson 
och Henry Samneg,ård med när·. mag. Tuve Runevad {l. v.) ger in

struktion i laddningsleknik. 

Skolskytte· var det i går i Skur· Resultatlistan för skolskyttetävrup för pojkarna i 8 och 9:e klas- lingama blev: 
serna i enhetsskolan. Hela eftermid- Klass 8: Bo Hansson 49 poäng, Jan Roos 45, Kurt Håkansson 45, Alve dagen ägnade man sig åt skjutning Hulten 43, Christer Lundgren 43, Bo vid Skurups skyttepaviljongs skjut- Lasse Nilsson 41, Tore Malmgren 39, bana. Det var många deLtagare som Sven-Erlk Sjögren 39 och Dan Nils-son 38. fick pröva på att hantera ett mau- Klass 9: Rolf stridsberg 49, Kiellsergevär och skjutningarna ägde rum Arne Nilsson 45, Anders PaJm 44, från 200 metersvallen på tioringad Arne Nilsson 43, Ingvar Pettersson tavla. Sammanlagt var 120 pojkar 40, Kjell · A. 1 Anderson 38, Nils A. med i tävlingarna uppdelade på 10 Johansson 38 och Lennart Hansson lag. Många av dem hade varit med 38. om skolskyttetävlingar tidigare, men Vädret var en aning blåsigt och det saknades inte nybörjare. Natur- kallt men trots detta skötte samtliga ligtvis . var intresset stort för täv- sig med den äran. De flesta av skytlingsskjutningen och flera av skol- tarna som placerade sig har tidigare skyttarna nådde goda resultat. erfarenheter av skjutning, men no-Innan skottlossningen började blev teras kan att ettan i åttonde klassen, det intruktion i mausergevärets oli- Bo Hansson, var en outsider. Han ka detaljer av mag. T u v e · R u n e- har nämligen inte tidigare haft med v a d samt hur inställning av sikte l skytte att göra. Samtliga med främst och korn skall ske för att nå bästa placering fick Skurups skytteför-resultat. enings hederspris. 

pris i ungdomsklassen och andra pris 
1 i konkurrensklassen jämte silverme
dalj för settern "Lillehems Raya". 
För samma fa s erhöll mejerist T o r e 
J ö n s s o n andra pris i ungdoms
klassen. 

En belålen Valdemar Johansson 
visar upp vorsiehen Ginger Il, 
som nådde loppresultat för sin 
ras vid hundutställning i Halmstad. 

J 
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Skurups husmodersgymnastik 

ordnade trevlig avslutning 
'' 
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Ordf. fru Brita Bredemar (1. v.) delar här ut spänstmärkena till fruarna 

Ingegärd Larsson, Lindby, Britt Nilsson, Skurup, och Elsa Roberlsson, 

Skurup, vid deras avslufningshögtid på N :a Ugglarps restaurang. \ . . ' 

·,' 

Under tisdagen hade SkUl'ups husmodersgymnastikförening sin sed

vanliga utfärd i samband med avslutningen för säsongen med gym

nastiken. Färden ställdes i år till Norra Ugglarps restaurang, där 31 

av medlemmarna var med. 

Samling skedde på torget i Skurup 
och sedan gick färden över Häcke
berga till målet för utfärden. Del
tagarna hade det mycket trevligt och 
ett rikt underhållningsprogram hade 
ordnats på N. Ugglarp. Det blev 
även utdelning av förtjänsttecken för 
flit och ihärdigt deltagande i gym
nastiken. 

Föreningens ordf. fru B r i t a 
B r e d e m a r delade ut dessa spänst
märken som sammanlagt bestod av 
15 bronsmärken, 7 silver, l guld1 

3 
guld med två stycken ringar samt 
2 st bronsplaketter från Sv. Gymna
stikförbundet för 10-årigt intresserat 
deltagande. Efter utdelningen av
tackades ledarinnan för husmoders
gymnastiken fru B r i t t a S j ö s t e n 
och fick mottaga blommor. 

Därefter blev det en stunds roande 
u nderhållning, vilket bestod i impro
viserad TV-underhållning framförd l 
av en av föreningsmedlemmarna. Vi
dare blev det benparad med gissning 
vems ben som var vems. Ett sång
nummer som handlade om en stor 
och en liten kissekatt framfördes av 
fruarna Asta Åkerberg o. Elsa Nor
ling. Som avslutning på underhåll
ningen framfördes en charlestonpa-

' 
' rodi med stor skicklighet av sex 

medlemmar, nämligen Brita Brede-, 
mar, Asta Akerberg, Elsa Nilsson, 
Greta Lundgren, Linnea Persson ~n>. 

Elsal Norling. Klagstorp och s. Aby lekskola slut 

Jordbrukardaghemmen tar vid snart 

Fresfande så del förslår tycker de båda gossarna i millen Torgel 

Hansson och Bengt Andersson när Marianne Persson (t. v.) och Pia 

Johansson (t. h.) bjuder på kakor vid lekskolans avslutning. 

I måndags var det stor avslutng på lekskolan i ö. Klagstorp och 

i går ägde samma ceremoni rum i S. Aby, där det varit liknande verk

samhet under vintermånaderna. Föräldrarna hade på bägge ställena 

mött upp nästan mangrant. 

Småttingarna var mycket dukt iga glass medan föräldrarna drack kaf

på båda ställena och underhöll med fe. Sammanlagt var det 21 barn som 

små lustiga sånger och deklamation. . 
En del av sångerna syftade på vis- tog avsked av lekskolan 1 ö. Klags-

sa figurer och detta illustrerade bar- torp för denna säsongen. Ledarin· 

nen på ett mycket tilltalande sätt. na har varit fröken B e r i t T h e

Där var både soldater, pirater och b e r g som haft verksamheten om 

wildwestkillar och flickorna fram- hand både i ö. Klagstorp och S. Aby. 

trädde efter sina ideaL De mindre Efter lekskolan tar hon direkt vid 

barnen på en fyra år lekte troll och på jordbrukardaghemmet som fort

sjöng ~aturligtvis en trollvisa till sitt sätter en tid fram på sommaren. Det 

f1:amtradande. ·blir i sommar även badresor rned 

Efter dessa framträd~den blev det barnen till Skateholm, så helt släp

stor fest och barnen f1ck kalasa på per hon inte sina skyddslingar. 

\ l 

·"·,l 
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Modellplan heter hobbyn 
i nystartad Önnarpsklubb 

Tre Vi Unga-grabbar samlade kring sin ledare Inge Andersson, andre man fr. v. De tre pojkarna heter J , 

Alve Ek, Roland Larsson och Kurt Olsson. 
1 

t Onnarp har grabbarna kul. Två dagar i veckan bygger man modellplan i skolans slöjdsal och de andra 
dagarna i veck!ln provflyg~r man planen i den mån de blir färdiga. Detät· inte vanliga segelflygplan pojkar
na bygger; tro mte det. NeJ motor skall det vara som driver. Det är då den verkliga tjusningen kommer med 
modellplansbygge. 

Ibland kan det hända att pojkarna så långt från sin ägare. Men kul är d e r s s o n, har nämligen planer på 
kraschlandar med sina plan och se, det och grabbarna trivs. att börja med litet sport och idrott l 
då blir det diskussion. Den och den istället under sommarmånaderna. Det 
detaljen i planet var naturligtvis inte RADIOSTYRNING man mest funderar på i den vägen är 
rätt ihopfogad, starten var inte som Nu är de tklart att herrelösa flyg- wolleyboll dch badminton. 
den skulle eller också var det någon plan som är svåra att hitta kan ha 
h?svägg eller annat hå1:t för~mål i sina prablem och på sista tiden har DALARESA 
vagen som blev anlednmg tJll det modellbyggarna pratat sinsemellan Underhållning står ibland på pro
olyckliga slutet och ett ,söndrigt plat:J.. om att skaffa radiokontroll som styr grammet som ombyte på hobbyverk-

flyg'planen. Det ställer sig naturligt- samheten och i lördags hade klub-
1 SKALLGANG vis genast litet dyrare, merr har man ben sin första fest med deans och 
1 Det där med husvägg kan lätt hän- fått iden inom klubben så tro inte andra arrangemang. Till denna fest 

da. Skickar pojkarna upp sina plan man ger sig i första taget Det blir hade grannklubben i Börringe inbju-
långt ute på någon åker eller äng nog radiostyrning så småningom. dits och trevligt var det tyckte paj-
så hinner det långt innan det slutli- karna. Nu tänker klubben även star-
gen landar. En överlycklig yngling TREDUBBLAD ta ett lotteri för att samla in litet 
berättar nämligen vid vårt besök att Vad är det nu för en klubb där slantar och få klubbkassa. Om det 
han dagen innan skickat upp 'sitt ungdomarna har så trevligt? Jo, det slår riktigt bra ut med lotteriet har 
motordrivna plan. Det gick först rakt är önnarps Vi Unga-klubb, där 10 st både pojk- och flickklubben tänkt 
upp i höjden. Sen stannade motorn pojkar i åldern 12-16 år ägnar ~ig åt resa till Dalarna. Här kommer närn
och planet tog glidflykt och landade. ovannämnda hobby. l höstas starta- !igen de flesta av landets Vi Unga
fyra km från den plats där det skic- des klubben och sedan dess har man klubbar att hålla riksläger i sommar. 
kats upp. Ibland kan det bli många två gånger i veckan ägn_~t. sig åt ~gret komn;er at~ ligga vid !'-g!" 
timmars letande innan man hittar ett modellsplansbygge. Från borJan var fabodar och tlden bhr den 24-29 JUh. 
plan som tagit sig friheten att flyga det endast fyra pojkar men efterhand Vi får hoppas att det går väl för ung-

-----------~~-~~- har antalet nästan tredubblats. Ett Ii- domarna i önnarp, så att de får sin 

. , 

tet tag till tänker man hålla på innanlresa, som säkerligen kommer att bli 
mant ar sig ledigt över sommaren. förknippad med många roliga upple
Atminstone från ·att bygga flygplan. velser. 
Ledaren, vars namn är I n g e A n- A. A-n • 



-~~~-·::::,/;:,,~, 

Skurupsblocket tillfyllest men 

1

negativt med vidare samarbete 
~ 

Några av talarna vid den livliga diskussionen: fr. v. rektor Holger Holmgren, hr Eric Magnusson, hr Rag
nar Andersson och hr Fritz Andersson. 

Strålande solsken var det under .Ett mera fast ./ samarbete mellan de skulle tas upp ti.l diskussion l da
gårdagen just lagom till landshöv- föreslagna kommunerna i ett block gens ärende var samarbetet mellan 
ding G ö s t a N e t z e n och övriga anser emellertid Rydsgård vara en de berörda kommunerna. Han erin-
representanter från länsstyrelsen aning tidigt än att diskutera. rade även om att länsstyrelsen blivit 
kom och gästade köpingen. Besöket anbefalld att föreslå kommunerna det 
gällde sonering om den komman- _RAGNAR ANDERSSON, Vemmen- av riksdagen godkända kommun
de kommunblockbildningen, som hogs kommun: blockssammanslagningen. Vidare er
skall gälla sammlinslagning av Sku- Vemmenhögs kommun har i stort inrade landshövding Netzen om de 
rups, Vemmenhögs och Rydsgårds samma mening som Rydsgårds kom- givna fördelar som kan utvinnas vid 
nuvarande kommuner. Många re- mun om blockbildningen, nämligen en sammanslutninl!' i block. Särskilt 
presentanter från de tre kommu- att inget omedelb~rt behov förelig- den industriella lokaliseringen har 
nerna hade konom't tillstädes för ger av samarbete. Det är därför ingen vissa fördelar av att genom i en stör
att dryfta frågan gemensamt med anledning att påskynda den föreslag- re enhet kunna g'ira sin talan hörd i 
länsstyrelsen vid sammankomsten na reformen. Det samarbete som hit- olika instanser. 
på folkskolans aula. tills rått med Skurups har varit bra Sist gjorde land~hövding Netzenen 
Samma intensiva solsken gjorde sig och anser att detta är fullt tillräckligt sammanfattning av vad som fram

dock inte gällandP i sammanträdes- tillsvidare. Det är därför ingen kommit under diskussionen. Under 
lokalen. Emellanat framskymtades brådska vare sig med ett närmare den lunch som följde senare på Sku
vissa moln som överskuggade den pla- samarbete eller att bilda några sam- rups hotell passade landssekrete
nerade blockbildn;ngen mellan de tre arbetsnämnder. rare O. H u l t e r s t r ö m på att ge 
berörda kommunerna. Grannkommu-l De övriga talarnas synpunkter var l en orientering över de• fördelar som 
nerna Rydsgård och Vemmenhög i stort sett överens med ovan re- den föreslagna kommunblock
kände sig inte så värst trakterade av fererade. Landshovding Netzen un- indelningen kan ge framförallt 
det nya förslaget, där Skurups bildar l derströk för talarna att det inte på l i byggnadsplanering, åldringsvård, 
centralorten. De tyckte de hade det detta stadium var frågan med någon socialt hänseende och för brandvä
bra med nuvarande förhållande och direkt sammanläggning utan vad som sendet. 
var en aning skeptiska mot att helt 
och hållet sluta upp i ett gemensamt 
samarbete. Som stödjepunkt hade 
man bl. a. skattefrågor och vissa fon
deringar som gjorts ino mgrannkom
munerna. Många av de närvarande 
kommunrepresentanterna anmälde 
sig på talarelistav och deras syn
punkter löd bl. a. så här: 

FRITZ ANDERSSON, Vemme:qhögs 
kommun: 

Frågan om samarbete mellan kom
munerna inom den föreslagna block
indelningen kommer för snart efter 
den förra kommunreformen, som 

[
knappast hunnit bli stabiliserad. En 
något längre tidsperiod är önskemålet 
från Vemmenhögs kommun för att ! få ett säkrare underlag för den nya 
föreslagna reformen med block. Där
emot är det samarbete som redan 
finns med Skurups kommun i skol
frågan enbart till glädje, Vemmen• 
hög har dock inte än funnit den rät• 
ta meningen med ett samarbete inom 
ett större block. 

Rektor HOLGER HOLMGREN, 
Skurup kommun: 

Större enheter är nödvändiga även 
när det gäller arbeten på det kom

Vid Skurupsbesöket deltog från länsstyrelsen fr. v. landssekr. O. Hul· 
terström, landshövding Gösta Netzen och intendent Bo Odeving. 

munala planet. Sveriges kommuner,~~-----------~------------------
kan inte frångå &tt ta en samman-
slagning under övervägande. iFör 
Skurups del har man inget emot en 

l 
sammanslagning. Det föreslagna bloc
ket utgör en natu•·Jig indelning av de 
nuvarande kommunerna, men Sku
rup har inget emot att delar av An-

\
derslövs kommun kommer att höra 
+i,1.1.j.f~ll de skulle i i svål: :föl'1.._ __ 

.. • ..,..l 

.. ;, 



ERIC MAGNUSSON, Rydsgårds 
kommun: 

Vi har inget emot förslaget om 
sammanslagningen, men det bör först 
mogna tillräckligt innan det träder 
i funktion. Skoluågan har enligt 
länsskolenämndens förslag ordnats 
på ett tillfredsställande sätt och det 
ta har Rydsgård inget att erinra emot. 

Fr v kommunalnämndsordf. Ragnar Andersson Bkivarp, Gunnar Larsson Skurup, landshövdingen 
Gösta Netzen, vice ordf Nils Persson Rydsgdrd och komm.nämndsordf. Er.ic Magnusson Rydsgdrd. 

.Siiurup för en liommunbloclibildning / 
l 

Rydsgård och Vemmenhö~g tvelis~amma 
I Skurups folkhögskolas aula. ägde i går ett större informationsmö~e rum under ledning av landshövding 

Netzen jämte representanter för länsstyrelsen, landssekreterare Hulterström, intendent Odeving, länsarbets
nämndens ordförande m fl samt inbjudna representanter för Skurup, Vemmenhög och Rydsgårds kommu
ner. Landshövdingen hiilsade välk tnmen, samt meddelade att detta möte var ett rent informationsmöte, i 
syfte att undersöka ställningen inom berörda kommuner för en eventuell blockbildning av Skurup, Vemmen- · 
hög och Rydsgårds kommuner. Eventuellt skulle man även till denna blockbildni~g kunna räkna delar av An
derslövs och Klagstorps kommuner! 

Avsikten med denna bildning är ej brådskar med sammanslagningen veckling och det var ej pä något 
att skapa en kommunindelning med och det vore lyckligare om kommu- vis meningen att beröva kommuner
en befolkning på C\rka 8.000 perso- nerpa tills vidare får sköta sin eko- na deras suveränitet. 
ner varvid även hänsyn tas till nomi och administration som förut. Sedan ytterligare några talare ytt
komrriunikationsförbindelserna, lant- Hr Theodor Mårtensson Svenstorp eL rat sig ungefär i samma riktning 
bruksnäringen och möjligheterna att terlyste övergångsbestämmelserna o. företog landshövdingen en samman
skapa livskraftiga industrier. Sam- hur man kommer att förfara med fattning av de yttranden som fällts 
arbete har ägt rum med Iänsarbets- inom kommunerna befintliga ,fond- under mötet och konstaterade att in
nämnden och lantbruksnämnden bildningar. tresset för bm;örda frågor tydligen är 
samt länsskolnämnden. Senast i de- Landshövding Netzen · ingrep ett stort och att Skurup ställer sig posi
cember skall länsstyrelsen ha detta par gånger i diskussionen och fram- tivt till förslaget om blockbildning-
förslag utarbetat varefter det sänds höll att man nog delvis från mötes- en medan de båda andra kommu-
ut till kommunerna för yttrande. deltagarnas sida missuppfattat avsik- nernas representanter tills vidare ön- ~ 
Dessa kommer att få en tid av tre ten med detta informationsmöte. Det skar ställa sig a~aktande även om , 
månader på sig att fatta ståndpunkt var endast utkast till förslag som de inser att en utveckling fram mot.j 
och inlämna betänkande, varef- skulle säkerställa landsbygden och större kommunenheter med tiden 1 ter länsstyrelsens förslag skall· vara dess tätorter en lycklig samhällsut-

1 
är ofrånkomligt. 1 
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Skurupsblocket diskuterades 
vid möte med landshövdingen 

Representanter för länsstyrelsen i Malmöhus län, med landshövdingen i spetsen be· 
sökte på torsdagen Skurups köping för ö·verläggningar rnecl kommunalnämnderna i Skzt· 
r u ps, Rydsgårds och V emmPnhögs kommuner rörande bildande av ett kommunblock om· 
fattande nämnda kommuner, 

Landshövdingen framhöll inled- men expansion inom tätorterna 
ningsvis att det enligt lagstiftning Skurup, Rydsgård och Skivarp 
åligger länsstyrelsen att framlägga skulle i någon mån kunna stoppa 

upp denna tendens. 
förslag om bildande av kommun- Skurupsrepresentanterna utta-
block, De föreslagna blocken bör lade sig för en kommunblocks
få ett befolkningsunderlag på minst bildning bestående av de före

' 8.000 invånare år 1975. 
Inrt:endent Odeving redogjorde 

för Skurupsblocket och dess förut
sättningar, Han framhöll att det 
synes vara möjligt att tillskapa ett 
kommunblock med Anderslöv som 
centralort. Skurupsblocket kunde 
därvid inte tillföras hela det natur
liga omlandet. Av framlagd utred
ning framgick att Skurupsblocket 
skulle få en folkmängd uppgående 
till 8.100 invåna•re år 1975 mot 
11.273 år 1961, vilket ansågs till
räckligt enligt angivna normer. Be
folkningsmässigt skulle en mycket 
stark minskning komrna att äga 
rum inom landsbygdsområdena, 

slagna kommunerna, men fram
höll att man från köpingens sida · 
inte hade något att erima mot att 
även Gärdslövs och önnarps för
samlingar i Anderslövs Kommun 
och Tullstorps församling i Klags
torps kommun tillföres Skumps
blocket, då befolkningen i dessa 
orter har Skurup som huvudort. 
Kommunalnämnderna från Ryds

gård och Vemmenhög ställde sig 
skeptiska till behovet av kornmun
block och framhöll att det sam
arbete som eventuellt kan behövas 
på exempelvis skolans område kan 
skötas utan blockbildning liksom 

hittills. skulle en blockindelning 
ske hade man dock inget att er
inra mot att kommunblocket kom 
att omfatta de tre angivna kom
munerna och inte heller att bloc
ket u tökades med angränsande 
församlingar i Anderslövs och 
Klagstorps kommuner. Från Ryds
gårds sida framhölls att en even
tuell framtida sammanläggning av 
kommunerna fick bli beroende på 
den framtida utvecklingen och i 
samband härmed uttaJades önske
mål om en kvinnlig industri som 
komplement till den tunga industrin 
i samhället. En av representanterna 
för Skurups köping efterlyste ökad 
medverkan från länsmyndigheter
nas sida för att möjliggöra en gynn
sam utveckling av tätorterna på 
landsbygden. Som ett led häri ville 
han ha större förståelse för behovet 
av bostadsbyggande och industrier. 

Från kommune?'7l!aS sammanträde i Skurup. Fr v Ragrw.r Andersson, Skivarp, Gunna?· Larsson, Skurup, 
landshövding Gösta Netzen, Nils Pe?'Sson, Rydsgård och Erik MQ;gnusson, Janstorp. 
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MÅNGA FICK PREMIER 
I SKURUPS YRKESSKOLA 

Sömnll!dslämrinnan fru ELsa Be1·g beser utstiilllningen tvllsarrwnans 
med yrkesskolans rekto1· He?"löf Lindst?"Öm. 

Skurups yrkesskola hade unde·r torsdagskvällen avslutning för del
tidskurs·erna. Många intresserade passade också på tiHfället att bese 
den utställning a•v elev•arbeten, som så gott som helt fyllde gymna
stiksalen. Besökarna i den fullsaHa aulan fick som inledning höra 
Skurups musiksällskaps behagliga vårmelodier und•er musiktanjun
kare Ingvar Akessons ledni·ng. 

Rektor Lindström redogjorde för skolstyrelsens ordförande Julius 
de kurser, som varit igång under Carlsson avslutade med tack till 
året. Han framhöll bl a att det är rektor och lärare och elever. Ett 
15:e året som yrkesskolan nu av- varmt erkännande fick de firmor 
slutat, och 3.500 elever under denna och företag som skänkt ·premier, 
tid deltagit i skolans skiftande kur- upplåtit lokaler för undervisning 
ser. Det nu avslutade året hade och utrustning till sådana kurser 
med tre heltidskurse1· haft 300 ele- som inte kan förläggas i skolloka
ver. I premier för flit och framsteg lerna. 
utdelades genom respektive lärares Följande fick penningpremier: 
medverkan premier för sammanlagt Arne Brorsson, Björn Lindskog, 
1.340 kr, därav av inträdesavgifter Åke Jönsson, Sven Andersson, 
590 kr och av företagen skänkta Lennart Nilsson, Börje Tall Bo 
750 kr. Jonasson Rolf Arne Nilsson Len-
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Svedala har styva biologer 

figurerar emellanåt i radio 

Här ger adj. Carlberg en lektio n i fåg e lstud ier för de unga b iologer.,a, fr. v. Mårlen Eriksson, Karl Hans

so n, Mqgnus Hellstrand, Göran Persso n, Clae~ He ll sira nd och Karl G. Sve nsso n. 

- "Naturen skall man vara god Allt fler kommer med och för när- längre utfärd och i år har man tänkt 

vän med", säger medlemmarna i 

Svedala biologiska förening, "det 

ger livet många glädjeämnen". De 

vet v,ad de talar om och deras kun-

varande kan föreningen räkna in ett göra ett besök på öland. Här blir 

50-tal medlemmar. Det är inte bara det framförallt fågelstationen i Ot- [ 

naturen och djurlivet som intresserar tenby som kommer att besökas. För
1

· 

ungdomarna. Även fototeknik ingår övrigt ger Ölands säregna natur myc

i programmet. ket för en naturälskare och det bljr 

därför säkerligen mycket att studera. 

Något som även hör till förenings

medlemmarnas intressen är fototek

Från början for ungdomarna ut i nik. Det gäller att föreviga vad man 

grupp och vandrade runt i skog och ser när man är ute i naturen och 

tör för dessa program brukar vara mark i omgivningarna. Ett r ikt fågel- ungdomarna har faktiskt stor begåv-

och djurliv samt en ypperlig natur ning på området och har lärt hur 

Naturstig 
'skap om naturen och allt vad den 

har att ge är så berikad att de med

verkat i skolradioprogram. Redak-

Bertil Norlander i Malmö. kännetecknar Svedalabygden och ri- djurstudier skall fotograferas för att 

Alla medlemmarna är ungdomar ka tillfällen att syssla med sin hobby få det rätta livet i bilden. Fototäv

som går i Svedala enhetsskola och finns både i Bökeberg, Börringe _och lingar brukar anordnas och framför

föreningen har varit till ett bra tag. runtom Yddingesjön. Grupperna blev allt föreningens nuvarande ordf. 

• emellertid ineffktiva, ju flera som M a g n u s H e 11 s t r a n d är skick

kom med i före~ingel?' . Det är inte 1~~t lig som fotograf och brukar alltsom-J 

rymmas 10-12 arbetsplatser för per- att peka ut olika dJUr om man for oftast fotografera till tidningar. För- • 

sonbilar och 4 för lastbilar. för mycket .?uller _elle;r skriker för eningen har mycket god ekonomi 

Exteriört sett kommer verkstads- ~yck.et. De_ ar va_nhgtviS skygg~. och med kassa på 1.400 kr. Pengarna bru

byggnaden att ligga i fnplan medan f~rsvmner Illa kvickt o~ ,man vasnas kar man använda till resor. Rätt ofta 

l
utställningslokal och kontorsbyggnad for my~ket. Det var då 1den kom med har föreningen sammanträden och då 

uppföres i två plan, varav kontors- naturstlg. penna ?,rdnas så, att ett är 'det alltid någon som får stå för 

lokalerna inryms på andra våning- flertal stationer sattes upp utmed underhållningen. Vanligtvis har man 

en. Inom den närmaste framtiden är snitslad bana och d essa får medlem- ett geografiskt eller biologiskt ämne 

man beredd att ta första spadtaget ma~a passera oc~ taga del av. Van- ,på programmet och då brukar det 

för nybygget och enligt gjorda be- ligtv1s ordnas statJOnerna med n'ågra vara bilder eller film som komplette

räkningar kan det stå färdigt någon problem o~h frågor som skall besv;~- rar föredraget. Särskild nöjeskom

gång på senvintern till nästa år. ras .. Det g?ller s~dan ~.tt klara dessa mitte finnes, när föreningen ställer 

statJOner efter basta formåga. På så till med dans och annan 'underhåll

=::===""'-----------;, vis blir ~et .. en viss· ~hördes tävlan ning. Vanligtvis ordnar man under • 

om att forsoka veta sa. mycket som dessa samkväm med lotteri och annat ! 

möjligt, för att få ett extra tillskott i för

eningskassan. 
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Förskö~ade 
kloaklock 
i Svedala 

Den gula nationalfärgen lyser från 
alla kloaklock i Svedala med om- ' 
nejd. Många som lägger märke till 
fenomenet undrar i sä t stilla sinne 
om det är en ny ide Svedala köping 
har fått, att förgylla upp de annars 
så trista, svarta locken. Andra där
emot, särskilt de som bor i köpingen 
tycks inte ha lagt så stor vikt vid 
vad som hänt och när signaturen frå
gade ett par svedalabor om saken vi
sade det sig att de inte hade den 
blekaste aning oin att locken ens var 
målade. · · 

Det skadar kanske därför inte att . . .. l upplysa svedalaborna att titta särskilt kommunalmgenJOr H o l s t på kom-
noga på sina kloaklock när de är munalkontoret. Den gula färgen har 
ute och färdas i samhället. Det är en kommit tiil därför att Svedala med ' verkligt tjusig färg som faktiskt fler . ' b . . orter borde ta efter. Barnen gillar omneJd har hv1t flygfotograferat. 
skarpt den nya åtgärden. De är fak- Fotograferingen har utförts på -grund tiskt så vackra sade P e r- I n g v a r av att köpingen behöver nya grunds j ö r i n och R o l a n d M å r t e n s· kartor till sina ytterområden. Genom s o n, som vi träffade helt apropå, a.~ m~a kloaklocken ha~ dessa fåt t att man kan ha dem som sittplats tJanstgora som punkter for att kunna när man- läser i seriemagasinen (se rita, ut den planerade grundkartan bilden). Varför de blivit gula visste efter flygfotona. Det var alltSå , förde däremot inte? ~aringen oc~ nu slip~~r man gå och En som visste varför, var däremot grunna varfor • all variden Svedala · har gula kloaklock. 

A. A-n. 

L 

..• 

) } 

FORTSÄTTNINGSKURSENS ELEVER 
LÄMNADE FOLK.HöGSKOLAN l GAR 

Tre av de flickor som deltagit i folkhögskolans lortsättningskurs i bar
n~vård. Fr. v. Eva Olsson, Lyngby, Margit Berglund, Timbre, och 

Agneta Larsson, Lillhagen. 

Två stycken fortsättningskur ser har varit i gång på Skurups folkhögskola sen vinterkursen. Sammanlagt har 20 elever från vinterkursen lockats av ämnena i dessa for tsättningskurser och stannat kvar tills i går , då de tvar avslutning. Ämnena i fortsättningskurserna brukar skifta varje är beroende på vad eleverna är intresserade av, att ytterligare förkovra sig i. 

~ "(' -. jl: ... '• • 
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Stämningsfull kyrkahögtid då 
Börringe-lottorna jubilerade 

Vädrets makter gynnade sannerligen ej 'Börringe-lottornas jubileum. 
Det kalla, strilande regnet från en s vartgrå himmel skapade ej någon 
festlig inramning och höll säkert åtskilli~a kårmedlemmar och försam
lingsbor borta. Nu var det huvudsakligen kårens trogna kärntrupper 
och representanter för hemvärnet, s om hade infunnit sig. 

Högtidligheten i den med levande Lottaerinran, förrättade komminister 
ljus upplysta kyrkan blev både vac- Landen iklädd kyrkans vackra vita 
k er och stämningsfull vartill den mässkrud, altartjänst och sedan följ
vackra fulltoniga kyrksången och de ytterligare psalmsång, varefter 
komminister Allan Landens tänkvär- den stämningsfulla högtiden var s.lut 
da och väJ framförda betraktelse i och kårfanan fördes ut. 
hög grad bidrog. Sedan kårfanan in- Så var det tid att bege sig till 
förts och placerats i koret följde or- Anderslövs gästgivaregård, där ge
geJmusik av kantor Börje Wikström mensam middag intogs och flera tal 
och därefter vacker solosång av fru hölls till ära för den jubilerande kå
Wikström som föredrog stenbarnmars ren och där Förbundschefen utdelade 
Sverige med text av Verner v. Hei- nedanstående utmärkelsetecken till 
denstam, varefter följde Fädernas en lång rad av förtjänta kårmed
kyrka. Så besteg komminister Lan- lemmar. Kåren räknar f n 53 med
den predikstolen och talade med ut- lemmar och ordf. är fru Anna Sand
gång från en gammal berättelse om ström. 
Judarnas återbyggande av Jerusalem Förtjänstmedaljen i silver tilldela
efter den babyloniska fångenskapen, des Edit Körner och Karin Persson. 

l 
om hur de liksom nu, måste arbeta 20-årsstjärna: Hanna Åberg, eeci
med verktyg i den ena och vapen lia Beck-Friis, Sigrid Anderss'~n , T{. 

1 i den andra handen. Han drog en Holmgren, Judit Sjösten, Elin 
parallell mellan denna berättelse och Nilsson, Elsa Persson, Ella Malmborg, 
vårt eget lands historia. Även vi har Ester Olsson, Selma Nilsson, Ka
under gångna sekel måst göra på rin Persson, E. Körner, Astrid Pers
samma sätt och krigiska bedrifter och son, Frida Bengtsson, Ester Möller, 
fredligt kulturarbete har tillsammans Thora Svensson och Anna Sandström. 
byggt upp vårt samhälle, vars fri- 15-ärsstjärna: Elsa Fhyr och Gärda 
het och oberoende vi nu satts att Nordg:ren. 
värna. I detta arbete utgör lotta- 10-å;snåien: Gulli Eriksson, Mar-
rörelsen en nog så viktig länk. git Hansson, Margit Nilsson, Ann-so-

Efter betraktelsen följde vacker fie Kristeroson, Rut Wikström, Bir
körsång av kyrkokören med kan- git 1 .arsson, Anna Svensson, Alma 
torn som solist. Efter att ordföran- Svensson, Anni Ekblad, Anna Jöns
den i Södra lottaförbundet fru Kers- son, Etel Winberg och Inga Sand-
tin Strandmark Malmö föredragit ström. 

Fr v Selma Nilsson, Helga Holmg1'en, Anna Sandström, 
SigjTid Andersson. 

. " 



Dans~;~a gäs~·er intresserade ~v 
~~u~dfw~~a sv~nstaU i Rydsgård 

/ En dansk lantbruksklubb frim Stevens på östsjälland som under ett 
par dagar gästat olika platser i Skåne besökte i går Skurupsbygden. Ef
ter att ha startat i går morse i Röstånga, där man övernattat fortsatte 
sällskapet, ~om bestod av 26 deltagar,e, till Dalby. Här var kyrkan före
rnål för besök. Färden fortsatte sedan villare till Tågra gård med dess 
moderna lösdriftsanläggning och fram på efterrniddage,n nådde man 
Rydsgård, gård, där minister Z. S. W e s t r u p tog emot. 

De danska gästerna hälsades väl-,sarnlingarna. Ciceron för den danska 
komna i minister Westrups hem, vil- lantbruksklubben under deras besök 

l
ket de sedan fick bese. Därefter tog runt Skurupsbygden var lantbr. 
sällskapet en titt på gården under E r i c M a g n u s s o n, Janstorp och 
förvaltare S t i g A n d e r s so n s led- han gav deltagarna utförliga beskriv
ning. Särskilt en nyuppförd svinstall ningar om olika trakter och samhäl
medfulländade finesser tilldrog sig be len som passerades. Sista anhaiten 
sökarnas intresse. Utfodringen sker innan hemresan som skedde i går 
här automatiskt till de 750 gödsvin kväll var hos lantbr. Stig Linde, 
som stallen rymmer. Metoden är torr- ärnakulla vid Skabersjö. 
foderanläggning med blötning av fod- Ubder tisdagen besökt man bl.a. 
ret genom perforerade vattenrör. Ven lundatrakten och domkyrkan i Lund 
tilationen går i golvet längs hela bygg samt sydvästra Skånes seminstation. 
naden och systemet fungerar perfekt, Alnarp studerades också både träd
vilket mäktes på den rena luften gårds- och lantbrukssektion. Däret
inne i svinhuset. Utgödslingen är au- ter bar färden till de vackra trak
tomatisk med spaltgolv i boxarna terna i mellanskåne omkring Skära
sorn gör att man slipper strö. Svin- lid varefter som tidigare nämnts över
gödseln rnatas ut i stora cisterne~ nattning skedde i Röstånga. 
där gödseln blandas med vatten till Ledaren för den danska lantbruks
flytande form. klubben formand S e i d e n F a d e n 

Efter besöket på Rydsgårds gård var inte sen att omnämna att det 
fortsatte färden vidare till Svaneholm skånska tvådagarsbesöket varit royc-
där man drack kaffe och ket angenämt och stimulerande. 

Här är minister Z. Westrup, .Rydsgårds gård, i samtal med de n danska 
lantbruksklubbens formand Seiden Faden t. v. Längst t. h. klubbens 
ciceron under färden i skurupstrakten lantbr. Eric Magnusson, Janstorp 

f/t( . / 
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Här träningsskjuter fr . v. Alfred Mårtensson, Gummifabriken, Bengt 
Jönsson, Fria yrken, och Arne Persson, AV PI.. ~ 

l pet. var inte precis öns~eväder. i [ förhållande~ brukar skjutbanan va~\: gar for skY.ttarna 1 Skurup_ som holl .

1

full av tranmgsskyttar under all\;. på att trana t1ll korpskJutnmgen. d .. · ·· 'llåt D t ·· ~. Vädret var för blåsigt och kallt. agar tranmg ar tl en. e ar myc-, 

l 
Trots detta handikapp hade likväl l k et fina priser som skänkts till årets l ett 30-tal skyttar letat sig ut til:l lkorpskytte. Ungefär en tredjedel av skjutbanan. ; deltagarna kommer att motta heders-Bästa resulta t vid gårdagens . priser. Priser som kommit till kom- ~ 1skjutövning nåddes av Bengt Jöns- [mittens förfogande· utom de som :son, byggm. Nyströms, 94 poäng, nämndes i går är från AB E. öhnner, J fföljd av Kaj Hansson, Lidbergs, 90, !Skurups tegelbruk , AB Hans Anders- 1 

l 
Sven Linda):ll, SJ, 84, och Erik Ker.s- ' son, lantbr. Benny Jönsson, Birger mar, Byggnadsarbetarna 82. Vad l Anderssons beklädnad, Skurups kekorpskyttarna framför allt nu , önskar ;mikalieaffär, Wennervalls färghandel, . är varmt och lugnt väder så att trä- l Per E. Hanssons spece~iaffär, AB li ningen kan komma i gång på allvar .

1

Bröderna Linddahl och kopman LenI vanliga fall vid normala väderleks- nart Håkansson. 
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Il Katt kaninmamma .. ·Il 
n . . . o c h ·d e t g å r b r a ii - -- -- -!: En något ovanlig uppgift har var därför Björn ömkade dem. 5S 

' ' 

'l 

\.l L 

,,,. 
ii katten O f e l i a 'i Svedala tagit Det var då han kom på den ii :: på sig. Hon har nämligen blivit ljusa iden, att ta dem hem till : : - - ,, :: fostermamma till sju små rara huskatten Ofelia, som just bli- : : :: kaninungar som blivit ensamfna vit mamma . . Det gällde att ta 55 ii och övergivna av sin rätta mam- det försiktigt i början och där- :: :: ma. Hur det nu är så trivs ka- för tog Björn fram nappflaskan : : - -:: ninungarna alldeles utmärkt och och matade själv kaninerna. : : 

l 
:":.·.":• fin D bl k dl ' ":: ":: 

· ner sig väl tillrätta med sina etta ev gans a omstän igt nya förhållanden. och därför lade man kaninung-

~ ~=:.~i=:.~ ;f.~~t\:~g ~~~~~~~~~;~~ . i===l·===l ninungarna blev föräldralösa. lingar och Ofelia alldeles ut-Det var egentligen B j ö r n märkt ihop. Det blir visserligen 
==: •• ==: M å r t e n s s o n som hittade de en stor samling på elva stycken .·=:: =:.! övergivna kaninungarna ute på och det är en dryg uppgift som en åker, där man höll på att Ofelia tagit sig an, men hon ii plöja. Ungarna bodde i en håla klagar inte. J! _ i marken som kaniner brukar Det syns således att även djur Q'., :: göra och när plogen gick fram har en viss tolerans med var- "':\ :.: •• ~ blev de helt enkelt upplöjda. andra, allnars hade väl inte kat- ii •• ~aninungarna såg väldigt över- ten Ofelia tagit sig an kanin- S5 ~~ g1vna och ensamma u t och det ungarna. Ii l 

l ··~~·· ···························································································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••• .. •••••• 

( 
Ingenjör John Ericsson provgår den nya kyrkatrappan och konsla

fe rar att den är mycket "lättgången". 

NY KYRKOTRAPPA I SVEDALA 
ETT BYGGVERK I STORFORMAT 
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750 svin syns från ovan 
ultramodern t svinstall • 

l 

l 

Förvaltare Stig Andersson prövar utfodringsanordningen i det högmekaniserade svinstallet. 
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Att se svinen från ovan hör till 
ovanligheterna i de flesta svinstall. 
I svinstallen på Rydsgårds gärd 
kan man emellertid göra det. Här 
går svinskötaren på en brygga ca 
l m över golvets nivå: För övrigt 
är hela anläggningen ultramodern, 
byggd ·efter delvis uya principer. 
Ett par års tid har anläggningen 
varit i gång och man är fullt belå
ten med utförandet. 
stallet rymmer inalles 750 svin och 

dessa sköter en man ledigt, då både 
utfodring och utgödsling är automa
tiserade. Dessutom slipper man ifrån 
strö i boxarna. Det finns nämligen 
spaltgolv i gödselgången och detta 
gör att gödseln tramp~ ner genom 
spjälorna av svinen och försvinner 
lätt liksOli! urinen. Tack vare spalt
golvssystemet är djuren alltid torra 
och rena· fastän inget strö användes 
i boxarna. 

REN LUFT. 

En besökare som kommer in i svin
huset kan knappast tro att han be
finner sig i ett svinhus att döma av 
lukten. Någon illaluk.iande odör finns 
nämligen inte tack vare det förnäm
liga ventilationssystemet som ligger 
i dubbla kanaler med en dime~sion 
på 60 x 60 cm under golvet på var
dera sidan om gödselrännan för den 
automatiska utgödslingen. Fyra fläk
tar inmonterade i svinhusets bägge 
gavlar svarar för luftventilationen. 
A v dessa är två av fläktarna med 
hög kapaci-tet medan de två andra har 
mindre kapacitet. Fläktstorlekar
na hänger samman med luftfuktighe
ten. De båda större fläktarna är i 
gång så länge hög luftfuktighet fin
nes i stallet. Dessa stannar automa
tiskt när luftfuktigheten är den rätta 
och de mindre fläktarna sätter i gång 
och svarar sedan för luftcirkulationen 
!ills luftfuktigheten åter stiger och de 
stora fläktarna automatiskt sätter 
i gång. Luftintag finns inmonterad~.i 
stallets väggar och mynnar ut på 
svinstallets skulle för att få en nå
got tempererad luftström under vin-
terhalvåret. · · 

CELL BRYTER STRöMMEN l 
Utfodringen går med stor fermitet. 

Anläggningen som är patenterad och 
levererad av en Hälsingborgsfirma 
består av ett elevatorband som ligger 
i vågrätt nivå och som går runt till 
alla utfodringsställena i svinhuset. Det 
gröpade fodret rinner ner i en un
der utfodringsbandet liggande ficka, 
som finns i varje box. När ficll:an 
på första utfodringsstället blir full 
drar bandet fodret vidare till nästa 
ställe och så går c'et undan för un
dan .tills alla foderfickorna i boxar
na är fyllda. Då fortsätter fodret ner 
i en glasbehållare genol'!' vilken går 

Den fotoelektriska cellen silter i 

slutet på utfodringsbandet och 

bryler strömmen när det är fär

digutfodrat. 

fylld brytes ljusstrålen och den 
elektriska sti·ömmen slås ifrån så att 
utfodringsbandet stannar. Nu har ba
ra svinskötaren att tömma utfod
ringsfickorna, vilket göres med 
tvenne handspakar. En för varje av 
ivå motliggande boxar. Det går såle
des att från ett utfodringsställe ut
fodra två boxar samtidigt. Foder
mängden· kan varieras alltefter an
talet svin i de olika boxarna. Blöt
ning av fodret sker genom perfore
rade vattenri;ir. 

\ 

BETONGSPALT BAST 

Spaltgolvet i boxarna består på 2/3 
av järnspalt och på 1/ 3 av betong
spalt. Enligt förvaltare S t i g A n
d e r s s o n trivs svinen bäst med be
tongspalt. De blir inte ömma i föt
terna av..,denna. Dessutom håller be
tongspalten längre än järnspalten som 
lätt angripes av rost. Gödseln föres 
bort en gång i timman av den auto
matiska utgödslingsanordningen och 
föres ut i en bassäng som mäter ·12x 
12 x 1,5 m. Tillsammans med urin 
och övrigt vatten blir konsistensen la
gom till att pumpa upp i en särskild 
spridarevagn. Gödseln sprides sedan 
på marken. Tack vare att spridare
vagnen försetts med utspridningsagg
regat som sprider gödseln i sidled 
går det även att tömma gödselbas
sängen vintertid. Då kör man näm
ligen på vägarna och gödseln kastas 

l . lj t "l f " f t 1 k med turbinspridare 6 meter in från 
en o syn 1g uss ra e ran en o oe e - ~vägkanten. 

trisk cell. När glasbehållaren blir A. A-n . 
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SK UR UPSSK YTTARNA 
NADDE BRA RESULTAT 

Fr v Ingmar La'T'Sson och Berith Jimsson som. tävlade för Bolinder 

Munkte · S ru 
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Vid kontorskuTsens uppvisning fick konditor Knut Salomonsson, 

fru Anna-Gr eta Salornonsson och dottern Eva beund9'a konto?·s-

kursleven Agnetas arbeten. 1 

Kontorskursen på yrkesskolan 

på en intressant studieutfärd ) 
, .. 



fin prestation av Skurupsflicka 
\ ;:'1. ' ,, 

Ann-Chrislin gratuleras av sina överlyckliga föräldrar, mamma Dagny 

och pappa, boktryckare Arvid Nilsson i Skurup. 

En flicka i Skurup, som onekligen 
kan vara stolt över sin prestation, är 
18-åriga A n n-C h r i s t i n N i l s
s o n. I lördags tog hon nämligen 
handelsstudenten i Malmö efter två 
års studier kommen direkt från 
Skurups enhetsskola. 

Ann-Christin var en av eleverna i 
första kullen, som gick ut från Sku
rups enhetsskolas nionde klass. Då 
var högstadieformen ännu på för
söksstadiet och det var tämligen 
op;-övat hur enhetsskoleelever skulle 
kunna klara sig i konkurrensen med 
elever som hade den . gamla beprö
vade realexamen som förutbildning. 
Ann-Christin var därför något av en 
försökskanin när hon prövade in vid 
handelsgymnasiet. ' Någon tveksam
het rådde hur hon skulle kunna 

l 
klara sig i konkurrensen i det hårda 
studiearbetet. Hon klarade det emel
lertid med glans och i dag är det väl 
knappast någon lärare vid Malmö 

.. -l 

handelsgymnasium som är skeptisk 
mot Ann-Christin. 

Närmaste framtidsplaner för Ann
Christin blir att försöka sig på job
bet som korrespondent vid någon 
firma eller resebyrå, Det som ligger 
närmast i åtanke är utrikeskorres
pondent, ty hon har ett starkt ut-
vecklat språkintresse. l 

Ärlnu en Skurupsflicka kan stolt
sera med färsk handelsgyronasie
examen sen i lördags, nämligen 
Margit Persson. Hon har dock 
realexamen som förutbildnin 

: 
.1·,.; 

\ ( 

Fl'n prestation ·av skurupsflicka 
Ann-Kristin Nilsson klarade med glans sin handelsstudentexamen 

vid Malmö · ha,;_delsgymnasium på lördagen. Ann-Kristin gick ut -

från Skurups enhetsskola och direkt till handelsgymnasiet i Malmö, 

uta·n,- förberedande kurser och har på två år klarat av sin examen. 

Ann-Kristin NiLsson är den första eleven från Skurups e?thetsskola 

som avlagt haThdelsstudenten och hon tillhör enhetsskokans förs•ta 

avgångsklass i S•kurup. På biLden; Ann-Kristin gratulerros · av· sina 

föräldrar Dagny och boktr11clrore Arvid Nilsson, Skurup. 
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Exatnensyran ~närks i Skurup 

Husmoderskursare i käcka malrosmässor som syns i båten är Lena 

Hansson, Yvonne Hyberg, Siv Andersson, Laila Britt Mårtensson, 

Inger Nilsson, Marianne Nilsson, Anita Olsson, Siv Olsson och 

Monika Walther. 

'Flickor i käcka matrosmössor möter man just i dessa dagar i Skurups 

köping. Mössorna användes under examensyrans sista dagar. De som 

bär de trevliga huvudbonaderna är alla flickor som på fredag skall ut

' examineras från den 1-åriga husmoderskursen på Skurups yrkesskola. 

De har således inte många dagar vård, sömnad, barnavård och väv

kvar på skolan och något roligt skall ning samt samhällsl~ra. Lär~re -~-

h t kt fl' k cl" r. k" t der kursen har vant skolkokslara-
man a ~c e IC 0_~na, ar or op e rinna Margaretha Ahnström, lant-

äe var sm matrosmossa med ankare hushållslärarinna Ann-Marie Knuts

l framtill på brättet, när de var på son, vilka undervisat i hushållsteo

en studieresa i Mal.n'Jö. Det är första retiska_ oc~?- praktiska äJ?,nen. Hand-
arbetslararrrman Elsa BJC·-'-'·· - -' ' - - -- • 

c ,.. 

·' 

l ' 

året dessa elever har haft huvud- undervisat i" sömnad och 

bonader, men det är inte pmöjligt lärarinn_~n .. In~rid Olssor Fo""rsommarva""der ·loc Lade maonga 
att man kommer att ta efter till vård. Vavlararmnan Kers l( • 

ett annat år. har. und_ervisat i v_~:V~in 
synmgslarare Per SJodm Sk • • • t•[[ l • "ff 

Husmoderskursen som nu snart lära._I_gymnastik och såJ urupspenszonarer { ra 
avslutas har pågått i två terminer. derv1snmg skett av Ann-_! 

. . . son och kantor Alva Jo 
På den t1den har flickorna hunmt slutningen äger rum på 

lära sig en del i matlagning, hem- 8 juni kl. 9.00. • 

l • 

'. 

. . 
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··~ 

l del vackra vädret vid pensionärsträffen på Svaneholm var det vissa 

som kom på moped, däribland Altred Persson (!. h.). Han välkomn11s 

av fr. v. Alexius Hansson med maka Ida och Nils Persson, som också 

var med i den lyckade träffen. 



Texten "Barnhem" finns kvar och minner om byggnadens tidigare 
uppgift. Framför syns direktör Ragnar Mårtensson, Föreningsvaror. 
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r Prqktiska övningar nyttiga 
-. J ' tyc~er elever i traktorkurs 

Några av eleverna i lrak lorkörkorfskursen tillsammans med sin lärare 
agr. Ragnar Persson under en leorile ktion . Dessa är fr . h. Algot Svens
son, Anderslöv, Rolf Carmslen, Skurup, och Inga Cla usson, Harlösa. 

Traktorerna surrade friskt i går på Skurups Iantmannaskola. De elever som för närvarande gär t raktorltörlwl'tskursen hade nämligen t räning i praktisk körning med traktor och en- samt tvåaxlad vagn efter traktorn. Det var ir.te vilken ltörning som helst som pr~stemdes u tan det gällde millimeterskörning genom olika körgårdar som stakats u t på · olika ställen av skolans jordbruk. 

.(~ 
• •·1 

' . .;,_'\ 

,, 



' ' ., 

~ 

f.\: 1
,, '··'f 

/ ,tt ' . 

Hantering av utsäde och gödsel 
en ren barnlek vid Jordberga 

Som synes ri nner -handelsgödseln behänd igt ner i sälådan och trak

torkörarna har bara alt öppna och stänga luckorna i kassen. 

En arbetsbesparande anordning, som i hög grad underlättar hantering-. 
en av utsäde och handelsgödsel, finns på Jordberga gods. Den består 
helt enkelt av en plåtkasse som rymmer 1.500 kg och kan monteras på 
godsets frontmonterade traktorlastare. Tack vare denna plåtkasse slip
per numera de anställda vid godset att lyfta tunga utsädessäckar un
der sådd \ller otympliga handelsgödselsäckar. 

Man kör bara till antingen såma- ska smidig och lätt i utförandet och 
skinen eller handelsgödselspridarna har därför inte mycken egentyngd. 

-med den frontlastareförsedda trak- För att belastningen i kassen skall 
torn. Denna lyfter sedan den på- bli så likartad som möjligt när kas
monterade kassen i rätt höjd, tip- sen är monterad på lastaren har den
par i rätt vinkel och sedan är det na byggts en bit ner på lastarens lyft
bara att öppna ett par luckor fram- armar. Lastaren är av typ llsbo och 
till på plåtkassen och utsädet eller är försedd med en hydraulisk kolv 
gödseln rinner behändigt ner i så- som tippar lådan i rätt läge vid töm
lådan på såmaskin eller handelsgöd- ning. Iden med kassen är ganska 
selspridare. ny och det är första våren som den 

varit i bruk. Under vårbrukets hög-
ENKEL ANORDNING säsong gällde det att med den kasse-

En enkel men genialisk anordning, fö~se~da traJ<:torn betjäna två s~a
framhåller godsets inspektor Folke skmer. och hka ... n;ånga ~andelsgod
Persson. Förr gick en massa spilltid s~lspndare. BetJamngen ar emeller
åt vid sådden var gång det skulle hd. mycket beroende av h':'r stor 
tömmas i utsäde. Liknande var det ~~~gd handelsgodse~ som spnde~ ut. 
när handelsgödseln skulle spridas ut. Fordelen me~ den .gJorda anordumg
Då fick de, som höll på med dessa e~ ar at~ samaskm~r och ~ande~s
arbeten först köra ut eh vagn full- godselspndare ~an kora kontm~erhgt 
lastad med ·gödselmedel och sedan llled m~cket .litet .uppehål~. fo~ att 
·hämta handelsgödselspridaren eller tomma 1 sp_:Ida~eladan. Tomnmgen 
såmaskinen. Under arbetets gång fick av ka~~n gar latt ~enom tre styc
sedan vagnen flyttas undan för un- ke>n spJall på f~amtrden. Dessa ma
dan allteftersom det blev färdigt på novreras me? I?an.uella handspakar. 
fälten. Det tog tid och var omständ- D~n nya for~attrmge:r på ~ord~er
ligt. Särskilt vid en gård av Jord- g~ ar ett led 1. den dpftsratwnali:;e
bergas storlek med sina 900 tnld åker rmg som bednves. -Något so.!? m
blir det många hundratals kilo både spektor Persson t~·yc.~er . på ar, att 
utsäde och handelsgödsel, som skall !~staren sk~l ha tillracJ<:hg lyftkapa-
hanteras c1tet. Det finns emellertid en modell 

· av Ilsbolastaren, som med lätthet kla-

IDEN FÄRSK rar av 2.000 kg handelsgödsel och 

Den frontmonterade kassen är helt det är fullt tillräckligt för den att 

gjord i plåtmaterial och med tre- lyfta nya arbetsbesparande anord
kantsjärn till stomme. Den är gan- ningen. 
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Avslutning i Skurupsskolor 
Förgyllt av försommarvädret 

Solsken, färgglada sommarklän
ningar och förväntansfulla föräld
rar med blomsterkvastar i händer
na var några av intrycken som gav 
sig tillkänna i går när Skurup ha
de storavslutning på enhetsskolan. 
Efter själva avslutningshögtidlighe
ten som ägde rum i enhetsskolans 
gymnastiksal bar det i väg i lö
vade vagnar för 9:de klassen som 
nu har slutat sin skolgång till Sva
neholm. Där blev det _ytterliga:.;e 
förfriskningar och muntrationer. 

Själva avslutningshögtidligheten ha
de samlat många anhöriga till ele
verna. I den stora och rymliga gym
nastikhallen var vackert dekorerat 
med blommor. Högtiden började med 
musikprogram, där musikfanjunkare 
Akesson, Ystad, ledde skolorkestern 
samt ackompanjerade de elever ur 
nionde klass som framträdde med 
solosång. Närvarande var även sko
lans samtliga lärare med rektor F. 
Eiderbrandt i spetsen samt förutva

En särskild gratulation fick avgå

ende lärarinnan Gidny Leander. 

't 

rande lärare. 
Ett särskilt inslag var den hyllning l==-----~--'------

i form av blomstersubskriptioner som 
den avgående lärarinnan U d d n y 
L e a n d e r fick motta. Hon har ti
digare varit verksam på Skurups 
nerlagda realskola och de elever som 
följt henne från realskolan till en
hetsskolan stod för hyllningarna. En 
grundplåt för en premiefond fick en
hetsskolan motta av den avgående l 
lärarinnan. 

En särskild hyllning fick även en- j 
hetsskolans duktiga gymnaster som i 
tävling med 100 andra skolor i Sve
rige lyckats belägga andra plats. 
Svenska gymnastikför b. sekr. E i n a r 

1 H e r r s t r ö m från Kristianstad var 
, nämligen närvarande och överräckte 
priset bestående av 500 kr. Sedan rek
te. F. Eiderbrandt hälsat välkommen 
fortsatte man med premieutdelning. 
Därefter tog skolstyrelsens ordf. 
skräddarmästare J u l i u s C a r l s
s o n till orda och tackade för det 
gångna läsåret samt gav de avgående 
eleverna i nian ett ord på vägen. 
Avdutningen ändades med andakts
stund, som hölls av kyrkoherde 
G u n n a r W a lli n. ' 
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Skolavslutning i Skurup 
P~ f~edage~ slutade Yrkes~~~o.Zan och enhetsskolan i Skuru.p läsåret. 
Pa b'!llden ar det elever fr?-'!" 1-åriga husmodersskolan som med sina 

kunskaper i h'l./)&hållsgöTomål 'säkeTt kan Täkna med en bra start. De 

sju vackra flickorna i jollen är Lena Hansson, Inger Nilsson, Marianna 

Nilsson, Anita Olsson, Siv Olsson, Mon·ica Wabther och Laila-Br~tt 
M årtenason. 
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Skurupsenhe~skola 
fick egendom ·i gåva 

Enhetsskolans avslutning i ·skurup ägde rum på fredagseft~rmid-' 
dagen, där samtliga i klassern·a 3-9 samlades i gymnastili;hallen. Den 

föregicks av sång och musik av enltefsskolans sångkör och orkester. 

Samtliga hälsades ~v enhetssko
lans rektor Ejdebrant. Han ·hade 
även många praktiska råd att över
bringa till skolans elever. Med hän
syn till nu avgående ämneslärarin-

l
nan Udny Leanders 32-åriga lärar
gärning i Skurup, den längsta tiden 
vid samrealskolan, efter enhetssko
lans genomförande på dess högsta
die, hade 1937 års realister skänkt 
en grundplåt till en premiefond, 
som skall bli till glädje och nytta 
för ko~mande klasser. 

Det meddelades även att folk

skollärarinnan Margareta Larsson, 
som tjänstgjort i Sandåkra skola 
under hela sin långa lärat·gärning, . 
donerat ett område på ca 19.000 ' 
kvm ur sin egendom Kulla.sborg 
och benämnd Kosbjer, ett delvis 
öppet område och delvis bevuxet 
med skog. Kommunalnämnden 
har beslutat att med tacksamhet 
mottaga gåvan. Donationen kom-

Bäste kamraten i Skurups enhetsskola har Lars David 
HarMson, Skivarp, vaLts tiLl inför ~ko-L

avsLutningen som skedde på fredagen. Här gratuleras han av kamra

terna Sten Göst4 Jönsson och Gertie Larsspn. I övrigt gick avsLu·t

ningen i stort sett i tfla.d:itirmetl stil! med bl a. utdehting av ett stort 

_ antaL premier och stipendier. 
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Skurupsflicka reste till USA 
omedelbart efter flickskolan 

Vad lite det ä ndå lår plats i väskan, tyckte Lise-Lott här ho n packade 

för den långa resan som gick med fly-g från Kastrup v ia Lo nd~n och 

slutmål New Yo rk. 

Vid det här laget är 18-åriga LISE-LOTT LARSSON från Skurup i 
den brusande världsstaden New York. På annandagen lämnade hon näm
ligen Sverige för att vistas i det stora landet i väster under ett års ti'd. 
För övrigt kan nämnas att Lise-Lott är nyutexaminerad från Ystads 
flickskola. Det blev således stora äventyret omedelbart efter skolans 
slut. 

Arnerika har alltid verkat lockan- Såvida hon nu kornmer igen till old 
de, ;tyckte Lise-Lott när vi talade Sweden. Vid en förfrågan om hon 

tänkte stanna längre, utbrast hon 
med henne strax innan hon begav spontant, att "trivs jag däröver så 
sig av på sin långväga tripp. Några är det inte omöjligt att jag blir kvar 
längre förberedelser har hon dock en tid i alla fall". Någon tvekan om 
inte haft. Det var först i våras hon att hon kommer att klara sig är 
på allvar tog itu med resplanerna. det knappast. Lise-Lott är en käck 
Hon fick kontakt med en arneri- och frimodig flicka, som har ögon 
kansk familj, som bor i utkanten av och öron öppna. Dessutom har hon 
New York. Efter diverse konferenser en god frarnatanda. Och har man ha
blev det bestämt att Lise-Lott skul- ra det, så går det nog bra. 
le vistas hos familjen som barnskö-
terska. FICK TILLÅTELSE 

TANKER BLI SKo""TERSKA Sina föräldrars tillåtelse till resan 
fick naturligtvis Lise-Lott ha där-

Att hon just tog anställning som för att hon inte är myndig. Någon 
barnsköterska beror på, att hon har tvekan från deras sida om hennes 
planer på att så småningom bli planer var det knappast fråga om. 
sjuksköterska och då behövs De känner sin flicka och litar på 
det praktik innan. Det var då Lise- att hon klarar sig. Ett i våra dagar 
Lott kom på iden att kombinera nyt- något ovanligt framtidsmål har Li- 1 
ta med nöje. Varför inte göra prak- se-Lot't. Hon tänker nämligen en 
tik;tiden i ett främmande land, då gång i framtiden bli barnmorska 
var det ju chans att förkovra sig om det går väl med sjuksköterske
i språket samtidigt. Dessutom hop- utbildningen. Visserligen inte ute på 
pas hon på tillfälle att få resa lite.t landsbygden. Namnet barnmorska le
omkring i det stora landet och få l ver kvar fastän anställningen är på 
en uppfattning om hur amerikanarna någon av sjukhusens förlossningsav
har det. Nu har Lise-Lott kontrakt l delningar. Sist får vi väl önska Lise
med New-Yorkfamiljen på ett år och Lott lycka till både i staterna och! 
hon kornmer således inte hem förr- med framtidsdrömmen. 
än vid denna tiden till nästa år. A. A-n. J 
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Vid invägningen sker ti p pningen av mjölkkärlen automatiskt och me

jerist To re Jönsson (t. h.) har bara att övervaka så att allt går sin 

gilla gång. 

Jättelager med· 2100000 kg ost 
ger Skurupsostens piffiga smak 

Skurups herrgårdsost och prästost är delikatesser, som m1der årens 
lopp blivit allt mer välkända och efter f1·ågade. Många gillar nämligen 

den pikanta, starka smak, vilken annars är så sällsynt bland de sven
ska ostsorterna, t rots att det är ett allmänt · konsumentönskemål att få 
ost med smak. Den som tittar in ba kom kulisserna på Skurupsmejeriet, 
där den välsmakande osten tillverkas, förstummas när nan ser vilka 
ostlager ·som döljer sig under själva mejerilokalen. I de stora utrym
mena · får osten tillfälle att lagras ordentligt och hela lagret rymmer 
210.000 kg ost. 

Under senare år har driften vid 
Sk urupsmejeriet , som står under 
disp. N. O. J ö n s s o n s ledning, 
expanderat betydligt samtidigt som 
en genomgripande · modernisering 
s)!:ett. Denna fortgår alltjämt och för 
närvarande är det ystningsavdelning
en som är föremål för Utvidgning. 

den nya avdelningen. Dessutom skall 
anskaffas ännu en ystningstank som 
rymmer 8.000 kg. F örutom de båda 
tank arna kommer de gamla ystka
ren att monteras in. 

TREDJEDEL BLIR OST 

För närvarande rör sig invägning
en till mejeriet på omkring 58.000 

YSTNINGSTANK EN NYHET ,------------• 
Omändringen av ystningsav-

delningen består helt enkelt i, att 
denna flyttar till betydligt större 
ytor vid sidan om den nuvarande 
ystningslokalen. Den nya avdelning
en kommer att prydas upp av en 
kakelklädd fondvägg i olika färg
mönster. Hit kommer att flyttas de 
gamla ystningsmaskinerna, men 
komplettering k ommer att ske med 
nya och mera ändamålsenliga m a
skiner. Det kanske m est iögonfal-
lande är ystningstankama, en ny-
modighet som spar stora utrymmen 
och därigenom möjliggör en betyd-
ligt större rörelseyta för både per-
sonal och transportredskap. Under 
en tid har mejeriet haft en ystnings- 1 

tank rymmande 5.000 kg på prov. ' 
Denna har dock visat sig vara så 
bra, att den skall flyttas över till 
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sina lomtar och 

T omtar och troll i stickning 
Kuliga figurer från Skurup 

Iden med att göra tomtar och troll fick jag för tre år sedan, berät
tar en välkänd Skurupsdam, hattmodisten Solveig Almkvist, när vi be
söker henne i affären vid Järuvägsgatan. Någon större artikel har väl 
inte tomtearbetet blivit, men det är en utmädd hobby och det har fak
tiskt visat sig att folk tycker om mina arbeten. Trots att tillverkning
en är i liten omfattning finns det likväl av fru Alml<vists tomtar och 
troll som har förirrat sig ända till Japan, Amerika och Nya Zeeland. 

Dockorna göres i fyra olika ver- derligt att det tar tid och inte blir 
sioner. En hel tomtefamilj med an- någon större produktion. 
gorakatt, vidare en version av en 
trollgumma samt separata trollgub- FAR BöRJA ITID 
bar och .. tomtefigurer. Alla henn~s En hel tomtefamilj tar en vecka 
arbe~en .ar ~fterf~å!\ade o~h ~olk blir att göra, säger fru Almkvist. Många J 
vanhgtv1s hka .. fort~ysta 1 v11l<en av beställnin~ar -har redan kommit in 
dockorna det an galler. till den stundande julen. Den rätta l 

HANDARBETE tiden är därför att börj~ med t_om
tarna redan nu om de skall hmna 

Undra på det, ty dessa dockor har bli färdiga till julen. För att ytter
sitt eget lilla utförande. Varje fi- ligare befästa att · det är äkta hand
gur stickas nämligen fram i ylle- arbete är varje figur som lämnar 
garn och på detta sätt förfärdigar fru Almkvist försedd med varurnär
fru Almkvist både ben, armar, kropp ke som garanterar för äkta vara och l 
och ansikte. Till och med nästippen handarbete. l 
stickas fram och denna blir fullt na- Som tidigare nämnts är fru Alm
turtrogen, så att den passar på bå- kvist också hattmodist och har hatt
de tomtar och troll. stickningen ut- afiär i Skurup. Men som en god 
föres- i olika färger och trollen får avkoppling från hattarna tar hon 
bruna ben och en grön rock. Som gärna till med sina stickade figu
extra komplement göres håret i ham- rer, som rönt sådan popularitet och 
pa. Tomtarna har sin karakteristis- efterfrågan. Själv tror fru Almkvist 
ka dräkt med röda byxor och grå inte på någon utbredning av dock
rock. Skor får de alla och dessa till- tillverkningen. Möjligtvis om det gick 
verkas i flätad bast. Allt arbete ut- att ordna försäljning '·på export, då 
föres egenhändigt för hand av fru.kom tomtegubbarna i helt annan da
Almkvist. Därför är det inte så un-1 ger. 
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Skurups mark~ud välbesöl~t 
• •• ~,vetten strömmade l va,~men 

Ett par marknadsavsnifl . T. v. är del fru Inga Sigfridsson som frestas av nöjesfällels sibyllor alf bli 
Grabbarna till höger hade del enbart kul i sina marknadshallar när de åkte barnkarusellen. 
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Så var det äntligen marimadsdag heterna och naturligtvis locka de att l Skurup, sade under gärdagen de spå vackert om de fick en vit peng. 
m änga besökare som sökt sig dit. 

Senare på kvällen blev det dans 
och det var stundom trångt vid dans
banan. ER del av ortsbefolkningen Naturligtvis är deJrna dag mera ef- UTSTÄLLNINGEN LOCKADE 

terlängtad än mänga andra. Skurnps- Något som också lockade mark- som har det jäktigt ute på åkrarna och Vemmenhögsborna är vana att ha nadsbesökarna var hobbyutställning- med att få sockerbetorna färdiggallsin marknad och • det skulle kännas en inne på Folkets Hus. En vacker rade hade helt naturligt fått uppbra tomt att bli av med den. Den fa- och representativ samling av kop-ran behöver emellertid inte allmän- parkärl i alla dimensioner från Kla- skjuta marknadsbe'söket till senare på beten ängslas för. Marknadsförsäljar- ra Andersson i Slimminge har fått dagen. Det var därför mycket folk na kommer mer än gärna till Sku- en dominerande plats i mitten av ut- långt ut på kvällen. I morgon är rup det gav de många stånden be- ställningslokalen. Längs väggarna i marknaden över med utställning lägg för under gårdagen. Tur hade övrigt finns de övriga hobbyutstäHär- pågår till och med söndag. Det marknaden också med vädret. Solen nas alster att titta på. I Folkets hus blir sörjt för ett rikhaltigt undersken hela dagen frän en molnfri lokaler hade även radio och TV -fir- hållningsprogram de båda sista dahimmel och människorna trängdes i morna monterat upp sina montrar. En garna, som tidigare annonserats. Närnfärgglada sommarklänningar och ba- särskild ortopedisk avdelning in- nas kan hund uppvisning, mannekängra skjortärmarna: gick också bland dessa utställare. Bi- uppvisning, Miss-Sverigepresenta-Redan tidigt på morgonen börja- larna vid sidan om marknadsområ- tion och artistuppträde på lördagen. de folk strömma till marknadsfält det studerades också i detalj och att i Söndagen fortsätter i samma stil med och utställningsområde. Inte bara märka är, att samtliga firmor har lfolkdansuppvisning, .. avtistuppträde, från Skurupsmetropolen utan även komm.1t med. helt komp~~tta sener av Olle Adolpfsonframtradande samt långväga gäster. Det är ju så att Sku- de olika marken de sal] er. sJSta programpunkt Tma och Marma. rups marknad, även om den inte har 
Sjöbos eller Kiviks format, är den 
första i denna del av Skåneprovinsen. 
Det drar en del och är sedan vädret 
strålande, då kan man ju inte finna 
ett bättre utflyktsmåL Under fjoråret 
hade man ett b,esökarantal på 20.000 
på marknadsdagen, men denna siff
ra uppnår man inte i år. Fortsätter 
vädret att vara g:r·nnsamt blir det 
minst lika många i år. Risken finns 
naturligtvis att badstr änderna lockar 
över lördag och söndag om det blir 
alltför varmt. Litet svalare vä
der skulle nog passa litet bättre, en
ligt arrangörerna. 

Lions ordnar amatörparad 
vid storevenemang i höst 

I september får 'alla amatörer i Skurupsmetropolen sin chans att bli 
upptäckta och kanske gå vidare moi ära och berömmelse. Då kommer 
nämligen Lions club i Skurup att i samband med en torgfest Ol'dna med 
amatörparad. Det är många år sedan något liknande var anordnad i 
Skurupstrakten, säger nuvarande ordf. i Lions aktivitetskommitte tand
läkare U l f L i n d g r e n, Skurup. För 15 år sedan var ordnad en ama
törparad i Janstorp av idrottsföreningarna. 

GLASS I STORA LASS. Det är- säleds hög tid att detta en rönt stor uppskattning och man 
hoppas att samma kommer att bli 
fallet även i år. 

LOKAL HJ4LPVERK$Al\'IHET 

Det tycker däremot inte glass- och arrangemang återkommer. Under alla 
läskedrycksförsäljarna. Under gärda- dessa år måste det ju ha vuxit fram 
gen hade man strykande åtgång. Om- en del talanger inom olika områden 
rådet ligger förhållandevis lugnt in- och som hittills har gått omkring helt bäddat och det var inte underligt svetten lackade. Mindre tycktes vär- okända. Men, som sagt, i september Den behållning som arrangörerna men bekomma de olika maknadsför- kommer tillfället och Lions hoppas hoppas få in genom arrangemanget säljarna. Var och en gjorde sitt för på rikt deltagande. Anmälningar bör skall fördelas till hjälpverksamhet på att reklamera sina varor. Och man helst ske före l juli. Fina priser ä1· det lokala planet inom Skurupsresparade ingen möda på att göra också utsatta och de fem bästa er- jongen, omtalar Lions nye president marknadsbesökarna uppmärksam- håller prisbelöningar. Första pris är O v e W i c k m a n, Skurup. En all-ma. 300 kr och det är inte till att förakta. deles felaktig uppfattning har all-Nöjesfältet drog också med sina oli- För att få fram de bästa talanger lå- mänheten i vissa fall om Lions hjälp-ka arrangemang. Jättekul tyckte · ungarna det va1: att få åka riktig ter man publiken få rösta, vilka de verksamhet. Många tror att denna rör marknadskaruselL Om det sedan gick anser som bäst. Programblad kommer sig enbart på riksplanet och att de litet ojämt, så hör det ju bara till. En att delas ut till besökarna och de får pengar som fås in går oavkortat till varitee fanns också som lockade med därför lätt att orientera sig om de hjälpbehövande utom landets gränser. olika attraktioner och naturligtvis olika scendebutanterna. På lördagen Visserligen bederiver Lions sådan hade man en fyllig skönhet med som blir det presentation och på söndagen hjälpverksamhet också i stor orofattskulle verka som dragplåster på den final. Konferenciär blir om allt går ning men de lokala klubbarna runtmanliga parten. Naket annonserades lås. K n u t Bo r g l i n, Lund. om i landet låter till största delen det ut på lillmarknadsafton, men det 

dröjde inte länge förrän polisen sta- de insamlade medlem gå ut till lokal te stopp för tilltaget. Numera är allt SCOUTSAMARBETE hjälpverksamhet. 
sådant förbjudet på marknader- För övrigt har Lions tänkt komma -~-----~'-"-------na. Man vill rensa upp för den värs- med . flera andra trevliga arrange
ta snusken. Marknadsdagen blev det mang på torgplatsen i Skurup. Det således inga större nakensensationer. Varmt i tunnan hade motorartisten blir .tivolianordningar ;w hög klass 
W i 1 i a m A r n e, som i år firar 30- med tuff-tufftåg, karuseller och lot
årsjubileum. Trots att de som såg teristånd. Lionsmedlemmarna kom
på motorch-kusen fick versionen av mer själva att aktivt medverka i de 
att befinna sig i en tryckkokare, så olika basaranordningarna. Loppmark
var det en ständig ström betalande nad kommer också att finnas och 
som klättrade på stegen upp till åskå- denna har man tänkt ordna i samar-
dareläktaren högst upp i tunnan. Wil- bete med Skurups scoutkår. Det blir ~iam Arne körde sina turer, tunnan således en omfattande tillställning de vaggade, motorerna vrålade och ny-
fikenheten blev stillad. En aning rö- båda organisationerna kommer att ha 
dare i ansiktet stegade man belåtet i september. Datumen är redan pre
ner från den högst uppsatta platsen. liminärt bestämd till den 22 och 23 
Spågummor hörde också till begiven- sept. Tidigare har Lionsarrangemang-
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RÄTTVISA ÅT SMÅBRUKET 
RIKSMöTESKRAV I ·sKUR UP 

Några av styre lsemedl e mma rna i småbrukarnas riksförb un9 samlade 

!iii överläggning. Fr. v. Henning Olsso n, Vallåkra, Karl Viström, Väst

ra No rrbo tten, Axel Joha nsson, Bo huslän, o rdf. Harry Larsson, Ons-

lunde, och Ingebo rg Nilsso n, Tollarp. 

Större rättvisa åt småbruket, var huvudtemat vid det riksmöte som 
Småbruk11rnas riksförbund höll under lördagen och söndagen på 
lantmannaskolan i Skurup. De olika talarna gav i debattinläggen ut
tryck för småbrukets berättigande i landets näringsliv och dess 
betydelse för en jämnare produktionstillförsel. Tack vare energisk på
verkan i olika instanser har småbrukareförbundet lyckats få en stagna
tion till stånd inom agrarp.olitiken, framhöll förbundets ordf. Harry 
Larsson, Onslunda i ett av de många diskussionsinläggen. 

Det är vidare ett önskemål, menade på det .kommunalpolitiska planet. En
samme talare, att man från statshåll ligt förslag skall en kommunalpo
vid planläggning av näringens fram- litisk delegation utses inom varje 
tida utformning först och fr':imst länsförbund bestående av tre leda
tar hänsyn till näringsutövarnas per- möter, som framför allt har att be
sonliga förutsättningar i stället för vaka kommunalekonomiska problem, 
att ha nuvarande arealgränser som Motionen bifölls. Av motionsfloran 
mall. framkom även att småbruket yrkar 

Ett flertal motioner hade satts upp samma lånemöjligheter som det stör
på föredragningslistan och de om- re lantbruket. Man ansåg att små
kripg femtio ombud som kommit brukarna beskattas lika hårt som öv
till Skurup från landets olika läns- riga medborgare och borde för den 
förbund diskuterade livligt ocn in- skull ha samma rättigheter i låne-
gående de olika proclem Jom möte1 hänseende. Omsättningsskatt r 
Ernåhukarna i dag. Avfolkningen på begagnade traktorer och redskap vil
landsbygden är ett krulc, som kanske le man också ha bort. De närvaran
framför allt drabbar småbrukarledet. de ställde också frågan varför det 
För att slå vakt om småbrukets fort- skall vara omsättningsskatt på be
bestånd var därför frågan uppe om gagnade traktorer, när det inte finns 
tillsättande av en heltidsanställd om- någon sådan på begagnade bilar. Riks
budsman inom småbrukarförbundet mötet var enigt om att göra upp
vilken tar som sin helhjärtade upp~ vaktniJil.g i ärendet. Vidare ansåg 
gift att försöka få nya avd. till man VIssa schablonavdrag vid de
stånd inom förbundet. I diskussioner klaration vara orättvisa. Från flera 
om ombudsmannatjänsten framhell olika länsförbund hade man lämnat 
man, att svenska folket är betjänt motion om slaktdjursavgiften. Det 
av en sund småbrukarrörelse och det nuvarande systemet är orättvist och 
är därför av vikt att man i nu- man yrkade från flera olika läns
varande stund försöker få så många förbund på en ändring. Ett visst 
medlemmar som möjligt. Dessutom antal av de levererade svinen ansåg 
gäller det att motverka den obefo- man skulle vara befriade från av
gade agitationen mot småbruket som giften eller också skulle kilokvot 
alltmer gör sig gällande, frar:,hölL tillämpas. K?rrektionstermen för see
stämman, som biföll tillsättandet a kerhalten ville man också ha bort
ombudsman. tagen och få betpriset avräknat ef-

Stänunan utsåg första dagen två t':r den sock~rhalt som ~etorrl:a ~ar 
personer att sitta på ordförandepos- VId provta~mgen. Ben~~nreshtutiO
ten, under riksmötet, nämligen M~Jl- n~:r: på bensmtraktor~r fareslog man 
te Hansson, Talånga och Hennin h~ld. från 340 .. kr h~ 450 kr. En 
Olsson, Vallåkra. Motionerna va; hoJnm~ som ~r J?Ohverad genom 
ställda på riksplanet, men emellan- det. ho_ga ben_sfllpnset. 
åt slank man in på högst lokalbe- _Pa son_dagkva!len var det s~ut m_ed 
tonade spörsmål. forhandln~l'ar for detta års nksmote 

BESKURNA 
LANEMöJLIGHETER 

Tillräckligt utredda och ventilerade 
blev samtliga de motioner som var 
uppsatta att behandlas. Av motio
nerna framgick att småqrukar
na även vill vara med och leka 

och de narvarande ansåg sig nöjda 
med det resultat de kommit fram 
till. Ett steg på väg att främja den 
hotade småbrukspolitiken. Förbun
dets tidigare ordf. Karl J. Sand
berg, som haft posten i ett flertal 
år fick under riksmötet motta e/t 
gratifikation på 3.000 kr för gj orda 
förtiä.nster. ' . 
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0mråd~ 
blir un•kt 

plåga ökar 
Ny knutte! 

_:..._ Av ALLAN ANDERSSON -
Sommar, sommar, sommar ••• är en ljuvlig melodi och 

just nu upplever vi sommaren i dess allra praktfullaste 
skrud. Men - sommarens alla möjligheter till vederkvic
kelse håller vi själva att ta kål på. Detta tack vare alla 
moderna !Jppfinningar, med sina $förande moment. VI 
håller långsamt men säkert på att pina livet ur oss själva 
och våra medmänniskor ••• 

Det har skrivits och talats myc

ket om knuttar i alla möjliga for

mer. Den moderna tiden har fött 

motorcykelknuttar, mopedknuttar 

och raggare, men det sista i den 

vägen kan vi finna .bland de allt 

talrikare sommarstugeägarna. Vem 

vill inte ha en grön liten gräsmatta 
framför stugan, där familjen kan 

ta igen sig i en skön vilstol eller 
också ligga ·raklång på det mjuka 
gräset. Men vem vill samtidigt gå 
och kånka på en vanlig handdri
ven gräsklipp.are när gräset skall 
slås.· Nej: i dessa motorismens tide
varv skall det vara mot~gräsklip
pare. Sen må gräsrna n vara 
aldrig så liten! Hade Ila dessa 
"g r ä s k l i p p a r k n u t t\ r" - fo-

tografens ide om dem: se bilden -
tänkt på vilken härlig motionstur 
de fått med en handdriven klippare 
var gång det är tid att slå gräsmat
tan så hade de aldrig kommit på 
tanken med motorklipparen 

• Klagomål 
Det har höjts klagomål från 

många håll av dem som bor inom 
fritidsområdena över detta störande 
moment. Man menar på att det 
skulle utfärdas vissa ordningsföre
skrifter under vilka tider man fick 
gagna dessa gräsklippare. Att bli 

. väckt från sin skönaste slummer en 
söndagsmorgon av det genomträng- · 
ande och pinande ljudet som dessa 
maskiner åstadkommer hör inte 
precis till det angenämaste sla
get ... 

• 'lisa hänsyn -
en trivselfråga 

För att rätt kunna umgås och 

samsas om naturen, så att var och 
en får ut mesta möjliga, är hän

synsfaktorn en -väsentlig sak. Skall 

·" 

vi inte få en ny knutte på halsen 
i "gräsklipparknutten" inom våra 
fritidsområden så vill det till att 
alla som bor inom dessa fritidsom
råden gör det så drägligt som möj
ligt för varandra. Gräsmattan vid 
en sommarstuga brukar vanligtvis 
inte höra till stadsparksformaten 

och då är den ju relativt fort klipp 
även mitt på dagen. Låt lugn och 
frid härska inom fritidsområdena 
på morgnar och kvällar! Då är 
mycket vunnit för att lappa ihop 
jäktade nerver när vi får en stunds 
frist från vardagslivet vid våra 
sommarstugor ... 
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NYA lEELÄNDARE BESöKER SKURUP 
sträckan Nya Zeeland-sverige är onekligen en bit att färdas och kos

tar förstås en del pengar. - "Men vad gör pengarna mot att få komma 
hem och hälsa på i Sverige igen'~ säger fru H a n n a L u d v i g s e n. · 
Hon och hennes man A n d e r s L u dvigsen, som är bosatta på Nya 
Zeeland har i dagarna kommit till Sverige för att hälsa på sina släk
tingar. De närmaste dagarna gästar de en syster till fru Ludvigsen och 
hennes man, A s t r i d o c h A n t on A n d e r s s o n bosatta på ö . 
Gränsgatan i Skurup. 

Glädjen över återseendet mellan de 
båda systrarna är översvallande och 
undra på det. Det är hela 35 år sedan 
de såg varandra sist. Då var förhål
landena litet annorlunda än nu. -
"Det är ett pent och smukkt land, 
Sverige", framhåller Anders Ludvig
sen. Han har sina anknytningar i 
släktleden från Danmark. Det är där
för en viss brytning på danska gör 
sig gällande. 

UTVANDRARE FRAN BROBY 
När fru Ludvigsen utvandrade en 

gång i tiden så var det inte från 
Skurup. Föräldrarna var bosatta i 
norra Skåne i ö. Broby. Vad den 
egentliga orsaken berodde på, att hon 
utvandrade, vill hon inte direkt vid
röra. Ungdomsåren gjorde väl, att det 
blev en annorlunda syn på tingen. 
Någon direkt ånger över att hon blev 
bosatt på Nya Zeeland har hon inte. 
Som vi kanske litet till mans känner 
till, så lever Nya Zeeland på en hög 
standard och familjen Ludvigsen har 
det gott. Hr Ludvigsen har tidigare 
varit snickare. Det är han inte mera 

Amatortä v lan 
Lions Club i Skurup planerar i samband med torgfest den 22 och 

23 sept. 1962 amatörparad med sång, musik och annan underhållning. 

Priser till de fem bästa. Första pris 300:- kr. 

Talanger - tag vara på denna chans till berömmelse! 

Skriv till Lions Club i Skurup eller ring 405 57, 413 30, 40126, 

kl. 9-17, senast inst. l juli. 

nu, ty han är uppe i den åldern när 
det är tid att njuta av livet. Med 
sina 70 år på nacken är han emeller
tid mycket spänstig och ser inte alls 
så gammal ut, fastän arbetet många 
gånger varit hårt. Fru Ludvigsen är 
62 år, men även hon ser betydligt 
yngre ut. 

det dags att återvända tillbaks till 
Nya Zeeland. Resan tar ganska så 
lång tid. Precis en månad tog hitfär
den, som gick bl.a. genom Panama
kanalen till England innan man lade 
till i Köpenhamn. Aterresan kommer 
att gå rakt mosatt hållet genom Suez
kanalen och Indiska oceanen. Det blir 
således någon gång i november ma
karna Ludvigsen återvänder till sitt 

ATERRESA l OKT. hem som ligger mellan Naipiri och 
Nu skall makarna Ludvigsen stan- Heistings på Nya Zeeland. Då åter

na hemma ett tag så att släktingarna vänder de för att prisa sommaren 
riktigt kan rå om dem. I nästa vecka l där. Arstiderna här hemma och på 
bär det av till en broder till fru Nya Zeeland är nämligen helt om
Ludvigsen i ö. Ho by. Där stannar l vända. Det blir således sommar un
man ett tag och sedan blir det hr der ett helt år tack vare gästvisiten 
Ludvigsens släktingar i Danmark, i old Sweden. 
som skall besökas. Den 17 okt. är · A. A-n 

En l'iktig svensk strömming är inte dumt, tycker Anders 

(t. h.). Fru Astrid Andersson, Skurup, bjuder sin sysler 

Ludvigsen på andra svenska delikatesser. 
l 
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skurupstrakten 
provas på radioaktivitet 

Gårdar • 
l 

Något alldeles nytt häller på att hända på lantbruket. Ett antal utvalda gårdar i 'vårt avlånga land ' håller på att undersökas beträffande radioaktivitetsfrekvensen på lantbruksgrödorna och andra produkter. Slumpen har gjort att även ett par lantbrukare i skurupstrakten har blivit engagerade i de althtella proven. De berörda är lantbr. Hugo Månsson ElineJund invid Skurup och lantbr. Christer Christensson i Gärdslöv. 

Om det finns någon tillstymmelse l på bete, måste tas ett gräsprov i 
av radioaktivitet på mina ägor, vet beteshagen innan djuren släpps dit 
jag inte, sade lantbr. Månsson. De och samrna är det när djuren skall 
prov som utväljes här på gården skifta fålla. Då får lantbr. Månsson 
går sedan vidare för noggrann un- ringa överassistent Svensson och be 
dersökning i Stockholrn eller Upp- dem kornrna ut och ta sina prov. 
sala. Det är" Statens Jordbruksför- Naturligtvis får lantbrukarna som 
sök som lagt upp undersökningen är med i försöksserien ersättning för 
och analysering av proven sker de prov man tar ut. Sammanlagt 100 
bl. a. vid Radiofysiologiska institu- kr årligen är ersättningen, men den
tionen i Stockholrn. De lantbrukare, na summa täcker knappast värdet av 
som beröres av denna undersökning det som bortforslas. Det är ju ganska 
får själva inte något meddelande om mycket mjölk som går åt. Förlusten 
resultatet. I alla fall inte än så länge. tar emellertid lantbr. Månsson ganska 
Undersökningen är upplagd på en så lätt. Han är positivt inställd till 
årslång provtagning och under den- det som sker och det skulle vara 
na tid analyseras jord, gräs, socker- intressant och se hur mycket ra
betor, fodeusädesslagen, kraftfoder dioalttivt det finns på ägorna när 
samt mjölk. undersökningen är helt slutförd me-nar han. PROVEN ATERKOMMER 

INGEN FARA 
Något besvär med att vara försöksobjekt, tycker inte la,ntbr. Måns- De analyseringar som redan gjorts 

son att det är. Deru person, se av de prov som tagits ut ger vid han
sköter om provtagningen är över- den att den radioaktiva strålningen 

1 assistent Kaj B. Svensson, Skurup. är ytterst liten. Beträffande mjölk
Engagerad direkt är således inte lent- proven så har visserligen kunnat på
brukare Månsson. I maj månad bör- visas en ökad strontiumhalt, men 
jar undersökningsarbetet och det man denna är än så länge lägre än den 
gjort tills nu, är provtagning av jor- strålning som ~.ommer från. ett arm
den i ett par av de betesfållor som ~andsur med SJalvl.ysande siffror och 
hör till gården samt hämtat mjölk- ar alltsf! helt ofarlig. 

Proven ger lugmmde besked. 
Ingen radioaktivilet i mjölken i 
alla Jall. På bilden ett av för
sÖk$objeklen, l~!"libt. Hugo Måns-

son, Elinelund, Skurup. prov ett par gånger. Kvantiteten Den provtagning som nu företas av jordstrålningen som fortplantar 
mjölk som behövs var gång är ca 3 skall syfta till att kartlägga ett even- sig vidare genom växtlighet och djur 
liter, men det har talats om att ut- tuellt strålningsförlopp från marken. och så småningom når människan, 
öka denna kvantitet till fyra liter De undersökningsserier som görs ger när hon äter av de olika livsme
i stället. Sedan djuren kornmit ut möjlighet att bedöma hur mycket delsprodukterna . 

. 
< 

\ 

,, 

l ."' 
'~.i". t·,.: 

"~--~ 

-J,: .. · 

' .. • {< 
\' ~-' 

"'~t 



·' 

Praktisk transportkasse 
sparar tid och kraft 

Tack vare tippkolven på Ilsbo frontlastare går det lätt att tömma av 
innehdllet i plåtkqssen 

En enkel men aJ:'bets~spa.rand'e n~het har Jord.berga gods kommit 
på. Detta är en pllårtkasse för utsäclie och gooeelmedel med en rymd av 
1500 kg och som gåT a<tt monrtera på en traktorfrontlasta.re. Genom den 
nya anmdnin~en slipper gårdens an.ställd'a, a<tt lyfta tunga utsädes- och 
gödni:ngssäckar. Det kan redan nu kon.stateras att man gjort goda tids- 1 

vinster genom · den n~a: anordningen. l 
En enikel men gem,ial:iJSk anord- d.ar.rn med den frontl1a5tareförsedidi8J 

!mng fr-amhåller godisets iru;peiktor tralktorn. Deama lyfter ·sedlam den på-

;· 

I
F o 1 k e P e r s s o n. Förr gå<lk det monterode plåt!k81S0011 i rätt höjd., l 
årt en del spilltid vJd sålddiem. var tippa.r i lagJOm, v>imlkel a.Cih. sedlan är ' 
gång det sk;u11e tömmas i utsäde. diet bara att · ÖppniBJ ett par lu.clror -----------
Liknande ' var det när handels.göd- på kassens framsida oclh utsädet el- a v hur stor mängd'haoooe1sgödsel som 
seiln skulle spridlais ut. Då fick de <ler hamJdelSg)ädseJm. r1noner bahändligt sprides u t till de olika g~ödoma. 
som höll på med doosa arbeten först ner i sälådan på såmaskinen eller F ördleUen med den nya anordn•im•gen 
köra ut en vagn :fullastad med göd- h.ande1sgödse1spridar·en. Den front- är artt såmaskine-r och hamde1sgöd
selimedel och sedi8JIJ. hiämta handeLs- monterad·e k.a~SSJen är helt gjord i seJ,s.prLdare har kunnoat köra konti
gödselspridaren eLler såma&.-ti.noen.. Det- plåtmaterial oah med jä:rnstomme. nuerli.gt med myoket korta uppeh.åJ.l 
ta var omständ:igt och tog tid. Under Den är sm.idlig och lätt i utfömn- vtd itömning .. P låtkassen tömmes lätt 
arbetets gång fick sedan, vagnen flyt- det ocih har därför inlte mycket egen- genom tre styck•en spj.äll, rom öpp-
ta.s unJJdian för undan alltefters-om fäl- tyngd. nas oc!h stänges genom mamuell reg-
ten blev färd~ga. V1d en går"d av lera,de hamdspakar. 
Jordibergas storreik med sina 900 tnl 1 AR FöRSTA ARET Den gj.ord.a förbättrin.gen är ett 1ed 
åker är det många hundratals khlo Iden med ka!!sen är re•latWt ny i den driftsmtieonatl.ilSering som bedri- 1 
både utsäde och handersgödsel ·som oclt byggdes vid godsets smedja i ves på f)odset . Någ1ot som inspektor l 
>JkaLl halruteras. vintras. Ordenrt!iJgt provad blev den PensSO<n trycker på är, att Lastaren 

.. .. v~d \'årbrUJk.et och under hö.gffisong- bör ha tillräckHg lyrl'tika!pacitet. Den 
LATT OC HBEHANDIGT en betjärulldJes två såmaskiner oah Ii- ertörsta modellen av llsbol.astar·en kla-

Nu kör ma;n bara U1l anting•en ka många ha.ndlellsgöooeJJ..<ipddare. Be- rar emellert1d lätt av att lyfta plåt-
,såJma,sk.iJn,en eller hande1sgödtselspri- tj1äningM är dOCik eket beroende kassen med .fuilil loast. A . A. 
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FINT BESöK I RYDSGARD 
AV FöRETAGAREFöRENINGEN 

En plåt av herrarna tog fr!J Sigrid Barehan vid gårdagens besök. 
Fr. v. landshövd. Olov Rylander, Uppsala län, landshövd. Erik Wes
terlind, Stoekholms län, landshövd. Gösta Netzen, dir. Olle Barehan 
och kommunalordf. Erik Magnusson, Rydsgård. 

Rydsgårds kommun hade i går fint besök av delegaterna i Företligare
föreningens årsmöte. Förutom landshövdingar från olika delar av lan
det var sammanlagt ett 130-tal -representanter med vid visiten. Anled· 
ningen till att Rydsgård gästades beror på att denna kommun är e 
utpräglad lågskattekommun och den hade därför sitt gi'vna intresse ' 
föreningens ledamöter. Man samlades först i centralskolans gymna, 
sal för orientering. 

Debatter har på sistonen förekom- · ~0 _ 
mit i :cadio och TV och där var 
Rydsgård uttagen som exempel på 
hur invånarna har det i en kommun 
som ligger med låg skattekrona. 
Vid gårdagens besök av Företagare-
föreningen gav Rydsgårds kommu-

'nalordf. Erik Magnusson,Jans-
torp en utförlig redogörelse hur 
Rydsgårds kommun lever och verkar . 
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Skurups simskola har startat 
50 elever i första omgången 

Någon vidare lyckad start blev 
det inte för Skurupsbarnens simsko
la nere i Bingsmarken vid Skate
holm. Det blåste nämligen full or
kan hela gårdagen och det var inte 
många av det 50-tal elever, vilka är 
med i första simkursen som vågade 
sig i det kalla vattnet. Kallt kan 
man nämligen med fog säga att det 
var. Enligt simskolans förestånda
rimta fröken G u n v o r M å r
t e n s s o n var det inte mer än 14 
grader varmt i vattnet. 
Det var emellertid · inte så mycket 

bad som eleverna ägnade sig åt den 
första dagen Först får de lära sig 
torrsimma. på land för att lära in sim
tagen ordentligt innan de släpps ut i 
vattnet. De flesta deltagarna är också 
rena nybörjare. Under tre veckors tid 
är det meningen att de femtio sim
skoleleverna och deras ledarinnor 
skall ligga vid stranden varje dag 
och tumla om i vattnet. Färden ner 
till havet sker med buss och från kl. 
11.00 till kl. 16.00 pågår undervisning
en. 

Det är meningen att simkursen 
skall avslutas med prov för simbor
garmärke och då är det bara att 
hoppas att samtliga har lärt sig så 

.-

pass, att · de klarar ptoven. Först och .• 
främst skall simskaleeleverna få lära 
sig bröstsim men även ryggsim läres 
in i den mån man hinner med. Av
slutningsdagen skall bli extra festlig 
med tävlingar i simning, då även 
priser skall utdelas. Dessutom skall 
det ordnas litet skämtlekar i vattnet. 

En fin stuga har eleverna tillgång 
till, där de kan byta om och även 
äta sina matsäckar i händelse av trå-
kigt väder. Som det var i går före- Tre stycken badnymfer från Skurups simskola: Ulla-Britt Persson, 
drog de flesta att sitta inne och lära 
sig de första reglerna • för simning Krisfina Jrenk och Eva Ringsfröm. 
och gott uppträdande i vattnet mot 
kamraterna. s o n och ,T a n e ·M a dsen. På andra omedelbart t ar vid och vann· 

Utom fröken Mårtensson, som är l gnmd av det stora intresset har tvål till den 5 augusti. Det är första gång
kursledare, finns ytterligare två in- kurser planerats i år. Denna första en i år som två. kurser har måst an-
struktriser, nämligen L e n a N il. s- kurs pågår till deri 15 juli då' den ordnas. . · · 
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Skurup beslöt enhälligt: motta 
omtvistad testamentarisk gåva 

Trots att Skurups kommunalfullmäktige hade ett 
ta s~ällning till undeJ; gårdagens sammanträde, gick 
~genom på ganska kort tid. I. rektor H Holmgrens 

·förhandlingarna av · kommunalfullmäktiges v. ordf. 

40:tal ärenden att 
samtliga punkter 

bortovaro leddes 
ing. John E. Vifot. 

Ett ärende som äntligen kom· upp ning av skolans totala lokalbehov in
till avgörande beslut under detta sam- nan någon kostnad lägges ner på rit
manträde var godkännande av det ningar som kanske annars endast blev 
länge omtvistade Mathilda Knutssons provisorier. Vidare hade skolstyrelsen 
testamente. Fullmäktige var dock un- begärt 5.000 kr. till omändring av tex
der gårdagen enhälliga i sitt beslut tilslöjdsalen i gamla folkskolan. Då 
att motta de testamenterade medlen, arbetet redan igångsatts hade full
då en gjord utredning pekar på att mäktige intet annat än godkänna an
inga hinder finns för att motta gå- slaget, som är nödvändigt för att · er-
van. hålla tillräckliga utrymmen. 

Vidare kom den ledigförklarade Det blev även bestämt att mackor
socialassistentbefattningen upp till deringsavgiften på ålderdomshemmen 
behandling i fullmäktige. Enligt vad i köpingen bör höjas från den 1 juli 
som framkommit har det trots upp- lfled hänsyn till den höjda •folkpen
repade annonseringar visat sig vara sionen. Fullmäktige beslöt · ändra 
omöjligt att få någon kvalificerad nämndens förslag om inackor
socialassistent. Kommunalnämnden deringsavgifterna, som höjes till 9 kr 
har dryftat · löneförmånerna i sam- per dag. Ett anslag på 50 kr. har be
band med befattningen och kommit gärts av frälsningsarmen till miljö
till att denna borde placeras i löne- skadade pojkar i Sundsgården. Det 
grad A 18. Fullmäktige godkände. begärda anslaget beviljades. pe sis.-

Tillsättande av en extra läraretjänst ta fastställda löne- och pep.sio~_stil}-. 
vid Sk~rlJ.ps yrkesskola har föresla~ lä!fgep.' för: ko~unala tjänstf 
gits av. skolstyrelsen .för att ge rek- mån under året och komniande ~ lli 
torn möjlighet att övergå till lära- blev beviljat av fUllmäktige utan nä
retjänst vid yrkesskolan. Frågan har gon erinran. Tillstyrkt blev äveniö
även varit uppe till· behandling i lö- nenämndens förslag att placera ga
nenämnden, som beslutat, att tjäns- tuförman Rune Carlsson i lönegt'ad 
ten placeras i lönegrad A 16 eller A' 15. 
för rektor Herulf Lindström i per- Från tekniska verkan · fanns det 
sonlig löneklass 20. Fullmäktige god- övervägande antalet ärendena och 
kände. dessa blev i stort sett godkända. Så-

Ett anslag på 5.000 kr. har begärts ledes beslöt man tillstyrka förslaget 
av skolstyrelsen för utredande av om gatubelysning i resterande delen 
skolbarnsbespisning i huvudsak ar- av Södergatan till en kostnad av 10.500 
kitektarvode. Fullmäktige beslöt en- kr. Vidare belysning i Planterings
ligt kommunalnämndens hemställan gatan för 1.480 kr, elledningar och 
om bifall i ärendet. Här hade man gatubelysning i Kalendegatans södra 
dock medtagit hr Vifots reservation del för 8.500 kr, elektriska anlägg
om grundlig utredning och red ovis- ningar inom nya industriområdet, där 

.._ ______ --::---------lä ven ingår · en transformatorskiosk av 

.") 1· f aluminium, till en kostnad av 31.000 
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v" o kr. vattenledningar inom nya indu-
striområdet för 11.200 kr, vattenled-
ning i Kalendegatan för 4.400 kr. 'och 
avlopp i samma gata för .5.200 kr. 

Förbättring och utläggning av ga
torna inom nybyggnadsområdena var 
även uppe till behandling öch fUll~ 
mäktige godkände anslagen för ut
läggning av södra delen av Kalende
gatan på 10.000 kr, utläggning av Fö
reningsgatan på . 7.750 kr, utläggning 
av körbana i Tegelgatans förlängning 
med 16.800 kr, och utläggning <>ch as
faltering av N. Skolgatan på 23.800 kr. 
Vidare godkändes anslagen för asfal~ 
tering av Tegelgatan på 22.000 kr. och 
asfaltering av ö. Gränsgatan på 
18.000 kr. 

Några ärenden angående köp av 
industri och bostadstomter var ock
så före. Webergs mekaniska verk
stad begäran om att få inköpa in
dustritomt på 10.000 kvm till ett pris 
av en krona blev 'beviljad. Likaså 
beviljades lantbrukare Johan Nords 
ansökan om tomtköp i kv. Freja till 
ett pris av 4 kr per kvm. Likaså 
beviljades handelslärarinnans · Doris 
Ra_lstons tomtköp i kv. Nore till ett 
pns av 5 kr. pr kvm. 

Skurups köpmannaklubb fick även 
sin begäran igenom om fri leverans 
av elström vid gatugirlandemas be
lysning under julskyltningen. Idrotts
nämnden _fick också sitt anslag på 
1.500 kr t1ll breddnmg av tränings
plaJ?- vid sidan om idrottsplatsen. 

Tt!!sty:·kt blev även ersättning
en for hallande av polishund samt att 
poliskontoret begärt att få bli utrus
tat med elektrisk skrivmaskin. 



Testamentsutredning · i Skurup 
acceptabel men brister· finns 

Efter närmare tre års utredning reständarinnan fått smycken av Mil-

j 
angående omstandigheter11a kring det thilda Knutsson. 
testamente som upprattats av avlidna 
Mathilda Knutsson, beslutade Skurup DöD PUNKT 
kommunalfullmäktig~ att mottaga En död punkt finns dock fortfa
den.; testamentariska gåvan vid sitt rande vid utredningen om Matbilda 
senaste sammanträde. Tidigare för- Knutssons efterlämnade medel. Ut
hå_llancl_en har gjort, att köpi_ngen redningen har aldrig lyckats klarläg
stallt s1g tvekande om det upp!t.Jorda ga en summa på ca 6.000 kr. Vissa 
testarnentet. Den .. gj?rda utredningen förhållanden kring Mathilda Knuts
och ovnga omstand1gheter ger dock sons dödsfall är nämligen höljda 1 
vid handen att ovannä.!'Imda Mathilda dunkel. Hon avled den 30 maj 1959. j 
Knutsson vid tiden för upprättande Föreståndarinnan underlät att under- · 
av testamentet varit fullt kapabel att rätta de anhöriga om dödsfallet. Hon ' 
genomföra detta. Några av de medel ringde i stället dåvarande social
som den avli~na efterlä~nade har nämndsordf. Algot Nilsson, Skurup, , 
d.ock av den g] orda utrednmgen ald- som åtog sig ~tt meddela de arrhöri
ng kunnat påtraffas. ga om dödsfallet. Han gjorde aldrig ' 

Två kommitteer 'har varit tillsatta detta utan nöjde sig med att sätta ' 
för utredning i testamentsärendet, annons i ortstidning om dödsfallet. 
som nu alltså förts till ett acceptabelt Själv var hr Nilsson den förste som 
slut. Den ena kommitten har gick in i Mathilda · Knutssons rum 
varit tillsatt av kommunalfullmäktige samma e:(termiddag som hon avlidit. 
för en allsidig utredning angående De pengar som hon förvarade i ruin
omständigheterna vid tillkomsten av met togs om hand av hr Nilsson, en 
ovannämnda testamente, medan den 

1 

summa på 4.131 kr. D~ssa pengar för
andra kommitten, som tillsatts av so- varades dels av honom hemma och 
cialnämnden utrett förhållandena vid dels på egen sparbanksbok tills han 
norra ålderdomshemmet :i Skurup, där lämn.ade der:n till ad;>okat;n Hel).ning 
Mathilda Knutsson var intagen vid Dahlm. Enhgt uppgift fran Skurups 
tiden för upprättande av det aktuella sparbank hade Mathilda Knutsson 
testamentet. den 6 mar~ samma år som hon dog ta-

git ut 6.000 kr och den 19 mars sam-
PÅVERKAD? ma summa på sin sparbanksbok. Av 

E l'gt d 1 t . 1 ,.. dessa pengar hade nligt hr Nilsson 
n l et re~u ta som soc.Ia nam~- 2.000 kr använts till likvid av en räk-

dens kommitte . kom tlll v~ade slg ning hos Wickströms järnhandel i 
forhålland.~na v1? hemme.t mte vara Skurup för TV medan som ovan 
de allr~ ba.sta. VId utrednmgen fram: nämnts 4.131 kr fanns vid dödstill-
kom namhgen en del som tyder pa f"ll t D" h · · tt M th 'ld K t bl' 't å a e . aremot ar mte utr.ednmgen 
a a l a nu ;;son IVI .. P ver- kunnat klarlägga vart de övriga ut-
kad. av h~mmets da:'arande forestån- tagna pengarna eller ca 6.000 kr ta 't. 
darmna till att uppratta en gåvohand- vägen · gi 
ling till hennes förmån. I denna gå- . · 
vohandling skulle Mathilda Knutsson ·~~~c_-'--===~_,._-'-~-~ 
gett föreståndarinnan 44 stycken ob-
ligationer. Man misstänkte att före-
ståndarinnan även fått andra gåvor 
men vid utredningen nekade hon till 
detta. Ett biträde som varit anställd 
på hemmet uppgav emellertid att fö-

:;. !) t-
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J ordhruksminisfertal 
och husaruppvisning 
på Svaneholmstinget 
Förberedelserna pågår för fullt 

till årets Svaneholmsting, sol!J. hål· 
It)s i dagarna två. Först!. daien blu 
visserligen enbar~ danskväll, men 
det är många år sedan man anord
nade två danskvällar. En jättestor 
dansbana håller i dagarna på att 
färdigställas i den vackra par• 
ken fr~för slottsbyggnaden. Dans
kvällen blir lördagen den 30 juni 
och själva tinget hålles söndagen 
den l juli. Då blir det tal av nu
varande jordbruksministern ERIC 
HOLMQVIST. 
I övrigt blir programmet fullödigt, 

,enligt vad arrangörerna lovar, Sva
neholmstinget öppnas kl. 13.00 på sön
dagen och 13.30 blir det konsert och 
underhållningsmusik av ABF-orkes
tern från Trelleborg, som medver
kar med 30 man. Hälsningsanföran
de blir det kl. 14.30 av. minister, Z. P. 
Westrup, Rydsgårds gård. Därefter 
kommer statsrådstalet varefter ABC
orkestern fortsätter att musicera. 
Teaterframträdande står också på pro
grammet och det blir Tollarps ama
törlag, som kommer att fram
föra sånglustspelet "Nej" av Heiberg. 

En praktfull uppvisning kommer 
Malmö husartropp att stå för kl. 17.00. 
De väldrillade ryttarna är en fröjd 
att se när de utför sin riduppvisning 
på de väldresserade hästarna. Ytter
ligare uppvisning i ridningens ädla 
konst kommer att delges åskådarna 

j av den världsberömde konstryttaren 
Sigvard Törnqvist kl. 18.00. 

Från klockan 20.00-24.QO blir det 
dans efter Viennas · prkester och kl. 
22.00 avslutas årets Svaneholmsting 
med fyrverkeri på Svansjön. På lör
dagskvällen kommer Tommy Nils
sons orkester från Göteborg med 
Gunnar Dahlgren att svara för de 
dansanta tonerna från 20.00-01.00. 

Utom dessa arrangemang kommer l 
det även att finnas tombolor oeh öv- , 
riga nöjesanordningar. För att till
fredsställa alla som är intresserade 
av att titta på Svaneholms slott sam
lingar står åtta guider till förfogan
de, som kan ge ingående beskrivning , 
om de värdefulla museiföremålen. En 
·vacker konstutställning finns också 
att beskåda på slottet av Ivar Ale
nius-Björk skulpturer och Inga och 
Elvin Larssons målningar. 

De gamlas dag i Skurup. 
blir det den 5 juli. Då är nämligen 
åldringarna på ålderdomshemmen i 
Skurup inbjudna att övervara ett be
sök på Svaneholm. Till förnöjelse åt 
de gamla har Skurups kvinnliga 
gymnastikförening lovat göra en stil
full uppvisning. 

\'!'). 
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Ni • tragedin 
Allt l{var o förändrat 

mlnns • Skateholm l 

Grannarna irriterade 
- Hur länge skall vi vara tvingade att pammnas om den hemska 

tragedin tidigt i våras, när Malmö-familjen Bertil Svensson radexades 

ut genom att bli förgiftade till döds av koloxid i sin sommarstuga, säger 

de grannar som bor i grannskapet vå Skateholms fritidsområde, där 

händelsen inträffade. Allt står fortfarande orör t, De närmast anhöriga 

till familjen gör inga åtgärder för a ändra på förhållandena. 

Naturligtvis är det ingen trevlig 
syn för grannarna att jämt och stän
digt påminnas om vad som inträffat. 
Fortfaran de står Malmöfamiljens bil 

det, fick frågor av de talrika besö
karna om den övergivna sommarstu
gan. 

kvar på exakt samma ställe som den POLISEN MAKTLös 

De förg iftade offrens bil står kva r i samma sk ick som de lämnade 

den vid sidan om stuga n. Som sy n~s hå ller gräs och övr ig ogräs

flora p å. att breda ut si g o hämmat. 

blev lämnad innan tragedin inträf- Naturligtvis kan v i ingen ting gö

fade. Gräset växer meterhögt på tom- ra åt saken, säger Klagstorpspolisen 

ten och h otar att delvis dölja bilen. vid förfrågan . Hitintills har vi varit 

En stege till ena gavelfönstret har i kontakt med arbetsgivaren där den 

varit lämnad kvar i det skick som arvsberättigade brodern t ill den av

den stod när man ingrep för att räd- lidne Bertil Svensson arbetar. Vi har 

de de nödställda. Allt ger ett något klargjort om förhållandeJ;J.a vid som

för starkt intryck av vad som har marstugan och reaktionen hos gran-

hänt. Det är in te u nderligt, att delnarna. Ännu har dock inget blivit[.:::===------------------~-------:---:-:-' 

andra. som bm: på . !ritidso~rådet. är uträttat från de anhörigas sida. Även "-/0 
en anmg upprordda over att åmgenting Klagstorps hälsovårdsnämnd har för- ,j. J- L ·- 6 / '· ··. • 
händer för att ra era ut sp ren. sökt få kontakt med de anhöriga till V .......... 

familj en och manat till att hålla ord-
ning på tomten. Deras ansatser har STO UNDRAN 

Det hela börjar ta formen av för
fall och det är faktiskt fler än de som 
bor på det aktuella området, som 
har ställt sig undrande. Vanligtvis 
brukar inga sommarstu gor stå tomma 
någon längre t id, åtminstone inte nu 
på sommaren och det är kontrasten 
mot omgivningen som gör folk und
rande. Nästan var och en av de po
liser som tjänstgjorde midsommarda
gen, n är Frälsni,ngsarmen hade sin 
stora fältdag mitt emot fritidsområ-

inte heller vunnit gehör. 
Nu vill i alla fall både kommun 

och de som bor på fritidsområdet ha 
en ändring tillstån d. Även om inbör
des tvister skulle förekomma me.llan 
de n ä1mast stående personerna till 
familjen, som fördröjer boutredning 
och arvskifte, så bör dessa i alla fall 
respektera reaktionerna från allmän
hetens sida. Som det nu är, gör fak
tiskt stugan ett alltför påminnande 
intryck för hela området. 

( 

Långfärd för Skurupspensionärer 
Ett 125-tal pensionärer var med på mentets skjutbanor och dess nyan

den utfärd, som Skurups Folkpensio- lagda -swimmingpool, en av Sveriges 

. närsförening, hade anordnat under modernaste. Fanj, Sandström höll 

! onsdagen. Färden gick i tre bussar även ett anförande vari han redo

l från Skurup och pensionärerna fick gjorde för regementets historia och 

. rvara med om en mycket vacker resa hur utvecklingen skett under årens 

enligt deras uttalande efteråt. Rese- lopp. Innan man lämnade lägerplat

ledare '-:ar pensionärsföre.ningens sen passade pen~!onä;rsföre~ing.~ns 

ordf. f. namndemarmen E m 1l E k- ordf. på att tacka for v1sad gastvan

i d a h l, Skurup, och han såg till att lighet. 
allt klaffade till det bästa. 

Det var många platser, som pen- .. 
sionärerna fick tillfälle at t se under Vid SkurUf)s kopings yrkesskola 

utfärden. Färdrutten ställdes nämli- har hittills följande elever intagits för 

gen till nordvästra hörnet av Skåne läsåret 1962-63: Ettårig husmoders

och för många av pensionärerna var skola med vävning: Kerstin Jöns

det första gången man gjorde denna son, Karin Lindskog, Ulla-Britt 

landsända den äran. Första uppehål- Malmborg, Skurup, Ulla Nilsson, 

let gjorde i Kävlinge på nöjeseta- Slimminge, Kerstin Persson, Brodda, 

blissemanget ' Silverforsen. Vädrets Birgitta Rosengren, Inger Strandh, 

makter har på sista tiden varit gans- Inger Wallin, Skurup och Judith Zso-

ka oregerliga, men pensionärerna ha- lyomi, Löberöd. , 

de strålande väder under hela ut- Ettårig kontorskurs för elever med 

färden. realexamen eller med motsvarande 

Nästa anhalt gjordes i Hälsingborg, kunskaper: Nils Arne Knutsson, Slim

där man stannade ett tag vid ham- minge, Sten-lngvar Nilsson, Dybeck, 

nen. Naturligtvis gavs tillfälle att Bodil Ahlkvist, Grönby, Margaretha 

även titta på Kärnan med sin vackra Hermansson, Börringe, Anna-Kerstin 

utsiktspunkt. Efter denna visit fort- Håkansson V. Vemrnenhög, Gun-Britt 

satte deltagarna till huvudmålet Möl- Johansson, Skurup, Gunnel Larsson, 

le och Kullen. Anhalt gjordes på Lisbeth Larsson, Lindby, Marianne 

toppen av Kullaberg, där kaffe blev Lindell, Skurup, Marianne Nilsson, 

serverat på Kullagårdens värdshus. Blentarp, Ann-Kristin Persson, Tor

' Därefter ställdes kosan inåt landet sjö, Agneta Sjölander, Skurup, och 

mot Astorp, Ljungbyhed, Skäralid Lena Svensson, Rydsgård. 
och Röstånga. På den sista platsen 
gjordes nytt uppehåll. Sista uppehål- Unga odlare kommer på måndagtill 

let innan kosan ställdes mot Skurup, Skurups lantmannaskola för en vec

gjordes i Revingehed. Genom läger- kas premiekurs. Tillsammans rör det 

chef fanj. Sandströms försorg sig om ett 30-tal ungdomar av bägge 

visades pensionärerna runt på rege- könen, som kommer att fortsätta på 

mentet och dess omgivningar, För- en av lantmannaskolan upplagd kurs

friskningar i,ntogs på marketenteriet form. Denna har slagit mycket väl ut 

innan resenärerna blev visade rege- under tidi re år. 

Skurups idrottsplats 
väntar massinvasion 
Massinvasion och nytt publikrekord 

väntas i dag på Skurups idrottsplats. 
En av alla med spänning emotsedd 
fotbollsmatch kommer nämligen att

1

. 

utk~pas på Skurupsarenan. Sku
rups AlF kommer nämligen att m ö
ta div. II-laget Tomeliila. Trots att . 

Tornelillalaget ligger betydligt h ög
re i serietabellen än Skurupslaget, 
tippar övervägande antalet skurups
bor seger för hemmalaget. De har 
nämligen tidigare skött sig bra under 
.den cuptävling, som matchen gäller . 

Det tidigare publikrekordet vid 
Skurups idrottsplats lyder på 1.196 
personer och ägde r.um n är det var 
triangelturnering mellan Skurup, 
MFF:s guldlag och tyska laget Bielen
feld för något år sedan. Naturligtvis 
är mycket beroende på hur vädret 
blir om det gamla publikrekordet [ 
skall rasa samman. Men med den spän
ning som finns inför matchen bland 
skurupsborna o. i orterna runtom, så 
är det inte omöjligt u tan det blir god 
tillströmning av åskådare, säger 
E ·:r: n ~~~ :f-!jlSSQl]. ,på ;L'axi i Skurup. 
I;Ia~ ar lierad •med skurupslaget se
dan. länge q~h lkänner väi tilL .in- ' 
tresset för ,. 4f1n stundande matchen . 
Föi"- ~in e~:(. 5lel tippar - jag m e:l>l.an 
~112()0...-'.1.3,~0 j ;PE;J:;oo.ner, . säger han.- . 
· Ji),et s,K.ill :~eller:tid ge sig i mor
gori . . kV.~'JI ·, öfu~;·t!haris t ippningar 
slåt ID( -Gör de dl!t !blir det fullpac
:kat r untom planen. s ittplatserna är. 
inte många, 'men ståplatserna desto 
fler och det finns gott u trymme för 
att ta emot de fotbollssugna. Natur
ligtvis ;tippar man friskt om ut
gången av matchen och de flesta 
tippningarna går i skurupslagets fa 
vor. 

Skurups AlF har förhandsaviserat 
följande "elva": Olle Jönsson K en
net Lindberg, Elvir Hansson: Ture 
Akerberg, Rolf Jönsson, Allan Kris
tensson, Sture Lundquist, Sven J öns- l 
son, Göte J önsson, Rune Olsson samt . 
Sture Larsson. 

Att märka är a tt tränaren Sven 
Lundquist, som under våromgången 
varit skadad, gör come-back. Avspark 
som sagt, kl. 19.00. // 
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Månviolens ö i Krageholm 
flytande ~kånskt paradis 

Redan på mycket längt häll känner man den starka, nästan stic

kande, doften från ramslöken. Den står som en osynlig dimma över 

den lilla sjön. Ramslöken finns i miljonupplaga på den lilla ön 

"Liibeck" i Krageholmssjön utanför Ystad. 

"Lubeck" är en mycket märk
lig ö, som står under Skånes 
naturskyddsförbunds kontroll 
och sedan de första åren av tret
tiotalet är ön fridlyst och besö
kare göre sig enbart besvär i 
sällskap med Krageholms gods
jägare hr Carl Nilsson. "Lubeck" 
har kallats för "månviolernas ö" 
och gör skäl för namnet. Ä ven 
om ramslöksdoften är det första 
intrycket man får av ön är det 
månviolerna som stannar kvar 
i besökarens minne. Denna myc
ket sällsynta blomma finns rik
ligt på "Lubeck". ön har också 
en annan raritet - den kanske 
förnämsta - i den vacka Munk
hättan. 

G Under senare år har mät
O ningar visat att ön är rörlig. 
f) Det är inte många metra1·, 
• som "Liibeck" förflyttat sig. 
O Men dock fullt bevisbart. 

Greve Magnus Brahe på Kra
geholm skänkte 1933 "Lubeck" 
till Kulturen i Lund. För natur
och djurforskare är ön ett verk
ligt paradis. Speciellt så här års 
när flora och fauna är i sin 
prakt. Därför är det också hög
säsong för in- och utländska be
sökare på "Lubeck" så här års. 

Jagare Carl Nilssons akter
snurretörsedda lilla båt kommer 
man pehändigt över till ön. När 
man landstigit får man anvis
ningar över hur man får "fara 
fram" på ön. Speciellt upphugg
na stigar måste följ as. Allt fritt 
"trampande" bland växtligheten 
är strängt förbjudet. Tacka för 
det. ! denna rara flora. Rams
lök, månviol och munkhätta står 
på ståtlig parad i första ledet 
när man stigit i land. Tunga och 
ålderstigna ekar, bokar och and
ra "skånska träd" lutar sig över 
marken och ger den svalka, som 
blommorna vill ha. Längre in på 
ön möter besökaren jätteorm
bunkarna, som i praktblom blir 
manshöga. 
e Något märkbart djurliv före
e kommer inte så här års. Inte 
e ens djuren tål ramslökens 
e stickande doft. Ett par tim
e mar på ön och man har den 
e mest kraftfulla huvudvärk 
8 man kan tänka sig. Samti
e digt som man får en sötäcl<-
0 lig smak i munnen. Tidigt på 
O våren och hösten invaderas 
8 emellertid ön av vissa djur
e arter och man vet berätta 
e att en älg uppehöll sig på 
O ön under jaktsäsongen för 

Den rarasie blomman på "Lu
beck" är munkhällan. Den iir 

ytterligt sällsynt i Sverige. 

8 några år sedan. När säsong
• en var över simmade älgen 
e i land igen. 

Just nu är det bara fåglar, fjä
rilar och strandnärgångna fis
kar som gör "Lubeck" den äran. 
Samt en och annan människa, 
som har ärende till den rörliga 
ön med djungelvegetationen och 
de rara blommorna. 

Chico 
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300 glasögon blev 
resultatet av Lion~ 
senaste insamling 

' Den av Lions club i Skurup fö1' en 
ftid sedan anordnade glasögoninsam
lingen till behövande i u-länderna 
framförallt Indien är nu avslutad. 
Urmakare Sune T h u l in i Simrup 
som lett insamlingen kan endast med
dela glädjande resultat. Under den 
tid insamlingen pågick fick vi in
alles in 300 par glasögon, berättar 
han. 

Den pågående insamlingen blev 
kungjo1'd genom skyltar i fönstren 
till de affärer, som tog sig an upp
giften i köpingen. Trots att dessa 
skyltar inte väckte någon större upp
märksamhet i attraktionssyfte, så 
uppmärksammade folk dem ändå. Så 
länge glasögoninsamlingen pågick 
kom varje dag in sådana begagpa
de glasögon som man ansåg sig kun
ma undvara. slutresultatet vittnar än
nu en gång om skurupsbornas väl-· 
vilja att hjälpa behövande, menar 
urmakare Thulin. 

De insamlade glasögonen sortera
des upp av hr Thulin efter sina diop
trital och sändes sedan vidare till 
den central som har hand om vidare
befordran till de hjälpbehövande. 

SLU-fotbollen. 

S. Skytt-Rydsgård 2-0 
Skurup-S. Skytt 1-2 
Rydsgård-Skivarp 0-2 
Slimming~Sveriges sydl. 

Tabellen: 
S. Skytt 
Skivarp 
Siimminge 
Skurup 
Sv. sydligaste 
Rydsgård 
N. Skytt 

4 3 o l 
3 2 ·O l 
2 2 o o 
3 l l l 
3 l o 2 
3 o l 2 , 
2 o o 2 

w. o. 

16-5 6 
4-2 4 
3-2 4 
5-4 3 
4-12 2 
2-6 l 
2-5 o 

,Skurups ytterområden 
har fria hastigheter 

Ibland händer det all bilarna rusar förbi i Kungsgalan med hög 

hastighet i god tro all ingen bastighetsbegränsning finns. 

Finns det verkligen ingen hastighetsbegränsning i Skurups köping, 

frågar sig många trafikanter, som kommer från Rydsgårdshållet och i 

köpingens början viker in på någo n av tvärgatorna till Rydsgårdsvä

gen. Det må då vara ö. Gränsgatan eller Kungsgatan. Inte på något 

ställe varnas det för hastighetsbegränsning, trots att bägge dessa ga

tor li'gger inom tätbebyggt område med villabebyggelse på bägge si

dor orh båda gatorna. 

Onekligen utgör förbiseendet en nades en skrivelse i ärendet in till 

svag punkt i- trafiksäkerhetshänseen- kommunalnämnden. Dessa i sin tur 
00 • 

,har tagit del av denna och skickat 
de for dem som bor utmed dessa ga- den vidare till länsstyrelsen. Här har ' 

tor. De som bor inom Skurupsmet- man tydligen ännu inte hunnit be

ropolen vet naturligtvis att hastig- handla frågan, ty ännu så länge har 

hetsbegränsning gäller även för des- ingen ändring kommit 
00 

till. stånd: 
. . Nya bestämmelser och andrmgar 1 

sa ytterområden 1 Skurup. Men hur trafikfrågor brukar göras av länssty-

blir det för trafikanter som inte kän- relsen i april månad varje år. I år 

ner trakterna och vägarna? Visserli- är det alltså troligen för sent att få 

gen fortsätter långvägafarande för någon ändring till stånd, och sku

det mesta rakt fram från Rydsgård rupsborna 'får vänta till nästa år med 

mot Femkorset och då kommer de ju att få sina 50-lappar på de berörda 

så småningom till 50-lapparna, som gatorna. 
är utsatta strax efter stadsparksplan
teringen. Det kan dock hända att en 
och annan förirrar sig in på de om
nämnda tvärgatorna och de kan se
dan köra i god tro genom hela Sku
rup med en hastighet som passar dem 
själv bäst. 1 

SKRIVELSE INLAGD 

Nåja, nu har förhållandet blivit 
uppmärksammat av Skurups trafik
nämnd och redan i fjor höstas läm-

INGEN FLYTTNING. 

Det blir ingen flyttning av de nu
varande fartbegränsningsskyltarna 
på Rydsgårdsvägen, åtminstone tror 
inte S i x t e n M å r t e n s s o n i Sku
rups trafiknämnd detta. För att flytt
ning skulle komma till stånd skulle 
det vara tätbebyggt vid bägge sidor 
om Rydsgårdsvägen, där de aktuella 
tvärgatorna ligger. Det är det inte. 
Troligtvis kommer trafikanterna att 
upplysas om hastighetsbegränsning 
genom att 50-skyltar sättes upp på 
var och en av de aktuella tvärgator
na. Dessutom behövs en trafikdelare 
på Kungsgatan som har delad kör
bana, omtalar hr Lundgren vidare. 
Vi vår emellertid hoppas att brister
na blir avhjälpta innan någon olycka 
kommer till stånd, där hastigheten 
bär skulden. 
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Skånska Dagbladet - Fredagen den 29 juni 1962 

He mlandstoner riiger Ni ls Hansso n, när han lyssnar på den gamla 

g rammofonen fäde rnehemmet, som ' in nehas av brodern Herman 

Hansson (t. h.). 

'' 

SLIMMINGEBO HEMMA' IGEN 
EFTER 43 AR l AMERIKA 

Det är 43 år sedan svensk-amerikanaren N i l s H a 11 s s o 11 var på 
besök i Slimminge, men nu är han henuna igen. I mitten på demta må
naden steg han av flygplanet i Köpenhamn, som förde honom den långa 
vägen på en tid av 10 timmar från Sanct Paul i Minnesota. Där är han 
bosatt. Nu stannar han en månad för att riktigt se sitt fädernesland 
och sin hembygd. 

·Framförallt var det fäderneshem- gästen Nils Hansson och hans ansik

met i Slimminge, som han ville åter- ~e strålar av ~?'eka. Det är minsap_n 
se och detta fick han också. Hans mte alla återvandand~ svensk-ame.n
bror H e r m a n H a n s s 0 n bor kaner, som får ~e sttt u~~prun~hga 
nämligen kvar i fädernehemmet och hem sådant de mmns det nar de lam-

' har lyckats bevara detta i samma nade det. · 
skick som det en gång såg ut när Nils 
Hansson utvandrade. De båda bröder LIKT AMERIKA 

nas föräldrar var skräddare och till Mycket har förändrats i Sverige 
och med symaskinen står kvar på sedan jag lämnade landet år 1912, 
samma plats som den alltid gjorde säger Nils Hansson. Nu kan man 

l när jag växte upp, påpekar amerika- emellertid inte se någon större skill-
- - nad på Sverige och Amerika påpekar 

BILAR RUNT han. Här hemma är standarden pre

För att riktigt se sig om i Sverige 
har Nils Hansson hyrt en bil i Mal- ~ 
mii, Med denna åker han omkring 
dagarna i ända och hälsar på släkt 
och vänner. överallt är han natur- j 
ligtvis lika välkommen, Men många 
gånger känner man inte igen de gam
la vännerna, säger Nils Hansson. De 
liksom jag har ju hunnit förändras 
en del under alla dessa år. I nästa 
vecka är det meningen att Nils Hans
son skall åka upp till Stockholm och 
Uppsala med sin hyrbil. I barndomen. 
var jag ju inte längre än i Skurup, 
så det är inte så mycket man sett 

. av sitt fädernesland, menar Nils 
Hansson, Nu skall det i alla fall 

. bli långturer av under min Sverige
vistelse. Vänstertrafiken bekommer 
inte Nils Hansson något. Han kör 
lika stolt här hemma som i Ame1·ika. 
Den 18 juli bär det åter av till 
Sanct Paul med många trevliga Sve
rigeminnen. 

cis lika god som i staterna och i 
vissa saker har till och med utveck
lingen kommit längre i Sverige än i 
Amerika. Nils Hansson tänker då 
närmast på våra sociala förmåner be
träffande sjukvård och siukkassor. I 
Amerika har Nils Hansson arbetat 
som snickare på stora byggen. Nästan 
ända sen han kom till staterna har 
han bott i Sanct Paul. En gång ti
digare har han varit på besök i Sve
rige. Det var år 1919 strax efter förs
ta världskriget. Dessförinnan hade 
Nils Hansson fått vara med om förs
ta världskriget. Han stred för ame
rikanska armens räkning och blev 
skickad till Frankrike, Många frans
ka orter är det som Nils Hansson 
kan räkna upp från den tid han var 
med i striderna. Hans uppgift var 

· att transportera fram ammunition till 
det grova artilleriet. Jag kom dock 
helskinnad undan, berättar han och 
det VBJ: ju tur. · 
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MALHIHGAR OCH SKULPTURER 
l HY SV AHEHOLMSUTST ALLH/HG 

Utställarna samlade framför skulptör Ivar Ahlenius-Björks alsler "Lise". 

Fr. v. Ivar Ahlenius-Björk, Elvin Larsson och Inga Larsson. l bak

grunden ett av Inga Larssons .alster. 

Konstutställningru:na avlöser varandra på Svaneholm och precis lag

om till Svaneholmstinget går av stapeln öppnar konstnärsparet E l v i n 

och I n g a L a r s s o n, bosatta i Lomma en ny vernissage med rik 

representation av sina alster. Hon i modernistisl;: stil medan maken me

ra går in för själva uttrycl;:en efter vissa naturstudier. El vin Larssons als

ter upptar till stor del strandmotiv samt stilleben, men även staffli

målningar. Tillsammans med konstnärsparet har skulptören I v a r A h

l e n i u s - B j ö r k gjort en utställning av sina verk. 

Utställningen, som Elvin och Inga motiv. Av hennes alster, som finns 

., 

Inspektör Folke Persson på J or dberga med den arbetsbespa

rande behållaren 

Jorilberga gods rationaliserar 
Plåtkasse matar såmaskinerna 

Larsson la"ter· presentera utgör till- utställda på Svaneholm, kan namr:taSIII 
' . "Röd växt'', "Böljande gräs", "Kak- " 

sammans ett 20-tal ohka alster. Som tusmotiv" samt Verkstad. Den sista För att underlätta hantermg. vandlats till ren barnlek. Förr 

förut nämnts har konstnär Elvin med högst materiell förebild tar sig en av utsäde ·och handelsgödsel gick det åt mycken spilltid vid 

Larsson i sina tavlor velat fånga uttryck som robotmotiv på duken. vid gåTden har Jordberga gods sådd och gödselspridning varje 

skiftningarna i naturen mellan jord, Om konstnär Inga Larsson kan näm- 1
• 

himmel och hav. Strandmotiven do- nas att hon studerat konst på museer 
1 

en egen speciell anordning. gång itömning skulle ske 

minerar och här kan nämnas "Sand och utställningar i Frankrike och l Dessa varor transporteras respektive maskiner. 

ocl!; vatten", "V~ternatten", "Blåsig Finland. Särskilt det sistnämnda lan- nämligen löst i en särskild till- Först och fr" s 'c:k 

kvall", "Solen tander", "Tång och det har tilltalat hennes talang. Hon ·1 
am 

dimma", "Lågt vatten' och "Vår- har tidigare haft två utställningar i verkad plåtkasse, som är god· de som höll på med dt. _, ar

~.ark". E~t domi~erande intry~k ut.~ Lund, .. en i Malmö och ~n i Höganäsl sets egen ide för att på ett be· beten köra ut en vagn ullas-

gor målnmgen Tång och dunrna samt ar representerad 1 Stockholms .. • .. .. 

där just konstnären får fram konstsalong och i Köpenhamn. handigt satt klara av hante- tad med godselmedel. Se-

kontrasterna och det mjuka i moti- Skulptör Ivar Ahlenius-Björk har ringen. I våras användes "plåt- dan skulle handelsgödselsprida-

vet. Av hans stilleben märks 'Litet fjorton olika alster att visa. En del k f" .. · • h . .. 

stilleben på köksbord", "Litet stille- av dessa är byster men även staty- assen or forsta gangen oc ren eller såmaskinen hamtas 

ben med vardagsting" samt "Staffliet etter och statyer ingår i visningen. den visade sig fungera allde· innan själva arbetet ku ät-

58::. Tidigare .har Elvin Larssor:': ut- F!era av de alster .som visas har ställt ies utmärkt. tas igång Under arbete Attg 

ställt separat 1 Stockholm, Malmo och pa plats runtom 1 Skåne. Av dessa . • """-i 
Lund. Han har även deltagit i sam- kan nämnas 'De första stegen" före- Inspektoren på Jordber- f1ck sedan vagnen flyttas · un-

lingsutställning och vandringsutställ- ställande moder och barn. Detma står .. .. , dan för undan allt eftersom 

ning i Sverige och Danmark. För si- uppställd framför Simrishamns lasa- ga Folke Persson ar noJd med .. .. . 

~a konstnä.rlig~ alster har ha? er hål- re\:· ~n annan ~_v d.em "Sitta~de flic- resultatet och på · det nya sät- falten blev fardiga. V1d en gård 

llt Konstfo~enm~ens ~tlpendmm .. och ka fnms .framfor tmgshuset 1 Lun~. t t h d t f" b t d av Jordbergas storlek med si-

Ellen Trotz1g st1pend1et. Konstnaren Utstallnmgen som varar en t1d e · ar · e orut e ungan e · .. 

är ävet;~- represe~terad i Natione~u- frarr.töver förtjänar att betittas av de arbetet med hanteringen av ut- na 900 tnl ~ker ar det .. många 

seum samt Malmo och Ystads museer. besokare, .som kommer ~1ll Svane- säde · och handelsgödsel för- hundratals kllo både utsade och 

. Hans fru _!n~a Larsson har. n:ed holm. Utstallnmgslokalen ar st?ra sa- handels ödsel som skall hant • 

sma konstnarhga talanger forsokt len på Svaneholms slott, som ar e 

fånga de sinnliga uttrycken i sina nerEgen lämplig till detta · 

l.,•.t 
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T AHDEMRIDHIHG liAR PRff41tlR 
VID ARETS SV AHEHOLMSTIHG 

När det gäller Svaneholmsting
et, så får besökarna vara med om 
ert verkligt fin attraktion på sön
dagen den l juli. Som ti'digare ut
annonserats kommer konstryttaren 
S i g v a r d T ö r n q v i s t att ut
föra sina ridnummer. Det nummer 
han skall framföra inför Svane
holmspubliken har aldrig förut vi
sats offentligt. Premiären kommer 
således att ske på söndag, enligt 
hans eget uttalande. 
Under gårdagen träffade vi honom 

på Svaneholm, då han gjorde en vi
sit för att sondera terräng. Det ryt
tarframträdande han gör kommer att 
ha formen av tandemritt, dvs. han ri
der på två hästar på en gång. A v des
sa är en hingst som lystrar till ·nam
net "Ben Hur", medan den andra bär 
namnet "Safir". Själva fr~mträdandet 
inför publik kommer att tillgå på så 
vis, att dir. Törnqvist själv rider 
hingsten medan den andra hästen ut
gör förridare. Förlöparen dirigeras 
dock hela tiden av dir. Törnqvist 
och kommer således att göra precis 
sanuna nummer, som den häst han 
stälva rider. Med tanke på de båda 
hästarnas ålder, de är endast 4 re
spektive 5 år gamla, så är det onek
ligen en prestation och det är bara 
att hoppas att dir. Törnqvist kom
mer att lyckas i morgon. 

Förutom detta nummer blir det 
även andra framträdanden, då dir. 
Törnqvist kommer att visa litet dres
syrridning ur den högre skolan. Li
tet vid sidan om kan nämnas, att dir. 
Tömqvist brukar framträda med si
na hästar i de svenska filmer, där 
det behövs med hästar. Nu senast 
har han medverkat i filmen "En nol
la för mycket" med hästen Safir, som 
besökarna på Svaneholmstinget får 
se i tandemridnumret. Framträdan
det sker kl. 18 på söndag. Själva 
tinget öppnas kl. 13.00. 

skateholmsbilen bort 
inom kort 

Den irritation som uppstått bland 
grannarna till den omkomna Malmö
familjen Bertil Svenssons sommar
stuga i Skateholm torde inom kort 
~limineras. Erämst har det ju gällt 
bilen som stått kvar utanför huset 
sedan dramat. Anledningen till det
ta är i stort sett att bouppteckning
en genom vissa omständigheter bli
vit Fördröjd. Under tiden som bo
uppteckningen pågår kan föremålen 
inte flyttas. Den torde emellertid 
bli klar inom någon månad och se
dan kommer såväl villan som bilen 

Konstryttaren Sigvard Thörnqvist. 

SkuruJ.tselever 
till öst!erri.ke 

På söndag ger sig eleverna vid 
längre kursen och fortsättningskur
sen på Skurups lantmannaskola ut 
på långtur. Österrike och. Italien är 
målet och sammanlagt nio dagar skall 
de 31 deltagarna vara på resande fot. 
Nerfärden till Österrike går via Trel
leborg-Sassnitz och sedan t~% över 
Berlin och Mtinchen till bestammel
seorten Salzburg. 

Här möter diplomingenjör Höff
ninger, som för det mesta brukar 
ta hand om svenska lantbruksstude
rande när de har sina studieresor för
lagda till österrikiska landamären. 
Färden fortsätter i bussar från Salz
burg och nästa anhalt är Wien. Här 
stannar Skurupseleverna i dagarna 
två innan man styr kosan över grän
sen in i Italien. Uppehållet här blir 
också två dagar och platser som skall 
besökas är Verona och Venedig. Re
sterande dagar ägnas åt färder i väst
ra delarna av österrik e tills man så l 
småningom kommer igen över Inns
bruck och Salzburg. 

Naturligtvis lägges huvudintresset l 
på österrikiskt lantbruk och med 
denna näring förbunda ekonomiska 
föreningar. Trots att Österrike är ett 
typiskt bergland har man ganska in
tensivt jordbruk med tyngdpunkten 
på mjölk- och köttproduktion. Rese
ledare under studieresan blir från 
Skurup agronom Ragnar Pers
son. 
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SKURUPS KORPORATIONSSKYTTAR 
NADDE GODA TÄVLINGSRESULTAT 

Tre av skylfarna i 'damklassen vid Skurups korporalionsskjufn ingar. 

Fr. v. Ann-Marie Jönsson, Thyra Nilsson och Lena Johnsson. Thyra 

Nilsson blev bäst med 86 p. 

l Trots att vädret var allt annat än Ver_ner Tall, Bl\f, 91, qaes Lundg~en, 
nådigt är Skurups skytteförening Polisen, 91; _ Gosta Jonsson, K~llen

n o , bergs Maskm, 91, Anders Nilsson, 
hade sin korporationstävling pa Krist! BM, 90, Lars Hall, Länkarna, 90, Jo-

; Himmelsfärdsdag så var det goda re- han Wemner, Kullenbergs Järn, 90, 
sultat som uppnåddes. Tävlingen ha- Nils_ M. Persson, -~yggnadsarb., 89, 

.. Albm Henstedt, Brod. Andersson, 89, 
: de samlat 170 deltagare och basta Ove Håkansson, Hantverkarna, 89, 
· skjutdesultat för dagen uppnåddes Stig Andersson, Skogsanst., 89, Bengt 

av Gunnar H. Nilsson under mäster- Jönsson, Byggnadsarb., 88, Allan 

skapsskjutningarna 300 m. Han fick R88önnBed!ilk,MSalJ, 88,MSv_en.Vtiki8n7g, IBMg, 
.. . . . .. , or) e m, e]er1e , , n -

198 p. av 200 moJliga, vilket ar det var Dahlberg, Byggnadsarb., 86, Axel 
högsta resultat som någonsing upp- Mårtensson, BM, 86, Agne Zaar, Fria 
nåtts vid någon korporationstävling Yrken, 86, Klas Ake _.Jans~.on, S~U, . 
· Sk H f' k k o • .. 86, Allan Larsson, WI~kstroms Jarn, 
1 urup. an IC oc sa sm sar- 86 Sven Lindahl SJ 86. 

l skilda eloge vid prisutdelningen som Klass II: Gunn:U. H. Nilsson, Fria 
förrättades av skytteföreningens ordf. Yrken, 98 p, Hans Inge Mårtensson, 
disp. N. O. Jönsson. Det var många Fria Yrken, 95, Kurt Malmberg, 
och förnäma priser som delades ut Lantbr., 94. 
och ett särskilt tack riktades av disp. Klass III: Hans Hansson, Hantver
Jönsson till korporationskommitte~s karna, 92 p, N. G. Olsson, Skogsanst., 
ordf. fabrikör Lennart Bergh for 91 Claes Söderlund, BM, 91, Erik 
hans goda insatser till tävlingens J~nasson, Br. Andersson, 91, och 
bästa. Harry Hansson, Slimm. Motor, 89. 

Resultatlistan blev: Mästerskap 200 Klass IV: Evald Löfberg, SJ, 97 p, 
m: Leif G. Karlsson, BM, 195 p, A~ne Gunnar S. Nilsson, Lantbr., 94, Karl 
Andersson, Skogsanst., 190, KJell Månsson, Fria Yrken, 93, Nils Nils
Jönsson, Br. Anderssons, 189, K. G. son, Lantbr., 93, Kurt Andersson, 
Nilsson, SJ, 189, Thure Persson, Po- BM, 93, Lennart Bergh, Hantv., 93. 
lisen, 187, och Arne Persson, BM, ~83. Klass V: Gösta Kvant, Polisen, 97 

Mästerskap 300m: Gunnar H. Nils- p, Einar Antonsson, BM, 95, Tore 
son, Fria Yrken, 198 p, Hans E. Jönsson, Mejeriet, 95. 
Hansson, VoV, 194, Gösta Kvant, Po- Veteran: Valdemar Johansson, Me
lisen, 185, Nils Nilsson, Lantbr., 184, jeriet 90 p Otto Johansson Fria 
Karl Månsson, Fria Yrken, 182, Kurt Yrke~, 76. ' ' 
Andersson, BM, 182. Damklassen: Thyra Nilsson, Pek-

Individuellt, klass I: Leif G. Karls- pinnen, 86 p, Lena Johnsson, Pek
son, BM, 99 p, Helge Feuk, SJ, 97, pinnen, 85, och Inga Hansson, Lantbr. 
Arne Andersson, Skogsanst., 97, K. 82. 
G. Nilsson, SJ, 96, Ingvar Månsson, Bäste skytten i mästerskapsklassen 
Hantv., 96, Kjell Jönsson, Br. Anders- 200 m Leif G. Karlsson fick även 
son, 95, Arne Gunnarsson,_ BM, 93, motta BM:s extrapris som de ställt 
Arne Persson, BM, 93, Enk Malm- till förfogande för sin bäste skytt i 
berg, Polisen, 93, Kaj Hanss~n, Fria korporationslaget _ ~ 

1Yrken, 93, Thure Persson, Polisen, 93, 1--~~~---""'""'""""~~~ 
Jan Olsson, Mejeriet, 92, Lars Has
selgren, Polisen, 92, Ake Ohlsson, Br. 
Johansson, 92, Allan Nilsson, Frode 
Lund, 92, Arne Andersson, BM, 91, 

··F: 

Påskblomstren har hållit tidtabellen 
även i år, ' rapporterar treårige Per 
Knutsson från Skttrup till Namn 
och nytt. Här pustar han ut mot 
räfsan mitt i det gula havet i fars 

stora växthus. 
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Christer Wachtmeis,ter i särl{lass 

.·;)· Dag~~~ ~, .. ~ ~~ ... ~ 1.~,~~~~ l ~ ••• ~:.~.~ ~ ::.~~:.1 =~-lrlg• 
Christer Wachtmeister från Ystads tennisklubb, som svarade för det sannerligen ovanliga konststycket att 
vinna samtliga de tre klasser som han almtält sig i. Varav de två till yttermera visso var tävlingens finaste 
nämligen herrarnas opensingel för !dass II resp klass III-spelare. 

. ,. 

Att han vann klass III var väl ing-1 t. o. m. så gott om kraft i behåll · ·· · . . l att l:ian även ' förmådde vinna da-
en d1rekt overrasknmg, men sa myc- geps sista final, i herrdubbel handi-
ket större d~n andra, då den ju lig-~ kapp, där han i par med klubbkam
ger en klass över den som han offi- raten Gert Holm helt överraskande 

· llt ·· k d · St f ·t ·,slog Skurupsfavonterna Jerker Ny-
cle ar ran a I. or avorl pa berg/Rolf Hagtorn, det gamla väl 
papperet var förstås Trelleborgs inte samtränade paret. 
minst på sistone rätt så namnkunni- Finalresultaten ~ de olika klasser
ge Stefan Romee, och det såg också na blev: 

Hs. OJ?en, klass II: Christer Wacht
länge ut som om han skulle mot- meister, Ystad,- Stefan Romee, Trel-
svara sitt favoritskap. Han vann förs- leborg, 6-8, 13-11, 6-3. 
ta set, dock efter en rätt så jämn Hs. open, klass III: Christer Wacht
strid, och hade i andra set hela. tre meister, Ystad - Jan-Erik Friberg, 

matchbollar vid 5-4. Men ingen av d:frs. 
6-;;-;~n~iass IV: Lennart Ny

dem ville lyckas, och därmed drog ström, Skurup - Lennart Lundberg, 

j 
det hela ut till en två och en halv Ystad, G-3, 6-3. 
timmes segdragning som Wachtmeis- Hs. hand.: Gert Holm, Ystad, (0.2/6) 

- P,eter Perulf, Skanör, - Falster
ter till sist ·kunde avl\_Öra i egen fa- bo, (4/ 6) .6-3, 6-1. 
vör. Det torde väl ha 'varit hans hit- Ds. hand.: Eva Jonzon, Trelleborg 
tills största tennisviktoria, och efter (4/6) - Karin Kullenberg, Skurup, 

(4/ 6) 6-3, 6-4. 
den tar han väl utan vidare steget Hd. hand.: Christer Wachtmeister/ 
upp i klass I, även officiellt. Gert HoL-n, Ystad (0.4/6) - Jerker 

Omedelbart eft'er ställde han upp Nyberg/Rolf Hagtorn, Skurup, (0.3/6) 
i klass-III-finalen, där h an mötte 6-4, 4-6, 7-5. 

Mx. hand.: Jerker Nyberg, Skurup 
klubbkamraten Jan Erik Fl'iberg, en / Gullan Pettersson, MTK (0.2/6) -
frisk och trevlig tennisspelare med Gert Holm/Greta Sjödin, Ystad, (2/6) 
god teknik över hela registret. Man l' 6- 3, 6-4. . .. 

l 
k d · 1 .. .. t t t ur h . Oldboyssmgel, hand.: Helge Lof

un e JU 1ar van a ·, at vvac tme1s- dahl, MTK (0.15) _ Sven Sjösteen 
ter skulle haft en besvärande kän- Skurup (5/ 6) 6-1, .6-1. ' 
ning av den tidigare hårda persen l Oldboys~ubbel, hand.:. Helge Löf-

1 

mot Romee och det såg kanske e dahl, M1K/Ebbe Alwen, Skurup, 
' n (0.3/ 6) - Sven Sjösten/Gösta Lid

smula hotfullt ut då Friberg i andra berg, Skurup (5/6) 6-0, 6-1. 
set utjämnade hans ledning på 4-1, . Pojksin!!:el: Jan Erik Friberg, Ystad 

:men Wachtmeister hade krafter nog ~ Arne .Jol'!sson, Trelleborg 6-0, 6-1. 
· tt f llf"l' h t tt k'l' Fhcksmgel: Eva Jonzon, Trelleborg 
a u o Ja oc vann u ·an a s 1 Je- _ Eva Ohlin MTK 6-1 6-4. 
set behövde tillgripas. Ja, han hade ' 's. H--r 

22-årige Christer Wachlmeisle r 
från Ystad hade anmält sig i tre 
klasser i Bedingespelen och vann 

dem alla tre . 

Fr v ses statsrådet E,-ic Holmqvist, fru Clara von Arnold och 
minister Z. P. Westrup vid Bvaneholmstinget. 



r · 

Jordbruksminisfern i glalf samspråk med företrädarna för Svane
h61mslingef ·fru Clara von Arnold (i miflen) och minisler Z. P. 

Westrup t. h. 

Ät·ets Svaneholmsting gynnades liksom under fjoråret av ovanligt 
vackert väder för att inte säga id ealvlider. Det var inte tillräckligt 
varmt för folk att ligga vid badstranden och vad var då lämpligare 
utflyktsmål än Svaneholm. Det va r också mycket folk som besökte 
tillställningen. Under båda dagarna kunde inräknas cirka 4.000 per
soner. 

Programmet startade prick ki 
13.30 med att den 30 man starka 
ABF-orkestern från Trelleborg tå
gade in på festplatsen. Därefter blev 
det jordbruksministertal och sedan 
följde begivenheterna slag i slag. 

Välkomsttal hölls av Svaneholms 
andelsförenings ordf. minister Z. P. 
WESTRUP, Rydsgård. Han erinrade 
därvid om de restaureringsarbeten 
som man tills nu utfört på slottet 
samt de olika anslag som blivit be-
viljade till detta. Det arbete som 
utförts är emellertid inte mer än 
hälften av det som bör göras för 
att hålla slottet i stånd, förklarade 
minister Westrup. För närvarande 

av dir. Thörnqvist från den häst han 
red. Sist gjorde han ett bravurnum
mer genom att med Ben Hur visa rid
ning från Spanska ridhusskolan. Hans 
nummer väckte allmän förtjusning 
och beundran. 

Även en teaterpjäs fick de närva
rande vara med om. Tollarps ama
törlag framförde nämligen ett sång
lustspel av Heiberg med titeln "Nej". 
Det vältrimmade laget spelade sina 
roller med den äran och även här 
var Svaneholmshesökarna med på 
noterna. 

-Många nyheter 
vid SGU-kongress 

salmas dock medel för att göra de Sveriges Godtemplates Ungdomsåterstående arsbetensa varför dessa förbund har nyligen haft sin årliga 
får vänta. De närvarande kunde kongress som denna gång förlagts dock glädja sig åt att blicka på en till Linköping och bland de från nyrestaurerad slottsfasad, där en del hela landet som kommit s.amman för 
fula märken kunnat utplånas. att vara med var också distriktsordf. 

i Skåne, Jan Matbiasson, Lnnd. Han LÄRDOM - EN KRAFT omtalar att det ·bl. a. beslutades att 1 Med minister W estrups välkomst- SGU skall gå med i · den interna
tal var det d~jgs för besökarna att tionella Godtemplarungdomsfedera
bänka sig för nästa programpunkt, tion som planeras, och om vilkens 
·nämligen jordbruksministertaL I bildande definitivt beslut fattas vid 
'detta uppehöll sig statsrådet E r i c det stora internationella godtempiar
H 0 1 m q v i s t ganska mycket vid möte som skall hållas i Oslo nästa vecka. undervisningem , betydelse för ett Två f. d. skåningar kom med i 
lands utveckling. Han kom därvid in förbundsstyrelsen, sålunda vaJdes 
på vad den nya nndervisningsomda- Ingemar Berg till . ordf. och vice 
ningen kan komma att medföra för .ordf. blev Ingvar Pernebo. Ingemar 
landets vidareutveckling. Vi kan nu- Berg var för en del år sedan Mal
mera inte bara se det som sker för möbo och Pernebo var tidigare bo
vår egen del, menade han. Den nya satt i Hälsingborg . och då livligt verksam inom Skåne-SGU. 17.000 tiden har medfört att Sverige måste medlemmar redovisades och en 
intressera sig för det som sker utan- mindre ökning kunde konstateras 
för landets gränser också. I samband under förra året. Bland platser som 
med nndervisningen kom jordbruks- hade ansökt om att få arrangera 
ministern över på yrkesundervis- nästa kongress var även Lnnd, men 
ningen och den nya reformen inom det blev Västerås som fick rösterna 
jordbruksundervisningen. Trots att k~~;~~~~es står som värd för nästa 
det behövs mindre folk på vårt jord- Inom SGU har det tidigare före
bruk behöver de som stannar kvar kommit aktion mot rökning . och 
en gedigen utbildning, menade jord- kongressen gjorde nu ett uttalande 
bruksministern, för att kunna klara varit man rekommenderade att rök
av framtida. p.roblem som är för knip- ning inte skall förekomma på IOGT· 

~
ad med näringen. Sist kom talaren 1okaJerna när SGU har sina sam• , manko,mster slutar Jan Mathiasson, n på handelsgemenskapen i Europa som också nämner att SGU:s tidning 

och utsikterna för Sverige att hävda Unga Tankar fr . o. m . årsskiftet 
sig vid en associering. slåss samman med SSUH-tidningen 

-------' Polstjärnan. 

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

RIDUPPVISNING 
Publiken på tinget blev bjudna på 

riduppvisning i dubbel bemärkelse. 
Malmö · husarer gav nämligen en 
uppvisning av militärisk drill i kons
ten att utföra olika ridmoment efter 
det mönster, som var utmärkande 
för ett kavalleri av husarernas go
da märke. P. g. a. begränsat utrym
me var det endast en tropp på 9 : 
man till häst som gjorde uppvis
ningen. Men den gästande · hästtrup
pen gav samma imponerande intryck 
som en större grupp skulle ha gjort. 
Under ledning av dir. Karl-Erik 
Martinsson gavs uppvisning i kadrilj
r idning, skritt, trav och galopp och 
som slutvinjett gjorde husarerna at
tack mot fingerad fiende. Uppvis
ningen applåderades livligt av den 
månghövdade publiken. 

Men det blev mera ridning och 
för den uppvisningen som följde ef
ter husarerna stad dir. Sigvard Thörn
qvist, Stockholm. Han visade hur en
kelt det är att rida med två hästar. 
Den fina dressyren på de båda häs
tarna gjorde att numret såg enkelt 
ut, vilket i själva verket är mycket 
svårt. Själv red han femåriga hings
ten Ben Hur, medan den fyraåriga 
Safir snällt löpte före under tygling 

' ' 



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

Kurs i Skurup tör Unga Odlare 

Några av premieeleverna, fr. v. 

Lövestad, Marianne Johansson, 

Lennart Borg, Skurup, Ingrid Olsson, 

Väslerstad, och Gert-Ingvar Anders

Vanstad. 

.. 
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Köpenhamnsridskola skånska gäster 

Lille Peter Daemm skall sadla under kaplen K. Söndergaards över

inseende. Ridelev Anna-Greta Nilsen håller hästen. 

STJÄRHEHOLMS SLOTT ÄR 
SKöH SEMESTERVISTELSE 

Stjärneholms slott i skurupstrakten har blivit tillhåll för ridintres

serade ungdomar från lbstrups ridskola i Köpenhamn. I fjor var första 

året, som danskarna gästade Skurupstrakten. De blev så förtjusta i 

den härliga natur som Stjärneholmsomgivningen bjuder, att de mer än 

gärna kom tillbaka i år. Ridskolan som har sitt tillhåll vid slottet 

är en av Köpenhamns förnämsta och mycket välkänd i den danska 

huvudstaden. 

I år har ridskolan tagit över ett vid Stjärneholm. Till slottet hör en 1 

tiotal hästar. De hör dock inte till park på en areal av 3 tnld och bär 

Ibstrups finaste hästar, säger beridare får eleverna tumla om med sina 

Kapt. K. Sönder g a a r d. Anled- hästar bäst de vill. Likaså erbjuder · 

ningen till detta är, att transporten på Näsbyholmsskogarna i grannskapet 

båt över är ganska besvärlig och man en bra ridterräng. Inkvartering har 

vill inte riskera att något skall hända ungdomarna på slottet under tiden de 

de dyrbaraste djuren. Men en av dem vistas på ridskolan. 

kapten Söndergaards egen ridhäst, TURISTMAL 
är faktiskt ganska så värdefull. Den 
är ett fullblod och har kostat rid
skolan 130.000 danska kronor. Det är 
därför inte så underligt, att kapten 
Söndergaard inte tillåter vem som 
helst att rida hästen. 

~--------~------------------,---------------=-

Innehavare av Stjärneholm är fri
herrinnan L i z z i e v o n S c h v e -
r i n och hon gör allt för att slottet 
skall uppmärksammas av turister 
som kommer till trakterna. En triv
sam anhalt har också slottet blivit 

'f 
~~-

' l 

EN MANADS SVERIGEVISTELSE för. många, som kan J;>eredas inkvar
termg med full penswn. Många re-

Juli månad håller Ibstrups ridskola senärer kommer också dit på snabb

på vid Stjärneholm och under den visit o'ch de får då tillfälle att bese 

tiden hinner ett 60-tal ungdomar slottet inuti. De blir väl omhänder

komma till den natursköna platsen tagna av friherrinnan som dukar 

för en tids underbar vistelse. Elever- fram underbara kaffebord för de gäs

na byter om efter hand under må- tande. Visiten brukar alltid sluta med 

naden och nya elever kommer hit en sångstund i ett av gemaken. Allt 

från Danmark. Det bör kanske är ordnad i trivsam hemmiljö, vilket 

poängteras att det är enbart dänska gör att de gästande får en intim 

ungdomar, som får sin ridutbildning kontakt med Stjärneholm. 



Präktig fårstam på Jordberga 
lever kvar som gammal relikt 

Fårskölare Sven Svensson klappar om stambaggen Pellerin, en vär

dig representant för sin ras. 

En gammal relikt, som ännu finns ),var på Jordberga gods, är 
fårstammen på Slättåkra stamschäferi. Riktigt samma betydelse som 
i gamla tider har inte kvarvarande fåren. Förr tillverkade man själv 
ullgarnet och det var på sin tid mycket arbete med att karda och 
spinna den ull som fåren producerade under en säsong. Enligt stam
rullan över färstammen kom den till JOl'dberga år 1914 och hade då 
sin plats vid själva godset. Antalet var betydligt större än i våra 
dagar. Numera finns endast ett 30-tal tackor av oxforddown-ras. 

l 
En trevlig miljö har emellertid den 

nuvarande fårstammen på den ut
l gård där de är placerade. Fårskötare 

1 
är S v e n S v e n s s o n , som haft 
fåren om hand sedan några år till
baka. Han vet att berätta om hur 
fåren vandrat inom godset till olika 
inkvarteringsställen. Ända sedan 1938 
har stammen varit på Slättåkra stam
schäferi och platsen har man funnit 
vara idealisk. En vacker idyll ut
gör också platsen, där fåren nu finns, 
sett från Malmö-Ystad-vägen. 

GODA RESULTAT 

För året har uppnåtts mycket go
da resultat, omtalar hr Svensson. Av 

1 noga räknat 32 tackor fick man 59 

llamm och det är inte så illa. De 
blev lagom födda i tid, så att de 

l kunde födas upp till påskalamm. Det 
gäller lllisom att ha dem färdiga 
lagom till denna högtid, då priserna 
brukar vara högst. Visserligen mis
sar man med några, säger hr Svens
son, men huvudsaken är att det över
vägande antalet säljes i rätt tid. 

GOTT OM ULL 
Det blir ganska gott om ull, när 

fåren klippes tills de skall släppas ut 
på bete. Av ett får går det att få 

. ca 5-6 kg och det är inte så litet. 
'Något som inte heller bör försum-

mas, är avmaskning av djuren. De 
brukar få med sig en del dynt från 

betesmarkerna och framförallt !ung
masken kan vara besvärlig. Håller 

man inte efter denna, så kan det 
hända att fåren stryker med, påpe

kar hr Svensson. Det är emellertid 
en ganska lätt procedur att avmaska. 

Allt sköter hr Svensson själv, både 
klippning och avmaskning. Numera ' 

göres klippningen elektriskt och går l 
! 

FIN TOMBOLA VINST 

fort undan. 

Två stycken baggar finns också, 

som sköter om fortbeståndet. Några 
av bagglammen går faktiskt som 
avelsdjur och i en av fållorna går 

fem präktiga ettårsbaggar som skall 

avyttras efter hand. Även som vins
ter i lotterier går det att använda 
lammen och vid det nyligen avhåll
na Svaneholmstinget hade ägaren till 'l 

Jordberga godsägare H a n s- G ö
r a n v o n A r n h o l d påpassligt 
skänkt ett av årens lamm som högsta ' 
vinst . 

Lycklig vinnare blev en välkänd 
slmrupsbo fotograf H. Sl'rnert. 

.. 
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Två konfirmander i Gärdslöv 

De två pojkarna Karslen Håkansson och Jan Sassarsson, som räddar 

konfirmationen ål Gärdslöv, tillsammans med konfirmationsläraren 

kyrkoherde G. Reimers. 

- Två konfirmander är i minsta laget, men det är bättre än inga 
alls. Så resonerade kyrkoherde Gunnar Reimers, när han gav föräld
rarna löfte om att konfirmera de båda pojkar, som nu går och "läser" 
för honom. 

Egentligen var fjorårets konfirman- orsaken till förflyttningen. Kyrko
der kyrkoherdens sista under hans herde Reimers trivs dock bäst på 
tjänstgöringstid i Gärdslövs försam- landet och skulle gärna velat stanna 
ling. Vid den nya pastoratsindel- kvar. Församlingsborna röstade för 
ningen blev han förflyttad till Mal- att få behålla sin kyrkoherde, men 
mö. Arets konfirmander kan därför 1 reformens förespråkare. var obevf7k· 

1 sägas vara fritidssysselsättning. liga och kyrkoherden f1ck alltså fin-

De båda pojkar, som kyrkoherde na sig i att flytt<). 1 

SENASTE FYNDET 

Det senaste . fyndet i bilväg hitta
de fabdkör Almkvist i Värmland. 
Det är en lastbil' av märket Bentfil 
Gaggenau ·,trån' år l910 ·'och ·även ·an
vänd i första världskriget. Bilen har 
inte varit i gång sen 192_5, men. när 
tändningsapparaten provades v1sade 
det sig att gnistbildningen var per
fekt . Inte illa efter näl:a 40 år, med 
tanke på att bilen, när fabrikör Alm
kvist fann den, stod ute tmder bar 
himmel långt nersjunken i marken. 
Så hade den stått sen 1925. För öv
rigt kan- nämnas att kraftöverföring
en sker med kedja. Bromsbackarna 
har inga bromsband och för att de 
inte skall bli överhettade vid flitig 
bromsning finns vattenrör som spru
tar ut vatten över bromsytorna för 
att kyla. Motorn är delad i tvenne 
halvor med två cylindrar i varje hal
va, vilket var det gängse utförandet 
på äldre motorer. Tillförsel av olja 
och bensin till motor och övriga de
taljer som behöver oljesmörjning 
sker under lufttryck. Det var därför 
mycket viktigt att både bensintank 
och oljetank var lufttäta. Ljuskäll~n 
utgjordes av gaslyktor och det ar 
helt naturligt att skenet inte spred 
sig över några större ytor. Hur stor 
hastighet lastbilen kunnat framföras 
med känner inte fabrikör Almkvist 
till, men det har säkerligen inte va
rit några större hastigheter. 

På samma gång lyckades hr Alm
kvist få tag på en gammal Adler
bil av samma årgång. De1ma är emel
lertid inte så välbevarad. Chassi och 
motor är fUllständigt, men själva ka
ro~seriet saknas. Nyförvärv i sam
lingarna är även en vacker Vikto
tiavagn, som en svensk affärsman 
använt i Hamburg för att åka om
kring i ·och göra sina affärer. Han 
lär nämligen ha varit bosatt i Ham
burg och även haft affär där. Vag-

l nen är av tyskt märke och tillver
kad av en vagnfabrik i Hamburg. 

l
1 Allt verkar verkligt gediget i ut
förandet och vagnen är mycket ele-

Reimers har hand om, är Karsten 
Håkansson, Skurup och Jan Sassars
son, Malmö. De båda är kusiner och 
då var det helt naturligt att de 
skulle konfirmeras tillsammans ef
tersom de ändå tillbringar sommarlo
vet ihop. På lördag redan äger kon-

Trevlig sommarutfärd för de gamla. 

1 firmatio n en rum och som sagt det 
• blir en nätt liten kull kyrkoherde 
Reimers skall föra fram. I fjor var 
det som sagt den sista konfirmations
kullen kyrkoherden hade hand om 
under sin Gärdslövstjänstgöring. 
Även då var det glest med ungdo
mar, ty fjorårets konfirmander var 
endast tre till antalet. l 

FÄRRE MED AREN !' 

Det blir inte så värst stora kon
firmationskullar ute på landsbygden, 
framhåller kyrkoherde Reimers. Av
folkningen är ett faktum och i sam
band med att församlingsborna flyt
tar in till tätorter och städer så 
måste det helt naturligt ge sig till 
känna även beträffande barnantalet 
i landsortsförsamlingarna. I år fanns 
t. ex. inga ungdomar alls från Gärds
lövs församling som var uppe i 
konfirmations1ldern. Hade inte de 
båda pojkarna kommit och räddat l 
situationen hade det blivit miss. 

l 
TRIVS PA LANDET J 

Numera tjänstgör kyrkohe_rde. Rei- ~1 
mers i Malmö, men bor tlllsv1dare 
kvar i Gärdslövs prästgård. Den nya ! 
pastoratsindelningen var bidragande 

.. 



~~~--------------------------------------------·------------------~~---·~·~~s------~ 

storsamlare Alm l\ vist i Sliurup · 
har gjort nya kompletteringar 

Interiör från museet med den välkända · F-orden /rå n år 1912 t. v. f bakgrunden syns tivoliorgeln och 

f. h. senaste vagnförvärvet, en V idoriavagn gjord i Hamburg. 

Samlate åv storformat ät skurupsbon M a n f r e d A l m k v i s t och i hans samlingar 

ingår allt från lastbilar av äldre årgångar till handverkty~ hän milten av förra århundra

det. Allt finnes inrymt i en sammanbyggd länga, som en gång varB bandgård, men nu 

omändrats till museum. Hur många olika artiklar, som ingår i samlingama är det nog ing· 

· en som vet på rak arm. Så mycket finns a v allw de sorter och mer blir det allt vad Ii· 

den lider, ty fabrikör Almkvist komplettera r ständigt sina samlingar. ! 

Tidigare har varit nämnt ow sam- gant. Bara lyktorna, en på vardera hanget kan nämnas att hr Almkvist l 

lingarna, men denna gång skall en- sidan om föraresätet, är mycket på- är ute på jakt efter en komplett 

dast nämnas om de senaste fynden, kostade och själva reflexerna är ut- telefonkiosk från förra århundradet. 

som fabrikör Almkvist funnit ·på föi·da i äkta silver. Jämsides med De är emellertid inte så vanliga och 

sina färder i vårt avlånga land. Bäs- eri tidigare ffiskaffad heltäckt vagn det lär bli ganska svårt att komwa 

ta sättet att handla med gammalt, bUr det två förnäma sa~r i sam- över någon. 
är att ge sig ut i den antika Ford- linngarna. Ännu så länge har de olika sam-

bilen av årgång 1912, som är allom lingama inte hunnit att placeras i 

, bekant. Då går det lätt a.tt komma FLERA SPELEVERK den ordningsföljd, som hr Almkvist 

l 
till tals. med folk och då hjälper de Positiv och speldosor i olika kon- vi~.l ha dem: Han ~_rbet~r em~llerti~ 

gama till att spåra upp gamla sa- struktioner och utförande ingår ock- ofortrutet pa att stalla 1 ordnmg pa 

k er som de vet finns i trakterna, så bland de :n;1ånga föremålen. Sär- museet. Först skall dock 1 en del om- i 
berättar· fabrikör Almkvist. För ,litet skilt en tivoliorgel tilldrar sig be- ändringsarbeten göras inuti byggna- : 

mer än en månad. sedan var .det tid sökarens ].lppmärks;unhet genom sina derna för att få det hela så till- ! 

för ~ya. upptäckarfär.der., som ~träck- gigantiska mått och sina många trä- talande som möjligt. 1

1 
te s1g anda upp till Varmland. Med sniderier med utskurna träfigurer på 
sig he~ hade fabrikö1: .Almkvist fi!la framsidan. Hela apparaten drives me- r "" 
saker _till sa~lmgarna. }Men ·det. bor- deist hand vev. och särskilda notpap- J 

Jar karva till aven pa antlkv1tets- per med utskurna hål för melodierna R 1• • : 
n:arka~den • säg~r storsamlaren, o_<;h mata~ in på b~k~_idan. Änn_u så läng_e e a l s a t l o n l 
VIssa foremal ~r ~umera så beg~r- ·J:Iar mte fabnkor Almkv1st hunmt 1 
hga att det bhr for dyrbart att m- göra den användbar men den skall • 

förliva dem med det övriga. Men komma att fungera 'framhåller han. l 
det finns så mycket annat att kom- I en annan avdelning 'står en annari Måndagen den 9 juli 

lettera blnhd dessa samlin · ar. speldosa, med form i likhet med en 

III 
,, 

· skrivpulpet. Spelverket består av 
samma klaviatur som i ett piano l 
och en rulle med piggar runtom petar 
till de olika slagorna till strängarna . 
.Iyiindre -är den speldosa, som liknar 
~n grammofon. En perforerad papp
.skiva alstrar melodin. 

MYCKET ANNAT 
Det skulle bli alldeles för omfattan

de att beskriva allt som ingår i sam
lingarna. Nämnas bör dock att fabri-

1 kör Almkvist även har en omfattan
de serie av gamta telefoner i alla 

Till verkliga fyndpriser 
Kappor och Club-jackor 

Årets modeller 
Dräkter från 20: -
Kjolar 8:-
Jumpers och koftor 5:-
Långbyxor , 10: -
Korsetter 6:-
Klänningstyger 1: 50-3:- pr m. 

I övrigt se skyltfönstren 

format och utförande. Denna kom
pletteras också efter hand och se·-~ 
naste fyndet är en kiosktelefon från \..., 
sista delen av 1800"talet. I samman-

LJUNGBERGs EFTR. 
Tel. 400 87 
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Byakartor i V. Vemmenhög 
bevarade åt ettervärlden 

Nils Jönsson, Bemagården, med den äldsta byakartan sen 1791. Han 

pekar ut V. Vemmenhi;>gs byallmänning, som lorifarande finns kvar. 

V. Vemmenhög är en by, som har mycket gamla papper och kar
tor bevarade. En vemmenhögsbo, som är mycket intresserad av att de 
gamla handlingarna blir bevarade tilf eftervärlden är ordf. i V. Vem
menhögs byallmänning lantbr. Nils .Jönsson, Bemagården . Han har alla 
de gamla papperna, som berättar om byns historia, arkivemde. Dess
utom finns två kartor. En som visar V. Vemmenhögs by innan jorden 
blev skiftad och en efter enskiftets genomförande. 

Det torde vara ganska unikt att så l svaret och bevara byns historia. Myc- i 
gamla byakartor firms bevarade åt ket har de gamla papperna att före 
eftervärlden. Den äldsta kartan, som tälja om V. Vemmenhåg och det är l 
är uppgjord år 1791 visar hur sön- ganska lämpligt att återkomma med l 
dersplittrade ägorna är till gårdar- litet historia vid ett senare tillfälle, 
na i byn. Varje liten åkerlapp är där fattigvården upptar en god del. ll 
försedd med ett nummer. Det torde A. A-n. 
emellertid ta ganska lång tid i L-- --------- ----
anspråk att leta ut varje enskild 
gårds agtlr i det virrvarr av siffror 
som finns på kartan. Man kan liv
ligt föreställa sig hur omständigt det 
var för bönderna att sköta alla sina 
små åkerlappar. Den andra kartan 
är från 1878 och visar V. Vemmen
högs by sådan den ser ut efter en
skiftet. Samma uppdelning av ägo
gränserna finns än i dag och 'den sis
ta kartan är således fullt tillför- l 
litlig trots sin ålder. l 

j 
VÄRDAR OM GAMMALT 

Ordf. i byallmäningen lantbr. Jön
son, Bemagården är mycket mån om 
det gamla och vill också gärna ha 
tillbaks gamla traditioner. Trots att 
V. Vemmenhög kan stoltsera med 
en ganska så komplett samling när 

, det gäller autentiska uppgifter på 
byns historia så har man ändå ingen 
åldermannaförening. Det har länge 

j diskuterats ett återupptagande av 

l 
denna gamla tradition och till hösten 
har man tänkt ha det första ålder
mannagillet. 

l 
STANNAR PÄ GARDEN? 

Htjruvida de gamla kartorna och 
handlingarna om byns historia kom
mer att stanna kvar på gården kan , 
inte lantbr. Jönsson uttala sig om. l 
Själv har han en dotter, ·som nu
mera är gift och bor kvar på Be
magården. Hon vill dock inte ha med 
de gamla handlingarna att skaffa. 
Ett gott hopp sätter emellertid lantbr. 
Jönsson till sitt barnbarn dotterso
ne Sven: Han kanske vill överta 
handlingarna. I annat fall är Svane
holm lovade dem ifall ingen per
son] ia anförvant vill ta på sig an-
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F()RSTA KULLEN I(OM I GÅR. • • 
Premiär för högmodern s·kurupsskola 

-Av ALLAN .ANDERSSON-

Bråttom, bråttom, bråttom • . • 
Så var det faktiskt i går på den 
nya lanthushållsskolan i Skurup. 
Lärarinnor och övrig tjänsteperso
nal hade det jäktigt för att få så 

vcket som möjligt på plats innan 
n första premiärkullen av sko

ans eleve11 anlände på eftermidda
gen - som alltid när det gäller 
färdigställande av en ny skola in
träffar det förseningar av en eller 
annan orsak ..• 

'\ien trots brådskan var alla glada 
.n inte minst den nya lanthus-

~ nållsskolans rektor E. Schartau var 
belåten med att den f'årsta kursen 
kan ta sin början. På eftermidda
gen kom eleverna en efter en och 
tog den nya elevbyggnaden i be
sittning - en elevbyggnad med alla 
nymodiga bekvämligheter. · 

e Service i toppklass 
För inkvarteringen 'finns både 

dubbelrum och enkelrum och led
ningen på skolan försöker tillmö
tesgå eleverna så långt det nu går 
i deras önskemål att antingen bo 
tillsammans eller ensamma. Pentry 
har eleverna att tillgå, fyra i hela 
elevbyggnaden och egen tvättstuga 
med torkrum. Servicen är alltså i 
toppklass, och skriv upp att triv
seln kommer att bli ständig gäst 
på det nya elevhemmet. 

--,en nya lanthushållsskolan har 
urups lantmannaskola som när

maste granne och här var man na
turligtvis lika belåten över att det 
nu kommer att bli liv och rörelse 

de nya skollokalerna. 

Köket, en hjärtesak 
elt färdigt ined allt på sin plats 

är storköket. Naturligtvis har man 
varit mycket mån om att denna 
lokal - som ju är hjärtat på en 
lanthushållsskola - blivit färdig i 
rätt tid, och här inryms alla mo
derna köksinventarier. 'Knuten i 
undervisningen är bl. a. att elever
na under den tid de vistas på ~ko
'lan blir så föifrogna som möjligt 
med olika utförande och konstruk-

tioner av moderna hushållsinven
tarier. 

Jämsides med stora köket har 
eleverna tillgång till små demon
strationskök, med exakt samma ut
förande som i ett modernt hem. 
Under kursens gång får de här till
fillie att planera och lägga upp 
hushållsarbetet efter alla konstens 
regler, så som de får lära. Förutom 
lokalerna för praktisk undervis
ning har eleverna tillgång till lju
sa och trevliga lokaler för . teore
tiskt plugg. För avkoppling finns 
det stora dagrum och fritidsloka
ler. 

e Lärare och elever 
Tillsammans med skolan ligger 

lärarebostäderna, och för undervis
ningen svarar sex lärare med rektor 
Elisabeth Schartau i spetsen. De 
övriga är lanthushållslärarinnorna 
Nancy Andersson, som i början 
kommer att undervisa i hemkun
skap, Karin Gustavsson som kom
mer att ha hand om eleverna när 
de vistas i stora köket; Ulla-Britt 
Samuelsson som meddelar under
visning i hemvård och i demonstra
tionsköken; - slöjdlärarinnan Inge
gerd Andersson som leder vävning 
och sömnad med hjälp av hospitant 
Lisbeth Schmidt. 

Premiäreleverna på Skurups lant
mannaskola är Britt Andersson, 
Skurup, Lena Andersson, Staffans
torp, Britt-Louise Bengtsson, Vel
linge, Ingrid Nilsson, Blentarp, El
na Johansson, S. Åby, Gertrud 
Jönsson, Skivarp, Ingegerd Larsson, 
Köpingebro, Anna Lindgren, Kvarn
by, Kerstin Nilsson, Tågarp, Ethel 
Persson, Skurup, Inga-Lill Ståhl, 
Dalby, Anna-Kerstin Wilhelmsson, 
Skånes-Charlottenlund, Inga An
dersson, V eberöd, Lena Andersson, 
V ellinge, Agneta Brundin, Malmö, 
Marianne Hansson, Rynge, Kerstin 
Johansson, Sjöbo, Ingrid Jönsson, 
Vinslöv, Marit Larsson, Vellinge, 
Birgitta Nyman, Mjölby, Berith 
Ohlsson, Rynge, Ingegerd Persson, 
Skivarp, Sonja Trulsson, Skurup, 
Gunilla Åkesson, Dalby, Kerstin 
Andersson, Alstad, .Gertrud An
dreasson, Lund, Britta Fallsberg, 
Mantorp, Ulla Hansson, Rydsgård, 

' J 

; 

'l 

.• l.·)' 

!ni· 
' f 

Hon kom först . . . Fröken Marianne Hansson, Rynge, prickas av som 
först anlända elev av rektor Schartau. 

h 
l ·~ 
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Siv Johansson, S. Aby, Gunvor 
Larsson, Klågerup, Elly Lavesson, 
Genarp, Marianne Mårtensson, Sku
rup, Kerstin Olsson, Klagstorp, Cla
ry Persson, Rydsgård, Ingrid Pers
son, Trelleborg, och Birgitta Wal
lin, Malmö. 

Någon invigning blev det inte tal 
om i går; den väntar man ·nied tills 
allting är färdigställt. I viss mån 

blir det trevligare med invigningen l • 
när den nya lanthushållsskolan blir l j 
ordenfligt inarbetad. Då kan man 1 , 

också få ett begrepp om hur allting l 
utfaller. Men så mycket kan dock 
redan sägas: de elever som vistas 
på Skurups lanthushållsskola kom
mer med all säkerhet att vara nöjda 
och belåtna. Atmosfären är så
dan .. . 



. , 

Lärarstaben på Skurups lantmannaskola, fr. v. rektor E. Schartau, 

lanthushållslärarinnan Karin Gustavsson och Ulla-Britt Samuelsson, 

slöjdlärarinnan Ingegerd Andersson, lanthushållslärarinnan Nancy An-

dersson samt hospitant Lisbeth Schmidt . 

. Pre·miärdags i Skurup 
för nya lanthushållsskolan 
D MALMöNÄNETS nyaste lanthushållsskola, som har sin plats för

lagd till Skurup, tog i går emot sina första elever. Inalles blir det 
36 elever med på skolans första kurs. 

D REKTOR på den nya lanthus-

hållsskolan i Skurup är lant

hushållslärarinnan E l i s a b e t h 

S c h a r t a u. Det var dock långt 

ifrån färdigställt överallt på skolan, 
när de första eleverna anlände. Ar-

betena har av vissa skäl blivit för
dröjda. Men glädjen var ändå stor 
bland den nya lanthushållsskolans 
första elever. Det ligger en viss 
,tjusning i, att komma till en sko
la dä~ allti~g .·är nytt och orört. 
Se vidare sista sidan! 
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Det va1· liv och rörelse pd nya lanthushållsskolan innan alla blivit 
ordentligt installerade. Här tilldelas Marianne Hansson Björup 
(t v) och Inga Anderson Veberöd sitt rum av rektor Elisabeth 

Bchartau. 

Första kursen har. börjat 
l 

på nya lanthushållsskolan 
Det var liv och rörelse i går på den nya 'lanthushållsskolan vars för

sta kurs började med samling och upprop. Hela förmiddagen hade rek
torn, lärarstaben och medhjälparna brått med att pynta lokalerna som 
också när uppropet skulle börja utgjorde en prydlig anblick. Det var 
fint och putsat överallt och på borden lyste skånska landsbygdens som
marblommor i stora vaser. 
Den kalla och regniga väderleken 

hade dock tyvärr gjort det omöjligt 
att få det lika fint utomhus. Jord
massorna väntar ännu på att forslas 
bort och i utgrävningarna finns 
rikligt med regnvatten. Uppfartsvä
gen till skolan befinner sig därför 
också i ett något primitivt skick. 
Detta hindrade dock inte att det låg 
sol och festglädje över skolans för
sta dag. Samtliga 36 elever i 17-18 
årsåldern lapade sol på ingångstrap
pan i väntan på att uppropet skulle 
äga rum. 

Rektor Elisabeth Schartau var glad 
över att allt hunnit bli i ordning till 
uppropsdagen och berättade att ele
verna kommer att ha sina rum i 
östra delen av skolbyggnaden med 
ett dagrum i varje våning. Såväl des
sa rum som de övriga lokalerna gjor
de ett synnerligen smakfullt och 
trevligt intryck. Detsamma kan ock
så sägas om de små experimentkö
ken och det stora köket där alla 
moderna hushållsmaskiner är till
finnandes. 

Förmiddagen hade som sagt åtgått 
till en sista finputsning av lokaler-

na och mottagning av eleverna. se
dan detta var undanstökat intog lä
rarkåren och eleverna middag och 
efter uppropet blev det kaffesam
kväm. I dag sätter de olika kurser- . 
na igång på allvar och pågår till 
mitten av december. Rektor Elisa- . 
beth Suhartau, som närmast kommer 
från Uppsala har som medhjälpare 
fyra lärarinnor och en hospitant. 

Första kursens elever: 
Grupp I: Britt Andersson Skurup, 

Lena Andersson Staffanstorp, Britt 
Louise Bengtsson Vellinge, Ingrid ' 
Nilsson Blentarp, Elna Johansson S 
Aby, Gertrud Jönsson Skivarp, In
gegerd Larsson Köpingebro, Anna 
Lind·gren Kvarnby, Kerstin Nilsson 
Tågarp, Ethel perssan Skurup, In
ga-Lill Ståhl Dalby och Anna-Ker
stin Wilhelmsson Skånes-Charlotten
lund. 

Grupp II: Inga Andersson Vebe
röd, Lena Andersson Vellinge, Agne
ta Brundin Malmö, Marianne Hans
son Rynge, Kerstin Johansson Sjö
bo, Ingrid Jönsson Vinslöv, Marit 
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Start i nyaste skurupsskolan 

Marianne Mårtensson och Ethel Persson, Skurup, samt Kerstin Johansson, Sjöbo, har tagit dagrummet 
i besittning. 

Skurups lanthushållsskola hade under måndagen premiärintagning av elever för den första årskursen. De flesta eleverna kom i sällskap med sina målsmän. Det är 36 flickor, som skall deltaga i den första kursen, varav från Östergötlands län två. De övriga är skåningar. 
Rektor Elisabeth Schartau; somltrivsel för både lärare och elever. vistats vid skolan ett par månader, Förutom rektorn är det fyra lärare, tror att lokalerna, som är helt nya, därav två ordinarie, som skall svara kommer att skapa arbetsglädje och för undervisningen, som i dag, tis-

dag, tar sin början .. Skolan skall i 
huvudsak syssla med hemmets 
skötsel, sömnad och vävning. 

l 
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3 6 elever t premiärkullen · 
-på Skurups lanthushållsskola 

Elna Johansson, S. Aby, (t. v.) och Kerstin Olsson, Aspö, tar sitt 
rum i besittning. 

Skurups lanthushållskola in
ledde sin verksamhet i och med 
gårdagens upprop för den förs
ta halvårskursen. 36 elever är 
anmälda, de flesta från Malmö
hus län. Bland övriga elever 
märks två från Östergötland. 

, Under förmiddagen ägde 
mottagningen av eleverna rum. 

! De orienterades om inkvarta
i ringen och om skolans lokaler , 
varefter man drack kaffe. 

tjänstgör följande lärare vid 
skolan : 

Nancy Andersson, vars egent
liga undervisningsområde lig
ger på trädgårds- och små
djursskötseln, men då dess·a 
ämnen inte förekommer vid 
skolan hasr hon plac~ats på 
hemvårdsavdelningen. 

Vidare , Karin Gustafsson, 
slöjd och vä:vnad, hemvård och 
demonstrationskök, samt Ulla
Britt Andersson, matlagning. 

En läraraspiran:t, Lisbeth 
Schmidt, tjänstgör också vid 
skolan. 

. Senare på dagen blev det ge
mensam middag för lärarkåren 
och den första elevkurlen, :->ch 
därpå följde upprop, som före ... 
togs av rektor Elisabeth 
Schartau. 

Den första kursen börjar i 
dag, tisdag, och beräknas pågå 

Schartau till mitten av decembesr. rektor 
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Röjnings- och rensningsarhete 

i gång strax söder om Skurup 

Vegetationen är riklig på de mäktiga dikeskanterna invid Svens

torpsbron. 

Ett stort rensningsarbete har i dagarna påbörjats intill vägen Svens
torp-V. Vemmenhög i det djupa avloppsdiket från gamla Näsbyholms
sjön. Rensningen är i hög g1·ad befogad, då busk- och trädvegetation 

bildar riktig djungel på dikets kanter. Avloppsdiket hör till ett av Skå
nes största och kanterna mäter ett djup på modiga 10 meter. Störs
ta bredd från kant till kant är 50 meter. 

Dikets dimensioner gör arbetet i nå- betet om hand gå med en motorsåg 

gon mån komplicerat och två gräv- och röja undan den värsta vegeta

maskiner får sättas in i upprensning- tionen, som på sina ställen är så kraf

en. Armen på den ena av maskiner- tig att man inte kan sikta botten 

na som är försedd med slängskopa tr cs dikesbredden. Ungefär en månad 

når inte tillräckligt långt ut för att beräknas arbetet pågå innan diket 

nå dikets botten, utan den andra ma- är rensat. 
skinen får från motsatta kanten diri- I första etappen har man tänkt 

gera slängskopan så att den kommer rensa diket upp till Tärnö smedja, en 

rätt i botten på diket. sträcka på ca tre km. Här är emeller-
_=F=ö=rs=t=få=r=e=m=ell=e=r=ti=d=d=e=so=m==h=a=r=a=r=-=..1 tid inte inräknat de grendiken, som 

stöter till huvuddiket från Näsby

l" 
' ' 

holmssjön. Dessa har man tänkt ren
sa med hjälp av kemiska bekämp
ningsmedel. 

Entreprenör för det stora renings
arbetet är G u s t e n H o l m k v i s t i 
Sjöbo. Sista gången rensning företogs 
var 1952, men på tio års tid hinner 
faktiskt vegetationen växa ganska 
kraftigt. 
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RÄKNINGEN KLAffADE 
• EN OMFATTANDE trafikräk

ning pågick under onsdagen i 
Skurup. I trafikundersökningen 
ingick vägkantsintervjuer samt ma-

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

nuella och maskinella mängdräk
ningar. 

e INTERVJUERNA gällde endast 
de bilister som lämnade köping

en på någon av utfartslederna me
dan de som körde in till Skurup 
slapp undan. Trafikräkningen var 
från sex på morgonen till nio på 
kvällen. Allt klaffade väl och bi-

j listerna var mycket tillmötesgåen
och förstående. 

., 

e DET SAKNADES inte poänger 
vid intervjuerna, som gjordes 

av raska flickor och pojkar. Många 
av intervjuoffren var så öppen
hjärtiga att de redogjorde för bra 
mycket mera än de behövde. Så 
säg inte att svensken är tillknäppt. 

e SE VIDARE sida fyra, På bil-
den tråfikintervjuar Gunilla 

Bredemar dybecksbon Alvin Ek
blad, 



SOLIG TRAFIKDAG l SKURUP 
GAV INTERVJUER MED POÄNG 

Ett vackert kylarsmycke tyckte lantbr. Bertil Håka nsson, Skurup, 
när han blev trafik intervjuad av Gunilla Bredemar. 

Goddag, det här gäller en trafikintervju, får vi ställa några 

frågor, var en anmodan som alla bilister möttes av i går, vilka kom 

åkande på några av utfartsvägarna från Skurups köping. Frågornas 

ingick i den undersökning om trafikmängd och trafikrörelse, som 

gjordes vid Skurup under onsdagen av Vattenbyggnadsbyrån i Mal

mö. Undersökningen är ett led i den generalplan vilken är under 

utarbetande för Skurup och genom trafikundersökningen hoppas man 

få en uppfattning om hur pass kraftigt trafiklederna bör dimensione

ras i framtiden. 

Det var en ganska stor styrka som tackade för besväret varpå den ut
måst mobiliseras för att kunna ge- frågade lugnt k_unde fortsätta ~id~_re. 
nomföra det uppgjorda programmet V_änligaste traflkanter I?å trafikrak
och inte mindre än 29 trafikraknare nmgsdagen var enligt mtervJuarnas 
och · intervjuare medverkade, vidare utsa!(o ~astbilsc~aufförerna och det lå-
5 poliser och 3 personer från Vatten- ter JU mte så illa. 
byggnadsbyrån med ing. V i l h e l m s
s o n i spetsen. Han har gjort upp pro
grammet för undersökningen. Alla 
infartslederna till köpingen var för
sedda med trafikkontroller och vid 
det beryktade Femkorset var utpos
terade särskilda trafikkontrollanter, 
som kartlade all trafik vid denna 
punkt. 

FLICKORNA POPULÄRA. 
Redan klockan sex på morgonen 

var de medverkande på plats och se
dan pågick undersökningen till kl. 

SVART FA FOLK. 
Från Skurups köpings sida har det t 

varit kommunalingenjör B. D a l s j ö 
som hjälpt till med organiserandet 
av trafikundersökningen. Han berät
tar, att det varit lite besvär med att 
få så många medhjälpare som behöv
des. Det är mitt under semestertider 
och naturligtvis vill man då inte bin
da sig i onödan. Det gick emellertid 
att få tillräckligt antal medverkande 
och programmet kunde genomföras 
perfekt. 

nio på kvällen. Mest jäktigt hade "------------------' 
nog intervjuarna, som fick vara på
passliga och redo att ställa frågor 
så fort bilarna stannat. Men efter en 
tid lärdes frågeprogrammet lätt in 
och det hela gick raskt undan. På 
några av kontrollerna fanns söta flic
kor som intervjuare och det var klart 
att här sken bilförarna upp. Det är 
ju alltid trevligt att få en pratstund 
med en söt flicka även om samtalet 
gick efter snävt inrutat mönster en-
ligt frågeformulär. 

INGA SURA MINER. 
Frågorna accepterades av de fles

ta, men det är klart att några hade 
litet spydiga kommentarer. De som 
blev intervjuade fick svara på vart 
de skulle åka, hemorten för bilen, 
vilket yrke förarna representerade o. 
anställning, var de var bosatta och an
ledningen till att de gav sig ut ocr 
åkte. Många tyckte nog att några · 
frågorna snuddade personliga an 
lägenheter och då kom naturli J 
sädana kommentarer som - · .e; 
inte kragnummer och sl -~'.t: 
mer också vara med". Med e• 'i 
leende förklarade trafikin' ~ 
att det behövdes inte denn~~ 

L 

Skurupselever 
på givande 
utlandsresa 

En händelserik resa med många se-l 
värdheter har ett 30-tal elever från 11 

Skurups lantmannaskola varit med 
om under en åttadagars visit i Öster
rike och Italien. De nyss hemkomna l 
eleverna har mycket att berätta och 
jämföra med beträffande jordbruket ; 
och folklivet i de båda länderna. ! 
Reseledare var agronom Ragnar ! 
Persson och guide i Österrike, rek
torn för Schlägel lantmannaskola l 
p1 of ess or K. Hö filinger och hans dot
ter Rose-Marie. 

_1;1esan gick via Trelleborg genom 
östtyskland till Salzburg. Resenärer
na blev försenade under nedfärden 
genom den ständiga passkontroll de 
fick genomgå under resan genom 
östtyskland. I Salzburg mötte pro
fessor Höfflinger, varefter färden 
fortsatte till Wels, där besök gjordes 
på en bondgård. Driften var högme
k;;niserad och fullt jämförlig med 
svenska förhållanden. Både växtod
lmg och husdjursskötsel bedrevs på 
garden. Wien var nästa anhalt och 

, där stannade gruppen i två dagar. 
> Under denna tid hann man bl. a. 

l 
med att besöka militärmuseets arse-

5 r.al med minnen från 30-åriga kriget 
samt slottet Schönbrunn. Naturligt-

. ' 
Skurnps pistolskytteklubb 

har tävlat om månadspokalerna. Täv
lingen försiggick i både hö~!'e '?.ch 
lägre klass. Resultaten blev for ho;z
re klassen: Gösta Kvant 148 p ., NilE 
Nilsson 138. 

Lägre klassen: Gunnar H. Nilssor 
140 p., Nils G. Olsson 119 och Hugc 
Olsson 112. 

Nästa tävling blir onsdagen den 2! 
juli. 



tan
tm

an
na

sk
ola

ns
 

ele
ve

r 
ha

r 
va

rit
 

på
 u

tla
nd

sr
es

a 
S

k
u

ru
p

s 
L

an
tm

an
n

as
ko

la
s 

el
ev

er
 

h
ar

 
ju

st
 

ät
er

k
o

m
m

it
 

fr
ån

 
en

 
v

äl


ly
ck

ad
 o

ch
 l

är
or

ik
, 

ni
e n

 
nå

go
t 

an


st
rä

n
g

an
d

e 
8-

da
ga

rs
re

sa
 

i 
ö

st
er

ri


k
e 

oc
h 

It
al

ie
n.

 
I 

u
tf

är
d

en
 

de
lt

og
 

30
 

el
ev

er
, 

d
är

av
 

fe
m

 
fl

ic
ko

r,
 

oc
h 

,, 
re

se
le

da
re

 
v

ar
 

ag
ro

no
m

 
A

lf
 

P
er

s
so

n,
 

v
ar

jä
m

te
 

sv
en

sk
-ö

st
er

ri
k

is
k

a 
sä

ll
sk

ap
et

 
st

äl
lt

 
gu

id
er

 
ti

ll
 

fö
rf

o
ga

nd
e.

 

V
äd

re
t 

v
ar

 
i 

st
o

rt
 

se
tt

 
br

a,
 

m
en

·· 
h

et
ta

n
 s

om
 s

lo
g 

re
se

n
är

er
n

a 
ti

ll
 m

ö


te
s 

i 
It

al
ie

n
 

v
ar

 
fö

r 
sk

ån
in

g
ar

n
a 

so
m

 j
u

 i
 ä

r 
ej

 ä
n

n
u

 h
af

t 
nå

go
n 

ri
k


ti

g 
so

m
m

ar
, 

ga
ns

ka
 

p
åf

re
st

an
de

. 
R

es
an

 
ge

no
m

 
ö

st
ty

sk
la

n
d

 
fö

rs
ig


gi

ck
 

i 
fu

ll
t 

b
es

at
ta

 
tå

g,
 

oc
h 

m
ed

 
rä

tt
 

st
o

ra
 

fö
rs

en
in

ga
r,

 
fr

äm
st

 
ta

ck
 

v
ar

e 
de

 i
de

li
ga

 r
es

e-
oc

h 
pa

ss
ko

nt
ro

l
le

rn
a 

so
m

 
ut

fö
rd

es
 

av
 

be
vä

pn
ad

E
\ 

fo
lk

po
li

se
r,

 v
il

k
a 

em
el

le
rt

id
 u

p
p

tr
äd


d

e 
m

y
ck

et
 

hö
vl

ig
t.

 
Jo

rd
b

ru
k

et
 

v
er


k

ad
e 

ef
te

rb
li

ve
t,

 s
tr

ås
äd

en
, 

so
m

 h
u

n


n
it

 
lä

ng
re

 
i 

ut
ve

ck
li

ng
en

 
än

 
h

är
, 

v
ar

 b
em

än
gd

 m
ed

 o
gr

äs
, 

oc
h 

be
tf

äl
-, 

te
n

 o
ga

ll
ra

de
. 

I 
Ö

st
er

ri
ke

 
k

än
d

e 
re

se
n

är
er

n
a 

si
g 

m
er

a 
he

m
m

a,
 

st
äm

ni
ng

en
 

v
ar

 
gl

ad
 

oc
h 

ge
m

yt
li

g 
oc

h 
m

an
 

fi
ck

 
se

 
rä

tt
 

m
yc

ke
t 

av
 

b
åd

e 
la

n
d

et
s 

ål
te

rb
ru

k
 

oc
h 

st
äd

er
. 

Å
k

ra
rn

a 
v

ar
 

sm
å,

 
m

en
 

al
la

 
m

öj
li

gh
et

er
 t

il
l 

od
li

ng
 

v
äl

 
ti

ll


va
ra

ta
gn

a.
 

H
us

dj
ur

ss
kö

ts
el

n 
do

m
in

er
ar

 
oc

h 
so

m
 f

öl
jd

 d
är

av
 ä

r 
va

ll
od

li
ng

en
 s

to
r 

oc
h 

b
es

tä
r 

av
 I

uz
er

n
 o

ch
 v

år
a 

v
an

li


ga
 

g
rä

sa
rt

er
 . .

 D
es

su
to

m
 

od
la

s 
rä

tt
 

m
yc

ke
n 

m
aj

s 
fö

r 
si

lo
fo

de
r.

 F
le

ra
 o

li


k
a 

k
re

at
u

rs
ra

se
r 

fö
re

ko
m

m
er

, 
k

o
m


b

in
er

ad
 m

jö
lk

-
oc

h 
kö

tt
ra

s.
 I

 
be

rg
s

tr
ak

te
rn

a 
le

v
er

 d
ju

re
n

 u
p

p
e 

p
å 

sl
u

tt


n
in

g
ar

 
u

p
p

 
ti

ll
 

2.
00

0 
m

et
er

s 
hö

jd
, 

d
är

 
et

t 
k

o
rt

 
m

en
 

n
är

in
g

sr
ik

t 
be

te
, 

fi
nn

s,
 

oc
h 

m
jö

lk
ar

e 
oc

h 
sk

ö
ta

re
 f

öl
-

je
r 

d
å 

m
ed

 d
ju

re
n

 
d

it
 u

pp
. 

.....
.....

_ 
I 

k
re

at
u

rs
sk

ö
ts

el
n

 
an

vä
nd

s 
h

el
t 

--..
.... 

.. 
kv

in
nl

ig
 

ar
be

ts
kr

af
t.

 
~
·
 

A
rb

et
sl

ö
n

er
n

a 
ä
r 

lå
ga

 j
äm

fö
rt

 m
ed

 
-...

....
..:_

 
-

h
är

. 
E

n
 
jo
rd
~r
uk
sa
rb
et
ar
es

 
m

ån
ad

s-
Ii 

. 
~
 

Jo
n 

li
gg

er
 

p
a 

ca
 

2o
o-

30
0 

k
r 

pl
us

 
'N

 
ko

st
 

oc
h 

lo
gi

. 
M

jö
lk

pr
is

et
 

är
 

nå
go

t 
l 

~ 
hö

gr
e 

än
 

h
är

, 
m

en
 

m
jö

lk
 

an
vä

nd
es

 
~

~ 
ej

 
p

å 
lå

n
g

t 
n

är
 

i 
så

 
st

o
r 

u
ts

tr
äc

k
-

_ -
~
 

n
in

g
 

so
m

 
m

ål
ti

d
sd

ry
ck

 
so

m
 

h
är

 
i 

~
 

~:
~~
t,
 ö

l 
oc

h 
bi

ll
ig

t 
la

n
tv

in
 ä

r 
v

an
li

-
,~ 
f. ~ ~ 

D
et

 v
ar

 e
m

el
le

rt
id

 e
j 

b
lo

tt
 

p
ra

k
-

ti
sk

a 
o.

 
te

o
re

ti
sk

a 
la

n
tb

ru
k

sr
ö

n
, 

S
pl

;l
 §' 

_ 
;r

es
en

är
er

na
 h

em
fö

rd
e 

fr
ån

 s
in

 f
ä
n

ta
 

! 

ut
la

nd
sr

es
a.

 
D

et
 

st
ar

k
as

te
 

in
tr

y
ck

et
, 

sä
ge

r 
ag

ro
no

m
 

P
er

ss
o

n
 

oc
h 

h
an

 t
a-

la
r 

no
g 

p
å 

sa
m

tl
ig

a 
si

n
a 

m
ed

re
se

n
ä-

re
rs

 v
äg

na
r,

 e
rb

jö
d

 d
e 

sn
öh

öl
jd

a 
a

l-
p

er
n

a 
oc

h 
u

p
p

eh
ål

le
t 

i 
V

en
ed

ig
 m

ed
 

si
n

a 
pi

tt
or

es
ka

 k
an

al
er

, 
p

å 
v

il
k

a 
ne

-
ra

 
av

 
re

se
n

är
er

n
a 

fi
ck

 
fö

re
ta

 
en

 
go

nd
ol

fä
rd

, 
sa

m
t 

ej
 

m
in

st
 

M
ar

k
u

s-
pl

at
se

n 
om

gi
ve

n 
av

 s
k

ö
n

a 
ål

de
rd

om
-

li
ga

 
pa

la
ts

, 
oc

h 
m

ed
 

si
n

a 
1.

00
0-

ta
ls

 
ol

ik
fä

rg
ad

e 
du

vo
r,

 
so

m
 

så
 

sn
ar

t 
d

e 
fi

ck
 s

e 
et

t 
m

aj
sp

ak
et

 f
or

m
li

ge
n 

hö
lj

de
 

g
iv

ar
en

 
fr

ån
 

h
u

v
u

d
 t

il
l 

fo
t.

 
B

es
ök

et
 i

 
d

en
 v

id
u

n
d

er
li

g
t 

v
ac

k
ra

 
M

ar
k

u
rs

k
y

rk
an

 
in

om
 

vi
lk

en
, 

os
tö

rt
 

av
 

tu
ri

st
be

sö
ke

t,
 

ej
 

m
in

d
re

 
än

 
tr

e
' 

m
äs

so
r 

på
gi

ck
 

sa
m

ti
di

gt
, 

d
är

av
 

en
 

s 
k 

ty
st

 m
äs

sa
, 

d
är

 t
v

å 
p

rä
st

m
än

 e
n


da

st
 

m
ed

 
te

ck
en

 
oc

h 
ge

st
E

J;
 u

tf
ö

rd
e 

d
e 

he
li

ga
 

ha
nd

li
ng

ar
na

, 
!l

:ö
r 

oc
ks

å 
ti

ll
 

re
sa

n
s 

of
ör

gl
öm

li
ga

 m
in

ne
n.

 
D

et
 v

ar
 

do
ck

 
ej

 
b

lo
tt

 
It

al
ie

n
 

oc
h 

de
ss

 k
o

n
st

sk
at

te
r 

oc
h 

v
ac

k
ra

 a
rk

it
ek


tu

r 
·so

m
 f

as
tn

at
 ·

i 
m

in
n

et
 

Ä
ve

n 
b

e
sö

ke
t 

i 
W

ie
n 

oc
h 

M
ii

nc
he

n 
m

ed
 d

es
-.'

 
sa

 s
tä

d
er

s 
m

ån
g

a 
v

ac
k

ra
 b

y
g

g
n

ad
er

 i
 

ål
de

rd
om

li
g 

st
it

, 
d

en
 

k
li

n
g

an
d

e 
g

la


d
a 

st
ra

u
ss

m
u

si
k

en
 i

 d
en

 g
am

la
 K

ej


sa
rs

ta
d

en
 

v
id

 
D

o
n

au
 

oc
h 

k
o

n
ta

k
te

n
 

m
ed

 d
en

 v
än

li
ga

 t
ri

v
sa

m
m

a 
ö

st
er

ri


k
is

k
a 

la
nt

be
fo

lk
ni

ng
en

 
hB

rd
e 

ti
ll

 d
e 

up
pl

ev
el

se
r,

 s
om

 s
ta

n
n

ar
 k

v
ar

 i 
m

in


ne
t.

 
H

em
re

sa
n 

bj
öd

 
ej

 
p

å 
n

åg
ra

 
sä

r
sk

il
da

 s
en

sa
ti

on
er

, 
m

en
 v

ar
 e

n
 s

m
u


la

 t
rö

tt
sa

m
 

oc
h 

d
et

 v
ar

 d
är

fö
r 

m
ed

 
en

 v
is

s 
gl

äd
je

 m
an

 
b

än
k

ad
e 

si
g 

v
id

 
et

t 
re

jä
lt

 
sk

ån
sk

t 
sm

ör
gå

sb
or

d 
pi

. 
S

as
sn

it
zf

är
ja

n.
 

D
-1

 ...
 

. 
.... 

... 
... 

~~
~I
~~
~l
f_
.:
f.
~,
 ::

:l
O

::
:l

P
l:

:.
'P

.:
::

lO
Q


p
>
;
+
c
u
g
_
S
»
~
~
o
~
t
-
3
 

~o
.l
l:
J 

....
. 

::
J

0
."

'1
 

:
>
S
"
"
-
~
p
.
:
:
l
g
l
"
'
P
>
 

,
_
.
m
g
.
>
t
:
'
O
"
C
D
~
 

.. 
fi

l~
 

Pi'
 ~
 o

o· 
~ 
~
 t

< 
C.

 
.....

 ~
 

..... 
~ 

s.
~ 

$
.>

o
: 

o 
~
 

öl 
:>

;"
§·

::l
 

....
. 

.., 
::.

'::
l 

::l 
H

3S
tl

 
S»

 
"
"
b
t
j
t
u
~
-
·
 

~g
.~

:·
-
c
'
§
&
.
.
~
~
~
 

~ 
<

 a
· ~
 ~
 ~
 ~

-
co

 
m

 
§ 

{t
 S

,: 
~
 

p,
)o

 D
l 

"'1
 

o
: 

::J
 

t+
 

"'
i 

CD
 

rt
-
~
 
<

 ,_
. ,

_., 
...,,

 
:>;

" 
P

>
it

 ..
... 

,.
..

.~
P.

'{
/1

 
p

):
 
c
~
<
 

<
p

. 
~
 :>

;" 
<

 
g_

P>
•

:o
;-S

 
~"
"'
< 

J:
 

§ 
g_ 
~ 
~=

 ~
..

 
:c 
~
 

a 
nO
O~
~E
·c
-~
6:
 
~
~
 

~
g
:
:
;
~
~
~
~
[
 

~ 
"'

 
-·

 P
l 

::l 
p

):
't

:j
 

!"
t 

,.
, 

&
;:

§
::

l"
':

>
;-

o
S

P
S

P
 

:o
;-
~:
:S
~:
:l
~"
'S
o.
-·
 

~
7
~
~
~
~
~
~
7
7
 

.,
 ..

...
...

. 
~
.
,
p
.
 

-·
p

.'
"1

 
!-
'g
_S
P>
gP
lt
-3
g_
t>
l~
 

~
:
:
l
"
'
P
~
.
.
,
"
'
~
o
 

~q
:>

;"
 

::s 
1!1

, ~
 

"'
 

c..
....

. 
o 

< 
_ .

.....
... 

~:
:s
' 

~
:
:
:
:
~
l
»
~
~
~
c
»
H
t
 

<
~
<
:
:
l
<
~
!
!
!
.
,
o
 

~
:
:
s
a
:
=
:
=
:
:
s
;
-
o
a
;
 

. :
G"

 
P>

 ~
OQ
 

m
 S

 ''
" 

~
g
:
:
;
:
$
.
~
·
~
 

s 
::.' 

e. 
s· 

p.
 

8 
Pl

 
; 

.... 
~r
:;
e.
J:
: 

s
~
 

ii
)~

 
~1
»5
. 

s 
.... 

::l
 

::S 
<
;
'
m
~
 

~
 
~
 

~5
'r
ir
t[
'"
1 

...,
g 

r:
~ 

er
; 

~g
. 

;-
::
l~
"'
;i
i>
 

::
l.

, 
:>;

" 
' 

::s
..,

 
:>;

" 
~
 

::l
 

....
. 

o
:S

 
c:

 
~
c
m
 ~
 

g:
 

~.
 ~
 

?::
:r

n
p

;:
:l

 
S

 
::s 

e
~
m
S
 .

....
 

(J
Q~

 
~
~
~
;
:
s
~
~
~
 
g
~
 

' 

1J
:l ;

;·
 

?;
'"

'"
 

~
~
 c 

.§
 ~
-

• 
>l

 
Co

 ~ '::;
' 

0
: 

?;
' il s ~ ~
 

c "' i 

.
~
-
,
 

' 

' 

~
 

~
 

~
 

-
h

 
~
-
~
 

~
 

~
=
 
~
 

;:
l 
~
-

;:
l 

cro
. 

('
e ;:
l 

~
- Cr
J 
~
 

~
 

~
 
~
 

'""c
:! 

-·.-
-~

 .. . 

l ' 



Sådant händer i Skurup 

' ' 

'' 

/ 

,l 

Den som far genom Skurup med bil har en tid framåt chan! att bli 
stoppad av ovan avbildade dam. Hon är mycket frågvis, mest frågar 
hon om vart man är på väg och varför man far genom Skurup. 
Avsikten är att få material för bedömning av den framtida trafiken 
i denna del av Skåne. Alltså res genom Skurup. På bilden frågar 
hon - studerande Kerstin Jönsson, Trelleborg - ut Ake JönSJon 

från Malmö. 

'f 
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IHÅ.RDIGHET GAV BELöNING 
FöR LADYSVALOR l SAHDAKRA 

Strax under ena takbjälken har den idoga ladusvalefamiljen sin bo
plats i snickaremästare Gösta Wahlkvists verkstad. 

Trevligt sällskap under sitt arbete har . snickaremästare Gösta Wahl
kvist i Sandåkra strax utanför Skurup . . I snickeriverkstaden har näm
'ligen en ladusvalefamilj byggt sitt bo ovanför de stora maskinerna i 
verkstaden. 

Bullret och oljudet från maskiner-,na velat byg.ga bo .i snickareverk
na bekommer dem inte ett dugg, om- staden .. De ~!sta fy1a åren h;ar hr 

. .. . Wahlkvist markt att de haft mtres-
talar hr Wahlkv1st. De sköter sma se för att slå sig ner där. De har 
förehavanden utan att låta sig störa. emellertid inte · tidigare haft någon 
Just nu har det blivit ungar i boet chans att ta sig in i verkstaden, då 
och det är ett pipande dagarna i dörrarna till denna alltid är låsta. 
ända. Det är ganska lustigt tycker Men i år har hr Wahlkvist låtit göra 
hr Wahlkvist, och för honom själv är ett hål strax ovanför dörren, där 
de inte ett dugg rädda, men skulle de obehindrat kan ta sig ut och 
det komma någon främmande person in efter behag. De tillgivna svalor
in i verkstaden blir de fenast oroliga. nas envishet med att få låna bo
Det verkar således som även dessa plats i snickareverkstaden har alltså 
djur förnimmer vissa intryck på för- krönts med framgång. Så nu råder 
ändringarna i omgivningen. enbart trivsel och belåtenhet hos 

Det är inte första året som svalor- bägge parter. 



-----------------------,,.-... 

HY A JÄRHALDERSFYHD GJORDA 
l MOSSE VID HASSLE-BöSARP 

Undersökningarna pågår för fullt i ett provschakt av docent Berta 

Stjernquist och hennes medhjälpare Anton Nilsson .. 

Arkeologiska undersökningar och utgrävningar har sistlidna 

veckan pågått strax intill Hassle-Bösarps kyrka. Det är .Historiska 

museet i Lund som har hand om de arkeologiska undersökningarna 

och arbetena leddes av docent B e r t a S t j e r n q u l s t, · Lurtd. 

Någon omfattande undersökning på platsen lär det inte bli tal om 

denna gång, utan arbetena avslutas i dag. Det .har ·således endast rört 

sig om provgrävningar. 

Det är i en mosse tillhörig lantbr. platsen 'såg ut under- den tidsperiod 
H e n n i n g H a n s s o n, nr 15, som platsen så g ut ·under den tidsperiod 
de arkeologiska undersökningarna fö- fynden härstaminar fl:ån. Ellligt vad 
retas. Olika scahkt har grävts upp man kan komma fram till, så var 
och arbetena har krönts med fram- mossen betydligt sankare och till 
gång. Man har hittat flera offerfynd själva offerplat~en ledde pålbroar. 
och andra föremål som daterar sig Själva offerplatsen däremot torde ha 
från romerska järnåldern och folk- l€gat ganska · högt i förhållande · till 
vandringstiden. Fyndplatsen är tidi- den omgivande terrängen. 
gare känd av Historiska museet och Det är meningen att de fynd som 
i samband med torvtäckt i början på gjorts vid undersökningen skall be
detta århundradet gjordes flera arbetas vidare och ingå i samlingen 
fynd, men även tidigare på 1800-talet bland de tidigare fynd som gjorts 
har hittats olika föremål. från samma plats. Huruvida mossen 

kommer att bearbetas vidare är ännu 
OFFERPLATs inte bestämt, men lämningar från 

PI t h d 'är åld rn enligt järnåldern är ganska klent förekom-
a sen ar u n er. J n . e roande i Skåne och platsen kan där-

vad som fqlmkommit vant offerpla~s för vara så pass givande att vidare 
och att de~ offrats ganska mycket VI- undersökningar kan vara · befogade. 
~.ar de manga .. be?fynden. Intressa_nt Detta ville emellertid docent Stjern
ar oc~s~ en manniskoskalle, som hit- quist inte uttala sig definitivt om. 
tats tidigare. Denna var genombor-
rad av en pilspets. Beslag till rust-1- ------==="------
ningar finns också bevarade från 
platsen. Vid de nu gjorda provgräv
ningarna har man funnit delar av 
ett svärd, en sadel med silverinlägg 
samt lerkärl. Fynden ligger på ett 
djup av en meter och åttio centime
ter. De nu gjorda provgrävningarna 
i Hassle-Bösarp är ett led i den serie 
utgrävningar, som docent Stjern
quist sedan en tid hållit på med på 
olika håll i Skåne, och som daterar 
sig från samma tidpunkt som den 
nuvarande fyndplatsen. 

POLLENPROVER 
Samtidigt med utgrävning av fyn

~en gm:es också pollenbestämningar 
1 de olika torv!agren. Genom dessa 
bestämningar kan man få en uppfatt-

Många utländska 
Svaneholmshesökare 

Turisterna har under den senaste ti
den flitigt besökt Svaneholm. 
Särskilt utländska turister passar'på 
att ta en titt på den historiska plat
sen och de histo):iska föremål som 
finns bevarade innanför slottets mu
rar. 

Enligt vad fil. stud: E r i ·k M å r
t e n s s o n berättar, som under som
marmånaderna tjänstgör som tillfäl
lig guide, så är det mest engelsmän 
och tyskar av de utländska besökarna. 
Ä ven svenska turister tar tillfället i 
akt för ett besök och många bussar 
kommer fulla med folk i särskilt ar
rangerade slottsturer. Även -fisket på 
Svaneholmssjön är populärt och 
de sista veckorna har det varit full
tecknat vid båtuthyrningen under 
söndagarna. Det är många som vill 
pröva fiskelyckan och bland de fiske
intresserade finns verkliga fantaster, 
som brukar lyckas väl med sina 
fångster. 

De tider på dagen när inte hr Mår
.tensson guidar besökare håller han 
på med att katalogisera biblioteket på 
Svaneholms slott. Detta arbete är 
gans~a·. så omfattande med tanke på l 
att biblioteket ar mycket omfångsrikt. 

· Hr Mårtensson räknar med att arbe
tet knappt ikan bli slutfört i sommar. 

Stopplikt i 
Slimmingekorset 
Länsstyr~lsen har på framställning 

:w land~f1ska! Bertil w. Rydell 
l _!stad föreskrivit .att fordon, som på 
vag . 777. nalkas korsningen med väg 
780 l Sl_Immmge, d. s. k. Slimminge
korse~, Icke får korsa eller svänga in 
på vilg 780 utan att dessförinnan ha J 

stannat. Erforderliga vägmärken~ 
kommer omedelbart att uppsättas. 
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' · MÄRKLIGA FORNFYND 
I SKURUPSTRAKTEN 

Docent Berta Stjernquist, Lund, och Anton Nilsson resonerar om ett 
av de gjorda fynden. 

Föremål från romerska järnåldern och folkvanclrings
tiden har kommit i dagen vid arkeologiska undersök
ningar, som under den gångna veckan gjorts vid Hassle
Bösarps by strax intil.l Skurup. Fyndplatsen kan bli av 
av · stor betydelse. Tidigare har hittats järnåldersföremål 
på samma plats. Denna är känd sedan 1800-talet. 
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SKURUPS SIMSKOLA har hållit avslutning i Beddinge för första 
kullen i år. En mängd diplom och märken utdelades. På bilden av
tackar skolstyrelsens ordf Julius Carlsson siml~raTinnorna, fr v Gun-

vor Mårtensson, Lena Nilsson och J(ine Madsen. 
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,'i' När blixten slår UPP: 
TA S·I(YDD l BILEN 

-Av GERT JONSSON-

Blixten är ett fenomen som 
alltid har fascinerat och 
skrämt människan; Ett åskvä
der är ett storartat skådespel 
samtidigt som det ger en 

. skrämmande påminnelse om 
vår litenhet och naturens än
nu icke besegrade herra
välde. 

Den mode1·na vetenskapen har 
gjort det möjligt för oss att när
mare studera dessa fenomen och 
det är en rad svindlande siffror 
man nått fram till. Visste ni t. ex. 
att blixten har en hastighet på 
ca 50.000 km/ sek. och att den ut
vecklar en värme som kan uppgå 
till bortät 20.000 grader. Likaså 
har spänningar på öve1· 20 milj. 
volt och strömstyrkor på över 
60.000 ampere uppmätts. 

Traditionellt brukar man rä)ma 
de varma sommarmånaderna som 
den verkliga åsksäsongen och det
ta motsägs heller inte av experti
sen. SKANSKA DAGBLADET har 
haft ett samtal med meteorolog 
W e r n e r O l s s o n på Bulltof
ta, som uppger att åskväder dock 
kan förekomma också på vintern, 
även om det är relativt sällsynt. 

Hur uppkommer då ett åskvä
der? Ja, teorierna är många, men 
rent generellt är förutsättningarna 
att varm luft stiger upp i form av 
stackmoln till sådan höjd att en 
kraftig nedkylning sker. Omkring 
20 minusgrader ,och en höjd av, på 
sommaren, 7.500 meter anses vara 
tillräckligt. Åskvädret blir dock 
kraftigare ju högre och kallm·e 
luftlager molnet når. En viktig fak
tor är även de kraftiga luftström
marna. 

• Blixten slår upp! . 
I dagligt tal brukar man s~ga att 

blixten slår ned, men i verklighe
ten slår den faktiskt upp! När 

spänningsskillnaden mellan ett 
uppladdat åskmoln och marken blir 
tillräckligt stor utgår från molnet 
trappstegsvis en ledare. I denna 
rusar sedan blixten upp från mar
ken mot molnet. Detta är väl gan
ska likgiltigt, tänker nog många. 
Huvudsaken ·är väl hur man skyd
dar sig mot blix ten om man över
raskas av ett åskväder . 

• Säker i bilen 
På vår fråga om ett fullgott 

skydd mot blixten svarar meteoro
log Olsson med att åberopa några 
erfarenheter från flyget. "Det är 
ytterst sällsynt", konstaterar han, 
"att blixten slår ned i något flyg
plan. Även om det händer så kla
rar sig planets besättning. Förkla
ringen är att planet utgör en s. k. 
Faradaybur, dvs. en sluten elekt
risk ledare, i detta fall ett rum 
isolerat från omgivningen av stål. 
Det ä~ preels samma sak med en 
bil, som alliså får betral•tas som 
en absolut säker plats under ett 
åskväder. ' 

Första . omgångens simelever 
klara vid Skurups simskola 

Simkandidaten erövrades av Britt Henriksson (i · mitten). Hon är om
given av Bibbi Rönnerfalk och Anita Nilsson. 

Avslutning med pigga simskolaelever var det i lördags vid Sku
rups simskola. Utdelning av olika märken i järn, brons, silver och 
guld samt tävlingar av olika slag och slutligen bullfest, där Skuba och 
Skurupsmejeriet stod för ingredienserna, var Inslagen i avslutnings
programmet. Närvarande vid avslutningen var tillsynslärare P e r 
S j ö d i n och skolstyrelsens ordf J u Ii u s C a r l s s o n. Ä ven många 
av elevernas föräldrar hade komroi t tillstädes • 
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Skylt vid Jordberga park 
skall visa gammal runsten 

En något ovanlig sysselsättning håller fil. stud. ERIC MARTENs
SON i Skurup på med. När han inte guidar på Svaneholms slott så 
håller han till i Jordberga slottspark och restaurerar upp gamla forn 
minnen. Just nn fyllar han med pensel och plastfärg i runtecknen 
på en gammal runsten. Arbetet tycker han är intressant och av de 
gamla tecknen finns faktiskt ganska mycket att utläsa. 

Då man dessutom som hr Mår- Den är ganska låg och har dess.l 
tensson har utforskning av hembyg- ut.om varit placerad en bit ner i l 
dens historia till huvudintresse, så marken. Runskriften går 'från enal 
blir arbetet med gamla fornminnes- sidan över toppen på stenen och ner i 
märken så mycket mera värdefulla. pf., andra sidan. Förmodligen har 
Om runstenen har han faktiskt en sle·nen inte räckt till för att få plats 
del att berätta. Av innehållet i run- iill alla runtecknen i rak följd. Sis
skriften att döma så har stenen inte ta ordet är skrivet vid sidan om· det 
stått på sin nuvarande plats. Det ovriga nere vid den ursprungliga 
handlar nämligen om en bro och nå- marknivån. 
gc.n sådan finns inte vid stenens nu- När hr Mårtensson är färdig med ' 
varande plats. Det är dock mycket ifyllningen av runtecknen har han 
troligt att den varit placerad någon- med godsägareparet von Arnolds 
stans i parken. Ordagrant lyder tillåtelse tänkt sätta upp en skylt 
nämligen inskriften: "Thorkil, Thords framme vid infarten till slottsparken' 
son, gjorde denna bro efter sin bro- på Jordberga, som hänvisar till den , 
der Vrage." Runskriften är på plats där stenen är belägen samt 
forndanskt språk och härstammar! förklaring på vad inskriptionen be
från Vikingatidens andra period tyder jämte övriga data. Det till
omkr. år 900-1050. l tänkta förslaget blir således en vär-

Numera ligger stenen på en sten- defull fingervisning för de · 
seekeL Detta har en tidigare slotts- som stannar till och gör en rund
ägare gjort för ;Jtt skydda den mot vandring i den idylliska slottspar
frostsprängning. Under vikingatiden kim. 
har emellertid stenen stått upprätt. A. A-n. 

Fil. stud. Eric Mårtensson, Skurup, i färd med att restaurera upp 
runstenens ristningar. 
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TANDLAKARE ~o_o_o_o_o_o 

Lennart Gellstro••m lo PARKETTGOLV l 
Praktiken inställd 

frän den 16/7 t o m 21/7. 

En ortstidning måste man ha 

- naturligtvis Y A 

inlägges, maskinslipning utfö• 

'

o res. Plastplattor och . linoleum- ,-_
mattor i lager. 

Firma Golvtjänst ,-

1- ERIK MAGNUSSON 
Skurup - Tel. 404 43 o 

--()-()-()-()-0~ 

Ulla-Britt P ersson och Lisbeth Persson gratulerar Maria Knuts
son till segern i 15 m-simningen. 

Simskaleslut i önskeväder 
Hade simskolans grupp I under den gångna säsongen haft att kämpa 

mot vidriga väderleksförhållanden i form av köld och regn, så blev 

avslutningen i lördags så mycket mera lyckad. Vattnet höll 15 grader, 

solen sken, och man slapp den pinande blåst, som så ofta gjort sim

undervisnisgen och uppehållet i vattnet besvärande. 
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r ' En färgstark sexlett i Skurups BK - som haft bråd a dagar inför SM, fr. v. Sven Lindahl, Arne Ljung-
kvist, lag led. Sigvard Hansson, Henry Olsson, Börje Andersson- och Einar Olsson. 

Nybliven världsrekordhållare bland 
över 200 i bågskytte-SM t Skurup 

Svenska mästerskapen i tavelbågskytte går som vi tidigare talat om i Skurup på lördag och söndag, 
där Skurups bågskytteklubb står för värdskapet. Det har den senaste tiden varit bråda dagar för arrangö
rerna som haft åtskilligt att bestyra för att det hela skall gå i lås. Anmälningslistorna är nu definitivt 
klara och sammanlagt blir det över 200 deltagare, därav 160 manliga. 

Naturligtvis står Skurups och byg
dens hopp i sammanhanget till Arne 
Ljungqvist, men det blir ingen lätt 
uppgift för honom att hävda sig i den 
hårda konkurrensen. Bland de anmäl
da befinner sig bl. a. nyblivne världs
rekordhållaren på 50 m, Kjell Hall
gren, BK Göta Lejon, och i övrigt 
kan nämnas mångårige svenske mäs
taren Sten-E. Carlsson, Norrköpings 
BK och fjorårets svenske mästare 
Alf Holstensson, Norrköpings BK 
även han. En del övriga inte att för

hälsningstalar, varefter tävlingarna arna kommer att anordnas på Sku
inviges av kommunalfullmäktiges v. rupsklubbens bana på idrottsplatsen. 
ordf. civ.-ing. J. E. Vifot. Kl. 10.00 Naturligtvis har inkvarteringsirå
börjar sedan tävlingarna med 90 m gorna varit ett svårlöst problem be
herrar och 70 m damer och efter rättar tävlingskommitten, men det har 
paus blir det 60 m åarner och 70 m i alla fall ordnat sig trots att det 
herrar. På lördagskvällen blir det blir så många deltagare. Tack vare 
fest på Skurups hotel med diverse välvilligt tillmötesgående av organi
underhållning. På söndagen börjar sationer och enskilda har man lyc
tävlingarna kl 9.00 och efter tävling- kats ordna rum för ett 100-tal skyt
amas slut kommer prisutdelningen tar medan återstoden kommer att bo 
att förrättas på tävlingsplatsen av i tält på campingplatsen på mäss
TK:s ordf. Kjell Bengtsson. Tävling- 1 området. 

glömma - Bertil Lindholm, Bjär-1------------;r-----~~-------'----~--~-
nums BK t. ex. som gjorde så ut- 0 
märkt ifrån sig i "TV-Pilen". 

1 

:1, , ;t·' . -På spinnsidan märks bl. a. fjorårets . 
mästarinna Aina Börjesson, Skövde 
BK, och från TV-Pilen kända Bar-
bro Johansson, Ar lövs BK. 

Totalt är det 73 klubbar anmälda 
och i lag ställer 26 klubbar upp i 
herrtävlingen medan fyra damlag är 
anmälda. Skurup ställer upp i lag 
för herrar. 

SM börjar som nämnts på lördag, 
då tävlingsledaren Sigvard Hansson 
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Sommarvärme ..• Vad är en 
naturligare följd av dallrande 
liommarhetta än t-ö-r-s-t? 

"Törst" heter det här bild
reportaget, och bilderna talar 
strängt taget för sig själva. 
Men här är namnen - upp
ifrån och ned: 

e P o j .k e n med vatten
slangen heter FINN KAJs

SON, Skurup. e K a l v e n däremot före
ligger det ingen namnupp

gift på ... 

Iden till reportaget är foto
grafen HANS SENNERT's, 
och han har också tagit bil
derna. 

e Flickan. med läsken är 
BARBRO BONDESSON, 

Skurup. 

e P o j k e n med glasstruten 
heter JOHNNY SVENs-

svedalabo, · 

' ' 



Sommarvärme .•• Vad är en 
naturligare följd av dallrande 
5ommarhetta än t-ö-r-s-t? 

"Törst" heter det här bild
reportaget, och bilderna talar 
strängt taget för sig själva. 
Men här är namnen - upp
ifrån och ned: 

e B a b '!t' n med nappflaskan 
är KARIN RIDJEVAD. 

fikurap. 

e Pojken med vatten
slangen heter FINN KAJS

SON, Skurup. 

e Flickan med läsken är 
BARBRO BONDESSON, 

Skurup. 

e P o j k e n med glasstruten 
heter JOHNNY SVENs

SON, svedalabo. 

e K a l v e n däremot före· 
ligger det ingen namnupp· 

gift på ••• 

Iden till reportaget är foto
grafen HANS SENNERT's, 
och han har också tagit bil· 
dem a. 

7S:e årgången 

•• 
MAlMBAK UEll: FlO. 

Floyd Patterson boxar i Malmö 
till senhösten - om allt vill sig 
väl! 

Ett villkor skall uppfyllas för att 
Floyd Patterson skall bege sig till 
Sverige och den turne med uppvis
ningsmatcher på programmet - till 
fotmån för de polioskadade. Näm
ligen att han kvarstår som världs· 

liGISIER 
krossar 
GlASFlASKOR 
på Ribersborg 

Vassa glasskärvor l sanden har 

blivit ett verkligt plågsamt gissel 

för de badande på Rlbersborg. 

Unga lig~ter har nämligen fått en 

ny sport: alt krossa de flaskor de 

hittar på stranden om kvällarna. 

Plaststaketet forceras lätt, och de 

tre vakterna på den drygt tre kl· 

lometer långa stranden kan inte 

vara överallt samtidigt. 

Något måste göras och ofoget 

stoppas - det är nödvändigt. Bus· 

fasonerna har redan förstört mer 

än tillräckligt för de mänga ba

dande. l Röda kors-stugan säger 

man: skärsåren dominerar klart1 

bland skadorna. På bliden t. h. 

plåstrar man om några skärsår. 

Ett önskemål: ta flaskorna med 

när ni lämnar stranden! Då kom· 

mer pligan genast alt bli mindre 

- ligisterna får färre flaskor · att 

förstöra. 

mästare även efter matchen mot 
utmanaren Sonny Liston i Chikago 
den 25 september. 

Vinner Floyd Patterson över Lis
ton kommer han omgående att 
göra allt klart för turnen till Sve· 
rlge. En av städerna på världsmäs
tarens turne blir Malmö. 

Det är även troligt att Pattcrson 

kommer att ge Ingemar Johansson 
chansen till en fjärde kamp dem 
emellan. Detta framgår av ett brev 
till kontaktmannen för Sverige- l 
tumen, SKANSKA DAGBLADETS l 
modu"'""" s ... -~ l 

,. 
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cehrendtz-Rehnberg anmäler förlag 

In y t· a des i EK M • 
Ett bokförlag har anmälts för 

~äringslivets Opinionsnämnd av 
docent Nils-Erik Baehrendtz och 

intendent Mats Rehnberg vid Sve• 
riges Radio. Anledningen: förlaget 
har, anser de, utnyttjat de utlåtan-

den som de båda gjort om ett bild· 
verk på ett sätt som stred mot 
överenskommelsen. Opinlonsnämn-

att S·TOPPA OFOGET! 

den ger hrr Baehrendtz-Rehnberg 
rätt: förlagets förfarande är inte 
förenligt med god affärssed, säger 
nämnden. 

Utlåtandena skulle tillsammans 
med uttalanden från andra kända 
personer användas i en presenta
tion av bokverket. Emellertid hade 
deras uttalanden använts inte bara 
i ett reklamblad utan också på 
förlagets beställningssed.lar. De ha· 
de vidare förekommit isolerade vid 
sidan av uttryck som "TV-Aktu
ellt" och ''TV-Journalen", och inte, 
som utlovats, tillsammans med ut
talanden från andra kända perso
ner. Baehrendtz och Rehnberg har 
från skilda håll fått veta att läsare 
av reklamen fått det intrycket att 
de båda aktivt stått bakom bokens 
utgivande. 

Nämnden säger: förlaget borde 
ha inhämtat deras uttryckliga med· 
givande, om man ville utnyttja ut
låtandena på annat sätt och i annat 
sammanhang än som uppgivits. 
Förlaget har i reklambladet på allt 
sätt utnyttjat Baebrendtz' och 
Rehnbergs ställning i Sveriges Ra
dio. Det strider uppenbart mot god 
affärssed. 

Rydbeck 
FRIAD 

Radiochefen Olof Rydbeck har av 
Svea hovrätt befriats från de tio 
dagsböter han ådömdes 14 februari 
av rådhusrätten. Det gällde offent
liga föreställningar - anordnade 
under 1960 - vid vilka utlänningar 
medverkat. Biljettema delades ut 
till vissa institutioner, ämbetsverk 
och ~ilitära förband samt övet• 
bli~ biljetter till lX'.l'SOllel: ,.om 
bt'gä:r } l\ (t;JI)Il , lltr;; · t \'ilt f d l(, 

;'L ve vm :it!' iihete hd'. ' ·u. 
iråde till ~lS;ych\ing~rna "hu,er 
hovrå'tten därför inte att de var att 
hänfö:.ia till sådana föreställningar 
som avses i kungörelsen om rätt 
för utlänning att i landet ge offent
lig tillställning eller medverka vid 
sådan. 

SIBBARP ÄR IDE.ALE.T! 
En idealcampingplats! 
Det ar det samfällda omdömet 

om Sibbarps tältplats, som just 
nu är belagd nåstan till brist
ningsgränsen av campare. De 
positiva synpunktema samman
fattar de nöjda camparna så här: 
e Området ilr väl tilltaget; 
e Marken är torr, fast och gräs

bevuxen; 

Man har tillgång till alla mo
derna bekvämligheter i form 

av butiker, duschar, tvättställ och 
telefoner. Det som en del saknar 
år en biltvätt, men n å g o t "pri
mitivt" måste det väl vara när 
man campar ... 

De senaste dagarnas frikostiga 
solsken har medfort en kraftig 
tillströmning av campare från bå-

de Sverige och utlandet. Två av 
de många nytillkomna är KARIN 
och KJELL JOHANNSEN från 
Oslo - bilden till höger. Också 
de trivs alldeles förträffligt ..• 

SKANSKA DAGBLADETS med
arbetare G e r t J ö n s s o n har 
gjort ett besök på t dag 

KYRKSTÖLD l LUND 
En långfingrad individ 

har varit framme i Lunds 
domkyrka och lagt beslag 
på en portmonnä, som inne-

TAGARPSBO 
skadad i England 

höll en mindre summa peng
ar och en nyckelknippa. En 

l 

ung flicka som ~-te till 
med att sälja biljetter till 

nästa "lundavandring", ha

de lagt ifrån sig sina saker 

bakom en av huvudentrens 

portar. Då hon efter arbe
tet skulle hämta dem var 
pengarna och nycklarna 

stölden har polisan-

~ 

redovisar han sina intryck på vår 

"sonunarsida". Där hittar ni ock

så mer om glasskärve-eliindet på 

Ribersborg i ett reportage av 

Lars Palm. 

-:>: " filmregissören 
se !inis bror, dementerade på 

torsdagen uppgifterna om en ro
mans mellan hans son FRANCO 
och filmskåespelerskan Ingrid Berg
mans dotter JENNY LINDSTRöM. 
Ingrid Bergman har tidigare varit 
gift med Roberto Rossellini. 

Renzo Rossellini berättade för 
Reuters kon·espondent att Franco 
och Jenny har känt varandra se
dan länge. Ryktena om foreståen
de åktenskap kom i omlopp sedan 
de hade fotograferats tillsammans 
i Spoleto. 

Två svenska sjömän 
maskinisterna Kjell Åke 
Nilsson, 21 år, Tågarp, och 
Jan Olof Alfred Brandt, 22 
år, Halmstad, skadades all
varligt på onsdagskvällen 
vid en trafikolycka i New
castle i England. Svenskar
na åkte taxi som i hög fart 
kolliderade med en buss. 
Taxichauffören fick så svå
ra skador att han avled. 

NSFÖREIA& s· ÖVER HElA VÄRlDEN 

De båda skadade tillhör 
besättningen på det svenska 
fartyget M/S Mongolia. 

JA, JUST DET ••• 
Polisen i badorten Pentwater, 

Michigan, har förklarat sig fullt 
villig att ingripa mot fyra kvinnor 
som väckt stort uppseende i om-~ 

rådet genom att köra omkring 
nakna i en stationsvagn. 

Men, säger polisen, det skulle i 
högsta grad underlätta vårt arbete 
att få tag på bilen om bara nå
gon av de många klagande för ett 
ögonblick vllle ta ögonen från 
kvinnorna och 1 stället titta på 
bilens nummerskylt. 

Hos Ehrnbergs löderfabrik i Sim· 

rishamn tillverkas i dag världens 

bäda lackläder. Kapacifelen är Öll 

1.500 hudar om .tf..., ( ramföl 

allt är del sydamerikanskt ungnöt. 

l fjor köpte skofabrikanter runt om 

miljoner kr. från Ehrnbergs, som 
är störst i Norden och sysselsätter 
520 personer. 

Mänga har jobbat hos Ehrn
bergs i 30 och 40 år och prak
tiskt tagel hela sydöstra Skåne är 

RÄCKTINBROT 
i världen lackläder för nära åtta --------------------------

representerat bland de anställda. 
På bilden till vänster håller Nils 

Persson, Vranarp, på alt sorlera 

ett parti ungnötshudar 5om nyss 
anlänt. 

tmwfll 

l SJÖB01 TJUVAR GRIPNA 
Penningstölden i Vollsjö härom- falskskyltad bil? 

dagen, då nig ra fräcka 'tjuvar kom Polisen i Ytterbogdal grep pA 
över drygt 1.000 kr. har följts av torsdagsmorgonen två inbrottstju. 

var i Sänna, Ytterhogdal. Man la
de också beslag på deras bil som 
var lastad med stöldgods till ett 
värde av flera tusen kr. Vilka tju• 
varna är och var de hör hemma 

ett liknande inbrott på en gård 

utanför Sjöbo där bytet blev 1.300 

kr. i kontanter. 

Slölden gjordes milt på dagen vet man ännu inte. Bilen förmo• 
das vara falskskyltad. 

medan gårdens folk höll på med Männen hade övemattat i en 
höbärgning. En ruta i yflerdörren gård i Sänna, varifrån polisen lar-

mades. Nar polisen kom dit sade 
hade slagils ut, varefter inkräktar- de att de skulle• hämta legitima• 

tion i bilen men tog till flykten. 
De greps efter någon kilometers 
jakt. Bland stöldgodset mårks nio 
"limpor" cigarretter, 50 par dam
strumpor, fem radioapparater, fis• 
keut.rustning m. m. 

na - som passerade en sovande 

2-årig pojke i ett sovrum - lade 

beslag på en plånbok, förvarad 
en byrålåda. 



SM i bågskytte börjar kl. 10 i dag i Skurup med över 200 dellagar e. Konkurrensen blir knivskarp, last naturligtvis hoppas värdarna i Sku
rup på nya framgångar för Arne Ljungqvist, även om man förstår, a Il han lår del jobbigt mol l. ex. världsrekordhållaren Kjell Hallgren 
och mångårige svenske mästaren Sfen E. Carlsson från Norrköping. Tävlingarna avslutas i morgon på Skurupsklubbens bana på idrolt$
plalsen. Delfagarna har strÖmmat till Skurup, ibland med både barn o ch blomma, och på bilden ser vi fru Å g ort Broberg och hennes make 
Gösta kolla pilarna, medan deras dofter littar på. Den bågskylteinfre sserade familjen är från Skövde BK, och fru Broberg var med i dam-

lagel som log SM förra året. B 
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Rekordnapp vid Hörte 

Ingvar Dahlberg, Skurup, med sin pråklfångsl. 

Ett i spo~tf~skekr~t~ar välkänt namn, Ingvar Dahlberg från Skurup, 
S?.m bl. a. for,mte sa Iange sedan fångade en praktgädda i Svaneholms
SJOn, har åter haft fisketur. Den här gången lyckades han landa en havs
gädda, 112 cm lång och vägande 9,8 kg. Det ovanliga med det stora 
exemplaret var att han fångade den vid Hörte och där är det ytterst 
sällan man . får gäddnapp. 
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Regn och rusk för Skurupsscouter 
som åkte till läger vid lvösjön 

Fr. v. Karl Andersson, Bengt Månsson, Hans Inge Hansson och Gert 

Johansson. 

Det var ingen lovande upptakt på lufts- och lägerliv i Ivösjöns vack
lägervistelsen för ett 50-tal Skurups- ra omgivningar - och bl. a. tävla 
scouter som i går ställde färden till om ett av Skurups scoutkår nyupp
"Kjugekull-lägret" vid Bäckaskog satt pris till bästa kår. Skurupsscou
och Ivösjön. Tvärtom visade sig väd- terna hade priset med sig på resan 
ret från sin allra sämsta sida och i går - och !loppas ha det med sig 
man må innerligt hoppas att början hem igen. Lägerchef på lägret blir 
och slutet inte blir lika. I sju dagar, Skurupslärarinnan Thyra Nilsson och 
resdagarna medräknade, skall Sku- tillsammans med scoutledaren Sture 
rupsscouterna tillsammans med mel- Persson har hon tidigare gett sig 
lan 75 och 100 scoutkamrater från iväg till lägerplatsen för att "son
Simrishamn, Rydsgård, Ystad, Torne- dera terrängen" och förbereda för 
lilla och Löderup idka härligt fri- lägervistelsen. 

----------

FÄLTVANDRING PA JORDBERGA 

Problem och skö-rdeutsikter beträffande viiklöverfrö diskuleras här 

av fr. v. agr. Eric Håkansson, Källstorps gård, agr. Åkesson, Ham

menhög och godsäg. Hans Göran von Arnold, Jordberga. 

-bL-

Skurupsscouter 
tilllägerliv 

Trettio pojkar och flickor ur 
Skurups scoutkår reste på freda
gen med bttss från torget i Sku
rup till ett veckolångt läger vid 
Ivösjön. Dit kommer också ett 
150- ta.l andm scouter från Syd
skåne. På bilden Tomas Rosen
gren och Bo Ivarsson, Skurup. 

•, 
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Rydsgårdsyngling tick 4 duvor 1960 
och är nu hängiven brevdaveodlare 

Brevduveklubben i Rydsgård är 
inte stor - totalt bara åtta med
lemmar men de som sysslar med 
sporten är desto mer intresserade. 
Yngst i klubben är 15-årige bagar
lär}. Kjell Uno Antonius i Ryds
gård - och för en tid sedan debu
terade han i flygsammanhang. 
Det blev en debut med mersmak, 

God tillslutning och bra resultat 
vid Södra SLU-kretsens tävlingar 

Agneta Nilsson, Fuglie, samt systrarna Anna-Britt och Maj-Lis Bengts

son, Alstad, beundras från ovan av Bo Åkerman, Alstad. 

Södra Skånes krets av SLU anordnade på söndagen krets
miisterskapstävlingar i fliidrott på Skurups idrottsplats. Tävlingarna 
gynnades av strålande sommarväder, som lockade de omkring trettio 
tävlande till "stordåd" på kolstybben och i ringarna. Inte enbart man
liga deltog, utan även en liten men naggande god klick tävlande flic
kor förgyllde tillställningen. 

Fqrtuom att det tävlades indivi- Poängen räknas så här: för seg
duelit i de olika grenarna, var det raren, 5 för tvåan, 4 för trean o. s. v. 
även kamp avdelningarna emellan. Segrare i avdelningarnas poäng
De bäst placerade i varje gren bär- tävling blev Norra Skytts SL'u-av
gade poäng till den avdelning han delning, som därigenom ·tog sin andra 
eller hon representerade. Årets su- inteckning i kretsens vandringspris. 
veränaste poängplockare blev Björn Den första inteekeningen tog Norra 
Green, som lyckades med att kamma Skytts i fjor, då liksom i år med 
hem hela 19 poäng till sin avdel- endast ett par poäng tillgodo på två
ning, Norra Skytts. Näst bäste poäng- an, Rydsgårds SLU-avdelning. Norra 
samlare lilev Al ve Jönsson, Skiv-~ Skytts är den enda avdelning, som 
arps SLU-avdelning med 14 poäng. har inteckningar i vandringspriset, 

' \ 

Det är en av de gamla duvorna 
den här, säger Kjell Uno och 

lyfter försiktigt och vant upp en 

ruvande duva ur boet, - medan 

något par med ungar bredvid 
kurrar upp sig lite extra. 

~ 

och som gav ytterligare näring åt hans 
redan tidigare brinnande intresse för 
de bevingade vännerna. För kort tid i 

sedan anordnade klubben första flyg. 
, ningen med årets ungar - och det 

blev unge Kjell Unos första tävling. 
Där belade hans bästa duva en tion
deplats - slagen endast av "läromäs
taren" Knut Nilsson som lade beslag ·( 
på de första nio platserna. Totalt 
släppte klubbens medlemmar den " 
gången 78 duvor från Vä. 

Knut Nilsson var det ja. Det var 
han som för drygt 10 år sedan var 
med om att bilda klubben i Rydsgård 
och för två år_ sedan väckte Kjell 
Unos mtresse for duvor. 13-åringen 
·fick nämligen två par duvor av den 
mera duvvane rydsgårdsbon och det 
har resulterat i att Kjell Uno nu har 
ett 40-tal brevduvor . 
.. Sedan intresset väl var väckt ut
ok!ldes stammen till 9 äldre par -
o~h fi;ir kort tid sedan var det dags 
for KJell Uno att vara med om förs
ta "släppet" av egna duvor. Gissa om 
han tyckte det var spännande! - En 
fantastiskt rolig hobby, tycker han 
- och yngste medlemmen har dess
utom den fromma önskan att det 
skall bli fler medlemmar i klubben! 

SKURUP 
15-16 års yngling erhåller plats som 

AFFÄRSELEV 
den 15 augusti eller senare. 

SKURUPS KEMIKALIEAFFÄR 

Tel. 0411/4&134 



Fest i Skurups Lantmannaskola 

Fr. v. Siv Johansson, S . .liby, Lena Andersson, Vellinge, Marit Larsson, Vellinge och Ingrid Pers
son, Trelleborg, uppvaktas av Leif Nilsson, Valleberga och Eskil Persson, Skurup. 

" Det var fest i Skurups Lant- inleddes med kaffedrickning' un- eleven vid Lantmannaskoian, 
mannaslrola i fredags. Lant- der vilken rektor Gunnar Knuts- Anita Olsson, Grönby, underhöll 
mannaskolans lärare och elever son, Skurup, hälsade de 125 med sång. Festen avslutades 
hade inbjudit Lanthushå:llssko- festdeltagarna välkomna. Vid med dans till musik av Erik 
lans lärare och elever. Festen kaffet sjöng man allsång och Ervadssons trio. 

_,_,, 
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Samkväm L lantmannaskolan 

Ejtm· kaffet hjälpte eleverna till m ed disken. P ti bilden ses fr" 
Douglas Nilsson Honninge, lrerstin Nilssort lringelstad, Lars 
MalmbeTg Hönsinge, Bl"itta FallsbeTg Mantorp och Bntt Ande;rs-

son Skuntp. 

I avsikt att skapa kontakt och gott 
kamratskap mellan Jantmannaskolan 
och den nya lanthllllhållsskolans lä
rarkår och elever, var dessa senare 

samkvämet deltog även lantmanna
skolans elevförbundsstyrelse. 

Rektor Knutsson hälsade g~terna 
välkomna och sedan följde några 
timmars trevlig och kordial samvaro, 
för vilken lanthushållsskolans rektor 
Elisabeth Schartau framförde gäster_ 

i fredags kväll inbjudna till lant
mannaskolan till gemensamt sam
kväm med kaffedrickning o. dans. I nas tack. D-L 

Irantor Svea stenbeck 

Kantor Stenheck 

lämnar Skurup 
Köpingens mUllikliv lider en svår

ersättlig förlust när kantorn fru 
Svea stenbeck inom en ej alltför 
avlägsen framtid lämnar Skurup för 
att bosätta sig på annan ort. Fru 
stenbeck har nämligen nyligen er
hållit ordinarie plats som kyrk;okan
tor i Gustav Adolfs och Ril}kaby för
samlingar i Kristianstads ~än. 

Platsen tillträdes antagl1gen om
kr ing den 10 oktober. 
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Lantbruliarna i S~urupstralite~ är 
bekymrade - liggsäd och sen sliörd · ·. 
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Så här ser större delen av ett 18 tunnland stort bland sädesfält ut hos lantbrukare Thure Persson V. Vem-
men hög. ,, 

Det är inte utan att lantbrukarna Ilanåt slagregnsbetonade nederbörd 
i Skurupsbygden och trakterna där- har dock satt sina synliga spår 
omkring börjar se lite pessmimis- på fälten - och nu måste det bli 
tiskt på skördeutsikterna - soni j sol och värme om inte skörden skall 
för inte så länge sedan var !ovan- sväva i uppenbar fara. Senast i lör- ' 
de. Den senaste tidens emel- dags kom det på många platser in-

om området 20 mm nederbörd på 
mellan en och två timmar och det 
gjorde att många och stora sädes
fält ser ut som om en ringvält ha
de gått fram över dem. Visserli
gen var d~t inget slagregn - tac 

\ 
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60 TORNA-UNGDOMAR LEVER 
friluftsliv i mönsterläger 

Po jkarna tränar semafonering och signaleri ng från lägrets signaltorn. 

- Full rulle hela dagen är min paroll. Det är inte meningen att ung

domarna skall få gå och slöa till! scoutledaren Gösta Carlsson, Val

kärra, har mycket bestämda åsikter om scouting, åsikter som är vär

da att följas. När SkD på tisd_agen gjorde en visit i Tornascouternas 

sommarläger i Veberöd fann vi ett läger som i alla avseenden på

minde om en mönsteranläggning! 

Inte nog med att allting var väl- av att han eller hon kommenderas 

ordnat, snyggt och rent. Här finns till disken. För ö~rigt kan ~e olika 

.. . .. . . patrullernas uppforande aviasas på 

60 praktiga un~domar s~m. l~rt srg en tabell på lägertavlan som har 1 

något så. ovanh~ som drscrplm. De mycket annat intressant att berätta 

lydde romsta vmk från sma ledare också 
och fann sig i det med nöje! · 

GENERöS MARKÄGARE 
PAMPIG ENTRE 
.. .. .. scoutledningen vill gärna framföra 

Lagret belaget på en 4 h~ stor ang ett offentligt tack till markägaren, 

- omg~rdad av skog -:: nagra ster;- lantbr. Kristoffersson, som inte ha

kast fra~. _Romeleklmt ~!r en .hel h - ra upplåtit marken. Han har också 

ten by for srg. Talten hgger 1 pryd- släppt till så mycket virke som be

liga rader på. de~ ter~assformade hövts, och det är sannerligen inte 

sluttm.':ger;. Ha_r fnms mtendentur små kvantiteter! Dessutom har läg

m~.d faltkok, sprs, drsk,. t~rkstall och ret fått låna en av gårdens trakto

mJolkkyl m. m. Utsprsnmgen sker rer 
vid ett j ättestort vinklat bord som · -

scouterna själv byggt liksom allt an
nat. "Bordsskivan" består av flera 
hundra rönngrenar som skickligt flä
tats samman. I mitten markeras en 
uppställningsplats av sju patrullflag
gor. Entren är pampig värre med 
semaforanläggning och fällbar bom. 
Innanför vajar svenska flaggan på 
en nytirnrad furstång. 

LÄGERKYRKA 

Nedanför boplatsen kan scouterna 
idka fotboll på en större plan yta. 
Inne i en glänta i skogen där sol• 
ljuset nätt och jämt tränger genom 
det gröna lövverket har man byggt 
en lägerkyrka med altare. Där förrät- l 
tade kyrkoherde Ragnar Thoreli fri
luftsgudstjänst ·med nattvardsgång i 
söndags. 

DISCIPLINSTRAFF 

- - För första gången har vi i år 
blandat pojk- och iliekläger berät
tar Gunnar Carlsson. Försöket har 
slagit mycket väl ut och jag såväl 
som flickledaren, frk Elsa Diehl, är 
mycket nöjd med samarrangemang
et. Ungdomarna har skött sig perfekt. 
Några förselser mot ordningsstad
gan renderar omedelbart ve
derbörande ett disciplinstraff i form 
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INGA FRILAHDSVIHDRUVOR l AR 
SKURUPSBO LURAD TRE AR l RAD 
De sista årens väderlek har inte 

precis varit gynnsam för att få vin
druvor att mogna på friland. Solen 
har visat sig för litet för att få den
na sydfrukt att utvecklas normalt. 
Detta konstaterande gjorde köpman 
OVE WICKMAN i Skurup, när vi 
l besökte hans vingård, som ligger väl 
skyddad bakom fastigheten vid Järn
vägsgatan. Flera vinrankor klättrar 
utmed husväggen men i toppen på 
dessa sitter endast några små för
krympta klasar. Frukterna är inte 
större än små ärtor. 

Sista året det blev verkligt fina 
klasar var 1959, fortsätter köpman 
Wickman. Då var fruktbildningen till 
och med så riklig att flera klasar 
kunde användas som dekoration i de 
skyltfönster, som vetter mot Järn
vägsgatan. För att druvklasarna skall 

·utvecklas och gå till mognad fordras 
rikligt med värme och framförallt 
sol. I övrigt frodas trädgårdsväxterna 
i den Wickmanska trädgården och 
från flera olika rabatter lyser just 
nu rosor i alla färger och storlekar. 
Så småningom är det meningen att 
rosenrabatternas antal skall utökas 
och bilda en effektfull och vacker 
färgklick i den idylliska trädgården. 

l 

BATTRE FöRUTSATTNINGAR Präktiga druvor kan trädgårdsmås

att få vindruvorna att mogna har !are Hans Lindskog skörda i sill 
däremot trädgårdsmästare HANS 
LINDSKOG i Skurup. Han har en växthus (överst) medan köpman 

vinranka stående i ett av sina växt- Ove Wickman endast kan konsla
hus och denna bär varje år rikligt, 
Det är blåa druvor som skördas och tera all del blir miss även i år 

just nu kan hr Lindskog börja att (underst). l 
ta de _första. D~nna odling hör dock 
helt tlll hr __ LII1~s~ogs e~en ho?by att få de sydländska växterna att 
och någon forsal]mng b~1r det m~e bära frukt. Endast idealsomrar kan l 
tal om. Den fruktbara v_mrankan ar ge tillfredsställande skördeutbyte på 
gami!lal och redan hr Lmdskogs fa- friland och dessa ser ut att lysa med 
der lat plantera den. Flera gånger har sin frånvaro nuförtiden 
den måst beskäras för att inte bli ' 
för frodig men trots detta och åldern 
är den fortfarande bärkraftig. 

Klimatet har således blivit sådant 
att det behövs konstlad värme för 

Kommunalfullmäktige i Rydsgård 

har valt efterträdare till den avgå
ende snickaremästare Lennart Ed

--"----~---~--=------1 båge. Han avsade sig alla sina för

l 

utvarande kommunala uppdrag, vil
/7. i ka varit talrika, och som ersättare 

V på de olika posterna valdes ett fler
tal personer. Således blev lantarbe- 1 

tare Hjalmar Larsson, Slimmingeby, l 
hans ersättare som ledamot i kom
munalnämnden, byggmästare Nils 
Lindskog, Slimmingeby, ersättare i 
hälsovårdsnämnden som ledamot 
medan chaufför John Nilsson, ö rsjö, 
blev vald till vice ordf. i hälsovårds
nämnden. I idrottsnämnden efterträ
des Edbåge av byggnadsarbetare Karl 
Axel Larsson, Slimmingeby, och i 
valnämnden av murare Erik Nilsson, 
Slimmingeby. * 
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SKöRDETRöSKH/HGEH PABöRJAD 
RYBSEH FÄRDIG VID RYDSGARD 

Rybsen rann fint genom fröskan vid premiären går på Rydsg!rds 
gård. 

Bråda dagar stundar för lantbruket och tröskorna har åter så smått 
börjat visa sig ute på fälten. Ännu så länge finns det inte så många 
lantbruksgrödor som är skördetröskmogna, men på sina ställen har 
oljeväxterna mognat så pass att det går att tröska. Det är framförallt 
höstrybsen som är mogen och som är något tidigare än höstrapsen. I 
går startade man tröskning av· rybssltörden på Rydsgårds gård och det 
hela verkade att flyta normalt. · 

Så· mycket mera anmärkningsvärt l kunna avverka alla oljeväxterna i 
var, 'att detta rybsfält inte lagts ·"på en följd, då torkl.tingen går relativt 
sträng" utan man tröskade den rot- ' snabbt ute på faJten. . 
ståe;nde grödan direkt. Det hela var 
dock ett försök, men om vädret hål-
ler sig och vattenhalten i fröet inte 

Den vid frafikolyckan i Anderslöv 

om komne 22-år ige Bengt Gun· 
na rsson, Skurup. 

är för hög kommer hela staben av 
skördetröskor som är fem stycken 1 

att sättas in på rybsfältet i dag, om
talade förvaltare 3 t i g A n d e r s
s o n, när vi träffade honom. 

R'ydsgårds gård säljer korna 
Göddjursproduktion tar vid 

,. 

Ladugårdsförman Theodor Nilsson visar här fram nr 20 Elma som 

under sin andra laktationsperiod väntas komma upp till en avkast

ning på närmare 300 kg smf. 
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Kraftigt EXEMPLAR av 

c ' 

Björnlokan 
- En baddare till att vara stor, 

säger flickorna på bilden ovan om 
den kraftiga B j ö r n l o k a n, som 
växer invid Smyge hamnplats. 
Västen tilldrar sig onekligen en 
del intresse genom sitt omfång. l 
Smygehamnstrakten brukar före
komma exemplar av den kraftiga 
växten även om de inte är så tal
rika. 

För att examinera så hör den 
till familjen flockblomstriga och har 
ganska så stor likhet med hund-
äxingen. Den växer sig emellertid 
betydligt kraftigare och kan stund
om n å en höjd av över två .me
ter. Det ovan avbildade exempla
ret hör till ett av de största och . 
mäter innemot 2,5 m. i längd. Näm-
nas bör kanske också att Björn
lokan inte hör till de allra vän
ligaste växter som förekommer 
bland den svenska floran. Vissa 
människor kan nämligen få elak
artade utslag om de råkar komma 
i beröring med bladen. 

1

1 

Björnlokan. har också viss släkt
skap med d1llen, som odlas soin 
krydda i våra trädgårdar. Det vo
Te kanske något att tänka på nu 
när kräftkalasen snart står för dör
ren. Fuktiga platser är det käras
te tillhållet för växten, men den 
ovan avbildade växer på en gan
ska torr plats, varför avvikelser 
kan förekomma. L__ 

MOPEDMAS.TERSKAP l BORRINGE 

Hans Evert Persson, Skårby, klarar av ell prov på gungbrädet. 
Fr. v. ~engt Herlöfsson, Hag lösa, och Per Göransson, Anderslöv, 
ser på. Tävlingsled. Olle Nilsson, Slimmingeby, sköter tävlings-

journalen. 

Södra Skånes krets av SUF an- tävlingen som förmodligen kommer 
ordnade på söndagsförmiddagen täv- att anordnas tillsammans med di
lan för de som i de olika avdelning- striktstävlingen i rattmästerskapet 
arna kvalificerat sig i teknisk kör- som är planerad att äga rum i Jä
ning med moped. TäVJlingen leddes gersbo på söndagen. Resultatet av 
av kretstävlingsledaren Olle Nilsson, kretstävlingen blev att Torsten An
Skurup, och Sven Svensson, Bör- dersson, Skårby, segrade på 63 po
ringe, som också fungerade som do- äng. Tvåa blev Bengt Härlövsson, 
mar e. De två bästa i söndagens ar- N. Skytts, 60 poäng och trea Hans 
rangemang går vidare till distrikts- Eve Persson, Skårby, 56 poäng. ____ l,, 
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Flera vid Skurups simskola 
tog magistern och kandidaten 

Skurups simskola hade under lör
dagen avslutning vid köpingens fri
tidsområde Dingsmarken i Skate
holm för andra omgången simele
ver i sommar. Sammanlagt har ett 
80-tal barn deltagit i denna kurs 
och samtliga visade prov på vad 
de fått lära i de olika tävlingar, 
som ingick i avslutningsprogram
met. Närvarande vid avslutningen 
var förutom en stor skara anhöriga 
även rektorn vid Skurups enhets
skola F. E i d e r b r a n d t och 
skolsyreisens ordf. J u I i u s 
C ar I s s o n. 
Programmet började med inmarsch 

och hälsningsanförande, varvid rek
tor Eiderbrandt riktade några ord 

· till simskoleeleverna och deras· in
struktriser över den uppskattning 
som simkurserna · rönt. Därefter var 
det skolstyrelseordf. Julius Carlssons 
tur att dela ut de märken och di
plom som erÖvrats av eleverna under 
kurstiden samt promovera simkandi
datema och de som tagit magistern. 

Man fog del med glaff humör, 

!rots regn och 14-gradigt vaffen, 

vid Skurups simskolas sista · av

slutning för året. Fr. v. Lars Wick

man, som klarat mag., Anita Nils

son, Skurup, och Sven Carlsson, 

Malmö, båda kandidater. 

Efter denna ceremoni tog de olika 
prov och tävlingar vid som skulle 
visa vad eleverna fått lära. Av täv
lingsivern att döma så fick de när
varande det intrycket, att det varit 
mycket villiga elever, som simskolans 
instruktriser haft att göra med. Så 
väl visade samtliga vad de fått lära 
för att finna sig tillrätta i det våta 
elementet. Tävlingarna började med 
frisim för pojkar, där· Sven Svensson 
blev etta, därefter följde ett par olika Madsen och praktikant Lena Nilsson, ' 
skämttävlingar innan uppvisningen fått motta presenter och blommor av 
avslutades med livräddning i vilken eleverna. 
Ann-Charlotte Sernert visade sig på 
styva linan och blev bäst. Tjusigt var 
även den vattenbalett, som utfördes 
av ett 20-tal simelever. Allt avsluta
des med bullfest för barnen. Dess
förinnan hade instruktriserna vid 
simskolan, Gunvor Mårtensson, J an e 

MÄRKESTAGNING 
Magistern, brons: Yvonne Leander 

och Jörgen Axland. Magistern, järn: 
Lars Wickman. Kandidaten, guld: 
Anita Nilsson, Ann-Charlotte Sernert, 
Ann-Marie Bengtsson, Lars Wickman 
och Sven Carlsson. Silvermärke: Ing
rid Sernert, Ann-Charlotte Sernert, 
Lena Bengtsson, Sven Carlsson, Ann
Christine Wickman och Bengt Måns
son. Bronsmärke: Stellan Ringström 
och Olle Viberg. ·Järnmärke: Kristina ' 
Röstberg, Berit Hansson, Ann-Catrine 
Larsson, Sven Svensson, Gert Lars
son, Ingegerd Larsson, Bengt Mår
tensson, Claes Mårtensson, Birgitta 
Linda!, Ann-Christin Jönsson, Benny 
Lönnborn, Ingrid Lennartsson, Göran 
Holmkvist,Ingegerd Nilsson, Tommy : 
Ljunggren, Eve Svensson, Gun Lars
son, Gerd Österling, Maj-Britt Hell
kvist, Eva Nilsson och Mats Egard. 
Livräddarmärket, silver: Jörgen Ax
land. Livräddarmärket, brons:' Jörgen 
Axland, Ann-Marie Bengtsson, Sven 

l Carlsson och Lena Bengtsson. Liv
räddarmärket, järn: Ingrid Sernert, 
Jörgen Axland och Ann-Marie 
Bengtsson. . 

Diplom tilldelades 'följande: Ingrid 
Lennartsson, Stellan Ringström, Per 
Lundberg, Lena Nivald, Ann-Catrine 
Larsson, Benny Lönnborn, Ann-Chri
stin Wickman och Sven Svensson . 

För övrigt k"n n~m;1as att under 
simborgarperioden har 121 prov bli
vit avlagda, varav 13 erhållit femårs
märket och 4 tioårsmärket 
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,!1 Rosornas paradis . i Skurup Il 
1 

Bland raderna av rosenplanfor trivs fr. v. Violefta Söderlind, Inger Lönnborn, Inger Herrström och Ufla

Maj Hultgren. 

En rosenodling, som av flera gästande studiegrupper fått namnet Skånes vackraste, är Hollandia ro

senodling i Skurupstrakten. Den är för övrigt vackert belägen bakom Svaneholmssjön men kanske en aning 

svår att finna för dem som inte känner till vägarna. Men besökarantalet är ändå så stort att ägaren P e -

t e r V e r w e y måst sätta upp skyltar invid vägen till rosenfälten, där han varnar besökarna för att gå 

omkring på egen hand. 

Det är inte så litet antal rosen- sorna på Hollandia blivit utplante
sorter som odlas på de 10 tnl stora rade som sticklingar och detta för-
rosenfälten. över 300 olika sorter f . .. t .. tt bl · bl' 
finns det att välja på och detta an- armgssat gor, a omnmgen Ir 
ser till och med Verwey vara en fördröjd. Verwey sticker inte under 
aning för mycket. En del sorter kom- stol med att det är mycket arbete 
mer därför att gallras bort till kom- med en rosenodling om den skall 
roande år och gå ut från sortlistan. vara förstklassig. Inga tjuvskott får 
Det blir för mycket att välja på för lov att växa ut från grundstammen, 
kunderna menar ägaren till Hollan- som bär upp de olika rosensorterna. 
dia. De tycker alla sorterna är vack
ra, men vill gärna ha tag på sådana 
som verkligen smälter in i miljön 
hemma i trädgården. Det underlättar 
därför en del om det finns en aning 
mindre att villa bort sig med. 

SEN BLOMNING 

1're Sklll"upsflickor 
på nordiskt iäger 
I går åkte tre flickor från Skurups 

kvinnliga gymnastikförening i säll
skap med föreningens ledarinna gym-

Nästan över~llt i trädgårdsrabatt.er: nastikdir. Else Andersson till Malmö
na ser. r:'an JUSt .. nu rosorna s~a 1 hed i Sörmland för en veckas läger
full fa~rmg. Så. ar emell~rtid Inte vistelse. Till lägret samlas ungdomar 
fallet pa Hollandia rose.nodlmg. J!'o~st från hela N orden för att ytterligare 
om åtta ~a~ar kan besoka;na glad.Jas förkovra sin färdighet i gymnastik. 
åt den harliga prakte~ fran .. de olika Undervisningen under lägervistel
rosensorterna. Anlednmgen ar att ro- sen är uppdelad i två avdelningar, 

- dels träning i rytmisk gymnastik och 
dels uppvisningsgymnastile Samtliga 
tre flickor från Skurup valde upp
visningsgymnastiken. De lyckliga 
flickorna är Eja Sjöberg, Kerst in 
Trenk och Marianne Karlstedt. Samt
liga flickor har för övrigt varit myc
ket intresserade av gymnastiken och 
tillhört Skurups kvinnliga gymna
stikförening i 13 års tid. 

Filadelfiafö1·samlingen i Skurup 
håller frilu ftsmöte på tm·get i s :, iv
arp, .tisdagen den 7 aug. kl 19.00 samt 
efter detta datum varje vecka. 

Då blir rosen tillbakasatt och häm

mad i sin utveckling. Samma gäller 

ogräset. Detta får inte heller växa 

hur som helst utan rensas bort sål 
fort det börjar sticka fram. Till följd 
av den regniga väderleken har ogräs
rensningen blivit en aning mera 
kostbar än som annars är fallet. Det 
är för fuktigt att rensa med maskin 
titan detta får ske med hjälp av 
manuell hjälp. Till detta har Ver
wey skolungdom och de trivs med att 
arbeta i trädgårdsodlingen även om 
taggarna från rosorna kan vara garis
ka så vassa i fall man råkar komma 
för nära. 

Men som sagt om åtta dagars tid l 
bjuder ägaren till Hollandia alla som 
är intresserade av att titta på de 
praktfulla rosenfälten dit ut och ta , 
en rundvandring. Själv går Verwey 
mer än gärna med och visar runt på 
vad han har att erbjuda. Den nyaste 
rosensorten, som finns att tillgå är en 
spräcklig sak som lystrar till namnet l 
Andvillesspark och kommer från 
Frankrike. 

A. A-n 

på torget i SKIV ARP tisdagen den l 
7 aug. kl. 19 och därefter varje vecka 

VALKOMMEN LYSSNA l 
till sång, musik och kort predikan 

FILADELFIAFöRSAMLINGEN 



Arbetet tisdag 7 augusti 1962 - 9 

DUKTIGA SKURUPSSIMMARE 

Skurups simskola har hållit sin sista avslutning för säsongen i Bingsmarken, Beddinge. När det var tid 
för märkesutdelning öste regnet ner, varför denna fick ske inomhus, i simskolans avklädningsrum. På 
bilden några av de duktiga barnen: Lars Wickman, Sku1·up, som klarat av järnmagi~te~n, Anita Nilsson 

och Ann Charlotte Sernert, Skurup, samt Sven Carlsson från Malmö, som tagit kandidaten. 
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~ * 
~ Välbevarade handlingar visar 11 : 
~ ~ · 

~ 11 V. Vemmenhögs by på 1800-talet l 
Tidigare har nämnts i en artikel om gamla bevarade kartor från 

V. Vemmenhög, som har sill ursprung såväl före som efter enskiftets 
genomförande. Men del finns mycket mera bevarat från gamla lider 
i V. Vemmenhögs socken. Särskilt välbevarade är olika handlingar 
från mitlen av 1800-lalel. Under denna tidpunkt lär även det kom
munala systemet ha blivit infört i socknen. En välbevarad teckning 
finns över den förste kommunalordf. i socknen, daterad år 1863. 
Hans namn var O l a S v e n s s o n och säkerligen en myndig man 
på sin lid, som hade mycket att beställa. 

En god bild av folkets· liv och le
verne från den aktuella tiden får 
man i de bevarade handlingarna. In
te bara frän V. Vemmenhögs soc
ken utan även frän andra socknar i 
Vemmenhögs härad. Några av de 

~örre problem var fattigvården, 

~
n en upprättad fattigvårdsstadga 

terad 1848 från V. Vemmenhög vi
.,ar att det var väl sörjt för de 
gamla i socknen även på den tiden. 
Tvistefrågor_ vållade även vägunder
hållet mellan de olika socknarna, vil
<:et tydligt står att utläsa i en 13 
',dor tjock handling från landshöv
ingeämbetet i Malmöhus län från 

.<r 1864. Intressant är även den hand
ling från rikets kammarkollegium j 
början på 1860-talet, där tydligt fram
kommer vilken irritation bland sock
narna frågan om bostadsunderhåll 
till en nyligen inrättad provinsial
läkaretjänst i Anderslöv orsakar. 

Bettleri förbjudes 
För att återgå till 1848 års fattig

vårdsstadga, så förbjöd denna allt 

' ' 

bettleri framtiden inom V. Vemmen
högs socken. De som inte själva 
kunde bidraga till sin försörjning 
fick i .stället årligt underhåll från 
socknen bestående av en tunna råg, 
en tunna korn, två skeppor malt 
samt åtta riksdaler i kantaner för 
mansperson. Ett kvinnligt fattighjon 
fick nöja sig med fyra skeppor råg, 
en tunna korn, två skeppor malt 
och samma ersättning i kontanter 
som männen. Rågen och kornet kun
de bytas ut mot bröd och då var 
tilldelningen 12 marker bröd till var
je man och 10 marker bröd till varje 
kvinna i veckan. Detta gällde helt 
arbetsoförmögna medan för övriga 
fattighjon illdelningen rättade sig 
efter arbetsförmågan. stadgan inne
håller även stränga förbud på att 
taga folk i sin tjänst från andra sock
nar, vilka inom· en snar framtid 
skulle komma att ligga socknen till 
last. 

Lätt få brännvin 
Någon större kontroll på utminute

ring av brännvin var de ,säkerligen 
inte enligt vad som står att utläsa 
av ett beslut fattat år 1864 på en 
av kommunalstämmorna. Enligt det
ta fick en viss Sven Trulsson tillåtel
se att försälja brännvin i sin fastig
het nr 4 i V. Vemmenhög. Detta 
beslut fattades enligt den förordning 
som gjorts upp året innan av Kungl 
Maj :t om påbud för försäljnfug av 
starka drycker. Naturligtvis var det 
inte så underligt att ·brännvinet spe
lade en ganska stor roll i livsföring
en på den tiden, då det var så lätt
åtkomlig. 

Andra papper visar köpekontrakt, 
testamenten och löneersättningar till 
tjänstefolk. Här ltan nämnas att el) 
piga år 1861 i V. VellUl).enhö!; hade 
45 riksdaler om året plus fntt logi 
och fri tvätt. Lönen utbetalades j 
tre terminer. 

En tuschteckning : av V. Vemmenhögs försie kommunalordf. Ola 
Svensson ingår bland de gamla handlingarna. Teckningen är dale
rad år 1863 och ger en, god föresfällning om den makt och myn-

dighel nämnda person kunde tänkas ha inom socknen. 

l Tvist om vägunderhåll 
l k .. . . .. vat ägo. Denna ville läkaren att samt- Kammarkollegiets handlin,g, där rl-Bostadsfvisf åt ä are Ett J?ål. om: vagunderhall t1lls?illt liga socknm; skulle , köpa av honom kets ;vapen och den kungliga k!onan· 

t d landshovdmgeambetet behfilldlas 1 en för en summa av 700 ·riksdaler. Yr- finns utprånglade. · En svår nöt att knäcka var .Y - lunta på 13 .~idor. Underhållet.:rörde kandet väckte som sagt avslag av , Detta är bara ett exempel på vad 
ligen bostadsfrågan åt .~n n~l1_en d~ ~tora vagarna ge~om harad~.t, flera socknar och gav upphov till som finns att tillgå bland handling;.· 
inrättad provinsialläkareJanst 

1 
... n: namhgen .norra och sodra landsva- en säkerligen svårlö~t tvist. Det var arna i V. Vemmenhögs byalåda. 

derslöv i början av 1860-talet. TJans gen. Av ~nnehållet framgår att de nämligen inte i lag påbjudet att Mycket annat skulle kunna omnäm
ten gällde både Skytts och VemJ?en- norra socknarna i häradet, Svedala, landsortssocknarna skulle bidraga nas ifall utrymmet tillät. Känn<lfe 
högs härader och socknarna 

1~0n;J. Gustavs (numera Börringe) och Sku- med underhåll av läkarbostad. För- som granskat de gamla handlingarna 
varje härad skulle enli~ en gJord rup ville bli befriade från under- månen var således grundad på fri- anser att flera av dem är ganska 
överenskommelse hålla lakarents d~ hållsskyldighet. på södra landsvägen, vill. igt åtagande och där. fo.·r utlöstes j unika. 
bostad Den av socknarna u ~ a då de ansåg s1g ha nog med under- tv1sten. Ett vacker s1gill pryder · A. A-n 
ansågs. emellertid för liten °lf lafta- hållet på den norra landsvägen. Hä- =~--------------=~-------~-----1 
ren yrkade på tillbyggnad. esu a- radsrätten och landshövdingeämbetet 0 
tet blev att 15 socknar i V~mmen- var dock av arman mening och be- fj 
l hög jämte Bösarps socken 1 Skytts frielse från denna skyldighet fann z0 
, reste sig till storms mot yrka~det. man inte, Det var främst brounder- - r 
Förlikningsman i målet blev Rikets hållet målet vilade på, varvid Skiv- ) 
Kammarkollegium i Stockhohn, som arpsbron fällde utslag. De båda rätts-
inte ansåg sig kunna bifalla de k~~- instanserna ansåg nämligen att den-
gande socknarnas önskemål om J- na bro även betjänades av vägfaran-
tagande från vidare bostadsunder- de från de norra socknarna. Dess-
håll åt läkaren. Det hör till saken utom var inte norra landsvägen i 
att tvisten rörde sig om en ??'gg- behov av samma underhåll som den 
nad i Anderslöv, som den tJ.ans~- södra, då den ansågs vara betydligt 
l görande provinsialläkaren hade 

1 
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Enmilatur varje dag ... 
~ Vem slår honom? 

Slimmingeby vid Skurup har också sin stålfarfar. Det är 94-årige 
Hans Olsson, som för att få motion dagligen tar en lång cykeltur. 
En mil är en bagatell för honom och man kan hålla med honom i 
detta, då man ser honom "hjula" omkring på gårdsplanen till svär
sonens fastighet. Här finner man ingen reumatism och gikt - och 
heller inga sura miner. När hans släktingar ber om ett handtag tar 

\ han sin cykel och ilar till hjälp - även om släktingarna bor på 
många kilometers avstånd ... 
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~i En mil på cyl(el ar bagatell i~ 
" " 

~ för pigg 94-åring i SJimminge Il 
" -ii Spänstig och vital trots sina 94 ii 
ii år är Slimminges äldste invå- 55 
:: nare HANS OLSSON. När lus- :: - " U ten faller på brukar han plocka 55 
:: fram cykeln och ta .sig en tur :: 
:: på så där en mil runt om i :: 
H . ~ 

trakterna kring Slimminge. •• 
55 - Jag brukar också hjälpa till 55 
:.:. "· •• litet så smått på svärsonens lant- :. 
!$ bruk, framhåller den pigge gam- ii 
:: !ingen. Det går inte att sitta :: 
:: rakt fram och titta på väggarna, :: 
ii menar han, då hade det nog va- !! 
!5 rit slut med cyklandet för länge 55 
55 sedan. i! 
" " :: Nittiofyraåringen är en man :: 
~ ~ 
55 av den· gamla stammen, som ti- 5! 
:: ' digt vant sig att arbeta och ,ar- :: 

:: beta hårt. Han · kom nämligen il 

~-... 

" " ii tidigt ut i förvärvslivet. Efter U 
ii olika tjänster hos lantbrukare i U 
ii Ystadstrakten etablerade sig Ols- ii 
:: s~n i 30-årsåldern som egen :: 
!5 lantbrukare . Han startade sin ii 
55 lantbrukaregärning i Tor sj ö ·och !5 
ii efter ~tt ha flyttat omkring till 55 
ii olika gårdar i trakten blev han ii 
:: slutligen bofast i Slimminge på :: 
ii den gård som numera svärsonen lä 
.. I v a r J e p p s s o n innehar och ... 
:: ~~ u 
" .. - .. 
55 EGEN VILLA !$ 
" n Si Efter att ha överlåtit gården U 
:: till svärsonen flyttade Hans :: 
ii Olsson jämte sin maka till en !5 
ii villa som han inköpt i Slim- ii 
:: minge by. Här bodde de båda :: 
ii ända till hustruns frånfälle. Då Ei 
ii tyckte emellertid Hans Olsson U 
ii att det blev litet för besvärligt Ingen vågar gissa . på den höga åldern av 94 år, när de ser ii 
U med mathållningen varför han Hans Olsson komma cyklande. U 
:: flyttade ner till gården till dot- :: 
~ ~ 

•
:.:: ter och svärson. Där tillbringar behöver ansas elier husen be- så pass spänstig och uppnå hög :::: 

han nu sina dagar och där trivs höver sitt underhåll, då cyklar ålder är: låt allt gå i de gamla 
j:: han. Men tro inte därför att Hans Olsson upp och uträttar gängorna och koppla inte av för :: 

l 
ii villan i Slimminge by får stå det som skall g!iras. D ep pigge mycket, för si, det tar på kraf- ~S 
i5 och förfalla. När villaträdgården åldringens medicin för att bli terna. U .. " - .. \.' 

laaaaaaaiJaCiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.,J'aaaaaaaaaaal 
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jNy design~ äggl 

o 

Ett mi-ndire v-anligt ägg fann 

Cliaes-Ingemar Olsson, Gärdslöv, 

(på bilden} när han som vanligt 

. p1lockade dagens skörd på sin fa

i ders gärd, Lantbrukare Claes Ols

! son, Gärdslöv. Pä Claes Ingemars 

morfars hönsfarm gjordes för en 

tid sedan ett liknande fynd. Man 

fann där ett billjardsformat ägg. 
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L:a Beddinge gamla kyrkogård 
gör foga tilltalande intryck 

Som synes behöver en del av de gam la g ravvårdarna rä tas upp. 

En hundraårig frid vilar över de gamla gravhällarna på ·Lilla Beddinge gamla kyrkogård. En frid, 
som tyvärr alltmer börjar ta formen av förfall. Den gamla gravplatsen ligger alldeles utmed landsvägen 
Källsforp-L. Beddinge och en ganska tvär kurva, som rundar kyrkogården gör, ati förbipasserande mer 
än annars blir upp.märksam~ade på vad som håller på att ske. 

Det är en föga uppbygglig syn att vilar på den gamla kyrkogården så vis kornmer socknen ifrån en hel 
mitt i en djungel av förvuxna träd fanns kvar, så länge har den gamla del underhåll. Ett annat alternativ 
och buskar skymta gravvårdar, som kyrkogården varit i skick, omtalar vore att använda området till ny 
lutar var och en på sitt håll. Vis- kontraktsprost Sigfrid Li!jekvist. Nu gravplats, men det är knappast tro
serligen gjordes en upprensning · i finns snart ingen av de efterlevande ligt att det blir så. Det finns till
fjor bland det vildvuxna lövverket, kvar som kan vårda om gravplat- räckligt med mark att utvidga den 
men detta resulterade" bara i att de serna och resultatet låter som sagt nya kyrkogården vid den nuva- . 
lutande gravvårdarna kom allt mer inte vänta på sig. Visserligen har rande kyrkan i Lilla Beddinge. 
inom synhåll från allmänna lands- kyrkorådet i uppdrag att se till att Att så in gräs är en enkel och 
vägen. Kyrkogården är ett minne platsen hålles någorlunda i stånd, . radikal åtgärd, men på samma gång . 
sen den tid, när Beddingeborna hade men de enskilda gravplatserna ingår en kulturförstörande åtgärd i smått. 
sin kyrka förlagd dit. Detta är mer inte i detta underhåll. Vad som skall Det finns säkerligen flera av de 
än hundra år sedan. En ny kyrka göras i framtiden har inte dryftats gamla gravvårdarna, som har en hel 
byggdes längre söderut i socknen än, fortsätter kontraktsprosten. Plat- del att berätta för eftervärlden, men 
och sedan har som sagt det gamla sen utgör otvivelaktigt ett minnes- som skulle utplånas i och med att 

1 
lämnats åt sitt öde. märke för socknen och helt radera de jämnades· med marken. Visser-

Så länge efterlevande till dem som ut det gamla vill man ej göra. !igen offrade socknen 1.000 kr i fjor 

"~~=====r~-+'-------l l l . . på att rensa bort en del vildvuxna ' /;' F era a ternahv l träd och buskar. Offras samma sum-

j-~ Det enklaste vore naturligtvis att ma på att räta upp de lutande grav-
. ----· / jämna området och så in gräs i stäl-l vårdarna skulle säkerligen den gam-

let på den gamla kyrkogården, fram- la kyrkogården visa en vacker in
håller kontraktsprost Liljekvist.. På syn för flera år framåt. 

""'') 
' 
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Sällskaplig gås t ~röbbelöv 

ar hela familj e n s kelgris 

En gammal och klok Skåne
gås står att finna i Västra Nöb
belöv intill Skivarp hos lantbr, 
A n d e r s P e r s s o n (se bil
den). Gåsen har med tiden bli
vit hela familjens kelgris och 
hon har nu uppnått den re
Hon sällskapar med familjemed
Honsällskapar · med familjemed
lemmarna precis som vilket an
nat sällskapsdjur som helst. 

En gång i tiden var det me
ningen att "Pilan", gåsen kallas 
så i familjen, skulle stryka med 
vid mårtensslakten, säger lantbr. 
Persson. Nu blev det inte så, 
för "Pilan" var redan i sin 
barndom en ovanligt klok gås 
som gärna tydde sig till gårdens 
folk. Hon lärde sig att äta ur 
handen på matmor, det gick att 
bära henne runt lite hur som 
helst och hon lärde sig en del 
små knep, som gjorde att vi 
blev fästa vid henne. 

KAN BLI 40 AR 
Nu är hon för seg att äta, 

så nu får "Pilan" leva på._ går
den så länge hon vill, säger 
lantbr. Persson med ett leende. 
Jag tror för övrigt att hon näs
tan kan bli äldre än jag, fram
håller han. Enligt vad hr Pers
son känner till finns det gäss 
som har blivit ända upp till 40 
år gamla. l så fall är ju "Pilan" 

rena barnet ännu. Lantbr. Pers
son sätter sig på trappan för att 
prata litet med familjens kel
gris och gåsen svarar med sitt 
kvackande läte precis som om 
hon förstår vad hennes husbon
de talar med henne om. 

TAL EJ FRÄMLINGAR 

Främmande' människor, som 
inte hör gården till är "Pilan" 
däremot mera skeptisk mot, om
talar lantbr. Persson vidare. Det 
har hänt mer än en gång att 
en främling som kommit och 
hälsat på blivit biten i benet 
av den kloka gåsen. Naturligt
vis blir de, som blir utsatta för 
misshandeln en aning förvåna-

-de och även rädda. En gås som 
kommer emot en med öppet 
näbb och ett hotfullt väsande 
läte från strupen kan nog se så 
respektingivande ut. Något som 
den kloka gåsen heller inte tyc
ker om är att flytta från en 
plats till en annan. Jag och min 
familj har flyttat till ett par 
olika platser på senare år. Var
je gång vill "Pilan" gå tillbaks 
till det gamla stället, där vi 
bott tidigare. Men hon resigne
rar fort och kommer tillbaks ef
ter ett par dar, när hon börjar 
bli hungrig, säger lantbr. Pers
son och lyfter "Pilan" skrattan
de ·upp i famn. 

,, 



•• ar kvar Södrans kostymatelje 
bland · 3000 dräkter • 

l Svedala 

En imponerande samling olika utstyrslar för alla slags arrangemang kan fru Marianne Mårtensson t. h. och 
hennes medhjälperska fru Svea Jönsson, t. v., visa fram ur garderoben. 

En något ovanli'g hobby om det nu går att karaktelisera som en sådan, har fru Marianne Mårtensson i Sve
dala. Hon jämte fru Svea Jönsson syr nämligen upp teater- och maskerad kostymer i stor skala. Garderoben· 
av uppsydda kläder är imponerande och inte mindre än 3.000 olika kosty mer finns att välja på. De represen
terar tillhopa national- och karaktärsdräkter från praktiskt taget hela världen jämte ett otal av fantasidräkter 
som användes vid olika fest- och scenframträdiinde av olik11 artister. 

Det hör nämligen till saken att de l utomlands att de skall tänka på l lyckades hon för inte så länge sen 
båda damerna inte syr ihop dräkter h~nnes teatera~elje !fall de får sy_n info.rliva t:'å äkta kimonos från Ja
och kostymer för sitt hoga nöjes pa någon um.{ drakt. På så VJ.S 1 pan med sm garden·ob. 

skull. Det mesta sker på beställning 0 
och de dräkter som finns i garde- / "/. 

6
. ) 

roben hyres ut till ' dem som så ön- ) <7- , ....___ 
skar. Det finns fullt upp att göra l )' 
från morgon till kväll, omtalar fru 
Mårtensson. På sista tiden har be-
ställningarnas antal ökat undan för 
undan allteftersom det blir känt vad 
vi sysslar med. Något som också är 
trevligt är att de flesta återkommer , 
!J1ed nya beställningar efterhand . 
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~~ Rekordfest i Skivarp ~~ 
•• III 

0 PUBLIKREKORD är väl det 
minsta man kan säga om sön

dagens blomsterfest i Skivarp. All
deles fullpackat av människor var 
det längs kortegevägen, där det 
vackra blomstertåget drog fram 
med den 40 man starka polisorkes; 
tern från Liibeck i täten. 

O TIDIGARE om åren har eve
nemanget dragit ca 15.000 per-. 

soner, men i år vågar man · gissa 

på betydligt flera. Vädrets mak

ter var också gunstiga mot Ski

varpsfesten. · Inte en droppe regn 

föll · under hela dagen. Unikt · för 

att vara år 1962. 

O . MEN SA V AR också blomster-

festens mascot med. i tåget, 

nämligen en jätteelefant gjord i 

mossa. Den brukar föra tur med 

sig beträffand~ vädret. 

DE GAMLA 
i Skurup 
på utfärd 

Varje år brukar Skurups kyrkliga 
ungdomskrets inbjuda pensionärerna 
i Skurup och Hassle-Bösarp till 
kyrkdag med nattvardsgång samt 
därefter samkväm på Skurups folk
högskola. Så var fallet även i år och 
under söndagen var de gamla inbjud
na till den traditionella företeelsen, 
Många uppskattar denna dag och cir
ka 125 pensionärer i åldern 70 år och 
däröver hade infunnit sig. 

Samtliga samlades i Skurups kyrka, 
där . kyrkoherde Gunnar Wallin höll 
altartjänst och förrättade nattvards
tjänst. Efter gudstjänsten samlades 
man i Skurups folkhögskola och här 
hälsade fröken Gerd Hansson väl
kommen. Under kaffesamkvämet un
derhöll ungdomarna från kyrkliga 
ungdomskretsen med sång till ackom
panjemang av musikdir. Sune Ek
berg. Sammankomsten avslutades av 
kyrkoadjunkt Tord Månsson. 



l går tog sommarlovet slut 
för ca 700 skolbarn i Skurup 

Vallgren, J ill Vilot och Ro land Andersso n, a ll t tre 
börjare, bekantar sig med lör~ta läseboken. 

I går kunde man litet varstans i MINDRE ELEVER. 
Skurups köping se skolbarn komma Årskullarna skiljer litet i antal1 bärande på sina skolböcker och sty- från år och för året blir det ett ~1 ra kosan till centralskolan. Det här- gotal mindre elever sammanlagt , 
liga sommarlovet var slut och från Skurupsskolorna. De fördelar sig! 1 och med i går började det nya läs- lunda med 215 elever i högstadi , året, vilket innebär att ca 700 skol- 116 i sjunde klassen, 14 i 9, 8, 7 barn åter intar sina platser i skol- 46 i sjätteklassen, 53 i femte kla 

1 bänkarna. Någon hel skoldag ble': det sen, 48 i fjärile klassen, 15 i 6, 5, 4 c, visserligen inte utan denna forsta 62 i tredje klassen, 48 i andra klas
dag ägnades endast åt upprop och sen och 42 nybörjare i första klassen 1 
orientering inför nya skolåret. samt 9 i 3, 2, le. Sandåkra skola har l 

Uppropen av samtliga skolbarn för- sammanlagt 29 elever för det nya l rättades i centralskolans aula, som läsåret. 
började kl. 9.00 på förrn. med hög-~----~-"-'-~~="------~ stadiet och sedan fortsatte fram till 
middag i tur och ordr.ing ner till O f, "förstingarna". Uppropet började / P \? 
med psalmsång och clärefter tog sko- {.' 
lans rektor F . Eiderbrandt vid. 
Han gav en liten orientering om vad 1 
som komma skulle. För minstingar- l 
na svarade studierektor T y r a 
N i l s s o n för uppropet. 
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70 händelserika år firas nu~'ljg . 
62.. 

inom Skurups skytteförening~ 

Denna bild logs vid 60-årsjubileel och visar fr . v. dåvarande sekr. i Malmö-Ystads skyttekrets Karl Olsson, 

Malmö, disponent N. O. Jönsson numera ordf. i så väl föreningen som kretsen, dåvarande ordf. i för

eningen dir. E. öhnner samt förbundsstyrelsens nuvarande ordf. k11plen Folke Roll!, Yst11d 

Sjuttio är i det frivilliga fÖl'SVllrets tjänst kan Skurups skytteförening 
blicka tillbaka på vid sitt jubileum den 2 sept. Under denna tidsperiod t. T'l"'7.~!W'::"''mll?"'WJZJTiiP. 
har förmärkts ett ganska varierande intresse för. skytterörelsen. För 
närvarande råder livligt intresse för skyttet och medlemsantalet i Sku
rups skytteförening har stadigt ökat de senaste åren. Starka krafter har 
alltid funnits inom föreningens styrelse, som förstått att hålla skytte
intresset vid liv . 

Den svenske jordbrukarens teknis
ka kunnande står på toppen jämfört l 
med vad jordbrukare kan i andra Vad som särskilt ingående stude
länder, omtalade inspektör Bill rats var den avgasbroms som samt-·1 

Hodgson från David Brown i Eng- liga David Brown-modeller numera • 
land, när han fick höra vilka pro- kan utrustas med. 
blem hans svenska kolleger möter Vad man också lägger särskild vikt 
i det dagliga livet. Yttrandet fälldes vid under dessa kurser är servicen 
vid den kurs som AB Anders åt kunden. F.tt system som ' firman 

' Fischers ~tartade i Skurup under numera går inför är. att inte bära 
[gårdagen för sina representanter i montörer och övriga servicemän 
södra distriktet. skall kwma avhjälpa ett tekniskt 

Allt som allt är det ett 20-tal som fel, det skall också kunna göras 
under ett par dagar får sig till livs folket oå försäljningssidan. 
alla de nyheter på traktorsidan som 
har kommit den senaste tiden. Den 

'l engelske inspektören och hans två 

l 
kolleger från England blir satta på 
h årda prov då de skall försöka klara 
_av alla de kuggfrågor som deras 

l 
svenska kolleger kommer med. 
Värd är Anders Fischers filial i Sku-

Zimmermans backe 
naturminnesmär k e 

i S k u r u pshygden 
Den fö1· Skurup med omnejd väl

kända Zimmermans backe m~ en 
välväxt och vacker tysk lönn• på 
toppen har blivit förklarad som 
naturminnesmärke och kommer så
ledes för all framtid att ligga kvar 
orörd. Anledningen till detta är att 
backens egenart och naturskönhet 
är så särpräglad för bygden, att 
man funnit skäl för åtgärden med 
fridlysning. 
Flera personer i Skurupsbygden 

har länge ivrat för, att något skulle 
göras åt backen med den vackra lön
nen. Denna lönn är inte olik den ek 
som sparbankerna har som symbol 
för sin verksamhet och på den högt 
belägna backen syns trädet vida om
kring. Det vackra trädet och , deJil .. 
mjukt rundade kullen ansåg natur." · 
vårdarna i trakten vara så pass tu
märkande för Skurupsbygden att det 
var skäl tillräckligt för att minnes
märket inte fick suddas ut. Mark
ägarna gick med på saken om frid
lysning och en ansökan lämnades in 

1 till länsstyrelsen. 
! Just i dagarna har man i Skurup 
fått besked i saken, där länsstyrel
sen förklarade kullen med trädet 

, som naturminnesmärke. Många vill 

l 
också att det symboliska trädet skall 
utformas som emblem för Skurups 

l 
köping en gång i framtiden. Detta 
låter si~ som sagt göras när man 
önskar, ty genom fridlysningen kom-

l 
mer nämligen Zimmermans backe att 
för all framtid ligga ofredad även 

l 
för bostadsbebyggelse ifall köpingen 
skulle vÄxa sig ut på det hållet. 

' f 

1 

rup med Uno Roos i spetsen och 
kursledare agronom Karl Rasmus-

' son, Stockholm. 
1 

l I går ägnade sällskapet sig utesJu-
l tand e åt teoretiska övningar men i 

Tre av h~vudfigurerna vid Skurupskut'sen, inspektör Bill Hodgson, 

England, försäljningschef Uno Roos, Skurup, och agronom Karl 

dag är det meningen att man skall 
syssla lite mera med praktiska sa-
k~ l 

Rasmusson, Slockholm. 
• 
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~! Unik vattenkvarn i Slimminge Ii 
H -

totalförstörd i! .. hotar snart bl'i 
:: 

Vattnet porlar muntert kling : :--, 

5=====. =:::::. ' \ 

den gamla vattenmöllan vid sto-
ra Skallstorps gård i Slimminge. 
Lika muntert som det förmodli-
gen gjort en gång när vatten-
möllan var i bruk. Tidens tand .-::1 
har emellertid gått hårt åt den ii 
~ oGh göresing- ; ! 

enting inom den närmaste tiden r:.;:, 
går förmodligen Skurupsbygden 

miste om en dyrgrip bland trak- =::=: ·.·=.::: tens minnesmärken. Helt åt sitt 
öde har dock inte skallstorps-
kvarnen blivit lämnad. Nordis-

::i~::~. ~~~~~~~~~~~ ·=.i=.:.!·i. alltså hamnat i goda händer för 
att kunna · stå kvar som minnes-

=:.=:. märke. Men häradsföreningen är =:. =:, 
för närvarande ur stånd ·att gö-

.. ra något genomgripande restau- •• 

s:.~:. reringsarbete. Pengarna räcker .i:":.i 
inte · tilL Det finns så mycket an-

.. :1.at som hembygdsföreningen •• 
55 vårdar om och som drar stora !! 
i::. i=.: kostnader. Fortfarande hoppas !:~: i::,:• man dock inom föreningen att 

anslag skall komma in, så att 
~ : absolut nödvändiga restaure- :: 
!E ringsarbeten skall kunna klaras 5! 
1111 ., 

•• av. •• 

i:::' !:::• Det 

0t:~:L~~r: ganska ovan- =.~~:.'::,!,: 
ligt fÖr Skurupsbygden med vat-
tenmöllor. Några större åar och 

:.

':.=:.=:.· bäckar finns inte; som garante- =:~:~:::·:, rar rikligt vattenflöde året om. 
skallstorpsmöllan ligger vid Kjell disson och Åke aerggren far sig en till p å de n kraftiga 
Skönabäcksån och denna är det skovelhjulsaxeln. Hjulet i kraftöverföringsdrevet har stab ila trä-

·ae enda vattendrag med nägorlun- !! 
:: da riklig vattentillförseL Det är kuggar. i ' 

55 därför så myc:Ket mera ångelä- är uppförd i grova ekstockar och en ting på kvarnen ändrats se- 5! 
===.==:. get att bevara den som finns. Ti- mellan dessa stockar är infällda dan r · d t !=:.!::, digare har en annan vattenmöl- upp ?ran e · 

Ja funnits vid Gyllens gål;'d ca trädgrenar, vilka tjänstgör som 
S,E. två km från Skallstorpsmöllan, fäste för den lervälling som där- EN TIDSFRAGA i: !:. 

men denna finns det numera efter kletades på väggarna. Nordiska museet i Stockholm 
·waktiskt taget ingenting kvar Kvarnen mäter i fyrkant 5 x 7 övervägde på sin tid att flytta 
av. De båda möllorna användes meter och inrymmer själva sko- kvamen till Skansen och inför
till största delen för gårdarnas velhjulet med dess kraftigt till-
eget behov, där de blivit bygg- tdaegtntaa haxJ·uell. ss

1
.tttrearx SvJ·la:dlvasidkanvaronm- liva, den med samlingarna där. 

Hur det var så gick inte denna 
da. bingen med kvarnstenarna. Tak ide igenom och strax däref

VÄRDEFULL 
finns för närvarande inte, men ter överlät man vattenmöllan till 
detta var på sin tid det mest häradets hembygdsförening. F!e-

V ad som gör Skallstorps- unika beträffande Skallstorps- ra gånge1· har renove1·ingar fö
möllan mest värdefull 'är dess kvarnen. Gavelspetsarna var retagits, men de sista åren har 
uppförande. Den är byggd i bör- nämligen sammanflätade av ene- ingenting gjorts och resultatet 

i::::::i:: jan på 1800-talet .errtigt urgam- vidjor i en sinnrik och hållbar har blivit vad det är i dag. En 
mal skånsk byggnadssed i form konstruktion. Detta lär enligt va#eimtölla , där det bara är en 
av "klinehus". Själva stommen expertisen garantera för att ing- tidsfråga när allt rasar ihop. 

~ ~ 
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Korntröske hos lanlbr. G unnar Larsson, Skivarp. 

Lantbr. Harald Larsson, V. Vemmenhög. 

Baron Hack Sliernblad, 

Slora Markie 

f' 

' ,, 

,.· 

t \: \' .~, ... 

'' •"' _J ~ 

\ 


	Maj 1962
	Juni 1962
	Juli 1962
	Augusti 1962

