


Ny föreståndare 
på Skuba, Skurup 

Bageriföreståndare B e n t H y-
1 b e r g har i vec]j:an tillträtt sin nya 
befattning vid skurupsortens bageri
förening, Skuba. Den nye förest\n
daren kommer närmast från Ystad, 

l 
där han innehaft föreståndarebefatt
u ing vid Arbetarnas bager iförening 

l 
i fyra års tid. 

Helt okänd för Skubabageriet' och 
dess kunder är dock inte h r Hyberg. 

lHan har nämligen tidigare innan 
sin Ystadsanställning arbetat vid Sk u
bas filialbageri i ö. Klagstorp. 

Den .nya befattningen betraktar h r 
Hyberg som mycket intressant med 
tanke på att Skurupsortens, bageri
förening har så stor kundkrets. Det
ta märks inte minst på omsättningen 
som för dagen uppgår till över 1,5 
milj kr. Det blir alltså fullt ut byte 
av de förvärvade kunskaperna i 
branschen, menar hr Hyberg. Dessa 
är mycket gedigna ty hr Hyberg har 
arbetat inom bageribranschen sedan 
1933. 

Sedan en tid tillbaka har förening
en dryftat ett förslag att överflytta 
sin rörelse till ett nytt bageri. Ännu 
så länge är det ovisst när detta pro
j ek t kommer att realiseras. Ett nytt 
bageri skulle i hög grad underlätta 
arbetet och samtidigt förbättra k und
tjänsten. Än så länge är detta bara 
ett önsketänkande, men naturligtvis 
är vår ständiga strävan att t illmötes
gå kundernas önskemål i så stor ut
sträckning som möjligt, framhåller 
hr Hyberg. 

Första valdebatten i Skurup 
var det häromkvällen på Skuru ps ho
tell. Högerns ungdomsförbund stod 
som inbjudare och meddebattörer var 
SSU i Skurup. Debatterna gick mesta
dels mellan respektive partiers u t
sända talare trots att ett tj ugotal in
tresserade hade in funnit sig. Fö
remålet för diskussionerna var en del 
ideologiska frågor samt Europamark
naden. Ingen av de medverkande par
tierna kunde göra anspråk på att 
klassa ut sina motståndare u tan de
batterna slutade oavgjort. 

skytteordföranden disponent N . O. Jönsson och hans son sekreterare i 
föreningen, m ejerist Tore Jönsson går igenom föreningen.' minnesa!bum. 

Skurupsskyttet 70 år 
Jubileum på söndag 

Skurups skytteförening kan i år se tillbaka på en 70-årig samhälls
gagnande verksamhet. Den frivilliga skytterörelsen i Skurup kan in
delas i två tidsperioder. Under den första av dessa, som omfattar en 
10-årsperiod bar föreningen namnet Skurups skyttegille. Initiativ
tagaren till sammanslutningen var löjtnant Hallenborg, Svaneholms 1 

slott, och folkhögskollärare N. Hansson. 

Gillet fick vid starten ca 100 med
lemmar. Remingtongevär användes 
och skjutningarna försiggick i bör
jan i stående men efter någon t id 
även knästående och liggande 
ställning. Ä ven hastighetstävlingar 
anordnades. 

1894 inleddes underhandlingar om 
anläggande av en skjutbana med 
paviljong vid Zimmermans backe 
men måste skrinläggas då intresset 

' bland medlemmarna inte var till
l räckligt stort. 
1 

Ar 1901 bildades Skurups skytte
förening och skytterör elsen fick nytt 
uppsving. Init iativtagare var köpman 
Fredrik Kullenberg. Han fick också 
förtr oendet att vara den ombildade 
föreningens förste ordförande. 

hans ledning kommer säkert vunna 
framgångar att befästas. 

Förutom disponent Jönsson består 
styrelsen i dag av Lennart Berg v 
ordf, Tore Jönsson sekr, Einar An
tonsson kassör och H. E. Hansson 
och Valdemar Johansson. 

Jubileet högtidlighålles på söndag 
den 2 sept med tävlingar där a lla 
kretsens föreningar är inbjudna, 140 
skyttar är redan anmälda. 50-talet 
värdefulla priser skall ut delas. 

Kommunala gymnasierna 
Till ett lektorat i historia och sam

hällskunskap vid kommunala gym
nasiet i Mjölby för ordar rektor ende 
sökanden fil lic A. Bjälnes, Tomelilla. 

, r" . 



Uno Roos får sitt resultat från huvudskjutningen. Gösta Kvant, Sven 
E. Rödseth, Hans E. Hansson placerade sig som tvåa i tävlingen. 

Storslagna arrangemang när 
skurupsskyttarna jubilerade 

Under den gångna helgen har det skjutits salut med besked i Sku
rup. Skurups skytteförening har nämligen firat sin 70-åriga tillvaro 
med en stort upplagd jubileumstävling. Inbjudan till skjutningarna 
hade hörsammats av ett stort antal skyttar, som hade en fin prissam
ling att kämpa om. 

~~/~~J7~r-. -_-6-~------~ 

De båda huvudkonkurrenterna · om mästerskapet, Uno Roos, Skurup 
t. v. och Karl Jönsson, Malmö. 

Vid lördagens festligheter gästa
des Skurups torgfest av sång
stjärnan Ingeborg Nyberg som 
akompanjerades av musikdirektör 

Sune Ekberg, Skurup. 



,, 

Allt fler torkanläggningar 
Billil{ försäkran åt skötden 

Onormalt höga vattenhalter kän
netecknar årets skörd och har bli
vit följden av sommarens fuktiga 
väderlek. Detta gör, att man på 
allt flera gårdar har byggt torkan
läggningar, oftas enkla konstruk
tionen, men ändå effektiva. I dessa 
anläggningar kan den fuktiga spnn- ' 
målen torkas ner till lagringsdug-

dit stor skada av fuktigheten och 
på många ställen har denna blivit 
helt spolierad. 
För att nämna exempel, där man 

i år genom enkla _ torksystem försö
ker rädda skörden, när Jordberga 
gård. Här har man årligen en vit
klöverodling på ca 30 tnl och spe
ciellt i år har det varit besvärligt 
att få cienna odling bärgad. Redan 
strax efter odlingen blivit mejad bör
jade den besvärliga väderlekssitua
tionen med ständiga regnskurar. Då 
vitklöver är en lågväxande gröda är l fr{jj{@ }Jillk 
den särskilt känslig för fukta, och 
upptorkning går långsamt. På Jord
berga gard såg man då ingen annan 
råd än att bygga en planbottentork, 
speciellt avsedd för vitklöverfi:ö. Den 
dimesionerades för odlingens storlek 
och ca 12.000 kr satsades i byggnads
material och till uppförande. 

Detta anser man på Jordbergagård 

lng. Carl Håkansson, Malmö ger 

maskininstruktör Lars Sandqvisf, 
Skurups fantmannaskola instruk

tioner om brandskyddsåtgärder 

innan man säller igång tillsats
värmen. Bl. a. skall en huv av 

brandhärdigt material läggas över 
värmepannan. 

Inspektor Folke Persson, Jordberga g'ård konsfalerar alf vitklövern 

går alf tröska, fack vare alf den torkas vidare på den speciellt för 

vitklöver uppförda kalluftsforken. 

vara en billig investering jämfört gjorts . på Skurups lantmannaskola. l 
;nytt~ ~v torken. Pr incipen är Här 'haP man förbättrat den tidi

två ·stycken fläk- gare -,inmonterade-- kallw;tstoPk.e:R& ka~ 
tar svarar för som pas- pacitet genom att sätta tillsatsvär-
serar genom den massa som skall me till anläggningen. Detta har ord
torkas. Man an~er på gården, att ge- nats enligt den ide som Svenska 
nom den uppforcia torken går det .. . . ' . 
att gardera sig mot otjänligt skörde- Flaktfabnken nyligen kommit med. 
väder. Således behöver man ej vänta En flyttbar oljeeldad varmluftspan
med tröskning ute på fältet tills na har tidigare funnits på skolan 
vattenhalten har kornmit ner i nor- för att värma upp vissa lokaler vin
mala proportioner. Ett år som i år tertid. Denna har man nu helt enkelt 
har detta mycket att betyda, för en flyt):at ner till torkanläggningen. 
så känslig gröda som vitklöver säger Varmluften från pannan blåses ge
godsherren till Jordberga gård G ö- nom ett plåtrör av stora dimesioner 
r a n v o n A r n ho l d. Tack vare upp till fläkten i torken. Genom 
den nyuppförda kalluftstorken går denna metod så höjes luftströmmens 

1 
det att tröska under ganska så temperatur, som passerar spannmålen 
otjänliga förhållanden. Det urtröska- med ca 5 grader. Detta innebär stora 
de vitklövermaterialet köres nämli- tidsvinster ifråga om snabbheten att 
gen direkt in och lägges på tork- få ner vattenhaltsprocenten i det gods 
anläggningen, där vi sedan kan ta som skall torkas. Vi har helt följt1 
bort ganska stora vattenmängder. Svenska fläktfabrikens principskiss 
Många gårdar har i år sett sig ifråga om monteringen av värme
tvingade att plöja ner sin vitklöver- källan till torkanläggningen, fram
skörd, fortsätter godsägare von Arn- håller agr. A. . B j e l k e-H o lt e r
hold, därför att det ihållande reg- m a n n vid Skurups lantmannasko
net har förstört det mesta av fröet. la. Den förbättrade torkeffektivite
Utan tvekan är vitklövertorken en ten kan inte frångås och vi hoppas 
god investering, ty annars hade det att anordningen redan denna skör
nog gått samma väg för oss och desäsongen skall ge oss tillräckligt 
vi fått se vitklövern förstörd, menar nöjaktiga resultat för att även an
von Arnhold. För spannmålen finns vända oss av metoden för kommande 
en speciell varmluftstork på Jord- år, menar agr. Holterrnann. För vår 
berga gård och därför blir det inte del på lantmannaskolan som redan 
tal om att torka något sådant på tidigare hade varmluftspannan blev 
kalluftstorken. det en billig åtgärd med varmlufts-

tillförseln, men principen går att rea
TILLSATSV ÄRME GöR NYTTA lisera på andra ställen också bara 

En billig försäkring för att få man har värmekälla, slutar agr. Hol
effektivare nertorkning har även termann. 



JARNVÄGSRÄLSEH FöRBÄTTRAs 
VID SKURUPS JÄRNVÄGSSTATION 

\ 

Iniressant med catapillar på järnvägen lycker lokföraren till höger 
på bilden. 

Under måndagen började järnvägsspåret, som ligger närmast intill 
järnvägsstationen i Skurup, att rivas upp av SJ-folk. Många ställde 
sig undrande om även järnvägssträckan Ystad-Malmö skulle läggas 
ner. Man kunde ju knappast tro a1.1nat, när den ena rälsbiten efter den 
andra revs upp. 

Redan tidigt i går började man så tades undan på en striiclpt som räc
schakta undan en del jordmassor vid ker mellan Södergatan-Kyrkogatan. 
det borttagna järnvägsspåret. Natur- • Det är meningen att annan fyll
ligtvis samlade schaktningsarbetet en nad i form av makadam skall !äg
del åskådare, som för övrigt tyckte gas som underlag till järnvägsspåret. 

l 
det var ovanligt - att se en cater- Detta där för att rälssliperna skall 
pillarmaskin där tågen brukar gå. klara sig bättre från att förstöras 
Ett relativt tjockt jordlager schak- av fukt och ruttna upp. Unde1· den 

tid arbetena varar får tågtrafiken di-
;----- , rigeras . in på ett angränsande spår 

l'j / C; l och passagerarna får genom en pro--/ 7 visorisk landgång ta sig ut till tåget. 

Alf Larsson, SJ :s Nils Holgerssan från 1957, tillsammans med 
Sven Lundberg:· 

Thailändslie Nils 
GåsflOck på plUts 
DAGEN TILL Å.RA 

- Av ANNA GRETA PERSSON -

Den internationella pojkivern i Nils Holgersson
gänget sprider sig för varje dag som går. De 22 natio
nernas Nils Holgerssöner i röda toppluvor modell Vålå, 
har blivit kompisar och bekanta på allvar. De knuffar 
och puffar varandra när de på pojkars vis ska betyga 
sin vänskap och det är ett bullrande och ett liv omkring 
dem som bara pojkar kan åstadkomma. 

e Man ur huse 
Folket i trakten hade gått man 

ur huse för att skåda det stora säll
skapet och skaror av V emmenhögs
barn knatade i motvind längs pile
vallarna för att vara först på plats. 

Gårdsp.lanen -fylldes med folk och 
det blev en gripande stund då de 
lf!ngväga Nils Holgerssönerna hyl
lades me·d sång av ·jämnåriga från 
V. Vemmenhögs skola under led
ning av kantor V. Waldernarsson. 

Kyrkoherde Birger Holmberg 
hälsade ungdomarna välkomna och 
berättade för dem att denna sagans 
Nils Holgersson-gård som blivit 
verklighet för barn i alla länder. 

H. skånsk grisägare 



Äkta Nils Holgerssöner på språngmarsch längs pilevallen. • 



En bild frdn olycksplatsen. De båda fordonen blev svårt rampo
nerade. 

Skurupsbilist krockade 11id
1 

Dalby, två personer dödades 
Två bilolyckor under lördagen krävde fyra liv', Konditor Knut 

Akesson, 56 år, Lund, och hans maka Gunhild Elisabeth, 54 år, 
omkom och tre personer skadades vid en bilkollision på vägen 
mellan Dalby och Lund. 

Chauffören Rainer Erik Wik
ström, 23 år, och Lars Mat1;in Sö
dergrmt, 27 år, båda från Norberg, 
omkom när de med sin bil körde 
i diket utanför Fagersta efter ett 
par kraftiga girar i samband med 
ett möte med två cyklister och en 
buss. 
Makarna Åkessons bil frontalkroc

·kade med en Skurupsbil. Åkesson 
hade bromsat för en traktor som 
skulle svänga in på en biväg då det 
ena hjulparet gick av vägen på 
vänster sida. Troligen för att und-
vika att köra på en telefonstolpe 
kastade Åkesson över bilen åt höger 
och koUiderade med Skurupsbilen. 
De tre personerna i Skurupsbilen 
skadades allvarligt. 

Wikström och Södergran framförde 
sin bil i hög fart och efter mötet 
med cyklisterna och bussen kollide
rade fordonet med en t elefonstolpe 
innan den hamnade på taket och J 
fattade eld. Tillskyndande personer 
lyckades dra ut de båda männen. 

Andoli Johansson på Skurupsmejeriel lockar holländskorna Hillechie
ne Annerna och Zwaanlje Aalensleen all provsmaka skurupsoslen. 

.;..· 

\ . 

·. 



Storbesök vid Skurups mejeri 
av mejerifolk från olika länder 

Det talades många olika tungomål i Skurups mejeri på söndagförmiddagen. Då fick man nämligen storbesök 
av kongressdelegater från Italien, Belgien, Argentina, Mexiko och ett flertal andra länder. Antalet besökare .

1 

uppgick till 100-talet, vilka samtli'ga gjorde studierond runtom i Skåne för att ta del av vår mjölkproduktion 
och förädling. Alla deltar för närvarande i den mejerikongress som pågår i Köpenhamn. Intresset var mycket 
livligt vid Skurupsbesöket och samtliga tog ingående del av alla de tekniska finesser som det moderna meje
riet är utrustat med. 

Inte mindre än fyra . guider tog och detta har säkerligen nötts in i 
hand om besökarna på Skurupsme- de meJerikunniga besökarna. Detta 
jeriet. Man delade upp sig och en förstod man väl av deras sätt att 
del fick börja med att studera auto- ställa frågor och deras intresse när 
rnatiken vid invägningen, andra fick det gällde att ta del av alla de mo
titta på ystning .och de flesta tog derna finesserna. Många har säker
sig en titt i den imponerande ost- ligen större mejerier i sina hemland 
källaren med sin mångfald av ostar att peka på, men när det gäller den 
i olika sorter. Skurups mejeri har moderna utrustningen så ligger ju 

\

ordet om sig att vara ett av södra säkert Skurupsmejeriet bland de 
Sveriges finaste företag i sin bransch främsta. 

Verkligt intresserade var besökarna av den nya ystningsavdelningen 
p å Skurupsmejeriet, som hell nyligen blivit färdigställd: 

Skrupsmejeriet är ett speciellt 
ystningsmejeri och på detta område 
hade man faktiskt en nyhet framför 
alla andra att visa besökarna. Yst
ningstankar är något alldeles nytt 
och har ursprungligen av Separator 
utprovats vid Skurupsmejeriet. Da
gen till ära hade man fått den nya 
ystningsavdelningen helt klar och de 
ystningsmaskiner som placerats där 
var i arbete när kongressdeltagarna 
var · på besök. Vad som särskilt im
ponerade på en kongressdeltagare 
från Norge var den stora kontinuer
liga osttillverkningen vid Skurups
mejeriet. Något sådant förekom inte 
i hans hemtrakt Nordnorge. Däremot 
saknade han getosten, som il.r vanlig 
i dessa trakter. Många blir emeller
tid de intryck han fått sig till livs 
både vid kongressen och rundresor
na, som kommer att tas med hem till 
Nordnorge. 

De besökare, som besökte Skurup 
i går korrurier att följas av flera 
under veckan som kommer. Således 
blir det en ny kongressdeltagare
grupp som kommer på besök på ons
dag och i vilken ett 30-tal personer 
kommer att delta. Nästa dag på tors
dagen kommer åter en ny grupp om 
ett 100-tal deltagare. Förutom 
Skurupsmejeriet besöker kon
gressdeltagarna även andra för 
mjölkhanteringen viktiga platser som 
Alnarp, Helsingborgs mejeri, Alfa
Laval, Akerlund & Rausing, Si
montorps säteri, Lunnarps smörcen-
tral m. fl. A. A-n. 



Haglösa-Wemmenhögs dragoner 
firade kamratträff i Skurup 

Major Hedder Stjernswärd, Sjöbo t. h. samtalar med Oskar Nilsson, 

Trelleborg, Ed~ard Sand, Slimminge och Nils Andersson, L. Beddinge. 

Gamla takter fTån krigarlivet går aldrig ur. Det visade i alla fall 
medlemmarna av Haglösa-Wemmenhögs 'skvadrons kamratförening vid 
sin kamratträff i går i Skurup. En perfekt avlämning gjordes av för
eningens sekr. Tore Andersson, Trelleborg till major Hodder Stjern
swärd, Sjöbo, där han rapporterade att 62 man hade infunnit sig till sam
mankomsten. Även om leden vid avlämningen på centralskolans gård 
inte var lika raka som en gång i gamla tider under exercisen, så lev
de i alla fall den gamla andan kvar. 

Efter denna avlämning redogjorde l jubileet. Bland annat har man tänl;:t 
sedan kamratföreningens ordf. Hjal- att Sydslättens ryttarförening skall 
mar Åkesson, Anderslöv för vad som företa en uppvisning på Anderslövs 
komma skulle under samman-
komsten. Först samlades man till idrottsplats. Förslag väcktes även att 
årsmöte på gamla folkskolans aula, några av medlemmarna inom kam-~ 
där Hjalmar Åkesson skötte o_rd~öran- ratföreningen skulle göra en upp- ' 
deklubban. Det framkom harv1d att . . . .. . 
Haglösa - Wemmenhögsskvadroners v1smng 1forda sma gamla dragon- \ . 
kamratförening för närvarande har uniformer. Detta förslag blir dock 
116 medlemmar och av dessa är 29 svårt att genomföra, ty det finns 
f. d. stamanställda. knappast några gamla dragonuni-

Val företogs också av ordf. och former bevarade åt eftervärlden. 
ledamöter i föreningen och här om- Minnesmedaljer utdelades också un
valdes frisörmästare Hjalmar Åkes- der årsmötet av major H. Stjern
son, Anderslöv på ordförandeposten. swärd till polisman John Fäldt, Trel
Tillledamöter omvaldes Anton Knut- leborg, smedmästare Linder, Fjär
son, Vallby, Arvid Malmgren, An- dingslöv, lantbr. Edvin Nilson, Brän
derslöv Th. Holmberg, Trelleborg, nestad, Ludvig Billgren, Alstad och 
Anton 'Ryberg, Solberga och Nils förman Tore Andersson, Trelleborg. 

' Andersson, Lilla Beddinge. Suppl. Förhandlingarna avslutades med en 
'! blev John Persson, Slimminge, Jöns fi~mförevisning om Sydamerikas 
Landen Grönby och Hugo Persson, dJungler av Ingemar Johnsson. 

1 Andersiöv. Till revisorer valdes Einar Efter årsmötesförhandlingarna tå-

l Olsson, Grön by och Edvin Levin, gade _medlemmarna i kamra.!förening. -
Anderslöv. en bU Skurups kyrka, dar korum 

Under årsmötet. dryftades också en hölls av militärpasto~ord Mårts::" 
stadgeändring och som godtogs av s'!~e~lades ~an 
de närvarande. Besked om ändring- pa Skurups hotell for gemensam mld
en kommer att skickas ut till samt- dag och en stunds kamratlig sam
liga medlemmar i samband med års- varo. Marschen till _oc~ ~ån Skurups 
avgiften. Även nästa års kamratträff kyr~a var .ext~a .. hogtldhg, då I 7:s 
kom upp till diskussion. Denna blir mus1kkår g1ck 1 taten. 
föreningens 10-årsjubileum och kom-
mer naturligtvis att bli extra hög
tidlig. Delade meningar rådde var det 
ta 10-årsjubileum skulle förläggas. 
Både Lund och Anderslöv var på 
förslaget, men det sistnämnda seg
rade. En del preliminära punkter 
kom fram om högtidlighållandet av 

' 
i .. J!r--1/~y 
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Husmodersgymnastiken i Skurup 
har nu fått bestämt tiderna för sina 
övningar, som kommer att försiggå 
i gymnastiksalen på gamla skolan 
med början i dag, måndag. :Man träf
fas två dagar i veckan, nämligen 
måndagar kl 8 och torsdagar kl 7. 

•); -

Arbetet på församlingshemmet 
i Skurup har nu påbörjats 

Kyrkoherde Gunn11r Wallin, Skurup t. h. inspekterar planeringen av 

nya församlingshemmet. 

l_ går började man gräva grunden till det församlingshem i Skurup 
som man väntat på i så många år. Redan är 1920 väcktes frågan om 

t ett församlingshem i köpingen men något beslut om uppförande blev 
dock inte klart förrän år 1962. Det nu påbörjade hemmet beräknas 
kosta 488.000 kr i uppförande. I september månad nästa är beräknas för
samlingshemmet stå färdigt. 

Naturligtvis är det. glädjande att stora vestibulutrymningen. I försam
konstatera, att uppförande av ett för- lingssalen kommer att finnas en 
samlingshem nu verkligen har bli- sceninrättning för framförande av t. 
vit realitet, framhåller kyrkoherde ex. kyrkospel. 
G u n n a r W a 11 i n, Skurup. Aren- Byggnaden kommer även att inne
det i fråga har stötts och blötts i hålla källarvåning och här blir det 
många år utan resultat. I våras väl tilltagna utrymmen för slöjd och 
kom man dock fram till positivt av- hobbyverksamhet. Naturligtvis kom
görande i frågan. mer församlingshemmet att bli till-

Det nya församlingshemmet kom- gängligt för så många Ungdomsorga
mer att bli en stilfull byggnad, som nisationer som möjligt dock med viss 
inte kommer att ligga alls långt prövningsrätt, framhåller kyrkoherde 
från Skurups kyrka. Egentligen är Wallin i anslutning till hobbyverk
det endast nr 20 vägen i Skurups by samheten. 
som skiljer kyrka qch församlings- Entreprenör för byggnadsarbetet är 
hem åt. Exteriört sett blir henunet byggmästare Yngve Nyström, Sand
en vinkelbyggnad och kommer att åkra. För de elektriska arbetena kom
rymma en stor församlingssal, som mer Bröderna Lindahls i Skurup att 
kan delas i två hälfter om det an- svara och för värme och sanitets-

~' nödv~~blie det ~bete finn• T"'' Roffi<vi•< Skump 



Församlingshem byggs i Skurup 

Skurups styrande i den kyrkliga "Orlt för de.: ele'ktl;i~ka ar1oe1;ena 

förvaltningen. har under 40-talet år derna Lindahls 
diskuterat och sedan ett par år till- från Skurup.· 
baka planerat ett församlingshem. Församlingshemmet är kostnads
Detta har i dagarna påbörjats. Det beräknat till 488.000 kr. Den största 
är huvudentreprenören byggmästare samlingssalen är delbar och kommer 
Y. Nyström i Skurup som börjat att innehålla sittplatser för ca 250 
grävningen. personer. Källaren skall ha hobby-

Entreprenörer är för värme och rum. Där finns även plats över till 
sanitära Rosqvist Vär e och kyrkogårdspersonalen. 

ed 
ett antal köksavdelningar så att de 
som så önskar kan få disponera 
dessa vid begravningar och dylikt. 
Det kan nog sägas att församlings
hemmet har ett praktiskt inre och 
ett mycket tilltalande yttre. 

· : .. SKL{.RUP · .. · · 

_ stud. HARALD WALLIN 
med makan !RENE, f. Gun
narsson, Skurup (Lidbergs fo
to, Skurup). 

- T1·aktorsköt. RUNE PET
TERSSON, Trelleborg, m~d 
makan SIV, f. Hansson, Hor
te (Lid bergs foto, Skurup). 

- Sergeant TORSTEN 
BENGTSSON, Skivarp, med 
makan SOLVEIG, f. Svensson, 
Slimmingeby (Lidbergs foto, 
Skurup). 
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Schäfern 'Donny' i Skurup 
specialist på plånböcker 

Köpman Hugo Olsson med sin dukliga schäfer "Donny". 

I söndags blev den tyska schäfern 
"Donny" Jan-Erik Isgrens gunst
ling nummer ett. Hon letade näm
ligen reda på hans plånbok, som 
låg väl gömd under en plogtilta. 
Det är inte första gången "Donny" 
spårat upp förlorade plånböcker. 
Det har hon gjort två gånger innan 
och gissa om hon är populär. Den 
duktiga hunden ägs av köpman 
H u g o ·O I s s o n på Spetsgatan i 
Skurup. Han har själv dresserat 
Donny och hon har flera gånger i 
tävlingar visat prov på god dres
syr. 

Ett utomordentligt gott" spårsinne 
finns hos hunden, det kan alltså nu 

också Jan-Erik Isgren intyga. När 
Jan-Erik förlorade plånboken var 
han sysselsatt med plöjningsarbete 
hemma på sin faders gård i V. Vem
menhög. A v någon anledning gled 
plånboken ur fickan och försvann 
under plogtiltorna. Naturligtvis blev 
Jan-Erik förtvivlad, när ha,:, upp
täckfe förlusten. Förutom en del 
kontanter fanns även körkortet för
varat i plånboken. Goda råd var 
dyra, ty Jan-Erik hade plöjt en 
god del av fältet och det var lön
löst 11tt leta på egen hand. 

SNABBT OCH LÄTT 
Mitt i allt bryderiet kom Jan

Erik att tänka på köpman Olssons 
hund "Donny". Han hade tidigare 

hört att hunden spårat UJ:lP plån

böcker och det kunde vara värt 
försöket. Han ringde hr Olsson, 

som kom ut med "Don:riy". Hon 

genomkorsade det plöjda fältet och 
fick efter en kort stund upp vitt
ringen. När hr Olsson och Jan-Erik 
kom fram till "Donny" var hon 
redan i färd med att krafsa upp 
den förlorade plånboken. 

VltUDRESSERAD 
"Donny" är nu 4 år gammal och 

hr Olsson fick henne som valp. 
Han bar själv dresserat upp hun
den, som redan tidigt visade prov 
på ovanligt god lydnad och lärak
tighet. Inom brukshundsklubben har 
"Donny" varit med i tävlingar där 
hon har vunnit första pris varje 
gång. Första priset har gällt apell
klass. Hr Olsson är stolt över sin 
hund. Det ligger mycket tålamod 
bakom för att få en hund rik\igt 
väldresserad och det gäller att inte 
ge upp. Men hr Olssons bemödan
den har som sagt krönts med fram 
gång. 
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Man ur 

Många personer sysselsatta med 
skördearbete på ett och samma fält 
- det var en vanlig syn förr un
der skördetiden. De senare åren har 
den manuella arbetskraften ersatts 

med maskiner - därför är det så 
mycket mera ovanligt att kunna 

/ 

huse för att rädda skörden 

träffa på denna syn i dessa maski

nernas tidevarv, tagen strax utan
för !?kurup hos lantbr. Gunnar 
Nilsson, Stenakulla. 

I år är det emellertid väderle
ken och det myckna regnandet som 

tvingat folk man ur huse för att 
rädda vad som räddas kan av den 
regndränkta skörden. Personerna på 
bilden håller på att räta upp ett 
havrefält, som slagits platt till mar
ken av regnet. 

Även på andra håll är man tving
ad att tillgripa åldriga skördemeto-

Så snart lämpligt bärgningsväder 
inträder är det av största vikt att 
all erforderlig arbetskraft mobilise
ras för skördearbetet, deklarerar 
Lantbruksstyrelsen i sitt yttrande 
. över en hemställan från Söderman
lands distrikt av centerpartiet om 
statligt stöd till skördeberedskap. 

der. Strax utanför ö. Klagstorp på Höstens inkallelser till bered
vägen mot Källstorps by höll en · skapstjänstgöring kommer från 

man på att hugga före skördetrös- skördesynpunkt vid en mycket 

kan med lie i ett höstvetefält på olämplig tid, eftersom jordbruken 

de ställen där vetet låg platt med därigenom i stor utsträckning blott-

marken. ställs på arbetskraft. 



KÄCKA UNGDOMAR ANMÄLDA 
TILL LIONS AMATöRPARAD -

Några av de anmälda t,Jngdomarna iill amaiörparaden iillsammans 

med Knui Borglin. Ungdomarna är fr. v. Kerstin Jönsson, Skurup, Le

na Hägerhult, Snårestad, Anita Olsson, Skurup, Lars Hägerhult, Snå-

restad och Lena Möller, Skivarp. 

Det verkar vara stort intresse för den amatörparad, som Lions club 
lovat ordna i samband med sin tol!gfest nästa lördag och söndag. Själ
va amatörparaden blir på söndagen och då får skurupsborna tillfälle 
att titta på de unga sång- och musikartisterna och rösta fram de , bäs
ta. Ett pris på 300 kr. är utsatt till den som vinner amatörtävlingen. 

Hitintills har 10 deltagare an- Konferenciär vid amatörparaden 
mält sig till amatörparaden med en blir den kände Lundaspexaren 
åldersfördelning på 11-20 år. över- K n u t B or g l i n, Lund och han har 
vägande antalet av de unga förmå- redan varit och tittat på sina actep
gorna blir flickor och de tävlande ter. Vad som mest imponerade på 
kommer fl,'ån olika håll i Skåne. Så- honom var den goda klass, som var 
lunda framträder förmågor från genomgående på samtliga anmälda. 
Skurup, Skivarp, Anderslöv, Ons- Allt lovar således gott för att bli en 
lunda och Hässleholm. · verkligt god underhållning åt sku-

. rupsborna. Redan kL 16.00 den l!k-

~ ' (" ..... 

! ' 

, ' 

J tuella dagen framträder samtli
ga amatörer, då publiken röstar fram 

· de fem bästa. Dessa kömmer sedan 
r' 7 · ånyo att framträda sai:nma dag ki. 

19.00. Eu jury kommer efter detta 
framträdande att ta ut första pris
tagaren. 

Elever 1 Skumpsskolans prakCisk-teoretiska helårskurs viiger 
smågrisar. ' 

~---~~~-77--~-. -L~~~· --- .. -.. - ~~ 
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LANTMANNASKOLORNA har prövat och prövar sig fram ener
giskt, och en skola som mer än många andra försökt nya vägar är 
Skurups Jantmannaskola, Sveriges sydligast beiägna. Ett par tre 
kurser är ganska speciella för denna skola, och särskilt uppmärk
sammad har kanske dess lantarbetarutbildning blivit. 

* Sedan några år tillbaka ordnar 
nämligen Skurupsskolan varje 
vinter kurser för anställda inom 
jordbruket. Det ställs starkt öka
de krav även på dem, varför den
na kursform utan tvekan fyller 
en stor uppgift. · Sedan tre år till
baka ordnar man även speciella 
byggnadskurser. De är· en månad 
långa och siktar på att ge prak
tisk undervisning i byggnadsun
derhåll för jordbrukare. Kunskap 
därom har självklart sin mycket 
stora ekonomiska betydelse inom 
jordbruket med dess höga bygg
nadskostnader. 

På Skurup ordnas vidare en 
praktisk-teoretisk helårskurs, med 
början omkring l november och 
avslutning 31 oktober påföljande 
år. Här kommer åter det där med 
sommarverksamheten in i bilden. 
- Vi vill, understryker skolans 
unge rektor Gunnar Knutsson, 
gärna ha eleverna kvar även över 
sommaren. Sommarundervisnin
gen ger t III ä m p a d e kunska
per, som är av stort värde för 
dem som på ett eller annat sätt 

Praktiska övningar l en bygg
nadskurs i Skurup. 

skall ägna sitt liv åt jordbruks
näringen. 

(Bilder: Hans Sernert) 

l\ L T 

100.000 kronorsvinst till Skurup 

Fyra av 100.000 kronorsvinnnarna i Skurup fr. ~. fru Solveig Månsson, 
fröken Ethel Bohlin, fru Iris Hugosson, och fröken Helga Hansson, 

som köpte vinstlotten. 

Lotteriguld föll i lördags över Skurup i en omfattning som aldrig i1t
träffat tidigare. En av 100.000-kronorsvinsterna i Penninglotteriet gick 
nämligen dit och de lyckliga vinnarna var en sextett damer, som se
dan 3 år tillbaka spelat.i bolag tillsammans. 

Aldrig hade vi vågat hoppas på en 
sådan tur, säger de lyckliga vinnar
na, som är fru Solveig Månsson, frö
ken Ethel Bohlin, frken Helga Hans
son, fru kis Hugosson, fru Ruth Fa-" 
gerlund och fru Minlmie Månsson. 
De har nämligen inte vunnit något 

Slimminge CUF:s 
första höstmöte 

tidigare under den tid de spelat till-
1 sammans. 

Lotten som gav den höga utdel
ningen är köpt i Lidbergs bok_han
del, Skurup, där bolaget har för va
na att köpa sina penninglotter. En 
av de lyckliga vinnarna fru Ruth Fa
ger! und kommer förmodligen inte att 
få veta om den glädjande händelsen 
förrän i dag. Hon är nämligen på se
mesterresa i Paris. De andra satte sig 
emellertid ne~· omedelbart och skrev 
till henne under lördagen. Men som 
sagt, meddelandet kan väl knappast 
)<:amma fram förrän i dag. 

Slimminge CUF-avdelning hal' i Den lyckliga sextetten i Skurup är 
veo:;kan hållit sitt första · månadsmöte alla arbetskamrater på Skurups ho
för höstsäsongen. Mötesplats var tell. Det blir en vacker slant till samt
Slimminge församlingshem och för- iiga och de vet vad de skall använ-

1 

handlingarna leddes av Kurt I.'!ans- da pengarna till. Många önskningar 
son. som de haft kommer nu att infrias. 

Vid förhandlingarna beslöt man Pengarna kommer dock inte att slö
' bl. a. att utse Richard Clai1' och Stig sas bort i onödan, det kan vi för
Halmberg till prenumerantsamlare säkra, säger Skurupssextetten. Litet 1 
för resp. SLU-bladet pch Politisk tid- extra festligt var det naturligtvis 

1 skrift. Till försäljningsledare för under lördagen i glädjeyran och det , 
Landsbygdens Jul valdes Hans är inte mer än naturligt vid sådana 
Svensson och avdelningens distrikt angenäma överraskningar. 
fick följande försäljare: Stenberget: / ---=----~~--~~-::..---= 
Bengt Andersson, Bj9rn~lu:oken: _Ag~ 
neta Larsson, Janstorp; John-Erik 
Hansson, Skallstorp: Nils-Ivar Nils
son, Leröd: Lillian Larsson, Norra 
Slimminge: Nils-Erik Andersson och 
Södra S~imminge: Bodil Larsson. Vi
dare beslöts att nästa möte skall hål
las den 12 oktober. 

Efter förhandlingarna följde en täv
ling, ·benämnd "Aktuella personer". 
ilesultat: l. Ake Knutsson, 2. Bengt 
Andersson och Bodil Larsson, 4. Kurt 
Hansson, 5. Nils-Ivar Nilsson. · 



.. :~ 

Fyra överLyckliga damer Skurup: fr v fru SoLveig Mcinsson, fröken Et heL BohLin, fru Iris Hugosson och fröken HeLga Hansson. 

7---·- 62 
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S kåne fick rik utdelning 
vid penninglotteriets septem
berdragning på lördagen. Två 
av högvinsterna, ·båda på 
100 000 kronor gick till 
Ängelholm och Skurup. sku
rupsvinsten tillföll sex damer 
som träget under flera å-r har 
spelat tillsammans. Fyra av 
dem samlades på lördagen 
f ,ör att fira vinsten, det är på 
bi~den från vänster fru Sol-

Sex damer i Skurup 
får dela l 00 000 l(r 

veig Månsson, fröken Ethel 
Bohlin, fru Iris Hugosson och 
fröken Helga Hansson, som 
köpte vinstlotten i Lindbergs 
bokhandel i Skurup. De två 
övriga vinnarna är fru Rut 
Fagerlumd och fru Mimmie 
Månsson. Samtliga ddmerna 
är. arbetskamrater på Sku

rups hotell med undJantag av 
{ru Månsson. 

Den andra 100 000-kronors
vinsten har sålts i J. P. Kill
berg & Son bokhandels AB i 

·Ängelholm. 

Högsta . vinsten på 250 00() 
kronor utföll på lott nummel' 
1332797. Den har · sålts ' 
Stockholm. Den fullständigrJ 
dragningslist,an finns på si
dan fjorton, 

.;: t;~ 
' .. ~ .,, 



Lyckliga damer Högsta vinste1t, 290 000 kr, vid penninglotteri· 
dra{li!Ången i går- fick två damer i Stockholm, 

fruarna Eva Känngård och Ing.BrVtt Torpman (t v på bilden). Fru Käm.ngå~d 
är nygift och hon och hennes m.an skalL byg.,;a en villa för pengarn.a. Fru 
Torpman ;ir ensa.m.stående med en 15-årig son och ka.n nu trygga ha.ns stu. 
dieväg. T h t,;å av de sex damerna i S kurup som fick 100 000 kr, fröken Ethe l 
Bohlin och fröken Helga Hansson, wm köpte vinstlotten 

VINTERKIJRSERIIA PABöRJADE 
VID SKURUPS FOLKHöGSKOlA 

l 

Birgitta Car lsson oc h Rigmor Bjer{.l·.aag från Åmål visas till s ina rum 

av husmor frk Brita Nilsson, också ny på skolan. 

I går började Skurups folkhögskola sitt nya läsår i samtliga sina kur
ser. Redan tidigt på morgonen kom de nya eleverna för att installera 
sig på skolan. Samtliga kurser är fullsatta och elevantalet uppgår 
till drygt 100-talet. På kvällen var det upprop, då reldor S t i g L u n d
g_r e n hälsade samtliga välkomna till det nya studieåret. Vintet
kurserna kommer att pågå till den 30 april nästa år .. 

Största elevantalet upptog förs- Kronoslätt, Klagstorp, Ulla Anders
ta årskursens teoretiska linje med son, S. Aby, Eva Aster Trelleborg, 
inte mindre än 43 ungdomar, flest Rigmor Björkhaag, Amål, Maj-Lis 
flickor. Ganska många av ungdom- Ericsson, Smedjebacken, Christina 
arna i denna årskurs kommer från von Essen, Häldeholm, Brandstorp, 
Malmö och de flesta från sydligaste Eva Hemberg, Båstad, Birgitta Carls
delen av Skåne. Årskurs ett, son, Arnål, Mari-Anne Carlsson, 
hushållsbetonade linjen består av 16 Långasj0, !rene Larsson, Vejby
flickor. Andra årskursen av 26 ele- strand, Eva Nilsson, Kungsb3cka, Ma
ver och tredje årskursen 17 elever. rianne Ryströrn, Horr~d, Lena Wal-

Eleverna i de olika årskurserna är deck, Skurup, Anita Werner, Rogs-
följande. lösa, Inger Astedt, Asrnundtorp. 

l:a årskursen, (teoretiska linjen) 2:a årslmrsen: Eddie Andersson, 
Bengt - Andersson, Jordholm en, Kalmar, Ingrid Ander<son, S!im

Bengt Andersson, Ystad, Bo Hans- rningeby, Lena Brogren, Rynge, Jan 
son, Lund, Bo Hansson, Skurup, Leif Bäckström, Beddinge, Aina Ern~nuel, 
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Hansson, Svedala, Kjell Ake Johans- Skillinze, Astrid Johansson, Glern
son, Skurup, Sten-Ake Johansson, mingebro, Gm)nel Johans~on, V. Torp 
Ystad, Ingvar Christoffersson, Jord- S. Aby, Lena Johansson, Malmö, Gu
holmen, Björn Cronberg, Malmö, Gert nilla L rsson, Malmö. Ing3·-Lill 

l Olsson, Trelleborg, Kurt Påhlman, Ljung, Eeg bo, Svedala, Bertil Nils
Ystad, Ragnar Schelin, Malmö, Lars- son, Ma,mö, Gannar Nil~oon, I-Iam-

1 
Göran Wilhelrnsson, S''urup, R<~gn"lr rnenhög, Linn0a Ni!s;on, Gl~mmin'(e
Wollschi:lger, Malmö, Wiggo W rang- bro, M:~i Nil~son Trerna ,nac;årccen, 
borg, Tomelilla, Rolf Wänseth, Kro-l Flyinge, Majk en Nilsson, Malrriö, Tor
korn, Bengt östbring, Lund, Elisa-l björn Nilsson, Lund, Ande,:s Ohlsson, 
beth Andersson, Onslunda, Gunilla Borrby, Christina Olsson, Malmö, 
Andersson, Limhamn, Yvonne Bladh, Per-Olof Olss:m, OloCsdal, Järres~ad, 
Ystad, Stina Dahlberg, Kivik, Ann-!T .. nrs-Folke Pers:3or1. Jo::-rl_he~·":a g:1rd, 
Christine Engdahl, Ystad, Ulla Es- ; Klagstorr~. Ingalill R~hm, Thuleslund, 
björnsson, Barsebäck, Agneta J ans- ' V.,''s · ·, öJil~ . ·~· · · ' Ho ~n, M~.-·mö, 

l son, Kivik, Ingegerd Johansson,l Birgitta Runsten, Bromma, Reru§e Se
J Blentarp, Elisabeth Jönsson, Trelle- gcrha:nmar, Göt~ bor e, Jan-Erik Thy
borg, Cecilia Casselsjö, Kalmar, Bir- kesson, Simrishamn, Gunnel VTinberg, 
gitta Kempe, Glemrningebro, !ng- Yst3cl 
rid Larsson, Skurup, Sigbritt Lund- 3:e års!m1·sen: In9,rid Biör!tman, 

' stedt, Malmö, Else-Marie Möllerströrn, Djurs löv, Barbro Björsel!, Trollhät
Sirnrishamn, Elsie Nilsson, Ystad, tan, Annica Gustaison, l\·Ialmö, Inger 
Gertrud Nilsson, Glernrningebro, !ng- Hamsan, Lund, Sonja Hansson, Ve
rid Nilsson, Malmö, Rosita Nilsson, beröd, Anita Ljungström, Lomma, 
Kalmar, Lena Olsson, Tillberga, Bri- Kerstin Jönsson, Malmö, Laila Lind
ta Persson, Rynge, Britt Rosenqvist, bergh, Klagstorp, Lennart Madeborn, 
Askeröd, Gunnel Råberg, Kalmar, Kungälv, Ing-Eritt Nilsson, S. Aby, 
Anita Sohlberg, Kalmar, Sonja Anne-Marie Persson, Blentarp, Ka
Stjernrup, Simrishamn, Liz Wallen- tarina Paulsson, Nässjö, Monica Röst
klev, Malmö, Christina Widler, Mal- berg, Skurup, Ruth Sahlin, Lil!ha- 1 
mö gen, Margot Strandberg, Lillhagen, l 

Hushållsbetonade linjen: Monica 1 Karin Thorelli, östafors, Lena Zin
,_Ander, Stockholm, Mona An\krsson !nerström, Kalmar. 
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Smyg- buks fy1 rationalis~u"as bort 
OBEMANNAD FYR I HA VET 

JAPANER INTRESSERADE AV 
OSTTILL VERKNING l SKURUP 

Disp. N. O. Jönsson visar de japanska· besökarna hur ystning tillgår 
i de moderna ysffankarna. l bakgrun-den ciceronerna A. Buhrgard och 

mejerist ·A. Mallsson från Separator i Lund. 

Något a la Skurupsost får man kanske smaka i Japan någon .. gång 
i framtiden, vem vet? I går hade näämligen Skurupsmej~rie~ besok av 
tre japaneser, vilka var oerJ_tört intre~er~de ~v ost~ramst~lmngen. Ost
tillverkning är nämligen trions studieob~ekt 1 ~ve~Ige. ~.a dett~ område 
har man inte hunnit så långt än i Javan och dalior besokes toregångs
länder på området. 

De tre japanerna, som gjorde Sku- sursern.a för '!tt få den att slå ige
rup den äran var mr Yamada, ge- nom annu sa lange g~nska små. 

lneralagent för Separators produkter Separator har doc~ v~nt med om 
i Japan, mr Yamadera och mr Sa~~· att starta fl~ra anlaggn.mg~r. .. 
de båda senare representanter for Iru:an de Japans~a. gastema anlan
en av de tre stora mjölkkoncerner- de till SkurupsmeJenet hade elever
na i Japan, nämligen Snow J?.rand na på Skurups lanth~shållsskola med 
Milk Products Ltd. Ciceroner for de rektor E ... Scharta~ 1 spetsen passat 
långväga gästerna var representan- p~ att gora studiebe_sok. De unga 
ter för Separator i Lund, konsulent flickorna var my~ke~ mtre~erad~ ll:v 
A B B u h r g a r d och mejerist vad som dolde sig Innanfor meJen-

l 
A.r n~ M a t t s s o n. loka~ernas. vägg~r och d.e .fick . en 

Konsulent Buhrgard har .. själv haft utrnarkt v<:.glednmg av meJenets disp. 
tillfälle att besoka Japan for att stu- N. O. J~o~n_s_s_o_n_. ______ _ 
dera mjölkens framsteg i landet. Det 
är inte så värst många år sedan ja- l 
panema startade mjölkhanteringen, 
framhåller han. Inte förrän efter and-
ra världskriget började mjölk och 
mjölkprodukter blanda sig med a~d-1 
ra livsmedel i Japan, som naturligt-
vis främst utgöres av ris. För när-
varande kan sägas, framhåller konsu-
lent Buhrgard, att konsumtionsmjöl-
ken vunnit stora framsteg i Japan 
medan däremot mjölkprodukter i öv-
rigt inte har utvecklats något vidare. 
Det är för att påskynda utvecklingen 
av övriga mjölkprodukter, främst ost, 
so~n de tre japanerna gör sina stu-
dier i Sverige. 

Den andre av Separatorvärdama 
mejerist Mattsson, har varit med om 
att besöka en annan världsdel, där 
också mjölkhanteringen är i sin lin
da. Detta gällde igångsättning av ett 
rekompineringsmejeri i Lagas, belä
get i den afrikanska staten Nigeria. 
Av torrmjölkspulver och smör upp
blandat med vatten får man i denna 
anläggning fram mjölk. Naturligtvis 
är det mycket att göra på den afri
kanska kontinenten för att lära fol
ket dricka mjölk. Dessutom är re-

SKALL UTGöRA ERSÄTTNING 

Fyrmästare Erik Elmskog med Smygelyrens vila vackra silueff bak
grunden. 

-Av ALLAN ANDERSSON-
Den allom bekanta Smygehuks fyr, landets sydligaste, har sjöfarts

styrelsen planer på att slopa, Detta ingår i rationaliseringsplanen för 
den närmaste tioårsperioden. Smygefyren kommer att ersättas med en 
fast fyr ute till havs, som kommer att placeras på Kullagrundet, beläget 
ungefär rakt ut från böste fiskeläge. Den nya fyren på Kullagrundet 
kommer att vara obemannad med trolig dirigering från Trelleborg. 

Det är emellertid inte bara Smyge-l nerfall. Detta göres varje morgon kl. 
fyren, som inrymmes i rationalise- 7.00 och uppgiftema sändes därefter 
ringsplanen. Sjöfartsstyrelsen skall till Radiofysiska · institutionen i 
nämligen ersätta en del bemannade Stockhoim. Det är prof. Siwertz, som 
fyrplatser landet runt med obeman- har hand om dessa uppgifter på Ra
nade fyrar. Här liksom överallt an- diafysiska institutionen, där man även 
nars är man tvungen att tillgripa vis- tar emot rapporter från 23 övriga sta
sa omändringar och övergå till mer tioner i landet. Enligt fyrmästaren 
och mindre automatisering. på Smygehuks fyrplats E r i k E l m

sk o g, så är det inga oroande rap-
GEOGRAFisK FöRLUST porter som hittills registrerats vid , ! 

Geografiskt sett mister sydligaste Smygestationen. Först när en röd ' 

l Sverige en av sina fasta hållpunkter kontrollampa lyser på apparaturen 
på kartan i och med att Smygefyren är det fara å färde, framhåller fyr
försvinner. Smygehuks fyrplats till- mästare Elmskog, men den hoppas vi 
kom redan år 1883 och är vid detta naturligtvis slippa få se lysa. 
laget nära ~O år gammal. I stort sett 
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står fyren kvar i oförändrat skick CENTRALT LÄGE 
sedan den blev uppförd. På senare tid När Smygefyren försvinner, så för
har den tekniska utrustningen mo- svinner också en av landets mest ef. 

1 derniserats och fyren drives numera tertraktade fyrplatser, säger fyrmäs
elektriskt. Den har en ljusstyrka på tare Elmskog vidare. Det är inte 
180.000 Hefnerljus. En roterande lins många fyrplatser i landet som har ett 
sprider ljusstrålarna i rätt fördel- så centralt läge, som just i Smyge. 
ning och en glödlampa på 1.000 watts Stora landsvägen Trelleborg-Ystad 
e.ffekt alstr.ar ljuset. J~msides 1ned går förbi strax utanför området och 
lJ_nsfyren fmns en.. mistlurs~la~g- man kan ju inte tänka sig bättre me
nmg!. som .vamar SJOfarande nar .. sik-l nar fyrmästare Elmskog. Det är säle
ten ar dålig. Till ~.etta komm~r aven des med en viss sorg, som fyrperso
en metec:rologisk. vaderleksstatwn, dar nalen ser en sådan idealplats för
ohservatJOner gores var tredJe trm- rande förhållanden, menar fyrmästa
rna, fr~n kl 04.00-19.00. Elmskog alltid haft det så idealiskt 

som han har nu. Han har varit med 
RADIAKMÄTNING om att ligga på fyrskepp sex må-

På senare tid har Smygehuk fyr- nader i sträck utan att komma i land. 
plats fått hand om en apparatur som Det var litet annorlunda mot nuva
de torde vara ensamma om i landet rande förhållande, menar fyrmästal::;;;:=::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;::;::;::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::;:::;:::;;:::;:::::;;::::::::;:f::::::;:::när de~ gäller fyrplatser. Man mäter ren, ocL det får vi naturligtvis 

; nämligen även halten av radioaktivt hålla med om. 
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Köpman Ove Wickman, advokat Gunna?- Gottfries, boktryckare 
Sven Lidberg svarar för att inte startskottet klicka1· pålördag. 

KLAPPAT OCH KLART FöR 
LIONS STORA TORGFEST 

Lions clubs skurupsavdelning anordnar på lördag och söndag stor 
torgfest, vars behållning går till behövande i Skurup med omnejd. Det 
blir ett omfattande och trevligt nöjesprogram som arrangörerna bjuder 
på. 

Festen börjar på lördag kl 15 och 
pågår till 22 och på söndagen mellan 
kl 14 -22. 

En av huvudattraktionerna blir en 
amatörsångare - och musiktävlan 
mellan musikaliska och sångbegåva-

' de personer ej blott från orten, utan 
från olika delar av provinsen. Mån
ga anmälningar har ingått. Konfe
rencier för nöjesprogrammet blir 
den från TV välkände och populäre 
Knut Borglin. Även Skurups popu
lära sagostunders musil{kår drar sitt 
strå till stacken genom att inleda 
torgfesten medm -pompös o. välkling
ande marschmusik genom köping
ens gator. 

En av torgfestens viktigaste eko
nomiska inkomstkällor blir den sto-

ra loppmarknaden, som redan er
hållit en hel rad värdefulla gåvor 
och som det ännu ej är för sent 
att skänka någon sak till. Sku
rupsborna har varit givmilda och 
loppmarknaden bjuder på ett rikt 
sortiment av · varor. från rena pryd
nadsartiklar till möbler av äldre 
modell. Nu när stortorget blir helt 
upptaget av dessa arrangemang lör
dag och söndag blir parkeringen ett 
problem för besökande bilister då 
huvud- och sidogatan längs Torget 
ej får belamras m,ed fordon. En bra· 
och rymlig parkeringsplats som Sku
rupspolisen hänvisar bilförarna till 
finns dock på den stora skolgården 
stråx söder om festplatsen. D-L 

Skurups barnavåEdsnärnnd l S~urups husmodersförenings 

har hållit sammanträde under ordfö- hostverksamhet 
randeskap av lantbr. Sune Hansson. · · · al t d 
Ett 20 t 1 ··. d f" . 1" fil b _ mleddes som tidrgare omt a s me 

. - a aren en °1.e ~g 1 e månadsmöte på Lanthushållssko-
hand!_mg, varav ~et vrktigaste '::ar lan och nu planerar man på månda
uppgarande av forslag till 1963 ars gen en utfärd till Lund som efter 
stat, som slutade 63.050 kr. allt att döma blir både trevlig och 

Rädda barnen 

börjar höstens verksamhet på mån
dag den 24 kl 19 på Lottagården däl· 
fröken Elsa Lasson fungerar som 
värdinna och där man under kväl
lens lopp diskuterar och planlägger 
säsongens verksamhet, 

lärorik. Damerna startar med buss 
från Skurup kl 9 med Lund som 
närmaste resmål och här kommer 
man under sakkunnig ledning att 
bese Wiven Nilssons kända silver
smedja och dess många vackra 
konstnärliga arbeten. Därefter ställer 
man kosan till Mazetti-fabrikerna 

LIONS TORGFEST l SKURUP 
VÄNT AS BLI f N NY SUCCE 

.Lionsbröderria Ove Wickman, Gunnar Gottfries och Sven lidberg 
tuff-tuffar tillsammans men några av Skurups yngsta. 

I dagarna råder febril verksamhet inom Lions club i Skurup för att 
ställa i ordning till torgfesten på lördag och söndag. Det är många 
detaljer som skall ordnas med och allt skötes av festkommitten. Själva 
festdagarna blir det emellertid flera som kommer att medverka och 
inemot 100-talet blir engagerade i festligheterna. Det blir såväl Lions 
medlemmar som medlemmar ur Skurups lottakår, 

;Många skurupsbor ser med för- och samla in alla de föremål, som 
hoppning fram mot detta Lionsar- givmilda skurupsbor skänkt till den
·rangemang. Det kommer nämligen att samma. Ingenting kommer att saknas 
ge en .påminnelse om den gamla go- ty det är skänkt prydnadssaker, glas 
da tiden när Skurup hade sin mark- och porslin, radioapparater, elektrisk 
nad förlagd till torgplatsen. Det armatur, leksaker, litteratur och beg. 
tivoli som beställts dit var under möbler. Även levande djur kommer 
gårdarna fullt .sysselsatt med att att finnas med, ty .en bidragsgivare 
montera upp sina karuseller, sina oli- har skänkt två dvärghöns. Har kö
ka stånd och annat som kan roa en paren bekymmer med fodret till 
besö.Itare. Båda festdagarna kommer hönsen kan han även inhandla en 
.tivolit att arbeta för högtryck. Något säck spannmål, som också finns med 
S9rn. kommer att roa både ung och bland de skänkta sakerna. 
gammal blir säkE!rt det tuff-tufftåg, På söndag kommer en alldeles ny 
som kommer att trafikera en del av attraktion i Lions regi. Då får be
gatunätet i Skurup kring själva fest- sökarna tillfälle att beskåda alla de 
platsen. tio talangfulla ungdomar både poj-

'Det blir emellertid inte bara tivolit, kar och flickor som kommer att 
som kommer att draga besökarnas framträda på festplatsens scen kl. 16 .. 
uppmärksamhet till sig. På lördag Efter framträdandet blir det besökar-

1 blir det stor loppmarknad, som sät- nas tur att rösta fram de fem bästa, 
ter igång kl. 15.00. För närvarande som kommer att göra .ett nytt fram
håller Lionskommitten på att hämta trädande kl. 19, då en musikalisk 

· · , · · opartisk jury kommer att välja ut 

1/ 
bästa amatör. · Konferencier vid detta 

9 arrangemang blir K n u t , B o r g l i n, 
Lund. 

Fri entre blir det båda dagar
na, men program kommer att säljas, 
vilka ger förmån till deltagande i 

~ 
vinstlotteri. Då det troligtvis, enligt 
arrangörernas önskan, kommer att 
bli mycket folk är det meningen 
att gatorna runt om torget kommer 
att stängas av för all trafik. Be-

., sökande har emellertid tillgång till 
en förnämlig parkeringsplats på skol-

\ gården till gamla skolan, som ligger 
i festplatsens närhet. Detta område 
kommer ·nämligen att upplåtas för 
parkering liåda dagarna. 

Lionsarrangemanget kommer på 
lördagseftermiddag att blåsas in av 
Skurups sagostunder, som mar
scherar genom köpingens gator. I or
kesterns släptåg kommer tuff-tufftåg 
med stojande och glammande ung
domar. Så det är meningen att Sku
rups köping skall komma på fest
humör med en gång. 



20 ny~ häradsdräkter 
• 
l v i d f e s t l i g t r ä r r· 

invigda 
Börring e 

Häradsdräktsparad och invigning 
av nya häradsdräkter var det i lör
dags på Börringe bygdegård, där 
traktens SLS-avd. stod som vär
dar för detta årligen återkommande 
evenemang. Allmogedräktsexper
ten Charlotte Weibull, Akarp var 
närvarande och gjorde en presen
tathin ·av årets ip.vigningsdräk,ter; 
som uppgick till . ett 20-tal. l Bör
ringe med omnej\1 är man sär
skilt . mån om att behålla traditio
nen med häradsdräkter och på de 
sista tre å:t;en har ett 60- tal nya 
häradsdräkter blivit sydda. 
Nu· blir det emellertid uppehåll 

ett ~ag framöver, berättar fru Mar
git ' Hansson, Tellsj ö, Börringe, ordf, 
i Börringe SLS-avd. Några nya ele
ver har inte anmält sig. Annars har 
Börringe SLS-avd . . de sista tre åren 
haft det stora nqjet att samlas med 
familjer till detta högtidliga evene
mang någon gång i sept. Det bely
ser i någon mån börringebornas in
tresse för det gamla, som är för
knippat med traditioner. 

l Festligheterna på Börringe bygde
gård i samband med häradsdräkts
invigningen började med en stunds 
samkväm till en välspelande An
derslövsorkester. Därefter tog fru 
Margit Hansson, Börringe till orda 
och förberedde de närvarande på 
kvällens höjdpunkt, nämligen dräkt
invigningen. Samtliga med ·nya hä
radsdräkter tågade därefter i pro
cession g~nom stora sålen med fru 
Sigrid Andersson, Börringe i spet
sen, som är kursledare för samtliga 
häradsdräktssömnadskurser i Bör
ringe jämte ett stort antal andra 
platser, där sådan sömnad pågår. 

Därefter följde presentation av 
dräkterna av fru Charlotte Weibull, 
Akarp. Samtliga dräkter var i Vem
menhögsutförande. Flera av de ny
sydda dräkterna hade utstyrsel · med 
ärvda smycken och det för
tjänar nämnas att den enda manliga 
dräkten för året bar farfarsfars sil
verknappar i jackan. Fru Weibull 
underströk särskilt det myckna ar
bete som går åt för att förfärdiga 

Medverkande i sångspelet "Mormor tänker tillbaka". Fr. v. fru 'Ragn
hild Hansson, Onnarp, fru Alice Nilsson, Onnarp, och Britt Nilsson, 

Börringe. 

en dräkt och önskade därför att de mor tänker tillbaka". Allt som allt presenteras, sydda för olika tillfät
nya dräktinnehavarna skulle få myc- medverkade ett tiotal och huvud- len och märkespunkter under livet. 
ken glädje av sina dräkter. rollsinnehavare var fru Alice Nils- Behållningen av evenemanget till-

Efter denna invigning följde se- son, önnarp. Pjäsen var uppbyggd faller varje år Svedala barnkoloni 
dan ett sångspel med titeln "Mor- så, att olika allmogedräkter kom att och Börringe bygdegård. 



LIONSFESTEN PA SKURUPS TORG 
PUBLIKMAGNET AV STORA tv1ATT 

Konfektionstekn. Knut Madsen, Skurup, och fru Inga Nyström, Skurup, 

försöker med reptricket på Lions loppmarknad. 

Ä ven årets Lionsfestligheter i 
Skurup visade sig bli en klar succe. 
Nar presidenten i Skurups Lions 
Club kö:pman Ove Wickman 
på lördagseftermiddagen förkunna
de att arrangemanget var invigt, 
stoJ;made folk formligen över de 
rariteter som fanns på Lionsfestens 
loppmarknad. Karusellerna snur
rade i gång och likaså lyckohjulen 
och övriga nöjesarrangemang. De 
fortsatte -sedan att snurra som ald
rig förr hela festen ut. 

Besökareantalet var sannerligen l 
inget att klaga på. Formlig trängsel 
rådde både under lördagen och sön
dagen. Det mest eftertraktade under 
lördagen var helt naturligt lopp
marknaden. 

Om det var de tusentals olika före-
rnål av alla de slag som drog eller 

l det var tanken på den flydda mark-

l 
nadstidens come back på Skurups 
torg som gjorde intresset, är svårt att 
säga. Rusning var det i alla fall. 
Tänk så billigt och vilka fynd sen: 
en kostym för en tia, en el-rakappa
rat för samma pris, eller prydnads
föremål för en spottstyver. Eller han, 
som i den allmänna yran trodde att 
Lionsexpediten också hörde till och 
ville ha ett bud. 

En god behållning kunde Lions- . 
arrangörerna omtala att det blev av 
loppmarknaden, vilket är enbart 
trevligt, när allt som bekant går till 
hj;ilpverksarnhet. 

På söndagen fick besökarna ta del 
av ett alldeles nytt Lionsarrange
mang. Amatörparad stod i program
met. Det blev en strålande uppvis
ning av ungdomar med både sång
och musikalisk begåvning. Samtliga 
tio amatörer, som anmält sig till täv
lingen, framträdde med bravur. God 
konferencier var lundaspexaren 
K n u t B o r g l i n. Efter ett första 
framträdande fick publiken rösta 
fram de sex bästa. · 

Tidigare skolgång i Skurup. 
Vid senaste skolstyrelsesammanträ

det i Skurup under ordförandeskap 
av skräddaremästare J u l i u s 
C a r l s s o n beslöts att lektionstider
na skall ändras så, att skolgången 
börjar 10 min. tidigare än förutva
rande skolår. Den· tidigare skolgång
en har varit på prov i ca fjorton 
dagars tid och resultatet har utfal
lit till belåtenhet för samtliga berör
da parter. skolstyrelsen beslöt därför 
stadfästa ändringen i tidsschemat för 
gott. 

Skolstyrelsen beslöt även förordna 
småskoBäraren Kerstin Riberth som 

Sommarkurserna avslutade 
vid Skurups lantmannaskola 

Riksdagsman Stig F. tiansson samtalar med premieungdomarna Orjan 

Folkesson, Kongsmarken, Lars Malmberg, Anderslöv, och Eskil Pers-

son, Skurup, samtliga fortsättningskursen. • 

Avslutning av Skurups lantmannaskolas sommarkurser var det under 
lördagen. A v dessa har 16 elever deltagit i fortsättningskursen och 9 l 
praktisk-teoretiska kursen. Närvarande vid ~vslutningen. V!Jr styrelse
ordf. vid Skurups lantmanoaskola riksdagsman , Stig F. Hansson, önn.
arp samt Malmöhus läns lantbruksdirektör Bo Hjalmarsson, :Malmo. 

' Även många av elevernas föräldrar hade mött upp. · 

Avslutningsceremonin . ägde rum i det är viktigt att hålla medelåldern 
lantmannaskolans vackra och rymli- på lämplig nivå . för att : eleverna 

rätt skall kunna · tillägnä sig under
ga aula. Till en början hälsade rek- visningen. En reciogörelse följde där
tor GJ.nnar Knutsson, Skt~rups lant- efter över de studiebeslik och resor, 
mannaskola samtliga närvarande väl- som sommarkursens elever deltagit i 
komna, men överlämnade ordet orne- samt de olika· or·gan jnor.ri; lantbruket 
delbart till lantbruksdirektör Hja]- de kommit i kontakt n1ed. Sist tac
marsson, som höll ett medryckande kade rel<:tor Knutsson · s'kolans sty
föredrag om kulturutvecklingen in- relse och sina lärarekolleger samt 
om svenskt jordbruk. Han berörde de avgående eleverna. 
i sitt anförande den pågående struk- Därefter följde premieutdelning av 
turrationalisering, som numera är ett riksdagsman Stig F. Hansson, önn
faktum och som kommer att fortgå arp. Efteråt passade elevkårens ordf. 
framöver, tills fullt bärkraftiga jord- Lars-Ake , Petrici, Beddinge på att ta 
bruksenheter kännetecknar det sven- till orda och tacka lärarkår samt 
ska jordbruket. För närvarande personal för deras energiska arbete. 
minskar landets jordbruk med 17 om Därvid överlämnade han en pen
dagen eller ca 5.000 årligen och år ningsumma avsedd att fonderas ·till 
1970 har experterna kalkylerat med konst åt eleverna samt blommor till 
att de svenska jordbruksenheterna personalen vid skolan. Några ord på 
har gått ner i antal till mellan 190 vägen fick därefter de avgående ele
- 200.000. Denna strukturrationali- verna av riksdagsman Hansson, där 
sering där de mindre 'bärkraftiga han betonade v,ikten av framsynt
jordbruksenheterna försvinner ger het för att uppnå bästa möjliga re
de största effektiviseringsvinsterna sultat i den dagliga gärningen. Av
framhöll lantbruksdir. Hjalmarsson. slutningshögtidligheten slöts med an
Sist kom talaren in på lantbruks- daktsstund av kyrkoherde Gunnar 
nämndernas sätt att bistå både den W a !lin. 
yttre och inre rationaliseringen in- Premier tillföll följande elver: Fort
orn jordbruket. Nämnden utgör på sättningskursen (husdjurslinjen): Es-

1 

detta vis ett serviceorgan åt jord- kil Persson, Skurup (100 kr ur Tof
bruket, menade dir. Hjalmarsson. tebos fond), Jan Isgren, Skuru];} (Sve

En redogörelse lämnades också av dala Betodl. för, premium), Rolf östh 
!rektor Knutsson över kursverksam- Grönby (75 kr från Skurups spar
lheten vid Skurups lantmannaskola bank), Leif Larsson, Valleberga, Lars
, under det gångna läsåret. Härvid Åke Petrici, Beddinge och Bengt
framkom, att sammanlagt 102 elever Erik Andersson, Krageholm (samtli
deltagit i skolans huvudkurser och ga bokpremie). 
165 i de korta kurser som varje år Fortsättningskursen (maskinlin
brukar anordnas. Detta elevantal be- jen): Lars Malmberg, Hönsinge 
traktade rektor Knutsson som gott (Skytts sparbank 100 kr), Douglas 
och motsvarar de resurser som sko- Nilsson, Föllinge '(Huldbergs fond 75 
lan kan erbj'uda. Den alltmer märk- kr), och Eugene Cederström, Hed- ' 
bara tendensen på vissa håll att yng- vigsdal. (Ö. Skånes andelsslakteriför. 
re elever söker sig till lantrnanna- 50 kr), praktisk-teoretiska sommar
skolorna har dock inte varit nämn- kursen örjan Folkesson, Kongsmar
värt märkbar vid Skurups !antyDan- !ren, (Huldbergs fond 75 kr), Hans
naskola, sade rektor ' Knutsson. För Ove Andersson, Trelleborg (Skurups 
det·-nrr avslutade läsåret 1961/62 har sparbank 25 kr) Ingemar Larsson, 
medelåldern i vinterkursen varit 19,8 Hohög (Skurups sparbank 25 kr) och 
år och i fortsättningskursen· 21 år. Paul-Ingvar Olsson, Anderslöv (bok-

. Rektor Knutsson ansåg vidare· att premie). 



Lions Clubs loppmarknad 
Lions Clubs stora torgfest ol lopp

marknad hade en ·verklig succe bi\de 
under lörd. och sön,d. stortorget på
minde om gamla tiders stormarknad 
och en av södra skånes största nöjes
arrangörer hade uppställt sina att
raktioner på torget. Skurupsborna 
hade varit synnerligen frikostiga med 
gåvor till loppmarknaden och det 
var ingalunda skräp utan verkligt 
gedigna varor som köpingsborna 
skänkt till försäljning, varför också 
det ekonomiska resultatet blev ly
sande. De små tuff-tuff tågen som 
körde runt köpingens gator var ock
så mycket frekventerade av ung
dom. På söndagskvällen anordnades 
en stor amatörtävlan där publiken 
fick rösta om vilka de ansåg ha ut
fört de bästa musikaliska och sångli
ga prestationerna. Arrangörerna av 
Lian Clubens stora torgfest har all 
anledning att vara belåten med re
sultatet. Ordningen var god och en-

dast tre fyllerister måste omhänder• 
tagas av polisen. 

Den största attraktionen under sön
dagen var amatörtävlingen i sånl 
och musik. Ett tiotal musikaliska för
mågor från trakten och längre bort 
belägna orter deltog. Publiken hade 
tillfälle att rösta på de · fem bästa 
som gick vidare till finalen och pris· 
listan fick följande utseende: 1)o Ulla 
Höijer Hässleholm 2) Lena Möller 
Skivarp 3) Lisbeth och Gunnel Lars• 
son Lindby 4) Lena och Lasse Hä· 
gerhult Snårestad 5) Kerstin Jöns• 
son Skurup. De framträdande visa• 
de prov på god musikalisk förmåga 
och hyllades livligt av den talrika 
publiken. Ett tiotal skurupslattar 
sörjde på ett förtjänstfullt sätt un
der båda dagarna för servering av 
varm korv, kaffe och läskedrycker. 
Damerna i stånden förtjänar en sär
skild eloge för sin uthållighet och 
många skötte försäljningen från Id · 
15 till kl 10 på kvä}len. 

Gunna?' Larsson, Hyltaslätt, törsöker övertctla sku1·upsbo1·na Ellen 
och Hilding stridsberg att köpa skido1· på loppmaTknaden. 

FT v örjan Folkesson, KongsmaTken, Eskil PeTsson, Skurup och 
Tiksdagsman Stig F Hansson, önnarp. 

lantmannasliolas ;Skurups 
sommarliurs har avslutats 

Flaggan vajade i topp på Skurups Lantmannaskola i lördags och en 
ännu större bilpark än vanligt på skolgården vittnade om att det var 
kursavslutning för fortsättningskurs en och den praktisk-teoretiska som-
markursen. 



Lions amatörtävlan 
i Skurup vanns av 

H ä s s leholmsflicka 

Ulla Höjer, Hässleholm, sjunger 

sin segrarmelodi, 

Amatörtävlingen vid Lions torg
fest i Slmrup vanns av 15-åriga 
hässleholmsflickan U Il a H ö j e r. 
Hon vann publiken helt vid bägge 
sina framträdanden genom sin ut
märkta sångbegåvning och lediga 
stil. Kanske en ny sångstjärna i 
popbranshen. 
Förstapristagaren hade att tävla 

med många lokala sång- och musik
förmågor. Dessa lyckades dock ald
rig övertyga helt även om det i 
genomsnitt var god klass på samt
liga. Tvåa kom en 11-årig skivarps
tös Lena Möller, trea blev syskon
paret Lisbeth och Gunnel Larsson, 

I
l Lindby, fjärde plats belades också 
den av ett syskonpar Lena och Lasse 
Hägerhult, Snårestad, femma blev 
Kerstin Jönsson, Skurup, och sexa 
Ulla-Britt Persson, Skurup, tio år 

Ursprungligen var samtliga täv
lande i amatörparaden tio stycken. 
Publiken fick dock genom röstning 
välja de bästa. Ursprungligen be
stämdes att de fem bästa fick rös
tas fram. Två av de tävlande erhöll 
dock samma röstetal och därför kom 
sex amatörer med i slutomgången. 
En musikalisk opartisk jury avgjorde 
placeringen i finalen. 

För övrigt är Lionsarrangörerna 
mycket nöjda med resultatet under 
de båda festdagarna. 'Allmänheten 
visade bägge dagarna en mycket stor 
välvilja och arrap.görerna är mer 
än tacksamma för detta. Nytt pub
likrekord på Skurups torg uppnåd
des säkerligen när amatörparaden 
presenterades. Då kunde nämligen 
antalet ·åhörare uppskattas till i. runt 
tal 2.000 personer. . · ·· 

Allt talar för att det går att ar
rangera en sådan . fest på nytt, fram
håller Lionspresidenten O v e W i c k
m a n. Varje år blir nog för ofta, 
men vartannat år kunde vara lämp
ligt. Då hinner vi också få in pri
ma saker till en ny loppmarknad, 
menar köpman Wickman, som i sam
manhanget vill mana alla familjer 

. som går i flyttningstankar att över
låta allt det man vill vara av med 
till Lions. Vi har nämligen resur
ser att magasinera sådana saker, sä
ger köpman Wickman. 

Vinstnumren till de lotterier som 
fanns vid Lionsfesten publiceras i 
annons i dagens tidning. Aven pro
gramhäftena, som såldes bör besö

, karna ha sparat på. På dessa fanns 
'nämligen påstämplade nummer och 
de som har tur kan härigenom ta 
del av lotterivinsterna. 

.:e.:..-

·Kantorn i Gärdslöv~Önnarp hyllad 

Sittande fr. v. komminisler Allan landen och kyrkoherde Gunnar 

Reimers. Kören stående fr. v. fru s'iri Bengtsson, Sigurd Olsson, fru 

Karin Ahlberg, Hugo Persson, fru Elsa Olsson, Assar Stenbeck, Inga 

Britt Stenbeck samt kantor Svea Stenbeck. 

Framskrider året sin gång var in- skan till trivsel på sin nya tjänst 
l~ningspsal~en .. till .~en av försam- överlämnades till henne en gåva från 
lmgsborna 1 Gardslov och onnarp .. .. .. . 
välbesökta församlingsaftonen i för- Gardslovs forsamlmg genom kyrka
samlingssalen i Gärdslöv på lördags- värden Henning Bengtsson och från 
kvällen. Till det kristna budskap önnarps församling genom kyrkovär
som frambäres i denna psalm anknöt den Hugo öhnander. 
komminister Allan Landen i Bör- På de kyrkliga arbetsföreningarnas 
ringe när han hälsade välkommen vägnar frambars tacksamhetsbevisen 
till sammankomsten, som fick en av fröken Nanna Persson, Gärdslöv 
högtidlig inramning med sång av den och fröken Linnea öhnander, ön
mer än 30-åriga kyrkokören. narp. Förre kyrkoherden i försam-

För väl sista gången leddes kören lingama Gunnar Reimers erinrade 
av kantor Svea Stenbeck, som un- om ett par års gott samarbete med 
der kvällen hyllades och tackades för kantor Stenbeck och 'kyrkokören, 
det intresse och arbete hon visat och han påminde om sångens och musi
utfört i församlingarna. Kantor St!i!n- kens värde i den kyrkliga samvaron 
beck tillträder ny tjänst på annan och överlämnade på körens vägnar 
ort och det var hennes förestående en gåva till den avgående ledaren. 
avflyttning som föranledde att tack- Även flickkören frambar genom fy
samheten för de gångna åren nu ra av flickorna sin hyllning. Till 
framfördes. Komminister Landen dem som också kom ihåg det goda 
värdesatte på församlin!lens vägnar samarbetet med kantor Stenbeck och 
kantorns arbete i såväl den obliga- som härför visade sin tacksamhet var 
toriska tjänsten som i det frivilliga kyrkavaktmästarna i de båda för
församlingslivet. Han tackade också samlingarna. 
för det vänliga sätt hon alltid mötte I den fullsatta församlingssalen 
församlingsborna och med lyckön- njöt man av kvällskaffet och de 



Stor scoutglädje i Rydsgård 
S.känkt gård löste lokalfråf{a 

Scoutkårens ordf. i Ryd sgård kamrer Bengt . Bingsmark framför 
nyförvärvade bo ndgården som löser· lokalfrågan. 

Äntligen har lokalfrågan för Rydsgårds scoutkår blivit löst, . säger 
scoutkårens ordf. kamrer Bengt Bingsmarl<, Rydsgård, och visa1· med 
inte så litet stolthet upp den gamla bondgården, där scoutkåren i fort" 
sättningen skall hålla till. Så mycke't mera glad är man på scout
håll därför att den nya scoutgården, som faktiskt inte blivit döpt än 
så ny är 4en, blivit skänkt av personer som starkt omhuldar scoutkå
ren. 

Gården hör till AB Stängselnäts-~der, som nu kommer att ta sig '.an . 
fabriken i Rydsgård och dess disp. arbetet för att rusta upp den gamla · 

1 Olle Barehan tvekade inte en se- bondgården. Naturligtvis kommer 
•kund, när han hörde scouternas pre- scouterna att med liv och lust gripa 
kära lokalfråga. Den gamla bond- an verket för att få det nya för-

GATUNÄTET": BliR UTVIDGAT 
l SKURUPS::CENTRALA DELAR 

Än så ·länge är det mest p laner ingsarbele .på den nya förlängningen 
till Fö reningsgalan. 

I .de central~ delarna __ av Sku,ru.ps k?ping håller man i dagarna på 
Q~VIdga_ g~tunatet. Det ar en forlangnmg av Föreningsgatan, som nu 
~?re.s fard1g. Nar detta arbete blir färdigt kommer Föreningsgatan att 
forbmda Östergatan med Mårtensgatan. Tidigare har inte denna gata 
sträckt sig längre än till N, Skolgat an. 

Naturligtvis är den nya gatan när Tekniska verken, som kornmer att 
den blir färdig en värdefull till~ ligga utmed den nya gatan, uppskat
gång för alla trafikanter, som .kom-
mer från Rydsgårdshållet. De slip- tar det som göres. Tidigare har här 
per härigenom från det besvarliga· inte funnits någon egentlig körbana 
Femkorset och kan komma upp till och vintertid har det många gånger 
köpingens affärsgata, Kyrkogatan, · ' 

k lt h b ·· ·· ·f· · varit besvärligt att ta sig fram i 
1 en e oc 0 esvarat. Aven or dem denna oröjda mark. Så småningom 

l gården har ypperliga utrymmen för värvet så prydligt som .möjligt. Dess
att inhysa en scoutkår. Rummen i utom kommer ing. Lennart Persson 
den gamla boningslängan är så väl i Skurup att bistå med teknisk råd
avpassade till scoutlya så det är givning. Ingenjör Persson har god 
knappt sant. Visserligen behöver en erfarenhet av sådant w):Jete tidigare 
del restaureras upp och förbättras. sen Skurups scoutkår inredde sin 
Rumsfördelningen är däremot ypper- gård "Pilevallen". Något som ovill
lig. Det blir plats till sju stycken korligen måste lösas och som ' otvi
patrullrum och ett ledarrum samt velaktigt blir den största posten i 
dessutom en storstuga. I storstugan upprustningsprogrammet är värme
kommer alla att samlas gemensamt frågan. Ledningen för Rydsgårds 
för överläggningar och uppläggning- scoutkår har tänkt sig oljeeldning. 
ar av olika verksamhetsgrenar inom Det är det mest ändamålsenliga. Nu 
kåren. ' har man begärt anslag från kom

1 som skall till köpingens .. idrottsplats ä_r det meningen att både den gamla 

l blir den nya gatan en vardefull· till-. gång. delen av Föreningsgatan och dess 
nya förlängning skall asfalteras. 

INTRESSET STORT 
munen för de nödvändiga reparatio
nerna och det är bara att hoppas 
att scoutkåren skall få sitt begärda. '"' 
anslag. · ' 

YPPERLIGT LÄGE 

Intresset för sco~trörelsen har all
tid varit livligt inom Rydsgård. An
talet medlemmar har ökat stadigt 
för varje år och för närvarande kan 

l k 
- Något annat som tilltalar är det 

man rä na in ett 100-tal medlem- ypperliga läge som scoutgården har. 
mar. Samma gäller förhållandet från Den ligger alldeles intill Rydsboom
det allmännas sida. De årliga an-
slagen, som så väl behövs, har aldrig rådet med sina nybyggda villor i 
prutats av, säger kamrer Bingsmark e:.:plan. Det blir så~edes ett centralt 
Det säger något om att man inom lag~. och_ ungd?mama 1 .. sco1;1tkåre_n 
kommunen förstår att det är av behover n:_te kanna sig_ angshga n.ar 
vikt att satsa på ungdomen. Fritids- de skall ga he~ ~rån sma _scouttraf
sysselsättningen är nämligen av vikt far. Det har tid1gar~. vant ganska 
för att leda in ungdomen på rätta obehagligt med det lage d~n gamla 
vägar och för detta är man som sco~tstugan hade. Den låg forhållan
sagt lyhörd. dev1~ ensligt .och många ungdomar 

ARBETSVILJAN STOR 
Det blir många arbetsvilliga hän-

var mte så hagade att gå ensamm<!
hem den ensliga vägen efter scout
träffarna på kvällarna. 

-6L 
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Hälsoundersöknin~ 

inledd i Löderup 
Den stora häJsoundersökning' som 

f. n. pågår runt om i vårt land, in
leddes på tisdagen i Löderups korn
mun, där undersökningen är för
lagd till kommunalhuset. Man räk
nar med att hålla på t. o. m. den 
9 okt., sedan flyttar man verksam
h eten t ill V alleberg a södra skola. 

Det bör kännas tryggt för envar 
att gratis få sin 'hälsa undersökt och 
det är att hoppas att så många kom
munalmedlemmar som möjligt sluter 
upp. 

Första dagen var det en jämn 
ström av löderups- hörups- och ha
gestadsbor som sökte sig till kom
munalhuset. Undersökningen i Valle
bergs i nästa vecka är avsepd för 
hedvigsdals- och vallebergabdrna. 

Känd Skurupsfotograf startar 
egen ultramodern fotorörelse 

De närvarande medaljörerna Edil Gustavsson, Anna Åkesson, Ingrid Persson, Anna Persson och Ottolina 

Hansson samt tidigare guldmedaljören Ida Persson. 

Hel billast stals 
i Krageholm 

En stöld av 30 säckar havre an
mäldes på tisdagen till Herrestads
polisen. Stölden har förövats fÖ-/ 
ungefär en vecka sedan. De11 dralf.. 
bade är en lantbr. i Krageholm. S"' 
karna låg ute på fältet och av lit 
att döma har tjuvarna kommit i st
bil. En del närboende har erlnr 

öSTERLENKNYPPLERSKOR 
HEDRADES MED MEDALJER 

l går var det den skånska spetsen och de skånska spetsknypp
lerskornas dag i Glemmingebro, där Kristianstads läns hemslöjds
förening anordnat en intressant utställning och där nio knypplerskor 
från Sydöstskåne tilldelades Svenska hemslöjdsföreningarnas riksför
bunds medalj i brons för förtjänstfullt arbete inom hemslöjden. 

att de hört motorbullar den a ella 
natten. Polisen är tacksam f (\r ev. 
upplysningar. Havren var avrmär
ket Blenda och varje säck ägde 
omkring 75 kg. ' 

Förargad rögl?~O 
sköt pojke i axeln - Ni är i dag hedersgäster på ett medaljer till följande damer: Kerstin 

alldeles särskilt sätt, sade ordf. i Persson, Y stad, Ed i t Gustavsson, 
Kristianstads läns hemslöjdsförening! Giemmingebro, Anna Åkesson, Valle- Anmälan gjordes på tisdagen mot 
fru E s t e r A r f w e d s o n, Os by 1 b · "Id · .. 
sitt hälsningstal. Vi inom hems!Öj- erga, Ingr1d Persson, Hedvigsdal, en ~ re ensamboende man 1 Rogla 
den är glada över ert arbete och Johanna Månsson, Löderup, Anna n~:r~ .;:m Skårb~k . 1 d 
tacksamma för att vi _här på öster- Persson, Borrby, Ottolina Hansson :tto hagaclg~~ä~OJAe 1 ldenaganxe n mett 
len har kvar knypplingen och att Lö ' · n e nm e var a 
den kan leva som den konstart den derup, ~nna Persson, Hedvigsdal några pojkar bråkat med honom och 
är. och framlidna Maria Ingemansson, bl. _a. kastat sten på fonsterrutoma. 

Hanna-Karin Larsson överlämnar Hon anmodade därefter direktrisen lngelstorp, vars medalj mottogs av g~~~ggt t';~~g som ~amtl,ltåt~'skhru:. hank et~ 
för hemslöjden fru S i g r i d L i n d- · t d t 'd ö . 1. 1 are JU ' rams ot 

blommor till Anna Åkesson. _t ·· Kr' r' tad tt .. l" m en en en Vl sterlens museum 1 efter poJkarna Han har dock siktat 
----------------"-r_o_m_, __ 1_s_1an_s __ ,_a __ o_v_e_r_am_na_ Simrishamn, Gustaf Aberg. mot skyn och. vid det aktuella till-

Endast fem av de uppräknade me- fället var det endast ett litet hagel 
daljörerna var personligen närvaran- som träffade de'n ene av pojkarna. 
de - en del av dem är gamla och 
har svårt för att ta sig fram. 

Lunds stads markförvärv D 
Byggnadsstyrelsen har hos re-

Efter medaljutdelningen överläm
nade ordf. i Österlens SLKF-krets, 
fru Hanna-Karin Larsson, 
Borrby, blommor till medaljörerna, 
som ett tack och en hyllning för de-

s ras insats när det gällt att föra 
knypplingsarvet vidare. 

Möten m. m. IUNDS KONSIHAll 
_ ARKIVMUsEET kl. 20: Konstfilmer Y stadynglingen 

har nu släppts Nordisk konst 1962 

Utställningen demon

streras forsdag kl. 19 

l GRAND: Fredrika Bremerförbundet 
kl. 19.30 

FöRSAMLINGsHEMMET kl . . 19.30: 

l. • Föräldraafton Den yngling som på måndagen an
MARKNADSPLATSEN kl. 20: Cirkus h?lls av Ystadspolisen som misstänkt 

- Scott for rattfylleri, vårdslöshet i trafik 
11!1 och smitning, släpptes på tisdagen. 

Sänd. 13-17, vard. 13-16, 
qnsd., forsd., fred. även 
18-20 

l Skoifrukoit Han har gjort vissa medgivanden och 
man håller f. n. på med den fort

ONSDAG: Kokt fiskfi!e med senaps- satta utredningen, som är ganska till-
M sås smörgås mjölk. krånglad, eftersom ingen av de som 

-,---------- ' ' åkt i bilen vet vem som körde vid 
tillfället. 

~
;.,M.,. 6.30 o 8.30. Bfbj. 
'IKIE~ B. 5.30. T. 10680 

I!~:~~~,.~Etiiloto~ea~o!l P R E M l Ä R l 

En film i sirålande färg . . . om 
lättsinnig kärlek ... om farlig kär
lek ... om kärlek över alla grän-

ser! 

LEGAl.. T 
S:t Peters Klosters församling 

Födda: Kerstin Helena, dotter till 
fil. kand. Anders Göran Lennart 
Bohm o. h . h. Gun Viveka, f. Sjö

Långiradare körde 
in i ett halmlass 

Sandhammarens fyrplats:. 
Sjöfartsstyrelsen har förordnat tf. 

fyrmästaren i Ao 12 i Sm gehuk att 
vara tf. fyrmästare i Ao 15 vid Sand
hammarens fyrplats. 

Rektorstjänst i Hälslngbotg. Till in
nehavare av ett vikariatsläDeförord
nande å rektorstjänsten inom Mag
nus Stenbocks rektorsomride i Häl
singborg anser länsskolnämnden att 
sökanden Lars-Erik Larsr'n, Häl
singborg, bör komma i fråga. l BRIGliTE BARDOT 

ALAIN DELON 

ström; Nils Peter, son till folkskoll. En långtradare körde på måndags
Lars Ivar Påhlsson o. h. h. Märta eftermiddagen rakt in i ett traktor
Inger Cecilia, f. Arnekull; Mats Inge ekipage las~t med halm vid ~~uths
Joakim, son till konditor Bengt To- bo s~:ax vaster om Ystad. ~or~:en, 
re Ingvar Magnusson 0 , h. h. Manj som a': norrman, var ov~ v1d vans-

. , a tertrafiken och det var nar han skul- Lärareavsked i Hälsingborg. Läns-
~ldur Irene~ f . Må~~ensson; Bengt le göra en omkörning som olyckan skolnämnden har beviljat Övnings
Niklas so~ till tandläk. Bengt !ng- inträffade. Kollisionen var relativt läraren i Hälsingborg, Anna Trappe 
mar Fredm o. h, h. Kerstin Birgitta, lindrig och några större skador upp-j avsked med utgången av decembe~ 3hSiiiNNoa f. Bolander. stod inte. månad innevarande år. 

Äktenskapsbetyg har utfärdats för 
areorrare Sven-Ake Ingvar Trenk"till 
äkt. med Elsa Ulla Göta Göransson, 
Eslöv. 

Lysning: Chaufför Bo Tommy San-
:.---------------: dell, Malmö S:t Johannes förs. och 

Eva Ulla-Britt Svensson. 

NU 

Biljelfpris: · 
4:-, 4:50 

KOMMER DEN -
Succefilmen om "svenskspionen" 

Eric Ericbon l 

William Holder 
LåDIIi PaAmer 

Spännonde 
äventvrsfilo 
i inter

nationell 
miljö! 

J;.:~fl 

Döda: Fru Hilda Kristina NU.sson, 
f. Nilsson, 54 år; f. verlr:mästare Al
fred Per.ssGD. Tl Ar. 

En traflholfleha. inträffade på 
tisdagskvällen i korsningen av Bank
gatan-V. Mårtensgatan i Lund. En 
trafikbil som kom körande Bankga
tan i nordlig riktning påkördes i 
korsningen av en personbil, vars fö
rare kom österifrån på Mårtenstor
get. De materiella skadorna blev re
lativt obetydliga och ingen person
skada noterades. 

IFK Lund Friidrottssektionen an
ordnar följande distriktstävlingar: 
Onsdagen den 3.10 kL 17.30: spjut. 
Torsdagen den 4.10 kl. 17.30: 400 m 
häck, 2.000 m, kula och rliskus. Fre
dagen den 5.10 kl. 17.30: höjd och 
diskus. 

J ag lyfter ögat 
mot himmelen - det är en av de 
psalmer vi vill lära barnen i All
helgonakyrkans nystartade söndags
skola. Men vi saknar en kammaror
gel för detta. Vem hjälper oss? Var 
finns de tio som ger var sin hun
dralapp - eller de hundra som bi
drar med var sin tia? Kan lämnas 
eller översändas till pastorsexp. el-

~~U~If~P=a~lm;e~;·~E=v~a~D~a~h~lb~e~c~k~~ ler till undertecknad, Krafts torg 12. 
• Sven-Äke Rosenberg 

'fli:t.m~u.• ~·~~~·:.·~~~8;~0 
PREMIÄR l DAG! 

''Konfirmations
. undervisning" 

Hy scoutledare i Anderslöv 

På bilden ses avgående kårordföranden P. E. Jeppson överläm a 
klubban till nyvalde ordföranden kaplen Ulf Edvards, Ugglar . 

Anderslövs scoutkår höll på mån- förandeskap av Per Erik Jepp on, 
dagskvällen kårstämma under ord- som i sitt hälsningsanförande särskilt 

vände sig till distriktssekret a

Svedala 
ren Harry Roupe. 

Serneri i arbete med barnfotografering sin nya 

En ny fotosalong har Skurups köping berikats med i dagarna. Det är 
den välkände Skurupsfotografen H a n s Ser n e r t, som från och med 
oktober månads början har startat egen rörelse. I sin tidigare anställ
ning är fotograf Sernert mest känd och har under den tid han varit 
där blivit allmänt uppskattad för sin stora yrkestalang. Det är så-• 
ledes som fullfjäd:rad kanonfotograf han nu startar egen verksamhet. 

Efter 37 år i Vita Huset 
äntligen skandinavienbesök 

Fr. v. mrs Mabel Bodholdt, mr Edvard Bodholdt, fru Rose Söder
lund och fru Helga Ericsson. 

- Av ALLAN ANDERSSON-
Ett kärt amerikabesök har i dagarna fru H e l g a E r i c s s o n i Sku

rup fått. Hennes kusin mrs M a b e l B o d h o l d t jämte make gästar 
nämligen Sverige för första gången i sitt liv. Fru Bodholdts fader ut
vandrade på sin tid från Hylteberga i Skurup och fru Bodholdt är 
född i Amerika. Mr E d v a r d B o d h o l d t härstammar från Danmark 
men även han är född i staterna. Ett skandinavienbesök har aiitid lekt 
dem i hågen, men först efter uppnådd penslonsålder har det bli
vit verklighet. 

Det är verkligt förnäma gäster fru Bodholdt har sina stamfränder. Hans 
Ericsson fått. Mr Bodhold t har näm- fader utvandrade nämligen från Sö-

1. h ft f k. t t"ll · . derjylland. Sverige har gjort ett 
1gen a . en rams JU_ en s a nmg 1 intryck på de båda makarna och mr 

det amerikanska statshvet. Han har Bodholdt gissar på att den fria före
nämligen arbetat som chef för den tagsambeten hjälpt till att bygga upp 
juridiska avdelningen på Vita Huset den goda standarden. Vad som även 
i Washington. De ärende mr Bod- frapperar är, att ungdornen i så hög 
holdt haft om hand har varit mark- grad accepterar amerikanska seder 
expropiering och dessa ärenden har och bruk. Amerikansk ungdom och 
gällt hela USA. I hela 37 år har han svensk ungdom är förfärligt lika var
haft sin arbetsplats på Vita Huset andra tycker bägge makru·na Bod
och är således väl förtrogen med det holdt. 
amerikanska residenset. President Mr Bodholdt kan inte undvika att 
Kennedy har inte mr Bodhold t haft föra den amerikanska rasfrågan på 
så mycket att göra med men däremot tal. Det är djupt beklagligt tycker 
hans broder Robert Kennedy, som han. Så mycket mera beklagligt ef
förestår den juridiska sidan i den tersom det är de vita i de lägre sam
amerikanska statsregimen. hällsklasserna, som orsakar shismen. 

Nu är det meningen att mr och mrs Man kan ännu inte förlika sig med 
Bodhuldt skall se sig omkring ordent- att den svarta befolkningen skall ha 
ligt i Skandinavien. Inte förrän om samma rättigheter som de vita, slu
sex månader tänker de resa tillbaka tar mr Bodholdt. Nu skall man 
igen och då har de tänkt hinna se emellertid koppla bort från rasfrå
det mesta av Sverige, en god del av gan och njuta av härlig svensk na
Norge och givetvis Danmark, därmr tur. 

Livlig anslutning vid 
TBV:s balettkurs 

Av de föredragna årsberättelse na 
framgår att årets budget balanserar 
på 10.439 kr. Av utgifterna kan näln- TT ll' 
nas lokalhyror 1.235 kr, utrustnin~ar lY e tnge Kl agstorp 
1.219, kurser, övningar och tävlingar 
666 kr, avgift till förbund och distrikt Legala nyheter frän Vellinge och Skolväsendct i Klagstorp Länsskol-

TBV i Svedala har i dagarna på- 869 ~r och_ studiecirklar 560 !tr. M~n 
börjat sina olika kurser, och man beslat ~tt andra medle~savg1fterna t Eskilstorp. nämnden har till ordinarie övnings-

skurupsortens sjukkassa. 
För september månad har en er

sättning i sjukhjälp och moderskaps
hjälp utbetalats med 52.959 kr. Anta
let sjukdomsfall var vid månadens 
början 153 och vid månadens slut 160. 
Nyanmälda sjukdomsfall uppgick till 
122 och antalet upphörda fall tiTI 115. 
Yrkesskadorna för sept. har varit 6 
st. 

Ingen behörig till högstadietjänst l 
Skurup Till den ledigförklarade 
tjänsten som övningslärare i trä- och 
metallslöjd vid försöksskolans hög
stadium i Skurups har någon behö
rig sökande inte anmält sig. Läns
skolnämnden har därför meddelat 
skolöverstyrelsen att tjänsten ic
ke kunnat tillsättas. 

Arbetsförmedlingen i Sku.rup 
har på den manliga avd. under sep
tember månad haft 71 ansökningar 
av 66 arbetssökande. Av 60 ledigför
klarade platser har 37 blivit tillsatta 
varav 2 har placerats på annan ort. 
De tillsa~ta arbetena har huvudsak
ligen gällt skördearbete och övrigt 
di versearbete. 

På den kvinnliga sidan har lämnats 
Skurups skytteförening in 45 ansökningar av 44 arbessökan-

kommer att ha avslutningstävlingar de. Av 28 ledigförklarade platser har 
om mästerskapen den 14 okt. 20 blivit tillsatta och av dessa har 
Tidpunkten blev ändrad, därför att 2 placerats på annan ort. Anställning
den svåra dimman under söndagen arna på den kvinnliga g idan har hu
omöjliggjorde dessa tävlingars ge- vuclsakligen gällt gummifabrikens fi-
nomförande. llial i Skurup. 

Skolidrottstävlingar i Slcurup 

Två av flickorna som salte personl igt skolrekord kramas om av vänin
nan Juliana af Ugglas. Flickan t. v. Birgilla Fors, Skivarp, fog 1,35 
i höjd och flickan l. h. Kerstin Ewing, Dycbeck, 4,29 i längdhopp. 

Skolmästerskap var det under gårdagen i Skurup för eleverna i 
klasserna 7, 8 och 9. I det idealiska vädret var det mänga som satte 
skolrekord på idrottsplatsen där tävlingarna försiggick. 

FLICKOR 
Längdhopp. Klass 9: l) Inga Maj 

Severin 4,19. 2) Juliana af Ugglas 
4,04. 3) Karin Persson 3,93. Klass 8: 
l) Kerstin Eving 4,29. 2) Ann-Chri
stin Larsson 3,94. 3) Marianne Hans
son 3,89. 

S!ungbo!l. Klass 9: l) Margareta 
Larsson 33,85. 2) Ros-Marie Nordh 
32,83. 3) Elisabeth Mårtensson 30,50. 
Klass 8: l) Ann-Christin Hansson 
28,23. 2) Lena Larsson 27,30. 3) Ma
rianne Olsson 26,02. Klass 7: l) Eva 
Salomonsson 30,60. 2) Rosmarie Nils
son 29,63. 3)) Gertrud Sand 29,10. 

Höjdhopp. Klass 9: l) Ann-Marie 
Persson 1,33. ·2) Marie Holtermann 
1,30. 3) Karin Persson 1,25. Klass 8: 
l) Anita Ringberg 1,31. 2)) Kerstin 
Eving 1,30. 3) Marianne Hansson 
1,30. Klass 7: l) Birgitta Fors 1,35. 
2) Gertrud Jakobsson 1,23. 3) Gert
rud Sand 1,20. 

Löpning 60 m. Klass 9: l) Inga Maj 
Severin 8,5. 2) Juliana af Ugglas 8,5. 
3) Anne-Marie Persson 8,6. Klass 8: 
l) Anita Ringberg 9,0. 2) Ann-Chri
stin Larsson 9,0. 3) Kerstin Eving l 
9,1. Klass 7: l) Margaretha Anders
son 8,7. 2) Gertrud Sand 9,0. 3) Ann
Christin Lundgren 9,1. 

POJKAR 

BARA DENNA 
DEL KONTANT 

GOODYEAH 
DÄCK·KONTO 
Goodyear Dack-Konto ilr en ny betalnings
form. en extra service åt våra kunder. Allt 
Ni behöver betala vid leveransen är 20 pro
cent - resten delas upp på fem månader. 
Goodyear Däck-Konto galler för Goodyear
däck vid köp av personvagnsdåck. 

KÖP VINTERDÄCK NU! 

Längdhopp. Klass 7: l) T. Berg
kvist 3,98. 2) Bo Håkan Sjödin 3,87. 
3) Ulf Hansson 3,85. Klass 8: l) Gö
ran Sernert 4,40. 2) Bo Månsson 4,36.1 
3) Lennart Håkansson 4,13, Klass J Vinter behöver Ni rejäla vinterdäck -
9: l) G. Ekblad 5,12. 2) Lennart Borg G_oodyear Winter Service eller All Season. 
4 95 3) T Akesson 4 68 1 Oppna Goodyear Dack-Konto hos osa. så 
' · · ' ' kan Ni ha vinterdäck redan idag - Ni be· 
S!ungboU. Klass 7: l ) Jerker Åker- l talar bara 20 procent kontanti 

berg 35,15. 2) Gert Ake Johansson ---------------
33,29. 3) Rolf Persson 31,63. Ii 

Höjdhopp. Klass 7: l) T. Bergkvist 
1,32. 2) Bo Persson 1,29. 3) Peter 
Fallin 1,26. Klass 8: l) Göl;PII Ser
nert 1,48. 2) Knut Ingvar Persson 
1,4(;. 3) Jonny Hansson 1,40. Klass 9: 
l) Lennart Borg 1,48. 2) Bo L. Nils
son 1,45. 3) Claes Göran Artders
son 1,40. 

Lövrilnfl M III l' l~;•• Il: 'J', fler !l 
ltvl~i 11,0, ~J l{.rtster LJunggren 
11,1. 3) Kenneth Malmborg J 1,2 
Klass 9: l) Krister Ljunggren 11,1 
2) Lennart Håkansson 11,4. 3) Tom 
my Håkansson 11,4. 3) Tommy Fors 
berg 11,6. Klass 7: Löpning 60 m 
l) Håkan Sjödin 9,0. 2) Jerker Åker
berg 9,0. 3) Ulf Hansson 9,0. 

Kula, Klass 8: l) Krister Ljung
gren 9,21. 2) Göran Sernert 8,90: 3) 
Krister Olsson 8,54. Klass 9: l)) Len
nart Borg 11,24. 2) Bo L. Nilsson 
9,35. 3) T. Akesson 9,26. 

Spjut, Klass 8: l) Knut I. Persson 
29,30. 2) Bo Månsson 29,05. 3) Jonny 
Hansson 28,70. Klass 9: l ) Nils Mag
nusson 36,40. 2) Krister Lundgren 
31,50. 3) T. Magnusson 25,00. l 

Diskus. Klass 9: l) T. Forsberg 
24,95. 2) K. L Persson 20,64. Klass 8: 
l) Lennart Borg 29,56. 2) Staffan 
Svensson 21,87. 

~B Däckspecialisten 
YSTAD 
Tobaksgatan 16, 
fel. 114 61, 125 05 
SKURUP 
södergalan Au, f6! A i~ IJ 

Skolrekord uppnåddes både av 1 lf.:~....;!~-··~lllf~m..-.-.~a 
flickorna och pojkarna. Dessa blev 
höjdhopp flickor 13 år Birgitta Fors 
1,35. Längdhopp flickor 14 år Kerstin 
Eving 4,25. Löpning 60 m flickor 
15 år Margareta Andersson 8,7; 13 år: 
Inga Maj Severin 8,5; Gertrud Sand 
och Anita Ringberg 9,0. Pojkar höjd 
Göran Sernert 14 år 1,48; kula Len
nart Borg 15 år 11,24; spjut Nils Eric 
Magnusson 16 år 36,40; diskus L. Borg 
15 år 29,56. 

Sydöstra Färs SLU 
börjar höstsäsongen, som framgått av 
annons, på Kommungården, L övestad 
i morgon. Programmet blir dans och 
tävlingar m.rn. 

Oxie härads SLU-avd. inbjuder 
till sammankomst i Törringelund 
torsdagen den 4/ 10 kl. 19.15. Kyrko
herde Ernst Frostin visar film och 
håller ett anförande. Kaffe. Avslut
ning i Törringe kyrka. 

Säsongavslutning 

SllURUP, lorget 
Torsdagen den 4 okt. kl. 20.00. 

Biljettförköp : YA :s konfor fel. 
041 1/40828 samt i cirkusen 
forsdag fel. 414 08. 

SVEDAlA 
Träningsplanen, lördag d. 6 okt. 
kl. 20.00. Söndag kl. 14 och 17. 

har kunnat glädja sig åt en mycket att utgora 15 kr och_ lagst 5 kr, och V eliinge Födda: Anneli Jeanette lärare i te};Ctilslöjd vid det obliga
livlig anslutning. Det meddelas un- enades om att .. pasSivt rnedlemsk~J:l dotter till chaufför Sven Gun- toriska skolväsendet i K!agstorps 
dervl·sn1·ng 1• bl a porslinsmålning, skall erhållas for 5 kr._ Kåren. besl~ nar Svensson och hans hustru f. Pet- --:;;;;.::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;:;;;;:;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;:;;;;:-

d L R . k d Fl . kommun från den l jan. 1963 förord- r 
metall och smyckeslöjd, räknestic- att or n~ en pap~ersmsaml.~ng d tersson; ars IC ar emmmg son ' 
kans användning m. m. En n yhet 28 okt._ 1 _Anderslovs samballe och till verkstadskontorist Otto Ivar nat Brita Ingegärd Callmer. 
för året är kursen i rytmisk lek och den krmgl1ggande bygden. Månsson och hans hustru f. Nilsson; •---------·----- s K u R 
balett. Någon liknande kurs har ald- Till ny ordförande valdes kapte I:tans Gunnar son till lantbruksbiträ-
rig tidigare förekommit, och den har Ulv Edwards, Ugglarp, och till v. ord . det Bengt Torsten Olsson och hans son fr. Hököpinge förs. och kontorist 

k å bl. 't k t l" Ett f t åg fr G t d G dd D hustru f. Månsson; Lars son till ma-
SERIEHANDBOLL 

oc s 1v1 myc e popu ar. em- u s s u er ru a . en av Lisbeth Sophie Håkansson f. Dahl. 
tiotal Svedalabarn får varje vecka gående ordf. Per Erik Jeppsson tac skinarbetare, danske medborgaren 

MAJORN A 
• 

på gjuteriets personalrum, åtnjuta un- kades för det starka arbete han ned Poul Mpller och hans hustru f. Kris- Grovarb. Bengt Ake Ingvar Kron
dervisning av Ingrid Tönsager från lagt sedan kårens tillkomst, och . tensen. berg fr. Tygelsjö förs. och affärsbi
Malmö Stadsteaier. På grund av den kårchefen, Erik Claesson, överlämna- .Äktenskapsbetyg: förman Frans trädet Kerstin Hillevi Andersson. 
stora tillslutningen har man varit de en gåva till honom. Också den Olof Jeppsson, t ill äktenskap med Döda: ett odöpt gossebarn, son t ill 
tvungen att uppdela barnen i två avgående v. kårchefen för tekniska barnsköterskan Kathryn Ise-Lill lantbr. Hans Erik Persson 0 • h. h. f. 
grupper. Kursen är avsedd för barn avd. Göran Jeppsson fick som tack Hagström från Vedby förs. Kristian- Nyström född och död den 8 sept.; fru 

Den fruklansvärda knockouten i i åldern 4-10 år, vilket säkerligen ta emot en gåva av kårsekreteraren stads län; affärsbiträdet Bengt Ove Svea Hildegard Sofia Jönsson f. 
avslöjande ultrar11pid! De båda Söndag kl. 17 i Idrottshallen. är en lämplig ålder att börja i. J6hn Frank. Den nye kårordföran- Sköld till äktenskap med köksbiträ-l Holmström 56 ,är. 

H 43 
ringkämparna intervjuas av Inge- Förköp fr. o. m. torsdag Det är svedalabornas förhoppning den tackade för vad som nu anför - Inga-Lill Yvonne Ekdahl, Hö- Eskilstorp född: Hans Sune son till 
mar Johansson. \ i Idrottsmagasinet. 1 att när kursen är slut för höstter- trotts honom och lovade att göra · förs. arrendator Hans Ragnar Hansson o. --=---------------· '--'"--------------/ minen, den åter tas upp till våren. sitt bästa i verksamheten. postiljon Lars BertilSvem;-lh.h. f. Holmström. 

Alf slags fotografering utföres 

Beställ gärna tid 

SERNERTs foto 
\ stortorgel 5 

'-~-~-----~ 
Tel. 0411 /407 62 



Efter 37 år i Vita Huset 
äntligen skandinavienbesök 

Fr. v. mrs Mabel Bodholdt, mr Edvard Bodholdt, fru Rose Söder

lund och fru Helga Ericsson. 

- Av ALLAN ANDERSSON...,.. 
Ett kärt amerikabesök har i dagarna fru H e l g ar E r i c s s o n i Sku

I';!P ~ätt. Henn.es k':lsi~~;, m1·s ~a b e l B o d h o l d t jämte make gästar 
namhgen Svenge for forsta gangen i sitt liv. Fru Bodholdts fader ut
vandl·ade på sin tid frän Hylteberga i Skurup och fru Bodholdt är 
född i Amerika. Mr E d v a r d B o d h o I d t härstammar frän Danmark 
men även han är född i staterna. Ett skandinavienbesök har alltid lekt 
dem i hågen, men först efter uppnådd pensionsålder har det bli
vit verklighet. 

Det är verkligt förnäma gäster fru Bodholdt har sina stamfränder. Hans ' 
Ericsson fått. Mr Bodholdt har näm- fader utvandrade nämligen från Sö
ligen haft en framskjuten ställning j ?erjylland. Sver}ge har gjort ett gott 

. . mtryck på de bada makarna och mr' 
det amenkanska statshvet. Han har Bodholdt gissar på att den fria före- ~ 
nämligen arbetat som chef för den tagsamheten hjälpt till att bygga ,upp 
juridiska avdelningen på Vita Huset den goda standarden. Vad som även 
i Washington. De ärende mi Bod- frapperar är, att ungdomen i så hög 
holdt haft om hand har varit mark- grad accepterar amerikanska seder 
expropiering ·och dessa ärenden har och bruk. Amerikansk ungdom och 
gällt hela USA. I hela 37 år har han svensk ungdom är förfärligt lika var
haft sin arbetsplats på Vita Huset andra tycker 'bägge makarna Bod
och är således väl förtrogen med det holdt. 
amerikanska residenset. Ptesident Mr Bodholdt kan inte undvika att 
Kennedy har inte mr Bodholdt haft föra den amerikanska rasfrågan på 
så mycket att göra med men däremot tal. Det är djupt beklagligt tycker 
hans broder Robert Kennedy, som han. Så mycket mera beklagligt ef
förestår den j uridiska sidan i den tersom det är de vita i de lägre sam
amerikanska · statsregimen. hällsklasserna, som orsakar shismen. 

Nu är det meningen att mr och mrs Man kan ännu inte förlika sig med 
Bodhuldt skall se sig omkring ordent- att den svarta befolkningen skall ha 
ligt i Skandinavien. Inte förrän om samma rättigheter som de vita, slu
sex månader tänker de resa tillbaka tar mr Bodholdt. Nu skall man 
igen och då har de tänkt hinna se emellertid koppla bort från rasfrå-

ldet mesta av Sverige, en god del av gan och njuta av härlig svensk na-
' Norge och givetvis Danmark, dä r tur. -

... 
. ·:>.• . 

' ... ~ "· 
" .. -~· .. 

li,?·ämma.nde j?·ån Vita huset i Skurup. På bilden ses fr v mrs Ma.
. nz Bodholdt, m1· Edva1·d Bodholdt, h·u Rosa Söde?·lund och fru 

Helga Ericsson Sknrup. 

Vita huset arbetsplats för 
amerikanare på skurupsvisit 

storfrämmande från Vita huset hör inte till vanligheterna i Skurup. 

Likväl är det i dagarna en skurupsdam som kan glädjas åt detta stor

besök. Fru Helga Ericsson har nämligen fått besök av sin kusin Mabel 

Bodholdt och hennes make Edvard och det är den sistnämnde som har 

anknytning till amerikanska regeringen. 

I 37 år har nämligen mr Bodholdt delser familjen Bodholdt se sig om 
.jänstgjort på Washingtons justitie- ordentligt i Skandinavien och man 
departement där han omhänderhaft har anslagit sex månader för detta 
fr~gor rörande markexpropieringar. besök. Och på tal om likheterna meJ-

Nu skall man nog säga som san- Ian vårt land och USA framhåller 
ningen är att mrs Bodholdt, liksom mr Bodholdt, att det är frapperande 
hennes make, . är född i USA. i hur hög grad den svenska ung
Däremot utvandrade hennes fader domen försöker att efterlikna den 
från Hylteberga. Nu skall i alla hän- amerikanska ... 

.... _ 



~ -- Skolidrottstävlingar ,i Skurup 

Två av flickorna som salte . personligt skolrekord kramas om av vänin
nan Juliana af Ugglas. Flickan t. v. Birgilla Fors, Skivarp, log 1,35 
i höjd och flickan t. h. Kerstin Ewing, Dycbeck, 4,29 i längdhopp. 

Skolmästerskap var det under gårdagen i Skurup för eleverna i 
klasserna 7, 8 och 9. I det idealiska vädret var det många som satte 
skolrekord på idrottsplatsen där tävlingarna försiggick. 

l 

/ 



Känd ,Skurupsfotograf startar 
egen ultramodern fotorörelse 

Fotograf Serned i arbete med barnfo tog rafering i sin nya atelj å. 

En ny fotosalong har Skurups kliping berikats med i dagarna. Det är 
den välkände Skurupsfotografen H a n s S e r n e r t, som från och med 
oktober månads början har startat egen rörelse. I sin tidigare anställ
ning är . fotograf Sernert mest känd och har under den tid han varit 
där blivit allmänt uppskattad för sin · stora yrkestalang, Det är så
ledes som fullfjädrad -kanonfotograf han nu startar egen verksamhet. 

Den egna fotosalongen och firman· förstklassig och fotografering i atel-
har fotograf Sernert startat i sin l je sker med Hasselbladskamera. 
eger{ ägandes fastighet vid Stora Tor- All .sla!1s fotog:aferin~ utföres ock-

. .. . . så 1 ovngt till mdustn, reklam och 
get 1 Skurup. Allt ar mrett enhgt press. För framkallningsarbeten har 
senaste nytt inom branschen. En stor också den nya fotofirman stora och 
och rymlig fotoatelje för persontag- ändamålsenliga utrymmen, där den 
ningar står till kundernas förfogan- kemiska proceduren ka~ utföras 
de vid förevigande och här förtjänat' snabbt och lätt. Att starta en egen 
särskilt nämnas de väl avstämda fär - rörelse har länge lekt fotograf H. 
gerna i salongens bakgrund vilka Sernert i hågen, men nu har dröm
framhäver kvaliten på de tagning- men blivit förverkligad. Genom att 
ar som göres. Fotoartiklar finns ock- bli sin egen kan också den välkände 
så till försäljning och med den vana j Skurupsfötografen låta sin allmänt 
inom yrket som fotograf Sernert har, erkända fotograferingstalang slå ut i 
kRn han säkerligen erbjuda det allra full blom. 
bästa. Tagningarna i ateljen göres ef- Teckomatorps CKF-avdeln. harl 
ter modernt mönster med elektron- månadsmöte på hotell.et tors
blixtar och detta gör att de fotografe- dagen den· 4 okt. kl. 19.00. AB Felix, 
de inte behöver känna sig besvä- ; Eslöv demonsterar fina produkter och 
ra de av värme från mångfalden fo-~ visar film från fabriken och provkök. 
tolampor. Utrustningen i övrigt är Nya meaJemmar välkomna! 

Hans Uno Sernert som nu öppnat egen atelje. 

Välkänd skurupsprofil öppnar 
ny fotofirma vid Stortorget 

En ny skurupsfirma slår upp sina portar i dag, Hans Uno Sernert, 
välkänd skurupsprofil, öppnar nämligen egen fotoatljee efter att under 
femton år ha fotograferat åt en annan firma i köpingen. Den nya 
fotofirman heter Sernerts Foto och har sina lokaler vid stortorget 
samma fastighet där Gujes damfrisering finns. 

Hans Uno Sernert är ett myc- - Att öppna egen fotoatelje in-
ket känt. namn i Vemmenhögsbyg- nebär för mig att jag får chans ut
den. Den som i femton år pm·trät- föra ett personligt fotoarbete, sä-

' ger Hans Uno Sernert. I . ganska 
terat sina medmänniskor och gjort många år har han drömt om att 
det på ett så trivsamt sätt som starta eget och när chansen så 
fotograf Sernert måste bli populär. erbjöd sig slog han till och i dag 
Men Hans Uno Sernert har också torde han vara en av söderslätts 
gått ut över hembygdens gränser. modernast utrustade- fotografer. Där 
Som fotograf åt facktidningar med är t ex en ganska ny elektronbelys
lantbruksbilder som specialitet har ningsanläggning där den fotagra
han även blivit ett känt namn uppåt ferade slipper ifrån att bländas av 
landet. Som reklamfotograf åt ett en mängd starka foto!ampor. Där 
antal industrier i Vemmenhög har är vidare den mycket sobra ateljen 

1 han medverkat till att vår bygds med sin personliga prägel och en 
produkter blivit kända både här mängd andra finesser som hör da-
hemma och utomlands. gens fotoatelje till. MARCO 

SKURUP ~ 
All slags fo tografer ing utföres 

Beställ gärna tid 

SE RNE·.RTS foto 
stortorget 5 Tel. 0411 l 407 62 



Skurup får ny 
FOTOATELJ:E 

På onsdagen Öppnas dörrama till 
en ny fotoatelje i Skurup. Det är 
den i skurupsbygden välkände fo
tografen Hans Sernert som startar 
egen verksamhet i fastigheten stor
torget 5. 

Trivsamma lokaler i en trevlig 
miljö ställs till kundernas förfogan
de. Även den fototekniska utrust
ningen är av senaste modell på 
området, bl a fotobelysning med 
elektronaggregat som inte utsätter 
kunderna för den värme som aggre
gat av äldre modell gör. 

20-årigt fackmannaskap ställs till 
kundernas förfogande och alla slags 
fotouppdrag kommer den nya foto
firman att åtaga sig. 

SKURUP 
Fotoatelje öppnas i dag 

med adress stortorget 5 under firma 

H. SERNERTS FOTO 
Alla slags fotouppdrag utföres. Lång branschvana 
ställes till ärade kunders förfogande. Beställ gärna tid. 

Tel. 0411/407 62. 

Kvinnlig fägring 

i Skurups-skylle 

Så kommer det första Ii vs teckn et från 
korpklubben i Skurup som bildades för 

snart ett å r sedan i samband med att se
mes terstipendierna för 1961 skull e förd elas . 

Själ va korpidrotta nd et kom igå ng först i 
å r och v i räknar med att fl era sekt ioner 

kommer a tt sta rta till hösten såsom brid ge, 
foto, bordtennis m. m. 
Den första sekti onen som bild ades va r 

skyttesektionen som med 20 man och en 

kvinna deltog i Skurups skytteförenings 
korpora tionstävling den 31 maj. BM-skyt

rarna skötte sig med den ä ran i denn a tä v
lin g, ell er vad sägs om a tt av 21 st . del
taga nd e BM-skyttar pl ace rad e sig 11 st . på 

pri spl ats bl and 180 sr. tä vland e!? Dessutom 
tog man mäs terskap et på 200 m genom 
Leif-Göran Karl sson som äve n va nn sin 

kl ass indi viduellt . Y tterli ga re en BM-a re 

var med på 200 m mästerskapet, nämligen 
Arne P ersson, som vek femtepla tsen å t sig. 

På 300 m mästerskapet stred Kurt And ers
son som end e BM-are med den ä ran och 
blev femm a . I kl. V kom Ein ar And ersson 

o 
tv a a. 

P å bilden syns den enda k vinnliga delta
ga ren från BM, Berit Jönsson, här vä l as

sisterad av Ingmar Larsson. 

En fotbollsektion 

har också bild a ts i Skurup, och BM:s fo t 
boll slag spelade sin första fotboll smatch 
torsdagen den 7 juni 1962. Motståndare va r 

ett la~ från Bröderna Anderssons Gjuteri 
AB, Skurup. Resultatet hlev tyvärr ej så 

lysande. BM-laget förlorade nämligen med 
2-4, men a ll vår början ä r ju svår. 

Korporationsklubben i Skurup önskar kon
takt med andra korporati onsklubbar inom 
koncernen. 

Artigt Arvika lät 
Eskilstuna vinna 

Lörd agen den 11 augusti var det stor sam

mandrag nin g i Arvi ka av koncernfolk, som 

idkade skytte, fotboll, sch ack och bridge. 
I skytte va r det Vol vo, Göteborg och Ar
vik a, som gjorde upp sina mellanhavanden, 

meda!). det i de övriga grenarna v ar Es
kilstuna, som svarade för motståndet, ett 

motstånd, som förresten blev hemmaborna 



Vi ser hä r Skurups BM- Iag i fotbo ll , fl ankerat av ledar na Benil M~ rtcnsson och O ll e Ta ll. F r . v. ståen
dc Rolf "Bian" Axelsson Stiu Nilsson Sven Jönsson, All an C hristensson, Magne Holm gre n oc h Br? r 
Svensson, kn~sdend~ fr. v~ o tfe Larsson', Kaj Karlsson, Bro r " Uerka" An dersson, Ver ner Ta ll oc h St1g 
Olofsson. 

Betleveransen i Jordberga 
. började i går i lugn takt· 

Ett av de första betlassen lippas vid Jordberga sockerbruk under 
överinseende av fr. v. maskining. Lars Forsberg, förste betinspektör 

E. Poppius och bryggförm. Ove Ekström. 

I går levererades de första betorna för året till Jordberga socker
bruk. Någon köbildning var det aldrig frågan om utan betfororna kom 
i jämn ström hela '1agen. De bilda första dagarna är det .fri leverans, 
men på mimdag ä~ llet tid att följa leveransplanen. Bruket sätter igång 
kampanjen pa söndag och sedan går det oavbrutet fram till i början på 
december. 

. ' 



F ortbildningskurs 1 Skurup 
för sexton svetsande lärare 

Svetsinstruktör A. Mårtensson, BM i Skurup, ger de svetsande lärar
na undervisning i gassvets. På bilden maskininstruktör R. Kjellberg, 
Åkarp, kursledaren agr. A. Bjelke-Holtermann, Skurup, och agr. F. 

Sjöberg, Hammenhög. 

En fortbildningskurs för maskinlärare och ;..1struktörer på lantman
naskolorna i Skåne pågår för närvarande på Skurups lantmannaskola. 
Inalles deltar 16 maskinpedagoger i kursen, som skall vara veckan ut. 

Äktskånskt höstagille för 70 
anställda vid Rydsgårds gård 

Ministerparet Westrup tillsammans med gårdens trotjänare Olof An
dersson och hans maka Elise under höstgillet. De har varit på Ryds

gårds gård i hela 51 år. 

Ett äkta skånskt "höstagille'' höll under lördagen på Rydsgårds gård, 
då ministerparet Westrup bjudi't alla sina anställda vid gården till fest 
och gamman i sitt privata corps-de-logi. Naturligtvis var alla anställda 
bjudna med familjer och ett 70-tal deltog i "gillet", som började med 
kaffe och punsch och fortsatte med dans och bål. Ett festfyrverkeri av
brändes också under kvällens lopp. 

Ministerparet Westrup har tagit upp ställda var den fjortonde i rak följd, 
seden med "höstgille", som en vac- Det var ministerparet Westrup, som 
ker tradition. Arets fest för de an
-------------~~--'--'.återupplivade seden med "höstagil-

let" på gården när de kom dit. Nå
got sådant hade då inte hållits på 
bra lång tid och gissa om den åter
upptagna traditionen blev populär 
bland gårdens anställda. 

I festens början passade minis
ter Z. P. Westrup på, att uttrycka 
sin tillfredsstä~lelse över de presta
tioner som gårdens anställda gjort 
under året för att rädda skörden 
i den besvärliga väderleken. Även 
om inte allt blivit bärgat än, så 
kunde likväl höstagillet hållas med 
full tillfredsställelse, tyckte minister 
Westrup, och bjöd alla de närvaran
de att hålla till godo med det som 
bjöds. 

Äldsta paret som var med vid fes
ten var trotjänarna Olof och Elise 
Andersson. I hala 51 år har Olof 
Andersson haft anställning vid går
en. Numera är både han och makan 
pensionerade och gårdens höstagil
len hör till årets glädjepunkt
ter. Då blir det .tillfällen att tala 
om gamla minnen för de yngre år
gångarna. 

Dansen · tråddes i corps-de-logiets 
vackra musikhall på ena flygeln. I 
pauserna roade man sig med giss
ningslekar, som väckte allmän mun
terhet bland de närvarande. 

--
r. h.: En 19~åring från Lövesta d körde ned Dybäcksån, där bilen ställde sig på tvären. 

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

S~årt skadad blev 19-årige 
Göran Persson från Lövestad, 
som råkade sonrna vid ratten 
natten till i går. Bilen gick av 
vägen och ställde sig tvärs över · 
Dybecksån, och 19-åringen fick 
allvarliga inre skador. En 18-
årig kamrat i bilen hade tur 
och klarade sig undan med en
dast smärre blessyrer. 

Mer på SISTA SIDAHI 

-



Amerikansk 4 H --stipendiat gäst 
på .Skurups lan thushållsskola 

• 

Den amerikanska gästen miss Jeannine Beyishline på Skurups lant
manpaskola lä r vävning av eleverna Mari! Larsen, Vellinge, och 

Elhel Persson, Ski.Jrup. 

En amerikansk gäst sedan några dagar tillbaka har man på Skurups 
lantmannaskola. Det är den tjugofyr aåriga amerikanskan Jeannine 
Beyi'shline, som k qmmit till Sverige för sju månader sedan genom ut
byte. mellan svensk och amer ikansk 4-H · ungdom. : Visit!!n i Skurup är 
hennes sista anhalt på Sverigevisiten innan hon far tillbaka hem till
sammans med sina kamrater efter att först ha mellanlandat i Skottland 
för att kongressa. 

{ 
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Miss Beyishline har sett mycket av 
Sverige under sina sju månader. Hon 
har varit ända uppe vid Kiruma i 
Norrland och sedan gästat olika fa
m iljer run t om i Sverige, Faktum 
är, att miss Beyishline har· sett me
ra av Sverige än vad hon har sett 
av sitt eget fädernesland. Men så är 
det litet andra avstånd i Amerika. 
Sitt hem i USA har miss Beyishline 
i staten Pennsylvania, där hennes 
fader är farmare. Hon är den yngsta 
,bland fyra syskon och har ända sen 
åtta års åldern ägnat. sig åt 4H
rörelsen, nu som ledare. 

Sve;ige är ·ett mycket gott och 
vackert land, säger miss Beyishline 
med förtjusning, och menar på att , 
naturförhållanden här och hemma i 
Pennsylvania är i stort sett likar
tade. Temperaturen är emellertid en 
annan. Atminstone på sommaren, 
då det i Pennsylvania ibland kan 
vara över trettio grader varmt. Även 
j ordbrukarna har i stort sett likar
~ade förhållanden tycker hon, och l 

T rogna betupptagare i 
varit på samma gård 

Lindby 
i 22 år 

En kaffepaus be hövs ibland när man jobbar i betfältet, lycke r Klara 
och Harry Pe rsson, lindby. 

Verkliga t rotjänare i betfältet träffar man på j Lindby sh-ax söder 
om Skurup. Det är makarna Harry och Klara Persson , Lindby. De har 
i 22 års tid tagit upp socl<erbetor på en och samma gärd, Ärligen har 
de brukat k lara av en areal på mella n 7 och 8 tnld och det prutar de 
in te av på · än. 

Gården med trotjänarna i betfältet l de lossade med betlossare, men j or- 1 
är Lindbyholm. Under den tid ma- den har benägeJ;J.het att kleta vid i 1 

karna Persson tagit betor på Lind- år, anmärker hr Persson. Det har r eg
byholm har gården hunnit skifta äga- nat för mycket och jorden är för 
'r e. Den tidigare hette G. A. Pers- våt. Annars är sockerbetorna som 
son och nuvarande Bengt Hugo An- vanligt tycker de båda makarna . De .. 
'dersson. Vi trivdes dock lika bra på tycker inte att de ser ut att vara ~ 
gården fastän det blev ägarebyte. Be- mindre i år som det påståtts. En 
torna växte precis likadant, säger ma- aning greninga är de däremot. Dess-
ken Harry och småmyser. utom är blasten väldigt frod ig. 

Svetten lackar ur pannan på ho- På tal om svårigheter under den 
nom. Det är en aning vai·mt i väd- långa tid makarna Persson tagit upp 
ret f .n. tycker hr Persson, när man betor så är 1960 det värsta år de 
skall arbeta så pass hårt som med varit med om. Det var knappast det 
att taga upp betor. Visserligen är gick att stå ute i betfältet. Vatten ~ 
--~====-====~-----1 fanns ·nämligen överallt, som gjorde 

~0. . . ;?::_._ det nästan odrägligt att överhuvud-
c ~ taget vistas på betfältet. Ett sådant 

år vill de trogna betupptagarna inte 
vara med om igen. 

{- . 



En brå kdel av Skurups ungdomliga handbo llsgarde titla r fram. 
Upp ifr ån Kent Pe1·sso n, Ingema r Boka nder, Bo Ivers son o. A lf Hutze l. 

Skurups BTK:s lagle da re Jan Olof Olsson (t. h.) ser tillsammans med 
sina adepter Tommy Ljunggren (t. v.) och Gert Olsson samlad ut 

in för höstsäsongspremiäre r>. 



Första etappen av hyreshusen enplan vid Kal en degafan Skurup håller nu på alt växa fram. 

Segling som käraste hobbyn 
trots avståndet till kusten 

Sjökort, kompass och passare är ing~t märkvärdigt för seglarfamiljen 

i Skurup. l mitten ing. Gunnar Nilsson med dottern Agneta f. v. 

och sonen Dan t. h. 

Att ha segling som hobby när man bor så pass långt Inåt landet som 
i Skurup är onekligen litet ovanligt. Vanligen brukar sådana intressen 
förknippas med personer bosatta i kustbanden. · Det ligger liksom när
mast tillhands. Men driftchef G u n n a r N i l s s o n på Tekniska ver
ken i Skurup jämte hela familjen har segling som sin käraste hobby. 

l 
Det började i samband med värn- ler det att ange rätt i loggboken vii

pliktstjänstgöringen yid flottan, sä- ka sjömärken och prickar som pas
ger Gunnar Ni)sson. Då blev jag bi- serats under seglingen. Den seglade 
ten av sjösporten och sedan har jag distansen .;fäller utslaget i tävlingen. 
och sedermera också min familj hål- Alla båtar i en sådan tävling är i 
lit på med segling så ofta vi haft till- samma klass och samma utförande. 
fälle. Flera semestrar brukar vi till- Avgörandet ligger således inte i hå
bringa till söjss och segla från hamn tens sjöduglighet utan . i konsten att 
till hamn. De vatten vi rört oss i manövrera seglen· och båten. 
har mestadels varit Öresund. En 
verklig avkoppling är det, att kryssa INSTRUKTöRSVERKSAMHET 

fram i en_ seg:lbåt. Havet ger liksom ägnar sig också hr Nilsson åt. Van
ro, tycke~ hi_ Nilsson, och kan . på ligtvis brukar han ta fjorton dagar 
s~mma ~ang u::te undertryc~a tJUS- av semestern att ge unga seglar
nmgen l att kampa med ~mdarnas aspiranter vid öresunds sjövärnskår 
nycker. Ibland I<:an det hlJ;nda,. a_tt i Limhamn handledning i konsten 
~a": råkar ut for fullkomh_g stiltJe att hantera en segelbåt. Intresset 
mv1d kt1stbandet och då galler det bland de unga är vanligtvis mycket 
att ~anov~era s~glen så att det. går stort och några problem med att få 
a~t h:,ka s1g ut 1 vatten med hattre dem att lystra brukar det inte vara, 
vmdforhållanden. säger hr Nilsson med ett leende. 

TÄ VLINGSSEGLARE Förutom seglarsäsongen går myc-
ken tid åt andra delen av året att 

Hr Nilsson har även deltagit i fle- hålla båtarna inom sjövärnskåren i 
ra segeltävlingar och senast i sam- ordning. All målning av båtarna och 
mar vid den tyska kusten. Tävling- övrig tillsyn göres utan ersättning på 
arna ingick i Travemiindeveckan och fritiden. Det verkar kanske otack
hr Nilsson jämte sonen Dan deltogisarot för den icke seglarbitne, fram
i folkbåtsklassen. En del tävlingar håller den ihäridge Skurupsseglaren, 
har gällt 24-timmarssegling. Då gäl- men för mej är det fullt naturligt. 



Skånska Dagbladet - Lördagen den 13 oktober 1962 

Han är känd av alla L Skurup 
men knappast hans glasmålning 

Sådan tar han sig ut som konstnär, den kände Skur[Jpsbon Marlin Karlsson. 

En känd Skurupsprofil är f .gatufÖrmannen M a r ti n K a r l s s o n. -Ingen undgå& att käRna igen hans "ge.- : 
stalt då han dagligen kommer cyklande på köpingens gator. För det mesta med keps på huvudet snett över 
ena orat och något orakat anlete. Enarhetsmyra som få och kunnig i sitt yrke inoni den kommunala arbets-
räjongen.' Mindre känt är däremot hans konstnärliga anlag. · · · 

Sådana har: faktiskt Martin Karls-ila minnet. Tiden blev lång och det jag gjorde och beställningarna · ·dqg~ 
son. Han målar · på gla's. Vackra djur- var trist att inte ha något att göra. gade tätt. Ett · hundratal hann jag ' 
motiv trollar han fram med verklig Då erinrade jag mig att jag tidigare med innan jag ,blev frlsk. Sedan1 
skärpa och kontrast i färgspelet. Det på något ställe sett ett djurmotiv må- blev det inte mycket mera gjort på ~ 
är uteslutande djurniotiv, som ingår lat på en vanlig glasbit. Det kunde den konstnärliga sidan, säger hr i 
i hans konstnärliga arsenal. Någon vara värt försöket att 'göra efter. Karlsson fundersamt, och han trör l 
större konstnär har dock ·inte hr Sagt och; gjort, Martin Karlsson skaf- knappast att det nu skulle gå att 
Karlsson blivit inom sitt område som fade pensel och oljefärger och satte göra om bravaden. 
glasmålare. Ett hundratal alster har igång med att måla. Några av sina konstnärliga alster 

.han gjort, vilka de flesta har avytt- I början gick det inget vidare, be- har dock Martin · Karlssdn kvar än
rats till vänner och bekanta. rättar hr Karlsson. Djurmotiven blev nu som minne ocP, han •visar ·med 

De konstnärliga anlagen vaknade något klumpiga i utförandet, men så inte så litet stolthet fram. vad han 
en gång när jag låg sjuk, säger småningom . t.og de rätta proportioner åstadkommit. En kqnstnärstalang so~ 
Martin Karlsson och gör en and- och sedan ·gick det av bara farten. utan tvive~ hjälpte fortare över kon• 
hämtningspaus liksomför att åter kal- Vänner och bekanta fick n s om vad l valescensen. ; · 1 
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Fabriksarb. Göte Persson Skurup 
med maka Sol-Britt, född Nilsson, 
Gärds löv. 

( Sernerts Foto Skurup) Dagens föredragshd!lare, professor Nils A!vat!, omgiven av fr v fru 
Agnes Ar!ing, fru Ruth Jönsson, fru Li!!y Olsson och fru Tora Svensson. 

Sjunde kvinnokr"etsen 
höll höstmöte i Skurup 

I Skurups Folkets park hade sjunde kretsen av soc-dem kvinno
förbundet höstmöte på söndagen. Även kretsens arbetarkommuner och 
ungdomsklubbar var inbjudna och hälsades välkomna av landstings
ledamoten fru Lilly Olsson, Jordberga, som särskilt vände ·sig till 

professor Edvall, Lund. 

Ordföranden gav också en översikt 
över, det väl genomförda kommunal
valet och uttalade kretsens tack t ill 
alla för värdefulla insatser. 

debatt och man beslöt att de som 
önskar någon form av studier kan 
anmäla sig till studieledaren Margit 
Sanden, Ystad. 

För underhållningen svarade Sku- ' 
rups egen ungdomsorkester Four 
Sisters. En paketauktion gav ett gott 
kassa tillskott. 

Professor Edvall höll därefter ett 
mycket givande och fackmannamäs
sigt föredrag om "Våra sjukvårds
möjligheter och de förändringar i 
dessa som ägt rm~ under senare år. ~--~-----~-'-'-'----J 

Kretsen beslöt sända två ombud 

l till en konferens i Malmö 11 nov, an
ordnad av soc dem kvinnodistriktet. 

l 
Valda blev fru Rut Jönsson och 
Margit Sanden, båda från Ystad. 
Kretsens studier kom också under 

4H-skördetester i Skurupsbygden 

Av utställningsalsterna frestar Eva Margareta Persson, Skivarp, klubb
karmalerna Tommy Karlsson, Olöv, och Torbjörn Johansson, ö. Vem

menhög, med en egenhändigt tillverkad sockerkaka. 

Många 4H-ungdomar jämte för
äldrar hade under gårdagen trevlig 
sammankomst på Skurups lantman-
naskola. Ett rikt underhållnings
program hade ordnats, där ombuds
man T h o r s t e n P e r s s o n, Sjö
bo, höll l trådarna. Jämsides med 
underhållningen hade 4H-klubbar
na rodnat med en utställning av 
de alster som de frambringat un
der säsongen - l huvudsak små
djursuppfödDing och växtproduk
ter. 



VARJE AR FLER BARN ANMÄLDA 
TILL GÅ"IJDSLOVS BARNDAGHEM 

När "den snä lla barndagshemstanten" (fru Gurli Reimers) läser en 

saga blir småttingarna alltid intresserade. 

F jorton .stycken pigga småttingar l i de nuvarande lokalerna utan i en 

stojar och stimmar på barndaghem- skolbyggnad strax intill. Dessa loka

met i Gätdslöv. Intresset' för hem - ler var inte precis lämpade. De var 

met växer för varje år omtalar fö- för stora och svåra att h ålla varma. 

föreståndarinnan fru GURLI Rei- Därför byggdes en barackbostad, som 

MERS och antalet barn ökar är alldeles ypperlig för ändamålet. 

stadigt för varje år. Det är väldigt I sammanlagt sex veckors tid vis

skönt för mammorna att k unna tas småttingarna på barndaghemmet. 

lämna sina barn till hemmet me- Då har mammorna hunnit få\ undan 

dan de själva arbetar med den nu sitt säsongsarbete och kan själva åter 

ak tuella sockerbetsupptagningen. ta hand om sina barn. Visst är det 

Tr::g~t ä~ det också att veta att snärjigt den tiden det varar, säger 

småttmgarna tas val om hand. fru Reimers, men samtidigt är det 

Det är nämligen det minsta man trevligt . Särskilt sen de små har bör

kan säga om passningen av barnen. jat tycka om en. Då kan det ibland 

Fru R~:mers skulle aldrig själv kla- vara ganska svårt att skiljas vid dem. 

ra av alla och därför har hon hjälp Några trumpna barn fanns inte vid 

av fröken NANNA PERSSON, Gärds- besöket utom ett par som var söm- J 
löv, som varit med på hemmet ända niga. De båda sömniga bäddades 

sen starten. Denna skedde 1950. Inte emellertid ner i en särskild sovav
delning. Ålderssk illnaden är ganska j 
stor. Det minsta barnet l 'h år me
~ det äldsta är närmare 5 år . 1 

Skurups tur var d~t under gårdagen att gästas av SLMA:s, BM:s och 

överums demonstrationsserie, som s)l:all sträcka sig över hela Skåne. 

Ett ypperligt demonstrationsfält hade tillställarna att förfoga över på 

Skurups lantmannaskolas skoljordbruk. Men besökarantalet var i kle
naste laget. Det stora fältet hade rymt betydligt flera. 

Tolv lampetter 

Invigs 1 Skurup 
vid skördevesper 

Kyrkoherde G. Wallin med en av 

de vackert ornamente rade ljus

lampette rna . 

Vid fredagens skördevasper i 
Skurups. kyrka komme:r; levande 
ljus att stråla från ytterligare tolv 
ljuslampetter i blankpolerad konst
metall. Dessa lampetter har skänlds 
till kyrkan av Svaneholms kyrkli
ga syförening och komm~r att in
vigas på fredag i samband med 

, skördevespern. 

MASKINDEMOHSTRÅTIOH l SKURUPI 
MISSGYNHAD AV OPERATION BET A 

Här är diskussionen livlig om den imponerande 4-skäriga De lfin

plogen mellan fr. v. lanlbr. Kjell Svensson, Börringe, maskinstations

ägare Eric Jönsson, Trelleborg, disp. Sture Andersson, Skuru p , och 

instruktör Bengt Gustavsson. 



En grupp assistenter samladi! pil lantmannaskolan. Fr v assistent 
Sven Jönsson Gärsnäs, agr E Brännäng Sv slakteriförbund, assist. 
E1·ik Sjögren Ängelholm, ag1· Helmer Pettersson Sean Malmö. 

Intressant assistentl{urs har 

inletts p,å lantmannas~ko~Ian 
Parallellt med den pågående undervisningen vid lantmannaskolan på

går som vanligt en livlig kursverksamhet inom många olika aktuella 

jordbruksdetaljer. Således är under veckohelgen den 19-21 ett 30-tal 

assistenter inom produktionsservicen för svin- och köttdjur samlade på 

skolan. 

Skurup först i landet I dagarna tre invaderas lantmannaskolan 

i Skurup av ett trettital intruktörer och assistenter från Skåne i söder 

till Vä1·mland i norr för en genomgång och diskussion. Syftet är att 

skapa nya och kanske effektivare riktlinjer för utfordringskontrollen 

vid slakteriorganisationerna. Bland deltagarna märktes "den löpande 

bonden"; Bertil Källevågh från Mjölby, som ses t h på bilden tillsam

mans med agronom E. Brännäng från Sveriges slakteriförbund. 

Även löparässel Bertil Källevågh, 

Mjölby, "'led på kursen och ses 

. här lillsamr:nans med agronom E. 

Brännän Sveri es slakleriförb. 

SKD ~Cl\t D \ b1-
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.Jnstrukt;onskurs för personal inom öppen åldringsvård och hemsjukvård anordnad av so-
11 cialnämnderna i Skurup, V Vemmenhög och Rydsgård i samarbete med 

läns~rbetsnämnden i Malmöhus län. Till kursen har ett tjugotal damer anmälts. Kursen omfattar följande 
ämnen: Samhällskunskap, socialmedicin, psykologi, hemsjukvård, olycksfaltsvård, fotvård, kostlära, hem
·vårdslära och sysselsättningsterapi. Föreläsare är socia'.assistent Karl-AxeL La1·sson, Skurup, provinsialtäkare 
Per-Erik Ringberg, Skurup, doktor B. Werner, Skurup, kyrkoherde Birger Holmberg, ö Vemmenhög, leg 
sjuksköterska A!lie Sternby, Malmö, damfrisörska Gitdrun Sernert, Skurup, lanthush.ål.!slärarinna _Ann-Ma?"ie 
·Knutsson, Skurup, folkskolliira?"e Ma?"ga1"eta La?"sson, Sku?"up, och arbetsterapeut Tea Larsson, Skurup. Tim
·antal 78. På bi.lden från vänster: nämndeman Bör"je L inden, Skurup, arbetsförmedlingsföreståndare Anders 
Ståhle, Skurup, l:e· inspektören Gunnar Jönsson, Mulmö, kyrkoherde Birger Holmberg, Ö Vemmenhög, 

och socialassistent K. A. Larsson, Skurup. · 

T JliDRADE UHGSUGGOR l VILL/f 
TRIVS UTir1ÄRKT MED TILLrARON 

lanlbr. Einar lavesson, Villie, med en av suggorna på kornslubben. 

Tjudrade och uppbundna svip hör inte precis till den vardagliga synen 
i Sverige. En Rydsgårdslantbrukare kan dock visa upp detta system 
och dessutom intyga att grisarna mår alldeles utmärkt av metoden. 
Det är lantbr. E i n a r L a v e s s o n, Viilie som nu håller på att prak-

tisera denna uppfödningsmtod. 

1 Det är framförallt för att minska 
på utrymmet, som metoden tagits 
upp på gården, framhåller hr Laves
son. Naturligtvis blir det inte frågan 
.om tjudring av andra svin än suggor. 
Sedan de bara blir vana, är de 
lika lätta att ha att göra med som 
tjudrade nötkreatur. Framförallt är 
det lättare att flytta dem från plats 
till plats. Ett bra tag i höst har 
flera ungsuggor varit tjudrade på en 

kornåker, där de får äta spillet av 
den skördade grödan. 

I utlandet är det mera vanligt med 
tjudring av grisarna och särskilt dan
skarna har lagt an på metoden. De 
påstår att 'foderförbrukningen min
skar och dessutom blir skötseln lät-~ 
tare. Även utrymmet spelar in, då 
det får plats med fler tjudrade djur 
på samma yta än djur som går i 
lösdrift.. 1 



f 
TABL!t AV SKURUPSSKOLBARH 

VACKER ERINRAN AV FN-DAGEN 

En del av de käcka barnen i tablån vid Skut·ups småskola, fr. v. Karl 

Persson, Ronny Malmborg, Bo Malmborg, Roland Andersson, Jan 

Mårtensson och Krisfina Persson. 

Skolorna i Skurup hade under onsilagen erinran i en eller annan 
fotm med anledning av FN -dagen. Den vackraste stod Skurups småskola 
för med en tablå kallad "Syskonringen", utförd av åtta stycken småt
tingar. Såväl deklamering som olika sångnummer framfördes med syft
ning på internationell vänskap. 

Naturligtvis fick alla de övriga men som ändå verkar vara så svår 
eleverna i småskolan ta del av den at t leva efter . 

· trevliga tablån liksom eleverna på Sedan småttingarna utfört sin ~blå 

- mellanstadiet. Småskollärare Elna dansade alla m edverkande ut 1 en 
, . Palm stod för sammanställningen och lång rad och man återgick till den 

inövandet. De åtta småttingarna var dagliga undervisningen. För övrigt 
klädda till olika rasrepresentanter så- gjorde man un der morgonbönen en· 
som eskimåer, indianer, kineser och erinran om FN-dagen i alla klasser
negrer och ålla dansade runt i en na vid Skur upsskolorna. 

. -stor ring sjungande "låt oss bilda 

.. < 

FN-dagen firades på onsdigen' över ·hela Skåne. I 

Malmö höll FN~fÖr.eni~~en J1iJ}~{'under me().verkan av 
bl a fru Signe Höjer) Sto.ckhot.fu,''som talade om" Afrika 

i ·våra hjärtan"; . ( · Dåmmfrisk1lan talade redaktör 

Gösta Bringmark o·m~"F~ som,!r~äsfaktor.". En utställ
ning öppmide-s~LStacld~olm av 'professor Gunnar. Myr-

• ' . l 4 

dal. ' . ·· ; .. -.. ,. 
- När stormakterna handlar , som stat som känrie~ sin självständighet 

engelsmännen i Suez och. amerika- hotad möjlighet att . vädja till värl

nerna nu i Kuba, t illfrågar- de inte den · ·om döm~ och samvete, fortsatte 

ens sina egna allierade, farulog pro- professorn. 
fessor Myrdal. Genom världsomfat- Via mötet i Malmö påpekade fru 

tande publicitet ges även den minsta· Signe Höjer hågra aktuella FN-siff-

'--------------,.....;==· ror. Förbundet har nu 110 medlems
nationer·. På en tid ·av fyra år har 
de- fria staterna i · Afrika ökat från 
åtta . till ·28 fria stater. De kommer 
mart att utgöra en· tredjedel av hela 
medlemsantalet i FN. 

!iR8(TCT 
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- l vissa av de afrikanska staterna 
bJl. ~man märka diktatorstendenser 
trin •presidentens sida, sade fru Höjer. 

. -Detta är . dock 'inget förvånan
de eftersom stamhövdingarna un
der 100-tlils år varit högste ledare 
!för teligion, st!l't'else och krigsmakt. 
För < övrigt- '•är • exemplen på goda 
demokratier; i Europa ganska fåta
liga. Hur ·är ·det t ex med Spanien 
och Frankrike . 

. ett förbund" och "alla barn i värl
den". Därefter fick några av bar
nen deklamera om grönlandseskimå, 
rödskinnsindian, gula små kineser 
och mörkbrun afrikan. STOR UPPSL.UTNING 

Genom dilemmat ute i världen just 
nu var kanske slutorden i en av 
verserna mera värd att uppmärksam-

. mas än vanligt, namligen "aldr ig me
ra krig och gråt, älska, glöm, för
låt". En tanke som säkerligen delas 
av åtskilliga människor jorden runt, 

KRING FN-FIRANDET 

Eleverna från klasserna 1, 2 

Bo Malmborg, Kar! Persson, 
och 3 c i Skur11.p framförde en "tablå p4 FN-da,gen. Fr v Ronn y Malm borg, 

lärarinnan, fru E!na. Palm, _ Kerstin AndeT,Y3nn, 'Leif Pra~hl, Kristina Persson, 

Roland Andersso'n och J~n· · M~rt~n33on. . : 
0
:_ 



Modenytt från Skurupsvisningen 

Många tjusiga och kliidsamma plagg visades upp under onsdagskvällen på Skurups hotell niir Wickmctns 
be~liidnadsaffiir i Skurup hade mannekänguppvisning för Skurups husmodersförening. Allt som allt presen-

' terades ett 100-tal · plagg .från . våra större och ledande konfektionsfirmor i landet. Bildsvepet visar från 
vänster fröken. Lucia Sylvan, i en islandströja med basker av samma material från Je?"SeymodeHer, fröken 
Barbro Bondesson i tredelad ensemble från Fougsted ts i Malmö (mitten) och längst till höger fru Ninni 
Sjödin i en härligt varm och klädsam fyrdelad ·dräkt från Sober. Foto: H. Semelt 

KUHGAST AF ETT EN GE HOM SKURliP l 
l 

Kungastafetten .med anledning av konungens 80-årsdag har nu star
tat på 13 olika -~~jer i vårt avlånga land. En av dessa gick i går ge
nom Skurups ~opmg, då Svedalakurirerna avlöstes av Skurupskurirer. 
J?essa som utgJordes av skolungdom förde sedan stafetten vidare först 
till Janstorp och sedan till Veberöd, som var skurupskurirernas slut-
mål. · 

Redan i går morse startade den berg och Elsie ~ial. Anhalt gjordes 
förste kuriren från Trelleborg. Av- i Börringe varvid folkskollärare Wihl
lösning skedde sedan i Svedala kl borg tog emot. 
10.45, · då Svedala kvinnliga gymna- Svedalakunre~·na mö~tes. i Sktirup 
stikförening Vesta mötte med Sveda- a~. Janstorps 1drottsforenmg före

llaskolornas blåsorkester i spetsen.' En tradd av J ann~ Johansson, Skurup, 
högtidlig _ceremoni ägde därefter rum och rek~orn for Ry~sgårdsskolorna 
varvid Trelleborgskurirerna mottogs L~go Gronvall, _Rydsgard. Budkavlen 
på Vita skolans gårdsplan av kom- ~ordes sedai?' VIdare av skolungdom 
munalordf. O t t 0 s i g v a r d p e r s- 1 Skurup tlll Janstorps skola, där 
s o n . Han läste därefter upp bud- rektor ~ago Grönvall läste_ up~ inn~
kavlen innan Svedalakurirerna skic- hållet I budkavlen; en halsnmg tri! 
kades i väg till nästa .mål som var Konullgen från idrottsförbundet, l 
Skurup. Kungastafetten fördes till gångfor.bundet ~ch skolidrottsförbun-

~If Joh"ansson_ Överlämnar kungastafetlens budkavel till Kent Lindahl 
l Sandakra. T1o skolungdomar skölle kurirposten Skurup-Veberöd. 1 

Skurup av gymnasterna Dagny Pers- d_et. Darefter grek budkavlen vidare l 
son, Barbro Lindberg, Ulla Linde- till Veberod. 

\ 
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Anne-Lise Johansson, syskonen To mmy och Anelfe Berglund, Sku
rup, var bland de !örsta insättarna på morgonen. 

Upptakten till årets sparbanks
vecka den 25-31 okt. blev verkligt 
rekordartad i Skurup under första 
dagen. Man kunde nämligen under 
torsdagen i SkurupS sparbank räk
na in över 800 insättare. Motsva
rande siffra i fjor· var 650, alltså 
en markant stegring. -
I år följer sparbanksveckan mottot 

Er'k Du, Maja Du, hur . sk{!. v;i ~a't! 

Varje besökare får särskilda spar
bössor under veckan. Skurupsban
ken har vidare ballonger med Er'k
och Majamotiv till de allra minsta, l 
som är stormförtjusta för de trevliga 
figurerna. Dessutom utlottas 100 kr. 
varje dag till ll;sät.tar~a under spar-l 
banksv&kan----pa--v<H"-1{!~~ 
För Skurups sparbanks del innebär 
det 100 kr. i Skurup ·och li!G:i stor j 
summa på filialkontoret i Rydsgå!~ 

SKURUPS handbollstia 
• satsar nu på serieseger 

IM l h 6 c 11.. 7 j fl l /.e /u:rc/11. 
u ;tJj/J-

Den skurupstia som har vunnit höstens tre första seriematcher 
i stor stil. Främre raden fr. v. Masse Månsson, Jerker Nyberg, 
Stig von Ehlern, John "Stockis" Akesson, f. d. IFK Ystad, och 
spelande tränaren Lennart Persson, f. d. Vinco. Bakre raden fr. v. 
Jan Månsson, Leif Johansson, f. d. Stavsten, Olle Jönsson, tvil
lingbrodern Göte Jönsson, Göran Ganerup och lagl. Lars N ehlin. 

' { ; 



, Från kursen pd Skurups lan/mannaskola ses här fr. v. Björn Isaksson, 
ViisleriJs, E. Brännäng, Sveriges slakteriförbund, Bertil Käl/evllgh, Mjvlby, 

Helmer Pettersson Sean, Malmö, och Stig Persson, Nyköping. 

JtU/J•s för rådgivaJ•e 
ont /~ött oclt fläslå-

UNDER VECKOHELGEN 19-21/10 ha~ elt 30-ial tjänstemän på 
hushållningssällskapet samt assistenter och ius!mktöl'cr inom produk
lionsrådgi"ningen för svin och köttdjur varit samlade till fortbildnings· 
!mrs på Skurups lantmannaskola. Dellugama har representerat 10 olika 
län i Syd- och Mellansverige. 

Kursen har anordnats i samarbete 
mel·la.n Sveriges &la1kteriförbund, Sca•n 
och lanltman:n-a-s,kolan. Kunstledare har 
va·Pit agronom B.;•k·i'l BräTiinäng, Sve
·Pi,ges S'l ·~klteriförbund, ooh bland 
medverkande föreläsare kan nämnas 
docent Olle Dahl och a1gronom Hel
mer Pe~tet on, Sean, samt a1gronom 
Albin Jönsso:n, Slkurups Lantmanna
Sikola. 

Del är nu c:a 3 ä.r sedan utfod
ringskor!lrolllen för win i,n,t•Poducera
des hä•r i l·aondet - föPSt i Ha<l,lands 
ooh Kni1~tianstads län. Sedan dess 
har ve11ks·amheten spritt si-g 1'ill'! de 
fiesila länen i landet. I mi.ndre om
fa,thning ha'r ock>så prod·uktioooservi
oe för köOudj•ur kommi't i gång. 

I
'Längslt ·i denna veJ1ksamhet ha·r man 
f. n. kommit i Värmho-d där två in
struk!törer är specialan<StäJHdia för den
na verk:Sa<rnlhet. 

Kursen på Skurup är den första 
foptbi'ldnings,kursen i Slitt slag. Avsi•k
ten va·r a~t ge fantbildning i utfod
l'ingsol)rå,gor m . m. för svin ooh kött
djur men i lika hög grad att ge tilll
fälle at,t diislkuoona vunna erfarenhe
ter från verksamheten. Upplägg·rrin
gen av utfodi'ing.slw01trotlen för sv·in 

har <t. ex. variera·t im>m (JIIri,ka län. 
Man nar pröva!t ol i•ka i•n-tervaH mel
la;n a~sistenternas besök o . .s. v. Inom 
serl'icen på kö:il'sidan har ännu 
knappast n:'igra fasta former utveck
la,~- . Det har därför vani-t av· stort 
varde abt få di,9kutera olika erfaren
heter som kan bli 'lill bjälp och väg
ledoting för det forlsal~1 t a arbetet. Frå
gor som rönt särskilt in!re;rse har va
~it kla~siPioierings- och intens i,;e:•sft·å
gor i ungnötsuppfödningen, nya för
söksrest,ltalt beträffande svinens pro
tein,försörjning &amt fodernormer oclt 
kvali'te:' problem. 

Hans Uno Sentert 

......... - MOR och BARN ---

Fru SOLVEIG NILSSON med dottern MARGARETA, 
Blänlarp (Sernerls foto, Skurup.) 

Skurupsfotograf 
fick fint pris i 

riksfototävling 
En mycket fin utmärkelse har sku

rupsfotografen Hans Uno Sernert 
fått. I våras anordnade en interna
tionell fotofabrik en riksomfattande 
tävling i färgfotografering. På lörda
gen fick Hans Uno Sernert besked 
om att han vunnit fjärde pris i täv
lingen. 

- Då jag i våras såg att tävling
en utlysts sände jag in ett färgfoto 
med anknytning till ·en av helgerna, 
berättar den glade fotografen. sedan 
hände ingenting på mycket lång tid 
och själv hade han nästan glömt att 
han sänt In bilden, då han nu allt
så fått beskedet om priset. - Skriv 
upp att jag vart glad, - säger fo
tograf Sernert som i femton års tid 
fotograferat det mesta som hänt i J 

Skurup och i bygden däromkring, '! 

bland annat för YA. 

är 7 män. , 



Den tar vi sa polisen! 

De här två herrarna, polisassistent Gösta Blom och bankdirektör Ake 

Bokander, sparbanken i Skurup, träffas varje morgon kl 9 under tiden 

25-31 oktober. G. Blom är 1totarius publicus, och förrättar dragningen 

på en hundrakronors1>insf varje dag under sparbanksveckan. 

G jutarplakett 
till veteran 

Handformare Erik Jonasson i 
Skurup erhö!l på sin 50-årsdag 
Svenska gjutarförbundets heders
tecken - en plakett - för mång
årig plikttrogen insats i avdelnin~ 
76, Skurup. Han har vant ~ed t 

förbundet i 35 år. Plaketten over
lämnades av skurupsavdelningens 
ordförande B. Skåmberg. 

SKURUPS ABF 
inleder studieåret med 

UPPT AKTSMÖTE 
torsdagen den l november kl 19.30 i Folkets hus, sal l 

Ur programmet: 
Skånedistriktr. instruktör Herbert Pettersson, Lund, 
presenterar årets aktuella kurser såsom: 
ABF:s jubileumskurser Hemmet Arbetsplatsen 
- Samhället. 
Kommunalkunskap. 
Konsum växer. 
Vi ser om vår demokrati. 
Revision m. fl. 

Film. Underhållning av Four Sisters. 
Musik. Kaffeservering. 

Alla hjärtligt välkomna. STYRELSEN. 

Upplysningar om kurserna m. m. per tel. 414 56 - 40162. 

ABF:s .filmapparat och bildbandsprojektor mot låg avgift till 
,cirklars och sammankomsters förfogande. 

MOR och BARN 

. Fru ASTRID 1 FRANSSON med sonen SVEN ÅKE, 1 år, Skivarp. 

Sernerts foto, Skun1p) 

' 

' 



Nytt lä$år på Lantmannoskolan 

Några elever i den nya vinlerkursen tillsammans m ed rekfor G. Knutsson (andre fr. v.). Eleverna är 

Sune Larsson, Askeröd, fru Karin Eliasson, Anderslöv och Ch~is!er Widarsson, Flakeberg. 

sextiosex nya elever började i Oxiegården Olle Ekstrand, V. Kärrs- Beddinge, Margaretha Sternerup, 
: 1· And . 1·· Kyrkheddinge, Sven Truedsson, Mal-

går sina studier på Skurups lant- torp, :carm. E rasson, ers. ov, mö, Gustaf af Ugglas, Slimmingeby, 
mannaskola. Av dessa har 44 valt Lars-Enk Enkson, Alstad, Ove Eriks~ Christer Widarsson Flakeberg, Hans
vinterkursen, 10 praktisk-teoretiska son, Äspö, Hans Hansell, ~alm.?• Ingvar Wilhelmsso~. Skånes-Charlot
helårskursen och 12 maskinkursen. Lars-Enk Hansson, Vallby, Lars-Go- tenlund, Jan Ydren, Kapellgatan 4, 
Upprop skedde iskolans aula, där ran Hansson, Dalby, Sven-Arne H~n- Trelleborg. 
rektor Gurutar Knutsson hälsade ningsson, Vollsjö, .. Ulf Holmqvrst, Pt-kursen: Lars Almqvist, Malmö, 

Skurup •. An~ers Jons~~:m, .~tångby, Bengt Andersson, Trelleborg, ~lan 
välkommen och presenterade lärar- Lars-Enk Jo.~s.son, Gardslov, O.ve Hansen, Vellinge, Lars Hemmm!l, 
kåren, som skall sköta undervis- Karlesand, FarJestaden, Sven Kns- Harlösa Nils-Erik Håkansson Malma, 
ningen för den nya elevkullen. tensson, Dalby, Lars-Arne Larss~m, Bengt-Ove Malmqvist, Tr~lleborg, 
De flesta av eleverna i de t~·e p~- Trelle~org, Sun~ .Larsson, Asker~?· l Ingemar Larsson, Hohög, Pa~-Ingvar 

började kurserna kommer grvetvrs Srv Lmdahl, H~.lsmgborg, Jan-Enk Olsson Akeslund, Anderslov, Lars
från Malmölänet. Tre flickor finns Marttorp, Noranas, Trelleborg, Sten Arne Fernholt Malmö, Bertil Stamå, 
bland de nya eleverna som alla äm- Mårtenssor_r, Hylteberga 10, Sk~:·up, Stamåkra gård, Klagstorp. 
nar gå vinterkursen. Anders Nilsson, Agelun~. T. Hal~~- Maskinkursen: Bertil Andersson, 

Eleverna i de olika kurs~rna är: ... stad,. Arr:e Nrlsson, Fuglie 7, Håslo~, Skeppshult, Hans Andersson, Lin.de
Vinterkursen: Rolf Alwen, SrlleS]O Bertil Nrlsson! Rydsgård, Bo~Eskrl gård, Slågarp, Jarl Andersson, Srm

gård, Anders Andersson, Svaneholm, Nilsson, Hedvrgsdal, Ragnar Nilsson, britsborg, S. Aby, Bengt-Åke Bengts-
Eengt Anderss.on, Skivarp, Ene An- RY.nge, Lars-Errk Olsso~, Hass~e- son, Lugnedal, Anderslöv, Bengt-Ove 
d«;:rsson Katslosa, Gunnar Andersson, l Bosarp, Rune Olsson, Vellmge, Torg- Duner Jordholmen, Bo Hågerup, 
V. Ingeistad, Lennart Andersson, V el- ny Olsson, V. Nöbbelöv, Elerth Pers- Solslätt, Klagstorp, Carl-Gustav Ja
linge, Giovanni Brambilla, Skånes- son, Oxie, Pe:\. Persso':l, RY?,ge, Thore gerstam, Anderslöv, Gunnar Kristof
Charlottenlund, Nils-Gustav Ebbmar, Påh1storp, SJobo, Stig SJoland, St. fersson Veberöd, Lars-Göran Lars
....:..-~~=-_:_----~=~=,;,~==~~=----------1 son sÖrbygården, Anderslöv, Anders 

Nil~son Skivarp, Sten-Axel Noren, 
Håslöv,' Eskil Persson, Saritslöv, Sku
rup. 

,, 

\k ) 
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Vid södra kretsens höstmöte i Börringe deltog tävlingsledaren Olle 

Nilsson, Skurup, fröken Signe Hansson, Rydsgård, och ordf. Per Åke 

Sjöström, Svedala, som lämnade aktuella informationer om kretsens 

verksamhet. 

Tombolaarbetet i full gång 

l;lö nsp lockning på löpande band göres av fr. v. frk Gre.~a Ulfs~arre,' 
fru Sig ne Madsen, frk Lucia Sylvan och fru Ebba Nystrom. Honsen 

· bl ir vinster i Husmodersföreningens varutombola på fredag. 

JSt 
5t rn(t i 

l 

D 

I dagarna råder febril brådska 
bland husmodersföreningens med
lemmar i Skurup. Man rustar till 
årets varutombola, som blir den 
. åttonde i ordningen. På fredag för
rniddag vid 9- tiden startar tombo
Jan och slmll det bli likt föregå
ende år så brukar det bli slutsålt 
på några timmar . 

Denna tombola har för varje år 
blivit allt mer populär. Varför vet 
man inte, säger ordföranden i Sku
rups husmodersförening fru Marga
retha Sylvan. Det kanske kan bero 
på vinstchanserna. Vinst finns fak
tiskt på var fjärde lott öch dessutom 
är det rejäla varor med värde i som 
lottas ut och i sor teringen ingår en
bart livsmedel. 

,.., ..• _f 

'. . ' 

' .... 

' r . .l 

En dei av dessa livsmedel skänkes 
naturligtvis av de stora livsmedels
företagen, men även affärsmännen i 
bygden brukar vara välvilligt in
ställda och skänker för stora värden . 
Sedan ställer naturligtvis husmoders
föreningens medlemmar i ordning ' 
en god del själva. Det bakas, ploc
kas höns samt pa)<:eteras vilt. 

Det kanske tre v ligas te av ,allt är 
att allmänheten kan få t itta på vin
sterna som alltid utställes utlott
ningsdagen på Skurups Hotell. Två 
tombolor brukar vara utplacerade i 
köpingen på olika ställen, varför 
vinnarna kan gå direkt till hotellet 
och hämta vinsten. Det är alltid li
ka spännande varje år, menar fru 
Sylvan, hur tombolan skall avlöpa. 
Men vi hoppas naturligtvis på ,lika 
stort intresse i år som tidigare år. 

'' 



Nykomlingen SI{URUP troligen 
ett topplag i fyran nästa o ar 

"Linjen J öns son" 
o~h nye tränaren 

stöttepelarna 
Ett gott råd till fotbollslagen 

l division IV nästa år: se upp för 
nykomlingen Skurup! Det är 
nämligen så att Skurup nu för
modligen har sitt bästa fotbolls
lag under föreningens 39-åriga hi
storia. Så tog också Skurup hem 
den knallhårda öste.rlensfemman 
utan att förlora en match och 
med den "förödande" målkvoten 
51-14; 

Skurup har under ,hela 1962 in
te förlorat mer än två matcher. 
Ena gången var när man i Ystad 
fick ge sig i YA-cupfinal~n med 
0-2 mot sisuladdade östra Torps 
GTF och andra gången en vän
skapsn1atch Marieholm vid 
Landskrona, 0-2. 

Det Skurupslag som tog hem årets österlensfemma utan förlust 
och nu är i fyran för andra gången. l<'rämre raden från vänster: 
Sven Jönsson, Elvir Hansson, Olle Jönsson, Kenneth Lindberg 
och Allan Kristersson. Bakre raden från vänster: lagledaren Per 
Ohlsson, Sture Larsson, Christer Andersson, Rolf Jönsson, Göte 
Jönsson, spelande tränaren Sven Lundkvist och Anders Paulsson. 

- När vi start!lide serien i vå- Om man siktar mot himlen når 
ras var vi mes~ r_ädda __ för ~örsta l man i alla fall trädtopparna ... 

b_~rtamatchen,. 1 _Aspe~od. V1 h~r. l Det är "centrallinjen Jönsson" 
sallan vunnit 1 .Äsperod men nar jämte spelande tränaren Sven 
det ni gick vägen med 3-1, för- Lundkvist, f.d. IFK Malmö och 
stod vi att det nu fanns en ~jäl Svedala, som har största andelen 

va hemmaförlusten mot Gislövs
dal. Mot alla de tre närmsta kon
kurrenterna i toppen (om man nu 
har kunnat tala om konkurrens i 
år) har Skurup spelat oavgjort 
på bortaplan, vunnit hemma. 

i Skurups framgångar. "Cen- Spelande tränaren Sven Lt,md-
chans att slippa stanna i femman traJlinjen Jönsson" består av mål- kvist, omväxlande högerinner och 
mer än två år, omtalar klubbsek- vakten Olle, centerbacken Rolf högerytter har också visat sig ha 
reteraren Knut Nilsson för Trelle- samt centern Göte, tvillingbror till pondus. Inte illa redan i tränar
borgs Allehanda. Olle. debuten. Nu . talar spelarna snällt 

Till stöttespelarna hör också vh. om i förväg när de inte kan kom
Göte Jönsson målspottaren Allan Christersson samt 17-årige ma till en träningsltväll. : · 

Skurup gick också på i rena 
knook outstilen och redan på ett 
tidigt stadium stod det klart att 
guLdstriden var avgjord. Med hela 
sju poängs övervikt, 36 poäng 
mot tvåan Bollerups . 29, tog Sku
rup hem serien. A v de 51 målen 
gjorde centern Göte Jönsson om 
inte de flesta så dock tillräckligt 
många för· att · bli överlägset bäs
ta målskytt i laget, · och 14 in
släppta mål·på 20 matcher vittnar 
om· att försvaret ·är mycket svår
forcei:aL · 

Inte undra på att Skurup räk
nar med att kunna stanna i fyran 
mer än ett år den här gängen. 
Ja, frågan är om man inte kan 
ställa in siktet på .att gå rakt 
igenom serien upp i division DI. 

högerinnern Christer Andersson, 1959 var Skurup uppe i fyran 
som nyligen i egenskap av skol- för första gången men fick läm
grabb i Ystad blev uttagen till na sällskapet omgående. Det blev 
en skolmatch Köpenhamn-Skåne.. tillsammans med Rapax sedan 

Skurup ännu inför sista omgång
Christer tillhör Skurps många en hade haft chansen att rädda 

fotbollslöften. A-lagets UK har sig kvar ·'på trelleborgs·klubben 
cirka 18 spelare att välja bland, Ymors bekostnad. Men så förlo
när de elva skall tas ut. rade Skurup i Ystad samtidigt 

Som de flesta moderna tränare som Ymor vann i Borrby. 
har Sven Lundkvist insett bety- Till sist Knut Nilssons tips in-' 
delsen av att spelarna är i goc:l för 1963. Han tror att Simris
.kondition. Det är också under and- hamns kräftgång definitivt är av
ra. halvlek som Skurup har slutad och att marsc.hen uppåt 
knäckt många motståndare i år börjar med serieseger i österlens
eller säkrat ena poängen i de fy- femman nästa år. I fyran får väl 
ra matcher som har slutat oav-1 TFF räknas som den starkaste 
gjort: Hammenhög, Bollerup och guldaspiranten. Men trelleborgar
Simrishamn · borta, Gislövsdall na skall få det hett om öronen, 
hemma. det lovar bland andra Skurup. 

Enda "plumpen" är väl den ,hal- BöSA 

'L 
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Här va' de' friska takter, säger bröderna Marlin och Nils Persson, 73 respeklive 81 år gamla. 

ÄR DE ÄLDST I BETFÄLTEN? 
Det finns många sega kraf

ter bland dem som ägnar 
sig åt betupptagning. Arbe
tet är inte någon sinekur, och 
det fordras kärnhälsa. Det är 

just vad hr N i l s . P e r s s o n, 
Lindby, har- trots sin höga 
ålder, 81 år! 

Det är dock några år se
dan han på allvar slutade 

/' 

il~/ 

upp med att arbeta dagligen 
på jordbruk. Nu blir det inte 
mer än under betsäsongen 
som hr Persson är särdeles 
flitig. Då kan han inte vara 
stilla, säger han själv, förrän 

. b~torna är uppe ur jorden. 

Visserligen blir det inte så 
stora arealer som hr Persson 
hinner med under betsä-

- ' . 

förbereder sig för sitt dags
verk ·· i betlandet. . De båda 

' bröderna härstammar · från 
Brännemölla i ö. Vemmen
hög, där Martin Persson haft 
lantbruk i 40 års tid. Hans 
äldre broder Nils har hjälpt 
till · på gården under alla 
åren. 

- · Nu' har emellertid bröder-
songen • . Hjälp /år .han av sin · -na ; och ·MartiJ1 Perssons ·fru 
broder,-- M a .r t l n P e r s- . • Karin flyttat ·från gården till 
s o n, som i~t~ preels är nå- ·. ett ' ui~t torp str~x ' utanfÖr 
gon ung.dom han heller med Lindby. TiiJ detta finns ock-
sina 73 år på nacken. - så · ~tt jordstycke om ettJ 

·Båda herrarna hör till den tunnland, där de kärnfriska 
gamla morgontidiga stam- bröderna har sitt kära bet
m·en och redan kJ. fyra på land. -- Finns det äldre ve
morgonen är de uppe och teraner i . betfälten! 

'· 
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Tekn. stud. Walter Heim·ich 
Långebro med maka Carin, född 
Andersson TTyde. 

(Foto studio Jan Tomelilla) 

Veckans 
brudpar 

FöTsälj. Per lllric Nilsson Svedala 
med maka Anita, född Olsson. 

(Kurts Foto Tomelilla) 

Herr Jan Palm Bt. HerTestad med 
maka Gull-B1·ttt, född Samuelsson 
st. Hm·Testad. 

(Glenmarks-Foto Tomelilla) 

Svetsa1·e Sven lllrik Pe1·sson Bki
va?·p med maka Inga, född Jöns
son Skuntp. 

(Sernerts Foto Skurup) 

Maskinist Sven lllric Rosberg' B:t 
Olof med maka Ewy, född Lager
stedt Tomelilla. 

(Kurts Foto To~elilla) 

BmidesaTb. Ake BjögTen Ystad 
med maka Gun, född Hdkamson 
Bmedstorp. 

(Kurts Foto Tomelilla) 

Parkettläggare Kjell Svensson 
Rydsgt11·d med maka Ingrid, född 
Hansson Skivarp. 

( Sernerts Foto Skurup) 

Lantbr. Kjell-Ake Akesson Rams• 
åsa med maka Inga.Lisa, föd!l 
Pe~·sson Elveröd. 

(Foto Studio Jan Tomelilla) 

y ~~ 
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MOR och BARN STORA TESTDAGEN I SKURUP 

Fru BERTA NILSSON med döttrarna ANNIKA och ANN-CHAR

LOTTE, Skurup (Sernerls foto, Skurup) 
Slafspolis K. J. Hansson, Malmö, överlämnar leslprolokollel till lands

fiskal Einar Ahnslröm, Skurup. 

Under onsdagen var det stora testdagen på motorfordon i Skurup. 

MHF:s testbuss gästade nämligen då köpingen ,som biträdd av två 

statspolismän svarade för kontrollen. 

Många Skurupsbilister tog tillfället 
i akt och de timmar kontrollen va
rade var det köbildning vissa stun
der. Det var. en hård pers för test
männen, men man lyckades ändå 
klara upp allt till det bästa. En 
stor procent av de testade bilarna 
hade fel på ljusinställningen, vilket 
brukar vara ganska vanljgt. Ä ven 

bromsarna behövdes kollas på en 
del vagnar medan däremot de flesta 
klarade sig utan fel på fr(\mvagnen. 

,Alla fl~k efter avslutad kontroll 
ett testprotokoll med uppgift öve1· 
vagnens skick. Alla bilisterna var 
belåtna med sin kontroll och tyckte 
det var bra att få felen upptäckta i 
tid . 

. Konfirmandjubileum L Börringe kyrka 

; Glada och allvarliga minnen om 

vartannat berättades på Allhelgona

dagen av 19 damer och herrar som 

1

1 
högtidlighöll sin konfirmations 20-

årsjubileum. 

Det var på initiativ av Edla Ny
berg Asmundtorp, Ada Persson 
Skurup, Gunbild Persson Skurup 
och Iris Johansson Malmö som ju
bileet }tom till stånd och säkert är 
att deltagarna var glada åt denna 

första sammankomst på mycket lång l torp, Ingeborg Nilsson Svedala, Inga-. 
tid. Lisa Olsson Svedala, Signe Green 

. . . Svedala, Iris Johansson Malmö, Ed-
Traditionellt ~am!_ades man- Vld la Nyberg Asmundtorp, Lilly Ols

Gustavs kyi:k~ 1 Borrmge dar dom- son Malmö, Ellen Fridsberg Trelle
kyrkokommmister ~Ila11 Green Lund borg, Elsa Jönsson Svedala, Hertha 
predikad~. Efter hog~assan f~r del- Hansson Kulladal, Ivar Nilsson sku
tagarna till Skurup dar man pa Nils- rup, Harvig L Landgren Staffanstorp, 
sons pensw~at fortsatte sam_varon och Karl Hansson Anderslöv, Gunnar 
helt naturligt berattade .mmnen. Hansson Svedala, Kjell Fyhr Börrin-

Deltagarna som syns pa bilden var ge, Karl Persson Malmö och Arne 
Gunhild Persson Skurup, Ada Pers- L' d · t T II b g 
son Skurup, Rut Eriksson Björns· m qUis re e or · 

.. ~ \ \-• 
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På bilden ses deltagarn'a tillsammans med domk.yrkokomminister 
Allan Green·. . 

1937 års konfirmander samlades all~ mundtoip, fru Lilly Olsson, Malmö, 
l helgonadagen i Börringe kyrka med fru ~~en Fridsberg, Trelleborg, fttt 

· k nf' t' l" f" tt f' Elsa J onsspn, Sv.edalal, fru Hrta Hans~ 
sm o 1rma 10ns arare, or a rra son Kulladal Ivar Nilsson Sk Hart~ 
25~årsjubileum, domkyi:kokomminis~ vid L. Landi:,-en, StaffanstorP, Karl / 
ter Allan Green, Lund, som · också Hansson, Anderslöv, Gunnar Hans~ 
förrättade högmässan. son, Svedala, Kjell Fyhr, Bör):inge, 

Följande deltog i träffen fru Gun- Karl Persson, Malmö samt Arne Lind
hild Persson Skp, fru Ada Persson qui:st, Trelleborg. Efter högmässan 
Skp, fru Rut Eriksson, Björnstorp, var det gemensam måltid på Ni].s
fru Ingeborg Nilsson, Svedala, fru sons pensionat i Skp. Intiativtagare 
Inga-Lisa Olsson, Svedala, fru Sig- till träffen har varit fruarna Edla 
ne Green, Svedala, fru Iris Johans- Nyberg, Ada Persson, Gumhild Pers
son, Malmö, fru Edla Nyberg As- son och Iris Johansson. 

Lantbrukare Berdin Ward, Slimming e, bland den stora gåsaflocken. 

Specialiserat sig på Mårtens
gäss har en lantbrukare i Slim
minge gjort. För närvarande ha.r 

han 180 stycken, men det blir 
inte många som kommer att 

sh·~·ka metl till Mårten. De blir 
me1·a lagom att slakta till jul, 
säger gåsuppfödaren i Slim
minge, lantbr. B e r d i n W a r d. 

Det är första året som han 

specialiserar sig på sådan upp
födning. Förmodligen också det 
sista, säger han, såvida det inte 
går att finna på någon mera 

rationell uppfödningsmetod. 
Gässen skaffade han sig för att 

kunna utnyttja gårdens betes
marker, men det visade sig vara 
ett ganska dåligt sätt att ordna 
betesekonomin. 

DALIGT PRIS 

Priset är för lågt · för närva
rande för dlm sortens uppföd
ning, som praktiserats hos lant
bukare Ward. Med mera kon
centrerade fodermedel går det 
att föda fram gäss på ca '10 vec
kor och då är det dålig affär att 
låta dem gå en hel sommar och 
ta upp dyrbar mark. Även an
kor finns på gården och här hål-

Kommunalnämndsordf. Eric Mag

nusson, Janslorp, som helhjär!lll 
går in för sill kommunall! för~ 

!roende. 

ler lantbr. Ward på med för
söksuppfödning. 

UPPFöDNING EN MASSE 

Skall det överhuvudtaget lö
na sig med uppfödning av djur 
av något slag så skall det vara 
i stor skala, anser lantbr. Ward. 
Produktpriserna är för närva
rande sådana att en liten upp
födning absolut inte lämnar nå
gon vinst att tala om. 



l 02-åring klipper 
häck och räfsar löv 

1 02-åringen läser gärna och följer dagshändelserna. 

F. lantbrukaren Lars Bengtsson, Mest av allt kommer han ihåg be
Skurup, fyller 102 år torsdagen den väringstiden på Tvedöra. Han minns 

H .. f''dd . V'll' t. ex. marscherna från Skurup till 
15 november. an ar o l l 1e förläggningsorten vid Lund, med 
och var under ett 30-tal år lantbru- uppehåll i Veberöd. Där var excer
kare i Hassle-Bösarp. Den gamle är cisen, och så kamratskapet och "an
mycket vital och ses ännu klippa karstocken", det hårda militärbrödet 
häcken kring sin trädgårdstappa, för att nu inte tala om ärter och 
räfsa löv och syssla med andra ute- fläsk som tydligen i alla tider smakat 
arbeten. Dessa uppgifter säger tyd- bäst i kronans matkärL Det är när 
ligt nog, att Lars Bengtsson är en Lars Bengtsson berättar om denna 
ovanligt spänstig man med tanke på gamla, mycket gamla tid som ett le
den mycket höga åldern, spänstig bå- ende far över hans ansikte. Minnena 
de fysiskt och psykiskt. Och Lars strömmar på. Så går han där och 
Bengtsson har arbetat i hela sitt liv. stortrivs med tillvaron. Ja, han trivs 
Han är van vid att vara i farten. så pass att han helst vill vara i rö
När han växte upp var arbetsdagen relse och se sig om, och om vädret 
13-14 timmar och förtjänsten l kr. inte tillåter promenaden eller häck
Naturligtvis började Bengtsson som klippning eller andra sysslor sitta 
vaktepåg. Med många barn i föräld- vid fönster och iaktta den brusande 
rahemmet gällde det att komma ut i J trafiken på intilliggande Kyrkogatan 
arbete och klara levebrödet. i Skurup. 

Källarmästare Henry Sjögren ger order· om beställning 

för övrigt en originell sådan. 
taltratten, 

Byråchef Gösta Eriksson underhåller sig med landshövding Gösta 

Netzen, 

) 1\. D 
Krögaren i Rydsgård ger upp 

Gästgiverierna i farozonen 
Källarmästare Henry Sjögren, på Rydsgårds gästis ger upp efter 13 

å~. Trots .~tt han ä.r en handlingens man och satsade hårt från början, 
n~.r han overtog rorelsen s~ gav hans ansträngningar ingen belöning. 
G~st~rna~ antal har med åren bara ebbat ut. Det verkar som de skånska 
~astgr~·:enernas tid är förbi, säger källarmästare Sjögren. En omändring 
l umgangesformerna har skett på den skånska landsbygden. 

Föreningar och organisationer hål- lena är de så kallade "svarta re
ler inte längre sina sammankomster staurangerna". Dessa slipper från 
på värdshusen. Nu har man van- spritutskänkningsskatten och är myc
ligtvis sina egna lokaler, där man ket populära bland allmänheten. Den
~las. Naturligtvis påverkar detta na illojala konkurrans är inget att 
l mycket stor grad att antalet be- göra åt, men den tar som sa"t död 

l
stälffi..ingar n:inskar, säger käl- på de gamla fina landortskr;garna. 
armastare SJogren. Det år dessa 

en restaurangrörelse i huvudsak le- ÄVEN FöRFATTARE 
ver av, åtminstone på landsbygden. 
Dessutom v.erkar det som gästernas En mycket vittberest herre är krö
matvanor har förenklats. Förr åt garen i Rydsgård. Han har fördjupat 
man gä1na på en restaurang, nu för sig i restauranglivets finesse~; på oH
tiden nöjer folk sig många gånger ka håll i världen, bl. a. Frankrike, 
med något enklare, t. ·ex. en kopp USA och Västindien. Allt detta och 
kaffe och ett par sandviches. Denna litet till är nerpräntat i spännande 
inskränkning går naturligtvis till sy- bestsellers. Källarmästare Sjögren har 
~ende och sidst ut över restaurang- nämligen också författaretalang. 
agaren. 

Hans utkast heter "En kypare . på 
PERSONALMINSKNING vift", "Koppla av", "Gästis i Ryds-

Det är mycket som källarmästare gård" , och "Krögargubben i s~dra 
Sjögren har ändrat på beträffande S~åne · .. Men nå?_:a bocker. har mte 
interiören vid Rydsgårds gästis. När !tallarmastare S~ogr.en l~tlt. try.cka 
jag kom hit var rörelsen en verk- an. Det ~kall bh .. for~ nar .. Jag mte 
lig "sylta" med små och otrivsamma kl~r~r m1g på krog~rhvet, sage_r ha:n. 
lokaler. En del av väggama puttade< Da ar det tr~ligtv1s lån~~- d1t, f?r 
ut och stora matsalen skäms nu int; nu flyttar krogarp_aret SJogre.~ till 
för sig på gästis. Den är stor och Hantv~rkargården 1 Broby, dar de 
luftig med klädsamma pelare i mit- skall oppna lunch~estaurang. Såle~es 
ten, där naturligtvis också finns pla~ s~~nn.ar de kvar 1 ~kåne. De tr1vs 
till det stora skånska smörgåsbor- ~aTI?-hgen med skånmgarna .. och ~et 
det med sina läckerheter. Jag satsadE ar mte .. utan vemo~ som. källarmas
hårt redan från början, omtalar käl- tare ~Jogr:_n se~ ~~g. tvmgad fly.tta· 
larmästare Sjögren. Vi hade en per- från s1tt ~ara gast1s 1 Rydsgård m
sonalstyrka .när jag startade här pi nan årsskiftet. 
sju personer men i dag är det bar, -~-~~---~-------
min fru och jag som arbetar här 
Det räcker fullkomligt. 

FLER FöLJER EFTER 
Det är inte bara i Rydsgård . sorr 

gästis är i farozonen. Även på andr< 
håll runt om i den skånska lands. 
bygden är man av samma _ uppfatt. 

·· ning som källarmästare Sjögren ocl 
l det finns redan flera skånska gäst 

giverier som är till salu för eJ 
billig penning. En annan stark kon 
kurrent till de .legitima näringstäl 



102-åring 
i Skurup 

1 F lantbrukare Lars. Bengtsson, 
Skurup, fyller i dag 102 år. Han är 
född i V illie och var under ett 30-
tal år lantbrukaFe i Hassle-Bösarp. 

' Den gamle är, med tanke på den 
höga åldern fortfarande · ovanligt 

l 
vital både fysiskt och psykiskt, och 
ännu kan man se honom pyssla i 
sin trädgårdstäppa, klippa häcken, 
räfsa löv och sköta andra utesysslor. 

Nu blir det P~essbyråkiosken 
för Skurup vid "tele"" -ärende 

"Del ser ju ut alf gå skaplig!", lycks telearbetare Göte Plafo, Ystad, 
vilja säga, när fru Märlha Slåhle lär pressbyråns personal skriva ut 
telegram. l della fall kioskföresfåndersk~ Alma Nilsson och fru Anna 

Borg. 

Under torsdagen var damerna i pressbyråns nya kiosk vid Järnvägs
stationen i Skurup fullt upptagna med att lära sig skriva ut telegram, 
sedan den gamla telestationen vid Torget under onsdagen stängde sina 
portar för gott. En omläggning av televerkets service har nämligen 
skett i köpingen och allt, både telegramexpedition och telefontjänst 
skall numera skötas från den nya pressbyråkiosken, som nu står klar. 

Denna omläggning betyder att de SAMMA SERVICE 
förutvarande anställda vid den gam- . . .. .. 
la telestationen har avgått efter 37 .. Tro nu mte att servicen forsamras 
respektive 33 års tjänst i Skurup. for att de bå.da p~1~ttrogna damerna 
Två har de varit sista åren, nämligen h~r lamnat sma tJanst:r·. Personalen 
fru Märta Ståhle och fru Margit Karl- v~d den ~ya presshyrakiOsken skall 
stedt. Naturligtvis blev det avtack- namhgen 1 ~ortsat~ungen kunna kla
ning efter så många års tjänst och r~ av . s~rv1cen hka g~tt som d«;t 
telekommissarie Thure Ehner, Ystad gJort tidigare. En{l!l sk_~l~ade!l bl.Ir 
uttalade sitt varma tack till de båda att s}<:u.rupsborna ,fa~ vanJ~ sig .Yid 
fruarna. Mera skall emellertid följa a~t ga till ,pressbyr!lkwske~ 1 f~;tsa~~
och vid en högtidlighet om någon 11mgen, nar .. de v1ll ha sma tele -
vecka kommer distriktschefen vid Te- arenden utrattade. 
leverket i Malmö att dela ut för- - --------===---= 
tjänstmedaljer till de båda damerna. 

Pigge 102-åringen i Skurup 
klarade hy Ilningarna fint 

Kyrkoherde Gunnar Wallin överrä1=ker församlingens blomslerupp
sals till den pigge jubilaren. 

Skurups äldste innevånare 102-årige Lars Bengtsson, numera bosatt 
på Kungsgatan i Skurups köping blev föremål för många och varma 
lyckönskningar på sin högtidsdag i går. Inte minst från Skurups för
samling hade man uppmärksammat jubilaren och medlemmar ur kyr
·korådet med kyrkoherde Gunnar Wallin, och kyrkoadjunkt Tord Måns
sort i spetsen infann sig tidigt på förmiddagen och gav åldringen sina 
hyllningar. 

Det var en pigg och kry .102-åring! U,Ppvaktningen från församlingen 
som tog emot de . uppvaktande. Hela var förutom kyrkoherden och kyrko
rlagen var han med och sällskapade adjunkten med fruar, · kyrkavärdarna 
med gratulanterna. Visserligen går Johan Dalilgreri, Skurup och Edvin 
samtalet litet d;l.ligt, ty hörseln är Jönsson, Hyltaskog samt kyrkoråds
numera inte så bra. Men synen där- ledamoten fru Olga Hansson, Sku
emot är fullt korrekt och det gick rup. De överräckte · en praktfull · 
fint att läsa de lyckönskningstele- blomsteruppsats. övriga gratulanter 
gram' som anlände under dagen. Ä ven under dagen var släkten samt en del . 
tidningen läser hr Bengtsson dagli- .. . . 
gen och' SkD har han haft i 60- vanner till den gamle VItale skurups-
års tid. bon. 

. ' 



........ MOR och BARN ........ 

Fru ELSA NILSSON, Blenfarp, med barnen SVEN ERIK 12 år, 

TOMMY 11 år, HJöRDIS 1 O år och HELEN 6 år. 

(Sernerls Foto, Skurup) 

• s 

Lantbr. Larsson · är mycket in tres- l framhåller lantbr. Larsson, som ar

serad djuruppfödare och har med betat i 17 år för att med de djur-. 
.. . stammar han nu har få fram det 

åren fått fram en god besattning goda resultatet. 
'på ett 30-tal djur. De nu exporterade Nya uppköp väntas italienarna gö

djuren är ättlingar efter de bägge ra i slutet på november. Förmedla

bäste djurstammarna. Den ena av re i Syerige är ~~an . och qe som 
håller 1 trådarna ar d1sp. Bergdahl 

de båda kvigorna hade mycket goda och E. Green. 
föräldrar och väntas bli en · verk-1====~~---------

lig elitko vad det lider. 
Modern till den exporterade kvi-

gan 69 Zwarte Anna lystrar till 

stamboksnummer 54 Zwarte Anna 
och har under hela sin avkastnings- 1 

period visat mycket goda egenska- ! 

per. Således hade hon under första Ii 

kontrollåret under 360 fd en avkast
ning på 6.391 kg mjölk med 4,3 proc J 

J fett vilket ger 275 kg smf. Vid l 
tredje kontrollåret hade avkastnings
siffran stigit till 8.018 kg mjölk med 
4,4 proc. fett, vilket gav det goda 
resultatet av 349 kg smf. Den andra 
av de båda exporterade kvigorna 
lystrar till namnet 67 Zwarte v. d. 
Meer. l 

f 

Ursprungligen härstammar lantbr. / 
Larssons nötkreatursbesättning från . 
importerade djur från Holland. Ge- / 

, nom gott urval har han lyckats få 
1 

l fram verkligt fina djur lämpliga till 
avel. Det fodras emellertid mycket 
arbete för att nå ett gott resultat, 

"Colomhia" - ett tallriksredskap 
från Bröderna Andersson, Skurup 

Tallriksredskapet "Colombi11" under stubbearbelning. 

AB Bröderna Andersson, Skurup, har demonstrerat ett nytt tallriksred
skap hos lantbr. Knut Kristensson, S. Pähult, Veberöd. Vid tillfället 
nedplöjdes skördetröskad halm, vilket gick mycket bra. Tallriksredska
pet kallas Colombia och är dubbelskärande och lämpligt för plöjning 

av stubb, träda, vall samt nedplöjning av gödsel eller halm. . . . l 
Tallriksrullarna är inställbara i fem der flera år' tillverkats och ex porte- · 

olika arbetsvinklar. Vid tra~sport in- rats till .. bl.a Sydan:erika men även 

ställes rullarna så att de går direkt borJat salJas 1 Svenge. 

efter· varandra utan att tallrikarna \0 
skär. Redskapet tillverkas i tre stor- _s· k 
lekar om 14, 18 och 22 tallrikal'. Tall-
riksdiam. är 26 tum = 650 mm. Red-
skapet med 18 resp. 22 tallrikar har J 
delade axlar i tallriksr:ullarna, vilket l b J 
underlättar vändningar. Draget är ( 1\ . /l 
mycket kraftigt och lätt ställbart. V l 
Redskapet kan förses med belast-
ningsramar samt tandade tallrikar i 
främre sektionen. 

Försäljningschef N. W. Larsson om
talade vid tillfället att redskapet un-

Slimmingeexport till Italien 

Lanlbr. Lars-Erik Larsson visar upp 69 Zwarte Anna, som nu är på 

väg till Italien: 

För närvarande håller italienarna på att göra nötkreatursuppköp l 
Sverige. Vad man främst är intresserad av är kvi'gor av SLB-rasen 
med god härstamning, god exteriör och goda avkastningsegenskaper. 
Ett 60-tal djur lämnade under fredagen Sverige för att placeras i Mi
lanotrakten i Italien, Bland · dessa fanns även ett par vackra djur upp
födda av lantbr. Lars-Erik Larsson, Holma, Skurup; 



102-årig skåning uppvaktad 

PIGG OCH GLAD var f lantbrukaren L ars Bengtsson nätr 
han på torsdagen f y llde 102 år och uppvaktades hjär tligt i 
Skurup. Här är det kyrkoherde Guwna1" Wallin som fram-

bär f örsamlingens hy llning 

P11teJ11t 
llj;j) 
~ 

Från on~dagen expedieras såväl Elmer från Ystad uppvaktade med 
telegram som telefonsamtal från blommor samt medaljbeslut De sist
Pressbyråns nya kiosk vid järnvägs- nämnda skall överlämnas vid av di
stationen. Det innebär att de båda striktschefen i Malmö i slutet av 
teledamerna Märta Ståhle och M. november. På bilden instruerar fru 
Karlstedt förtidspensioneras efter 37 Ståhle tv kioskföreståndarinnan ·Al
resp 33 års tjänst. Dagen celebre- ma Nilsson i konsten att skriva ut 
radas med att telekommissareien T. telegram. · 

FYRSTADSBROTTNINGAR 
Il Skurups Sportshall söndagen den 18/11 kl. 10.00, 13.00, 17.00. Del
tagande lag Dalby BK, Aktiv, Sta.ffanstorp, Kristian, Kristianstad 

ooh 8taswps SK. 

-

SCOU1ER PAO ÖVNING 
Patrulledare från Österlen har under veckoslutet trimmats i skurups
scouternas högborg Pileval!en. Det var 47 flickscou ter och 45 pojkar, 
vilka ä,. patrulledare i sina hemorter, som ·fick tips av olika scout
ledare om hur de skall sköta sina patruller. På bilden fr v Elisabeth 
Sarlöv, Giirsnäs, Gunilla Nilsson, Ljunits, Magnus Påhlsson, Ljunits,. 
Per E Anderlund, Tomelilla, samt kamrer Bengt Bingsmark, Ryds-

gård, som är scoutledare i Rydsgård. 

~~~~~J(~ 
l'fj;;jt; 



Fyra fyrsledsmellanviktar.e i Skurup. F'r.v. Arnold Nilsson, Skurup, Harry Jacobsson, Dalby, Bengt Blixt, 
Sta,ffanstorp, och J oh n Persson, Kristianstad. 

100-talet scoutungdomar m·ed 
i patrulledarkurs i Skurup 

Skurups kvinnliga scoutledare frk Tyra Nilsson ger några av scout
ungdomarna fingervisning i palrullprogrammel. Flickscoulerna fr. v. 
Monika Wemner, Sk. Charlollenlund, Eva Carlsson, Tomelilla, Ingrid 

Fors, Tomelilla, och Eva Persson, Gärsnäs. 

{' 

l 

. 
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l(. K. populärt namn i Skurup 
bland tennissportens juniorer 

Fru Karin Kullenberg visar Inger Lundgren, Skurup, och Roland 
Rasmusson, Skivarp, hur man lättast kontrollerar sitt forehandsslag. 

Båda ungdomarna deltar i Medborgarkursen . 

• Tennis är en sport som varmt omhuldas även i Skurup. Sedan köping-' 
en fått sin nya sporthall i samband med nya enhetsskolan har t. o. m. 
inomhustennisen fått en chans att blomma. Den som säger detta vet 
vad hon talar om. Under en lång följd av 'år har nämligen fru ~arin 
Kullenberg Skm·up verkat för tennisens fromma och svarat för in
struktörsverksamheten åt tennisintresserade ungdomar . 

.5 K D 

Från fyrstadsbrottningarna i ·Skurup. Hemmaklubbens flugviktare Stig 
. Malmberg kastar .Sven-Ake Magnusson, Dalby. 



Trevlig teater av elever 
på ,Skurups folkhögskola -

r 

Fr. v. Gert Olsson, Trelleborg, som Kain, Noak, Kurt Påhlman, Ystad, 
Djävulen, Eddie Andersson, Kalmar, som har en uppgörelse med 

Ärkeängeln Agda som gesfaltas av Eva Aslor, Västerås. 

En helkväll bjöd i går 18 elever på Skurups folkhögskola de övriga 
på skolan jämte inbjudna gäster från lantmanna- och lanthushålls
skolorna med lärarkåren i spetsen. Varje år brukar teaterbegåvade 
ungdomar på folkhögskolan framföra olika pjäser. Det är faktiskt ett 
led i undervisningen att ungdomarna· skall träna i en viss scenvana. 

ASSAR ROSDAHL 
HAR JORDFÄSTS 

Kistan med Assar Rosdahls stoft i Skurups kyrka. På bilden ses också 
de prestavemnde, nämndeman Nils E. Persson, Skurup, och modell

snickare Bror Jönsson, Svedala. 

l 

I går bjöds det på något alldeles l dock uppsatt efter andra rratt än 
extra ty då fick den fulltaliga histoden vet att berätta. 
~ubliken se det bibliska aktstycket Uppsättningen av pjäsen var gjord 
"Noaks A~k" framföras i något modi- av pol. mag. Börje Norrman, en lä
fierad form. Visserligen hölls pjäsen rare på skolan. Han är allom bekant 
inom ramen för det h,ist~riska ske- för sin teaterbegåvning och var er
endet men rolluppsattnmgen var känt skickig lundaspexare på sin tid. 

)k D 
;~fn/tl 

I Skurups kyrka jordfästes på lör
dagen Arbetets expeditör i Skurup, 
modellsnickare ASSAR ROSDAHL. 

Vid kistan paraderade Skurups sa
gostunders fana buren av . lagerchef 
Kjell Jönsson, Skurup, Arbetarkom
munens fana buren av ritare Arne 
Ljungkvist, Kvinnaklubbens fana 
buren av fru Kerstin Edbågen och 
Metalls avd 118 fana, buren av filare 
Stig Mårtensson. 

Som inledning spelade Skurups 
sagostunders musikkår under led
ning av hr Walter Strömblad, strids
bön av Prins Gustaf varefter kyrko
herde Gunnar Wallin höll griftetal 
och förrättade jordfästningen. Där
efter spelade musikdirektör Sune 
Ekberg Sonatine av Bach. Vid båren 
talade till minnet för Skurups köping 
och för Socialdemokratiska fullmäk
tigegruppen, rektor Holger Holm
gren, för Arbetarkommunen dess 
ordf Edvin Ahrling, för tidningen 
Arbetet annonschef Hugo Holmström, 
för Metalls avd 118 svarvare Erik 

Vissa av ideerna hade lånats härifrån 
men sedan har hela stycket byggts 
upp s. a. s. inom folkhögskolans 

väggar. l 
De flesta av figurerna från Noas 

tid kändes igen. Händelseförloppet 1 
ombord på Arken framfördes i mus-~ 
tigt rullande tempo där de olika 
scenerna med stor skicklighet utför
des av rollinnehavarna. De tekniska 
detaljerna var effektfulla och bakom 
ljudeffekterna fanns en av skolans 
elever, Ragnar Schelin, Malmö. Samt
liga medverande aktörer var l:sta 
årskursare utom Eddie Andersson, 
Kalmar, som tillhörde andra års-

, kursen. 
Ännu ett trevligt inslag bjöds åskå-

darna på av Jan Cronberg, Malmö, 

l Hans hobby är fotografering och det~ 
ta fick de närvarande se prov på 1 

bilder från Skurups lantmannaskola 
1 som han lyckades trolla med genom l 
l att förväxla bildtexterna. In~lag~t 

roade i hög grad. För en allt 1 allo j 
lyckad afton fick de medverkande 
naturligtvis många bevis, både från l 
·sina kamrater och lärarna. 
l 

Lindskog, för Skurups Sagostunder 
nämndeman Börje Linden, för Sku
rups kvinnaklubb fru Agnes Ahr
ling, för Verkstadsklubben hr Gott
frid Gunnarsson och för Skurups 
första taxeringsdistrikt folkskollär a- ' 
re Ragnar Segerströrn. Samtliga ta- · 
lare nedlade kransar. · De anhörigas 
tq.ck frambars av entreprenör Sigurd 
Karlstedt. 

Som avslutning spelade sagostun
dernas musikkår Härlig är jorden. 
När kistan bars ut ur kyrkan för att 
föras till Y stad för kremation b.ildade 
Sagostunderna häck. Prestaverande 
var nämndeman Nils E. Persson, 
Skurup, och modellsnickare Bror 
Jönsson, Svedala. 

Bland ett 70-tal kransar kan näm
nas från Skurups Konsumentföre
ning, AB Bolinder-Munktell och Ar
betskamraterna på verktygsavdel
ningen. 

Urnan kommer att gravsättas på 
Skurups kyrkogård. · 



Något av Hällebäck finns 

på. Hellede vid Slimminge 

liv, rörelse och o b ändig kr alt, allt ha r d e n här b ilde n. 

-Av ALLAN ANDERSSÖN-

Med Pärla till vänster, Maja i mitten och Vanda till höger framför plogen, då kommer inspirationen till ar
betet vid jorden, säger 70-årige lantbr. N i l s N i l s s o n, Helled e, Slimminge. Odlarglädjen spirar når tiltorna 
beyts upp ur den sega lerjorden och det är en fröjd för sinnena att känna doften av nyplöjd åker och svet tiga 
dragare. Lantbr. Nilsson är en odalman av den gamla stammen och han t rivs som han har det. 

I alla tider så länge lantbr. Nils
lOft har hållit på med jordbruk har 
han halt hästen som dragare och 
denna tänker han inte byta ut hel
ler. Visst är en traktor bekväm och 
bra, men för jordens struktur är den 
inte så bra, vet lantbr . Nilsson 
att omtala. Jorden i Slimminge är 
svår och obändig lera på sina håll 
och då är· en traktor mindre lämp
lig. Det märks gärna i hjulspåren ef
ter traktorn att växtligheten inte fin
ner sig riktigt till r ätta. 

MANGA STANNAR 
Det är många som stannar och tit

tar på mina hästar n är jag är u te 
och kör med alla t re i bredd på 
åkern, omtalar lantbr. Nilsson. Även 
i mellanbygderna börjar hästen bli 
allt mindre vanlig och se tre hästar 
i bredd framför ett redskap hör inte 
precis till de vardagliga synerna. De 
nyfikna tar gärna en bild också på 
kusk och dragare och lantbr. Nils
son börjar snart bli van vid all ny
fikenhet och allt plåtandet. 

Någon tanke på att sluta än m ed 
Jordbruket har inte den gamle odal
mannen, trots att gården int e hör 
till de allra minsta. Hellede gård har 
en areal på ca 25 tni och det kräver 
sin man, säger Nilsson. Det blir näs 
tan lite väl mycket när man korn
Iler upp i min ålder och det är 
en del som får stå tillbaka. 

Vägfarande förbi Janstorps bygde
gård behöver dock inte vara ängsliga. 
De får säkerligen tillfälle att se den 
i vår maskinålder ovanliga synen 
ett bra tag ännu. Det är bara att 
t itta utåt åkrarna tvärs över vägen 
från bygdegården sett. Har de tur, 
kan de få se hr Nilsson köra på 
åkern med sina tre hästar i bredd, 
som onekligen är en pampig syn. 

Vemmenhög 
uivanae ........ uktion 

i Skivarp 
Röda Korsets auktion på torsdags

kvällen i Skivarps folkskola hade 
mmlat så mycket folk lokalerna kun
de rymma. Före auktionen servera
des kaffe .och en ensemble ur 4 H
klubbens orkester spelade under Da
vid Hanssons ledning och skördade 
välförtjänta applåder. Kvällens ro
pare var bankkamrer Sven Görans
son och han fick de närvarande att 
bjuda både snabbt och högt. Vid 
auktionen som omfattade arbeten 
från årets syaftnar och dessutom en 
hel del andra skänkta saker blev 
nettot synnerligen gott. Bruttot på 
a uktionen blev 1.685 kr vartill kom
mer 1.808 kr från inkomster på 
kaffeservering och lotteri. Röda Kor
sets tack för det goda resultat fram

rT----========----1 fördes av kretsens ordf. fru Ingrid 
Christensson. 

En odalman av de n gamla stam

• men är lanb lr. N. Nilsson. 



! Första provmiddagen i Skurup 

Avsmaka re vid provmiddagen, fr. v. rekfor E. Schartau och näm nde
man · Theodor Mårtensson, Skurup. Söfa servitriser var Kerstin An

dersson, Alsiad, och Marianne Mårtensson, Skurup. 

~rovmiddagar har i dagarna börjat serveras av eleverna på Sku
rups Lanthushållsskola. Den första hushållskursen på den nya skolan 
lider nu mot sitt slut och i mitten av nästa månad utexaminera,s de 

första eleverna. 

Det är spännande och roliga dagar l tiden. I arbetslag om 12 stycken får 
för eleverna som nu får börja visa de bl. a. visa sina kulinariska ta
prov på vad de lärt sig under kurS-l!a_nger och middagsbordets utsmyck

....,Jnmg. 
( • Arbetslagen uppdelas i. 3 grupper 

; och en av grupperna får göra upp 
l l matsedel som sedan skall godkännas 

!: l av lärarpersonalen innan anrättning-
arna sätter i gång. Andra gruppen 

r:/k, , / ·t· l l l står för bak~ing ' och den tredje får 
, 1' ' Il V visa prov pa duknmg, brytnmg av 
' ' servietter och annat som hör till ett 

/' dukat festbord .. Varj.e ar betsla~ har 
/ en 14-dagarspenod 1 koket dar de 

inbördes grupperna sinsemellan skif- 1 
tas om arbetsfördelningen. l 

Aven utomstående brukar inbjudas ! 
för att avsmaka de tilla?ade prov- l 
middagarna och de har 1del lovord 
att ge de duktiga flickorna, något ' 
som också skolans rektor E. Schar
tau och den övriga lärarpersonalen 1 

instämmer i. Detta gäller inte bara 
i matlagning utan i alla ämnen som 
ingår i kursen. 

Viilie har fått törsamlingshem 

Kyrkoherde Thure Andersson, Villie, tillsamnians med sin maka 

Gerlrud och sfyr,l!lsemedlemmarna frk Anna Hansson samt fru Helga 

österlin i det nyinvigda församlingshemmet. 

Ett ändamålsenligt församlingshem invigdes på söndagen 
Viilie som i framtiden skall tjäna församlingsborna i örsjö och Viilie 
församlingar. Gamla småskolan har bytt skepnad och utgör nu i stäl
let komplement till kyrkan. Genom den nya skolreformen blev denna 
skola överflödig men församlingsborna fann snart att lokalerna kun

de utnyttjas till annat. 

Skurups AIF:s ordförande John Nyberg fäsler SAIF:s förtjänsttecken 
för 200 speade matcher på Allan Kristensson under överinseende 

av föreningens sekr. Knut Nilsson. 

Årsmöte med Skurups A-IF 
1962 blev ett märkesår 

Som ett märkesår för Skurups Allmänna Idwttsförening. såväl 
idrottsligt som ekonomiskt karakteriserade köpman J o h n N y b e r g, 
ordförande i Skurups AIF:s huvudstyrelse, det gångna året vid för
eningens 39:e årsmöte, som ägde rum på Slmrups Hotell under löl·dags
eftermiddagen. Det mest glädjande som bänt under verksamhetsåret 
var fotbollslagets avancemang i seri esysternet från Skåneserien di v. 
V till nationella div. IV. Fotbollslaget signerade även en annan god 
bedrift ge!Jom att syela till sig finalplats i YA-cupen. 

Både fotbollsse.ktionen och hand bo Ilssektionen inandades tiHförsiltt in
för det kommande åt·et av deras årsberättelser att döma. Dä1·emot var 
detta inte fallet med friidrottssektionen, som redan i å1· haft det be
svärligt med ledarfrågan och som troligen får det ännu besvärligare 
nästa år. Beldagligtvis uppenbarar l edarbristen sig j ust nu n:är idrotts
materialet är som bäst. 



Förtjänstmärke i Skurup 

Na,. ·:sk~r.ups·1.A~F det utdelning av förtjänstmärken 
'till .se<ri"eseg1-drrla . i .di v-· V: '·O<rdförände,n i AlF, dir John Nyberg, förrät'
tade· · utdelninge~; Sarskilt · hy Hade blev AZ!an Kristensson, som gjort 
200 matcher i ·· A-la~et. Pd. bilden ses jr v John Nyberg, tränaren och 
spelaren Sven Lundkvist, AZ!an Kristensson, lagledaren Pehr Olsson 

1amt· 1ekret11raren Knut Nilsson. 

Liangåva till Skurupsscoulerna 

Lions Club i Skurup överlämnade på onsdogskvällen en check på 
1.000 kr till Skurupsscouterna. Fr. v. kårchefen Anders Ståhle, köp

man Ove Wickman och scoutledarinnan Thyra Nilsson. 

5k . 

Bl.i,~ det en -vit jul? 

Att julen 1962 skall bli rikl igt lin och vit önskar femåriga KERSTIN 

JONSSON 1 Skurup. Och visst håller vi med Kerstin. Det finns väl 

inget värre än en slabbig och slaskig jul? 

Fru GULLAN PERSSON med sönerna CHRISTER, 4 år, och PETER, 
6 mån., Skurup. (Sconer!s foto, Skurup) 



Seminörresor i skåneby·ar 
väckte Ewys motorintresse 

III/t l r l ? fl /.. 
1 J- - ) O Il/() v. 
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Trafikdag i Skurup 

120 elever från enhetsskoLan deltog i trafikdagen i Skurup. Bild: från 
vänster poliskonstapel Stig Borgqvist, Peter Fo!lin, Skurup, och skol

polis Lena Persson. 

Ett himdratdl spa~~~~~~;än~te~än från hele{ S.kane bes,ökte pd tisda;~
k~ii!le~ Skurups spar'baTik. v o;rje', år b~ukar; medle~marna i ' Skånska 
'Sparbankernas Tjänstemannafiireriing besBka någon av sparbankerha 
i Skåne. Direktör Ake Bokand er 'hii.lsade . gäste~a välkomna, va,refter 
följde en rundvandring i sparbankslokdlern,a. Frön vänster konsulent 
Bert Ekengren, bankdirektör Ake Bokander sa~t tjänstem~nnaför-

eningens ordf kamrer ,fl.rthud Gustafsson, Eslöv. 

Kontrollen vid Femkorset var en 
verklig stötesten. Här får Ulla 
Persson, Skurup, upplysni'ng om 
hur hon klarat kontrollen av ma
gister Henry Stålgren, skolpolis 
Lars Wickman .och poliskonstapel 

Thure Persson. 

Fr. v. Sven Olsson och fröken Thea Henriksson ,.;,ed lucian Maria 
Nilsson samt tärnorna Cecilia Truedsson och Ylva Eiderbrant. 

J l{{) 
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RK i Skurup bjöd 
pensionärer på kaffe 

'l 'raditionellt adventskaffe · och 
rikligt med bakverk bestods under 
gårdagen de g!llllla på Skurups bå
da ålderdomshem. Det är Skurups 
Röda Korskrets som årligen bru
kar glädja pensionärerna med det
ta. 
Uppvaktningen leddes av f. folk

skollärarinnan fru Margaretha Lars
son, Kullasborg, Skurup som är ordf. 
i Röda Kors kretsen. Ä ven barn från 
söndagsskolan i Skurup gladde de 
gamla tillsammans med Röda Kors
medlemmar. De hade samtliga skru
dat sig i vita skjortor med Maria 
Nilsson, Svenstorp i spetsen som liten 
näpen Lucia. Barnen sjöng advents
sånger och deras klara späda röster · 
fyllde rummen på de båda ålder
domshemmen till stor glädje för de 
gamla. Fru Larsson läste även en 
adventsdikt. 

Naturligtvis kände pensionärerna 
stor 'tacksamhet liksom alltid över l denna uppvaktning som Röda Kors-

l 
medlemmarna årligen brukar bestå 

.dem. 1 
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Ewy Rosqvist fick stora fam nen på Bulltofta av svägerskan Anita Rosqvisi-Borg och hennes detler Susanne 

. Släktens tur att gratulera! 
Vårt skånska rallyess Ewy Ros

qvist kom i går vid middagstid till 
skånska landamären. Hon kom med 
flyg direkt från Stockholm t ill 
Bulltofta i Malmö, där hon möttes 
av sina närmaste anförvanter. 

Efter alla de omfattande hyll
ningar som hon fått efter sin pres
tation i Argentina var det nu 
släktingarnas tur att ge Ewy sin 
hyllning. De mötte ute på flyg
platsen · och naturligtvis blev det 
stora famnen. En praktfull bloms
terbukett överräckte svägerskan 

Anita Rosqvist-Borg, som tidigare 
varit Evys kompanjon i rallysam
manhang. 

Skurup, där hotellet fick se stjär
nan som gäst. Tydligen lockade 
julbor det i hemorten med alla sina 
läckerheter. Avkopplingen blir 
dock inte lång. Efter en vecka är 
det tid igen för Ewy att r esa. Då 
:(<:allar Mercedes i Tyskland till nya 
uppdrag. Julen hoppas hon dock 
kunna firma hemroi Skån e och 
Skurup. 

- Det känns underbart att vara 
hemma i Skåne igen, tyckte en 
överlycklig Ewy. Naturligtvis har 
hyllningarna varit översvallande 
efter vår seger i Argentina, men en 
aning tröttande. Mest stolt var 
Ewy Rosqvist över det Mercedes
märke hon fått i Stuttgar t. Pryd- -=~------------=-1 

ligt och med äkta safirer. 
1 

Efter mottagningen av de anhö
riga i Malmö styrdes kosan till 

R"l~t~~J-
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Lucia gladde Skurups gamla 

En tradition ha.r det blivit att ålderdomshemmet i Skurup bjuds på 

tårta och kaffe första söndagen i Advent av Röda korset. I år uppvak

tades de äldre ltV barn från Skurupa söndagsskola, som sjöng advents

psalmer. Fru Margareta Larsson, Kullasb01·g, läste e~t adventsdikt. 

På bilden fr v Beata Laruon och Nil& Bergstrand på södm ålderdoms

hl!ntmet med Cecilia Trueduon, Lucian Maria Nil&son, Ylva. Eider· 
bro;nt 1om uppvo;kto;nde. 



Tre ungdomar som deltog i Sverigetävlingen i bordtennia i Skurup, fr v Jan Olsson, Mats Rosengren 
och Rune Olsson. 

/}A be)e;, 
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Slut med ångan på Malmö-Ystad 

Premiär var del i går för T 2 dieselloket på Malmö-Ystad-järnvägen. 
Slationsmiisfare Karl Persson, Skurup, far sig en till på giganlen som 

premiärkördes av lokförare Nils Thomasson, Ystad. 

Anglokens tid lär nu vara i det närmaste slut pä Malmö-Ystadjärn-
vägen. I går premiärkördes nämligen det första dieselloket, en jätte 
i jämförelse med de tidigare ångloken man haft för vana att se på 
denna bana. 

Det är meningen att dragkraftkäl- fik gick dock så sent som i sommar. 
lan för godstågen skall bli diesel- Det är meningen att samma per
lok i fortsättningen. Tidigare har sona! som kört ångloken skall pla-

, man haft ångloken kvar för gods- ceras över på de nya dieselloken. 
trafik och endast persontrafiken har Det blir därför omskolning den när
moderniserats genom att rälsbussar maste tiden av denna personal för 
satts in. Sista ångloket i persontra- den nya uppgiften. 

Pepparkaksbagare i Skurup 

Lions clubs medlemmar i Skurup har haft bråda kvällar med att baka 
och garnera pepparkakor till julskyltningssöndagen. Här ses ing Nil& 
Brink, tandl-äkare Lennart -Gellström, konditor S~ig Andersson och fru 

Annie Lindblom i arbete med utsmyckningen av pepparkakor_na .. 

Rydsgårdsscouternas julfest 
uppskattad med många besökare 

Här frestar Viveka Larsson, Mats Larsson, Gerl-Äke Olsson och 
Ann-Krislin Larsson med en malkorg vid "lyckans hjul". 

Hela gymnastikssalen i Rydsgårds 
nya folkskola var fylld när scouterna 
under lördagen hade sin julfest. Lik
som tidigare om åren brukar detta 

des snabbt. För de minsta fanns en 
trevlig fiskdamm, som lockade med 
en del fina saker. Det blev också 

evenemang vara uppskattat nöje av napp nästan varje gång. 
rydsgårdsborna och man vill gärna Kaffebord var dukat i långbord i en 
hjälpa de företagsamma ungdomarna. av skolans vackra korridorer och un-

Kvällen började med dans om- der tiden som det dracks kaffe upp
kring en vackert pyntad gran för de vaktades man av Lucia med tärnor. 
små. Därefter blev det julbasaren En god insats gjordes som alltid av 
som öppnades och här hade de när- scoutledarna med kamrer B. Bings
varande mycket att ta del av. I ett mark i spetsen och de lyckades få 
stånd såldes julpynt som scouterna alla sina diciplar med på noterna. 
själva förfärdigat och sedan var det 

1 

Särskilt i den kabaret som följde ef
en del lotterier på olika slag av mat- teråt och där ett 80-tal scoutmed
korgar som såldes. Alla lotterna så!- lemmar medverkade. 



Skurupsbo blev medaljerad vid 
ceremoni i Skurups kyrka 

Fr. v. kyrkoherde G. Wallin, Skurup, medaljören kontrollassistent 
Anders H. Andersson och agronom Elol Persson, Skurup. 

En högtidlig medaljering ägde i går het. Ar 1931 kom ha~ till Skurups
rum i Skurups kyrka. Det var kon- bygden och hade sm verksamhet 
trollassistent H. A n d e r s s o n Sku- inom Skurup-örsjö kontrollförening. 
rup, som blev hyllad med Patriotis- Plikttrohet . och ett aldrig sviktande 
ka sällskapets guldmedalj för. sin intresse har präglat hr Anderssons 
långa och värdefulla verksamhet i gärning. De sis~a åren har han mest 
jordbrukets tjänst. Medaljöverläm- sysslat med svmkontroll. Sm verk
ningen gjordes . av kyrkoherde samhe~ . inom kontrollverksa~h;e
G u n n a r W a Il in efter söndagens ten borJade hr Andersson så tidigt 
högmässa i kyrkan. som år 1915. 

Många skurupsbor hde tagit till- ~-~~-~===-~---____. 
fället i akt för att övervara medalj- ' 
överlämningen och kyrkan var i det 
närmaste fullsatt. Vid sitt tal till me
daljören uppehöll sig kyrkoher
de Wallin vid dagens predikotext och 
gjorde därvid en given syftning på 
hr Anderssons verksamhet sådan 
den ter sig när man finner glädje i 
sin gärning. Assisterande vid högmäs-
san och medaljeringen var kyrkoad- \< 
junkt To r d M å n s so n., Skurup. 
Ä ven elever och lärare från lan t
manna- och lanthushållsskolorna 
övervar ceremonien. Efteråt följde 
middag på Skurups lantmannaskola, 
där medaljörert ytterligare blev hyl
lad i tal. 

Kontrollassistent Andersson, som 
nu är 71 år gammal-har betytt myc
ket för traktens kontrollverksam-

)KD 
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15 raska ungdomar i Vemmenhög 
knåpar till tyskt fadderbarn 

Några av skolungdomarna i tablån om Pippi Långslrump på årets 
julles!; fr. v. Ann-Kalrin Larsson, Christina Waldemarsson, Ingvar 
Olsson, Sten Larsson och Ingemar Olsson tillsammans m~d sin 

ledarinna folkskollärare Sonja Andersson, Skivarp. 

Ett 15-tal skolungdomar från 
Lindby, ö. och V. Vemmenhög 
har ett stort gemensamt intresse, 
nämligen att knåpa ihop och finna 
på någ_onting som ger pengar åt 
ett tyslh fadderbarn i Berlin. För 
ett par år sedan åtog sig ung
domarna detta uppdrag och de för
tröttas inte med sin uppgift. 

Under fredagen hade ungdomar
na ordnat med ett sådant evene
mang som är avsett att ge bidrag 
till underhållet åt den tyske poj
ken. Julfest var nämligen ordnad 
på skolan i V. Vemmenhög och dit 
hade naturligtvis ungdomarna bju
dit alla intresserade föräldrar 
och vänner. 

Det har pysslats mycket innan 
det blev dags för festen. En gång 
i veckan brukar ungdomarna sam
las och då arbetas det och kläckes 
ideer hur man bäst skall ordna 
det för att få in pengar till kam
raten i Tyskland. En massa jul
pynt hade förfärdigats och såldes 
under julfesten. Vidare hade ord
nats lotteri på en vacker duk . . 

Underhållning brukar det också 
bestås vid ungdomarnas fester pch 

i år var det först en julpjäs som 
framfördes och sedan en tablå om 
Pippi Långstrump. Intresset är stort 
i bygden för vad ungdomarna gör 
och man beundrar deras flit så 
smått. Ganska stor åldersskillnad 
finns l:Yland de medverkande ung
domarna från 9 år och up ptill 
14 år. Men alla är lika rörande 
överens om att hjälpa. 

Det var i förfjor, som ungdomar
na tog sig an uppgiften att vårda 
om sin tyske vän. Han är bosatt j 
Västberlin och ett av barnen i en 
stor syskonskara. Fadern är iv.va
lid sen kriget. I fjor sommar var 
pojken som bär naiii!\et R a j n e r 
K o l o d i c z y k på besök hos sina 
svenska vänner och då fick han 
naturligtvis hälsa på litet hos var 
och en av dem. Närmast ansvarig 
för att ungdomarna sköter sina för
pliktelser är folkskollärarinnan 
S o n j a A n d e r s s o n, som nume
ra är bosatt i Skivarp. När det 
blev bestämt om fadderbarn var 
hon emellertid lärarinna i V. Vem
menhög, och därför håller hon fort• 
farande vid sin uppgift. 

A. A-n. 



Fyra generationer-

Fr. v. fru Elna Sörensson, Dybecks säteri, hennes dotter fru Ida Nils. 
son, Skivarp, dotterdottern fru Maj-Britt Jeppson, . Karlskrona, med 
dotterdotterdottern Lena, 4 mån. (Sernerls Foto, Skurup)' 

)-~l) 
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MOR och BARN ••••••• 

Fru GUN CARLSSON med barnen ANN-KATRIN, 10 år, THO
MAS, 7 år, och KERSTIN, 1 år, Skurup. 

(Sernerls Foto, Skurup) 

...... 
Bordtennistävlingar av större formal var det på ~öndagen i Ryds. 
gårds gymnastikhall. Sammanlagt 264 ungdomar dtllog i de årligen 
återkommande . öremöllaspel en, där så småningom koras Öre· 
mÖIIamästaren. Samtliga deltagare är bordtennisspelare i klass III. 
På bilden ser vi männen som höll i trådarna: fr. v. Gert Lönnborn, 

Rydsgård, Alfred Gustavsson o. Gert Olsson, Skivarp, flankeras av 
Ann-Marie Möller, Ystad, Kerstin Lindblad, Skivarp. 



Nytt liv blåses l(ring Svaneholm 
Restaurang i ~amla l{ällarvalveii 

Nytt liv håller intressenterna i 
Svaneholms slott på att blåsa 
i den historiska borgen. En ny 
atmosfär vill de skapa både inom 
de gamla murarna och utanför i 
omgivningen kring slottet i den 
vaclua och natursköna parken. För 
att inte tala om Svansjön som hit
tills har lockat mängder av sport
fiskare och som med rätt skött re
klamering kan ta emot ännu fler. 
Ett led i att göra Svaneholm till 
ännu mera loclmnde 1·esmål förbe
redes just nu genom iordningsstäl
lande av. en slottsrestaurang. · 
Förslaget om. en restaurang i den 

gamla slottsbyggnaden har länge lekt 
dehigarna i Svaneholms Andelsför

'ening i hågen, där minister Z. P. 
W e s t r u p, Rydsgård sitter som 
ordf. sen flera år tillbaka. Det äJ: 
länge sedan det gjordes något åt 
Svaneholm för att göra platsen at
traktiv och lockande för icke kultur
intresserade men desto mera natur
intresserade. De ekonomiska proble
men för att hålla kvar Svaneholm 
som gammalt kulturcentrum har dock 
mer och mindre tvingat intressen
terna in på andra vägar. 

NY BLOMSTRING -
De nya ideerna och förslagen som 

kläckts ar förnuftiga och om de ut
föres rätt vågar man nog hoppas att 
Svaneholm blir en plats som kommer 
att biomina upp på nytt. Blomma i 
en miljö, som kommer att vara till
talande för nutidsmänniskan. De för
slag som man arbetar på är förutom 
restaurang även en upprensning ;iV 

Svansjön för att göra vattnet ännu 
mera tilltalande och lockande som 
utflyktsmål, där intresserade kan få 
en stunds roddtur i förhyrda båtar. 
Dessutom vill man göra parkanlägg- I}J)f() 
ningen, som omfattar en areal på 
ca 60 tnld mera tilltalande genom 
vackra slingrande stigar och genom 
en rikhaltig flora. Vidare om man 
ser att restaurangprojektet går väl i 
lås även utöka så att organisationer 
får en lugn och trivsam konferens
plats. Då skulle eventuellt ,kunna 
tänkas att en ny byggnad uppfördes 

En glimt från den tillämnade malsalen i källarvalven, där utschakt

ning nu pågår. 

s?m .!~er pbts för inkvartering. Det finns dock i omändringen och detta tur och mattor samt även köket med 
ststnamnda ~r dock en tanke.på myc- är att vissa av byggkropparna i det fasta inventarier. 
ket lång sikt_ som man mte .. a~_ls gamla slottet kommer att stå kvar i LUNCHRESTAURANG 
har någon

1 
.. avstkt att realisera forran sitt nuvarande skick. Till förfång för .. . . 

tiden ar amphg. omändring till en rationell restau- Det ar merungen att deD; planera-
MATSAL 1 KÄLLAREN rangdrift de restaurangen skall dr1vas som 

· · lunchrestaurang och det blir således · 
Restaurang är nu bestämt att Sva- 200.000 KR INVESTERAS ingen offentlig dans eller någon form 

neholm skall få och om allt går i .. av nattklubbsliv. Restaurangen skall 
lås beräknar man att den skall vara .. Denna del av ~lottet som ar , ?e.n hållas öppen dagligen året om. Allt 
fårdig till del). l maj nästa år. Redanlaldsta har så pass många kulturh1- som allt kommer de olika serverings
nu håller de båda intresseförening- storiskt värdefulla saker . a~ .de in~e- lokalerna' att ge plats för samman
arria i Svaneholms slott, Svaneholms får utplånas. RestaurangproJektet blir lagt 170 gäster. Det är meningen att 
Andelsförening och Vemmenhögs hä- alltså en kq!'npromiss, där man I!låste restaurangen skall utarrenderas ':på 
rads hembygds- och fornminnesför- förena nytt med gammalt. I rätt ut- en tid av 5 år. 

l 
ening, på med utgrävningar i egen föraride kommer den del av mat- ·övervakning av projekten har 
regi. salen som skall inrymmas i källar- landstingsman I n g v a r A n d e: r s-

Det nya restaurangförslaget är av- valven att bl,i verkligt till~lan_de. _De s o n, Svenstorp. Han räknar. med 
1 sett att utföras i slottets norra och vack~rt runa~de valve~ l for~n~g att man ger;J-om de nya .proJekten 

nordvästra delar, som är de äldsta rr1ed m ventarter so!'ll smalter 1~ 1 m1l- skall kunna l<;>_cka folk l!,lte bara 
i slottets historia och daterar sig från JOn kommer faktiskt att bh n~got från det egna haradet utan aven från 
1500-talet. Projektet visar att den nu- folk kommer att tala om och tnvas .tätorter och städer samt turister som 
varande biljardsalen blir kvar i sitt med. har naturliga förutsättningar att nå 
nuvarande skick som matsal och vi- Investeringen är beräknad till ca Svaneholm. 
dare tvi! rum strax -intilL Helt ny 200.000 kr i .den nya restaurangen.l==========------
matsal inreds däremot i källarvå- Som arkitekt för restaurangens ut
ningen som ligger strax under de formning står fru S y l v i a T h i -
ovan nämnda rummen. Vidare kom- s e u s, Malmö och konsulterande har 
mer toaletter och nergång till källar- varit Allmänna ingenjörsbyrån i 
matsalen samt kök att inrymmas helt Malmö. Entreprenör iör projektets ut
i den norra huvudbyggnaden i sam- förande är byggmästare Y n g v e 
ma plan som biljardrummet ligger. N y s t r ö m, Skurup. Intresseför
l Köket . är avsett att utrustas. med all eningarna har förbundit sig att ut
modern köksutrustning·. En nackdel rusta lokalerna med möbler, arma-



ViLken förtjusande fyrviippling! Och alla iir frd,n Minnesberg ,och· heter Eva Johansson, Agneta Jönsson, Eva Lindsjö och Ing-Britt Lindblad 
(etta, i damsingel, seniore-1'). De -deltog t Öremölla-spelen-l , bordtennt& . i . Rydsgård& enhetsskola, en tävUng · 11om · 3amlat 265 ·~ungdomar· .. , 

. • (Fotograf:Sernert). . · · ~ ~ 
---=== :-------:-:--- -----,.---::::----::::::::·--==· ' ' ' 

Oremölla dominerade 
egna bordtennisspel 

Så här efter den stora bordtennismatchen i Rydsgård kan man 
konstatera att öremöllaspelen som tävlingen heter blev en stor triumf 
både resultat- och arrangörsmässigt för öremölla BTK. Tre klasser 

plockade hemmaspelarna till sig, därav två mycket sensationellt. Det 
var mixed och herrsingel klass A som gav de oväntade segrarna, me
dan man i Öremölla nog hade hoppats på den h·iumf i herrdubbel som 
det nu blev. 

- Vi är väldigt glada att kunna ha Glemmingebro IF; 3) Kenneth Ois
fört denna mammuttävling i hamn, son, önneköp; 4) . Roland Mårtens
säger öremöllaordf Gert Olsson till son, Skurup; 5) KJell Arne Petters
A r b e t e t. Vi har egentligen hållit soHn'errM~nngne1sber~. . 

å · 5 6 å då . bl s1 e , JUniOrer: l) Jan 
P 1 .-. r .~en . l . ygsam~~re Brandt, Glemmingebro; 2) Björn 
skala 1 öremolla. I fJor f1rade Vl JU- Grip, önneköp; 3) Bonnie Olsson, 
bileum och då ville vi göra något önneköp; 4) Tommy Kristoffersson, 
extra, vilket fick till följd att v'i Svedala; 5) Sven Nilsson, BTK Rack. 

l 
chansade med Rydsgårds idrottshall. .. Hen·~i~gel, p~jkar: l) Björn Grip, 
200 starter kunde vi räkna med den onnekop, 2) Goran Andersson, Tre!

. . .. leborgs GIF; 3) Kent Johansson, 
gången. I år bl<;v 264. V1 be~ovde Bjäresjö; 4) Tommy Kristoffersson. 
också drygt 12 . timmars spel for att Herrdubbel: l) Hans Karlsson/ 
klara av det hela, mim allt gick som Stig Svensson, öremölla; 2) Kent 

, väl var i lås ordentligt. Johansson/ Mats Rosengren, Bjäresjö; 
Några sensationer kunde noteras 3) Bengt Brandt/N. E. Granströrn, 

l täv !inga rna. I damsingel blev fa-
voriten Gertrud Andersson ' utslagen 
av Kerstin Lindblad som blev tvåa 
i klassen. Oväntat var det också att 
Elsa Larsson, BTK Rack, skulle 
hamna på .en gol! tredjeplats. . · 

En av de allra största favoriterna, 
Mats Rosengren, blev 'utslagen i både 
herrsingel i klass A som i junior
singel. I klass A var det slutligen 
fyran Klas Eriksson som stod för 
bravaden. 

Mest positiva överraskningen sva-

l
rade hemmaspelaren Hasse Karlsson 
för. Han lade beslag på tre titlar 
sammanlagt, vilket som nämnts var 
två mer än väntat. I de båda dub-
belklasserna hade man god assistans 
av Kerstin Lindblad och Stig Svens-
son. · K i t t e. 

Prislistan fick följande ·utseende: 
Damsingel, seniorer: l) Inga Britt 

Lindblad, Minnesberg; 2) Eva Lind-
sjö, Minnesberg; 3) Gertrud An
dersson, Minnesberg; 4). Vivianne 
Palmgren, Minnesberg. 

1 
Damsingel, juniorer: l) Mona An

dersson, Minnesberg; 2) Kerstin 
Lindblad, öremölla; 3) Elsa Larsson, 
BTK Rack; 4) Gertrud Andersson, 
Minnesberg. , 

Damsingel, flickor: l) Mona An- 1 
dersson, Minnesberg; 2) Kerstin 1 
Lindblad, öremölla; 3) Kerstin Lind
qvist, Minnesberg; 4) Lisbeth An
dersson, Minnesberg; 5) Solveig ' 
Åkesson, Glemmingebro; 6) Karin 
Nilsson, öremölla. 

Mixeddubbel: l) Hans Karsson/ 
Kerstin Lindblad, öremölla; 2) Per 
Persson/ Inga-Britt Lindblad, Minnes
berg. 

Herrsingel, klass A: l) Hans Karls
son, öremölla; 2) Stig Svensson, öre
mölla; 3) Verner Persson, önneköp; 
4) Klas Eriksson, Glemmingebro; 5) 
Jan Brandt, Glemmingebro · 

Herrsingel, klass B: l) Klas Stadigh 
l ndrarums IF; 2) Bengt Brandt, 

'· 
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Sklnska Dagbladet- Torsdagen den 12 december 1963 

Ökad trafikintensitet skapar 
problem för centrala Skurup 

Skurups berömda Femkors har varit kors· 

nlngspunkten för fem av bygdens vägar 

alltsedan Maclean för över f80 Ar sedan 

med linjal markerade vad som l vira da· 

ger blivit centralpunktent för Skurups kö· 

plng. Någon trafik att tala om blev det 

dock först l och med all stationssamhället 

Skurup vllxfe fram omkring sekelskiftet. De 

senare Artlondana har frafiken över Fein· 

korset ökat si kraftigt, att utvidgningar 

måst vidtagas. Äldre skurupsbor minns den 
s. k. Korsasmedjan, varav en del ingår i 
nuvarande Skånska Laptmänne.ns Maskin 
AB kontor Invid Femkorset. Gällande stads
plan förutsätter ytterligare utökning av tra
fikplatsen västerut. 

Fråga)) är dock ~m ens detta räc
ker. Biltätheten har ökat på ett ovän
tat sätt och antalet fordon, som dag
Uren passerar Femkorset, har till
tagit i en omfattning, som bara för 
tio Ar sedan ansågs otänkbar. Men 
även om trafiken genom olika an· 
ordningar någorlunda friktionsfritt 
tar sig genom Femkorset, så har 
andra problem uppstått. Kyrkogatan 
är vissa <lagar och i synnerhet lör
dagar så full av parkerade bilar, 

att framkomligheten försvåras. HW' 
ska det gå, om såsom experterna 
påstår, biltätheten om ett tiotal år 
tre- eller fyrdubblas? 

mänbeten måste ha bekväm tillg;,ag J 

Ull parkeringsplatser od kunna kom
ANDRA ALTERNATIV 

ma alldeles inpå de butiker, affärs- Till sist ma nämnas att inom 
företag och serviceanläggningar den neralplanekommitten diskuterats en 
söker. För Skurups köping som han- förbindelse- och avla.:;tningsgata, som 

CENTRUM delscentrum är det ett livsvillkor, att skulle förena Prästgatans anknyt-
Skurups köping är ett centrum för affärsstråken förbindes med. lättfram- nlng till Södergatan med en ytter-

en milsvi<i byg<l och en av <less komliga t~lliarts- och genomf.artsga- . . . .. 

mLt u tryc 1 uen genera p an · 

funktioner är att tillhandahålla va- tor med drrektanslutna parkermgsut- tigare utbyggnad av MeJerigatan over 
ror, köpa produkter och bjuda ser- ~~en. Dessa .synpunkter har va-l järnvägen, genom kv Ake och vidare 
vice för befolkningen inom stora de- nt :vagledbeande fo\ s~nas~ å~~f\pla-1 norrut med anslutning till Erikstor
Iar av Sö<lerslätt. Den bilburna all-~ n~rmtil~sal r tten,koc. _,ar sars 1 t 1 olm- get västerifrån Denna gata betrak-

------------------------------: för köpingen, som utarbetas av at- tas dock mera som ett projekt för 
tenbyggnadsbyrån, Malmö. framtiden. Hur de nord-sydgående 

TRAFIKAVLASYNING 
Ur ett PM angående <len del av 

generalplanen, som avser tillfart och 
genomfart i Skurup, lånar vi följan
<ie: 

* På grundval av trafikräkningar * inklusive destinations-undersök* ningar i juli och september 1962 * har prognoser över {}en fram* tida trafikbelastningen utarbetats *' med alternativa vägdragningar * som un<ierlag. Därvid har stu* derats dels genomgående trafik * och dels till Skurups centrum * destinerad trafik. Av resultatet, * vilket kommel' att redovisas i sär* skild bilaga i generalplanen * framgår: .Även om en ny förbi
* fartsled Malmö-Ystad norr om * tätorten kraftigt minskar nuva-

trafiklederna skall förbindas till un
derlättande av öst-västlig trafik är 
ännu en öppen fråga. Främst gäller 
det att ta :otällning till Prästgatan i 
detta avseende. Man måste här väga 
skolans önskemål om trafikskyddat 
område mellan skolorna mot trafi
kantemas i gällande stadsplan till
försäkrade rätt till framkomlighet. 
Kanske kan båda intressena tillgodo
ses genom enkel gångtunnel under 
Prästgatan mellan de båda skoltom
terna. En möjlighet är att låta Horns
gatan fortsätta öster ut til). Kyrko
gatan. 

Den söderifrån kommande trafiken 
över ~'r J~:atAn underlättas snart 
genom n y s träckning av nuvarande 
väg n r 11. Den kommer att gå från 
Flintebro i en båge norr om präst
gården fram mot vägkorset vid lant
h ushållsskolan. 

Den na linjen på kerlen v isar d en genomfartsleden 

genom Föreningsgalan från Erikstorget till Kyrkogelan söder om 
järnvägs<i fergå ngen. Den streckade linjen utmärker ett annal genom-

fartsaltern al iv genom Fiskeregalen. 

n.nde tätortstrafik, kommer med. * framtida biltä· e en ;; r män.,«d * av trafiken a.tt inriktas mot och * genom centrum. Nuvarande hu* vudstråk och tillika viktigaste * butiksgata - Kyrkogatan - mås* te sannolikt avlastas för att fun* gera tillire<lsställande med fram* tida biltrafik. 

å ~ rkofullmäktigcs beslut om l verkställts, kommer siktförhållande- huvudled. en sö<ler om kyrkan att 
rh nlng IW ;i d1 J\ u, l \H 1 " by na vid DJ' 2o-vägcns anslutning till j avsevär t förbättras. 

,• 

. . . . . 
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LANTBRUKARE! 
GYHHA ER SJÄLV 

't• : . 

Köp Era förnödenheter hoJ Er egen förening. 
l Snabba leveranser • konkurrenskraftiga priser. 

S~ANSK.<-4\. LAN1f . .41 ~NZNS 
CENTRALFö ENING 

SKURUP 
Telefon 0411/40539 406 71 

J ulklappar till hela 
familjen 

s 
T 

till 

ö 
R 
s 
T 

6 
-l 

lSKURUP • .. 
-F 
- 1 

·r 
-l[. 
u a~ 
•.In l 
.. wA1 

Mer än 3 av 4 hushåll 
läser 

SKÅNSKA DAGBLADET 
Den största lokaltidningen och därigenom 

också det bästa annnonsorganet 

Prenumerera på 

SKÅNSKA DAGBLADET 

Ni som inte redan är prenumerant på SKANSKA 
DAGBLADET får tidningen på prov om Ni ringer 
SKANSKA DAGBLADET~ filial i Skurup tel. 404 45 
l 

l 

TRE Ft:SRSLAG 
Med hänsyn till hithörande beräk

ningar och överväganden togs redan 
i de pr~inära generalplaneskisser
na upp en diskussion om lämplig 
sträc · av avlastande trafikleder. 
Under etets gång har följande al-
ternativa örslag framkommit och di
skuterats · om generalplanekonunit
ten: l) K ,,gsleden 2) .Fiskaregatsle
den 3) F..)reningsgatsleden. I moti
vering fö~ första alternativet anföres: 

Kungsleden föreligger i fastställd 
staciaplan och innebär utbyggnad av 
Kungsgatan med vägport under järn
vägen och anknytning till redan ut
förda delar av gatan fram mot Öster
gatan och Kyrkogatan. Dock ligger 
denna led ca l km från centrum, 
vilket begränsar dess användning. 
Den är också svår att !!om rimligt 
avstånd från norra infartslederna an
sluta till dessa. Dessutom innebär ett 
förverkligande av leden att tegel
brukets aktuella utbyggnadspla
ner omöjliggöras. Med hänsyn till 
dessa förhållanden har generalpla
nekommltte, byggnadsnämnd, kom
munalnämnd och kommunalfullmäk
tige beslutat, att den skenfria kors
ningen i Kungsgatans fortsatta ut
byggnad skall utgå och gatan er
sättas med en mindre förbindelse
gata öster om kv Bruket. 

ALTERNATIV l BÄST 
Återstår dledes de båda andra 

förbindelse- och avlastningsled.erna 
genom Fiskaregatan, resp Förenings
gatan. Den förra kan utbyggas med. 
relativt ringa fastighetslösen via nu
varande Fiskaregatan i plan över 
järnvägen till Östergatan och <le nor
ra infartsgatorna. M;indre tilltalan
de är, att led.ens utbyggnad nö<l
vändlggör slopande av nuvarande 
tränings- och tennisbana vid !<!rotts
platsen och tvingar till ett relativt 
hArt .ingrepp 1 stadsparken. Vidare 
tA~ led<>JJ~ avstAnd till centrala de
larna an Il llltllr stort för ett effek
tivt utnyttjande av gatan som av
lastningsled till centrumtrafiken. 

SÖKAREGATA 
Vattenbyggnadsbyrån har kommit 

fram till lltt Föreningsgalsleden bör 
utläggas som markreservat i general
planen. Vi<i övervägande om för
och nack<ielar samt bedömning av 
nytta i relation till kostnad yttras 
vidare angåin<ie den föreslagna För
eningsga!sled.en som avlastningsled 
och huvudgata: Den nya sträckning
en av huvudväg nr 11 - Malmö
Ystad- kommer att övervägande be
tjäna förbifartstrafiken. ö vrig trafik 
kommer därmed att i huvudsak rik
tas mot och genom Skurup, oftast 
med. mål inom tätortens centrala de
lar. Investeringarna i en huvudgata 
med ,pög kapacitet bör utnyttjas i 
så hbg grad som möjligt. Därför bör 
huvudgatan främst betjäna de cen
trala delarna, vilka fär betydligt 
större trafikmängder än de perifera 
delarna av tätorten. Huvudgatan bör 
alltså föra trafiken så nära centrum 
som möjligt, dock utan att dra <len 
rakt igenom centrum. Den avlastan
de huvudgatan skall fungera som 
sökaregata för inkommande trafik, 
dvs den skall betjäna trafiken mel
lan infartsleder och centrala parke----------------------------..! ringsplatser. 

------

Först utfly fade firman på 
Skurups ny industriområde 

klar för invigningen .. ar nu 

En ny fabriksiakel med 50 proc större golvyta än förut har Lundgrens Form- och Verktygs A B 

på Skurups nye ind ustriområde. 

Den första industri, som tagit Skurups nya industr·omräde i besittning, är nu 
invigningsklar. Det var Lundgrens Form- och Verk .'gs AB som tog fö~t?\ 1i ~t 
ut till området och detta är man mycket be ä.ten med 1 '\~\ l:u\l' h~n' industrm b-c~ 
kats förvärva tomtmark, som räcker ett br t tag för eventuell utbyg·g·nad. • 

till sport eller llnpullover 

ett idealiskt material -

formbeständig 

slitstark 

lättvättad 

Finns 

i aktuella 

färger 

Pris från kr 42:-

Er1 trivsam bil 
blir som DfJ . . . 

med ny KLADSEL 

sadelmakeri- och tapetserarearbeten. Omstoppning 
sel av bilar och möbler. Skyddsklädslar till aUa 

G. LINDBERGS 

och kläd
bilmärken. 

SADELMAKERI- OCH TAPETSERAREVERKSTAD 
Södergatan 28 - Telefon 407 29 

. Vid Femkorset 
i Skurup 

Skurups luftgevärsklubb 
uppnådde vid senaste tävl.i.n,gsom
gången följan<le resultat: seniorklas
sen: l) Inger L önnbom 179 p., 2) 
Hugo Olsson 178, 3) Gunnar H ,Nils
son 178, 3) Hans Hansson 175. Ju
niorUclassen: här hade Lars Sernert 
och Hans Erik Hansson samma re
sultat varför dessa båda kommer att 

BYTESBILAR 
av kända märken såsom 

skjuta en skiljeserie näst;! gång. Bå- ..l 
.Qa hade 95 poäng. 3) Kent Thomas- ANGUA ·59,-61 
~n 94, 4> Ji'inn Kaisson 93• S) Bo TAUN S 17 M SPORT ·63 Olsson 92", 6) Per Lennart Borgkvist U 
91, 7) !Wnny An<iersson 91, 8) Jan TAUNUS 17 M SUPER -61 
Ake Berglund 90, 9) Christer Kull-
berg 90. T AUNUS 17 M DE LUXE -58 

·----------------------.... 
VOLKSWAGEN -6t 

-n, -59 

Tel. 0411 / 40700 

l 



Ett dystert åttioårsminne 

Fem av vagnarna spårade ur och vräkte s på sidan. Bilden lagen vid olyckstillfället. 

Rester av skiffersten minner än i dag om järnvägsolyckan på bandelen Skurup-Rydsgård för 80 år sedan. 

Aret var 1882 och månaden var december den 29:e. En av de i tågsättet ingående vagnarna var nämligen lastad 

med denna vara. Tydligen hal! vagnen vid urspårningen stjälpt så olyckligt att lasten hamnat över järnvägen. 

)11 o J l« f. u f5 s,'" i~ 
ltjt; jlt. 

Improvision skapar matexperten 

Skärpa i både verktyg och huvud ••• är bästa kombinationen, säger hr Winberg .•• och ger de härli

gaste s m akbilarna. 

••• men på min lid var del en 
stor lyx Qch jag fick aldrig råd, 

säger, fru Ka rin Persson, Lindby. 



~~~=~~~~====~========~~- Banarbetare; som i dag är ute och • 
gör sin rutinundersökning av rälsen 
och förstärker där det behövs kan 
precis peka ut var olyckan hände. 
Det är nämligen hart när omöjligt 
att komma ner i jorden med spett 
på olycksstället. Ett tjock lager skif
fer hindrar. 

Fru INGRID NILSSON med sonen JAN, 10 mån., Skivarp. 
(xonerls foto, Skurup) 

-Av ALLAN ANDERSSON-

80 RÄTTER KLENT JULBORD 
Nu för tiden har inte någon maträtt 

sin speciella årstid. Genom djupfrys
ningsmetoden går det lika bra att 
servera ett grönsaksbord mitt i vin
tern som på sommaren. Vi är inte 
längre beroende av årstiderna. Un
dantag finns emellertid, påpekar köks 
mästaren. Naturligtvis går det inte 
att servera ett dignande julbord mitt 
i sommaren. Fet mat är fet mat och 
det äter man naturligtvis inte un
der den varma årstiden. 

Julborden betraktar hr Winberg som 
en av de största attraktionerna för 
restaurangerna och framförallt kö
ket. Särskilt för landsortsrestaurang
erna är det av vikt att hålla kvar 
vid ett rikligt och välsmakande jul
bord. Många rätter bör också ingå 
om folk riktigt skall uppleva alla ju
lens kulinariska läckerheter. Ett jul
bord som har låt oss säga 80 olika 
rätter är inget stort julbord i dag, 
framhåller hr Winberg. Vanligtvis 
ligger antalet rätter betydligt över 
100-talet. (En stilla tanke dyker upp 
i förbifarten: - Hinner vi och tål 
vi verkligen srriaka på så mycket.) 

Mat hör julen till och vad är naturligare än att prata mat med en av Skur';!PS matexperter·.. köksm_äst~r' 
J a n - O l o f W 1 n b e r g. Honom finner man på Skurups hotell, .. där den dagliga arbets?.lat~en ar det va~ till 
tagna hotellköket, och där han kan komponera ihop allehanda lackerheter. Trots en flang1g arbetsdalf 1 sto 
köket blir det tid över till mat(olosofi. Köksmästare Winberg in.te 'bara la!:ar mat, ·h~n tä~e~ mat ocksa:. Bl~ 
annat ge1· det sistnämnda sitt uttryck i en ansenliJ sa':',lling kulmariska_ bocker. -. En piffig kokbok ar lik 
spännande som en välskriven deckare", påstår koksmastaren och det ligger något 1 det. 

En verklig trivselstund är det att de ovannämnda metoderna och sedan 
d d f il f' k själv göra något nytt genom irnpro-få prata mat me en oso IS e visering. hnprovisera är emellertid 

matlagningsexperten. Han har häm- matlagningens svåra konst, påpekar 
tat sina erfarenheter från skilda stor- hr Winberg. Definitionen är summan 
kök inom Sveriges gränser och re- av tidigru·e iakttagelser samt ~ad som 
sor utomlands har ytterligare berikat kan _skapas geno~ ens fantasi. }\bt-

" .. lagmngsexperter fmns, men de ar få, hans erfarenheter. - Smaken ar framhåller köksmästare Winberg. En 
forskelliger ifråga om olika maträtter god liknelse tar han i sammanhanget 
i vårt avlånga land" vet hr Winberg med. en skicklig .. musiker. Han im-

.. · kå ka provlSerar, dvs. gor programmet fyl-att omtala. Aven o~ VIss~. s ns. tigare, efter eget gehör. Men en vik 
specialiteer (bokstavligen) ater sig tig sak i sanufl:anhanget är, säger hr 
uppåt landet mer och mer. Således Winberg med sk~rp.a, det ~äller ~n
h den skånska gåsen blivit en rätt, dock att hålla sig m?m VIS~a ~ran-ar . .. . ser. Annars verkar rmprovisermgen 
som blir alltmer vanlig aven I Mel- störande och resultatet kan bli ett 
lansverige. Denna utbredning inom misslyckande i stället för en fram
den kulinariska världen, tyder på, gång. 
att gränserna håller på att suddas 
ut mer och mer ifråga om speciella KOKBOK BESTSELLERS 
maträtter för ett visst område. En god förkovran i matlagningens 

mysterium får man genom att läsa 
EJ "LUFSA" I SKANE både facklitteratur och gastronomisk 

Men vissa saker är dock och för- skönlitteratur, framhåller hr Win- · 
blir en delikatess inom vissa snävt berg. Nästan under alla år har sku-

rupskocken samlat på kulinariska begränsade områden, fortsätter mat- fackböcker och en kokbok är för 
filosofen. Således har inte den små- honom lika trevlig som en bestsel
ländska kroppkakan eller den öländ- lers. över tre meter :med olika fack-

böcker ingår i samlingarna och att ska rätten "lufsa" (ugnspannkaka av märka är att samtlig litteratur är 
xåa potatis och rått fläsk) samt sur- utgiven på svenska. Den äldsta i 
strömmingen vunnit någon större ut- samlingen är Kajsa Vargs 6:e upp-
b d · .. . årt land De är så !agan och andra klassiker är Gustare nmg ovei v · • .. · va Björklund, Hagdahl och Anna 
speciella i smaken, att de maste atas Lundström för att nämna några av 
av folk som varit uppfödda med dem matlagningskunniga kvinnfolk. I 
om de skall vinna den uppskattning samlingen ingår också kökschefsböc
som egentligen varje rätt förtjänar. ker bl. a. av Jacobsson och Karl 
Något so-m däremot vandrat söderut Blunck. Naturligtvis finns också en l 
är rensteken. Den kan med fördel del verk som behandlar det italien
njutas lika mycket' av oss skåningar ska och fran~a köket. . 
som av norrlänningarna. En bidra- Mycket intres5<~nt t;\'cker !)Ckså_..hr_ 
gande orsak till att · vissa maträtter Win6erg det är att låsa i gastrono- l 
kan vandra långa vägar beror på ·--'------~----'---
våra moderna förvaringsmetoder. De ,. 
har orsakat en revolution irtom den 
kulinariska världen, säger hr Win-
berg. 

.-------------------

HEMLAGAT BÄST 
Någon av de specialiteter som res

taurangbesökaren kan bli bjucjen på 
när han besöker Skurups hotell i ju
letider för att äta julbord är olika 
slag av korv. Bland rätterna ingår 
nämligen åtta olika sorters korvar. 
Allt hemlagat. Det är finessen med 
julrätterna, säger köksmästare Win
berg. De skall vara hemlagade en
ligt gammal god sed. Annars blir 
folk inte så trakterade precis. 

Så kraftig mat som det skånska 
julbordet bjuder på står inte att få 
på något annat ställe i Sverige, på
pekar köksmästare Winberg. Vi här 
nere är ju kända för att vilja ha 
"möen mad och go mad" och även 
om inte detta talesätt precis håller 
streck numera så kommer det i alla 
fall till sin rätt vid . jultiden. 

SVART FA EXPERTER 
I fråga om matlagning, . så har en 

stor del av restaurangerna övergått 
till att använda halvf11brikat, fram
håller köksmästare Winberg. De hru· 
helt enkelt inte råd eller tid att 
själva bereda varan i samma ·utsträck
ning som förr. Arbetskraften är dyr 
och många av restaurangerna har in
te heller den där verklige matlag
ningsexperten som de skulle önska. 
Nu för tiden går utbildningen bra 
mycket fortare även för restaurang
folket. Det finns ju speciella restau
rangfackskolor på olika plat~er i 
landet. Inget gott emellertid utan att 
det har något ont med sig, påpekar 
hr Winberg. Det blir till syvende och 
sist praktiken inom detta yrket som 
får ge utslaget i fråga om kunnighet 
och komponering av olika maträt
ter. Det restaurangfolk som finns att 
tillgå i dag har inte så myck~t av 
den där praktiken, som ger fmess. 
Det är inlärda saker på skolbänk och 
det ger inte det resultatet. Skolor är 
dock nödvändiga och även inom res
taurangbranschen får man se om sitt. 
hus för att få tillräckligt med folk. 
Det får man på detta viset. 

·-- .._l 

F ARTEN FöR HöG 
Vad som var den egentliga orsa

ken till olyckan är väl knappast 
någon som vet i dag mer än de hört 
berättas av äldre p~rsoner. En av dem 
är banarbetare W i g g o H å k a n s
s o n, bosatt i banvaktsstugan mel
lan Skurup-Rydsgård. Hans fader 
var på sin tid banvakt. Inte vid den 
aktuella stugan där olyckan hände 
utan på annat håll i trakterna. Hän
delseförloppet visste han dock att 
berätta om efter de versioner som 
försports. 

Man lutade åt det hållet att far
ten varit för hög. Någon direkt klar
het fick man inte, då · lokpersona 
len blev så svårt skadad att den 
dog ganska kort tid efter olyckan. 
Något hinäer på järnvä gsrälsen som 
skulle bidragit till olyckshändelsen 
har det aldrig ryktats om, säger 
banarbetare Håkansson när han be
rättar om vad han hört. 

RÄLSEN VEK SIG 
Den tidens järnvägsräls var emel

lertid inte av den beskaffenhet och 
styrka som rälsen är i våra dagar. 
Hållfastheten var oeräknad till unge
fär 17 kg pr längdmeter räls, vilket 
är betydligt lägre än vad våra da
gars järnvägsräls tål. Om farten varit 
onormalt hög kan det helt enkelt tän
kas, att skenorna vikit sig. Strax 
innan olyckan hade man passerat en 
ganska dryg sväng och påfrestningen 
kan ha blivit för stor. Följden blev 
att fem av vagnarna i tågsättet gick 
av rälsen och vräktes över på sidan. 
Samma gällde loket. Detta slog över 
ända och lokpersonalen kastades ut. 
Både lokförare och eldaren blev svårt 
skadade. 

Olycksplatsen ligger mellan ban
vaktsstugan, där landsvägen till Ryds
gård korsar järnvägen, och en bo
stadsfastighet några hundratal meter 
längre österut, vilken nu ägs av 
lantbr. Hilding Jönsson, örsjö. Strax 
intill ligger en bondgård, som nu 
äges av lantbr. Gösta Magnusson, ör
sjö. På den tiden när händelsen in
träffade ägdes den sistnämnda går
den av Anders Jönsson. De båda 
svårt skadade järnvägsmännen blev 
emellertid inte förda till denna gård 
för vård, fastän det var närmare att 
föra dem dit, i stället för till den 
längre bort liggande Hildin!i Jöns
sons bostadsfastighet där de blev pla
cerade och fick första hjälp innan 
transporten skedde till sjukhus. N,å
gon vettig förklararing till detta for
taringssätt står inte att få. 

FöRSTA OLYCKAN 
Olyckan är den första som inträf

fat sedan Malmö-Ystad järnvägen 
blev byggt årtiondet inn~. Redan 
år 1872 påbörjades byggnaden av ba
nan och två år senare eller 1874 kun
de järnvägen tas i bruk. På ?en \ 
tiden ägdes järnvägarna av ensk1lda 
bolag i detta fallet av :Malmö Y siads 

'

Järnvägsaktiebolag. r d~nna regi h~ 
järnvägssträckan Malmo-Ystad dn
vits ända till år 1942 då statens 

l järnvägar övertog driften. · 
' ~--- A. A-n. 

SVART IMPROVISERA 
I samband med praktiksnack, fram

träder matlagningsfilosofen hos hr 
Winberg. F.n maträtt kan lagas på 
många olika vis, framhåller han. 
Enklaste sättet är att slå i en kok
bok eller · annan facklitteratur som 
kan ge upplysning. Detta sättet är 
det sämsta och mest trevande, me
nar han. Det andra sättet är att la
ga maten efter eget gehör och min
ne sedan tidigare gånger. Kanske nå
got bättre men absolut inte något 
som påminner om talang, Det mest 
idealiska sättet är att kombinera ihop 



Luciadagen blev flitigt firad 
på flera håll i Skurupsbygden 

Näpna aktörer på lekskolans julfest var följande kvintett fr. v. Ceci
lia Axelsson, Maria Barchan, Åsa Bingsmark, Björn Klasso.n och 

Marie Nilsson. 

Sin uppgift på allvar tog i går lilla 6-åriga lngela Larsson, när hon 
gick lucia på Skurups lekskola i Folkets hus lokaler. Hon jämte de 
andra småttingama i sltOlan hade sin julfest där allesammans var 
engagerade. Naturligtvis hade föräldrarna mött upp för att se småt
tingarnas prestationer. 

I sanning sött att titta på. Na- Det var emellertid inte bara här 
turligtvis sjöngs det julvisor och till lucia uppenbarade sig under gårda
varje visa var barnen utklädda till gen. På Skurups grundskola var an
tomtenissar eller pepparkaksgubbar ordnad luciauppvaktning både i låg-, 
med lustiga fina tomteluvor och cy- mellan- och högstadiet. Särskild upp-

llinderhattar, som de själva varit med vaktning och lussefirande förekom 
och förfärdigat. En jultablå ingick även hos Skurups postpersonal, på 

·också i programmet om Jesusbarnet. några av Skurupsindustrierna samt 
Naturligtvis fick barnen sin uppskatt- på ålderdomshemmen i Skurup. Även 
ning i form av applåder för sina lantmanna-, lanthushålls- och folk
vackra framföranden, där deras lek-, högskolorna hade sitt lussefirande. 
tant fru Karin Andersson varit ener- Således uppmärksammades Luciada-
gisk ledare. · gen på det flitigaste i Skurup. 

Fyra generationer 

Fru Lovisa Jönsson, Skurup, hennes dotter fru Karin Nilsson, Källs
torp, dotterdottern fru Elsa Olsson, Gärdslöv, och dotlerdotterdolternj 

Elswig Olsson, Gärdslöv. (Sernerls foto, Skurup.) 



lirusla landsvägar vid Tånebro 
Bekymmer för ortsbefolkningen 

-Av ALLAN ANDERSSON -
De boende, som har att färdas på vägarna kring Tå

nebro samhälle, har inte varit särskilt glada åt vägarnas 
beskaffenhet i höst. stundom har ett par decimeter 
tjockt dynglager legat över vägbanan och det har varit 
svårt alf ta sig fram. Både fordon och frafikanter har 
farit illa med det miserabla vägskicket. 

Varför förhållandena skall vara så-~torra - men håliga - likt en tvättdana just vid dessa vägar har be- , brade många gånger. 
folkningen svårt att förstå. - Vi be-l * BROMSARNA UTSATTA 
talar vår vägskatt och fordonsskatt i Sen kommer den regniga årstiden, samma utsträckning som andra och framhåller hr Sigvaldsson. Då har därför samma rätt att fordra go- får med ens fordonsägarna andra proda och farbara vägar, _ säger man. blem. I det sörjiga väglaget söker sig lervällingen in i fordonens broms-Det är inte bara detta året förhål- trummor. Vad blir följden? Jo, bromlandena varit urusla, utan det inträf- sarna nekar att fungera, då leran i far. nästan varje år. samband med fukt lägger sig 

på bromsbackarna. Följden blir na-* INGET JORDSPILL J turligtvis starkt minskad bromseffekt, 

l De utsatta vägsträckorna ar lands- som ka~ .. o:·saka vådliga ol~ckor om vägen Rydsgård-Tånebro -Ting- f~rdonsf?raren skulle. behova an-l
. vanda sma bromsar trll fullo. Hade hög samt landsvägen Torsjö - Tåne- de fungerat till hundra procenthade ~ bro - Katslösakorset De flesta som han kanske hunnit stanna. Men gej använder sig av dessa vägsträckor är nom den starkt minskade konditioJ lantbrukare. Det är dock inte deras nen de får genom lersmeten går det 

1 skuld, att vägarna är ofarbara på hös
j ten, säger en av de misslynta, nämn
deman S i g v a r d S v e n s s o n, 

l Gränsbo, Rydsgård. Ofta vill man 
skylla lantbrukarna för att de slä-
par ut massor med åkerjord på lands
vägarna under betsäsongen. De lant
brukare som bor utmed ovannämn
da vägar kan dock inte lastas för det
ta. I allmänhet har de så långa in
fartsvägar till gårdarna att j orden 
från åkrarna hinner försvinna från 
hjulen på fordonen innan de når all
män landsväg. 

* LIVSFARLIGA KANTER 
Vägens dåliga beskaffenhet får 

nog lastas på de ansvariga för ·un
derhållet, nämligen vägförvaltningen, 

, påpekar nämndeman Svensson. Vis
. serligen gör dessa sina rutinmässiga 

underhåll, men det vägmaterial man 

inte att stanna. Så har förhållandena 
varit så läng;! hr Sigvaldsson haft sin 
rörelse i Tånebro och det betyder 
tio års tid. 

* KLÄDERNA FöRSTöRDA 
För dem som bor i Tånebro samhälle 

är naturligtvis vägsörjan på hösten 
ett stort obehag. Man vågar sig knap
past ut på vägbanan. Är man någor
lunda ordentligt klädd löper man 
risk att få kläderna totalförstörda av 
fordon som trafikerar vägarna. Skul
le bilisterna undvika att stänka, så skulle de faktiskt krypa fram utmed Nämndeman S. Svensson, Gränsbo: "- Vägarna i klass 4, men vägarna i den eftersatta zonen. Även eftersläntning i underhåll kan mätas med tvåsiffriga tal." verkstadschef Sigvaldsson efterly-ser oljegrus på de berörda väg- 3 kilometers räckhåll räknat från Tå- smutsat till oigenkännelighet. När de sträckorna. nebro samhälle. Vid den regniga års- sedan kommer till de prima vägar-Vad som i hög grad också retar be- tide~ när ~ynglagret är som värst har na får de ofta långa blickar av andra de mgenting for att de snyggar upp trafikanter, som stilla undrar om bitolkningen kring de utsatta vägsträc- sina fordon. Det räcker med de 3 ki- len varit ute i en leråker och kört. korna är, att de har fina vägar inom lometerna för att få sitt fordon ner- Det är således inte så trevligt alltid. 

Verkstadschef Tore Sigvaldsson: 
"- Del värsta är fordonets broms
anordning, som blir helt förstörd." 

... . 



Sovstad åt Malmö ges i Skurup1~~~~~~ 
Byggmästareteam väcker tanken 

~ Av ALLAN A NDERSSON -

Tanken aH göra något stort av Skuru p har väckts. Bakom de vittflygande ideerna 
står eH team av storbyggmästare. Om der a s tankar vinner gehör tänker de l framtiden 
göra Skurup till sovstad åt Malmö. Planer n a förefaller djärva men visar sig vid närmare 
eftertanke inte vara helt orealistiska med hänsyn ti!l Skurups placering, då riksväg 11 blir 
fullt utbyggd på delen Skurup-Ystad. 

Tanken går i stort ut på, att mel
lan den nuvarande bebyggelsen i 
köpingen och det planerade fritids
reservatet vid Svaneholm försöka 
skapa en sovstadsbebyggelse och ett 
nytt affärscentrum utmed riksvägen. 
Läget för sovstadsbebyggelsen är yp
perligt både med tanke på det este
tiska och det planmässiga. 

1,5 MILJONER KVM 
TOMTMARK 

övergår tanken till realitet finns 
tillräckliga markområden för bebyg
gelsen, som skulle kunna ge plats för 
ca 1.500 bostäder och ge Skurup ett 
ytterst välbehövligt tillskott i befolk
ningshänseende. Markområdena skul
le i så fall stå att tillgå från Svane
holJ~s gård, som med hela sin areal 
har 1,5 miljoner kvm att bjuda åt 
bostadsbebyggelse. Villkoret är emel
lertid att hela denna areal utnyttjas. 
Någon begränsad · bebyggelse har 
idegivarna inte i åtanke lika litet som 
markägaren. En sönderplottring av 
ägorna skulle i så fall betyda att 
egendomens bärkraftighet försvinner. 
Tanken är alltså allt eller inget. 

INDUSTRIELLT UPPSVING 

Vad har då Skurup att vinna på 
detta? För det första ökas köpingens 
befolkningsunderlag ganska väsent
ligt. För det andra skulle bostads
bristen kunna avhjälpas. För det 
tredje skulle köpingen med den in
dustrivänliga politik man nu dekla
rerar från kommunalt håll kunna ge 
stimulans till att ytterligare industrier 
kom att etablera sin verksamhet hit, 
särskilt med tanke på att det pro
jekterade industriområdet i framti
den kommer att ligga i närheten av 
riksväg 11. 

Från köpingens sida har man även 
en del att bjuda en eventuell sov-

stadsbebyggelse. Skurup har ett väll s vaneholmssjöns attraktion. Ett fri
utbyggt skolväsende och någon tve- tidsreservat således inte bara för in
kan att bosätta sig här för den skull nevånarna i Skurup utan från vitt 
kan alltså inte ifrågakomma. Vidare skilda platser både i Skåne och utom 
har köpingen ett väl utbyggt elnät, dess gränser samt sist och inte minst 
som har sin knutpunkt i Tekniska för turismen. 
verken och dess kapacitet skulle 
mycket väl räcka till ett nytt bo
stadsområde. Samma gäller VA-syste
met. Vidare har Skurup något som 
ingen annan ort har, nämligen Sva
neholm. 

RIKA FRITIDSMöJLIGHETER 

Det låter kanske en aning verk
lighetsfrämmande att en gammal kul
turplats skulle ha något attraktivt 
att erbjuda. Men med de rika möj
ligheter som Skurup här har att ska
pa ett fritidsreservat så kan Svane
holm komma att bilda sig ett namn 
och bli ett inte oväsentligt dragplås
ter. Går tankegången igenom som 
intressenterna i Svaneholms slott har 
tänkt sig, så går det att bygga vidare 
på de planer som man redan nu satt 
i gång genom att förverkliga restau
rangprojektet. Finns underlag kom
mer det nä!nligen att byggas vidare 
på Svaneholm som kongressplats. I 
så fall blir det hotellrörelse. Vidare 
har de estetiskt tilltalande byggna
derna på Svaneholms gård en del att 
bjuda. . Dit kan förläggas motell, 
klubblokaler och konferensrum. Par
ken runt Svaneholm har möjlighet 
att erbjuda mark för golvbana, ten
nisbanor och annan fritidssysselsätt
ning. Inte att förglömma de rika möj
ligheterna till avkoppling i de stora 
parkområdena runt Svaneholm och 

SHOPPINGCENTRUM 
Riksvägen Malmö-Ystad utbyggd 

enligt det uppgjorda projektet . ska
par möjligheter för ett nytt affärs
centrum, där de större varuhuskon
cernerna har givna möjligheter att 
etablera sig. Redan har KF planer på 
byggandet av ett varuhus i Skurup 
och även andra varuhuskoncerner 
har gjort sina förfrågningar. Deras 
givna plats med tanke på att nå fler 
än köpingens befolkning.. är utmed 
riksvägen. Skurup skulle med andra 
ord bli en mellanstation för trafikan
terna på riksvägen. 

Naturligtvis har kommunen givna 
tomtmarksområden utlagda i sin nu
varande generalplan i omedelbar an·
slutning till den nuvarande tätbe
byggelsen i köpingen, där järnvägen 
en gång var den sa!nlande punkten. 
Med nutida förhållanden har järn
vägen fått träda tillbaka för den allt
mer tilltagande landsvägstrafiken. 
Det gäller således att inte blunda för 
utvecklingen utan i stället förbereda 
sig för den allmänna utvecklingsten
densen. 

Kommunens ställningstagande till 
ideerna blir givetvis avgörande. Mål
sättningen för en klok kommunal
politik bör dock vara, att pröva alla 
framko!nliga vägar för att stoppa den 
befolkningsavtappning som annars är 
bebådad för framtiden i Skurup. 

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

Avslutning med premiärkullen 
vid Skurups lanthushållsskola 

JkO 

Några av de avg&ende eleverna lägger sista handen vid de dukade 
festborden, fr. v. Ingegärd Persson, Skivarp, Clary Persson, Ryd5-

gård, Elhel Persson, Skurup, och Kerstin Andersson, Alstad. 

Premiärkullen från l sommar p A Skurups IuthusbAUsskola lämna
de under lördagen skolan efter en vällyckad kurs. Smått historiskt för 
Skurups vidkommande var väl denna avslutning, då någon liknande 
elevkull inte tidigare blivit utexaminerad. Alla var mycket belåtna 
med den nya skolan och de möjlig heter den visat sig erbjuda. 



~,--.-------~------,:~~ 

M ånga belönade i Gärdslöv 

Fr. v. Anni-Britt Andersson; 6ärdslöv, Alve Ek, 'Önnarp, ln!:lrlel Qls. 

son, Onnarp, och Alf .Ois~on, Onnarp. 

4-H klqbbarna l And~rslöv och 
Gärdslöv-ännarf h!l!ie på söndagen 
anordnat j 11lfll1> i O:ärcl?löv& försam
lingp~iial. Klubbordföranden Otto Ols
son, önnarf!, hiilsade de 50-tqlet när
vanmde violkomna Vllrpå klubbrned
lemmlll'na framfiird~t en kal:!llret. Det 
bjöd~ pfl k&ffe ooh jll}bfll!: ooh ~edan 
var man redo fii r Utdelning av de 
under året erövrli!Qfl l:!lllöningal'n&. 

)/IL p t 
11-ft~ ;n 

}skCrups lanthusskolas 
1 höstkurs har avslutats 

. Gertrud AndreassOJt, Lund, Siv J()haD880n, Anderslöv, "- . 
och Britt Ander8l!On, Börringe. 

Glada 4H-flick01' samlade kring fy~·klövem. Fr v Anita Nilsson 
GäTdslöv, Maria Nilsson Anderslöv, Ulla Kristensson Gärdslöv 

och Vera Pedersen Näsbyholm. 

God 4H-verksamhet i Gärdslöv, · 

Önnar och Anderslövs klubbar, 

' SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBBEN i Skurup har haft jul
fest i Skurups Folkets park. Dansen tråddes efter Four Sisters orkester, 
små tomtenissa.r delade ut gottepåsar till minstingarna, luciatåg med 
tärnor hörde givetvis också till underhållningen. Här har avd ordf 
jru Agne~ Arling samlat tomtenissarna Lars Wallgren, Gert Wallgren. 

Joh.,;nll Wallgren samt Kenneth Hii.tzel. 
~~~~~--------



M oralkomedi på folkhög skolan i==::::=:::::=:::::=:::::=:::::=:::::=::::==:====~ 
Lyckad julfest för eleverna 

Afrodites döttraT, en dansk komedi i tTe akter, gjoTde succe ptl 
folkhögskolan. F?' v BiTgitta Runsten BTommq,, Majken Nilsson 

Malmö och Kjell Ake Jr>hansson BkuTup. 

här ut t full blom. Så blev det 
kärleksfulla lustspelet till en 
sannskyldig upplevelse och applå· 
derna var väl förtjänta. 

Till en julfest på folkhögsko
lan hör emellertid även andra in
slag. Så åt man naturligtvis först 
en utmärkt julmåltid, varefter det 
blev ett bejublat besök av jul
tomten samt sist men inte minst 
dans kring granen och litet mera 
moderna tongångar. För det sista 
inslaget svarade Bengt Arnes trio. 

Afrodites döttrar kom till Sku
rups folkhögskola pä tisdagskväl
len och ingen kan pästå annat än 
att flickorna var attraktiva. Ma. 
gistern på skolan Bertil Järne
ström hade nämligen tagit upp 
dansken Toldelund-Hansens mora
liska moralitet i tre akter pä jul
festprogrammet och vill man va
ra rättvis får man väl säga att 
stycket slog och de tio ungdom
liga skådespelarna gjorde bra 
ifrån sig, särskilt fäste man sig 
kanske vid Eva Astor, Birgitta t--~--~~---------.l 
Runsten, Eddy Andersson o. Aina 
Emanuel, vilka samtLiga vtsade en 
spelglädje och inlevelseförrnäga 
som frapperade äskädarna. 

på folkhögskolan i Sku.rup 

En scen ur den lyckade komedin "Afrodites döttrar", som framfördes 
l 3 akter under julfesten. Fr. v. svärsonen Björn Cronberg, Malmö, 
hustrun Majken Nilsson, Malmö ,hennes make direktören Kjell-A. 

Johansson, Skurup, och hembiträdet Eva Astor, Västerås. 

LåJ?-gd!lns, julbo!d och julklappsutdelning var några av ingredienserna 
som mg1ck i ~~n JU !fes~ som. Skurups folkhögskola under tisdagen fi
rade på ~raditlonellt VIs. Larare och samtliga elever deltog med liv 
och lust 1 den uppsluppna festen. Ä ven ett teaterstycke framfördes av 
ett lO-tal duktiga elever med titeln "Afrodites döttrar". 

)/t l] 

Nu är det absolut ingenting 
ovanligt med gpd teater pä folk· 
högskolan. Magister Järneström 
hör ju till regissörsämnena i Sku
rup och hans förrnäga att entu
siasmera ungdomarna slog även ••••••• MOR och BARN--····--··· 

Fru BIRGITTA HANSELL med dottern MONICA, 6 mån., Skurup. 
(Sernerts foto, Skurup.) 
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AFRODITES DÖTTRAR d v s sköna, högbarmade kvinnor stormade härjande fram, när 
kärleksgudinnan på tisdagskvällen drog fram i Skurups Folk

högskola, spelande Talderund-Ransens hejdlöst roliga förväxlingskomedi. Männen föll som mogna frukter, 
en och annan Eva bet i det sura äpplet men dygden fick naturligtvis sin belöning och gillande av skolans 
sedesamma lärarkår, som från parketten gav extra glans åt den stora julfesten på skolan. Det var många 
namn, som nämndes med beundran efter föreställningen. T ex den kärlekskranka hemmadottern Birgitta 
Runsten, den sammetsögde doktorn Bo Hansson, journalisten med sting Eddie Andersson och Eva Astor 
stans sötaste (och enda) hembiträde. Kjell-Ake Johansson var förträfflig som bortkollrad pappa och Majken 
Nilsson hade en sällsynt .giftig tunga. På bilden Ingrid Larsson, Skurup, och Birgitta Runsten, Bromma, 

flankerande Eddie Andersson .från Kalmar. 

Skurups lantmannuskola 
har haft avslutning 

En trevlig avslutning på höstter
minen hade under onsdagen ele
verna på Skurups Lantmanoasko
Ja .vid den julfest. som var anord
nad. Samtliga elever hade inbjudit 
var sin dam och det var således 
gott om kvinnlig fägring i den 
annars så maskulint betonade om

7 

Festen började med julbord där 
skolans kök se,):'verade alla de 'läcker
heter som hör julen till. Därefter 
följde en mycket .uppskattad under
hållning som nå_gra av skolans ele
ver ordnat på ett förtjänstfullt sätt. 

Skurups TV aktuellt, hade de medgivningen. 
--'--- ------lverkande i spexet kallat sitt under

hållningsprogram. "Nyheterna" spred 
allmän munterhet bland de försam

Ett par tuffa killar, Rolf Alwen, Näsbyholm, och Paul Ingvar Olsson, 
Anderslöv, i TV-underhållningen på Skurups lantmannaskolas julfest 

tas om hand av Margaretha Sternerup, Kyrkheddinge. 

'./ 

/l f) 
lade. 

Avslutningen på underhållningen 
blev både för de närvarande lärarna, 
skolans personal och publiken för 
övrigt ett ·verkligt roande mbment. 
Skurupseleven Lars-Erik Olsson som 
presenter:ade TV programmet, gav 
samtliga lärare en eloge för deras 
arbete inom skolan och passade sam
tidigt på att dela ut presenter. Sär
skilt utvalda med tanke på deras 
dagliga gärning. 1 

Samkyäm och dans följde sedan! 
till Bengt Arnes trio. 



l 

Skurups grundsko a avslutade 
med j ulgudstj än st i kyrkan 

Mellanstadiets sångkör, som debuterade vid julgudstjänsten, tillsam
mans med musikdir. Sune Ekberg, Skurup. 

Skurups grundskola hade i går högtidlig avslutning med högmässa 
i Skurups kyrka. Kyrkan var till sista plats fylld av elever, lärare och 
även inslag av föräldrar till eleverna. En verkligt högtidlig prägel på 
högmässan satte två sångkörer, en från mellanstadiet och en från hög
stadiet. Mellanstadiets kör gjorde för övrigt sin debut i kyrkliga sam
manhang. 

l samlad irupp tågade eleverna till Guds son" av J. S. Bach. Innan 
kyrkan efter att först ha samlats sista psalmen sjöngs gjorde grund
. . skolans rektor F. Eiderbrandt en till
l respektive klassrum på skolan. Av- bakablick på den gångna höstter-
slutningsgudstjänsten inleddes · med minen. I stort sett kunde skolan kärr
psalm 43, varefter högstadieelever- na sig nöjd med sina e~ever!. poä~g-

. nas sångkör, som var samlad i terade han. Ny~ ord~m~sforsknter 
koret, stämde upp "Jord och him- h~r dock kommit t1ll mfor ho~tter
mel fröjden Er", en gammal jul- mmen _och rektorn bad elev:erna ta 
visa av E. Eklöf. Efter detta fram- d~ssa 1 . beaktande ur;der . JUllovet. 
förande tog kyrkoadjunkt Tord Mån- Liksom Idrotten har sma Ideal och 
son vid och höll en kortare betrak- levnadsregler, måste skolan arbeta 
telse om den stundande julhögtiden. m~d samm!l mål om resultatet skall 

Mellanstadiets kör, samlad på läk- bh gott,. naronde rektor E1derbrandt 
taren sjöng efter predikan "Jag står avslutnmgsvis. 
inför' din krubba här" av J. S. Sist sjöngs psalm 58 innan musik
Bach. En välsjungande kÖr med tan- dir. S. Ekberg spelade postludiet 
ke på körmedlemmarnas ålder. Där- "In. dir ist Freude" ~v J. S .. Bac~. 
efter följde altartjänst, varefter mel- IO~lovsuppehållet str11cker sig till 
lanstadiets kör stämde upp "0, Jesu, den 8 januari, då skolan tar vid igen. 

Vet Ni alla att i dag är det "stora Alla blir VI JU barn på nytt under 
bytaredan". Den dag när man har julen. Det gäller ju att hela famil
tillfälle att byta ut alla de julklap- j en gläds åt julen och inte . bara 
par, som av någon anledning inte barnen. Allt har sina poänger och 
passar. Alltid är det väl någon vän- nu kvickt ut och byt allt som har 
lig själ som tänkt att nu skall far blivit för smått eller för stort. 
eller någon annan i familjen föräras A. A-n . 
med något extra i klädesväg. Och så (foto: H. Sernert) 
rusar man i väg och köper det där 

N ya permitteringar 
vid Skurupsföretag 

tjusiga plagget, men glömmer i bråds
kan vad storlek han eller hon nu 
har. Nåja, vi tar den där, den blir 
säkert stor tillräckligt. J a, stor blev 
den i alla fall (se skjortan på bil
den). Lämplig så där när jag blir 
stor och en aning korpulent, menar 
grabben. Givaren blir naturligtvis En beklaglig situation har AB l 
förtvivlad och så kom dan till, som Bröd. Anderssons gjuteri, Skurup, l 
infaller i dag, nämligen "stora byta- hamnat i. Redan tidigare i höst j 
redan". har man måst tillgripa omfattande 1 

Eller pappan Ni vet, han som skall permittering av arbetskraften och : 
köpa julklapp till grabben. Själv har denna fortsätter. Ytterligare 9 man 
han alltid tyckt det var så roligt 
med det där ishockeyspelet, som har har måst friställas räknat från den 
stått i fönstret. Naturligtvis skall Il jan. nästa år. 
grabben ha det i julklapp. Och så Allt som allt har nu över 30-talet 
stegar han på och köper det där anställda måst lämna företaget. An
spelet. Till sin egen stora förtjusning, ledningen är det rådande konjunk
naturligtvis. Oj vad kul det skall turläget inom lantbruket, framhåller 
bli under alla de lediga dagarna. man från företagsledningens sida. 
Särskilt i år då det är långledigt. Produktionen år i huvudsak baserad 
Så blir det den där situationen, att på lantbruksmaskiner. Efterfrågan 
pappa han leker allra ivrigast av alli- har emellertid varit synnerligen låg 
hopa i familjen (se bilden). Grab- under innevarande år och beställ
ben som skulle ha spelet han kommer ningarna har reducerats kraftigt. 
faktiskt inte till att leka. Pappa han Bröderna Anderssons gjuteri är ett 
köper naturligtvis något som han f _·et~g med gott renarorne och räknas 
själv har mest roligt åt. Fattas bara. som Skurups äldsta företag. För

bättras det ekonomiska läget för 
jordbruket hoppas man naturligtvis 
inom företaget på en förbättring av 
företagets situation. 

De arbetare som nu måst permit
teras har till en del sökt sig arbete 
vid företag i Malmö. Efterfrågan på 
arbetskraft är ju där fortfarande 



Här ses de fyra välskötta högmjölkande korna Svalorna på Sallerup. 
·=-~----~-----------

Svalorna på Sallerup - fyra 
systrar med hög produktion 

Rubriken för tanken osökt till försommarens sjudande aktiva tid 
med blommor och ·spirande grönska i alla vrår och med svalornas 
graciösa flykt mot himlens blå bakgrund. Om vi prutar av något på 
den romantiska inram1Jngen, byter utsommar mot en grådisig vinter
dag och svalornas graciösa flykt mot 4 lugna, välmående och hög
producerande lwr kommer vi närmare utgångspunkten för vårt reso

nemang. 

Svalorna har öronnummer 23, 31, Fader Fransäs Reints. Moder 11 
42 och 51 och äges av lantbr. Bertil Svalan. · 
Nilsson, Sallerup, Skurup. 1958: 6888 X5,2= 355 271 361 fd ., k. 15/10, 

Att finna fyra systrar i en besätt- tjur, 24 . 
ning är ej . ovanligt, men det lä1: vara 1959: 8179X5,0= 413 302, k. 30/ 10, kvi-
ganska svårt att finna fyra som nått ga, 65 . 
en medelavkastning på 415 kg under 1960: 10376X5,0=515 296, k. 4/10, tJur, 
ett kontrollår. Lägger man därtill 39 . 
att den näst yngsta systern under 1961: 9568 X5,2= 498 305, k. 15/ 10, t~ur, 49 

l 
tre år i rad legat högst i landet, med 1962: 10268X5,1= 519 309, k. 6/ 12, tJur, 59 
ett nytt rekord senaste . kontrollåret, (medeltal 3 år = 10 071 X5,1= 511) 
fattar man lätt den unika situatio- dr efter sem. 2/8 

. nen. . (medeltal 4 ~r = 9598>(5,1=486) 
! Innan vi presenterar systrarnas av- (medeltal ·5 ar= 9056X5,1= 460) . 

l 

kastning bör nämnas at.t deras mo- · 51 Svalan 6,5 p. R 141368 E 1925, 
der, 11 Svalan, låg högst i landet år född 1017 1956. 
1954 med 434 kg smörfett. :Hennes Fader: Odds Adema. Moder 11 Svalan 
avkastning framgår av följande sam- 1959: 5772= 5,0X286 302 366 fd, k. 12/ 10, 

l 
m anställning: tjur, 53 

19. 60: 5716X4,9= 278 296, k. 16/-11, kvi-
starnmoder ga, 76 

11 
Svalan L. 136888 f. 2719 1948. 19;~: 7903 X4,9= 389 305, k. 27/ 12, tju1·, 1 

Livsproduktion: 9,75 år = 66389 kg 1962: 7434X4 6=341 309 k. 25/1 kvi-
mjölk och 2816 kg smf. · ga 95 ' ' ' 

Medeltal 9 år: 7030><; 4._27= 300. s:v'strarnas medelavkastning: 
11 Svalans fader . VIVor 24 998, var 1959: 7025 X4 75= 334 

son till semintjuren Fantast Adema 1960: 7437X4,73= 362 
och född på Ruutsbo gård vid Ystad. 1961: 8451 x 4:79= 415 

1962: 7696X4 86= 374 

Döttrarna 
23 Svalan, 7,5 p. R 122467 E 1125 Medelavkastning 6793 kg mjölk 

guld, född 11/ 6 1951. på 15 kor 
Fader Irmon 26905. Moder 11 Svalan. " . 

1954· 5261 X4 0= 210 285 275 fd k 11/1 Som framgar av det ang1vna "be-
tj~r sl. ' . · ·. . ' sättningsmedeltalet }la r ?esättnin~en 

195.5: 6256 X4,6= 289 284, k. 6/12, tjur, 6 på Salle~up legat hogt 1 avkastnmg 
1956: 8171X4,3= 353 284, k. 9/12, tjur, 11 U!,lder man~a å~. Senaste kontrollåret 
1957: 6542X4,3=278 272, k. 20/4, kvi- nndde Ber~rl Nrlssons 15 kor en me-

ga 57 delavkastnmg på 6793X4,6=309. 
1958:' 7627 X4,4=335 275, k. 7/4, tjur, 29 För. att vidmakth,ålla en sådan av-
1959· 7021 X4 3= 302 302 k 9/3 k"l7i- kastnmg fordras, forutom goda gene-

ga· 68 ' ' ' ~ -• tiska arvsanlag, följande : 
1960.' 5634X4 7= 267 296 k 27/6 tjur 46 · l. Exemplarisk utfodring med .be-
1961 ~ 7403X4,4= 323 305, ·k. 1l/5, kvi- tesgång från · ma~ till novemb~r må-

ga 86 nad med utfodrmg på stall 1 sam-
1962.' 5442X46= 251 309 k. 5/5: tjur 62 band med mjölkningarna. Goda lag-

31. Svalan '6 p R 130' 349 E i234 g{.1d ringsmöjligheter för fodermedel, sär-
född 6/ 10 1953. · ' skilt för betmassa och sockerbetsblast. 

Fader Milton Schoone. ·Moder 11 Foderstaten väl komponerad där så-
Svalan · väl fe, protein, växttråd, fett och soc-
1956: 4i70 X4 3= 180 ' 284 256 fd k. 30/1 ker tillföres i riktiga propotioner. 

t jur, sl. ' ' '. 2. Korrekt maskinmjölkning. 
1957: 6965X4,8= 332 272, k. 5/1, kvi- 3. Ytterst noggranh hälsovård med 

ga, 54 förebyggande åtgärder mot kalv-
1958: 7318 X4,9= 355 271, k. 21/12, tjur, 25 ningslamhet och acetonemi samt ljus 
1959: 7127X4,7= 335 302, k. 18/ 4, tjur, 36 i stallet under dygnets mörka tim-
1960: 8030X4,8= 389 296, k. 2/41 tjur, 44 mar för att förhindra spentramp. 
1961: 8929X5,1= 451 305, k. 21/2, tjur, 57 4. Ett aldrig sviktande intresse för 
1962: 7639X4,8= 386 309, k. 5/6, kvi- sina kor. . . . , 

ga; 97 , Mästare till detta heter Bertil Nils-
42 Svalan, 6 p. R 141366 E 1554 guld, j son, Sallerup. 

född den 4/4 1955. K. S. 



Skurupsungdomen vill ha isbana 
Nu trängs 200 på liten isplätt 

Nog är det i trängsta laget tycker de båda småflickorna som ser 

sig omringade av de stora grabbarnas ishockeyklubbor. 

Varför kan inte Skurups köping ordna med en isbana för ungdomen, 
frågar sig många föräldrar i dessa dagar. En som får ta del av dessa 
förfrågningar är kommunaling. B. D a h l s j ö. Något positvt svar har 
de frågande inte fått än. Än så länge vet inte kommunen var man 
skall lägga denna isbana. Att en sådan behijvs räder ingen tvivel om. 
Mer än 200 ungdomar trängs i dessa vinterdagar på en liten damm 
intill Skurups idrottsplats. Dammen mäter en storlek av ca 20x20m. 

Naturligtvis är inte Skurupsung- Det kan bli sä att skolungdom glöm
domen belåten med denna ordning. mer sin skolgång under den tid is
Det blir vanligtvis så, att de äldre banan ligger kvar. Med andra ord, 
ungdomarna tränger undan de min- det kan bli till förfång för under
sta. Ishockey är ju väldigt popu- visningen. Koncentrationen under läs
lärt bland de äldre ungdomarna timmarna kan bli på ishockeyspel 
och då behövs det svängrum. Detta i stället för skolans läroämnen. A 
svängrum får man på bekostnad av andra sidan kan man också tänka 
de mindre, som får finna sig i att sig att stimulansen för studier blir 
lämna den lilla isplätten. bättre, när ungdomarna ges tillfälle 

TRANINGSPLANEN 
BANNLYST 

att insupa frisk luft under rasterna. 
Hur som helst så har Skurup inte 

många platser att välja på i dag 
när det gäller anläggning av isbana. 
Med litet god vilja går det emeller
tid att ordna, utan att kostnaderna ' 
blir alltför stora. En tummelplats är -
vad som behövs för Skurupsung
domen under kalla och friska vin
terdagar. 

Biorama i Skurup 
visar nyårsdagen och på onsdag den 
kvicka tyska komedien "Soldaten 
Svejk" med Heinz Riihmann i huvud
rollen. 

Skul'Ups Filadelfia 

Visst har olika platser varit på 
förslag för anläggande av isbana. 
Ett av förslagen är Skurups AIF:s 
träningsplan intill idrottsplatsen. Den
na plan är tillräckligt stor för att 
rymma den skridskoåkande Skurups
ungdomen. Hitills har emellertid det
ta förslag stött på patrull. Man me
nar som så, att vid anläggning av 
isbana på träningsplanen så har AlF: 
arna ingen plats att träna sitt fot
bollskunnande på. Dessutom blir pla
nen blöt av det myckna vattnet vid 
issmältningen och det kan dröja långt 
ut på våren innan träningsplanen 
kan användas till bollplan. Det har 
således sina sidor och kan bli en 
nöt att knäcka för det kommunala. har års- och administrationsmöte sön

dagen den 13 jan. kl. 14. Då kommer 
ISBANA VID GRUNDSKOLAN eventuellt upp ärendet om försälj-

Ett annat förslag lyder på en is- ning av församlingens fastighet 
baneanläggning intill idrottshallen i Skivarp. 
vid nya grundskolan. Här finns en Offentliga möten under nyårshelgen 
ypperlig gräsplan, som är i det när- blir det i dag, lördag kl 19.30 då av
maste jämn. Det får som bekant inte skedsmöte håll;es , för __ evangelisterna 
vara för stora nivåskillnader om Ausborn och D1gren. Sondagen den 30 
ytan på isbanan skall bli förstkla.s- dec. hålles två mö~n, kl. 11.00 och 
sig. En del farhågor har dock for- 19.00. Nyårsdagen mote kl. 19.00. Pre
sports för en isbanaanläggning här. dikant är Martin Persson. 

Filadelfia Skurup 
stadgeenligt års- och administrationsmöte (enskilt) söndagen den 13 jan. 
kl. 14.00. Ev. förekommer även ärenden om försäljning av församlingens 
fastighet i Skivarp. Offentliga möten vid Nyårshelgen: Lördagen den 29 
dec. kl. 19.30 avskedsmöten för evangelisterna Ausborn och Digren. 
Söndagen den 30 dec. kl. 11.00 och 19.00. Nyårsdagen kl. 19.00 Martin Pers
son. Sång och musik. Välkomna till de offentliga mötena. 

FILADELFI&FÖBS~GEN 

••••••• MOR och BARN 

Fru RUTH LARSSON med dottern INGRID, 5 är, Hylla, Blenlarp. 

(Foto Sernert. Skyrup) 

....... MOR och BARN • •••••• 

Fru EWY NI LSSON med dottern EVA-LOTT A, 3 veckor, Lindby, 

Skurup. (Sernerfs foto, Skurup.) 
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GOD JUL FRÅN HELA SKÅNS A DAGBLADETs REDAKTION 
Årets bild av SKÅNSKA DAGBLADET$ redaktion togs lille julafton i tidningens presshall. Med den vill vi på SKÅNSKA DAGBLADET önska våra läsare en GOD OCH GLAD JUL! Redaktionsmedlemmarna 

Lindskoug, Vera Ax, Landskrona, Henry Bengtson, Sven Ove Sandgren, Gösta Håkansson, Christel. Malmberg, Sven-Arne Svensson, Gunnar Bengtsson, Leif-Åke Bengtsson, Landskrona, 

(2:a raden fr. v.) Ester Nilsson, Erik Hardebo, Olle Andersson, Trelleborg, Margaretha Hulten, Bo Malmström, Stig Mohlin, Per Wadman, Sonja Fredgardh, Birgit Lusch-Oisson, Lund, 

50m skickar sina hälsningar är i 1 :a raden fr. v. Ossian Lindskoug, Lennart 

(3:e raden fr. v.) Kjell Falk, Kristianstad, Gunnar Johnss
1

on, Eslöv, Evald Olsson, Ystad, Folke Jacobson, Anna Greta Persson, Inger Järsholm, Runo C:son lgrell, Robert Kverrstad, Inge Wennberg, Lund, Sune Engström, Jorma Enochson, Rolf Svensson, Skurup, Inger Ramqvist, Olof 

Carleson, Eivor Cederqvist och Torsten Hansson, Sjöbo. 

(4:e raden fr. v.) William Larsson, Åke Moberg, Lars Magnus Ollen, Sven Swensson, Manthe Sjöö, Anders Sandstedt och Paul Ramberg, Hörby. 11-6 
·- - ----"-·-'------' --------- .___ 

__,_ ____ _ 



I dag ställer vi oss öga 

mot öga med våra läsare. 
Vi möter e1· varje dag, 
men ni lär känna de flesta 
av oss bara genom de ord 

, vi skriver. Det är vi som 
· "gör" SKANSKA DAG

BLADET, det är alltså vi 
som svarar för det redak
tionella arbetet, rubriker
na, artiklarna, notiserna, 
bilderna, men bakom oss 
finns det många, många 
fler. Det är de som syns 
ännu mindre utåt, men 
utan dem skulle v:årt ar-

bete vara meningslöst -
de är de anställda på alla 
andra avdelningar, på kon
toret, på annonsavdelning
en, på distributionen, den 
tekniska •avdelningen, kli
cheanstalten, filialer, de
peschkontor . . . De är inte 
med här - liksom några 
på redaktionen som inte 
kunde vara med när den
na bild togs - men alla 
vill i dag vara med och 
önska hela vår läsekrets 
ett ril):tigt GOTT NYTT 
AR! 

Ni ställer stora krav 

på oss. Det är vi både gla
da och stolta över! Vi 
skall göra allt för att vi 
skall motsvara förvänt
ningarna, och vi hoppas 
kunna · göra ännu mer! 
Men vi skall gärna erkän
na att det är både spän
nande och nervöst ibland. 
Skall vi hinna få med det 
allra senaste telegrammet, 
skall vi kunna skriva re
portaget så att det ger er 
allt sqm ni har rätt att be
gära, skall vi över huvud 

taget kunna göra tidning
en sådan att ni inte lik
giltig lägger den ifrån er? 

Om det vet vi inte myc
ket. Visst ringer och skri
ver många till oss, men de 
är ändå bara en liten del 
av alla som läser tidning
en. Det är NI som med er 
prenumerationsblankett el
ler småslantarna till lös
nummerförsäljaren som 
avgör vad ni tycker om 
oss. 
, Snart är detta år slut. 
En del ser tillbaka, repete-

rar ännu en gång årets 
händelser - och minns. 
Så var det då ... Vi minns 
också, hetsiga dagar och 
nätter har etsat sig fast i 
minnet, stora nyheter, dra
matiska reportage, dyr
bara sekunder som rusade 
ifrån oss. Men inför det 
nya året tänker vi inte så 
mycket på det som har 
varit - vi ser framåt i, 
stället. V ad skall hända? · 

Ja, just det! Vi väntar inte 
alltid tills det har hänt. I 
dag - och vi skall göra 

det mång·a gånger nästa år 
·_ser vi in i framtiden. Vi 
tror inte på spådomar, men 
vi bygger upp reportage 
på intressanta fakta, sam
manställer och skildrar 
framtidsplaner. Det är ju 
framtiden som tillhör oss 

Många av oss har i ål!' 
rest långt utanför detta 

lands gränser. Vi skall 

fortsätta med det, vi skall 
rapportera om stora hän

delser runt om i världen, 

vi skall möta intressanta 

människor. Men vi skall 
för den skull inte glöm
ma vår närmaste omgiv
ning. Våra bilar skall rulla 
många, många mil på skån
ska vägar, vi skall berätta 
om Skåne och skåningar, 
om ett framtidens Skåne. 

Vi skall vara med - det 

tror vi att vi kan lova -
överallt där något händer. 

Fprtsätt att fordra myc
ket av oss! Kanske gör vi 
misstag ibland, men era 
krav stimulerar oss. Ni 

kan också hjälpa till att 
göra SKANSKA DAG
BLADET ännu bättre, ni 
kan ringa oss när något 
händer, och ni kan själv 
delta i den alltid lika liv
aktiga debatten på vår 
insändaravdelning. SKAN-

SKA DAGBLADET är ER 

tidning - det är just för 
ER vi gör den! 

Låt oss tillsammans se 

mot det nya året - och 
följa det i SKANSKA 
DAGBLADET! 



VI REAR 
Se skyltiö11str•erd 

Anna Ohlssons Eftr. 
S K U R U P - Tel. 0411/402 13 

REA måndagen den 10/1 
Kappor och jackor 40-50-60 o/o rabatt 

Långbyxor från kr. l å:-
Kjolar, blusar, koftor, jumpers e x t r a b i Il i g t 

Klänningstyger från kr 2:- pr m. 
se skyltfönstren 

L. A. Ljungbergs Eftr. 
SKURUP - Tel. 40087 

MED VERKLIGA SENSATIONSPRISER! 
VINTERKAPPOR från 49 :-, DRÄKTER från 
25:-, Varma fodrade dam- o. flick-jackor från 
25:-. 
KLÄNNINGAR, KJOLAR, BLUSAR o. LANG
BYXOR till DRöMPRISER. 
OBS! Samtliga kappor och klänningar - även 
nya modellplagg-till mycket reducerade priser. 
KOFTOR, JUMPERS, VÄSKOR, BARNVAN
TAR, BH och STUVAR till rena rama FANTA
SIPRISER. - Oms. tillkommer. 

SE V ARA SKYLTFöNSTER OCH HÄPNA! 

;?te J ~~~~H~$ 
BEKLÄDNAD,SKURUP 

TELEFON 0411/400 98 och 408 98 

• LIS~jlo~i 
:Till verkliga FYNDPRISER: 
• DAMBLUSAR ... . ........ 10:- 12:- 15:- • .- - .-~ 

DAMKJOLAR • . • . . . . • . . . 10:- 30:- • 

• DAMJUMPER .. .. • • . .. .. . 11:- U:- • 

• DAMHANDSKAR . . . . • . . . . . t 0:- • 

: l DAMSTRUMPOR i crepenylon .... . . 3:65 l : 
• • • FLICKBLUSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7: SO t 0:- • 

FLICKJUMPER . .. • .. . . . . . . . . . . . . . . 7: 50 11:-

r
• FLICKLANGBYXOR i ylle . . . . . . . . 7: 50 • ' 

• MAMELUCKER fllck .. .. .... . • .. .. 3:50 • • • • l FLICKLANGBYXOR l eJasta till låga priser • 

• • • HERRSKJORTOR i bomull . . . . . . . • 7: 50 9: 75 • 

• HERRSKJORTOR i nylon . . . . . . . . . . 12:- • 

• HERRPYJAMAs .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12: SO • 

• HERRSTRUMPOR i ylle . . . . . . . . . . 2: 7S • 
m. m., m.m. till liga priser 

• • • • • Se t~kyll{ön8lren! • 
• • • • • A ktieholaa'et • 
• • ~jna•· Gkhera· ~• C:o • 

St. Kyrkogatan 13 - SKURUP - Tel. 0411 / 407 18 • 

• • ===----- ················ .... ·····-·· ·:.l,.··;t···~-······-···~~· ···•r:.:·~"'··~,··;;J.,· ·~··;;,,··~·,··*··;;~,··:..·,··:..·,··;;~,··:..·,··:..,~··;;~,··*··~·~·w···.,_...* .. ~r··.·-····.·-···*'········"~ .··{.;~·-· .. *'·:: ~~t-:':·~ ...... ~ .. -~ .. · ~--"'~- --~•'·· ·"'"·,.·,."· .. · ...... ....... ''· .. ·"•"···"'"···· ..................................................... ~.............. .. . ......... · ~04~... . ... "!\,,,.~ .• 't!: ... ~--"~---~·-· · .. · ~ •. ';;.:::: * malm~J~~~9a$inet STOR malm~.m~9asi~et ~ ·,t,· .el. 401 ~4 Tel "01 ~4 .·l·. i startar m~~dag fE,4 startar. måndag ~ · 
~~ MilSSftK A-V FI"ND! S 
i ~§l~;~;~n. 1

:::= :m ~~i1 ~E;~~:RER:!::: ~: : :::= ; 
Popl. r ock med avta~b. foder 148:- -'"' 

;~~.·:; Byxa för sport och vardag 24:50 Jacka i manchester 24:- :·*:· 
:>~ Fodrade pop!. jackor 48:-::,,~: Spol'tpullover fr. 24:- '.?i~·. - - Byxor fr. 22 :-
:~~: ~~~!~~jortor ~~:: 1 ~ ~75 Pullover fr. 19:- :~~~: 
:~:E: Strykfl'i pop!. skjor ta 19 ::JO t;;: 
·:,~.[,,;."::J,;."·,,:;";,t/~t:;";,! •"::J<:."~"~ •"::J<.:"~~"~tt;."·;~~"· ' ·":,.~<:''::,'<:'~ ·"~•-·":.I<:' '::JL. ':.t.t:..":M':.;I<:' '::J<.:"~i>· ':.u."~ ···~":.,u"• ';;":.:M."~"~";;Ji'~~,~~ · :>~• ... 71• ... 7r .... ~ ... 'r .... ~ .. 7F.' ... • .... ~ .. 71':' ... .-. .... '1': .. ~ ... *-,,7F-' .. 7f'..· ~ ... 'ti': .. W.. .":-r::. .m .. 7t<:,,. ~::'1' .. 71' ... m ... ~ .. 71' ... 71<:.,;J ... 71<: ... • •••• • .... • .... • .... -. 
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