


Sysselsättningsterapi ny giv 
på .ålderdomshemmen i Skurup" 

Ett uppmuntrande o rd av fö restå nda ri nnan p å Norra hemmet syster 
Britt-Marie Hansson 'får de ,flitiga träslöjdarna Olof Pe rsso n, 80 och 

Fredrik Mela nder, 95. 

Arbetsterapi inom åldringsvården är något nytt för Skurups del. 
För ett par månaders tid t:edan beslöt man inom socialnämnden att 
påbörja denna verksamhet för att i någon mån lösa sysselsättnings
frågan åt de gamla. Initiativet har slagit väl ut. Pensionärerna på de 
båda ålderdomshemmen i Skurup har fått tiden lättare att rinna undan. : 

Än så länge håller man sig dock kommer det nämligen att bli större 
på försöksstadiet. Timantalet för ar- tillgång till lokaler, där man ostör;t 
helsterapien är ansla.gen till tre tim- kan ägna sig åt sysselsättningstera
mar i veckan på vart och ett av pin, Så småningom när de färdig~ 
de båda hemmen. Ledare ±ör denna alsterna hopar sig lwmmer det väl 
nya verksamhet är arbetsterapeut fru att ordnas någon slag av försälj
T h e a L a r s s o n, Skurup. Ron har ni ng, säger fru Larsson. Säkerligen 
tidigare sysslat med arbetsterapi på eftersökta, ty det är fina och väl
olika hem. Däremot är det första gjorda alster. 
gäng.en fru Larsson har med denna 
verksamhet att öra •bland rudrin ar. 

Kyrkofullmäktige i Skurup 
TIDEN LöPER SNABBARE. 

Det verkar emellertid lovande, · höll under måndagen sammanträde 
framhåller fru Larssqn. Flera av i Folkets hus lokaler under ordfö
de gamla på ålderdomshemmen har randeskap av lantbr. Hugo Månsson, 

Elinelund, Skurup. Av ärendena var 
tidigare of.ta uttryckt önskemål om ,fjolårets förvaltning uppe till be
]\låg{)ll form av sysselsättning. ~u handling samt beslut om konserve
när arbetsterapin har kommit in i ring av vissa fastighetsinventarier in
veckopr·ogrammet är det många som om den kyrkliga samfälligheten. 
får tiden betydligt lättare att rinna Vid genomgång av den kyrkliga 
undan. Under fru Larssons sakkun- samfällighetens förvaltningsberättel
niga ledning får alla som är intres- se · för fjolåret, gjordes anmärkning 
serade lära sig utföra olika slag av mot brandförsäkringsvärdena som 
anbeten. man ansåg för' låga. Förslag inkom 

OLIKA ARBETEN 
De manliga på de båda. hemmen 

ägnar sig för tillfället åt att trä
slöjda. Halvfabrikat köpes in och se
dan arbetas .dessa fram till färdiga 
alster. Längre fram är det emeller
tid meningen at t de manliga pen
sionärerni skall få ägna sig åt an
nat såsom korgflätning osh skinn
anbeten. Även textilarbeten lffin kom
ma på tal om någon skulle visa sig 
intresserad av att knyta ryor. 

De kvinnliga pensionärerna blir 
hjälpta till vissa handarbeten, som 
ligger närmast till hands för dem. 
Det är emeller:Ud meningen att de 
också skall få lära annan form av 
sysselsättning, menar fru Larsson. 
Många av de ~vinnliga är t.ex. ock
så de intvesserade av att knyta rya-_ 
mattor. .-

öKAT TLlVJANTAL. 
Genom denna nyintroducerade 

verksamhet blir de gamla hjälpta 
över enformighe.ten i tiilvaron: För 
många kan det nämligen vara svårt 
att finna någon sysselsättning. Inte 
alla är intresserade av att läsa, me
nar fru Larsson, och de är naturli!ft
vis väldigt tacksamma för den nya 
given. Efter hand är· det också me
ningen att utök1 timantalet inom 
arbetsterapin och man har redan på 
förslae ett sammanlagt timan
tal på de båda 1 åklerdomshemmen om 
19 timmar. Det blir oekså lättare i 
och med att Skurup får sitt plane
rade nya ålderdomshem klad. Då 

att höja dessa värden till samman
lagt 2.068.000 ~r, vilket godkändes a 
fullmäktige. Samtidigt beslöt ma 
ordna så att samtliga försäkrings
premier skall utfalla samtidigt. Äve 
Anders Perssonska stiftelsens för
valtningsberättelse föredrogs och 
godkändes. slutsumman löd på 4.81 
kr. 

Ett förslag från kyrkorådet om in
sättandet av nya dön-ar till kyrktor
net i Hassie Bösarps kyrka, godkän 
des av fullmäktige och samtidigt gav 
man i uppdrag åt kyrkorådet att an~ 
ta inkommet anbud på 2.163 kr. Ä ven 
kyrkorådets förslag om konservering 
av vissa inventarier, tillhöriga Sku
rups kyrka, kom under debatt. Här
vid redogjorde kyrkoherde Gunnar 
Wallin för vilka inventarier1som var 
i ·behov av konservering. Dessa var 
predikstolen, en karmstol samt vissa 
bänkar. Fullmäktige beslöt ge kyrko
rådet i uppdrag att företa nödtorftig 
renovering till en summa av 2.020 kr. 

På förslag av v. ordförande Sven 
Hansson, beslöt man även ge det bo
lag i uppdrag som har hand om för
säkring mot. husbock att företa en 
grundlig undersökning av bjälkarna 
i kyrkan samt ifall det ansågs nöd
vändigt, företa en konservering. Även 
kyrkorådets förslag om anslag på 
100 kr till tidningar på Lunds lasa
rett, antogs av fullmäktige. 

Dessutom företogs val av fyra de
legerade från Skurups församling 
vilka skall välja elektorer från pas
toratet t ill årets kyrkomöte. Till det
ta utsågs Nils Trenk, Helge Johans
son, Hasse Andersson och Hilding 
Jönsson. 



SKOLTEATER I SKURUP l · 

\ 

Några av de medverkande i skolteatern, fr. v. Ingegerd Rosvall, 

Kurt Håkansson och Sven Sjögren. Samtliga på uppläcksresa i 

djungeln 

Skolteaterföreställning av 9 g-eleverna på Skurups grundskola blev 
en succe för de medverkande. Föräldrar och övriga intresserade hade 
mött upp talrikt till föreställningen. Pjäsen gavs · i skolans aula på 
onsdagskvällen och när ridån gick UPP' hade man räknat in 80 vuxna 
och ett 50-tal barn. · 

Pjäsen som gavs av 9 g-eleverna serna i pjäsen ges samtidigt, vilket 

på grundskolan kan närmast rubri- gjorde att scenen blev delad avJ 
.. t ... h" tad på mitten. Handlingen fick en in-

ceras. som en aven yrsP)as, am tim prägel tack vare byråchefens 

ur forfattaren Karl-Aage Schwartz-. s~o!a ?-ängivelse åt ~yk,ten fr~n c.i

kopfs repertoar. Handlingen tilldrog v1lisatwnens fasor till det fna hv 

sig samtidigt på två platser näm- e~ upptäcktsresa i dj';lngeln erbj~der. 
. . ... • VIssa kom1ska detalJer som sakert 

hgen 1 den prententwse byråchef togs till vara dV rollinnehavarna, 

örnstolpes våning spelad av Bo- fick publiken i stämning. De tek

Lasse Nilsson och på en flotte nå- nisk.a hjälpmedl~n fö'r framkallaD:de 

gonstans, i Sydamerikas djung- av Ill.':lsonsk~ ~Jud~ffek.~~r ut~yttJa
ler. Händelserna på de båda plat- des val. Reglssor for p]asen ar ma-

gister Lars Bolin och till hans för
tjänster kan noteras de slående scen

Skurup 

J ordbruksdag hemmet 
i Skurup i ny lokal 

dekorationerna samt hans fasta hand 
över de medverkande. Detta gjorde 
att föreställningen flöt perfekt utan 
generande stakningar. 

Naturligtvis är eleverna glada över 
att på detta sätt kunna medverk!l{ 
till atl det blir ett extra tillskott 
i den resrl:assa .>om man måste ha 
vid klassens skolresc. till Norrland 

Jordbruksdaghem kommer att ord- Ä.':_en P.å andra sätt har. eleverna 
nas av Skurups köping till den stun- hJalpt. till. med att. samla 1n penga 
dande bet.säsongen. Alla föräld- och for mte :>å. Iange sedan hade 

~ rar som är intresserade kan hämta man ett lotten l gång. 

anmälningsblanketter , på socialby-
rån, vilka skall vara inlämnade se- .. 
nast den 22 maj. Skurups gammeldansforening 

Arets jordbruksdaghem kommer att dans~fton och kvartalsmöte på .. 
inrymmas i det nyuppförda dag- dag ~ Sk~r~ps Folkets park. Mate 
hemmet, som man hoppas kan få .t~! . sm borjan kl. ~8.00 och dansen 
färdigt tills verksamheten börjar. Re- borJa~ ikl. 19:00 Melv1ns ol1kester sva

dan i slutet av denna månad eller rar for mus1ken. 
i månadsskfitet sr man beredd att 
ta emot de anmälda barnen. Det är Skurups grundskola anordnar åhö
också tänkbart att det kommer att rardag för föräldrar och målsmän 
ordnas bilskjutsar till och från dag- samt ÖVTtga som är intresserade att 

hemmet av de barn som bor i köping-~ följa undervisningen på lördag och 
ens ytterområden. Detta är emeller- måndag. Tillträde kommer att ske 

tid beroende på hur många som blir till samtliga klasser under bägge da-l 

anmälda från y.tterområdena. gama. . 

Smörmästare A. Knutsson, som gav Skurups mejeri första pris 

tävlan "Tusenkampen". 

Sven Larssons . jordfästning 

En stor mängd kransar och 

/ 

l J) 

riks-
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Svaneholms slott från sjösidan 

Söndagen den 19 maj 

.~vi upp slottsportarna 

till det första gästabudet. 

Slotts~ökets in vigningslunch 

är byggd på ~kånsk tradition 

med sto:t smörgåsbord. l 

Det anrika 1500-tals slottet 

vid den glittrande sjön 

och de vackra omgivningarna 
~ 

. ger den rätta stämningen 

åt Ert slottsbesök 

Väl mött på Slottskrogen 

· sLOTTs~ 
" 

KROGEN . 
SVAl\TEliOLlVI 

Skurup. Tel. 0411/409 82 

IIIJII ... III&.uUI .......... ..,.,. ... ..,IUitiiUI-

Fr. v. minisler Z. P. Westrup,_ ing. N. Brink, fru Cla.ra vem Arnold, 

frih. Jörn Ramel och landslingsman Ingvar Andersson. 

Svanehol~s ~lott inledde under . onsdagen en ny epok i de sk~ska 
&lottens h1st?r1a genmn att oppna slottsrestaurang inom murarna. Pla
ner har p~ liknande satt ~ryftats för andra skånska slott att genom oU,. 
ka !lttrakboner locka turJSter. Gt!nom gårdagens invigning inför 100-ta
let mbjudna går nu Svaneholm i bräschen för denna ide. 

Välkommen! Källarmästare_ Torsten Vollmer, N Ugglarp, har fått ett slott 

att välkomna tin. 

Spaneholm går in bland 
y l 

RESTAURANGSLOTTEN 
Resultatet av en matematiskt mycket märklig inteckning blottades 

på onsdagen för en stor del innehavare av Sverjges bästa mylla (adeln 

och borgerskapet i Skurup med omnejd), villia bjöds på invignings

lunch i Svaneholms restaurang nere i mörka källarvalven. Den restau

reringen gick på 200.000 kr - billig! säger sakkunskapen - men hur 

man kan få en inteckning på denna summa när hela slottet bara kos

tade 90.000 kr är ett bevis fö1· att viljan är god och myllan fet. 



Hur mäng .a 
r)m gängbiljcU iJ>om järnvägen? 
säkerligen int~ lnånga. -Det var 
n~intlig"cn e ndast ett fatal so1n 
1>! \ s in tjd blev utfärdade. En 
.s;•da11 J!ö1ngbiljctl för pro1nenad 
S·i<Uruv- Hydsg ,\rd finns emel
le rtid bcva r:ld h(>S frk Greta 
.Ljungberg. bilden, som är bo
satt i Skurup. Biljetten kan nu 
betr·aktas som en verklig raritet. 

Gangbiljcttcn lir daterad är 
1&!18. P ä den tiden var vägarna 

Biljettens fromsido . .. 

/1111 1. 1 ., ,. 

Gängbilje{ ' 

1' 11/ . r;j)~'. (' '1 ;? 

.t"' Ä -/Y 
.'ltilft l l ''· '" ,,.,, ( ~~ 

och b oksidan. 

s:l pass urusla .i Skurup n1cd 
otnncjd alt de v.i:;~ct tider ~·, 
å1·ct nUppt.~ ligen v;u· rar·har:• för 
g ;ing lnofikanler . f'<ir all liii
JU(Hcs~lt dc sUJn h01dc s;ir.skjJd;, 
sk:lJ :1tt ofta färdas tnc·llan l)r~ 
tt.•r·na i b ·;•klt.•n l~it j:ii·nv~i~cl' 
upplatn hnnvnllölnl<'l för J.!ilUf! 
!r;,fik . 

Sadmu• v;igandc sk;il cmsc:tgs 
fr·k l.jungbcr~s rader ha . De l 
ii r nUruligt-"TI J)i.i honnrn dt:"n 
unik;, bilj<>ll c n blivii ulf:inlad . 
H;u1 lx.'"<.in•v 11:i sin ·tid kläU
hnndd i Skurup ••ch sorn nrr~·iF· . ..._ 
nmn bchiJvdc han urto1 f:ir·das 
tucllun byan1n . JUnlvHgc n vid 
Sktu·up drevs p!l de n liden "'' 
ett pdv.atbulag Maln1ö--Y:o.1ads 
jän\v;igar oct\ golnJ!bitjt•11 c nw 
tick rckv1n:-r-as ·fr:ln M:llmiL 

Prlst"t för aU e •·hftlla fönnit
ncn ntt litnyttja j:irnv:igc n !Hr 
gå nglr;tfik koshodc biljeltirnH"
h<lv.aren en .s.unuu;1 av tvn kn.• 
nor. vilket vc1r slu1·a &.>cng;1r· j 
slute t av förra seklet. Del bll·v 
d ~id(.l r · :1 ldl"ig n:1gon n.asr•.ing 
cf lt."r biljetternn nch e ndast 54 
Hir "" blivii ll!flio·dadc p;i Mal-
1nö--Y stadjäJ·nvägcJl . 

Vissa krav s t;llldcs ocks!-1 v:i 
dern som inru .. •hadc bi ljt•ltl'n , 
Upplys ningar p;i b;,ksld;m g,.,. 
nän1ligcn vid handen · all innt· 
havaren bör lnkttaga "ll i nl<· 
b ·mnpa ner dosscringan1a p..; 
banv;,llen elle r lmll"s tcn . a U 

- jyda banbetjäningens --l.W<iigc"l
ser Och att gtl 01vsidt.'S niir. ·UJ 
get nalkas. allt vid p!\följd :w 
biljettens föl"lust och (ridlys 
ningsst.adg:ms tilliimpandc-. 

A. A . 

1'''"1'r(lmrt// /u r iol.-tfn!Ja: 

J, _fil 'J ,,f(,rl/l"o dn.criulftll"/11 a l)(fllkllt eller 
/,11/Jfl fr lt. 

• J • Ii tf,; l 

.... . u 
J l ) 

,,, l l l 

t/l 

/o ''"! ualka ..... 

111 '' n. ti/l.wi•Jd P r. ,l/l/ rit! 

Miljonaffär 
l{lar i Sl{urup 

Direktör Inge Theander, Sku.rup. 

En uppmärksammad mil jonaffär 
Skurup blev klar på fredagen. 

Direktör Inge Theander, tidigare 
chef för Wickströms Maskinaffär 
som för två år sedan överläts 
till Skånska Lantmännen, har 
köpt Konsum-ägda Wickströms 
Järnhandel. 
Direktör Th!!ander övertar också 

fastigheterna och han berättar för 
A r b e t e t, att också personalen 
följer med. Hoppas han. 

- Wickströrns Järn har i år varit 
konsumägt i precis 20 år och det är 
ett nöje att iiverta ett så välskött 
företag. 

- Orsaken till att jag åter ger 
mig in i affärsbranschen är helt 
enkelt den, att jag tycker det 
räcker inte med att vara lantbru
kare. 

- För två år sedan när rnaskin
affären såldes övergick jag näm
ligen till lantbruk. Men nu ska det 
bli skönt att få ta itu med affärerna 
igen. 
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Trafil{sl{adad 
sl{ur~psho dog 

Den omkomne köpman Va!ter Hans
son, Skurup. 

Köpman Valter Hansson, Sku
rup, 55 år, som på torsdagen ådrog 
sig allvarliga skador vid en tra
fikolycka i köpingen, avled under 

pR2)E7ET d,_,_ ~)j c: 3 

Första lägerskolan 
, i Skurup till Mö lie 

Magister Kaj Olsson, som på måndag tar klassen med sig till Mölle, ocl'· 
på kartan får Eva Lindström, Monika Olsson och. Ulf Andersson orientera' 

sig före avfärden. 

~kurups första lägerskola 6 a-klassen i grundskolan 
reser på måndag till Mölle med en magister, som under 
seminarietiden var med och utformade planerna för 
lägerskoleverksamheten, magister Kaj Olsson. 23 glada 
ätteläggar äntrar tåget via Malmö och ska stanna fem 
dagar. Eftersom klassen omfattar även flickor kommer 
fröken Eva Larsson från lundaseminariet att följa med 
och ta hand om den avdelningen. 
Skurupsbarnen ska bo på turist

hemmet i Mölle, varifrån man gör 
utflykter åt många håll. En grupp 
ska ut och göra intervjuer för att 
få ett grepp om skogsbruket, en an
nan ägnar tid åt lantbruket, växt
och djurlivet, kustremsans befolk
ning, fiskarna m m. Också fyrmäs
taren på Kullen får besök. Kristi 
Himmelfärdsdagen gör hela klassen 
en bussresa i nordvästra Skåne till 
Klippan, Skäralid, Svalöv, Sofiero 
m fl ställen. 

- Kostnaderna per elev beräknas 
till 76 kr men så tillkommer resan, 
säger magister Olsson. Skolstyrelsen 
gav klassen ett generöst anslag på 
50 kr till varje deltagare, en spar
klubb som startade i höstas har gett 
en del pengar och resten har familje-

" fäderna skjutit till. 
Självfallet blir det . inte enbart ar

bete, kvällarna har helt vikts för 
underhållning. Man har delat upp 
klassen i fem grupper, vilka vardera Ska b.li jättekul, säger Alf Huutzel 
får en kväll på sin lott. och Sven Svensson. 



Hotell Smygehus 1 ny gestalt 

Fru s,vea Nilsson i den , nyrenoverade ·.matsalen. 

Det vid sydkusten vackert beläg-

na Hotell Smygehus har på senaste 

tiden undergått en fullständig för

vandling tack vare ett omfattande 
restaureringsarbete. Arbetet är nu 
slutfört och hotellets innehavare, 
fru Svea Nilsson, inviger på sön
dag de tilltalande lokalerna. 
Onekligen har mycket vunnits ge

nom det omfattande restaurerings
arbetet. Strax innanför entren möts 

J>esökaren av en väl tilltagen foaye. 
Förut fanns endast en smal hall där 
gästerna kunde hänga sina kläCier. 
Nu finns stora garderobsutrymmen. 
D~!ssutom har toalettutrymmena 
byggts ut ordentligt. 

Den kanske största omändringen 
har den lokal undergått som tidigare 
använts till sammanträdes- och bio-

1 graflokaL Här har takhöjden sänkts 
med ungefär 1,5 meter. Takbekläd
naden är i modernt material av 
ljudabsorberande plattor. Lokalen 
har omändrats till stor matsal med 
bord utplacerade runt om. Till höger 
har denna stora matsal förbindelse 
med en intilliggande veranda. Tidi
gare var här avstängt med en vägg. 
Genom förbindelsen mellan matsal 
och veranda kan nu även gästerna 
som sitter i stora •matsalen dra nytta 
av den tjusiga utsikt som finns mot 
det strax intilliggande havet. 

Inredningen är helt ny och inven
tarierna har anskaffats från NK och 
Thysells möbelaffär. Armaturen är 
smakfull och vald från specialfirman 
Lyktan i Osby. Den omfattande res
taureringen har kostat c:a 150.000 kr. 
Med de gjorda omändringarna kan 
hotellet nu ta emot c:a 200 gäster. 

WICKSTRöMS JÄRNHANDEL 
I SKURUP F AR NY ÄGARE 

Wlcks.tröms järnhandel AB l Skurup kommer att vid månadsskiftet 
maj/ juni skifta inneha i-are-. Den nye ägaren är direktör Inge 1 Theander, 
Slmrup, som genom övertagandet kommer att åter kny.tas samman 
med det företag där han för jämnt 30 år sedan var anställd bakom 
disken. Han har alltså gjort en förnämlig karrl~. 

I praktiken innebär överlå.tel.sen 
ingen förändring avi rörelsen;; inrikt
ning. Den kommer att drivas i ' sam
ma form som tidi:gare med sorte
ring inom järnhandelsbranschen. 
Detta innebär också att 1 personalen 
kommer att stanna kvar. En föränd
ring kommer dock att ske inom led
ningen genom att den nuvarande 
chef€n, ·disponent Bengt Carls
son, som är knuten till KF kommer 
att lämna sin chefspost i Skurup. I 
hans ställe kommer förutom den nya 
ägaren även fabrikör Hilding Hans
son, Skurup, aJtt vara verksam. 

Företaget som sådant ' 'har 
en grundmurad ställning inom or
tens affärsvärld. Dess tillJromst ~r
rör stg från förra århundradet äå 
bröderna Erik och Ludvig Wickström 
ordnade affärsavtalet år 1885. Det 
är en enorm utveckling företaget 
gjort sedan sin tillk.omst och om
sättningen har i dag mångdubblatS 
flera gånger om, Ä ven lokaliteterna 
har by.tts ut och j•ärnhandeln förfo-
gar i · dag över väl tilltagna för- Dir. Ing e Thea nde r 
säljnings- och , lagerlokaler. 

Den nu berö'rda affru:en av Wick- .gjo11da överlåtelsen kommer dir. The
ströms AB är moderföretaget inom ander således åter att ikny.tas till d€t 
det konsortium som så srri.åningom firmanamn han tidigare konfronte
utvidgades till att omfatta även Wick- rats ;ned. Givetvis hoppas den nye 
ströms Maskin i Skurup. Denna del ägare'n, som är en framsynt affärs
av Wickströmska affärsföretasget har man, att han y.tterligare skall kurr
tidigare ä~ av direkotör Tean-~na utveckla· och intensifiera den 
der men avy.ttrad.es .:ir 1960 verksamhet som bedrivits ända . se-
l till SLMA i Malmö. Genom den nu dan stär.ten. ' 

Den ·omkomne Valler Hansson 

"Black out" 
orsakade 

dödsolyckan 
e Bilreparatör Valter Hans-

son, Skurup, 55 år, som på 
torsdagen ådrog sig allvarliga 
skador vid en trafikolycka i 
köpingen, avled under natten 
på Lunds lasarett. 

Av allt att döma drabbades 
han av någon sort "black 
out", då vittnen såg honom 
plötsligt luta sig åt sidan i 
sin bil. Hansson befann sig 
'ensam i fordonet, då han som 
det föreföll utan anledning 
körde upp på en trottoar och 
genom en häck mot en ce
mentpelare som ocl•så stod i 
vägen innan ett träd i en 
trädgård stoppade den vidare 
framfarten. Fordonet lade sig 
på ena sidan och Hansson 
hamnade intill den krossade 
fönsterrutan. 



Skördetröskning populär· kurs 
vid tantmannaskolan i Skuru·p 

, Agr. A. Holtermann, fantmannaskolan (1. v.) ger ' lantbr. Einar Hoolme, 

O. Vemmenhög · och Nils A. Andersson, S., Sandby handledning i 

reparationsarbetet. · · 

En helt ny kurs påbörjades under måndagen på Skuritps lant-

marmaskola. En kurs med behandling av skördetröskor- och allt vad 
därtill hör. Femton deltagar.e lyckaf,les komma med på kursen men 

mån.gdt!_bbelt flera har gjort förfrågningar. Skördetröskning är ~tt po-

PU}art amne. ' 

Kursledare är agr. A l f B j e l k e -
H o l t e r m an n på lantmanna
skolan och tack vare honom blev 
kursen till. Tidigare har anordnats 
kurser med liknande uppläggning i 
traktorskötseL Dt: 'ordnades så att 
nagra av deltagarna fick ta sina 
ägandes traktorer med till skolan och 
så utfördes genomgång och repara
ticmer på dessa. Samma tankegång 
kannetecknar den nu påbörjade kur
sen. Några av deltagarna anmodades 
ta sina tröskor med och sedan ut
förs reparationerna på dessa. Agr. 
Holtermann tycker detta är en ut
märkt ide, när det gäller att få del
·tagarna ordentligt med på noterna. 
Det blir liksom annat intresse när 
maskinen ägs av dem som är med. 

Deltagarna i den nya kursen kom
IIDer från ett vidsträckt område. Från 
Trelleborg i väster till Klasaröd i 
öster. De kursdeltagare som har trös
kor med, är bl. a. Einar .Hoolme, 

Skurups CKF och CUF 
firar Hemmets dag med gemensam 
kyrksöndag i Skurups kyrka, tors
dagen den 23 maj kl. 10.30. Efter 
gudstjänsten gemensamt kyrkkaffe i 
Föt·samlingshemmet. Möt upp i hä
radsdräkt. 

Samtidigt erinras om att Sktu·~ps 
CKF-avd. håller sitt månadsmöte i 
dag, tisdag, kl. 19.00 på Femkorsets 
cafe. Varor emottages tacksamt till 
den auktion som tänkt hållas under 
mötet. 

·----------------------

ö. Vemmenhög, Karl Gustaf Kris
toffersson, Nygård, Trelleborg, och 
Arne Norrman, S. Aby Kursen va
rar denna vecka ut och omfattar 
sammanlagt 39 tirjU!lar. Av dessa ut
gör 10 tinunar teori och resten är 
anslaget till reparationsarbete och ge
nomgång av tröskorna. Vidare be
hand_las .s kö.rdetröskans konstruktion 

1 och mstallnmg samt hur den tröska
de spannmålen sedan· tor kas och lag
lias. Således en kurs, där lantbru
~aren får en välbehövlig repetition 
a_v sitt kunnande i tröskning jäm
sides med att han kör hem med en 
väl genomsedd skördetröska efter 
kursens slut. 

Lösspringande hundar 

ett problem i S~urup 
Ofoget med lösspringande hundar 

har blivit • något av ett problem i 
Skurup, LtpJ,Jlyser polisen på orten. 
Dagligen får vi påringningar av UPP" 
retade ortsbor som av en eller annan 
orsak haft obehag av dessa lösdri
vande hundar. I den nya hälsovåMs
stadgan, vilken trädde i kraft den 
l jan. C. r , står tydligt och klart ut
t t;yckt att ·på stadsplanelagt område 
skall hundägarna hålla uppsikt över 
sina djm·, framhåller man från po
lishåll. l\ntagligen har inte hundägar
na studerat dessä stadgar tillräckligt 
noga. Nu tänker emellertid in:te po
lisen lägga fingrarna emellan. Her

torp och l'hure Isgren, Kallsjö! Till relösa liundar kommer hädanefter att 

ombud vid SLC-stämman uts. Gun- omhändertagas och vederbörande äga-

~
~ar Nilsson, stenakulla och Einar re får finna sig • att bli rappar-

- ultgren, Slirnminge. terad. \ 
~~~=-----~----------~~~------~L--------~ 

SKURUPSMEJERIST FICK MOTT A 
FINT PRIS l RIKST ÄVLINGEH 

Fr. v. prisutdelaren civilekonom Jan H. Eliaeson, SMR, smörmästare 

Alvar Knutsson, samt handlandena fru Olga Isberg, Skurup, Lars E. 

Jönsson och Williilm Håkansson, V. Vemmenhög. 

Smörmästare Alvar Knutsson, ' Skurups mejeri, fick under mån

dagen motta första priset i den'· av SMR nystartade tävlingen "1.000-

kampen". Tävlingen gäller för smör inköpt i allmänna handeln och 

detta renderade även tre av speceriaffärerna i skurupsbygden till 

extra priser. 

De priser som ' således · delades ut För~ta ·pris, 1.000 kr, fick smörmäs'

under gårdagen på Skurups hotell tare Knutsson motta av civilekonom 

under närvaro av SMR:s represen- Jan E;enrik Eliaeson SMR, stock

tanter, gäller för tävlingsåret 1962 liolm. Vid prisutdelningen uttryckte 

vilket v~ första året tävlingen gått: chdlekonom Eliaeson sin tillfJ,"eds

Deii är öppen för mejerierna i hela stallelse over den yrkesskicklighet 

~andet och bygger på prov .av smör som råder inom mejerihanteringen. 

mköpt i livsmedelsaffärerna. Kon- Tack vare detta ernås kvalitet vilket 

kurrensen var emellertid hård 1·edan. är det bästa vapen i all konkurrens. 

första tävlingsåret och resultaten ' så Produkten är dock även beroende 

pass järima att två förstapris måste av vidarehanteringen utanför meje

fördelas på ae deltagande mejerierna riet och därför har -SMR startat den

i landet. Ett av dessa lyckades ·ei:nel- na nya tävling som bygger på sam.

lert~d Sl,wrups : mejeri lägga beslag verkan mellan mejerier och detalj
på. handeln, framhöll civilekonpro Eliae-

~~-=============-lson. Han överlämnade därefter även 
priserna till de tre detaljhandlare i 
Skurupsbygden qär proven blivit 
slumpal·tat utvalda, nämligen köp
man Olga Isberg, Lars-Evert Jöns
son, båda Skurup samt William Hå
kansson, V. Vemtnenhög.,. 

:övriga närvarande vid prisutdel
!Jing~n var kortsulent Eliert Rahrnn, 
SM~~ Stockholm, direktör C. B. Las
Son,, $ydvästra Skånes Mejeriförbund; 
konsl!llent Malm, Akarp, samt meje
riföreståndare Ove Larsson, Skw·ups 
n1ejevi, vilka var och en på sitt sä,t1r 
hyllade de meriterade pristagarna. 



Störst,a kursen vid Skurups 
yrkesskola har haft avslutning 

• 

Lindström tillsammans med yrkesskolaeleverna Inger 

Strand, Karin Lindskog, Gerli Larsson och Inger Wallin. Eleverna 

visar upp några av de alster som' in'gör i slöjdut$tällningenJ 

Avslutning var det under tisdagen för eleverna i deltidskursema. 

på Skurups yrkesskola. En stor livaktighet kännetecknar kursverksam

heten och antalet kursdeltagare i de nu avslutade kurserna har varit 

322 vilket är det största antal som hittills fått sin undervisning vid 

yrkesskolan. 
'\ 

Närvarande vid avslutningen var. su1ta,t. Han pekade också på den 

förutom kursdeltagarna även yrkes-~ effektivitet som i dag kännetecknar · 
.. . . . yrkesundervisningen och som ger 

skolans lararkår samt skoisty.relsens många en chans till vida1·eutbild-

ordförande Julius Karlsson. Efter ning. ~vslutningen avslutades med 

välkomsthälsning av r~ktor H.. Lind- premieutdelning samt att cieltagarnll 

ström, inleddes avslutningen med en i de olika. avd.elnill;~ama överräckte 
. . .. blommor till sma larare. '- " 

rnusvkst~nd av Skurups Musrksäll- Följande premier utdelades vid ·av- . 

skap under ledning av musikfan- slutningen: Tage Roskvists premium 

junkare I. .A.kesson. Därefter gavs till Jan Herrströrn, Sven Ingvar Pers-
son oe<h Bertil Rundquist, Vernmen- · 

en oriemering över kursernas upp- högs m.fl. häradeys hantverksföre-. 

läggning varvid verkmästare- och nings premium till Stig Johansson, 

förmanskurserna är en nyhet för Gösta Jönsson, Curt JQhansson ' och 

året. Glädjande är också att vavnads- Kur! AnderS!!on, ~rellebor,gs. gurnm_i-
.. . . fabnks premLum till Inger Iillildgren 

och k<?nstsomnadskursern~ åter bhvr~ Lisbeth Beckrnan, Mikael Segerstri)m 

P<?Pulara etter att en tid ha legat och Nils Ingvar Nilsson, BM:s, pre

nastan. helt nere. Ett gott sa;marbete rniurn till Kjell . Isaksson och Axel 

har ratt med yrke~skolan I Ryds~ · Mårtensson, AB Aga-Faxius premium 

gård och en del ~mdre grupper l till Hans Hansson, EL Svetsnings AB 

~urserna har faktiskt kunn~t slås premium till Sven Mårtensson, Wiek-

rhop . . ströms Maskinaffärs AB premium till · 

Efter kurson~ntenng~n tog skol- Brita Per.sson, Skurups handelsför

s~yrelsens .or.dforande till o~da var- enings premium till Ingrid Larsson 

>:1d ~an nktade ett tack .. till samt- och Mai vi Nilsson. Brö.d. Lundgrens · 

liga mom yrkesskolan, for go.tt re- Fotm och Verktygsfabriks premium 

till Marianne Lindell, Skurups te~ 
gelbruks premium till Sonja Truls~ 

Kommunalman lämnar Skurup son, Skurups köpmannaklubbs pre-

En av de mera kända kommunal- rniurn till Stig Strandh, köpman Os

männen i Skurup, skräddarernästa- ear Lööws premium till Eija Sjö.

re J'lllius Carlsson, kommer om någ- .be~g. AB Hans Anderssons premium 

ra veckor att fly.tta från Skurup och .till ,Ulla Nilsson, AB E. öhnners 

.bosätta sig I Malmö. Anledningen till premium till Irma Andersson, Odolf 

detta är, att skräddaremästare Carls- oe<h Kar.olina Nordbergs stipend•ie

son skall tillträda en befattning in- fond till Gert Nilsson: Lennart Nils

om skrädderiavdelningen hos fir- son, Annie Fasth och Anne-Marie 

rna Cason i Malmi:J"\ fr.o.rn. den 1 Jacobsson. Dessutom erhöll Jenny 

juli. Han har: under tiden i Skurup Hanssor;- och .Anna-Greta Dahlgren 

varit mycket anlitad inom det kom- presentKort fran BM, Ulla .lvans~on 

munala och under femton års ti.d ?.~h Ella Olsson . från Wrckstrorns 

tillhört köpingens kommlfnalfullmäk- Jarnhande~, Solve1g H~;kansson och 

ti.ge, i åtta år dess kommunalnämnd Gullan Nilsson från kopman Helge 

och varit skolsty.relsens ordf. sen fy- Johanss<;m och Anna ~ga Andersson 

ra år tillbaka. från W1ckmans Bekladnad. 

. 1k 
~-v . 

Skurups husmodersgymnastik 
jubilerade vid våravslutning 

l 

när man jubilerar tycker fr. v. 

fruarna .. Hanna Danielsson, Gun Falkenbäck, Ebba Andersson, Inger 

Strand och husmodersgymnastikens ordf. fru Brita Bredemar. 

Husmodersgymnastiken har ända sedan starten blivit en uppskat

tad institution i Skurup. Vid vårterminsavslutningen under måndagen 

hade man också glädjen att fira förenipgens · 15--åriga tillvaro. Detta ce- 1 

lebrerades bl. a. med utdelning av rlaketter och flitmärken. 
' 

gymnasnkdir. Signe Sandgren från l •genom lotterier och paketauktioner. 

Den som rog initiativet till hus- .AlLt or.ganisationsanbe.te har under ' 1 

mottersgymnastiken i Skurup var de femtun åren skätts av ordf. fru 

.gymnastikdi.r. Signe Sandgren från Brbta Bredemar, som liksom .gymna

Malmö, som under en .tid var ho-!stikledaren ha.r en utmärkt förrnåga 

satt i köpingen. Numerjl. är hon dersgymnastiken. 

bosatt på annat håll, men hade fak- att stimulera intressetdör husmo-

.tiskt förmånen att leda truppen när ders.gymnastiken. · 

denna firade sitt 10-årsjubilel:l.ID. Trots Jubileet fira.des under ytter- · 

att det under senare år blivit skifte lig;t kamratliga former på Svane

på leda·reskapet är faMiskt intresset holms slottsrestaurang, där man ern

lika stort ännu bland deltagarna. l:iarkerat slottskällaren med dess 

Nuvarande ledareR fru Brita Sjö- .trivsamma miljö. I programmet' 

sten, Skurup omhuldar varmt hus- ingick utdelning av plaketter och 

modersgymnastiken och gör mycket flitmärken. Av dessa ~ick ordf. fru 

för föreningens fr.omma. Brita Bredernar, silverplakett för 15 

Redan från .början var det många å.rs förtjänstfulLt arbet<l och Linnea 

skurupsdamer som tog tillfället i akt Persson samt Asta Akenber,g, brons

artt få några vromars härlig upp- plakett för flitigt deltagande. Bland 

mjukning per ve.cka. Deltag.areanta- flitmärkena utdelades l guldmärke 

let har sedan dess faktiskt ö-kat och med tre ringar. l .gu1d med en 

i ~ag är närmare . ett 50-.tal med ring, två guld, sju silver och tolv 

i ihusmodersgymnastiken. Alla åldrar: bronsmärken. Muntrationerna under 

finns representerade från 20 till 70 jubileet bestod i et t spexig.t upp

~r, men trots åldersskillnaden prä\( tåg. kallat "pensionärsgymnastik" 

las husmq.ders.gymnastiken a'' intimt samt utdelning av buketter gjorda 

kamratskap ·bland deLtagarna. Nå.go.t i choklad till a:lla flitiga deltagare, 

som man inom föreningen är mycket Fru Brita Sjösten fick också av de 

stolt över är, att den drives utan närvarande motta en stilig blomster

anslag. Medlemmarna ordnar själva bukett, som er>lfänsla för sitt goda 

pengar .till den kassa som behövs ledarskap. . · , · 

,i 
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Skurups NTO-forening 
kommer under Kristi Himmelsfärds
dag att slå ett slag för folknykterhe
ten. Lik~om tidigare år kommer man 
att hålla till i stadsparken. Här in
leder Skurups Sqgostunder m. musik
varefter rektor henry Grip Hörby 
t~lar till ungdomen och nykterheten. 
Aven Skurups folkdanslag kommer· 
att medverka med sina vackra folk
danser i färgglada dräkter. 

l Korpträning i Skurup. 
Resultaten vid måndagens korp

sky.tteträning blev genomgående go
da och de bästa blev: Ingvar Pet-
ter~o~, Fna Yrken, 98, Jan Olsson, 
MeJenet, 94, Arnt Persson BM 94 
Albin Härstedt, Br. Ande~sson' 94 
Sv~m Wiking, BM, 93, Sven E. Lind: 
berg, ·BM, 93, Ove, Håk.imsson, Hant
verkarna, 91, Axel Mårtensson M 
91, Knut Svensson, Kullenberg~ 90 
och Kjell Adolfsson, BM, 90 '-po/ing. 

Slimminge bygdegård 

har dans mellan 20.00-24.00 Kristi 
Himmelfärdsdag. Gert Rignells or
kester svarar fö, musiken. Lörda
gen den 25 maj blir det dans un
der samma tider till Teddy Boys 
orkester. Arrrgör båda dagarna ·är l 

Provkör den'· hos 

Otto E. Andersson 
Cykel- & Sportaffär 

Kyrkogatan - SKURUP 
Tel. 0411/404 62 

Skurupsst1,1denter hylla 

De n ybakade studenterna friin .förande Julius Karlsson, f d rektor 

sista årskullen realister och första Holger Holmgren, f d enhetsskolans 

kullen från Skurups 9-åriga en- rektor Ernst Jepsson samt nuva

hetsskola fick en extra hyllning på rande rektor Filip Eiderbrandt. 

Svaneholrrts slott Kristi himmels- På bilden ses rektor Ernst J e ps

färds dag. Det var 13 nybakade stu- son och Ylva Eiderbrandt, som 
denter so;n fick el') glad och tre.vlig 
eftermiddag med f d lärare. I hyll- överlämnar blommorna till L~na 
ningarnanieltog sko1styrelsens ord- LarssoB och Gunnel Karlstedt. 

'l J 

YRKESSKOLSLUT har man haft i Skurup. Man delade bl a ut premier 

till ett 35-tal elever. l samband med avslutningen presenterades en 

intressant expo på a.v eleverna. till,verkade saker. Här har yrke
1
sskolans 

rektor Herlöt Lindström, sömno.dt<lä.rarinna.n Elsa Be-rg, fru Asta Bengts-

l son och dottern . Gun kommit · för att se expon. 
1 



Ny organisation . på förslag 
av skolväsendet i Rydsgård 

En ganska betydande omorganisa
tion av skolväsendet inom Rydsgårds 
kommun har kommit fram på för
slag. Detta innebär i stort, att samt
liga skolbarn i norra delen av kom
munen sammanföras till en skola i 
Slimmingeby. I samband med detta 
kommer en skolpaviljong på 100.000 
kr att uppföras i anslutning till den 
nu befintliga skolbyggnaden i Sllm
mingeby. 

Den nuvarande ordningen av skol
väsendet är onaturligt, framhålles i 
den utredning som företagits av skol
områdets rektor Lago Grönvall. Den 
organisation som finns är en .bland
ning av skolformerna A vch Blb. 
Sex läraravdelningar är fördelade !På 
fyra skolor ooh av dessa är tre "en
mansskolor". 

Just denna form med "enmans
skolor" är en urgammal form, som 
fungerade under den tid då man 
hade bygdeskolor. Med bygdeskolor . ,.,,,,,,,,,.,.,,,.. •· · 

förstås då man tog elever från den ll;~~~~fji!~i~~~·· by eller den bygd där dessa skolor 
var placerade. Underlaget är emel-
lertid för litet av antalet barn inom L~iiiililll 
det egna upptagningsområdet och 

, därför är bygdeskolans tid slut, an
ser utredningen. 

MANGA FöRDELAR 
Med den nya organisation som nu 

föreslagits kommer att vinnas många 
fördelar. Främst då på det pedago
giska området. Sålunda kommer un
dervisningen att på. ett naturligt sätt 
ordnas enligt Aa-skolformen. Elever-
na kommer också i motsats till vad 
som nu är fallet att slippa bvta skola 
under de första sex skolåren. 

Alla eleverna kommer att få till
gång t1ll gymnastiksal och undervis
ningsmaterielen kan ordnas på ett 
ordentligt och överskådligt s'itt i 
därför avsedda materlelrum. eGnom 
detta kan materielen utnyttjas mera 
effektivt och användas av flera klas
ser. Något annat som också vinnes 
genom den planerade omorganisa
tionen är att den pedagogiska de
batten mellan lärarkåren kommer 
att hållas vid bättre liv, aå flera 
lärare kommer att finnas inom sam
ma skola. 

NY SKOLPAVILJONG 
De 1bygdeskolor som kommer att 

ersättas genom oroplaneringen ' är 
skolorna i Tegelladan, Ekarp och 
Trunnerup. För att kunna genomfö
ra förslaget fordras emellertid till
byggnad av lokalerna i Slimminge
by, dit eleverna i framtiden skall 
få sin undervisning. Detta har man 
enligt förslaget tänkt göra mea upp
förandet av en paviljongskola, som 
kommer att rymma två klassrum, 
ett grupprum samt ett maierialrum. 

Även läri\Yl'Um kommer r.tt upp
föras. Hela den yta som erfordras 
kommer att omfatta ca 170 kvm. Med 
yttre planering och övriga utgifter 
har man i ufredningen räknat med 
att den nya paviljongskolan kom
mer att kosta ca 100.000 kr. Den 
tilltänkta paviljongbyggnaden är av 
sådan beskaffenhet att den i hän
delse av stark nergång i barnan
talet kan monteras i stället för att 
stå helt outnyttjad. 

Ärendet har avancerat så pass långt 
att det behandlats i skolstyrelsen och 
i början på nästa vecka kommer 
kommunalnämnden i Rydsgård att 
ge sitt utlåtande innan fullmäktj,ge 
·tar upp frågan till slutgiltig be
handling. 

Så här trivsii!ml kii!n man ha det i Ekarps småskola, som vid om
organisationen kommer att stå lom. Fröken Ingrid Nilsson följer 

dock med till Slimminge. 

studentfest p o Svaneholm / 

Arets studentkull från Skurup hörde inte till de vanligaste. De ha~ 
nämligen under sin tidigare skolgång i Skurup vart med om skolfor
mens omrcformerlng från realskola till 9-årig grundskola. På grund 
av detta bjöds de under torsdagen en särskild uppvaktning av skolan1 
företrädare i kommunen. 

Genom nuvarande rektor Eider- denter den sista kullen från realsko
brandts och skolstyrelsens ordförande lan sökte in till gymnasiet på sanm1a' 

. . . . . gång som första utexaminerade kul-Julms Carlssons mttlattv blev de len från enhetsskolan. Den gamla och 
särskilt hyllade vid en sammankomst nya skolformen· har således med årets 
på Svaneholms nyinvigda slottsres- studentkull gått hand i hand under 
taurang. Bland övriga närvarande gymnasietiden. 
representanter från skolväsendet i Vid samkvämet som därefter följd~ 
Skurup som deltog i hyllningarna blev det ytterligare hyllningar av de 
märktes f.d. rektorerna Holger Holm- närvarande skolrepresentanterna och. >l 
gren och E. Jeppsson. studenterna fick även motta var sin .,. 

Sammankomsten började med stu- blomhuJrett av nuvarande rek.torsdot- CJ' ;;-
dentsång vareftel' rektor Eiderbrandt tern Ylva Eiderbrandt. Sist tackade ~ <./ r
tog till orda. Han berörde den hän- studenterna för uppvaktningen ge- . ' 
delse som utmärkte årets Skurupsstu- l nom Ake . 

Fr. v. Gunilla Johansson, O. Vemmenhög, Gerd Hii!nsson, Skurup1 
f. rektor Ernst Jeppsson, rektor Filip Eiderbrandt, Ruth Nilsson, Sku
rup, Mii!rianne Lidberg, Skurup, och LisbeJh Henriksson, Slenbergef. 



MANGA .DELTOG I SKURUPS 
KORPORATIONSSKJUTNlNGAR 

Fr. v. Inger Lönnborn, damklassen, klassegraren i klass l Arne An
, dersson, Näsbyholm och skogsanställda, samt Allan Nilsson, Frode 

Lund. 

Korporationstävlingen i Skurup under torsdagen samlade liksom ti
digare år ett stort deltagarantal. Sammanlagt var 180 skyttar från olil>a 
korporationer med och tävlade. Bästa resultaten för dagen i mästerska
pet 300 meter uppnåddes av Gösta K vant, Polisen, som fick 194 poäng, 
följd av Lennart Bergh, Hantverkarna på 193 p. · 

I Mästerskapsklassen 200meter kom lanställda 98 2. Allan Nilsson, Frode· 
Leif Göran Karls~on, Fria yrken etta Lund 98 3. Albin Herrstedt, Br . An-
med 196 p. Ett vackert resultat i det 4 K · L M 
blåsiga väder som rådde vid täv- ~er.sson . 97 . n ster J rsson,. e-
Ungarna. Två blev Sven Olof Ols- Jenet 97 5. Sven Lersto'rp, Pekpmnen 
son, F:a Uno Roos, med 192 p, I öv- 95 6. Tongny Lindvall, BM 95 7. 
ri.gt kan noteras goda resultat vilke~ Ove. Gustavsson, Skp lan tbr. 94 8. 
v1sar .att s~yttarna som deltog var l Ove Håkansson, Egna företag 94, 9. 
verkhgt pnma form. Leif Göran Karlsson Fria Yrken 93, 

I lagtävlingen belade BM de förs- 10. Tore Bjellgren, Skp lan tl:>r. 93 11. 
ra platserna både i tremanna och i Arne NUsson BM 93 12. Amok! J o
sjumanna-lagtävlan. Resultaten blev hansson Fria Yrken 93 13. Fer Vi
således i tremannalag-tävlingen l) king BM 93 14. Ka j Nilsson Lant
BM. 286 p., vilket renderade till förs- man~askolan' 93 15. Claes Lu~dgren 
ta inteck~!ngen i vandringspriset. 2) P.olisen 93, 16. Sven Olof Olsson, F:~ 
Skogsanstallda 280 p. 3) AB ~r. An- Uno Roos 93, 17. Knut Sveili\Son, Kul
persson 277 p. lenbengs Maskin 93 18. Sven-Ake 

I 7-mannalag.tävlingen blev resul- Sernert, SJ 92. 19. Jan Olsson, Mej e
taten l) BM 661 p. och vandrings- riet 92 20. Nils H. Norden, VoV 
priset för alltid i denna lagtävlan. 2) 91, 21. Bertil Thomasson, Li,dbergs 
AB Br. Andersson 628 p., 3) Skurups 91, 22. Helge Feuk, SJ 91,23. Gösta 
lantbrukare 628 p. 4) Mejeriet 626. Jönsson, Kullenber.gs Maskin 91. 

Klassegrare blev för klass I Arne Klass H: Ingvar Pennander , BM 86 
Andersson, Skbgsapställda med 98 p. 2. Kjell Arne Olsson, Fria Yrken 
efter en hård strid mellan Allan Nils- 82 ooh 3. Sture Jönsson, Skp lantbr . 
son, F.r.o.de Lund, som också uppnådde 78. Klass III: l. Clas Söderll.lnd; BM 
samma resultat. Klassegrare i klass 97, 2. Artur Kristensson, BM 95, 3. 
II Blev Ingvar Pennander, BM, 86. Erik Hansson, Sk'P lantbr 93, 4. Kj ell 
Klass UI: ' Klas Söderlund, BM, 97 Ake Johansson, Me jeriet 89 och 5. 
p. Klass IV: Gunnar Nilsson, Br. An- Gunnar Nilsson, Fria Yrken 89. Klass 
dersson, 97. Klass V: Gösta Kvant, IV: l. Gunnar Nilsson, Br. Anders
Polisen, 94 p. och Klass Veteraner:: son 97, 2. Lennal"t Bergh, Harut
Hialmar Persson, Br. Andersson, 90. verkarna 97, 3. Kur·t Andersson, BM 

I damklassen blev Berit Jönsson, 94, 4. Jahn F. Jönsson, VoV 94; 5. 
BM, klassegrare med 90 poäng. Ingemar Larsson, BM 92 och 6. N. G. 

Resultatlistan i sin ihelhet ser ut Olsson Sko.gsanställ.da 92. Klass V: 
enligt följande: Mästerskap 3oo m. 1. Gösta Kvant, Polisen 94, ?.. Einar 
l. Gösta Kvant, Polisen 194 2. Len- Arrtonsson BM, 94 och 3. Uno 
nart Ber.~h, Hantverkarna 193, 3. Roos F:a' Uno Roos 93. Klass Ve
Ni:ls O. Olsson, Skogsanställ.da 191, 4 . . teran:er: 1. Hjalmar Persson, Br. An
Uno Roos, F:a Uno Roos 187 5. Klas i=:==..:._:::...;;:.:::::==-=.~=.::;2..-=-:..:_---"--' 
Söderlund, BM 187, 6. Gunnar Nils- ~ f :) 
son, Br. Andersson 185. . ·5 / 1.7 -

Mästerskap 200 m: l. Leif Göran J~ . . 
Karlsson, Fria Yrken 196, 2. Sven ~ ~ 
Olof Olsson, F:a Uno Roos 192, 3. 
Arne Andersson, Skogsanstäl1da 192 ') 1 

4. Tore Bjällgren, Skurups lantbr. ~ 
192, 5. Kaj Nilsson, Lantmannas·ko-
lan 191 och 6. Per Viking, B~ 170. 

1 
Lag;tävlan: tremannalag l . BM 286 

poäng 2. Skogsanställda 280 3. AB 
Br. Andersson 277. Sj'lUllannalag: l. j ' ' 

l BM 661. 2. Br. Andersson 628, 3. 
Skurups lantbr. 628 och 4 Mejeriet ! 

1

626. 
Individuella resultat i oliika klas

ser: lidass I l. Arne Andersson, Skogs- 1 



r-r<oRPS~YTIET I SKURUP 
.... ·---- . 

· Korpskyttet i Skurup samlade i år.'180 deltagar'e, vilket visar att skyttet fortfarande iir på väg framåt. 
Korpmästare blev i år för andra året' i rad Leif Göran Karlsson på 200 m med 196 poiing, på 300 m segrade 
Gösta Kvant med 194, medan i .- huvudskjutningen jägare Arne Andersson, Näsbyholm , tog hem segern på 
98 poäng. Han tävlade för de skogsanställda. I sex-sjumannalag vann Bo1inder-Munktell vandringspriset 
för alltid med 661 p samt första. inteckningen i ett nyuppsatt vandringspris för tremannalag. På bilden skjtLt
leda.nn Tore Jönsson, t v, samt fru Anita. Borg-Ros kvist, som visar skjut~esulta.tet för sin fader, fabrikör 

Tage Roskvist, vilken deltog med tre lag. 

) 



Nilsson är även garvad slagruteman, och har man inget annal går det bra att ta ut vatten också med rovan. 

Profet 
• 

Skurup siar varm och torr sommar l 
Sommaren kommer ~tt bli varm 

men torr enligt väderleksprofet 
A l b i n N i l s s o n, Hylteberga, 
strax utanför Skurup. Hans kom
mentar till det fina sommarvädret 
just nu är att värmen har kom
mit för att stanna. 

- Atminstone blir det varmt en 
månad till, hävdar väderprofet 
Nilsson bestämt. Regnet blir där
emot sparsamt. Det som faller blir 
i form av åskregn. I slutet på juni 

kan det dock hända att lågtryck 
kommer att ge en något våtare 
väderlekstyp en och annan ·dag. 
~ Juli, semestermånaden, blir 

däremot något ostadigare till sin 
natur. Inte så att det faller mi)'c
ket regn, men det blir inslag av 
kyligare luft, som gör termome
tern litet orolig. Ja, semesterfirar
na med för den delen, säger spå
man Nit'sson med ett skälmskt 
leende. 

- Vad skall man tro om Sku

rupsprofeten? Naturligtvis kan in

te hr Nilsson, som spått väder sen 

snart femtio år tillbaka, garante

ra att allt han siar slår in. Men 

för det mesta har han rätt utom 

i fjor förstås. Då satte vädergudar

na sig helt på tvären och ville in

te alls hålla med hr Nilsson. 
- Skurupsbygdens väderleks-

profet är känd även utanför Sku
rups gränser och han har fått an
bud från Sveriges Radio om ett 
framträdande i TV, påstår han 
själv i alla fall. Men han är ingen 
vän av ståhej omkring sig och 
därför har han låtit det bero så 
länge. Till nästa år kanske om 
jag är pigg, skojar han. Hur det 
nu är så är det i alla fall lugnast 
hemma i den gamla gården utan
för Skurup. 

Y -

Q 
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GåJlg b_iljett på järllVägen 
HUR MÅNGA bar hört talas om gångbiljett på järnvägen? Säkerligen 
inte många. Det var nämligen endast ett fåtal som på sin _tid bh~v utfär
dade. I Skurup bos fröken G r e t a L j u n g b e r g finns emellertid 
en sådan gångbiljett för promenad mellan Skurup-Rydsgård bevarad. 
Den får numera beimktas som eu vet·klig raritet. 

· Biljetten, som frk. Ljungberg lyc-~ Skurup med omnejd att de knappast 
kats bevara, är daterad år 1898. var farbara för gangtrafikanter. 
Vägarna var då så pass urusla i För att tillmötesgå dem som hade sär-

' 

Fröken Greta Ljungberg med en gångbiljett för promenad på banvallen. 

skilda skäl att ofta färdas mellan av två kronor,' vilket var stora pen
byarna lät då järnvägen upplåta ban- gar i slutet på förra seklet. Det blev 
vallarna för gångtrafik. 

~t:t(~ l 
Sådana vägande skäl ansågs frk. 

Ljungbergs fader ha. Det är näm
ligen på honom som den unika bil
jettel} är utfärdad. Han bedrev på 
sin tid klädhandel i Skurup och spm 

därför aldrig någon rusning efter 
biljetterna ooh endast 54 lär ha bli
vit utfärdade på Malmö-Ystad-järn
vägen. 

Vissa krav ställdes också på dem 
som innehade biljetten. Upplysnin
gar på baksidan ger nämligen vid 
banden att innehavaren bör iakttaga 
att inte trampa ner dosseringarna 
på banvallen eller ballasten, aH lyda 
banbetjäningens tillsägelser och att 
gå avsides när tåget nalk~s. allt vid 
påföljd av biljettens förlust och frid
lysningsstadgans tillämpande. 

'\ 

affärsman behövde -- hi:m · oftå · färdas 
mellan byarna. Järnvägen vid Skurup 
drevs på den tiden av ebt privatbo
lag Malmö-Ystads järnvägar och 
gångbiljetterna fick rekvireras från 
Malmö. _ 

Priset för att erhålla förmånen att 
utnyttja -järnvägen för gångtrafik 
kostade biljettinnehavaren en summa 

upptar bestämmelser för hur man bäst promene
rar på järnvägen. 



Jordbrukardaghemmet i Skurup 
·en upplevelse för de minsta, 

Premiären på barndaghemmet i Skurup inleddes bl. a. med läkar
undersökning. Det är dr Per Eric Ringberg som här undersöker 

Per Lennart Hultberg. 
l 

Det nya barndaghemmet i Skurups köping invaderades under tors
da~en av 21 förväntansfuila , småttingar, som av sina mammor hört 
hur fint det skulle .vara. Deras förväntningar slog in. Jordbrukar
tlagltemsstnrten blev en upplevelse. 

Redan tidigt på mor,gonen an- ~ Två stora lekrum finns ·i r.em;:net. 
lände de första .barnen. Den ;nya Det ena av dessa ar mera: tankt 

T"' , l"k d .. ·h tt som sovrum, då småttingarna skall 
mt JOn var sa o l ar· emma, . a sova middag. Dessutom finns ett ul-
det tog en stund innan småttingar- tramodernt kök samt även små prov
na hann vänja sig. Tänka sig, ut" kök för barnen. Aven dessa i lagern 
ropade de förtjust att ha bord och höjd · för småttingarna. Förestånda
stolar som är la,gom i höj.d för oss rinna för barndagshemsverksam>he
at t s itta vid. Det nya hemmet är ten är fru Sonja J önsson, Skurup 
nämligen utfört just med tanke ' på biträdd av Anita Olsson. Kock är 
de små, så att de' · slipper kliva Svea Jönsson. Naturligtvis tyckte 
upp. Allt är i lagom höjd för deras alla det var trevligt att arbeta i så-
W= ~m~a 

SKOLIDllOTTSDAG I SKtJRUP 

Skolidrottstävlingar hplls under to,rsdagen i Skurup, där förutom 
Skurupsskolorna även Anderslövs och Svedala skolor var med: 
Samnianlagda deltagareantalet låg vid ca 200. Trots den inlens·iva 
sommarvärmen var ka~andan god och många fina resultat upp
nåddes. Kvartetten ovan beslår av. fr. v. Bi'rgilla Mårtensson, Sku
rup, Juliana af Ugglas, Skurup, Gisela Hansson, Svedala, och Britt 

Friberg, Anderslöv. 



'\ 

200 elever på DM i SkurUp 
Inte mindre iin 200 ungdomar samlades til! sko!idrot.tstäv!ingarna i $kump om distriktsmästersk!J-pe{. Detta

garna kom från Anders!öv,' Svedala och Skurup. ·Pä bilden, fr v: Ann Margret Jönsson, Anders!öv, Monica 

Green, Svedala, Ros-Marie Karlsson -och In ga-Maj Severin, båda Skurup. 

Skurupsscouter på läger 

Skurupsscouierna hade under weekenden sitt första !äger för året. D~t 

hade för!~gts ti!! Börringe. I upptakten de!t~a 17 skumpsscouter under 

ledning av Erik 1Mårtensson och Johnny Ljunggren. Här är det Gert 

Johansson, Ingemar Bokander . och Bo Ivars,son. som är startk!a.ra för 

lägerutf!ykten. 

Kock iSkurup j 

Bctrndagherrim et i 'Skurup har 

haft .premiär. •21 bctrn var med orn. 

,premi/iren, .barn i å1dern ett. till 

sex ·år. De ljuset och trevUgtt !oka

!enw blev mycket uppskattade. 

Förestt),nderska är fru Sonja 
Jönsson. 



På lördagen . öppnade · Wickströms Järnhllndel i Skurup i ny regi. Direktör, 

Inge Theander hälsade själv kunderM välkomna. På bilden fd:r första 

kunden, fröken Selma Håkannon, Skurup, blommor av dir Theander. 

Andra kunden var Gert Ake Johansson, 80m akulle köpa en fotboll. Som 

första manliga kund fick han bollen som gdva. 

SKURUPS YRKESSKOLA hade avslutning på lördagen. Rektor H. 

Lindström talade och skolstyrelsens grdförande, Julius Karlsson, delade 

ut betygen till bl a Ann Christin Persson, · Skivarp, Gunilla Severin, 

Katslösa, Ann Klristin ·Håkansson, V Ve1nt<tenhög, Mcwianne Andersson, 

Blentarp, och Laila Olsson, Anderslöv, som gått igenom kontorskiLrsen. 

SKURUPS FOLKPENsiONÄRER 
PÅ TREVLIGT SOMMARMöTE 

Någ'ra av deltagarna på Svaneholms borggård, fr. v. fru Alma Sos lack, 

fru Emma Åkesson, fru Fr~drika Larsson och fru Lovisa Nilsson. 

I strålande sommarväder höll under onsdagen Skurups folkpensio

närsförening sitt traditionella sommarmöte på Svaneholm, Medlemmar

na l förenlngen mötte talrikt upp och tillsammans 106 personer deltog 

i sammankomsten. 

l 
l 
l 

Mötet började med att folkpensio- härmed kom han ,även in på den j 
närsföreningens ordförande Aleclus omgivande bygdens historia där sär· 
Hansson, Skurup, hälsade de närva- skilt kyrkans roll i forna tider pa
rande välkomna varefter det blev iingterades. 
parentation över bortgångne med- Efter detta anförande blev det le
lemmen fru Maria Albrektsson. Där- kamlig förtäring i riddarsalen på 
efter berättade ordföranden om sina slottet sam1; därefter rundvandring i 

egna minnen som han haft förkni~- hembygdsmuseet. I det vackra vädret 
pade med S~~neholm och som vant var det också m~ga som passade på 
enbart angenama. ' att ta sig en titt i den stiliga slotts• 

Mera om Svaneholm och bygdens parken. Naturligtvis blev det även 
historia fick pensionärerna sig till tillflille att titta in i den nyblivna 
livs genom ky!·koherde Gunnar Wal- slottsrestaurangen och mötesdelta

lin, Skurup. Han utgick. från Svane-, garnas beundran var stor över den 
holms historia Under MacLeanska utveckling som skett under ·senaste 
tiden och fram till nu. I samband tiden på Svaneholm. 



••••••••• 

, .. 

- Jippi Ho, här kommer 11· 
årige vilda-västernryttaren P e r • 
E r i c M a g n u s s o n, Janstorp 
vid Slimminge i full karriär på sin 
egen självdresserade ridhäst, tio· 
månaders tjurkalven (l) "Smokky". 
Ja, synen är i sanning unik! 

Det började för omkring fjorton 
dagar sedan när "Smokky" skulle 
släppas på bete. Helt resolut klev 
Per-Eric upp på ryggen på den 
ystra kalven, som inte alls kimst
rade inför det ovanliga med en 
ryttare på ryggen. Sedan dess tar 
Per-Eric och "Smokky" en ridtur 
varje dag i de vackra omgivning
arna kring sin faders gård. 

Har man en så ovanlig ridhäst, 
då skall det också vara litet snits 
över ridutstyrseln. Per-Eric snick
rade själv ihop sadel och seldon 
och nu sitter han stolt i sadeln i 
sin cowboyutrustning med pistolen 
vid sidan i hölstret och den bred
brättade cowboyhatten käckt på 
huvudet. 

"Smokky" är en läraktig kamrat 
och han lystrar tilt Per-Erics kom
mandorop. Tygel har han också 
vant sig vid och lyde-r minsta vink 
han kiinner i grimman. De sista • 
cl.agarna ha-r "Smokky" också lärt 
sig gå i trav, galopp och slcritt. En 
ve-rkligt läraktig -ridhäst - den en
da i sitt slag i Skåne? 

•••••••• 

~-6-~----
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HELTIDSKURSA VSLUTNING 
PÅ YRKESSKOLAN I SKURUP 

Några av eleverna p å husmodersskolan fr . v. Kerstin Jönsso n, Skurup, 

sysfra rna Lisbeth och Gunnel La rsson, Lindby sa mt Inger Wallin, Skurup 

Eeleverna i de båda heltidskm-serna på Skurups yrkesskola, hus

morlerskursen och kontorskursen, höll i går avslutning på grundsko

lands aula. Inalles utexaminerades 28 elever från de båda kurserna, 

Ett särskilt gott betyg fick samtliga av yrkesskolans rektor H. L i n d

s t r ö m i hans hälsningsanförande. _ 

Närvarande vid avslutnmgen för-' sona! för deras insatser under läs

utom föräldrar och målsmän var året. En särskild hyllning bestods 

även grundskolans rektor F . E i d e r-· därefter åt Julius Carlsson av yrkes

b r a n d t samt skolstyrelseordf. J u- skolans rektor som överlämnade 

l i u s C a r l s s Q n, vilka båda fick blommor. Det var nämligen sista av

ett tack av rektor Lindström för gott slutningen hr Carlsson var närvaran

samarbete under året. Programmet de i egenskap av skolstyrelsens ordf. 

på avslu-tningen inleddes med sång Han kommer nämligen inom kort att 

av de avgående eleverna under led- flytta från orten. Aven rektor Lind-· 

ning av kantor A I v a J ö n s s o n, ström fick motta blommor av de av

Skurup. Därefter riktade rektor gående eleverna. Man slöt med 

Lindström några ord till eleverna psalm 474. 

samt redogjorde för de båda kur- De premier som delades ut var 

serna. Han meddelade samtidigt att från Skurups mejeriförening, Wem

handeis!ärare I n g a K r i s t i a n s- menhögs-Ljunits köpmannaförening, 

s o n, som under Jäsåret tjänstgjort Sean, ad v. Gunnar Gottfries, bok

vid kontorskursen fått annan anställ- tryckare Sven Lidberg, Kullenbergs 

ning och lämnar skolan. Rektor Maskinaffär, Lindskogs Eftr., samt 

Lindström slutade med att citera ur från Skurups sparbank och bokhandl. 

Ola Hansson och Anders Österling Gösta Lidberg. Dessa premier förde

samtidigt som han önskade eleverna lades på kontorskursen mellan Ma

lycka till i förvärvslivet. rianne Nilsson, Margaretha Hermans-

Efter premieutdelning a\skolsty- son, Gun-Britt Johansson, Laila Ols

relseordf. Carlsson följde ianosolo son, Birgitta Pehrsson och Bodil 

av avgåend-e eleven S t i g M o b e r g Ahlkvist samt på husmodersskolan 

innan Carlsson åter tog till orda och Kerstin Jönsson, Karin Lindskog, 

tackade rektor, lärare och övrig per-, Gertie Larsson och Kerstin Persson. 

.{'KLJ ~ %65 
FYRA GENERATIONER 

_De fyra generationerna ovan: J öns Persson, :;nårestad d tt . M 

h tld Larsson, _ Persbogård, Skivarp, dotterdottern Ulla~B~ttei~ar~:

Palmåagården , Skurup, och dotterdotterdottern Margaretha Larsson PaJ ' 

mag rden, SkuJ;"up. (Foto: Sernert, Skur up). ' -



l 

Några av deltagarna i jubileumstävlingen. Fr. v, Per Svensson, Masse Månsson, Åke Mårtensson, Göran 

Andersson, Sjöbo och Ingemar Jönsson. Alla utom Göran Andersson har tidigare tillhört Skurups . AlF 

Masse Månsson i slag • 
l Skurup 

Vid Skurups AIF:s jubileumstäv- Spjutkastning: l) Alf Andersson, 4) Bo Persson, Ystads IF 2.47 O· 5) 

lingar under lördagen på idrottsplat- Limhamn 49,94; 2) Bertil Olausson, Paul Bertilsson, 1K Finish 2.49:5; 6) 

sel?: .nåddes en del goda resulta.t. IK Finish 49,86; 3) Boris Brundin, Kjell Malmkvist, Heleneholms IF 

~ladJande var att f. d . Skurupsfn- Limhamn 44 47. 2.50 O· 7) Lars SJ'öberg Y st d IF 

rdrottaren ·Masse Månsson, som nu- ' ' ' • .. a s 

mera tävlar för Malmös Heleneholm, 400 m: l) Göran Andersson, Sjöbo 2.50,4; 8) Ronney Bergstrom, Hele-

vann 800 m. löpning på den utmärkta IF 52,9; 2) Torbjörn Pongratz, IFK neholms IF 2.51,0; 9) Hans Pa·sson, 

tiden 1.57.5. Hälsingborg 54 9· 3) Jan Bramer KFUM Kristianstad 2.54,3; 10) Ake 

För att notera något negativt kan Limhamns IF 5S s. ' Nilsson, IFK Lund 2.54,5. 

sägas, att publiktillströmningen var ' 1500 . l) I F lk IFK 

minimal. Men så var också vädret 200 m: l) Ulf Ståhl, Heleneholm . . m. ngvar o esson, 

för varmt för dessa friidrottstävlin- 23,8; 2) Rolf Törnkvist, IFK Hälsing- H'alsmgborg 4.03,2; 2) Jan Hansson, 

gar. För de jubilerande AlF-arna lät borg 24,5; 3) Göte Andersson, IK Pal- Helen~~olms IF 4.10,2; 3) Tore Pers-

speakerns röst genom högtalaren som las 24 7. son, SJobo IF 4.24,3. 

skön musik och en påminnelse om L" ' ,dh . l) J M li St ... Kulstötning· l) Krister Wittbom, 

den tiden när Skurups AlF var en ang opp. an e n, ensJons . 

egen fristående friidrottsförening IF 6,45; 2) Ken Hellqvist, Limhamn Heleneholm 15,27; 2) Per Svensson, 

100 m heat A: n Göran And~rs- 6,43; 3) Per Svensson, Heleneholm Heleneholm 11,97; 3) Alve Jönsson, 

S "'b IF 113 2) B"' J b 6 39 Heleneholm 11,19. 
son, JO o , ; JOrn aco s- • · 
son, Heleneholm 11,7; 3) Ulf Ståhl, Tresteg: l) Jan Melin, stensjöns IF 3000 m: l) Ingvar Jönsson, Sjöbo 

Heleneholm 11 8· 4) Bert Frank Lim- 13 08· 2) Ingemar Jönsson Helene- IF 8.41,6; 2) Kurt Hansson, S:t Olofs 

hamns IF 11,8: ' ' h~~ 12,64; 3) Jan Månsso~, Helene- IF 8.42,5; 3) Jean Landström, IK Pal-

100 m heat B: l) Per Svensson, He- holm 12,17. las 9.09,3. 

leneholm 11,8; 2) Claes Svensson, 100 m, 14-års juniorer: l) Lars Här- Höjdhopp: 1) Ken Hellkvist, Lim

IFK Lund 11,9; 3) Rolf Malmgren, lin, Heleneholm 13,3; 2) Karl-Ake hamns IF 1,85; 2) Ingvar Jönsson, 

Heleneholm 12,2. Månsson, Heleneholm 13,4. Heleneholms IF 1,70. 

800 m: l) Masse Månsson, Helene- 1000 m, 18-års juniorer: l) Tomas Diskus: l) K11ister Wittbom, Hele

holm 1.57,5; 2) Inge Andersson, IK Olsson, IFK Hälsingborg 2.44,3; 2) neholm 45,96; 2) Göran Holmberg, 

Pallas 2.00,5; 3) Aster Nilsland, He- Uno Nilsson, IFK Hälsingborg 2.46,4; Heleneholm 36,14; 3) Bengt Sture 

leneholm 2.03,1. 3) Björn Therkelsson, Ystads IF 2.46,9; Bengtsson; Heleneholm 31,70. 



Avslutningen i idrottshallen blev fond), Ros-Marie Nord Oy:6c (Ur Tho

nära nog en folkfest, där många av mei fond), Lars Prahl 9y:7b (Ur Jens 

'------"< --=~---------elevernas föräldrar mött upp. Sär- Hjorts fond), Kurt O.tterström 9y:7b 

V ack er avslutning i Skurup 

Rena exqmensyran för .niorna 

de avgående högstadieelever- (Kullenbergs Järnhandels premium), 

na blev föremål för hjärtiga hyll- Tom Sörensson 9y:7b (Kullenbergs 

ningar etter avslutningsceremonien Järnhandels premium!, Jan-Åke 

av kamrater och föräldrar . Avslut- Jeppsson 9y:7b (Knutssons färghan

ningen inleddes med ett omfattande dels premium), Inger Lundgren 9,g 

musikprogram, där grundskolans (Ur Skurups Sparbanks premiefond, 

egen ol'kester och sångkörer med- 100 kr),lngr1d Bengtsson 9g (Ur Sku

verkade. soloframträdanden i sång rups Sparbanks premiefond, 100 kr), 

och piano gjordes också av Anna- Gunilla Olsson !lg, (Ur Ola Lars

Lena Magnusson, Asa Eiderbrandt sons stipendiefond, 100 kr), Claes G. 

och Kerstin Romner. Andersson 9g (Wemmenhögs Härads 

Därefter följde , meddelanden av S~arb~nks premium, 100 kr l, · Lars

skolans rektor F. E i d e r b, a n d t EJ e N1lsso!'l 9.g (Rektor .Er~~ Jepps

gällande eleverna som kommer igen sons prem1uml, Sven-Enk SJogr~n 9g 

vid höstterminen. Ett tack riktade (ReM?r Ernst Jepps~ons l)rem1um), 

rektorn också till skolstyrelseordf. Kerst.m Romner 9g 1 musik,. orgel

J u l i u s C a r l s s 0 n, Skurut- som speln!ng, CBokhandl. Gosta ~1dberg~ 

inom närmaste tiden lämnar Skurup prem1um), Inga-Ma~ Severm !lg : 

och därmed också sin befattnm.g som musik och ~ffiil:ashk (Ur Thol?e1 

skolstyrelseordf. Efter rektorns tal fond), Lars-EJe N1lsson 96, Dan Nils

följde premieutdelning av skolinspek- son 9g, Lars Sernert 9a, Knut-Ingvar 

tör Ahlner, Malmö samt utdelning av P~rsson 8b, Kurt Håkansson 9g, Gu

.gymnasti:ki.drottsmärke av gyrona- nilla Olss.on 9g, Rolf Johansson &d och 

stikdir. E 1 s e A n d e r ss 0 n . Claes Manss~n 9ag hade .~orats av 
kamraterna t1ll skolans "basta kam-

Skolstyrelseordf. Carlsson tog där- r,_,aU<t-" . ._., ______________ _:,;, 

efter till orda och tackade rektor, ' 
lärarkår samt övrig personal vid sko- _ 
lan. Ett särskilt tack riktades till de 
lärare som innevarande läsår avgår 
från tjänst vid Skumpsskolorna. Av 
dessa lämnar småskollärarinnan 
Hel ,ga Sandel sin tjänt med 
pension efter 38 års lärartjänst vid 
skolan i Skurup. Hon blomsterhylla
des av skolan samt av sina elever. 

. l 
Anita Larsson, 9ag, (LwnsClubs 

. Mag. All a n Sam u e l s s o n kom

d ukl iga e lever i avgångsklasserna. Fr. v.: Antla mer också att lämna S:kurup efter 

stip. 500:), Kristina Vifot 9ag 
(F.d. elevers vid realskolan premium) 
Birgitta Larsson 9ag (Ur Thomei 
fond), Kerstin Månsson 9ag, Eva-Bo
di! Pehrsson 9ag, Bo Hansson 9ag, 
Nils-Er~k Magnusson 9ag i gymnastik 
(Ur Thomei fond), Anne-Christine 
Nilsson 9a (Ur Jens Hjorts fond), 
Ulla-Britt Persson 9a, Margareta 
Larsson 9y:2 i hemkunskap, Annika j 
Nilsson 9y:6c (Ur Ola Larssons stip-

Larsson V. \(emmenhög , so m tilldelades Lions slip., Klas Månsson, som fyra års . tjänst, likaså. ~n n a-K l a -

' ra Arv1dsson, mus1karare Sune 

valdes till skolans bäste kamrat och Inger Lundgren, Skurup Ekberg samt Monika Laves-

l k a n t z , och G u n P et t e r s s o n. 

Högtidlig skolavslutning ägde under måndagen rum vid s~oloma l Avslutningen slöt med kort andakts

Skurup. På morgonen hölls avslutning med småskolan _samt .~Vld Sand- stund av kyrkoherde Gun n a r 

åkra skola medan på eftermiddagen g~m.ensam avslutnmg for .. grllD:d- W a Il i n, Skurup. 

skolan ägde rum i idrottshallen. Samhd1gt lanmade 90-talet bogstadie-
d kl k 1 b k · Efter avslutningen åkte de av-

l -~e.l-e_v~e_r_u_r_n_io_n_e __ a_s_se_n--'-'-s ~o~an-~a_o_m_s_Ig_. -~--~------~gående eleverna ur nionde klassen, i 

_, • J lövade vagnar till Svaneholm, där de 

... , ....... ·.-· .......... .....,,."""'"'""""""""""~.....,_...._ ___ _ _ ~- blev bjudna på förfriskningar. För 
----.. 

r1a.l'Y'I cu'"" -Fn,...t.,.:-:+4--- · Jr-

Musil~sl~oleavslutning 
• 
l Anderslöv 

Av de 4.000 musikelever som är anslutna \trn Eberhards musikskola hade 125 på lördagen samlats till av

slutning i Anderslövs folkets park. Föräldrar syskon och goda vänner hade inbjudits av eleverna och samman

lagt var det omkring 1.000 personer som deltog i sammankomsten .• 

Musiklärare Erik Ewa ld leder jätteo rkes tern av dragspel 

Eleverna tillhörde kurserna i An-~ soloframträdandena som gjordes lmet Acor.deonparaden. Eric E vald 

derslöv, Skurup, ~gstorp, ~: ~by, märktes särskilt syskonen Olss?.n S. blev därpå föremål för elever-

Hemmesdrynge, G1slov och Kaglmge Aby och Ingmar Bengtsson, Gronby. . " 

m. fl. platser i skolans södra verk- Bruno Eberhard hade dessförin- nas tacksamhet vilket de manga pre

samhetsdistdkt. Under ledning av nan hälsat välkommen ooh önskade sentema och blommorna gav bevis 

Eric Eva1d inledde de 125 med att på trivsel kring kvällens arrangemang. på. 

dragspel, mandoliner, gitarrer trum- Eleverna från Skurup och Käglinge Till elever som gJor.t sig föl'tjänta 

pet och saxofoner öppna den mu- framförde till åhörarnas allmänna därav utdelades diplom, guldnålar 

sikaliska kvällen. Bland de femton förtjusljing som slut på elevprogram- och musikmä!'ken. 

J 

~j{!)~ 
/0 . /; 
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,---;;,;.---\...-·------.Bygga· och bo i Skurup 

Skolslut l Skurup intressant exponyhet 

skolavslutning har det varit i Skurups grundskola. 600 elever fick som
marfritt, vilket skedde vid en högtidlighet med sång, musik och premie
utdelning. Kyrkoherde Wallin hö!! en andaktsstund, och skolstyr.elsens 
ordförande Julius Karlsson hemförlovade eleverna och tackade lärarna, 
bland dem särskilt småskollärarinnan Elga Sandel!, som avgick efter 38 
tjänsteår. På bilden några av eleverna i avgångsklassen. Fr v Anita Lars
son, V Vemmenhög, Klas Månsson, Skurup, som efter omröstning korades 

till skolans bäste kamrat, samt Inger Lundgren, Skurup. 

·-·-··-·MOR och BARN ....... 

Arkitekt Henry Åkesson och kommunalassislent Erik Lindskog dryftar 
här ett skissförslag över kedjehusbebyggelsen vid Kalendega.lan, 

som kommer med på expon. 

Expon "Bygga och bo i Skurup" blir något alldeles nytt för mässbe
ökarna i år. Genom samverka n med köpingens kommunala organ, 
Svenska Byggmästareförbundet och köpmän på orten vill denna expo 
ge en överskådlig bild över det dagsaktuepa Skurup samtidigt med tips 
om lämpliga villatyper och deras inredning. 

ldeerna har utarbeta.'ts frå,n den vi.l.la.typer i olika storlekar, saväl en
konununala · sidan av kommunalas- plans som 1,5-plans. Även olika bygg
sistent E r i k L i n d s k o .g och ar- material visas samt hur man lämp
kiltekt H e n r y A k e s son, från ligen planerar sin villa. Det senare 
byggmästareföl'bundet av skurupsrep- genom olika planskisser. 
resentanten S .t u r e N i l s so n samt Möbelaffärerna på orten kommer 
ing. L a r s E n d e r l e i n och från att visa olika rumsinteriörer. Ny grens 
köpmännens sida av ortens möbel- Möbler har bl.a. tänkt visa hur ett 
affärer Nygrens möbler oah Skurups m-odernt vaxx:lagsrum möbleras med 
möbelaffär samt Knutssons färg. t;noderna möbler i teak. Utställning-

Expon .bygger pä samverkan · mel- en kommer att visas på två håll i 
l lan de olika kontrahenterna och ett ~F~~kets ~.us lokaler. Kon:munens. och 

överskådligt fotomontage ger mäss- mo~elaffax:ernas expo bhr på forsta 
•besökaren upplysning om byggfrek- vå~mgen. 1 stora salen medan bygg
vens och byggplats under de sista .r:tas~refor.bundet kommer att hålla 
åren i köpingen, var man just nu till l bogtenvånmgen. 

Fru KARIN HANSSON med dottern ELISABETH, 18 mån, Skivarp 
CFoto Sednert, Skurup) 

håller på a,tt by~;~ga och kanske det 
mest intressanta var den fr;untida 
•by.ggnad.sverksamheten är planerad. 
I samband härmed kommer att ut
ställas modell över tilltänkta bostads
området på · norr i Skurup j kvar
teret Edvard och Skytten. Även de 
olika bostadstyperna visas i modell. 

Svenska byggmästareförbundet l 
drar s1tt strå till stacke!l' genom att 
demonstrera sin emballerande utställ
ning, som man visat på olika platser l 
i landet. Byggmästareförbundets rep-
re~tant ing. Lars Enderlein k.ommer 
att för intresserade demonstrera nio 



l Skurups mässa och marknad 
1 med topprogram alla' dagar 

Mässutställningen kommer att 
bjuda på en del intressanta saker 
som rör hem, hushåll och fritidsliv. 
Ä ven bilfirmorna kommer att va
ra representerade och utställa sina 
senaste modeller. Lokalinslaget 
bland utställarna blir stort, då en
dast ett fåtal firmor utifrån har 
anmält sitt deltagande. 

F:a Knut PeJ;s, specialfirma i hus
hål.l.sar.tiklar, kommer att finnas på 
den plats man haft tidigare år. Fir
man kornmer t>.tt visa olika frys
och kylanläggningar samt olika se
rier av hushållsmaskiner. Nyheten 
för· året är en helautomatisk tvätt
maskin av Boschs fabrikat, som di
rigeras med hålkort, beroende på vil
ka moment som skall utföras. 

Bröderna Lindahl kommer under 
mässan att visa hel serie av Hus
qvarnas tvättmaskinsprogram. Det 
blir således en del olika typer be-
sökarna kan studera. . 

F:a Otto Andersson kommer at 
lägga huvudvikten vid camping- och 
fritidsutstälJning. Det 1tommer att vi
sas en rad olika typer av de moderna 
bil tälten, som genom sitt ändamålsen
liga utförande blir al1tmer populära 
bland allmänheten. Utställningen 
kommer att vara förlagd innan- Mässbestyrelsen diskussionstagen fr. v. Kjell Jönsson, Erik Cederholm, Gösta Blom, mässbasen Börje 

för parkområdet vid utgången till Linden och Gösta lv..M.sson. 
mässomradet. I samband med cam- ,..; ·,;.:.;=c..:...-=:.::..:.:...-=:=:.:=....:.; '-'=":;,.,---------7r---:-:::----.IJJ 

IJi~~utrus~ing komme! även fir:nans hus lokale~; och demonstrera nyhe- s /1D ;%tG / 
ovnga sortiment att vrsas ~amforallt ter inom kamerabranschen, vilka nyss f .../ b 

mope~er. och cyklar men aven tran- kommit in från världsutställningen 
sistorradw. Photokina. Dessutom kommer värl-

Blomdahls ~lektriska kommer i dens största fototidning i färg att 
· stort att lägga upp sin monter efter p~esen~eras med sv~nsk te;>et . och in
samma riktlinjer som i fjor inne i tressera~e kan ~tn~uta formånspre
Folkets hus stora sal. Man kommer numerahon på t1dmngen. 

här. att k-unna. studera de senaste Semert Foto kommer ooksä att ut
ra.dw- ocJ: TV -fmesserna 1. årets .mo- ställa med fotoartiklar. Framförallt 

, deller .. Fuma~. ~mme_r ave~ l år kommer en fotopelare att vara klädd 
med srz: populära rv -l~nk, dar man med tjusiga och slående bilder, som 
tack vate en UPI_Jmo:-!;tei~d TV-kame- berör allt vad firman har att syssla 
ra kan stude~~ srg SJälv 1 rutan på en med. UtstälJningen kommer att finnas 
av de uppställa apparaterna. i Folkets hus stora sal. 

AB Kyl och Frys är en annan fir
ma som kommer att ställa ut sina 
kollektioner av senaste nytt inom 
kylskåps- och frysboxtillverkningen. 

Bengtsson & Son kommer att med
verka i ungefar samma omfattning 
som tidigare år. Bland urvalet kan 
märkas komplett serie av symaskiner 
med senaste nyheten i snednålsut
föran.de. Det kommer även att de
monstreras hur C<l vanlig trampsyma
skin bygges om till elektrisk. Vida
re visas dammsugare, tofflor i mo
d~rnaste utförande även efter spe
cialbeställnin.g. I samband med det
ta visas modell av toffelverkstad i 
miniatyr med rörliga snidaoe träfi-

- gw·er. Firman uiställer i Folket hus 
lilla sal. 

Foto-Fjell en ny fotofirma i Sku
rup utställer i år för första gången. 
Man kommer att hälla till i Folkets 

Autocentralen och Philipssons, väl
kända >bilfirmor i Y stad kommer ock
så med på mässan och visar upp sina 
senaste bilmodeller. De kommer att 
finnas ute pa stora mässfältet. 

Skurups kemikalieaffär kommer 
genom firman Dm·ch, Bäcksin & Co. 
att visa firmans sortering av färger, 
vilket omfattar allt det senaste i bran
scen. 

Kputsson färg kommer att utställa . 
i samband med den anordnade expon 
"Bygga ooh bo i Skurup" 

Nygrens möbler medveTkar i ex
pon "Bygga och bo i Skurup" och 
kommer att visa en vardagsrumsin
teriör möblerad med moderna möb
ler ,i teak. 

Skurups Möbelaffär utställer även 
i anslutning till eXlpon "Bygga och bo 
i Skurup" i Folkets hus lokaler. 



skogsvårdsekonomi vid ~falmölänets 
~kogs- och h~tesvårdsförening 

f. e~ ' 

~ .Skogsvå~~sekonomi i samba1~d ~ed !and~kapsvård blev ett av debattämnena som Malmölänets skogs- och . 
~~svårdsforening dro.~ ,upp v1d sm forenm~sstämma och t sommarexkurslon under onsdagen. Platsen var 
forlagd till Vem1nenhogsmetropolen med stamma på Svaneholms slott samt exkursion på Svaneholms och 
Näsby gårdar. · 

Ledare för dagen var skogs- och 
betesvårdsföreningens ordförande fri 
herre Otto Ramel, Ekebäck. Bland 
övriga aktiva märMes länsjägmästar
na Sven Eriksson i Malmölänet och 
Tors'ten Enfors i Kristianstadlänet 
samt fulk från Skånes Skogsägare
förbund. Dagen inleddes med för 
e-ningsstämma på Svaneholms 1 slott 
under friherre Ramels ordförande
skap som i . huvudsak hade a.tt kon
finnera :styrelse och förva1tningsbe
Tättelse. Dessutom bestämdes höjan
de av medlemsavgiften från 4 till 5 
ikr pr medlem. 

BONDESKOGEN I 
SKOTI'GLUGGEN 

Några av huvudprofilerna vid sammankomsten. Fr. v. godsägare Tor
sten lngvarsson, Niisby gård, friherre Otto Ramel, Ekebäck, länsjäg

mästare Sven Eriksson1 godsägare Nils Sylwan, Svaneholm och jord-

Enter stämman blev det sko.gsex
ikurskm på de till Svaneholms gård 
hörande skogsmarkerna. I samband 
med denna l'IIDdvandring drog läns
jägmästare Eriksson upp diskussia
men ikring landskapsvåJd och ekono
mi i dagens skobsbr.uk. Han fram-
ihöll därvid att Skånes lövskog allt brukskonsulent Nils G. Larsson, Hushållningssällskapet 
mer fått ge vika för granen därför . . . 
att detta träslag ,ger bättre ekono- mjölkningss'tallama och sedan tap- ledamöter i styrelsen. De avgående 
miskt utby.te. Särskilt bondeskogen pas om i mjölk.tank för transporl till omvaldes nämligen fil. dr Helge 
kom i skottgluggen samt hur den mejeri. Godsarrendator Ingvarsson Johnsson, Källstorp och landstings
private · skogsägaren bör anpassa sin ber~ttacle även för de närvarande att man Nils R: Nilsson, önneköp med 
skogsvård för a.tt få största möjliga betessläppningen på grund av den godsförvaltare Gustaf Wih1borg, 
rnetto. Man tog Svaneholmsskogen sena vår'en var1t sen för året. Någ~m Bjömstoq> ooh rek.tor Wenzel Frans
som exempel med sin areal på 60 fara för att betesmarkerna liaer av son, Hörby. Tillrevisorer valdes lant
hektar. Här ansåg länsjägmästare ·torka har man inte på Näsby gård bruksk.onsulent Lennart Arheden, 
Eriksson att en del dryga omkostna- och dessa marker utgöres av gam- Lantbr-uksnämnden, Malmö och t ill 
der för röjning och administration mal sjöbotetn vilken håller mark- suppl. lantbr. Ma1te Johannesson, 
ikan och 1bör förenklas för att få gott fuktan väl. Gödslingen på betesmar- önneköp. 
ekonomiskt 'UJtbyte. Han pekade där- kerna utgörs av 400 kg kalisuper pr Hederspris delades också ut till per
vid också ;på vik.ten av att skogsäga- hektar men inget kväve då marken soner .som utmärkt sig genom före
ren· .är väl insatt i skogsbruket, v il- är kväverik. Dj·uren skö.tes av fyra dömlig skogs. och betesvård. Lantbr. 
ket besparar honom många utgifter man och varje man har 52 djur att John Persson, Kumleröd, Sjöbo, fick 
i stället för att jämt och ständigt mjölka. Stora krav ställes på djuren motta Mellersta Skånes hederspris för 
anUta expertis. både i avkastning och konstitution. för~ömlig skogsvård medan lantbr. 

Ingemar Linden, Torslw1.d, Troilenäs 
fick Sydsvenska Dag~bla.dets heders
pris för föredömliga insatser på be-

l 
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Under sammankomsten valdes även tesvårdens område. · 

l 
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Ilusmodersförhundets landsmöte 
intressant tycker skurupsombud 

r- "Det har varit intensiva och arbetsamma kongressdagar, men roliga", framhåller en av de 532 ombud, som 
var med på Husmodersförbundets tjugosjunde landsmöte i Linköpings sporthall, fru I n g a L i n d g r e n, 
seln. i Skurups husmodersförenings lokalavdelning. Landsmötet pågick under förra veckan, då en hel del 
intressanta problem och frågeställningar samt motioner dryftades. 

- "En del intressanta saker drogs 
upp om anpssningen till dagens 
samhälle både för husmodern och 
familjen", påpekar fru Lindgren. 
Onekligen något som kan diskuteras 
både fram och tillbaka u tan att det 
därför kan ställas upp några generel
la levnadsregler. Det enda ord, som 
är verkligt konkret i dessa samman 
hang är ordet "anpassning". Hurden
na anpassning bör ske får bedömas 
från fall till fall. 

En av huvudtalarna vid landsmötet 
var förbundsord föranden civilekonom 
S ti n a E n g t r ö m, som talade om 
"hur Husmödrarna ser på sjn s itua
tion". "Ett intressant föredrag", tyck
te fru Lindgren. Förbundsordf. fram
höll i sitt tal, att många hemarbe
tande kvinnor i dagens läge känner 
sig oroade ·av fältropet: Ut med h em
makvinnorna. Många kvinnor frågar 
sig nämligen om det arbete de utför 
i hemmet verkligen är så betydelse
löst. Det visar sig emeellertid, sade 
talaren, att förvärvsarbetande kvin
nor ägnar ganska stor tid åt sitt hus
håll, i genomsnitt 25-26 arbetstim
mar i veckan. Detta innebär med 
andra ord, att förvärvsarbe.tande 
kvinnor får betala ett högt pris för 

Avslutning med utställning 
på Skurups lanthushållsskola 

familj ens höjda levnadsstandard. I Sk 1 th håll k 1 h · 1 t"ll · d · 1 dessa timmar är inte barnavård och urups . an . us s o a. . ar sm s a as I or nmg av e everna och 
sjukvård inräknade och inge under- ~!e0v0a':sllutntmg 1 morghon

1
• lothrdahg,ållkl. kommer att bestå av rikhaltigt ur-"k . g h . t . . 1 an manna- oc an us s- 1 båd so ·~m ar ar g) o: som viSar . om- skolornas gemensamma aula I sam- va av e sömnads- och vävnads-

fåttdngen av tfden SJUkd- och åtldrhmgs- band med avslutningen har· skolans alster. Liksom under föregående år v r • som u ores I e P~Iva a em- eleve också l ""d t t "ll · ·1 bl ' 11 men. Det obetalda hemarbetet har k 1: .. en .s OJ u s. a nmg, VI - .Ir utstä nin~en förlagd till skolans 
dock i flera sammanhang svårt att en a_r 0 PP.en for allmannheten re- vavsal. På bilden ovan förbereder 
hävda sig med den penninghushåll- dan 1 . kvall mellan kl. .18.00-20.00 eleverna Agneta Hansson. Revinge. 
ning som nu r åder. Talaren anfördei!:Såt 1 morgon, avslutnmgsdagen fru Gerd Nordqvist. Svedala " 
här sjukförsäkringen som argument. r Ut lth ~l.OO . håll . . Ingegerd Berg, Oxie skolans ut· 
Endast gifta kvinnor har rätt till s a mneen et JUSt nu på att nmg. \ 
grundsjukpenning, medan ~nkor och 
frånskilda står u tanför. För-
bundsordf. anförde här a tt det är 
ett krav från förbundets sida, at t en 
rät telse härvidlag kommer till stånd. 
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Sl{.urupsmarknaden varm och lugn 
Under fredagen var det rörelse i 

Skurup i samband med marknaden. 
Mest strömmade publiken till mot 
kvällstimmarna. Det var en ovan
ligt generös sol med åtföljande 
stark värme som avskräckte folk 
från att vandra <?mkring på mark
nadsfältet ~itt på dagen. Det var 
inte att undra över att mässbasen 
B. Linden så smått började tro på 
nedgång i publiksiffrorna, men som 
sagt, folket kom under kvällstim
marna efter slutat iubete·. 

Lillmarknadskvällen före blev 
ovanligt lyckad med talrika besökare. 
Allt var klart i lagom tid på tors
dagseftermiddagen. I de flesta stån
den började kommersen för fullt un
der Ullmarknaden och likaså körde 
nöjesfolket för fullt. 

Gårdagen däremot, den egentliga 
marknadsdagen, blev knappast lik si
na föregångare. Vädret gjorde sitt till 
för att göra det stillsamt på dagen. 
Mot kvällen strömmade folket till 
och gatorna mellan stånden var fyll
da med folk· som tog allt marknads
kramset i beskådande. 

Marknadsartiklarna har dock skif
tat i karaktär om man jämför med 
åren innan. stånden med lyckobrev 
och trumpeter blir allt färre medan 
stånden med all slags konst - mest 
hötorgs - börjar växa ut. stånden 
med marknadskaramellerna ligger 
ungefär vid status quo järnfört med 
åre innan. 

Det gamla talesättet att har det 
inte blivit regn innan så blir det 
marknadsdagen slog tyvärr inte in i 
år. Himlen var lika molnfri hela 
dagen och på kvällen blev det en 
aning dammigt i det upptrampade 
gräset. Det var som en gammal mark
nadskund sade: - Nu hjälper inte 
gamla talesätt längre. Nu kan man 
verkligen säga att regnet sitter hårt. 

Marknadspubliken får också en 
eloge för ovanligt god ordning. Gam- . 
la tiders original och festprissar har · 
försvunnit nästan helt. Nu vinnläg
ger sig publiken mera om att upp
träda städat. Något högtalarskrål 
störde knappast heller. De olika nö
jesutroparna uppträdde ovanligt hyf
sat, men så var det inte heller något 
inslag av variete, endast sibyllo;r som 
frestade med goda utsikter för fram
tiden. 

Det var också många marknads be- , 
sökare som passade på att besöka 

: mässutställningen på Folkets hus. Ex-
pon "Bygga och bo i Skurup" till

~ drog sig särskilt stort intresse, där 
' många intresserade sig för att i ett 
· bildsvep se vilka förmåner Skurup 
' erbjuder och hur trevliga byggnads
~ områden som håller på att planeras. 

överst ses Göran Mårtensson, Skurup, få hjälp av Finn Kajsson i valet 

mel lan en mössa och en båt, det blev det förra. På mittbilden provar 

fru Britta Lund, Rydsgård, solglasögon med fru Gudrun Wal lström som 

medhjälpare och nederst visar Erik Schönning en vit mus, som han köpt 
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Folkligt och festligt i Skurup, men 

MAN BEHÖVDE KYLSI<ÅP 
' • . 

- A v BROR PERSSON -
' 

Del fanns ett slags absolut dagsaktuella (man skulle måhändll. våga sig på den 

lilla matta vitsigheten att säga "brännande dagsaktuella") ting bland alla utställ

ningsgrej orna i Skurup i går. Det var kylskåpen. Säkert fanns många i folkmyllret 

som önskade sig ett allde les litet privat kylskåp att krypa in i. Med detta är sagt 

att solen svepte som en svetslåga över det kombinerade marknads- ocp. vatumäss

området i Folkets park. 

Men ändå knegade alla tappert på 

ty "the show must go on" som be

kant. Det toppiga karuselltaket 

svängde, spektakelmakarna ropade 

ut sina attraktioner, mörkögd.a zi
genarsibyllor lovade att kasta ljus 
över ännu otrampad levnadsväg för 
en "vit peng", frälsningsarmens i 
varma uniformer väl inpackade plu
ton spelte, sjöng och skramlade 
med insamlingsbössor, tombolatun 
nor snurrade för var tionde meter 
och små, små barn snyftade snopet 

l 
när dera röda och blå ballonger 
lyfte utom räok>håll för den lilla 
svettiga näven. 

Det var alltså folkligt och festligt 
och kan ske till och med farligt i 
Skurup i går. Det farliga inskränk
te sig ti]] skräckkonstnasarens ru
tinerade förförelser. Det är nämli
gen farligt att inbilla folk att det 
som exponerades i tavelståndet är 
• \'iirt att betala 55-75 kronor föi· 
• värt att hänga i ram på väggen. 

Farligt därför att det på ett för
ödande sätt proppar till möjlighe
terna för verklig konst att göra sig -

köp tyckt€! både Jan Fredin, och Erik Schönning ~; 

sig ha gjort på Skmups marknad. 

gällande 'i fol·khemm~ts f~miljeidyl
ler. 

pinggrejor. Här gäller det teknik ... 
med dynamik och då är folk all- .. 
t id u te efter sista skriket. Som 

Bättre upp var utställningen all tid väl tål av att expone1•as." 

"Bygga och bo i Skurup". Köpingen Vill>et också sl>edde i viss ut

har gjort en ambitiös och till stu- striiclming i Sln n·up. 

1 dier lockan de_ presentation av vad Skurupsdistriktet hal!' -ovanJdgt ·. 

som komma skall på byggnationens resliga poliskonstaJplar. De är med . 

område och Svenska byggmästare- andra ord väl rustade för att gripa·· 

förbundet supplerade bra på sin in i ett marknadssla.gsmål. På fre-

kant. dagseftermiddagen bar de docksina · 

Mindre möbelutställnin.ga~ vill vita hattonger förgäves. Marknads.

gärna allt fpr fliHgt låna drag av besökarna och mässpubhken drack · 

det k{)nventionella, den erfarenhe- sin lemonad oblandad oeih <Vägll'ade 

ten har gjorts förr än i Skurup. att göra något fuffens. 

Förklarligt egentligen tY, möbel- Så någon Kiviks mavkna.di ä1.1slN• 

hand~a~:en ~ar alltid att rakna med rupstillställningen följakUigen inte .. 

a!t f~randrmgens v1n.d ba~·a pusta.r - lyckhgtvis, säger polisen. Men 

sa natt genom allmanbetens mob- den lever väl upp till sitt inte ou-n. 

lenngssmak. senliga rykte som folklig underhåll-

På annat sätt ligger det till för l ni ng med tillsats av :nytta och tids

bila!·, hushi\llsmask iner och cam- enltg information . 



20.000 besökare 
på Skurupsmässa 

Kursavslutning för eleverna 
på Skurups lanthushållsskola 

Något nytt pwblikrekor.d blev det 
inte vid årets mässa och markna.d 
i Skurup därtill var vädret för vac
k ert. F olk föredrog hellre att sola 
sig , och bada. Fjorårssiffran kom
mer man dock inte långt efter och 
närmare 20.000 p ersoner har bevis
tat marknaden och mässan under 
de fyra dagar denna varade, fram
håller m ässkommitten. Detta resultat 
är man givetvis belåten med. Stor 
publik tills trömning noterades vid 
scenframträdandena i parken under 
lörda~Sen och söndagen. Aven tnark
nadsdagen fanns det gott om besö
kare, särskilt under kvällstimmarna. 

l 

Ordningsmakten har också ba
ra gott a tt säga om årets mässa. P u
bliken har liksom tidigare år skött 
sig fint och nå~Zon · fyllerist har inte 
behöv.t finkas. Ett olycksfall inträf
fad e dook på marknadsdagens kväll 
då en av ståndsförsälj arna svimma
d e av vär:ren1 Han föll så olyckligt 
att han skadade sig i huvudet och 
måste föras i ambulans till Ystads 
lasare tt för vård. 

Eleverna An na-Maj Hansson, Onnarp, G e rtrud Gustavsson , Höll

vi ksnäs och Inga- Li ll Hansson, Ystad bjöd på hä rligt hembakat av

slutningsdagen . 

Tore Jönsson cupmllslare. 
Skurups pistolklubb har haft cup

tävling. Den kraftiga blåsten gjorde 
att skjutningen blev mycket svår. 

Under stor tillslutning av föräldrar och övriga anh öriga hölls un
der lördagen avslutning med andra elevkursen på Skurups lanthus
hållsskola . Inalles var det 34 flickor som lämnade skolan efter fem 
roiinaders vistelse där. Flicltorna visade verkliga p rov på sitt kunnan
de, dels i slöjdutställningen och dels i den examensmåltid som serve
rades de n ärvarande. 

Till finalen gick Tore J önsson ge- ~ Avslutningsceremonin ägde rum i Ett intressant föredrag följde där
nom seger över N. G. Olsson och lanthushålls- och lantmannaskolans eLter av teol. kand. Karin Linde
Gösta K vant genom seger över J ac- <;emensamma aula, där fl ickorna in- gård, Kävlinge, vilket h on gett t i
co Akesson. I finalomgången segrade ledde m ed körsång under l~dning teln ".den bortglömda människan". 
Tore J önsson över Gösta Kvant. av kantor _Ing.nd Pe~·sson . Darefter Talaren .berörde den enskilde indi-

.. :· . . blev det halsnmgsanforande av sko- videns allt mer tilltagande. ensamhet 
. N~sta tävlmg .blir onsdagen den 19 lans rektor E. Sch ar tau , varvid hon i en omgivning som är stadd i ut 
JUni då det tavlas om 2 heders- särskilt vände sig till elevernas an- veckling vars like aldrig t idigare 
priser. . hö riga och skolans styrelse. skådats. Det materialistiska tar över-
'--~------===::;;;:::;;;;;;;;::====:;;:::::====;;::::;::::===~=------j tag på personlig omtanke, menade 

talaren, som också berörde omflytt
ningen från land till stad i vår.t 
samhälle. Onekligen en omställnings
procedur för m ånga. Talaren slu
tade m ed at t hoppas att den för till
fället bortglömda m änniskan en dag 
skulle komma att .bli den återfunna 
människan. 

//--6·- c J 

gtt Dahlberg, Trelleborg (Sky:tts hä
radsgilles och Sv. f jäderfäavelsför. 
pr), Gertrud Gustafsson , Höllviks
näs (Sky:tts h äradl>gilles och Lidbergs 
bokhandels pr), Margaretha L~ung, 
Stockholm (Lidbergs bokhandels pr). 

Efter p remieutdelningen riktade 
riksdagsman Sti.g F. Hansson några 
ord till de avgående, där h an be
tonade, att anbeta för ungdom känns 
stimulerande emedan det är att ar
beta för framtiden. Den .avgående 
eleven Gerd Nordqvlst, Svedala gjor
de sig därefter t ill .tolk för eleverna 
och tackade rek.tor och lärare. Det 
hela slöts med att flick orna i kör 
sjöng "Beethovens lovsång" varef
ter kyrkoadjunlct; Tord Månsson höll 
en kor.t betralct;else innan man .sjöng 
psalm 474. 

Nästa programpunkt b lev solosång 
av den avgående eleven Barbro Han
son, Va1:1berg, varefter rek tor 
Schartau lämnade en red-ogörel
se över den gångna ikursen. ö ver
vägande antalet elever eller 25 kom
mer från Malmölänet m edan de öv
riga kommer från andra delar av lan
det. Medelåldern har legat vid 19 
år. Till skolan har under kursen 
ut betalats 14.200 k r å ekonomiska 
studiebidrag. Rektom fr-amhöll ock
så att flera av de avgående elever-
na tänkt gå vidare inom linjen :till 
föreståndarinnor i stork ök, .sjukskö
terskor m. m. Två .blivande textil
lärarinnor har hospiterat under kur
sen och tänker fumsä tta nästa kurs. 

Därefter >blev det premieutdel
n ing av simlans ordf. riksdagsman 
Stig F. Hansson, ö nnarp. Premierna 
.tilldelades följande elever: Ingegerd 
Berg, Oxie, (J ordbrukets förenings
skolas premium, en veckas fri vis
telse vid Sånga-Säby samt Skurups 
sparbanks pr) , Eva Hallberg, Nykö
ping (Lion s Clubs pr 250 kr). Gerd 
Ntor.dqvist, Svedala (Skurups Jord
brukskassas och Skurups .sparban:k.! 
pr), Ma1:1ianne Ljung Malmö (Ser
nerts Foto pr), Kerstin Nilsson, Gärs
näs (Vemmenhögs spa1:1bank.s pr), E1i
zabeth Nilsson, Treilebong (Sky;tts 
häradsgilles pr), Barbro Hansson, 
Var berg (Skurups m ejerifö r. pr och 
Bästa K amrats pr), lngeger.d Jöns
son, Håslöv (Sky;tts häradsgilles ooh 
Lidber,gs boklhan.dels r ) 



Konfirmandträff i Börringe 

De fyrtioårsjubilerande konfirmanderna framför ingången till 

Börringe kyrka. 

Konfirmandjubileum i B.örringe krrlfa höll under söndagen ett 25-
tal konfirmander som blivit konfirmerade vid Börringe kyrka för 
40 år sedan. Deri gången var man betydligt flera, ungefär ett 40-tal, 
men några har man inte kunnat finna och en del hade inte tillfälle 
övervara träffen. 

Organisatörer för den .trevlLga träf· Edith. Joh~on, Malmö Karla . Ols
fen har fru KLara Nilsson-Danielsn sdn, Klippan, Karin Alkvist, Holme
son, Fjärdingslöv samt hr Algot Pe:r- ja, _Marta Kronkvist~ Lund, Klara 
son, Håkanstorp, Börringe varit.' Det "Nilsson-Danielsson Fjärdingslöv, 
har inte varit lätt att spåra en del Selma Johnsson St{)ckholm, Signe 
förklarar de båda, men med litet Johansson, Anderslöv, Harald Häck, 
möda gick det att finna de flesta. Skabersjö, Ivar Svensson, Börringe, 
Träffen inleddes med gudstjänst i Harald , Theland er, Skurup, Gösta 
kyrkan av kyrkoherde Allan Lan- Hansson, Oxie, Gustav Hansson, Bör
den, Börringe varefter det blev kyrk- ringe, Algot Persson, Börr-inge, Jo
kaffe och samvaro i församlingens l han Hansson, Malmö, Henry Johan
gamla sockenstuga. · · . son, Malmö, Georg Karlsson, Sve-

Deltagare i träffen var ~d<t Nils- dala Gunnar Andersson Börringe, 
son, Malmö, Alma M. Hansson, Bör- Nils Andersson Trelieharg Nils Jön-
ringe Alma F. Hansson, Börringe, ' ' 

son, Börringe, Frans Nilsson, Sve-

dala, Malte Holmström, Reng ooh j 
SVEDALA-BöRRINGE Heinold Nilsson, Trellebong. 
-='=-~ENIN.G # 

och BAKN· ....... 

Fru ASTRID Ji5NSSON med döttrarna LISBETH, 6 år, och CHRI-

STINA, 1 mån, SkuTup. (Foto Sernert, Skurup). 
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Fångade rävunge med händerna 

flos lantbr. Ingvar Jö~son i Slim-,ett och h87. f~k.tiskt bli vi~. ri.k.ti.~ !redskap utan fångade rävungen med 

mmge har man de su;ta dagarna .tam. Den ar mte alls radd for blotta händerna. I det höga gräset 

fått ett alldeles nytt tillskott bland människor utan trivs i deras när- blev den n"ml'g f r.t trött h 

gårdens husdjur. En liten rävunge, het. Infångandet av rävungen har . a ~ . en ° · .. oc 

som antagligen helt oförsiktigt läm- sitt särskilda kapitel. sedan g1ck det latt att ta den, sager 

nade sin lya och råkade komma i Det var nämligen i · samband med hr Jönsson. På bilden ovan är det 

vägen för Jönsson. slåtter, som lantbr. Jönsson fick syn Lotta Sernert och Finn ' Hansson, 

Naturligtvis har den söta rävung- på rävungen, där den smög bland som tar den lille by,tingen i när

en blivit gårdens kelgris nummer grä,set. Hr Jön;s.son hade inga fångst- mare beskådande. 

l 



Vassbekämpningsaggregatet i aktion på Svaneholmssjön. Del är 

konstruktör Ingvar Andersson, Smedby, som sköter spakarna. 

...--MOR och BARN ......... _. .. , 

Fru SONJA JöNSSON med sonen PER MAGNUS, 1 år, Skump. 

(Foto Sernert, Skurup) 
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VASSVEGETATIONEN I VARA 
SJöAR KAN LÄTT BEKÄMPAS 

Den alltmer tilltagande utbredningen av vassvegetationen i våia ln
landssjöar har de sista åren blivit ett verkligt problem. Bekämpning 
har tidigare varit förenad med stora kostnader, men utvecklingen på 

området har gått framåt. Under onsdagen demonstrerades i Svane
holmssjön ett effektivt och relativt billigt sätt att bli av med besvä
rande vassvegetatlon. 

Den bekämpning, som demonstre-f är nätt och behändigt, bör inte detta 
r ades skedde på mekanisk väg med bli någon större svårighet att klara 
specialbyggt vattenvä:..:tbekämpnings- av. Värre blir kanske att klara av 
aggregat, som arbetade bildligt talat huggningen när detta skall göras. 
på samrna sätt som en rapshuggare De olika vattenvävtema skall närn
på lantbruket. Ett skäraggregat mon- ligen skäras vid olika tidpunkter, 
tera t på pontoner skar nämligen av om bekämpningen skall vara ettek
vattenvegetationen med stor fermi- tiv. Det drogs också fram lämplighe
tet. Arbetskapaciteten uppges till 5 ten av att kombinera den mekaniska 
ha/dag. Demonstrationerna ägde rum bekämpningen med kemisk sådan. I 
i hushållningssällskapets regi med så fall kunde ett sprutaggregat mon
närvru·o av konstruktören, herr !ng- teras på vassbekämpningsaggregatet. 

var Andersson i Smedby, , samt ma- Ett är säkert: Svaneholmssjön kom-. 
skinkonsulent Sigfrid Andersson och mer genom det demonstrerade aggre
fiskerikonsulent C. G. Hammarlund, gatet att inom den närmaste tiden få 
båda från Malmö. Intresserade från ett betydligt mera attraktivt utseen
Svaneholms andelsförening var också de än tidigare, då man hunnit hugga, 
närvarande med ordf. Z. P. Westrup bort all vassen i sjön. 
från Rydsgårds gård i spetsen samt 
en del representanter från olika fir-
mor. 

VASSEN PROBLEM 
Vassen har ganska länge varit et t 

problem för Svaneholmssjön. Man 
har år från år sett sjön växa igen 
allt mer och mer, utan att kunna 
göra något åt det, d. v. s. inom rim
liga kostnadsgränser. Andelsförening
en tog dock på senare tid kontakt 
med länets hushållningssällskap, som 
visade stort intresse för fallet. 

Svaneholmssjön frekventeras näm
ligen flitigt av sportfiskare och tu
rister, som gärna tar en roddtur på 
sjön. Hushållningssällskapet beslöt 
dock att hjälpa föreningen genom 
a tt frakta ner ett vattenväxtbekämp
ningsaggregat, som provats bl. a. i 
sjön Roxen med stor framgång. Agg
regatet visades under onsdagens de
monstration arbeta till full belåten
het. Det kommer nu kostnadsfritt att 
ställas till Svaneholmssjöns förfogan
de under den närmaste tiden. 

NÄTT MEN EFFEKTIVT 
Aggregatet utgöt·es av en front

vassen. Denna knivbalk bäres upp av 
vassen. Denna knivbalk gäres upp av 
pontoner och drives av en 7 hk två
taktsmotor, som även svarar för 
farkostens framdrivning. Bredden på 
knivbalken är 2,5 meter, och hela 
längden på aggregatet är cirka sex 
meter. Vid normal växtlighet är av
verkningen relativt stor, fem hektar 
per dag, Svaneholmssjöns yta, som 
är på tjugo hektar skulle således 
klaras av på fyra dagar. Kostnaden 
per timme uppgår till Ul}gefär trettio 
kronor. Aggregatet kostar i inköp 
mellan nio och tiotusen kronor. För 
att bekämpningen skall bli högeffek
tiv bör huggas tre till fyra gånger 
med cirka tre veckors intervaller. 

KLARAR SKANESJöARNA 
Blir resultatet av aggregatets ar

bete gott i fortsättningen kommer , 
nog en maskin att stå till de skånska 
inlandssjöarnas förfogande. Anting
en genom hushållningssällskapet el
ler genom en maskinstation, som 
visar sig intresserad av att satsa på 
projektet med vassbekämpning. Vid 
ett överslag skulle ett aggregat kun
na klara av de sjöar, som finns i 
Skåne. Visserligen kommer tran
sportproblemet mellan de olika sjö
arna in i bilden, men då aggregatet 

C/t" n 
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-Skånesjöarna befrias i~ 

... ...... "' från för mycket vass 

Vassbekämpningsmaskinen i arbete på Svaneholmssjön. 

j 
Om allt går enligt ritningarna kommer snart generande vatten-

vegetation att försvinna i de skånska sjöarna genom utrotning på me

kanisk väg om möjligt kombinerat med kemisk bekämpning. Under 

gårdagen demonstrerades nämligen ett behändigt vassbekämpnings

aggregat i Svaneholmssjön i Hushållningssällskapets regi. 

i flera mellansvenska sjöar med gott 
resultat. , 

Aggregatet består av en front
monterad knivbalk, liknande ett 
slåtteraggregat som bärs upp av 
pontoner. Drivanordningen av red
skapet är helt hydrauliskt både av 
skäraggregatet och förflyttning. 

Den drivande kraften är en 7 hkr 
motor och förflyttningen fram och 
back åstadkpmmes medelst ett ske

., Svaneholms andelsförening har velhjul bak på maskinen. Hela läng-

länge arbetat med problemet att den på vassbekämpningsaggregatet 

försöka få bol't den kraftigt växan- är med knivbalken 6 m. 

Aggregatet visade sig vara verk
ligt effektivt och röjde u tan större 
svårighet undan den kraftiga vatten
vegetationen, som på senare år ho
tat att helt spoliera sjön både som 
fiskevatten och för roddturer. På 
vissa ställen är näckrosbeståndet så 
pass frodigt att växterna går upp 
till en arm i tjocklek. Aggregatet for
cerade dock dessa bestånd med fer
m-itet. 

de vattenvegetationen ut~n att ha Avverkningen påstås ligga om

kommit på något effektivt medel. kring 5 ha om dagen och Svane-

Sista året har man dock varit i holmssjön med sin yta va 20 ha 

kohtakt med Hushållningssällskapet klaras således av på fyra dagar. För 

i länet, som erbjöd föreningen att a.tt huggningen skall vara effektiv 

prova det aggregat som nu arbetar så inte beståndet kommer igen re

i .sjön. Detta har tidigare använts kommenderas tre huggningar med 
ung tre veckors mellanrum. 



03. 

Vått midsommarting i Slimminge 
Skurups'grabb vann amatörtävlan 

Hr Janne Johansson presenterar deltagarna i amatörparaden, vilka är fr. v. Leif Karlsson, Skurup, Yvonne · 

Larsson~ Rydsgård, Nils Lundberg, Slimmingeby, Yvonnes ackompanjatör, Bengt A. Jönsson, Brodda, Britt 
Marie Karlsson, Skurup, Britt Inger Nilsson, Björnstorp och Gerti Andersson, Malmö 

En ~ning våt blev starten för årets midsommarting i Slimminge bygdegård under midsommardagen. När . 

dansen kring majstången tog sin början s~od regnet som spö i backen och följaktligen var det inte många ·som 

svängde om kring "lövad stång". Trots detta blev publik1iiffran hyggJig de båda dagar tinget varalle och 
arrangörerna räknade med drygt 1.000-talet, som besökt festplatsen. 

. . 
Det mest omfattande programmet Detta arrangemang blev så lyckat De övriga ungdomarna . SOP!. hade 

hade man under midsommardagen, att arrangörerna lovar att återkom- ställt upp skötte sig också med den 
då även Skurups folkdanslag gjorde ma med det varje år och göra det till äran och tvåa kom Rydsgårdsfllckan 
sitt fn,unträdande. I regnet blev det en tradition. Sju ungdomar hade Yvonne Larsson, en käck tolvårine 
en anirig halt i gräset och man fick ställt up med olika talanger, några som charmade publiken med aU 

' flytta uppvisningen till en mera halk- spelade enbart instrument och andra sjunga "Hälsa Michael från mej". 
fri plats i närheten med grus som gjorde sångframträdande. Publiken Trea i den spännande tävlingen kom 
underlag. Största intresset under fick själva rösta fram bästa man och Inger Nilsson från Veberöd oc~å 
midsommardagen tilldrog sig utan de flesta rösterna lyckaqes Skurups- hon på en schlager "Tänk så härligt" . 
tvivel den utannnonserade amatör- grabben Leif Karlsson håva in. Han Trots att starten blev mindre ange-

l paraden, bestående av ama.törer från l sjöng och spelade något så modernt l näm var dock arrangörerna Janstorps 
trakterna rimtomkring. och midsommarlikt som ''Dalatwist". AlF och Slimminge CUF, helt nö]da~ 



Friluftsmöte i Beddi~ge 

Frälsningsarmen i Trelleborg har under midsommarhelgen haft frilufts
möte ·· på. Skateholms fritidsområde i Beddinge. Mcinga åhörare hade 

kommit och stämningen var, som bilden visar, god. 

Välbevakad skördetröskassistans 
i Skurup från två polisdistrikt 

14-fotströskorna lämnade inte stor plats över till 
kanter. Men med polisens hjälp g ick allt bra 

En något ovanlig transport mötte under torsdagen de tra~ikanter, som 
färdades utmed allfartsvägen Skurup-Rydsgårds gård. En storleverans 
av breda självgående skördetröskor fick nåmligen poliseskort från Kul
lenbergs Maskin i Skurup till leveransorten Rydsgards Jordbruks AB. 

Vägarna fram till Rydsgårds gå1XI 
går över Slimminge och dessa är som 
bekant inte de allra .bredaste. När 
det gäller så pass· breda fordon som 
14 foots skördetröskor blev det där
för nödvändi~ att rekvirera polis
eskort, som varnade . övriga trafikan-

ligger pr tröska vid 75-90 dt pr tim
me. Skärvidden i meter rälmat är 
4,2 och m otorn en 105 hkr vatten
kyld sexcylindrig dieselmotor. Kör
hastig1heten kan regleras från 1,6-
17 km i timmen. Något som också 
talar till tröskans favör är de stora 
dimesionerna på däcken, som med
ger säker körning även på blöta mar
ker. Imponerande är också att ta del 
av Ciaas-fabrikens skördetrösktill
verkning. Från att år 1937 ha legat 
vLd en t ill verkning av 1.400 trösk; or 

1 har .' man i dag en produktion på 
något .över 25.000 som levereras till 
33 länder i världen. Kom sedan inte 
och tala om utan att utv~cklingen l 
inom lantbruksnäringen under sena
re år världen över är vel'ldi~ impo
nerande. 

ter på de y~ar där följet drog fram. 
Allt gick lyckligt och väl fram till 
bestämmelseorten. Två pallsdistrikt 
blev inkopplade på assisteringen. 
Skurupspolisens område sträcker sigr 
nämligen bara till vägkorset Sand
åkra-Veberöd och sedan var det Her
restadspolisens tur att .ta vLd. Leve
ransen till RYJdsgårds gård gä:lde tre 
Claas Matador-tröskor och de utgjor
de onekligen ett pampigt uttryck, där 
de drog fram och väckte givetvis ny
fiket intresse. 

ÄRETS FöRSÄLJNING STOR 
En ovanli.&i stor försäljning av 

skördetröskor har man i år haft vid 
firman, enligt va-d avdelningschef 
H a n s G u s t a f K ö l e m o om tatar. 
Inte mindre än 23 Claaströskgr . har 
försålts till dags dato. Det verkar 
även som köparna går oV'er till stöne 
maskiner. Man går nämligen nu på 
lantbruket hårt in för rationalisering 
och större avverkning per enhet än 
vad fallet varit tidigare. På Ryds
gårds gård t.ex. har man nu minskat 
till tre skördetröskenheter mot tidi
gare sex. Dessutom har man vunnit 
betydligt mera avverkning pr man än 
tLdigare. Hela den gamla skördetrösk;
parken på gården hru: nämligen sla
gits ut och ersatts med de tr~ ny-
levererade Claaströskorna. f 

~PONERANDE, UTVECKLING 
De levererade tröskorna har goda 

resurser att erbjuda. Avverkningen 



//l? }Je/e/ den ~f63 
Badbryggan 1 Skateholm 

skall Skurup , lägga ut 
Varning för grunt vatten, borde det stå . angivet vi? badb~yg,gan på 

Skurups köpings fritidsområde i Skateholm. Vattenstandet sa langt ut 
badbi·yggan för närvarande sträcker ·sig är nämligen endast en ~alv 
meter. Om någon försöker sig på dykning här är det förenat med hvs-
fara. 
Det är dock meningen att badbryg

gan skal·! bli en bra bit längre än vad 
den är nu. Olika faktorer har emel
ertid spelat in, som gjort, att arbe

tet i år blivit väl mycket forsenat. 
Badsäsongen i saml5and med semest
rar sätter snart in för fullt och då 
måste faktiskt resterande delen vara 
utlagd, förklarar kommunB:lingenj.~.ren i Skurups köping Bertil Da1s)o. 
Dessutom börjar simundervisningen i 
början på juli. .. Orsaken till dröjsmålet får sin for
klaring när vi får veta att man _vid 
utläggningen av bryggan är beroende 
av yrkesfiskarna i Skateholm, som 
varje år brukar sätta ut pålverket 
på djupare vatten. I år har emeller
tid fiskarbefolkningeh haft så myc-

ket att göra med sitt eget, att hjäl
pen åt Skurups köping fått stå bli
baka. Så fort det går kommer man 
dock att sätta ut pålverket. 

Från kommunalt håll har det dis
kuterats att låta göra en badbrygga 
på fritidsområdet av mera varaktig 
karaktär, som tål att ligga ute över 
vintern. Allt hänger emellertid pä 
kostnaden. 

En varaktig badbrygga, som mot
står havets inverkan, måste ,vara upp
förd i betong. Havsbottnen är emel
lertid av sådan beskaffenhet att det 
fodras kraftiga konstruktioner. Så
dant är dyrbart och det är väl frågan 
ifall nyttan är så stor, att den mot
svarar en sådan kostnad. 

Anita och Bodil Pettersson sitter på delar av badbryggan som vid 
laget skulle ha sin plats u.te i havet. 

\ 

ELFöRSöRJHINGEH ÄR HU KLAR 
· PA SKURUPS HY A IHDUSTRIOMRADE 

Driftschef Gunnar Nilsson ser på medan elektriker 
låter knivströmbrytaren träda i funktion för elström 

området 

Nu kan maskinerna i de blivande industrierna på Skurups nya industriområde rulla igång närhelst de blir uppmonterade. Under fredagen kopplade man nämligen in elströmmen, som skall försöjrja området med denna viktiga vara. Det högtidliga inkopplingsögonblicket ägde rum kl. 16.00. ' 

·Det är en särskild kabel som lagts,tidigt med framdragandet av ka,rt till det nya industriområdet och beln har man lagt ner vattenledning rom håller den höga spänningen av till området. Närvarande vid den vikLO.OOO volt. Kabeln leder till en trans- tiga inkopplingen var driftchefen Earmatarkiosk på området, där ström- vid Tekniska verken i Skurup G u nJilen transformeras ner till för drift- n a r N i l s s o n och elektriker K a r lkraft lämpliga 380 volt. Arbetet med E r i k S j ö g r P. n. ' amdragande av elströmskabeln på
örjades för ca 14 dagar sedan och 

t>m ytterligare en vecka är allt fär
digt. 

e l HELT FRILAGT. 
Elföhörjningen på nya industri

området är helt frilagt från övriga 
elnätet i köpingen och skall bara 
mbesörja eikraft för industri. Sam-

e SISTA ETAPPEN 
Den första industri, som kommer 1 att dra nytta av den påkopplade el- l strömmen är Lundgrens Form

och Verktygsindustri. Man 
håller på att slutföra sista etappen 
och är beredd att flytta in i de nya 
lokalerna redan i början på nästa 
månad. 



Kvinns som träffar räffl 

. ~~ / 

M~'"',Z:~ 
Några' ' träffsäkra darner som deltog i Skånetriiff~n i Skurup: fr v Maj -Britt Jakobsson, Arlöv, Karin Mars, 

Staffanstorp; Gunnhi!d Neh!in, Skurup. 

Skånska rekord 
av. Arne Ljungqvist 
Två nya skånska rekord sattes i går 

av Arne Ljungqvist som l Skåneträffen 

för bågskytta r no1erade 296 p oäng på 

70-metersbana och som tota lt sk öt 1.1G3. 

Det senare resultatet är bara 2 poä ng 

under svenska rekordet. 
Resultat: 
Herrar, k lass A: l) Arne Ljungqvist, 

Arlövs BK, 1.163, 2) Wemer Andersson, 

Hä slehohns BK. 1.088, 3) Böt·j e An 

dersson, Skurups BK, 1.048, 4 ) K jell 

Ake Nilsson, Klippan, 1.015 , 5) Slig 
Svensson, T-nabben , 1.010. 

Herrar, klass B : l ) Su lo Merikoski, 
BK Gripen, 1.035, 2) J an E ri k Anders
son, BK Gripen, 3) Sven Sven son , Sve
dala BS, 1.011. 4) Bert-E. B llicher, Klip 
pan, 959, 5) Einar Olsson . Skurups BK, 
943, 6) Lars Söderberg, T -nabben , 896. 

Herrar, klass C : l ) K nut Nilsson, 
Satserups GF, 873, 2) J öns Erik J öns
son, Klippan, 824, 3) Henry Olsson, 
Skurups BK. 822, 4) Lars J acobsson, 
Arlövs BK, 806. 

Damer, kla.~,; B : l) Maj-B ritt J acobs
son, Arlövs BK. 957, 2) Gun h ild Nehl in , 
Skurups BK, 882, 3) Maj -Britt Mars, 
Addo BK, 810. 

Damer, kla ss C: J) Brita Widu ng, 
Klippa n, 896, 2) Evy Ahl in, Sveda la BS, 
681. 

J uniorer: l) Tommy Hallberg, Arlövs 
BK, 890, 2) Leif Larsson, Hässleh olms 
BK, 871, 3) Tommy Strand , Satserups 
CF. 864. 

Lag, herrar seniorer: l ) A r lövs BK 
3.040 (Arne Ljungqv ist, Alve Gör ansson, 
Elvir Mårtensson), 2) BK Gti pen 2.929 
(Sulo Merikosk i, Jan -Eri k Ande rsson, 
Slig Ohlsson). 

/ 

Folkrikt Svaneholmsting l 

Det 29:e Svaneholmstinget på lör
dagen och söndagen gynnades a~ 
fint väder. Publiken uppg1ck pa 
lördagskvällen till 1.200. 

På söndagen gav ABF -orkestern 
från Trelleborg konsert. Det var 

l tredje året i följd som orkestern 
gästade Svaneholmstinget 

1 

5.000 besökare r äknades in under 
tinget och anslutningen var störst 
när Lasse Holmqvist underhöl l. 

På bilden ovan ses frk Olga J öns
son, Skurup, frk Elsa Nilsson, ö . 
Vemme och fru Clara von Arnold, 
J ordberga, sälja lotter, vilka hade 
en strålande åtgång. 



;~~ .. a j~~. 
~Clllili!~= 

LAG MARGINAL OCH UTFLYTTHIHG 
HOTAR TA DöD PA LANTHANDELN 
- AV ALLAN ANDERSSON - FOTO:HANSSERNERT 
Nerdragna jalusier för skyltfönstren och en igenbommad dörr möter 

eventuella kunder vid ö. Vemmenhögs lanthandel. Endast namnet 
ovanför affärsingången talar ännu om att här varit en butik. Ortens 
lanthandel har försvunnit. Innehavaren kämpade ,i det längsta mot lå
ga vinstmarginaler och en glesnande slmra av kunder orsakade av ut
flyttning från orten. Till slut blev kampen ojämn. Han fann för gott 
att ge upp. · 

Den igenbommade affären ger lant
handelns problem i ett litet nötskal. 
Lönsamheten är i dag sådan att den 
äger en hel del övrigt att önska. 
Många lanthandlare har svåra pro
blem att brottas med som visst inte 
ser ut att förminskas, tvärtom tornar 
de upp sig mer och mer. En affärs
innehavare som ser sunt på utveck
lingen ser att situationen är ohållbar 
och slutar medan tid är. Innan af
fären slukat för stora belopp. Vem 
är det då som drabbas hårdast av det 
rådande\tidsläget för lanthandeln? J .o, 
.den bo'fasta ortsbefolkningen och 
framföralLt d äldre som har svårt 
att fär.das till affärer som ligger 
längre bort. 

SOM I KVICKSANJ?. 

Ungefär så resonerar den man som 
nu upphört med sin affärsverksam
het i ö. Vemmenhög, lanthand1are 
K j e l! K n u t s s o n. Han är en man 
i sina bästa år. Alltid energisk och 
villig att ge sina kunde1· de bästa 
tjänsterna. På senare tid har det 
emellertid varit som att at·beta 
i kvicks11nd .• Tu mera man arbetar 
på desto djupare sjunker man. Lik
nelsen är god, men har gäller det 
ekonomi. Det alltmer hårdnade tids
läget affärsbranschen har gett 

August Persson, O. Vemmenhög. 
Visst är det beklagligt, men ... 

starkt krympande vinstmarginaler på 
varorna, vilket särskilt drabbat Iant
handeln hårt. I denna affär, säger 
Knutsson, har omsättningen ökat för 
varje år under de åtta år jag haft 
affären. Trots detta har nettot mins
kat stadigt för varje år. Något som 
ju uppenbart står i dålig relation till 
vartannat. 

Framförallt av sådana varor som in
te tål längre förvaring, t . ex. mjölk. 
Vi ställer första förfrågan till 
August Persson, ö. Vemmen
hög. Han bor endast 50 meter från 
den nerlagda affären. Saknaden är 
titan tvivel stor, menar han. Visser
ligen kommer varubussar fö1·bi, som 
stannar till ett par gånger i vec
kan. Men mjölken blir största . pro
blemet, tycker han. 

Närmaste butiken blir nu ölöv el
ler Skivarp och det innebär närmare 
en mil fram och åter. Sådant kan 
rätteligen kallas försämrad service för 
landsbygdsbefolkningen, ~äger hr 
Persson, som når pensionsåldern i år. 
Bil har han ing n, utan det blir att 
cykla. Mjölkproblemet hade väl gått 
att lösa om det funnits djur på går
dal·na runt om. men lantbrukarna har 
inga rnjölkdjur. Så där går inte att 
köpa någon mjölk. 

LANG VAG ATT SHOPPA. 

Lantbr. K a r l B r u n o L a r s s o n 
ö. Vemmenhög ar en annan av den 
bofasta befolkningen, som varit kund 
hos lanth<!ndlare Knutsson. Vi träffar 
på hans hustru H e r t a L a r s s o n 
hemma på gånden. Aven hon fram
håller den försämrade servicen, som 
nerläggningen av affären innebär. 
Aven här blir det närmaste ölöv 
eller Skivarp. Avståndet blir dock 
betyodligt . längre än för August P ers
son. Bil finns emellertid på gården 
och tack vare denna, så tar man in
te fullt så allvarligt på affärens för
svinnande. 

Varje vecka brukar det mestadels 
bli resa av in till stan eller också till 
de närbelägna större samhälle
na Skivarp eller Skurup. Där får 
man nu köpa så det räcker för vec
kan. Men visst var det bel•vämt att 
bara åka upp till Knutssons, i stället 
för att som nu åka långa vägar, sär
skilt om man råkat glömma av sig 
vid inköpen. 

/ 

SAMARITTJANSTER GAR EJ 

Folket på landet blir på detta viset 
mer och mer beroende av bil, säger 
fru I n .g a K ar l s s on, Dybäck, när 
vi för saken på tal. Hon och hennes 
make ihör.de också till lanthandlare 
Knutssons trogna kundskara. Enbart 
beröm ger ihon affären. Där fanns 
litet av varje och miljön gav en in
tim och ,trivsam prägel. Knutsson var 
heller aldrig omöjlbg, framhåller fru 
Karlsson. Hade han inte hemrna det 
man frågade efter skaffade han 
kvickt hem. 

HAN HOPPADE AV. 

Familjen Karlsson har bil och det 
är man glad för. Utan den hade det 
varit hart när omöjligt att bo kvat· 
på landet. Fru Karlsson är dock fullt 
införstådd med lanthandelns situa
tion och klandrar inte det som sker. 
Var och en står sig själv närmast. Att 

.,..-_____ ., utöva någon sorts sarnarittjänst, be-
gär man visst inte att lanthand
larna ksla.ll hålla på med. Dartill är 
förhållandena i vår tid alltför krassa. 

Det var då lanthandlare Knutsson 
beslöt s1g för att ,tänka om medan tid 
var. I;Ian bestämde sig för att upp
höra med sin ,trivsamma lanthandel i 
ö. Vemmemhög. Varför s1tta kvar 
resonerade han med en inkomst på 
10-12.000 kr. om året, när jag och 
min hustru vid anställning inom ett 
affärsföretag gemensamt kan kornrna 
upp i den respekitabla summan av 
30.000 kr. pr år. Först tänker emeller
tkl ihr Knutsson utbilda sig för att 
bli ordentligt kvalificerad. 

Han har vunnit inträde vid Köp
mannaintffitutet i Stockholm, 1läf han -
blir klar någon gång i början på 
nästa år. Något bekymmer med att 
få anställning har han inte. Det har 
redan kornmit flera lockande erbju
danden. Men Knutsson beslöt sig ..för 
att tacka nej. Utbildningen får gå 
före. Det kan man få mångfalt igen 
senare, framhåller han och däri ger' 
vi honom rätt. 

VARST MED MJöLKEN. 

Vad säger då folket i bygden, som 
mist sin lanthandel? ·överlag fram
håller man att de t är beklagligt, trots 
att man har full förståelse för hr 
Knutssons handlande. Nu blir 
det mera omständligt a tt köp~. hem. 

På detta viset blir landsbygdens 
folk alltmer beroende av bil, häv

dar Inga Karlsson, Dybäck 

Ett talande exempel över vad som sker med lantalfärerna. Affärsinne
havaren Kjell Knutsson framför dörren till lanthandeln som 

troligtvis för alltid 



Ett rikt inslag av nationaldräkter märkles på tinget. Här Kerstin Jö nsson, Anderslöv, Birgilla Nilss.on, 

Skurup, Astrid Johansson, Rydsgård och Lucia Sylvan, Sva ne holm framför t ingsplatse n och slo ttet. 

Idealväder och kända TV -aktörer 
magneter vid Svaneholmsting~t 

- Av ALLAN ANDERSSON .-

Söndagens Svaneholmsting, det 
29:e i ordningen, gynnades av 
idealväder med värme i inlandet 
och kall, disig luft vid kusterna. 
Detta gjorde att besöksfrekvensen 
blev ovanligt livlig. Programmet 
omfattade föredrag, uppvisningar, 
teater och lätt underhållning. Det 

1 senare av välkända TV-profiler. 

ID ABF-orkestern från Trelleborg 
inledde och bjöd de första besö

karna på en timmes konsertunder
hållning. Därefter var det Svane
halms andelsförenings ordförande, 
minister Z. P. Westrup, tur att hälsa 
välkommen. I sitt anförande berör-

de minister Westrup bl. a. det värde
fulla minnesmärke Vernrnenhögsbyg
den har i Svaneholms slott och som 
man just genom anordnandet av 
Svaneholmstinget får in medel till 
fortsatta restaureringsarbeten för 
framtida konservering. 

e GIVANDE FöREDRAG 

Därefter höll prof. Jerker Rosen, 
Lund, ett föredrag med titeln 
"Kvardröjande drag i Skånes histo
ria". Ett givande anförande om 
Skånes försvenskning sedan 1658. 
Tal. framhöll bl. a. att man bör
jade försvenskningen genom for
cerad bildningsverksamhet, där 
svenska språket var huvudämne. 

Vidare genom ändring av skatte
väsendet samt övriga ideella fak
torer. 

D Prof. Rosen karaktäriserade 
skånska dialekten till att ha sitt 

ursprung från en särskild östsjäl
länds dialekt, som florerade i Skåne 
under danska tiden. I fråga om 
skatteväsendet så hade detta kvar
dröj ande drag från danska tiden ända 
till början på 1900-talet. 

D Som slutvinjett framhöll talaren 
att trots en intensiv försvensk

ning av Skåne, har detta inte helt 
lyckats - inte beträffande språket 
åtminstone. I vår moderna tid går 
vi snarare mot ett internordiskt sam
arbete, där särskilt öresundsprojek
tet ger en talande bild på att detta 
sarnarbete börjar växa ut. 

e RYTTARUPPVISNING 

En vacker ryttaruppvisning gav 
sedan Sydslättens ryttarförening, 
som P~.esenterades av godsägare 
Hans Goran von Arnold, Jordberga. 
!Jan underströk det stora häst
mtresse som alltid kännetecknat 
vemmcnhögsborna, vilket också den 
följande uppvisningen gav klart be- l 
lägg för. 

O Ryttarföreningens tränare Carl 
Gustav Ry~erg inledde med ett 

ta?dernnurnrner och sedan följde 
olika slag av konstridning samt tan
demkörning. Den talrika besökar
skaran kvitterade med rikliga app
låder. 

Strax efter uppvisningen följde 
teater. Studio Jöns Fil presenterade 
"H.an, hon och månen". En både 
kviCk och vacker pjäs, där sä~ski!t 
balettuppträdandet var näpet med 
Ingrid Tönsager som koreograf. 

e TV-AKTöRER 

.Dagens höjdpunkt kom då de 
valkanda TV-aktörerna Lars Holm
q':ist, Gunnel Nilsson och Lennart 
KJellgren framträdde med visor 
kupletter samt roliga pratstunde; 
med publiken. Kvällen avslutades 
med stort festfyrverkeri över 
Svaneholl1)ssjön. 

l fråga om publiktillslutningen 
k~n arrangörerna även detta år 
kanna sig nöjda. Redan under lör
dagskvällen, då man hade dans i 
parken på utedansbana, räknades 
1.200 personer in. 
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Två skånsl{_a rekord 
av Arne Ljqngqvist 

Skånes bågskytteelit var under ~öndagen samlad i Skurup till <len 

årligen återkommande tävlingen Skäneträffen. Ett 70-tal deltagande 

bågskyttar hade ställt upp, både damer och herrar. Två nya •kånska 

rekord sattes av skurupsbon Arne Ljungqvist, som tävlar för Arlövs 

BK. På 70 m noterade han 296 poäng, och hans totala resultat 1.163 p. 

är också nytt skånskt rekord. Endast 2 poäng under svenska rekor

det. 

Resultatlistan i sin helhet kom att Skurups BK, 822, 4. Lars Jacobsson, 

gestalta sig en'ligt följande: Arlövs BK, 806. 

Herrar klass A: l. Arne Ljung- Damer, klass B: l. Maj-Britt Ja

qvist Arlövs BK 1.163, 2. Werner An- cobsson, Arlövs BK, 957, 2. Gunhild 

dersson, Hässleholms BK, 1.088, 3. Nehlin Skurups BK, 882, 3. Maj-Britt 

Börje Andersson, Skurups BK, 1.048, Mars Addo BK 810. 

4. Kjell Ake Nilsson, Klippan, 1.015, Damer, klass C: l. Brita Widung 

5. Stig Svensson T-Nabben, 1.010. Klippan 896, 2. Evy .&hlin, Svedala 

Herrar, klass B: l. Sulo Merikoski, BS, 681. 

BK Gripen, 1.035, 2. Jan Erik An- Juniorer: l. Tommy Hallberg, Ar

dersson, BK Gripen, 1.013, 3. Sven lövs BK ,890, 2. Leif Larsson, Häss

Svensson Svedala BS, 1.011, 4. Bert- leholms BK 871, 3. Tommy Strand 

E. Bliicher, Klippan, 959. 5. Einar Satserups GF 864. 

Olsson, Skurups BK, 943, 6. Lars Lag, herrar seniorer: 1. Arlövs BK 

Söderber.g, T-Nabben, 896. 3.040 Arne Ljungqvist, Elve Görans-

Herrar, klass C: L Knut Nilsson, son, Elvir Mår.tensson, 2. BK Gripen 

Satse1•ups GF 873, 2. Jöns Erik Jöns- 2.929 Sulo Merikooki, Jan-Erik An

soh, Klippan, 824, 3. Henry Olsson, dersson, Stig Ohlsson. 

Några av bågskytteässen i "Skåneträffen". Fr. v. Verner Andersson, 

Hässleholm, Börje Anderson, Skurup och Arne Ljungkvist, Arlövs BK. 

S.\1\Eirr i sadeln sitter t•er-Eric :\lag
nu.sson, Il, Slimminge i Skant.-. En na

got m·anlig ridhäst har han skaffat sig, 

tio manadfl-s tjurkaht.-n ""Smoky ... 



Vägvisaren står strax utanför Sku
rup, på vägen till Malmö. Deri pe
kar in mot en liten grusväg som 
ringlande försvinner i den täta löv
skogen, och den bär texten "Hav
berg". 

Följer man den lilla vägen (som in
om parentes sagt är ganska dålig 
på sina ställen) blir terrängen plöts
ligt öppnare och fortsätter man än
nu en liten bit har man den allra 
vackraste sommarvy framför sig . 

Nere i en sänka ser man till hö
ger ett tiotal gårdar, hus och längor, 
utplacerade som på måfå. Till vänster 
reser sig höga kullar liksom för att 
avskärma idyllen från yttervärlden 
och rakt fram utefter vägens fort
sättning höjer sig på ömse sidor yt
terligare en del byggnader ur gröns
kan. 

Detta är den gamla byn Havberg, 
som under senare år genomgått en 
allt hastigare förvandlrg till "som
marby". Efter hand som den bofasta 
befolkningen dör ut köpes husen av 
hugade spekulanter - de flesta från 
Malmö - och förvandlas till som-

~
martorp. 

Byns ungdomar flyttar här, liksom 
på så många andra håll, in till tät
orterna .i närheten och vill på inga 
villkor överta fädernegårdarna. 

s /(IJ_ 

I stället flyttar stadsboma in. De 1 Akerjorden som följer med vid Byns gamla handelsbod har blom-l Hon säger, inte utan en vjss stolt

pyntar, målar och renove1•ar och tycks husköpen kan ofta bli ett problem. mat upp på nytt. Bakom disken står het, att huset daterar sig ända till~ 

kunna. förvandla de mest fallfärdiga En lösning som varit på tal är att fru ~-n n a - L i s a W i l a n d e r och ~aka till hennes morföräldrars för
torp till pittoreska sommarbostäder. . .. hon forklarar att kommersen går ut- äldrar. Många spekulanter har hon 

stycka arealen l tomter for att sedan märkt på sommaren när alla stads- haft på Ituset - men hon vill inte 

e TRISTA VINTRAR uppföra sommarstugor. Detta har borna• kommer. sälja det. 

Fru ~i l d~ v~ g M a 1m b o r g är kommUJ~en i och för sig , ingenting INTE TILL SALU Någon · av mina systerdöttrar 
sedan nagra ar tillbaka bofast i Hav- emot. Vxllkoret ar bara att allt sker • skall få överta det en gång, säger 

berg och hon tycker att det här efter godkänd plan och att erforder- Det troligen äldsta huset i Hav- hon. 
med sommargästerna bara är trev- liga ledningar drages. berg äges av fru Matilda Svensson. BERO 
ligt: . 

- Det blir så trist på vintern när 
alla flyttar hem, säger hon. "Sku
ruparna" glömmer oss också. Vi lig
ger ju lite avsides. Folk är inte 
riktigt eniga l:är, annars hade \ vi 
nog haft fin väg med belysning och 
allt. Men sommargästerna låter sig 
inte nöja - de har varit uppe på 
kommunalkontoret och pratat. 



e VAGFöRBÄTTRINGAR 
I byn finns det en frivillig väg

förening utan riktigt fasta normer 
och det blir inte mycket gjort för att 
förbättra vägen. Från kommunalt 
håll såg man nog helst att det bilda
des en vägsamfällighet efter lag
ligt fastställda regler. Anslag för väg
förbättringar har emellertid beviljats. 

Byns gamla telefonstation - ja, 
till och med det gamla missions
huset bebos nu av sommargäster! 

) l" D 

Så firar SkurupsborOa · 
\ '·> •, ~ ' ...... . 

semester ·-

Glada semesterfirare är fr. v.: Berfil Holmander, Stig Mårtensson, Alf Olsson, Kurt Andersson och Göran 
Hallman 

I f. d. telefonstationen bor han- Från och med måndag kommer SKANSKA. DAGBLADET lät frå- A I f O l s s o n, rörläggare på ny-delsresanden Harry Ohlsson, Malmö, Skurup att försjunka i verklig som- gan gå vidare och här iir svaren: bygge: och hans fru Astrid. De har lagt ner mar·dvala. Då bo··r·J·ar na"mligen semes- B e r t il H o I m a n d e r, svarvare, J f t h '-· -k ''t t å 
många dagsverken på att rusta upp B "d And ag ar nog u oc "'-~A»' ar .ll e P huset och de är måna om att un- teruppehållet på de flesta industrier ro erna ersson; vägarna. Kanske åker jag till ffie-derstryka att de gjort allting utan och byggen i köpingen. J~kag ·åkker tkilll~t atllorca i dag. Det kingekusten Jag tycker det är alla 
h""l k f lk Ut ·· d" t h , ver r ans e 1 e egendomligt at t ' · hJa ~b~':' . yr ~~ ~ ·h kl~~n rgh d"ar Redan i samband med skolavslut- fara söderut när vi just nu har det tiders att fiska, så får jag bara till. use rvrt m a oc a ' oc ar- ningarna avstannar en hel del av så varmt ihär hemma, men när jag fälle till det och till att bada; ja, då Inne har det rustats upp. De har livet och rörelsen och när nu indust- h . fi la ard . h d . . . . t t . t ål t h l gt l 

<)C mm :'U P ner e resan a e vr skall Jag verkligen tr~va• 
ape sera ' m a oc . a nya .. go v. risemestern också sätter in· förvand- de tidigare soonrruna i minnet. Dess- ~· Bad_rum pla?-eras och 1 logen tanker las samhället till en mycket fridsam utom tycker jag nog att man ..mås- K u r t A n d e r s s o n, förman, Bo-de mreda grlles~tuga. .. . sommaridyll. te ge sig av hemifrån för att kunna linder-Munktell: Ett tunnland aker horde trll huset, l Vad skall man i alhnänhet ta sig koppla av riktigt. Jag skal+ stanna hemma och jo.bba 

och den brukas nu av den bofaste f' 1 d t ? 1 d å d H 
grannen. or un er semes ern. S t i g M å r t e n s 50 n, svarvare, i trä g r en. pset är nästan ny-byggt så det finns mycket att göra, 

Fru Astrid Olsson och Gunilla Nilsson trivs bäst "sommarparadiset" 

Bröderna Andersson; "k li k.. · å d men sa er gen or Jag n gon ag Jag har inte planerat något sär- ner till Bedinge för att bada. skilt. Troligen kommer jag att jobba 
här hemma med huset, där finns det G ö r a n H a Il m a n, verkst.arb., mängder att göra. Avkoppling måste Bolinder-Munktell: 
man ju ändå ha, så jag ger mig nog Jag har inte bestämt mig ännu. ut till kusten och fiskar litet - men Sånt avgör man inte förrän första sefråga mig inte var jag har mitt fiske- mesterdagen ..• 
ställe, för det avslöjar jag int e ... BERO 



Alve och Sonja Ranehamn med två av skyddslingarna 

Här kan ni lämna hunden 
l 

För hundägaren uppstår varje år j noga men i regel kommer de bra 

samma problem: Vem skall ta hand överens och allt går fint. 

om 1mi~1 hund nu när jag far på - Anläggninge:J. är ännu inte tär

semester? dig på långt när, försäkrar herr Ra

Till er som inte funnit någon lös- nehamn. Mitt mål är att få rastgär

ning kan vi lämna ett tips: lnackor- dar som är så stora att de tillåter 

dera den på ett hundpensionat! hundarna sträcka ut ordentligt. 

Ett sådant startades i år på Nybo, l dag och i morgon väntar mati 

Rydsgårds gård. Innehavare är A 1 • 15-20 inackorderingar som stannar 

v e och S o n j a R a n e h a m n, som ungefär tre veckor. 

tidigare har drivit liknande rörelse i Man ägnar sig emellertid mte en

Sibbhult. bart åt pensionatsverksamhet på N"-

På Nybo har man ordnat rastgår- bto. tMakn halr också planer på ' att 
. s ar a enne. 

dar både mne oc_h ute. Skul~e det Förutom mamman har man kvar 

regna så att man mte k~n motwnera tre dobbermanpinchervalpar från en 

hundarna utomhus så fmns det gott k ll å · All t .. t 'k h 

1 f" . d · . . . u p mo. a re ar 1 ar oc 
om ? ~ts or em att tasta av Slg m- dem kommer man att behålla för 

ne 1 ogen. ' uppfödning. Två taxtikar har man 

Två kennelflickor· har .man som som just nu är dräktiga och i en av 

skall ta hand om inackordermgarna, rastgårdarna samsas två schäferval

Det ä~ - d?ttern i hu~et Bodil och hen- par. Dessa har placerats u,t av armen 

nes vanmua Solveig Holmlund. De och kommer att "kallas in" för dres

har bl.a. till uppgift att få hundarna syr då de blivit ett år gamla. 

att trivas så att de inte saknar husse Herr Rauehamn har gått med i den 

• och matte. nystartade . "Skånska hundkapplöp-

Detta medför dock inga större svå- ningsklubblin" och han förevisar stolt 

righeter eftersom hundarna på pen- sin v~nthundstik. Denna är emeller

sionatet har sällskap av varandra. tid bara drygt sju månader gammal 

Det kan emellertid ha sina problem och kan inte börja tränas förrän den 

att släppa ihop dem två och två och l fyllt femton månader. 

första dagen måste de passas mycket Bero 



En trivsam idyll möter besöka
ren längs strandkanten i Abbekås. 
De pittoreska fiskarestugorna lig
ger inbäddade .i lummig grönska, 
där de skånska pileträden går än
da ner till havet. l denna oas le
ver 200 avelsankor, som ägs av 
hönseriägare H e l g e O h l s s o n. 
Rena drömlivet lever dessa ankor, 
där de tumlar om i öppna sjön. 

Tioåriga dottern lngela Olsson 
har också ett högst intressant ar-

bete dagligen. Hon skall se till att 
alla ägg, som ankorna under da
gens lopp lägger i strandkanten, 
kommer till rätta. l femton års tid 
har hr Ohlsson hållit på med sin 
ankuppfödning som artat sig 
mycket bra under alla åren. Det

·ta tillskriver dock hr Ohlsson den 
goda tillgången djuren har till 
vatten i Östersjöns böljor, 
· Ett problem kan det ibland 
vara att få hem de tvåhundra 

djuren på kvällen. Vanligtvis le

ver de ett fritt liv längs hela 

strandkanten och kan ibland k~m

ma långa sträckor från hemmet. 

Men har Ohlsso~ bara hittat sina 

husdjur så går det relativt lätt ätt 

få hem dem. De känner igen äga

rens lockrop och då blir det rus

ning för mat och kojning i ank
huset. 

f 



Hela följet av livankor på marsch längs den idylliska stranden. 

Varje dag kan lngela Ohlsson- hämta in ägg som ankorna kom

mit-sig• för- all · liigga -vid ~!randen, 

Ti.dig konfirmation i Skurup 
Skurups kyrka var vid lördagens konfirmation vackert smyckad 

med blommor och blad. Mycket folk hade strömmat till och bänkarna 

var fyllda till sista plats. Solen tittade just fram efter förmiddagens 

regn och lyste vackert på flickornas vita k~änningar då de gick in 

i kyrkan. 

Förhöret gick mycket bra och vid konfirmanderna lärt sig det vikti
söndagens högmässa kunde de femtio gaste. Då detta var inlärt övergick 
konfirmanderna (18 pojkar och 32 man till enbart kyrkogång och när 
flickor) högtidliga och allvarsamma sedan skolorna slutat vidtog den re
gå fram till altaret för att vara med gelbundna undervisningen. De sextio 
om sin första nattvard. undervisningstimmar som stadgats av 

Konfirmationen kom i år ovanligt domkapitlet har på så sätt kunnat 
tidigt. klaras av betydligt snabbare. 

Förut har det varit så att att kon- - Jagtycker nog att det här syste- i 
firmanderna enbart gått i kyrkan met har visat sig vara bättre på alla 
från första söndagen i advent och sätt, säger pastor Månsson, för det ! 
fram till skolavslutningarna i början kan väl inte vara rimligt att j<:onfir
av juni månad. Därefter har den re- manderna skall börja med kyrkabe
gelbundna undervisningen tagit sin söken innan de har lärt sig förstå vad 
böri,;;in parallellt med fortsatt kyrko- det rör sig om. I år arrangerade vi 
gång. Detta har medfört att konfir- till och med en speciell konfirmand
mationeD inte kunnat äga rum förr. gudstjänst första söndagen i advent 
än i början av augusti. I år har man och sedan ungdommna övervarit 
på initiativ av kyrkoadjunkt Tord denna .och den första lektionen så 
Månsson provat ett nytt system i av- var de !fullt i stånd att förstå sin 
sikt att skjuta fram konfirmationen första högmässa på andra advents
två månader så att undervisningen söndagen. 
inte, som tidigare varit fallet, läg- Arets konfirmandkull har regel
ger hinder i vägen för familj~mas bundet besökt kyrkan. Trots att man 
semesterplanering. För att åstadK:om- beviljats ledigt en valfri söndag per 
ma detta · har konfirmandundervis- månad har två av flickorna, Laila 
ningen påbörjats redan under skol-

1 
Olsson , och Ulla Persson varit när

terminen med början lördagen före 

1 

varande varje gång och för sitt vi
andra söndagen i advent. Därefter sade intresse erhöll de premier på 
har den pågått varje lördag till dess konfirmationsdagen. 

Konfirmanderna på väg till kyrkan. 
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buss från Skurup på lördagsmorgonen till Bolmsölägret. Det beräknas att 

ett tusental fli ck - och pojkscouter skall deltaga i lägret. Deltagarna kom

mer huvudsakligen friln S kilne , men även från våra nordiska länder. , 

Regnet öste ned vid avfärden från Pilevallen i Skurup när scouterna 

embarkerade bussen. Aterfärde1t blir den 15 juli: Fr v : Maria Knutsson, 

Lqtta Sernert och Barbro A ndreasion. 

S.kurupsscouler på sommarlä~er 

I hällande regn anträdde på lör- främst pa söndagarna men givetvis 

dagsmorgonen ett femtiotal pojk- och går det för sig att komma även andra 

flickscouter från Skurup och Ryds- ·d~E:_---~--~--~---.U 

gård bussfärden till sommarlägret i 

Bolmsö. /s ammanlagt kommer drygt 
tusen scouter att delta i lägret, som 
beräknas pågå till · den 15 juli. Del
tagarna kommer huvudsakligen från 
Skåne, men man väntar också en hel 
del gäster från de nordiska grann-
länderna. \ 

Allmänheten får besöka lägret 



03 

Mårtensson tillsammans med eleverna Madeleine 

Hahn och Anita Andersson. 

Vädret var absolut inte det bästa tänkbara då undervisningen vid 
Skurups simskola i Skateholm började på måndagen. Havet var lika 
grått som himlen och vattentemperaturen höll sig på knappa 15 grader. 
Morgonens upprop fick på grund av ett plötsligt påkommet regn delvis 
hållas inomhus. 

Föreståndare för skolan är i , år, J Tjll , Skateholm kommer elevema M d l H 
liksom i fjor, simlärare Gunvor Mår- dels med speciell buss och dels med aonga e fagare {• 0 r f 4 l.. 
tensson. Till sin hjälp har hon sim- den ordinarie bussen vid 11-tiden. .a e S ... t(Urs 
lärare Jane Madsen och praktikan- Hemfärden sker på samma sätt 
terna Lena Nilsson och Birgitta Mår- strax efter klockan fyra. 
tensson. Simlärare Mårtensson var nöjd med 

Två treveckorskurser sKall man det första intryck hon fått av årets 
hinna med under sommal·en och till elever men hon vill redan från bör
denna den första kursen har 90 flic- jan råda föräldrama att skicka med 
kor och pojkar anmält sig. Förutom barnen några smörgåsar hellre än att j 
själva simundervisningen skall man ge dem pengar till snask. 
också gå igenom bad- och båtvett och Föräldrarna är för övrigt väl
inom ramen för detta öva konstgjord klorona att följa med sina barn till 
andning enligt mun mot mun-meto- stranden, där de kan passa på att 
den. avlägga prov för simborgarmärket. -

Fr. v. Börje Håkansson, Vanstad, Ro lf Johansson, Skivarp, en av lä

rarna agr. Åke Carlsson, Ingegerd Nyström, Harlösa, och Birgit 

Persson, Eggelstad. 

Trettiotvå 4H-ungdomar, _de flesta från Skurupstrakten, deltager i 
den årligen återkommande premiekurs vid Skurups lantmannaskola 
som inleddes på måndagen. 

Ungdomarna har efter minst fyra anslås åt en sightseeingtur till Ystad. 

Ars medlemskap i 4H blivit utvalda På fredag avslutas kursen n:ed ett 
. .. . prov på allt det som gåtts Igenom 

att deltaga 1 kursen for att få en m- under veckan. På kvällen anordnas 

blick i lantmanna- och lanthushålls- sedan ett samkväm i vilket också för

skolornas verksamhet och eventuellt åldrarna får deltaga. 
intresseras för kommande kw·ser vid Dessa premiekurser blir alltid myc
desS<~. Under den vecka som kursen ket uppskattade av både lärare och 
var-ar kommer de att få en oriente- elever, vilket kanske bäst belyses av 
ring i de ämnen man sysslar med det faktum att drygt 50 procent av 
vid skolan. eleverna kommer tillbaka för att ut-

En av dagarna kommer dock att bilda sig vid lantmannaskolan. 



Simskolesta_rt i Beddinge 

Simskolan i Beddinge har startat för skurupsbarnen. I å.r hctr det kommit in 90 anmälningar, som delats upp 

i två grupper med tre veckors undervisning fö r varje grupp. Simlärctre är Gunvor Mårtensson med biträde 

av Jane Madsen och Birgitta Md.rtensson, Slcurup. På bilden fr v Jan Berglund, Sten K arlstedt, Leif Ström-

blad och Christer Kullberg. 



Lärorika studiebesök i sydvästsl{åne 

för två mellanskånska försöksringar 

l 
Fr. v. Lantbrukare Erik Rasmusson, friherre Jörn Ramel, godsägare Albert Berg von Linde och agronom 

Anders Dahlqvist. 

- Av SVEN-ARNE SVENSSON -

Närmare trehundra medlemmar deltog i den lärorika och trivsamma utfär~, som 

Rönnebergs-
1 
och Onsjö försöks- och växtskyddsringar på onsdagen anordnat till syd

västra Skåne. I programmet ingick bl. a. studiebesök på Fjäderfäavelsstationen, på 

Vemtofts gård. På Vidarps gård i Rydsgård demonstrerade friherre Jörn Ramel sin 

högrationaliserade egendom och på Rydsgårds jordbruksaktiebolag besåg man mo

derna svinstallar. Vidare studarade man Näsby gårds fina nötkreatursbesättning in

nan färden gick till Svaneholms slott där man avslutade med gemensam supe. 

Deltagarna samlades på VerntoJita försöksringarnas tack till godsägarelav dessa ihar ägaren och 'hans med-

gåoo i KJagstorp där försöksringar- W€rnto.ft. · :hjälpare ständigt kontakt 'lrj.der ar-

.. .. betet, även <UI1Jder traMorkörning på 

nas oooforande. gOO.sagare A l b e r t Ogräsbekämpnings- · fälten. Med dessa sändare vinner man 

Berg vo:n L1nde, Axelvald ihäl- .. .. • • oändligt med tid har det visat sig. 

sade väLkommen. Gårdens äga- forsok l VItsenap I Rydsgård besöktes också Ryas-

re «odsägare s Werntoft väl- Ibil , _, •. \ ·uJ ·d ,gårds J c;rdbruks AB där man besåg 

s · . , . .. · ar ..,ol1~tte runw~men h m , - egenc1omen vä}klända och y.tterst mo-

~omn:arle också deltagarna till FJa- berga g~rd dar lantmastare Y. ~s s- derna S'-'installar och därefter fort

derfäavelsstationen och i ett anföran- f 0 r s från Svenska S~ell, ~alm~ de- satte man till Näsby gård där främst 

d ib "ttad ih · · ndo monst!'erade ett o,grasbekamprungs- den fina nötkreatursbesättningen 

e ' era ·e an om sm ege m försök i vitlclöver, ett rent nitrilför- blev föremål för d€1tagarnas stora 

som ihar en rtotalareal på 235 rtunn- sök. Försöket ihar ~git rut väJ. Bal- intresse. 

land. 1939 övergick ~sägare Wern- dersbrån har pral<hskt taget forsvun- Efter ,besäket på Näsby gill-d hade 

toft i!ill !kreaturslöst joOO.bru!k fram- ;ut, men kvrckr.ote.n har man daremot resdedaren, ringarnas försöksledare 

.. .. . . mte kunnat ibemastra, beroende på agronom Anders Dahlkvist Svane-

iholl ihan och nastan samtkhgt star- att ildövern är känsltgare än kvick- holms slott som slutmål fÖr studie

rtalde ihan sin f.jäderfäavelsstation, ~·-ote~. N~on ~arant~ för riktigt .~f- resan. Här 'samlades man till gemen

som nu är välkJänd Öv€r hela landet. fel<t~v ograsbekamprung kan man ~n- sam supe och där iblev det också 

Det är främst Vit Leghorn som ;finns ny ~.nte lamna på. g~und av fåtaliga tillfälle att närmare ventilera och 

' forsök. Men forsoksverksamheten summera de intryck man fått und€r 

i stammen fick deltagarna veta när ik>ommer a.tt :fortsätta inte enbar,t i dag€D. 

de gjorde en rundvanding i avels- vi.tk:löver utan ockl;å i rö.dkl0ver och 1.;;::======----~---

stationen olika byggnader, under ci- lucern. Så småningo;n skall man sä- S, ~ JA 
ce. ronskap av godsägare Werntoft och kert komma fra!U trll ett .. ~yckosat?t )(j) f 1 

fÖIWaltare Henriless on. Främst är det r:;sulta;t. Klant;. ar det dar err.ot for 'j 

da~gamla kycklingar och nio vec- ~arodlmgar: dar har man f~tt fram l. . 0 

ikors ihönor, som säljes över prak- liiknande pr.epar~t, = verkligen tar r 
tiskt taget hela landet. Totala årspro- kål på ograset. 

duktLanen av nyikläcl<ta kycklingar 
fti.gger på cirka 11/4 miljon. Färska 
siffror, ty säsongen avslllltades på tis
dagen. Kläckningen åtempp<ta,ges den 

Radiodirigerad 
jordbruksdrift 

10 IlJOV'etnber. Skurups lantmannask:Jol och lant-

Det är en modern anläggning med hushållskola var nästa anhalt på 

speciella i!UVnings- och kläcknings- r<UI1Jdturen innan man e:titer en loort 

avdelningar, Hiksom varm- ·och ka11- lunchpaus :fortsatte till Vidarps gård 

batteriavdelrringar. Liksom flera i Rydsgård där friherre Jörn Ramel 

andra stora avelshönserier använder tog emot och 'Vlisa4e runt på sin 180 

godsäg-are Wemtoft, japaner, som ,tunnlands egendom, en ihögt mekani

kycklingssonterare. Svenska sonterare serad egendom, som skötes av agaren 

har ännu, inte nått samma skicklig- själJv samt en medhjälpare.' Det var 

het, som sina japanska ' kollegor. Det- en enastående rati.onellt skött egen-

9- fr~.mst beroende ;på aJtt det J ~':e- ~Iom tyC:k.te besö.karna, Intressant var 

·inge mte finns någon sk\ola dar ·sc;r- bl. a. att ·på egendomen fanns egen 

terare 'Utbildas. Som helhet var det repaJ'ationsver.kstad där man vinter

en läroril< !l'Uildvandring och delta- ,tid såg över samtliga maskiner. Det

gama fick många värd€fulla råd och/ta äX en investering, som väl betalar 

tips om hönsuppfödning, vilket ook- sig, menade friherre Ramel. På 

så underströks av g<J.dsägare A1bem egendomen fanns också lire transis

Ber,g rvon Linde när !han frambar tordrivna L"adiosäru1are och med hjälp 
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Lyckad pensionärsutfärd i Skurup 

Soc ialnä mnd e ns ord fö ra nde To rs ten Ha nsson, Skuru p, i illsa mma ns 

med pe nsionärerna Hulda Ho lmbäck o ch Kerstin Nilsson. 

Under torsdagen var det åter dags lholms slott för att äta en enkel 

för den traditionella utflykten för matbit. 

!pensionärerna från, S~urups båda Skurups ~(vinnliga Gymr:as~ikför

ålderdomshem. Socmlnamnden stod ening gav darefter en uppv1snmg på 

som vanligt för värdskapet och hade gräsmattan framför slottet. Aldring

lyckats få ihop ett trevligt dagspro- arna steg sedan på nytt upp i bus

gram. sen för att åka ännu en tu1· genom 

Efter att i en halvtimma ha åkt bygden, och trots att vädret nog 

buss i den vackra trakten norr om kunde varit något bättre verk7.de 

Skurup begav man sig till Svane- alla mycket nöjda med dagen. 

Fru Anne-Marie Knuts-

son, Skurup 

är utbildad lanthushållslärarin

na, men eftersom hon har fyra 

barn undet· 12 åt· har hon för 

närvarande deltidstjänst. Emel-

lanåt leder hon också kurser 

och studiecirklar. Fru Knutsson 

deltar med stort intresse i för-

eningslivet. Hon är ordförande i 

Skurupskretsen av Svenska Rö-

da Korset, som har över 500 

medlemmar. Hon delta r ibland 

också i den upplysningsverksam-

het, som bedrivs av länets Hus-

hå.l!nirugssällskap och är därför 

speciellt intresse:rad av konsu-

mentupplysning. 

Skurups p ensionärer 

på svaneho/msutflykt 

Pensionärernct vid södra och norra ålderdomshemmen i Sku.rup hctr haft 

sin årliga utflykt till Svctneholms slott med socictlnämnden som värdar. 

Det blev både ma.t och kaffe samt underhållning i slottsparken, där 

Skurups kv~nnliga gymnastikförening hctde e1t u.ppvisni1~g. Pd bilden l 
fr v Karl Ntlsson, Fredr. Melander samt socialnämnds-ordf. T. Hansson 

'/ 
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GAMMAL TELEFON I SKURIJP 

storsamlaren Manfred Almkvist i Skurup har hunnit förvärva en 

hel ·del ·nytt sedan SKANSKA DAGBLADET sist besökte honom. 

Nå~ !bilar har eiD:ellertid inte tillkommit:-

-·Främst beroende på . att· det börjar i bygderna har hr Almkvist främst 
bli , så dåligt· med utrymme i den inriktat sig på att försöka få tag i 
f. ·d. bondgård som nu restaurer<Jts gamla telefoner. 14 olika typer har 
och byggts om för att tjäna som mu- han lyckats få ihop hittills och han 
seum. · Annu återstår dock mycket plockar varsamt· fram den äldsta ap
arbete innan hr Almkvist lyckats paraten i samlingen. Det är en gam
bringa ordning och reda bland nlla mal Belltelefon av en typ som troii
de symaskiner, speldosor, skrivma- gen hör till de allra första som fö
s~er, foiwgi-a.fer, radioapparater, rekoromit i vårt land. Hr .AlJ;nkviqt 
husj(erå.dsartiklar, vagnar, bilar och är noga med att poängtera att d:l 
myeket, mycket annat .som ingår i l han talar om en saks värde menar 
samlingarna: ·· han dess historiska värde. H:m 

U :rider: sina senaste färder runt · om framhåller emellertid att folk scm 



Rydsgårds nya- bollplan invigd 
På söndagen invigdes Rydsgårds 

nya fotbollsplan. Inte med mycken 
pompa och ståt, men väl med ett 
mycket trevligt och välkompone
rat program. 
Sjöbo ungdomsorkester inledde 

med en lång och omväxlande mu
sikstund, varefter idrottsnämndens 
ordförande rektor Lago Grönvall häl
sade de närvarande välkomna och 
samtidigt riktade ett tack till alla 
dem som medeverkat till att iord
ningställa den nya bollplanen. Han 
uttryckte en förhoppning om att den
na skulle visa sig bli till mycket 
nytta och gagn för Rydsgårdsungdo
marna. Invigningen förrättades av 
representanten för Sveriges Riks
idrottsförbund och Skånes Idrottsför
bund Gunnar Lundberg. Han över
lämnade å dessa föreningars vägnar 
tacksamhetsdiplom till rektor Grön-

/fll-6) 

dra upp vila linjer 

Kurt Andersson, Knut medan Månsson 

\ håller snöret. 

vall och idrottsföreningens ordföran
de Erik Månsson för det oegennytti
ga arbete de nedlagt för tillblivel
sen av den nya planen. 

e TRIVSEL 

Divisiön III-laget Limhamns IF ha
de fått äran att spelinviga planen 
men förlorade mot ett för dagen myc
ket inspirerat Rydsgårds AIF med 
fyra mål mot tre. 

Kommunalfullmäktiges ordförande e STORT ARBETE 

Anders Magnusson framhöll i sitt 
1
Vid det avslutande samkvämet pas

tal att idrottsplatsen var ett led sade kommunalnämndens ordförande 

i den strävan som ständigt pågår att Erik Magnusson på att tacka idrotts- 1 

få ungdomen att trivas på landsbyg- nämnden för det storartade arbete J 

den. Han omtalade också att inte som nu lyckligen avslutats. Han sa 

en enda röst höjts mot förslaget då sig också vara förvissad om att de l 
detta diskuterats i fullmäktige. kommunala medel som hgits i an-

Erik Månsson framförde därefter språk för · iordningställandet av 

ett tack från idrottsföreningen för idrottsplatsen knappast kunde fått 

den förståelse som visats från kom- en bättr"' användning. -

munalt håll. Rydsgårds AIF vill framföra ett 

Skurups· kvinnliga Gymnastildör- tack till Limhamns IF och Skurups 

ening bjöd därefter på en vacker , kvinnliga gymnastikförening för att 

uppvisning. l de villigt ställt sig till förfogande. 

Släktmiddag på slottet 
Stor släktmiddag var det i !ör- relse bl. a. har till uppgift att an-

dags på Svaneholms slott. 74 per- ordna dessa släktmiddagar. · 1 

soner, som alla kan räkna sina 1 

anor tillbaka till hr Hans Nilsson I år bestämde man sig emellertid. 

i Lilla Beddinge, ·hade k..ommit för att i fortsättningen försöka träf, l 
sanunan för att äta en bit och roa fas varje år eftersom tre år är på 

sig. tok för lån~ tid att gå och vänta på / 

Så har man gjort vid ett par till - dessa trevliga arrangemang. 

fällen .t idigare, närmare bestämt va.rt l Initiativtagare till föreningen är ~vå 

tredje år sedan 1958. Då bildades skurupsbor, namhgen hr Otto NUs-

nämligen en släktförenin · 



22 agronomer 30-års ·uhilerade 

På bilden frå n agronomernas 30-årsjubileum på Alnarp ser vi fr. v. agronomerna Nils Sylwan, Svane~olm, 

Ulla o. Harald Tersmeden, Söderköping, och Ella Bråtgård, Mölnlycke. 

1933 års agronomkurs, som var 
den sista efter den gp.mla ordning
en på Alnarp firade på lördagen 
sitt trettioårsjubileum. Bland jubi
larerna var också agronom Nils 
Ake Sylvan, Svaneholms gård. Av 
de ursprungligen trettio eleverna 
deltog 22 i jubileet. 

Dagen inledd es m ed ett besök på larerna mycket svårt att känna igen. 
Alnarp där rektor F redr ik Gelinder Från Alnarp fortsatte man till Hus
förevisade hela anläggningen för att hållningssällskapets Borgeby. Här be
slutligen bjuda in i skolans gamla såg man bl. a. de ombyggda ladugår
matsalar för lunch. Här hade · ~nte darna. 
mycket förändrats sedan 1933, men Dagen avslutades sedan med ·mid-

1 den övriga anläggningen hade jubi-1 dag på Svaneholms slott. 

Duktiga Rydsgårdsflickor 

F e m a enerationer 7)~r hiiromclagen samlade i Sk.ur~p hos 
b Jons Sve11,sson. Dottern Edtth Jonsson, 

Genarp, dotterdotter Elsa Nilsson, Genarp, dotterdotterdotter Erna Nor

berg, Genarp, samt Lillemor, 2 112 år som till Jöns 'Svensson alltså blir 

dotterclotters dott~rdotter. 

Den här fli ck.patru llen V ipan frcin Rydsgård skötte sig fint i 

liigrets avs lutande patrulltävling, i vilket inte mindre än hundratalet del

tog. Rydsgårdsflickorna blev i lördags bäst av alla, pojkarna· visst inte 

unda.ntagna, och vid söndagens elittiivli'ltgar kom gruppen på andra plats. 

De duktiga flickorna är fr v Ingrid Rasmusson, Ingegerd Larsson, Gunnel 

Holmgren, Lena Persson, Hanna-Karin Rasmusson, Anna Mårtensson och 

Birgitta Olsso'lt. 



p L! afi:E/·-e/r-? l h t~ . 

Kursstart i Skurup 

På mändagen var det kursstart,Britta Eriksson, Vindeln, Solveig 
på Skurups lanthushållsskola för 30 Erik~son . Uppsala, Bri tt Fherm, 
flickor. Kursen slmll pågå till den Lund, Ulla Flodqvist, Eskilstuna, 
14 december i är. Rektor Elisabeth Gunnel Hansson, Srhygehamn, Lis
Schartau förrättade uppropet och på beth J eppsson, Alnarp, Majvor Jo
tisdagen bör'jade det riktiga skolar- hansson, Gråvad, Marie Lindelöv, 

l 
betet på allvar. På bilden visar tre Skurup, Ingrid Magt~usson, Kalmar, 
glada fllckor hur leendet ska se ut Gunllla Månsson, Sosdala, Gunilla 
när man börjar sl<Dlan mitt under Nilsson, Karlshamn, Ingegerd Nils-

/
sommarlovet. Fr v Birgit Andersson, son, Sjöbo, Lise Lotte Nilsson, Vin
S!mrup, Astrid Johansson, Glem- trie, Ulla Olsson, Ystad, Inger Ros
ro ingebro och Anita Olsson, An- dahl, Kattarp, Ann-Margret Sand
derslöv. berg, Enl<Öping, Marita Svensson, 

De övriga som deltar i kursen är 1 Vissc f:iärd~ . Gnnilla Stegre ll, Brom
Gull Andersson, Rynge, Ann Ca-, ma, Ker!'tin Tern i ng, Lund, Jeanet
th.rin Ben!ltsson, Mot~la, A~n Berg- le \Va_llin, Strängnäs, Britt-Marie 
Jnf. rrul!anget, Momca Bacl<strom, Westbergen, Limhamn, och Karin 

•I>:· ö, Evy D:mielsson, Jämsjö3lätt, !Lindah!, Lund. 

l 

·Lanthushållsskolans höstkurs 
' 

Britt Fherm, 
inte ut att förskräckas av den omfattande kurslitteraturen. 

• 
Trettio flickor stiftade på måndagen sin första bekantskap med lant- 1 

hushållsskolan i Skurup. Det är höstkursen som nu satt i gång för att 
pågå 21 veckor fram till den 14 december. 

Kraven för att beredas tillträdelson, Uppsala, Britt Fherrn, Lund, Dl
till kurserna är endast att man är la Flodqvist, Eskils,tuna, Gunnel Han
vid god hälsa och har fyllt 17 år. son, Smygehamn, Lisbeth Jeppsson, 
I mån av plats kan även yngre Alnarp, Astrid Johansson, Glem
flickor komma ifråga. Naturligtvis mingebro, Majvor Johansson, Grå
under förutsättning att den ordinarie vad, Karin Lindahl, Lund, Marie Lin
skolgången är avslutad. delöw Skurup,· Ingrid Magnusson, 

Följande flickor deltager i årets Kalmar, Gunilla Må'nsson, Sösdala, 
hästkurs: Birgit Andersson, Skurup, Gunilla Nilsson, Karlshamn, Inge
Gull Andersson, Rynge, Ann-Cathrin gerd Nilsson, Sjöbo, Lise Lotte Nils
Bengtlsson, Motala, Ann Berglöf, son, Vintrie, .A,nita Olsson, Anders
Gullänget, Monica Bäckström, Mal- löv, Ulla Olsson, Ystad, Inger Ros
mö, Evy Danielsson, Jämjöslätt, Brit- dahl, Kattarp, Ann-Margret Sandberg 
ta Eriksson, Vindeln; Solveig Eriks- Enköping, Marita Svensson, Visse-

fjärda, Gunilla Stegrell, Brom
ma, Kerstin Terning, Lund, Jeanette 
Wallin Strängnäs, Britt-Marie West. 
bergen, Limhamn~ 



HUMöRET PÅ TOPP TROTS 
ETT REGNIGT BOLMSöLÄGER l . 

. Efter ~n dryg veckas lägervistelseirra Persson, Hanna-Karin Rasmusson, 
1 Bolm-so kom scouterna från Sku- Ingrid Rasmusson, Anna Mårtensson, 
rup och Rydsgård på månda,gskväl- Birgitta Olsson och Gunnel Holm
len tillbaka hem. Trots att det eg- gren. På ·l?.ilden ser ~i dem kri~ r symbolen for sommarlagret: Bolmso-1 nat under större delen av tiden har stenen. 
humöret varit på toppen, och ful!k- -----------------'-
skollärare 'I1hy.ra Nilsson, som varit 
"hyhövding" för österlenkretsen 
tycMe att hennes ooepter hade skött 
sig utmärkt. 

För den bästa prestationen svara
de patrullen "Vipan" ur Rydsgårds 
flickscoutkår som i en tävling där 
hund~a ;patrulll'r med både fliok.or 
och ;pojkar deltog placerooe sig på 
andra plats. De d-uktiga flickorna i 
l patrullen heter Ingegerd Larsson, Le-

~f(,D l~ 
1FEM GENERATIONER 

\ 

På bilden ovan ses hr Jöns Svensson, Skurup, dottern fru Edith Jöns
son, Genarp, dotterdottern fru Elsa Nilsson, Genarp, dotterdotter
dottern fru Erna Nordberg, Genarp, och dotterdotterdotterdottern r 
Lillemor, 2'/2 är, (Foto: Sernert, Skurup.)• J 

,s;/{ !U 
~ Holländskor 1 

l~~~ 
; ? 

Skurup 

Helene Broekema och .Ann Sqfie 
· Andersson i Skurups s·tadspal'k. 

. l ; 

De · få besÖkarna i Skurups stads-· 
park gjorde stoxa ögon då ·de, på, 
tisd~gseftermiddageh plötsligt fiek se 
en söt flicka i holländsk natiohal
ch·äkt, med både hätta och hand
s~idade trä~k9r1 komma gående på 
de välxäfsade gångarn;i. 

Både dräkten · ocl;l flic,kan fu· f ak
tiskt av . äkta · hoHändskt' jlrspr-ung, 
Fdickan heter Helene Broekerna och 
ko.m till · Skurup i går e:liter att ha 
deltagit i Bolmsölägret Hon bor hos 
scoutkamraten Ann-Sofie Ander~son 
o~h skall stannq. en vecka. , 

Fem holländskOi' , deltog . i li\gret 
och alla fem har inackorderats hos 
skånska kajllrater. Förutom Helene 
finns det ytterligare en holländska 
r .Skprup. Hon bor l;los Marie Knuts
son. En boi· i Gärsniis _en : i ' Gyllebo 
och en i Trelleborg. 

Helene berättar att de kom till 
Sverige den 5 juli efter att under 
tv~ dagar ha gästat en scoutkår i 
!Copenl<<mm. Hon tycker att _vistelsen 

11 Skåne ha1· varit mycket trevli~ 

l 
~en a~ser att l det regnar p~ .. tok 
for mycket här. 

De anmälde ~ig ,till Bolmsölijgret 
j 
genom det hollandska scoutförbun
det och har sjjilva bekostat resan. 

Nu hoppas man bara att vädret 
blir vackert under den vecka ·som 
Helene och hennes kamrater stan
nar så att de får se hur vackert vårt 
landskap kan te sig. 



.... __ . 

Konfirmation i Ö. Vemmenhög 

l 
Sjutton ungdomar från östra och 

Västra Vemmenhög och Svenstorp 

1 
konfirmerades på löxdagen av kyrko
herde Birger Holmberg i östra Vem-
menhögs kyrka. 



~. Sockerbetan 
• 
l centrum på jordbrukardag 

Agronom Sigurd
1 

Persson, Växlskyddsanslallen, omgiven av i ntre s~erade å hörare på Sku rups lanlmannaskola 

Mån ga intresserade hade i det saker -blivit impopulär och att dagens negernfrö av samma ityp som an 

vackra vädret mött upp till den pr.ogram var ett led i strävandena vändes i utlandet. Det vill säga ett 

jordbruk ardag som på onsdagen att försöka avhjälpa detta. frö som garanterat endast ,ger en 

anordnades av Skur ups lantman- Den främsta orsaken till att bet- planta pr frö. Något som troligen 

n askola och Sockerbolaget i Jord- odlingen m inskat så i omfattning kan ,väntas före decenniets u tgång. 

berga. ansåg han vara den stora bristen STOR OGRASFLORA 

Huvudtemat för dagen var socker- på arbetskraf.t- under sommarmåna- • 

betan och socker.betsodlingen, och derna. En metod för att komma till- Vid försöken i J ord·berga har man 

programmet inleddes med att lan t- r.ätta med detta problem är den så sått två bestånd O.lfl vardera 36 ra

mästare E. P,oppius och agron om A. kallade solohackningen. Som nam- der. Det ena beståndet har man 

Bjelke-Holterman demonstrerade de net säger utföres endast en hack- skött på konventionellt sätt och det 

fcirsok som socke1'br uket har gj,ort n ing lämll.Jigen i samband med gall- andra enligt solohackn ingsmetoden . 

med betor på Jordberga. rin g. Förutsättningen fru· att detta l I d_ et solohackade beståndet · var 

system skall' lyckas år for det forsta ograsfloran relativt stor och en del 

e MINSKAD ODLING ,att man har ett höggradigt enkorns- "dubbelplantor förekom dessutom. Det 

Lantmästare 1. Roppius framhöll i frö och för det andra att man sår, återstår nu att se om ' skorden blir 

sitt inledn ingsanförande att socker- med ' precisionssåmaskin. Man"" har l a.vsevär.t mindre. Försök har också 

l 
b/e,t.sodlingen nu tyvärr av olika or- länge arbetat på att få fram ett mo- gjorts beträffande ogrlisbe.kämpn ing 

•k"=================="'· =========------...JI men något säkert medel finns inte. 

_ e SABADDEN VIKTIG '>. 

Agronom John Erik Nils:;on, Soc·

kerbol.aget, talade om bearbetning
en av jor-den i samband med . soc

kerbetsodlingen. Han underströk vik
ten av att sftbädden är riktig - l 
det sammanhanget, sade · han, är det 
kunnig'heten och erfarenheten be
träffande den egna jorden som blir 
avgörande för resultatet. Han be
tgnade också hur viktigt .:!et är att 

bearbeta jorden på hösten och ef

terlyste mera plöjning i septem ber 

i stället för i december. över hu
vud taget borde mycket mera vara 
undansti:',kat då våren kommer. Även 
gödningen kan med - fördel spridas 
på hösten. 

1 Agronom Nilsson övergick sedan 
t ill att tala om ogräsbekämpningen. 
Han framhöll att derina just nu är 
ett sorgebarn men att det troliE!en 
kommer a,tt hända mycket på den 
fronten inom en snar framtid. 

j 
Man ' strävar efter att få fram ~tt 

preparat som dels har långtiasver
kan och dies är ofarligt }ör g1·ödan. 

Arets be.tsituation är inte särskilt 
lysande, man har h aft bekymmer 
med rotbrand, betfluga och en ovan
ligt stor mängd blad löss. Enligt- lan t

mästare Poppius är situationen emel

lertid inte ohållbar om bara vi. får 
en varm september. · 

• MANGA SJUKDOMA R 

Efter besöket på J ordberga ·begav 
sig de drygt 250 deltagama till Sku

rups lantmarl.naskola där rektor Gun
nar Knutsson förevisade skoljÖrdbl·u
ket. I anslutning till förev isn ingen 

talade agronom Sigurd Persson, Växt
skyddsanstalten om växtskydd och 
berättade att man i år har mycket 
besvär med mjöldagg vilket får ~yl

las på den torra våren, som åstad

kom att säden lä~ge fick stå kvar 
i ett känsligt stad1um. \ Flygsot har 
också varit typisk för året och man 
har de.ssutom haft stora rotbrands
angrPpp på sockerbetsbestånden. Egen
domligt nog även på mycket goda 
och välgödslade jorC!ar. 

e HoJT PRIS 

En diskussidn angående de be
rörda problemen vidtog därefter un
der · ledarskap av rektor Knutsson. 

Det framk.om bl.a. att man bör va
ra mycket restriktiv i användandet 

av TEA i den dyrbara sockerbets
odlingen och man bör vara väl med
veten om att fä1t där det · finns 
kvickrot är olämpliga för öetodlin ~. 

Agronom Nill"son uppgav att • det 

"'ll'"nterade prisPt på sbctcerbetor 
~om i våras var 9,15 med all säker-

l
het kommer att bli ganska myckPt 
högre på grund av den minskad~ 

skörd som kan väntas , i år. 



Skånska Dagbladet- Lördagen den 20 juli 1963 

Arne Ljungqvist optimist~sk inför .VM 
När ni läser detta är Skurups bågskyttekung Arne Ljungqvist redan 

på väg till Helsingfors o"h VM-tävlingarna. 

innan ihan gav sig i väg på f.re- landslagsmärket på makens tävlings-
dagskvällen fick SKANSKA DAG- ;tröj.or (Biklen). , 
BLADET n tstund ed iho Tävlingarna Joommer att pågå i 

e pra m nom. fyra dagar ocll till stor del sändas 
Han .berättade att han kände sig i i TV. Sä>kerJ.i.gen k,ommer många sku

mycket ~ f.orm och at t ihan säker- ropsbor att sitta som fastnaglade 
!igen aldrig varit ' så <väl förberedd framför ~p~raterna och. hoppas ~tt 
in-för en stor ;tävling som just nu. 

Det var inte så länge sedan han 
presterade ett prydligt svenskt re
kord på 70 meter med 296 p.oän;g, 
endast två poäng sämre än ibelgaren 
Rene Boussus världsrekord. Sedan 

Ames optumsm skall · VIsa s1g val
grundad. 

Rydsgårds kommunalnämnd 
sammanträdde . på torsdagen under 
ordförandeskap av lantbrukare Erik 

dess ihar emeller.Ud t räningsresulta- Magnusson, Jonstorp. 

ten blivi't ·•11• tb~+tre. På e"'t tra" _ Då vägförvaltningen hemställt om 
~ '' "" '" att kommunen måtte utse en kon-

ningspass i torsdags uppnådde han 
hela 299 poäng på 70 meter ett re
sultat som alltså är ibättre än det 

taktman mellan kommunen och väg
,förvaltningen utsågs förestånM·en 
Gösta Kristiansson, Rydsgård, att 
upprätthålla denna syssla. Till om

nuvarande världsrekordet. Aven på bud vid en konferans i Landskrona 
90 meter blev resultatet strålande; till vilken Folkets Hus-föreningar-
271 poäng. Det är alltså inte att nas riksorganisation inbjudit valdes 
undra på att !han ser fram m.ot ~~~~;~are Sven Mårtensson, Tron-

VM-tävlingama med stor tillförsikt. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
Amerikanerna anser ihan vara de ställde i utsikt att ett statsbidrag 

svåraste ikonkurrentema men även om 26.000 kronor kommer att bevil
finnarna lär vara i g,od f.oi1ffi. I år jas för bidragsetapp 5 gällande av
har de ju dessutom fördelen att be- lopppanläggning i Rydsgård. 
f . · å Nämnden beslutade att ingå till 
mna sig P hemmabana. statens Järnvägar med en begäran 
- De't mest pressande vid sådana om att persontåget som avgår från 

här. stor,tävlingar, ' säger Arne Ljung- Ystad kl. 9.24 skall göra uppehåll i 
qvist är de långa väntetiderna. Man Rydsgård. 
skjuter ju nationsvis ocit tlqm få Nämnden beslöt också att ordfö
vänta upp .till tjugo minut'er mellan randen lantbrukare Erik Magnusson 
serierna. skall representera· kommunen vid 

den konferens i Landskrona den 29-
Då vi besöMe den Ljungqvistska 30 juli som föreningen Norden in-

villan var husets herre j·ust i färd bjudit till. 
med att tpacka ned allt det som , En liten del av· området Kyrka
kan komma till användning under åkern äges nu av Statens Järnvägar 

1
den •tio dagar långa .bontovar.on. Pi- och nämnden fattade beslut om att 
lar, strängar och de båda bågarna erbjuda SJ ett pris av 4,50, pr kvad
ägnades en minutiös genomgång in-~ ratmeter för det 800 kvadratmeter 
nan de packades ner. Hustrun Gurli stora området. Nämden anser att 
var, 1 som så många gånger förr, sys- kommunen bör äga hela området för 
selsatt med att ·sy fast det blågula ·en eventuell framtida omdisposition. 



SYSKONTRIO ODLAR ROSOR 

Rosenodlingen Hollandia utanför Skurup drives numera i mycket 
ungdomlig regi. Efter faderns död tidigt i våras har nämligen sysko
nen Babs, Dirk ·och Comelins Verwey tagit sig an odlingarna. 

"?e båda yngrj syskonen Babs och l visas "Swedish girl", en vackert 
Drrk har hela trden hjälpt föräldrar- mörkröd, ' mycket IDiomrik ros med 
na med rosorna men nu har . alltså friskt bladverk. Dirk håller fram den 
äldre brodern Cornelius övergett sitt och förkurinar inte utan en viss 
tidigare fabriksarbete för att även stolthet, ah den i motdats till många j' 
han skall dra sitt strå till stacken. andra typer garanterat håller färge11 
Alla tre har gått i fin skola hqs fa- även om den utsättes för mycket 
dem och man kan lätt spåra det hol- regn. 
ländska ursprunget i deras handlag "Sterling silver" har man haft un
med blommorna. der ett par "års tid. Den är lila och 

1 Rad vid rad står rosenbuskarna på ·doftar mycket starkt ungefär som en 
stora fält och utgör så här i blom- vildros. 
ningstider en mycket vacker anblick. 
Färgskalan spänner över ett otal ny
anser i rött och gult med ett inslag 
av lila här och där. Ännu har emel
lertid inte den verkliga blomprakten 
kommit, men fortsätter värmen kan 
man vänta att de återstående knop
parna slår ut till nästa veckoslut. 

skolbespisning i höst . 
Under den kommande höstterminen 

kommer det att anordnas bespisning 
för eleverna vid Skurups grundskola. 
Även de långväga eleverna kommer 
nu alltså att få ett ordentligt mål 
lagad mat mitt på dagen och slipper 
de evinnerliga smörgåsarna. På det 
kommunala planet har man, som be
kant, länge diskuterat införande av 
skolbespisning och ett principbeslut 
fattades ocks?t ganska snabbt. Nu har 
skolstyrelsen definitivt beslutat att 
.utspisningen skall börja kort efter 
höstterminens början. 

Blomningstider är lika med bråda 
tider för alla rosenodlare. Då är det 
nämligen dags för den så kallade 
okuleringen innebärande att man på 
vilda buskar transplanterarodlade 
typer. Detta arbete fordrar ett tränat 
öga och en skicklig hand för att det 
önskade resultatet skall nås. Under 
året har man haft en del besvär med 
bladlöss men i gengäld har mjöl
daggen kunnat hållas tillbaka genom 
att jorden har varit så torr att den 
tillåtit traktorkörning och på så sätt 
underlättat besprutningen. 

Några direkta nyheter kan man in
te presentera i år men vissa föräd
lingar har företagits på egna, några 
år gamla, produkter. Som exempel 

Raska pojka,r 
eller flickor 

intresserade av rosenodling , erhåller 
arbete omg. OBS.! Ej i skolåldern. 

HOLLANDIA 
ROSENODLING 

Skurup. Tel. 0411/ 450 29 efter kl. 18 

Man räknar med att kunna bespisa 
200-300 elever och maten~mmer 
att vara portionsforpackad. l 

- ' b 
R yd.(\,!!ft r d J~ t 
Trevlig småbrukarutflykt 

Ett drygt 80-tal personer deltog i 
en sommarutflykt som anordnades 
av Slimminge-Rydsgårds småbru
kareförening. Färden gick först till 
Skäralid och därefter till Hyllinge 
glasbruk där man företog en rund
vandring och bl. . a. försökte sig på 
glasblåsningens svåra konst. 

Nästa anhalt var Hälsingborgs djur
sjukhus. Två veterinärer guidade 
och gav småbrukarna en intres.sant 
inblick i arbetet på den modernt 
inrättade irlstitutionen. Nere vid 
hamnen i Hälsingborg stannade bus
sarna för att låta passagerarna sträc
ka på benen. Efter att ha strövat 
omkring på egen hand i staden under 
en timmes tid satt man åter upp för 
att bege sig hemåt. En sista rast j 
gjordes vid Landskronas djurpark. 

)"!Åter dags för hembygdsfest 

l 

~Eric Månsson och Stig Kristensson hoppas på god a nslqlning iiven i år. 

l Just nu ljuder barninarslag från trädande d.v danskan Ilse Bronnley, . 
den vackra festplatsen invid fotbolls- S?Jll gj.om sig ik.änd som "flickan med 

· . , . s~lvertrumpeten". 
planerna 1 Rydsgår '· Området m- Söncta.gspr<:>grammet blir mycket di-
hägrtas och scen, dansbana och tom- .gert och star.tar redan klockan 13.30 
bolastånd växer fram. Det är åter med "knattefotboll" mellan......Knick
dags för den årliga ;hem bygdsfesten. arps IF:s och Rydsgård:;; AIF:s yngsta 
Arrangörer är som vanligt Ryasgårds pojklag. Mera fotboll följer. I en, 
AlF och Rydsgårdsortens CUF-avdel- som man hoppas, spännande match 
ning. Festkommitten, bestående av skall Rydsgårds AlF dra~bba samman 
fyra representanter från vardera för- med div. V-laget BK Kick från 
eningen, har under de senaste tre Malmö. K lock-an 16.00 kommer ett 
veckorna haLt det mycket jäktigt. "gubbalag" och ett "tösalag" att jag
Visserligen har man skaffat sig rutin ,ga in på planen för att under tre 
under de åtta år hembygdsfesten an- .kvar.t visa sig på styva linan med 
ordnats men i år har det visat s1g lädenkulan och ik.lockan 17.00 skall 
speciellt besvärligt att få fram ar.tis - korstågspastor J ohn HedLund hålla 
ter. Det hela har emellertid ordnat föredrag under rubriken "Gud i Hy
upp sig och nu •kan man presentera lands Hörna". 
ett mycket omväxlande och kul pro- Ingrids önskeorkester (som inom 
,gram. parentes sagt förfogar över landets 

Ordföranden i festkommitten Stig yngsta kapellmästarinna) spelar där
K ristensson, CUF, och kassören, etter upp till ,gammaldans. 
i.drottsföreningens ordförande, Eric CKF-amatörerna kommer att fram
Mänsson ihappas att or.tsbefolik.ning- föra lustspelet "Den eviga komedin" 
en skall visa sig lika intresserad som och från klockan 19.00 spelar !ng
vanligt, så att den sammanlagda pu- rids orkester dansmusik. 
buksiffran också i år kommer upp i Festen avslutas på onsdagskvällen 
när.heten av 3.000. med att Ramonas orkester .bjuder till 

Lörda.gen den 27 juli sätter festlig- dans mellan klockan 20 och 24. 
heterna igång med dans till Teddy Servering och basaranordningar 
Boys orkester och med scenfram- kommer att finnas alla d arna. 

6J 



Syskonen Björn och Eva Knutsson, Ann-Krislin Helmulsson och Ker• 

slin Lindskog plaskar och trivs medan fröken Maivi Johansson nöjer 
sig med alt se på. 
l l 

Barnen i Slimminge besväras inte 
av sommarvärmen. I?e kilar bara 
över till kompisen Jan Johansson, 
7 år, och tar sig ett dopp i den fina 
bassängen som Jp.ns pappa, målar
mästare Helge Johansson, har gjutit 
på villatomten. Bassängen blev fär
dig lagom till sommaren i fjor ,och 
blev med detsamma oerhört poppis 
bland barnen i byn. Det började 
med att Jan bjöd dit sina bästa kam-

rater sam i sin tur bjöd andra kam
rater och nu kan det hända att ett 
femtontal flickor och pojkar trängs 
i vattnet samtidigt. 

Enligt dotter'n . i huset Mai vi Jo
hansson har man ingenting emot att 
trädgården· invaderas av •badsugna 
barn utan tycker tvärtom att det är 
trevligt. 

Slimminge hann alltså före Skurup 
med friluftsbad! 

Skivarps hetodlareförening 
godkände fusionsavtalet . 

Skivarps Betodlareförening höll på onsdagskvällen extra förenings
stämma på Gästgivaregården i Skivarp. Då ordföranden, nämndeman 
Emil Hoolme på grund av sjukdom var förhindrad närvara öppnades 
s~mman av agronom E.rnst Möller, som också utsågs att leda dagens 
förhandlingar. Ordf. ~rinrade om att stämman tillkommit för att fatta 
beslut om fusion med Jordbergaföreningen. 

Därefter föredrogs de båda före- övertages av föreningen i Jordberga. 
ningarnas balansräkningar, förvalt- Från Skivarpsföreningens styrelse 
ningsberättelser och revisionsberät- förelåg ett uttalande att styrelsen 
telse för sista räkenskapsåret. I för- SQm funnit det vara till fördel för 
slaget till fusionsavtal mellan Jord- föreningens medlemmar att fusionen 
berga och Skivarps Betodlareförenin- kommer till stånd förordade att fu
gar bestämdes att medlemmarna i sionsavtalet antogs. Revisorerna in
Skivarpsföreningen upplöses utan stämde helt i detta styrelsens utta
likvidation samt att Skivarpsförenin- !ande. 
ens samtliga tillgångar och skulder Stämman godkände därefter en

~äLligt förslaget till. fusions~vtal. En-

Nu är rapsslåttern i full gång. På Näsby gård siarlade man redan 

på torsdagen för alt hinna med alla de 185 tunnlanden innan mog

naden kommer så långt alt det blir risk för baljsprickning. 

Vemmenhög Konsert på Svaneholm 
stämningsfullt blir det då Kam-

.l!.n Lu! l'.t~ "·•-· marorkestern u~ Nordis~ Ungdom.~-
i abonnerad buss :har Skiva~s CKF _ ?rk~stern på sonda~skvallen framfor 
avdelning haft till oHka platser i 1tahensk barockmusik på Svaneholms 
västra S~åne. Första målet var Hyl- slotts borggård. Orkestermedlemrnar
Unge glasbruk, där man fick se irute na kommer att vara iförda rokoko
bara glasbruket oc:h följa tillverk- dräkter och spela vid levande ' ljus. 
ningen .. där utan också pröva sin Dirigent blir Sigfrid Naumann. KL 
egen formåga_ som g~asblå5are. Re- 20 00 börjar programmet som omfat-
suLtatet blev mte så over s1g så de · . . 0 · 11 
flesta föredrog att i brukets affär tar Smfoma nu~e~ l 1 e-mo av 
göra fördelaktiga inköp. I Båstad be- Francesco Manfred~1, Grave (ur So
söktes Mä.r.ta Måås Fjetterströrns atel- nata a 5 op 2 nr 6 1 g-moll) av To
je, där man fick beundra det konst- maso Albinoni, Concerto grosso op 
närHga utförandet av ryamattor, g,o- 6 nr 1 i D-dur av· Arcaugelo Corelli, 
beLänger och andra vävnader. Da- Largo (ur Concerto för fyra violiner 
gens J!:öjdpunld blev doc:k besöket i 0 h stråkorkester op 1 nr 12 i F-dur) 
Norrv1kens trädgårdar, dar deltagar- c . . 

1 
. 

na under sakkunnig cicerons le.d- av P1etro Locatelh, Concerto nr 1 

ning genomströvade delar av det un- f-moll för stråkorkester av Frances7,o l 
devbara parkområde.t. Efter en kort Durante och Concerto i E-dur f~r 
visit i Boråsvtlvarens maskinväveri, violin och stråkorkester av Antomo 
där man också passade på att göra Vivaldi. 
en del inköp, ställdes färden LilJ. Mar-
gretetorps gästgivaregård, där en god •-------------
supe väntade. - En utomordentligt 
lyckad utfärd var damerna eniga om narna. Kommitterades ordf. är brot
att de haLt, när de sent på kvällen tarklubbens ordf. kontorist Ragnar 
åtel1k.otn till Skivarp. Andersson, oc:h i kommitten ingår 

ett 20 ... tal representanter för ortens 
Blomsterfesten j Skivarp olika idrottsföreningar. Tre populära 

· dansorkestrar· har engagerats, och 
r nu fastställts till den 23-25 au- ABF:s musikkår i Trelleborg kom

!usti med det stora blomstelltåget mer att gå i spetsen för tåget. 
'om vanligt på söndagen. Allt i tå- Blomstendrottning skall mar ock
·et blir nytt. Flertalet vagnar li.g- så välja, och förslag och foton _på 
er färdiga i modell, men vad vag- lämpliga kandidater har 1:edan b~ r- ' 
arna skall föreställa eller symboli-ljat insändas till fesblrommitten For
~ra är än så länge en hemlighet. utom det vackra drottningsmycket får 
nda sedan nyåret har förarbetet för den ~tvalda bl: a. en resa ut .• Euro
lornsterfesten pågått, och under he-,pa na.sta år. FJorårets bl<_>rnsterdrott-

augusti kommer frivilliga krafter ning har just åt.~l'komrnl~ från yad 
_ arbeta med stommarna till vag- hon kallar en dramresa till Span1en. 

Simskolan Bing~marken 
Upprop på skolexp. måndag 29 juli kl. 10.00 då bussbiljett a 
10:- kr. löses. Nyanmälningar (årskurs 2 och uppåt) lam 
mottagas vid uppropet. 
Avresa månd.-fred. kl. 11. (Tisd. 30 juli simskolan inställd.) 
Simborgarmärket och skolans simkunnighetsprov kan avläggas. 

(Skolelever få efter anmälan före åvfärden medfölja bussen 
från Skurup för provtagning.) 



SIMPROMOTION I SKATEHOLM 

Skurup~ simskola hade ~å lördagen för första gången avslutning i Slcateholm, Beddinge. Rektor F. Eider

brandt var promotor och förrättade utdelningen av utmärkelsetecken. Siintära.rin.na.n Gunvor Mcl.rtensson 

omta.lai att eleverna vetrit f!itiga märlcestagnre. Vädret hn1· va.1·it bra. .. En ny grupp börjar på mdnda.g. Pd 

bilden: Gunvor ·Mårtensson m ed de nyblivnn kcmdida.terna. Fr v Marianne Ca.rse, V äx jö, ·In grid Serner t, 

Ann-Kristin Wickman och Benny Lönnborn, Skurup. 
Elden los 
hos Skuba 

Eld utbröt på lördctgsmiddagen i 
Skubas bageri i Skurup. Elden har 
troligen uppstått genom att ett olje
aggregnt .. exploderat. Entreprenör Hil 
dtng Kctrlstedt skadades, dock inte 
allvarligt. Elden h(tde fått jäste mel
lan trossbottnarnn när brandkåren 
kom till platsen, men efter en stunds 
nrbete hade brandmännen elden un
der kontroll. Ncl.got avbrott i driften 
torde inte föreligga. På bilden är 
:A.xel Mårtensson och Nil3 Persson i 
aktion på brandplatsen. 



jl~ct_adf~r7?~7 ~~~ /i~~~ 

82 skurupsbarn har deltagit i 
köpingens populära simskola 

Simlärare B irgitta Mårtensson med några av simskolans elever 
Benny Lönn born, Roland Bengtsson och M onika Sigfriedsson. 

Simintyg för 25 m: Monica Anders
son, Inga-Greta Nilsson, Kenneth 
Jönsson, Jörgen Larsson, Sten-Erik 
Karlstedt, Christian Kullberg, Tomas 
Malmberg, Eva Lena Borgman, Lars 
Evert Hansson. J ärn 50 m: Lena Ole
rup, Anna-Lena Dalsjö, Lena Hå
kansson, Anita Andersson, Inger 
Hansson, Roland Bengtsson, Kristina 
Olsson, Lena Lundberg, Monica Sig
fr iedsson, Madeleinne Hahn, Rickard 
Wahlgren, Alf Hötzell, Hans Hans-
son, Jan Åke Berglund, 
Husson, Tony Helmutsson. 

Elisabeth 

Brons: Benny Lönnborn, Cecilia 
Bergström, Per Lundberg, Gerd Ös
terling, Ulla-Britt P ersson, Gunnar 
Andreasson. Silver: Benny Lönnborn, 
Birgitta Lindahl, Eva Kensmar, Ma
ria Knutsson, Per Lundberg, Ulla
Britt Persson. Lilla diplom: Cecilia 
Bergström, Gun Larsson, Anita An
dersson, Minoca Sigfriedsson. stora 
diplom: Benny Lönnborn, Per Lund
berg, Cecilia Bergström, Gun Lars
son och Ulla Britt Persson. 

Gröna diplom: Benny Lönnborn, 
Per Lundberg, Birgitta Lindahl, Ma
ria Knutsson, Ulla-Britt Persson. 
Llvräddarmärke, järn: Benny Lönn
horn, brons: Marianne Carse, Ingrid 
Sernert, Benny Lönnborn, Barbro 
Andreasson, Per Lundberg. Kandida
ten: Ingrid Sernert, Marianne Carse, 
Ann-Christin Wickman, Benny Lönn
born. 

Magistermärket i järn gick till ' 
Barbro Andreasson, 1 brons till Britt
Marie Henriksson och i silver .till 

Kent Thomasson. Flitdiplom tillde
lades Per Anders Knutsson, Roland 
Bengtsson, Jan Åke Berglund, Tomas 
Malmberg, Monica Andersson, Moni
ca Sigfriedsson, Inger Hansson och 
Madeleinne Hahn. Hederspris för sto
ra framsteg togs av Benny Lönn
horn. 



SJfv 
REGNIG KURSA VSLUTNING 

VID SKURUPS SJMSKOI.A 

Simlärare Jane Madsen med de nypromoverade magi~trarna Britt

Marie Henriksson, Kenl Thomasson och Barbro Andreasson. 

Vå man på lördagen avslutade den första kursen vid Skurups sim
Ilikola försiggick första delen av det trevliga och uppskattade program
met i strålande solsken. Men början lär ju aldrig vata slutet likt och 
mycltet riktigt öste regnet så småningom ner och tvingade ar.t:angörer
na att inställa både bröstsimtävlingen och en demonstration \v mun
mot-mun-metoden. 

Mänkesutdelningen förrättades av och drog därefter varandra i land l 
rektor Filip Eiderbrant, som i ett tal för att visa .!hur man ska1l förfara 
!tackade simlärarna och speciellt då om olyckan ar franune. 

föreståndarinnan fröken Gunvor 
Mårtensson för deras förtjänstrulla 
a11bete. Han upplyste också om ~tt 
.skolan för första gången haft besök 
av en inspektör .från Sim:f1:åmjandet. 
Denne hade antytt att den nuvaran
de bryggan borde förlängas och för
ses med två tvär-bryggor av · villta den 
ytterst borde ha en längd av åtmin
stone 25 meter, allt i avsikt att få 
området mera avgränsat och ge lä
rarna en möjlighet att läteare hålla 
uppsikt främst över de minsta ele
verna. Dessa förbättringar kommer 
troligen att genomföras redan till 
nästa år. Rektor Eiderbrant uppma
nade också köpingens sk;oleiever att 
klara av simproven för kommande 
klass nu medan simSkolan pågår. De 
behöver endast anmäla sig strax in
nan bussen avgår vid 11-t!den och 
följa med denna ner till Bingsmar
iken. 

Simintyg för 25 meter tilldelades 
följande: Monica Andersson, Inga
Greta Nilsson, Kenneth Jönsson, Jör
gen Larsson, Sten-Erik Karlstedt, 
Christian Kullberg, Tomas Malmherg, 
Eva-Lena Bergman och Lars-Evert 
Hansson. ' 

Järnmärke: Lena Olerup, Anna-Le
a Dalsjö, Lena Håkansson, Anita 
ndersson, Inger Hansson, Roland 
·engtsson, Kristina Olsson, Lars 
mdberg, Monica Sigfridsson, Ma
ene Hahn, Rickard Wahlgren, Alf 
tzel, Hans Hansson, Jan Ake Berg

.1d, Elisabeth Hug.osson, och Tony 
dmutsson. 

Bronsmärke: Benny Lonnborn, Ce
cilia Berg~tröm, Pe;r Lund berg, Gerd 
Österling, Ulla-Bntt Perss3n, och 
Gtmnar Andreasson. 

Silvermärke: Benny Lönnborn, Bi~·
gitta Lindahl, Eva Kensmar, Mana 
Knutsson, P er Lundber.g och Ulla
Britt Persson. 

De.t lilla diplomet tilldelades C~
cilia Ber.gström, Gun L!irssor;. '~m
ta Andersson och Momca Stgfr.tds
son. Stort diplom fick Ber:n.Y Lonn
born, Per Lundberg, Cec1ha Berg
ström, Gun Larsson och Ulla-Britt 
Persson. Grönt diplom tllldela~es 
Benny Lönnborn, Per Lundberg, Bir
gitta Lindahl, Maria . K~u':sson .. och 
Ulla-Britt Persson. Ltvrad.darmarket 
i järn fick Benny Lönr:born och sam
ma märke i brons tilldelades lVla
rianne Carse: Ingrid Sernert, Barb~o 
Andreasson i brons Britt-Mane 
utom Benny Lönnborr:. Till kandida
ter promoverades Ingnd ~er.nert, ~a
rianne Carse, Ann Chnstm Wlck
man och Benny Lönnborn. 
' Magisterunärket i järn fic-k Barb~o 
Andreasson, i rons Bntt-Mane 
Henriksson och i silver Kent Thom
masson. 

Diplom för hjälps~et .Jch flitigt 
deltagande i kursen tilldelades Per 
Anders Knutsson, Roland Bengtsson, 
Jan-Ake Berglund, TollUI;S M~lm~~rg, 
Monica Andersson, Momca .::-tgfn?s
son Inger Hansson och Ma.deleme 
Hahn. Hederspris för stora fra~teg 
fick Benny Lönnbor!J. Avslt;tmngs
pr.ogrammet omfattade oc~a f~era 
tävlingar av vilka en alltsa ma.ste 
inställas på grund av regnet Forst 
fick nybörjarna simma m-;d korkar 
vi.d bröstet och armarna. Bast spratt
lade Ronny .Mårtensso.n som tog 
hem segern före Klas Lonnborn och 
Johnny Wallgren. , . 

Nästa tävling "ar en spexsunmng 
där deltagarna skrudats i regnkappor 
och hattar och försetts' m~ para
plyer. Först i mål blev Per Lund
ber.g med Richard Wahlgren och ~o
land Bengtsson på andra respek~~ve 
tredje plats. En ry.ggsrmstäv
ling vanns av Ann-Christin Jönsson 
före Eva Kensmar och Bir~itta Lin.
da.hl. Sista tävlingen var avsedd for 
de allra minst och gällde pannkaks
ätning. De fick var ~in pannkaka 
med sylt som skulle atas utan att 
vidröras med hände:na seg:aren s.te
fan. Ljunkvist utgJorde 1 . sanmng 
en allt annat än fager anblick efter 
den syltiga kampen. 

Som demonstration iscensattes en 
"dramamatisk" sjöolycka. Unde1 kur
sen har eleverna fått lära sig att .man 
får vara högst fyra personer 1 en 
roddbåt Nu begav sig sju av de 
duktig~te simmarna ut i en båt s?m 
de så småningom fick att kapseJsa, 

l 
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Sällsynt fågel 
sedd i Skurup 

Tage Mårtensson har studerat fåg

lar hela sitt liv men har aldrig ti

digare sett en höksångare på nära 
håll. 

S'Jf D 

Hunddressyr - intressant hobby 

- Ja, här blir man minsann utskälld varje dag säger sadelmakare 
Ernst AWbe1·g och pekar med spjuverglimt i ögat på sina många 
skyddslingar. 19 hundar ·har han för närvarande i kenneln hemma på 
tomten i Gärdslöv. 

- Miniatyrkennel får man nog gått undan för undan och i dag 
kalla det, säger h1· Ahlberg eller har jag sysslat med hundar i hela 
kanske hobbykennel för jag driver 47 år. 
det ju bara som hobby fast ibland Fru Karin har bjudit in och vi 
tar den överhand och då måste jag sitter bänkade kring en kopp kaffe 
be min fru om hjälp. - Hon brukar i finrummet. Herrn i huset pekar 
aldrig vara särskilt svårbedd, tilläg- på en mängd tavJor och prydnads
ger han och tittar på fru Karin, saker och upplyser stolt om att det 
som nickande försäkrar att hoQ tyc- är gåvor från nöjda hussar och mat
ker det är fan tastiskt trevligf att tar som fått hundarna dresserade vid 
pys$la med . hundarna. den ahlbergska kenneln. Hr Ahlberg 

- Ja hunddressyr är verkligen fas- h~r förkärlekJör stora hundar fram
cinerande, instämmer hr Ahlberg, for allt schafe~· och vorstehhund. 
men det är mycket tålamodsprö- Vorstehhunden ar favol'lt. 
vande. Det fordras att man har ett - Den är så livaktig och tempe
verkligt intresse för uppgiften. För ramentsfull, säger han, den företar 
egen del började jag intressera mig sig ofta helt oväntade saker och det 
för hundar redan i · 7 -årsåldern. Det gör ju det hela mera spännande. Jag 
var i samband med mitt första cir- har själv en vor~tehtik som j'ag är 
kusbesök. Jag blev mycket impone- mycket fäst vid. Den säljer jag inte 
rad av de konststycken jag fick se för allt i världen. 

hundarna utföra i manegen och då _ Men händer det aldrig att hun- wr"-------------------='1~ 
jag kom hem. skaffade ja~ .. mig ~e- darna hugger innan ni har hunnit 
nast en! egen JYCke och fosökta lara bli bekant med dem? det gått bra. Alla hundarna är vac-
den en del konster. Sedan har det - Nej, det brukar gå bra. En gång cinerade. Det är ett av villkoren för : 

ii----· fick jag hit en schäfer som faktiskt att jag skall ta emot dem. 
, högg mig i armen men det visade Det är inte att missta sig! på att 

qeslutat att inregistrera ett 5,25 proc. ju bara att den hade temperament. hr Ahlbelig trivs med sina skydds
förlagslån av Skånska Banken på Vi blev mycket goda vänner så små- lingar och de med honom. Innan 
nominellt 10 milj. kr samt Svensk ningom. vi åker tar vi ännu en titt .på den . 
FastighE)tskrS'dit AB:s 5 proc. obliga- - Har ni problem med sjukdomar? Hr Ahlberg är mycket noga at t ägna / 
tionslån på nominellt 25 milj. kr och - Nej det har peppar och salt allihop lika mycken uppmärksamhet. 
samm:a bolags 5,25. proc. obligations- varit mycket litet. Några fall av valp- - Man får inte ·väcka avundsjuka . . . 
l~ nr 11 _på nominellt 5 milj. kr. sju.1_t,a _ ha1: vi . haft l'Il~"' ~nu.ars . har . Bero. 1 



TIDIG KORHTRöSKHIHG 
. ~orntiJtrl öskninnl·. gh i juli. månad hör man måste få avverkningen över-
m,e · va !.g eterna 1 år På mån- ... ,_ ·· 
dagen började man emeliertid av- stoJ\.ad for att så fort som möjligt 

v~rka de 14 tunnlanden sexradigt kunna ta itu med rapsen. På bilden 

vmter~orn p~ lantbrukare Arne Mar- örnmer Jan Martorp tröS<Kan ooh 
trops agor Lindby 17 i Skurup. !{(Jr- konstaterar att skörden troligen kom
ne!' som ~er att anväi!das till mer att uppgå till åtminstone 20 
svinfooer, ar dook ganska grönt men l säckar iPå tunnlandet. 

KONFIRMATION I 'SKIV ARP 

Kyrkoherde Agne Ekdahl omgiven av sommarens konfirmander. 

Konfirmation ~ Skivarps kyrka tiansförhöret samlades de unga vid 

ägde på fredagen rum med 31 ung- altarrundeln och avlade trosbekän
dornar från Skivarps och V. Nöb- nelsen. De fick därefter sina biblar 
belövs församlingar. Samtliga har och kyrkoherden uttalade några 
under sommaren undervisats av minnesord. Efter akten mottogs bar
kyrkoherde Agne Ekdahl. Medan nen utanför kyrkan av föräldrar och 
klockorna ringde intågade barnen anhöriga. P å söndag går de unga 
med sin lärru·e i spetsen i kyrkan, till sin första nattvardsgång i sam

som var vackert smyckad med som- band med högmässan i V. Näbbe
marens blomster. Efter konfirma- lövs kyrka kl. 10.00. 



Adelsbröllop på Skönabäck 
Vid ett högtidligt bröllop samman

vigeles på fredagseftermiddagen ci

vilekonom Eric Car!heim-Gyllen
skiö!d, Stockholm med frk Edda 
Th(h·ese af Ugg!as, dotter till fri
herinnan Erna af ·ugglas, f. Nyman 
och hennes framlidna make friherre 

Gustaf <tf Ugglas, Skönabäck. Upp
vaktande 1 m arskalkar var brudens 
broder baron Pede1: af Ugglas o. svå
ger godsägare Carl Tornerhielm, 
Vrams Gunnarstorp samt brudgum
mens broder kapten Rutger Carl
heim-Gyllenskiöld, Stdckholm och hr 

Ernst Linder, Stockholm. Brudnäb
bar var Eva o. Rudolf Tornerhielm 
samt Hagvin o. Carl Wilhelm Stiern
blad. Vigseln förrättades av kyrko
herde Eric Kastman, Nosaby. Medan 

gästerna samlades spelades bröllops
musik av Runbäck och Mendelsohn. 
Vigselakten inleddes med "Jilröllops
marsch" av Mendelsohn och efter 
akten sjöng kyrkomusiker Hanna 

Leion "Beethovens lovsång". Som 
avslutning spelades "Krönings

marsch" av G. Meyerbeer. 

Efter vigseln gav brudens moder 
middag i de pampiga slottssalarna på 
Skönabäck, som dagen till ära visa
de en synnerligen vacker anblick. 

I god tid till bröllopet har \nämligen 
slottsbyggnaden intedörmässigt ge
nomgått en mycket _vällyckad restau-

ration. Dessutom gav de vackra de

korationerna i festsalarna ett ytterst 

praktfullt intryck. 



Det b li r kle nt med kräftorna år, konsta le rar lanlb r. Gunna r Sve nsson, Hambu rg , Sl imming e och hans dotte r Gun. Endas t livlösa exempla r fick 
man upp igår vid syn av krä ft stä lle t. 

Hur blir det egentligen med kräftorna i år 1 
Det verkar som kräftfisket skulle 

slå slint på sina ltåll i Skåne i år. 
l{räftpest har konstaterats i Skånes 
finaste lnäftvatten vid Ringsjön och 
från andra håll med 'ltllnars fina 
kräftställen har man också kunnat 
märka att kräftstammen förminskats . 
Så lät det när Skånska Dagbladet 
gjorde en rundtur kring skurups
bygdens bästa kräftställen. 

dammen och då l5unde lantbr. 
Svensson se åtskilliga kräftor som 
flöt upp och var livlösa. Även vid 
vårt besök gjordes en undersökning 
av dammen. Det enda resultatet blev 
även nu livlösa djur. 

• FöRSöK 
När tiden är inne för kräftfiske 

skall lantbr. Svensson likväl göra 
Redan tidigt i våras kunde vi ett försök för att se hur det förhål

märka att det inte var som det ler sig . i gårdens kräftvatten. De 
skulle vara med kräftbeståndet här, livlösa exemplar som drogs upp• var 
omtalar lantbr. G u n n a r Sv e n s- dock kraftiga och det tyder ju på 
s o n, Hamburg vid Slimminge. På att de som eventuellt ännu finns vid 
gårdens ägor finns ett givande kräft- , liv kan· vara av prima kvalitet. An
ställe, där man annars om åren har nars skiftar kräftornas utseende 
kunnat ta upp ganska stora mängder 

1 

ganska mycket år från år, beroende 
av de läckra skaldjuren. I år inträf- på de klimatiska betingelserna. 
fade emellertid översvämning av Tidigare år har man dock haft 

mycken glädje av gårdens kräft
ställe och det har även hänt att det 
varit så gott om kräftor att man 
kunnat sälja till hugade spekulan
ter. Om det är kräftpest, .som an
gripit djuren kan inte lantbr. Svens
son \lttala ~ig om, men det är nog 
det mest troliga. 

• 
Det 

ligen hade inte kräftstället synats 
närmare år, men antalet har 
minskat år från år. En bidragande 
orsak till att lantbr. Åkesson inte 
tror att det finns något är den 
stränga vintern, · som enligt hans 
förmenande har tagit död på djuren. 
Att det kan bli något till kräftpre
miären är man mycket skeptisk mot. 

STADIG MINSKNING samma inställn ing har ägarna på 
finns flera olika kräftvatten' andra håll när deras kräftställen 

i Slimminge och ett annat av dem 
som besöktes var hos lantbr. P e r 
Å k e s s o n, Lybec.k:. Även här ser 
man pessimistiskt på saken. Visser-, 

fördes på tal. Det blir . troligen till 
att köpa kräftorna i år om de vill 
nju ta av de läckra skaldjuren när 1 

t iden är inne i nästa vecka. 
A. A-n. • 

LUGNANDE BESKED 
- Jo, nog kommer sl<å.ningarna att kunna få kräftor alltid, till 

ungefär samma pris som i fjor, även om kräftpesten bärjar i Ring
sjön med omgiva~de vattendrag. Detta lugnande besked lanmades 
till SKANSKA DAGBLADET av disp. Ernst Blom på Firma C. A. 
Lång, en av Skånes största kräfthandlare. 

- Det stämmer nog att kräftpes
ten har gått illa åt skaldjursbestån
det när nere i Skåne, säger disp. 
Blom, men detta inverkar faktiskt 
inte så mycket på tillgången i han
debt. 

Det mesta av de kräftor som säljs 
här nere kommer från · Småland 
eller från utlandet - Finland, 'Tysk
land, Polen eller · Österrike. Därför 
kan man inte säga att det är sär
skilt ont om dem. Själv har vi t. ex. 
beställt hem mellan 8.000 och 9.000 
tjog. 

Priset? Ja, det är naturligtvis 
alltid vanskligt att uttala sig om 
sådant i förväg, men omkring 15-20 
kr per tjog får man väl räkna med, 
d. v. s. ungefär detsamma som 1962. 

Ä ven disp . Arne Österling på 
Malmö Fiskcentral AB är opti

mist inför säsongstarten - detta 
trots kräftpesten i Skåne. 

- Ringsjön och kringliggande 
vattendrag har aldrig varit någon 
större leverantör av kräftor till 
oss, säger han . Våra kräftor kom
mer h-ån Småland och där ser 
man optinlistiskt på situationen. 

C:a 2.000 tjog skaldju1·, uteslu
tande svenska, räknar Fiskcen-

• tralen med att ta hem till pre
miärdagarna. Sedan utökas leve- · 
t·anserna efter hand. Priset? 1\'lja, 
det får bli rent tips, menar 
disponenten. Knappast riktigt . sä 

--------------------------------------------~~l~to~·~~s~o~m~~f~örra året. Sä~ ~15 . kr 
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r stuga 
~yggs · av 

• 
l äkta Vemmenhögsstil 

iderik ~Vemmenhöusbo 
. . . o· l 

Byggherren lantbr. Erick lsgren överräcker , här et( par kärvar råghalm till sonen Sten-lnge, att använ

das till attraktivt taktäckningsmateriaL 

, En verklig expert på 1att bygga trevliga tilltalande sommarstugor står att finna i Vemmenhög. Han byg

ger i "Vemmenhögsstil" och ritningen till den trevliga stugan i kot·svirkesutförande har han i huvudet. 

Måtten är åtta meter i längd och tre och en halv meter i bredd. På detta utrynnne finns plats till ett rym

ligt kök med matplats samt en storstuga . . 

Det kanske snyggaste och mest l sih förutvarande yrkesådra, snicke- 1Om nu håg on till äventyrs skulle va

tilltalande av allt är att takbelägg- riet, strömm~ ut genofn skapandet av ra spekulant på ett sådant sommar-

ningen är utförd i gulaste råghalm. nöje. 

Tillsammans med korsvirkesbekläd- stugan. - "Det började egentligen 
BYGGE I STORT. 

naden är stugan den allra raraste med att jag satt och resonerade med 

man kan tänka sig. Men den blir in- min familj om uppförande av ett 

te billig, säger byggherren som är sommarnöje i t1oädgården. ;Jet luta

lantbr. E r i c I s g r e n, Möllersholm, 

bosatt i hjärtat av Vemmenhög. Ba

ra en sådan sak som att förse taket 

med halm går till omkring 400 kr. 

och då släpper lantbr. Isgren/ själv 

till den råghalm som behövs. Men 

stugan är värd sitt pris, . det är in te 

Det är nämligen inte omöjligt att 

lantor. lsgren sätter i gång med att 

tillverka, låt oss döpa den till "Vem

de med som,arstuga", säger den emhögsstugan", i stor skala om det j 

småleende byggmästaren. "Nu är jag skulle visa sig vara tillräckligt med 

på jakt efter en tomt någonstans vid spekulanter. En månad har den nu

havet, där vi kan ställa upp stugan. varande stugan tagit i ansp' råtk att 

Det visar sig . emellertid vara svårt bygga, men så är också allt arbetet 

att leta upp tomt just nu, men kan- gjort på fritid. En trevlig hobby, tyc

ske det går bättret längre fram". k er hr Isgren, som går in för sitt 
snack om saken. 

UTLÄRD SNICKARE. 

Egentligen är hr Isgren lantbruka

re till yrket, men han låter något av 

'Ilill dess får stugan stå vid gården stugbygge med liv och lust. 

och där misspryder den inte heller ,_,_-~-=~--------'A~.--'A'!=-~n._. L 

precis. Den är för övrigt väl synlig 

från stora lansvägen Malmö-Ystad. 



Med håven högsill hugg fann SkD-folografen söla Gunilla Bredemar Skurup på onsdagskvällen. 
Premiärkvällens vackraste fiskerska? 

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

I går var det dagen K, K som 
i Kräftpremiär. På slaget kl. 5 
e. m. blev det tillåtet att ta fram 
håvarna och burarna för att börja 
fånga skaldjuren. Vi kan också 
glädja oss åt ett annat K - K som 
i Kalitet. Den är mycket fin i 
år. Skalen har blivit hårda tack 
vare den varma sommaren. Men 
vi i Skåne kommer nog inte att i 
stor utsträckning äta skånska 
kräftor. 

- Vi har inte fått kräftor från 
Skåne på flera år, upplyer man i 
Långs delikatessaffär, Malmö. De 
kvantiteter som tas upp här räc
ker inte på långa tag. Från mel
lersta och södra Skåne har vi ald
rig fått några. 

I stället ska vi mumsa på små
•fändska, östgötska, polska, finslca 
och norska kräftor. Priserna blir 
ungefär samma som förra året, dvs. 
20 kronor per tjog. Det är Skäne
priser och de brukar 'ilara omkring 
fem kronor billigare pr tjog än i 
övriga landet. 

Dir. Lång är förbittrad: 
- Vi skulle kunna ha mycket 

mer kräftor um två saker bekäm
pades - kräftpesten och r mink
farmsbestämmelsema. Olyckan är 
att man inte gör tillräckligt åt 
kräftpesten. Eftersom man vet att 
den orsakas av någon sorts svamp, 
borde man kunna hitta på något 
botemedel. 

Vidare är rlet minkfarmarna. 
Djuren måste bevakas ytterst nog
grant. Det inträffar alldeles för 
många .rymningar. Förvildade 
minkar härjar oerhört i bäckarna. 
Minkfarmanta borde vara tvingade 
att ha ordentliga stängsel som går 
ner i marken, så att inte deras 
djur kan smita. 



ALMANACKORNA GÅR INTE Årf 
- DÅ SI<ROTAS LANTHANDELN 

Handlande Eric Svensson och sonen Rolf i inventeringstagen . 
. l 

Lanthandeln i Skåne skrotas obönhörligen ned. Närmast i tur att försvinna är 

Hylteberga lanthandel utanför Skurup. Handlanden Eric Svensson har innehaft 

rörelsen i 21 år, och det har blivit ett allt knivigare problem att hå lla de hushålls

uppsökände varubussarna stången. 

- Men det avgörande avbräcket 1~~-~-~--;_~~~-~-~----~~-----
-~d 

vållas av den ständigt pågåen~folk-
avtappningen i socknen, berättar hr 
Svensson för A r b e t e t. De familjer 
som jag kunnat räkna till kundun-
derlaget har till 50 procent lämnat 
bygden och bosatt sig i tätorter. 

När jag startade kunde jag dela 
ut 100 presentväggalmanackor till 
riyår. Det senaste året gick det inte 
ens 1åt 50. Det är ett glimmalt gott 
lanthandlarknep att rälma ut kund
underlaget med ledning av det antal 
almanackor man kan placera. 

AUI\'l'ION 

På lördag skall de tusen och en 
prylar i lanthandeln skingras under 
en auktionsutropares klubba. Foto
genlampor, gummistövlar, lerkrukor 
från Höganäs, porslin, garn, tråd, 
handverktyg, fönsterglas, spik - ja, 
det är faktisld inte klokt så inne
hållsrik en gamma! lanthandel är nät' 
man väl börjar att plocl<a igenom 
alla grejorna. 

Det har funnit minst ett par, kan
ske fler, innehavare av butiken in
nan Eric Svensson tog vid. Att S;vens
son måste bryta traditionen tar han 
med ro. Till de gamla hushållsfor
mer, som den nya bensindoftande ti
den själv sätter ur spel, hör ju utan 
tvivel lanthande lsbranschen . 

...,.. Det som inte har någon utsikt 
att vara lönsamt måste försvinna och 
rationellare former komma i stället, 
menar hr Svensson. 



Vi!rt !Jllt 

Karl Wahlqv~st 
" 7/ 9 1920 

hql' l~mnat pss i outs~gljg ~org 
. och ~!lkn{lg, i t<~cksaiitt IItmne 
bevarad av oss alla. 
Dalby den 7 augusti 1963. 

GUNBORG 
Eva 

Mor och Far 
Svärföräldrar 

S:fskon 

Nu slut är smärtan 
Pu fl!Jmit fricl 
Men lämnat hjärtan 
Som sakna Dig. 

Varför? 

J ordfästuingen äger r um i 
Dalby Heligkorskyrka tisdagen 
den 13 augusti kl. 13.30. 

Efter akten inbjudes till Gäst
givaregårdeJl. 

Meddelas endast på detta sätt . 

- I Dal by kyrka hr KARL WAHLQVIST. P restaverna fätdes av nämn
deman Hilding P ersson och köpman Gösta Jönss:m, båda från Dalby. Un
der samlingen spelade kantor Ake Svensson Händels La1 go varefter han sjöng Livet förgår av HändeL Kyrko-

~ herd~ Erik Falksted t förrättade jordl faslnmgen. Kantor Svensson sjöng Saliga äro de döda av D Vikande!". Till minnet talade köpman Gösta Jönsson och nämndeman Hilding Persson, för arbetsledare och arbetskamrater talade vägarbetare Johan Andersson och för Vägarbetarförbun
dets avd 1~5 talade chaufför J ohn Jönsson. Till tonerna av Prelud ium e-moll av Bach bars kistan till famil 
jegraven där officianten läste bön vareft ·r han frambar de sörjandes tack. Bland kransarna märktes t>än forna skolkamrater och lärarinna 
Vägarbetarförb avd 135, Vägförvalt~ 
ningens Driftvärn och arbetsledning och ,arbetskamrater. 

S)fD 

Kul resume av Skurupsfotograf 
Eringsboda mest fotograferat 
Nu när fo1k kornmit hem från se- IJIIi mestrama är det dags att framkalla If alla de rullar film, som man hunnit knäppa under vilodagarna. Att det 

plåtas ovanligt mycket nuförtiden, 11111111 det kan Ni skriva opp! Folk har 
fått upp ögonen för alla de finesser den moderna kameratekniken har att bjuda på. Framförallt fotogl'aferas 
det i färg. 

Det intrycket har man fått på Sernerts Foto i Skurup. Innehavaren fo
tograf Hans Sernert har nämligen aldrig varit med om att det fotograferats så mycket i färg tidigare som det gjorts i år. Vi har gjort massor 
med färgkopieringar denna säsong, säger han . Det tekniska intresset för 
fotograferingskonsten verkar också i de flesta fall ligga på toppen. Man 
ger Jiig meg andra ord tid att stude-
a facklitterabr i ämnet eller studera de linvisningar som vanligtvis följer med en färgrulle. 

ALLTMERA I FÄRG. 
Färgfotografering med standardka

' mera är nu minst l ika vanlig som l;öii;iiO;i;iiO;..,....,.._ .. l fotografering med småbildskamera, · fortsätter fotograf Sernert. Anledningen till detta torde väl när
mast bero på att en viss prissänkning ägt rum på standardkopior i 
färg. Dessutom har de moderna färg

. Nog märks det alt fol k övergår 
till fä rgfotografering alltid •.• sä- ' 

ger fotograf H. Sernert. 
r ullarna i dag betydligt större expo- folk har, när vi för saken på tal. neringstolerans än tidigare, vilket gör Det han mera fäst sig vid är att de att .fo1k vågar fotografera mera i fä11g flesta semesterfirarna tycks ha vautan risk för misslyckanden. Färg- rit i den blekingska blomsterträdgårfotograferingen är väl också ' något den Eringsboda. Nästan alla som har som vi tagit modell efter föregångs- haft en färgrulle att lämna in h ar landet Amerika, menar fotograf Ser- Eringsboda med . i en eller annan nert. Där kom det nämligen vid en form. Det verkar således som syduppskattning för något år sedan fram sR:åningarna har fastnat för denna att nära 90 procent av alla fotoin- plats, som ett av sina semestermål. tresserade fotograferade just i färg. Nu kan det ju tän!:as att frestelsen Och i Sverige är vi .som sagt på god är särskilt stor i <Len natursköna och väg. med stenskulpturer utstyrda trädgår-den. Det finns ju massor med färg-ERINGSBODA MALET kontraster, vilket är vackert att .ha Något som också är kul att stude- antingen i albumet eller sätta i prora, när man har hand om framkall - jiseringsapparaten när vännerna ningar av amatöliilm är motivvalet, l kommer på besök. Annars är det tycker Skurupsfotografen. Inte så att ganska svårt att gissa valiör, framman med förkärlek väljer motiv med l håller den välkände skurupsfotograt. ex. matkorgen på plats och alla fen. Det kan ju för all del vara ren samlade nmtom. Den tendensen vill slump. inte hr Sernert hålla med om att A. A-n. 



Mycket fanns all välja på .•. 

FÖR SISTA GÅNGEN. • • 
När lanthandlare Eric Svensson i 

Hylteberga utanför Skurup låste 
dörren till sin affär i lördags, var 
det för sista gången. Lanthandeln 
har i dessa dagar svåra problem att 
brottas med. Avfolkningen från 
landsbygden och bilarna är allvar
liga hot mot byns affärer. Lät sen 
vara att den service lanthandlaren 
kan ge inte finns i stora affärs-

centra. Den nackdelen tar man i 
våra dagar. 

- Visst känns det vemodigt att 
lämna sin affär efter 21 år, säger 
Eric Svensson, men det firu;ts inget 
annat val. Inte om man vill skilja 
sig 'med hedern i behåll. 

200 nyfikna och köplystna hade 
samlats för att köpa upp ilet sista 
som Hyltebergaaffären hade att 
erbjuda. 

Mera på SISTA SIDAN. 



SÅ ST ÄNGDES ÄNNU EN LAN1HANDELSDÖRR FÖR ALL TID 
VILKA FYND DETFANNSPÅ AUKTIONEN l HYLlEBERCiA 
- AV ALLAN ANDERSSON -

Begivenhet av stora mått 
är väl det minsta som kan 
sägas om en lanthandels
auktion, där tusen och en 
prylar lockar auktionspu
bliken. 

Ca 200 personer hade sökt sig till 
auktionsplatsen i Hylteberga under 
lördagen. Buden korn raskt från de 
förväntansfulla köparna och alla såg 
de belåtna ut över sina · köp. 
* När man kornmer på auktion av * detta slag får man faktiskt vara 
* beredd på att köpa i klump. När
* mars 300 bud fanns att bjuda ut 
* och det var inte att undra på att 
* au,ktionsutroparen H a n s A n
* d e r s s o n, Torsbo, önnarp, los
* sade en aning på slipsen när * hå.lva antalet var genomgånget. 

~uktionspubliken stod, troget kvar 
till sista budet, trots att vädergu,dar
na var aningen opålitliga denna dag. 
Ett par störtskurar orsakade "regn
kappa på", men hämmade knappast 
köplusten. ' 

e Spänningen stor 

En gammal handdriven- kaffekvarn koslade hundra kronor. Och en nyare eldriven koslade tjugofem! - Slår du och fördärvar kaffemalaren 
blir du ersättningsskyldig, sa auktionsutroparen Hans Andersson längst f. v. 

Det bjöds på både borstar,' tvätt
medel ach konserver, allt prydligt 1 

uppdelat i lagom paket. Liksom gar
ner, axelvaddar, . klädesplagg och 
vantar - lämpliga att ge som jul-
ktapp enligt roparens rekoromenda-l den köpta påsen eller korgen om- * alla de storlekar och fasoner. En des med hundralappen. ~om kontrast Ett var säkert! Lanthandlare Eric 
tion! Priserna? Inte särskilt billiga sorgsfullt blivit synad på sitt inne- * tia var budet i början, men efter kan nämnas en modernare sådan Svensson kan inte klaga på köplu_s-
men inga överpriser heller. håll. , · _- , , ,. .. * han blev aptiten större och hög• med elrnotor, §om gick bort till. det Eller vad sägs om en korg konser- Och sa kom skrattsalvorna, nar ten under denna sista affärsdag på 
Ver (med kna"ckebro"d till) fo"r 5 kr.,· det upptäcktes en pry1 som vederbö- * sta budet var 16 kr. Porslin fanns fabulöst billiga priset av 25 kr. 

platsen. Allt gick åt som smör för en påse sybehör med garn och blixt- rande inte hade särskild nytta av * också och ett dussin tekoppar I lanthandlarens tjänster åt kund-
lås likaledes för 5 kr. eller en gal- och därefter haglade tipsen och rå-~* gick för 15 kr. ett rop om elva kretsen ingick förr i tiden också solsken, som det heter. Och sorgen 
valliserad hink fylld med allehanda d~-~ om läm~lig användning från * tallrikar för 14' kr. o. s. v. i en gröpning av spannmål och därför över att behöva lämna sin lanthan-
småplock eller matvaror för 10 kr. hJalpsamrna vanner och bekanta. * till synes aldrig sinande ström. såldes en hammarkvarn till priset av .. . 

Spänningen var ibland olidlig för * Något som heller aldrig tycktes l Dagens dyraste - en gammal an,< 1520 kr. samt en sädeskross . modell l del kanns mte alls så tung under 
den som gjort ett lyckat kap innan * ta slut var Höganäskrukorna i tik kaffekvarn, banddriven, betala- "Ystad dunder" till 180 kr. sådana förhållanden. 



Tio olika traktormodeller 
provade vid Skurupsplöjning 

Stora plöjaredan var det under måndagen för fortsättningskursens 

elever på Skurups lantmarmaskola. De olika maskinfirmorna på hem

rnaplan hade välvilligt lämnat det nyaste i traktor- och plogväg till 

ungdomarnas förfogande .Det var ingen liten arsenal heller. Inte 

mindre än tio skinande traktorer löpte fram över de-nonstrationsfältet 

där plöjningsdagen var förlagd. 

-Just att få konfrotteras med det' PLOGINSTÄLLNING KRUX 

senaste i maskinväg är till väldig Själva plöjningsarbetet försiggick 

nytta för ungdomar som studerar hos lantbr. Einar Andersson, Lindes

lantbruk, menar skolans maskinlä- · bergsgård vid Skurup. Här hade 

rare agr. A. jelke-Holtermann. De skolans elever fått ett nyligen av

får lättare att finna sig tillrätta när verkat rapsfält till sitt förfogande. 

de sedan kommer ut i det praktiska Markförhållandena var goda med mi

livet på våra dagars rationella och nimala nivåskillnader och de senaste 

välmekaniserade jordbruk. De..feörsta dygnens regn gjorde fältet lättplöjt. 

timmarna under måndagen agnades Största kruxet var naturligtvis plog

åt genomgång av de olika. traktor- inställning för att få ett vackert ar

märkerta som fanns med . l demon- bete, men med hjälp av skolans lä

strationen. rare och instruktörer ordnades detta 

till allas belåtenhet. Trefjärdedels 

BÄRHJULEN SLOPAS tunnland var avdelat till varje eki-

- Det allra senask när det gäller page på det första fältet och sedan 

enheten traktor och plog är att trak- fortsätter man demonstrationen un

torns hydraulsystem alltmera dirige- der onsdagen på ett par andra fält 

rar plogmanövreringen vid plöj- som ligger färdiga att plöjas upp. 

ningsmome?tet, framhåller agr. Hol- . Finaldagen kommer på fredag, då 

t~z:!lani_l vidare. ~ar . har således. ~n det blir plöjningstävlan i stor stil 

forandrmg kommit till stånd. Tidi-l hos lantbr. Hans Valter Persson Möl

gare fanns nämligen alltid bärhjulllerup, Skivarp. Till dess hoppa's ele

på redskapen _och hydraulen funge-1 verna på att ha fått den trimning 

rade endast till att lyfta redskapet som behövs till denna krävande plöj

samt ~tt åter sänk~ det vid arbete. ning. Bedömningen kommer närn-

De ohka traktormarkenas hydraul- . .. .. 

system {)Ch dess egenheter blev där- hgen att goras . efter gangse veder-

för föremål för noggranna studier in- tagna regler. 

nan plöjningen började. 

En rikhaltig arsenal av traktorer ingick i lantmannaskolans plöjnings

demonstration som leddes av agr. A. Bjelke~Hollermann, agr. Åke 

Karlsson och instruktör Lars Sandkvist, vilka syns i förgrunden. 

/ 3 / 
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SPANADSLIHET NU SKORDEMOGET 
GOD KVALITET KLEN KV AHTITET 

Prydliga skylar saltes av fr. v. Albert Nordin och John Jönsson bäda 

från Svenstorp. 

Under måndagen var man i skurupstrakten i färd med att resa ny

ryckt spånadslin i prydliga skylar hos lantbr. Ingvar Andersson, Svens

torp. Dcrma gröda har nått sitt skördestadium och på olika platser i 

Skåne gar linryckningsmaskinerna i dessa dagar för fullt. 

Skördeutbytet blir i jämförelse med 

fjorårets inte fullt så gott enligt den 

uppskattning som linodlarna kan ge 

för dagen. Den ihållande torkperio

den under sådden bidrog till ett 

ojämnt bestånd redan från början. 

Därför klagar man nu över att det 

är en aning glest mellan linstråna. 

Kvaliteten verkar lovande. Natur

ligtvis vill linodlarna ha soligt och 

luftigt väder om lintrådarna skall' 

bli av bästa sort. En regnig och 

fuktig väderlek bidrar lätt till att/ 
linet kan ruttna i skylarna. 



r .... 

SJrD 1% ~5 
Fyra generationer 

Fru Augusta Mattsson, Skurup, dottern Asta Nilsson, VarmHisa, 

dotterdottern inger Thärn, Skurup och · dotterdotterdatetern Eva,, 

l år. 
(Foto Sernert, Skurup) 



FINA T ÄVLIHGSRESULT AT VID 
SKOLPLöJHIHGAR PA MöLLERUP 

Bl a nd d e b äs ta plöjarna i lo dsä ttningskursen var fr. v. La rs Olof 

Ande rsson, Beddinge, Ke rstin Karlsson, Ma rieho lm och Ni ls G, 

Ebbmar, O xie. 

I utmärkt väder höll under fredagen Skuruvs lantmann.askoleel~ver 

sin plöjningstävlan hos lantbr: Hans Valter P ersson, Möllerup, Skivarp, 
på det jämna och u r alla synpunkter goda tävlingsfältet uppnåddes fina 

resu ltat av de tävlande, som med intresse följdes av en mängd äskå· 
dare. 

Tävlingen gick i två 01ngångar, 'där 
halva antalet plöjde under förmid
dagen och andra hälften under ef
termiddagen. Kamratandan inom den 
tävlande gruppen var så pass god 
·att de tä'Vlingsdeltagare som inte plöj 
de fick vara med att bedöma sina 
kamraters prestationer. Visserligen 
u nder överinseende av ,skolans lära
re agronomerna A. Bjelke-Holter
mann, Ake Carlsson och instruktör 
Lars Sandwvist. 

Arealen på fältet, där man höll 
till var på 8,5 tnl och varje täv-

l
lingsdeltagare hade att plöja ett fält 
om 0,5 tnl. Atta olika tra·ktormo
deller var med i tävlingen, vilka lot
tades ut mellan deltagarna. Trots oli -

1 

ka konstruktioner i det hydrauliska 
systemet samt olika plogkonstruktio
ner visade sig samtliga väl för trog
na med det ekipage man fick om

l händerta. Tävlingstiden för att plöja 
1 det tilldelade fältet var utsatt till 2 

timmar och 20 minuter, vilket var 
väl tilltaget, för att utan överdriven 
brådska göra korrigeringar av even
tuella fel som kom fram under plöj
ningens gång. · 

Senare på kvällen gav agr. Holter
mann resume över dagens plöjning-

ar vid å terkomsten till lantmanna
skolan . Resultaten blev: 

Gr upp A: l. Lars Olof Andersson 
500,5 poäng. 2. Nils G. Ebbmar 469,0 
3. Sten Mårtensson 451,0. 

Grupp B: l. Anders J önsson 482,0 
2. Roland Axelzon 478,5. 3. Sven Erik 
Tr uedsson 471,5. 

Fr iutdelning följde därefter. De oli
ka priserna var skänkta av för etag 
från or ten . 
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iySIMNINGAR I SKURUP 

Skurups simskola i Skateholm hö!! på lördagseftermiddagen sin a,ndra 
och sistct avslutning för säsongen. Märkesutdelningen förrättades av 
t f skolstyrelseordföranden Nils Persson. 120 elever har det varit i sista 
kttHen. Pd bilden ses simlärare frbK.en Jane Madsen ?ned de nypromo
verade magistrarna, fr v Lotta Sernert, Skurup, Jörgen Ax land, Stock•~ 

, halm, och Kristina Röstberg, Skurup. 

SJfLJ % 
Andra rekordst·-or-a ---s,·m~k.ursen 

i Skurup har hatt avslutning 
Andra och sista omgången simelever för året vid Skurups simskola höll under lördagen avs.Iutning med till delning av förtjänstmärke samt uppvisning i sina färdigheter. Ett ovanligt stort antal har deltagit i kursen eller tillsammans 120 ungdQmar. Av dessa finns några som gått om första !:ursen. 

I stort har vädret varit gynnsamt fridsson, Görel Härstedt, Karin Svenunder kursen med en medeltem- son, Ann Katrin Carlsson, Ingrid peratur i vattnet på 19 grader. Un- Lennartsson, Eva Kensmar, Ricard dervisningen har meddelats av Gun- Wahlgren, Kristina Röstberg, Bibbi vor Mårtensson med biträde av Jane Rönnerfalk, Sven Månsson, Ingegerd Madsen samt två praktikanter. Nilsson, Alf Hötzel. Silver: Ingrid Avslutningen började med att rek- Lennartsson, Görel Härstedt, Monitor F. Eiderbrandt riktade några ord ka Sigfridsson, Kristina Röstberg och till de avgående eleverna och beta- Bibbi Rönnerfalk. nade nyttan' av att .vara simktm- Guldkandidaten erövrades av fölnig, Därefter följde märkesutdelning jande: Birgitta Lindahl, Eva Kensmed skolstyrelsens ordf. nämndeman mar, Kristina, Röstberg, Bibbi RönNils M. Persson, Skurup som promo- nerfalk, Maria Knutsson, Eva Kritor. Efter detta följde uppvisning i stina Ingemarsson och Marianne de färdigheter som eleverna hunnit Ståhle. Magistern i järn: Ann-Charlära under kurstiden. I dessa tävling- lotte Sernert, Pia Hellstrand ochKriar ingick simning med dyna, kläd- sHna Röstberg. Magistern i silver sim av flickor, fritt simsätt för gos- tilldelades Jörgen Axland. Dessutsar, löpning i vattnet, bröstsim för om tilldelades en del av eleverna flickor, dramatiserad båtolycka samt diplom varav flitdiplom tillföll: demonstration av mun-mot-munme- Eva Svensson, Ann-Katrin Carlson, toden med andningsdocka utförd av Ulf Jönsson, Karl-Erik Svensson, simeleven Arm-Charlotte Sernert. Gertrud Hansson, Ingrid Bengtsson Följande erhöll märken: järn: Kri- samt Bo Göran Axelsson. Livrädstina Persson, Britt-Inger Mollden, darmärken i brons tilldelades Maria Mecki Grahlman, Lena Nils- Knutsson och i guld Kent Thomasson, Christer Pedersen, Ann-Katrin son. 
Carlsson, Lisbeth M.ånsson, Kent Lin- Till kursens lärarinnor och prakdal,U, Bo Göran Axelsson, Cecilia tikanter överlämnade eleverna blomDaugbjerg, Gertrud Hansson, Ann- mor som tack för tre veckors trevlig Louise Vallgren, Mats Johansson, simundervisning genom Kristina Karl-Erik Svensson, Roland Nilsson, Röstberg. Sista programpunkten var Inga-Greta Nilsson, Görel Härstedt, bullfest för eleverna, vilket bestods Ingemar Larsson, Pia Röstberg öch av Skurups bageriförening och meRåkan Ringberg. Brons: Monika Sig- jeriet i Skurup. 

Kandidalerna Marie Knutsson, Bibbi Rönnerfalk, Birgiita Lindahl och 
Eva Kensmar samt simlära~innan Gunvor Mårtensson packar in and
ningsdockan Ann för säsongen efter en lyckad avslutning. 



SJfD 

KonfirTQation • 
l Villie-Rydsgdrd 

~?nfirmation var det i lördags. i derna vari han betonade vikten av l versen. Ungdomarna började vid mid

Vilhe kyrka ~v. sommarens konfrr- konfirmationen. Efter dettta vidtog sommartid att läsa fram till konfir-

mander från Vrlhe och Rydsgård. In- .. .. . , 
alles var det 27 ungdomar som gick forhor av samtliga med kyrkoherde rnatronen och regelbundna guds-

fram varav 15 flickor och 12 pojkar. Andersson som förhörsledare. Kon- tjänstbesök har de gjort sen fast

Konfirmationslärare har varit kyrko-~ firmandema erhöll också som minne lagssöndag i år. Under söndagen följ

herde Thure Andersson, Villi fråndagenvarsinlb1belskänktavför- de nattvardsgång för samtliga kon

Akten inleddes med att kyrkoher- sam1ingen. Sjä'lva akten slöts efter firmander jämte anhöriga till dessa 

de Andersson höll tal till konfirman- bibelutdelningen med ps 68 andra i örsjö kyrka. 

Björkdalens Pia Il tillsammans med sih ägare Åke Modigh, Nybro, 

efter ' genomfört prov. l mitten skånska taxklubbens ordf. Ulf Calling, 

Hässleholm, och t. h. jägare : Arne Andersson, Näsbyholm. 

Åtta djur delfog 
i taxklubbens prov 
Skånska Taxklubben hade under 

söndagen förlagt karaktärs- och 
grytanlagsprov till Näsbyholms 
gods i Skurup. Till proven var 8 
djur anmälda, varvid även märk
tes deltagare från Småland och 
Halland. Domare på platsen var 
Taxklubbens ordförande Ulf Cal
ling, Hässleholm. 
Bästa resultat nåddes av taxen 

Zenta 17434/60 k, ägd av lantbru
kare Gunnar Byrhult, Linderöd. Hon 
fick en etta i vardera proven. 

Samtliga 8 djut var anmälda till 
grytanlagsproven och av dessa lyc
kades endast hälften till fullo ge
nomföra proven. För att klara full 
poäng hade hundarna att forcera 3 
grytgångar, vilka från olika håll 
mynnade till kärnpunkten, ett gr;:v
linggryt. Olika hinder fanns att for
cera i cfe utlagda gångarna, bl. a. en 
jordvall och en vattengrav. Provet 
var tidsbegränsat. Samtliga hundar 
visade starka vittringsanlag men, 
som redan nämnts, missade hälften 
av djuren någon av de olika gryt
gångarna på d'en stipulerade tiden. 

Resultaten i de båda proven blev: 
Grytanlagsprov: l) Lukas 19407/62, 

ägare Evert Nordin, Simrishamn, O 
poäng, 2) Sickan II 26873/61, ägare 
fru Ruth Ek, Malmö, O poäng, 3) 
Puck 1149/ 61 k, ägare Lars Wågers
son, Klevshult, O poäng, 4) Björkda
lens Pia II 11372/ 60 k, ägare Ake 
Modigh, Nybro, l poäng, 5) Kävbo
dalens Lolo 13210/ 59 k, ägare Alvar 
Nilsson, Rönneslöv, O poäng, 6) Lei
ca 3910/58 k; ägare Knut Bengtsson, 
Blentarp, l poäng, 7) Pyret 27216/ 61 k 
ägare lantbrukare Rune Håkansson, 
Urshult, l poäng, 8) Zenta 17434/ 60 k, 
ägare Gunnar Byrhult, Linderöd, l 
poäng. 

Karaktärsprov: Lukas O p., Sickan 
O, Zenta l. 

Värd för taxklubbens prov var 
jägare Arne Andersson, Näsbyholms 
gods, som också svarade för de olika 
arrangemangen. 



egnet förstör skörden 
- Vi måste ha solsken, ropar 

Skånes lantbrukare med en mun. 
Regnet förstör kornskörden och 
försenar rapssådden. 

I skurupstrakten har kornet gi
vit medelmåttlig avkastning, trots 
vattenhalter på 20 %. 

Bilden: Kornaxen hänger tunga 

mot marken hos lantbr. Sigurd 

Olsson, Gärdslöv, men det kiukiga 

vädJiet sätter stopp för tröske. 

Se vidare sidan 5. 



Vi behöver solsken .och torka ... 
Bel~ymmersam sl~ördesi~uatiQn 

O GOTT HOPP . .. 
Så kan det låta när vi gör en för

frågan. Annars tar man det ganska 
lugnt. Ännu så länge. En av dem 
som har gott hopp är lantmästare 
C u r t N i l s s o n, Svenstorpsgården 
vid Skurup. Han har tröskat hälf
ten av korngrödan och fått den nå
gorlunda bra bärgad. Visserligen är 
inte kvaliten den allra bästa med 
vattenhalter på 20 procent och där
över, men avkastningen har i alla 
fall givit medelskörd. Under mån
dagen när vi kontaktade lantmästare 
Nilsson gick det visserligen inte att 
komma ut på fälten• Söndagsefter
middagens intensiva regnande gav 
över 40 mm och då behövs det allt
för väl ett par dagars torka innan 
det överhuvud taget lönar sig att 
försöka. Annat som blir fördröjt är 
rapssådden, framhåller lantmästare 
Nilsson. Det är tid att få rapsfröet 
i jorden nu om denna gröda skall 
få en chans att klara vintern . . 

O INGET ATT BE FöR ... 
Ungefär liknande karaktäriserar 

lantbr. H a r r y M å r t e n s s o n, 
Varmlösa, skördesituationen för da
gen. Här har man hunnit tröska det 
tidiga kornet. Visserligen med en 
vattenhalt på 20 proc. men lantbr. 
Mårtensson skall så höstraps efter 
kornet och då fanns det "inget att 
be för". I dag känner han sig nöjd. 
Vädret har just inte blivit bättre 
och då lönar det sig som sagt inte 
att vänta. Att bearbeta de fält som 
är ämnade till höstrapssådd gick. 
dock inte under gårdagen. Därtill 
var jorden alltför fuktmättad och 
igenslammad av allt regnet. I övrigt 
finner lantbr. Mårtensson inte si
tuationen så överhängande. Vetet är 
inte tröskmoget ännu och det är en
da grödan som nu finns kvar att 
tröska på gården. 

[

med tiden för att säkra en hygglig !att kunna skördas, men regnet har 
gröda i nästa års växtföljd. hittills satt stopp för både skörde

- Att vara beroende av väder och tröska och bindare. · 
vind är inte lätt. Det fordrar tåla
mod och stor påpasslighrt .. - 0 SATT IGANG 

0 KAPPLöPNING MED 
TIDEN . . . 

. På Söderslätt träffar vi lantbrukare 
K a i B e n g t s s o n, Hemmesro. Han 
bedömer situationen som allt annat 
än ljus. Under söndagsförmiddagen 
satte man här igång med att tröska 
kornet. Den bästa dagen under den 
hittillsvarande skördesäsongen. Vat
tenhalten var låg. Men så kom reg
net strax efter middagstid och spo
lierade en lovande skördedag. Mest 
bekymmersamt anser lantbr. Bengts
son rapssådden vara. Det vill säga 
om man ämnar så denna gröda efter 
korn. Tiden blir alltmer knapp för 
sådd inom rimlig tid. Höstrapsfröet 
s'kall helst myllas ner mellan den 
20-30· augusti om plantan skall växa 
sig tillräckligt stor för att klara vin
tern. Nu fördröjs kornskörden och 
samtidigt rapssådden efter denna 
gröda. 

- Blir det uppehållsväder nu blir 
det hektiska dagar, säger lantbr. 
Bengtsson. En veritabel kapplöpning 



•••••• MOR och BARN ••••••• 

Fm KERSTIN THOR:EN, Skurup, med dottern EV A, 10 månader. 

(Foto: Sernert, Skurup) ......... 
~ -·~~-············ .............. 

.S/rJJ f2/ J 
l ~~-----------~ 

•••••• M OR och BARN--····-··· 

Fru INGER NILSSON, Malmö, med sonen HAKAN, 15 månader. 

(Foto: Semert, Skurup) 

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

'[ SKURUP 
Mopedfyllerist skadad i Skurup. 

Skurupspolisen fick natten till mån
dagen ta hand om en svårt skadad 
mopedfy llerist, som vid krock med 
ett trafikmärke på Dalaled fallit av 
sitt fordon och slagit i gatan. Han 
hade ådragit sig skallskador, dock 
inte av livsfarlig natur. Han fördes 
till Y stads lasarett för vård. Han var 
påtagligt berusad. ~ 

Ny form av skol
bespisning i Slmrup 
fSkurups enhetsskola skall i höst 

prova en helt ny metod för skol
barnsbespisning. Man har nämligen 
beslutat att utspisa färdiglagad va
kuumförpackad mat, utdelad i por
tioner, medan man skall koka pota
tis och grönsaker på platsen. Utspis
ningen skall ske i gamla skolans 
källarutrymmen. I första hand be
räknar man kunna utspisa alla till
resande elever till Skur"ups grund
skola samt barn som har heltids
arbetande förältlrar . Man beräknar 
att mellan 250 och 300 barn kommer 
att utnyttja denna möjlighet att få 
ett mål lagad mat om •dagen. Elever
na får betala ett visst portionspris. 

Detta nya system följs från Skol
överstyrelsens sida, som önskar ta 
del av försöken genom bl • a besök 
på platsen. Denna bespisningsform 
beslöts vid bespisningskommittens 
senaste sammanträde. som hölls un 
der nämndeman Nils M Persso 
ordförandeskap . 
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Två Stiernbladar, två Tonu!rhielmar brudnäbb åt Edda och Eric Carlheim-G)•llensköld. 

LANG VIT EMPIREKLÄNNING , med' 
skärp av röda band och den sötaste lilla 
pärlkrona balanserande på den blonda skul
ten (fastklistrad för säkerhets skull ) hade 
Eva Torncrhielm, 2 å r, nä r hon debuterade 
i sällskapslivet som brudnäbb på si n moster 
Eddas bröllop. Det var när Edda af U g g
las, dotter till friherr;_nnan Erna af U., född 
Nymann, på Skönabäcks säteri nära Skurup 
i Skåne gifte sig med civilekonomen Eric 
Carlheim-Gyllensköld. 

För en gångs skull behövde man inte 
frysa, 29 grader i skuggan. Blonda Edda 
hade Slirnminge kyrkas brudkrona på far
farsmors antika slöja av brysselspets. Och 
fäst vid klänningen en miniatyrbukett 
orangeblommor (gjorda av glaceskinn) som 
!,ör ihop med slöjan och anses bringa lycka. 

Brudnäbben Eva eskorterades av brodern 
Rudolf (båda barn till Ma ri-Ann och Carl 
Tornerheilrn på V rams-Gunnarstorp ) och 
småpojkarna H aqvin och K arl-Wilhelm 
Stiernblad (telningar till Hack och Gunilla 
S. på Stora M arkie) . Tre modiga små gos
sar i blå sammetsbyxor, vita skjortor med 

spetskrås och röda skärp a la dauphin. 
Efter bröllopsresa till Bornholm bosätter 

sig Eric och Edda i M almö. Dä r har de 
hittat en härlig, gammaldags våning, som 
de själva måla t och fiffat upp. D e inreder 
den med antikviteter, som de ä rvt, fått 
eller samla t . I vardagsrummet stå r såhmda 
en chippendalegrupp, i matsalen samsas 
empire och gustav ianskt. 

Edda C-G ha r gått i klosterskolan Cou
vent de l' Assomption i Köpenhamn i tre 
å r. All undervisning sker på franska, t.o.m. 
nä r ma n lär sig engelska. Efter ett å r i 
Pa ris kom Edda till Apclryds lanthushålls
skola. Inhämtade färdigheter fick hon till
fä lle praktisera som hushållerska-kokerska 
hos en amerikansk läkare i England. I job
bet ingick även att sköta fyra barn. Sånt 
borde väl ge svenskor gott rykte, tycker 
ma n! 

På Alliance Fran<;aise träffade hon Eric 
C-G, civilekonom med examen från Göte
bor.g. Han har varit konsult och lärare i 
företagsekonomi. F . n. sitter han på Lunds 
lasa rett och gör driftboksJu t. 

Brudfölje: Mari- Ann Torn erhielm, ]ohanna Nymann, 
överst el. Kruuse, E ma af U g glas, Sven Carlheim
Gyl!ensköld, Gust. Hageman och Ida Nymann. 

Sköna damer flank erar godsägare L eonard Peterson. 
Brodda. Fr. v . fru /ng-Britt Engholm, fm Stina Gran
ström, fru Ingrid Peterson, frk Lucia och fm Marga
retha Sylwan. Parkens vackra näckrosdamm i fonden. 

Bukett kring bruden : H elle Nyman, Birthe Rasmus
sen, Juliana af U g glas (börjar i klosterskolan i höst ). • 
Helle Hageman, Birgitta Kruuse och Lucia Sylwan 

/96 J 
-/96:] 
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·····-·M 0 R' och BARN ....... 

CHARLOTTE 7 med dottern GUN 
Fru GULLAN HOLM, Skurup, (Sernerts foto, Skurup) 

STEFAN 2 år. . 

··················:e~······ 

SJrJJ tY-~~-, 

år och sonen • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~-·····-· 
M oR och BARN ....... 

CHRISTA 6 år. E NILSSON, Genarp, m~d dottern 
Fru ANN! (Foto Sernert, Skurup) 

··········-········ ' ~-····················· 

"ld . med dottern ESTER PEDER
Fru HERTHA PETER~EN, Rosk! e, LI OLOFSSON, Skurup, samt 
SEN, Billesholm, dotterdottern GUR <Foto Sernert, Skurup) 
dotterdotterdottern EV A-LENA. 



sydeuropeisk färg och. festivitas 
vid årets blomsterfest i Skivarp 

. -AV ALLAN ANDERSSON-
Blomstertåget i Skivarp kan 

skryta med att ha blivit nägot av 
en tradition då det på söndag för 
femtonde året i följd kommer att 
dra genom samhället. Trots upp
rätthållandet av ett visst traditio
nellt mönster går det väl knappast 
att säga 1att arrangemanget blivit 
enahanda i sin utformning. Tvärt
om bjuder det på ständigt nya sce
nerier och ideer bland de hundra
tusentals blommor, som i sina färg
sprakande nyanser är en tjusning 
för ögat att beskåda. 
Blommor och vackra arrange

mang blir nämligen något som åskå
darna av tåget kan bespetsa sig på 
i år. Flera av de många blomster
vagnarna kommer till och med att 
hålla ett visst mått av kontinentalt 
mönster. Man har med andra ord lå
nat ideer från karnevalerna i syd
europa. Kanske en aning djärvt i tan
kegången, men Skivarps • blomster
fest har nu hållit på i så många år, 
att dekoratörerna ihunnit bli varma i 
kläderna. ' Utformning och ideer är 
visst inte gjorda på en dag. Redan 
halva år i förväg .görs upp ski~ser 
och planeras för tåget. 

HELHJÄRTAD INSATS. 
Naturligtyls behövs det många 

Festkommittens ordf. Ragnar Andersson, Skivarp, tillsammans med årets 

blomslerdrottning Gull-Maj Brogr~n, Malmö, och söla sagolen Åse 

Holmander, Skivarp. 

:frivilliga kraf~er för a_:tt över ~uvu:d underhålla. Man vet nämligen av er
taget kunna satta en sådan _sark l w;r- farenhet a tt blomstertåget fördröjs 
ket. D~tta . har man ald~-~.g _ behovt av de tusentals personer som står i 
~akn~ 1 Sk1varp. ldrottsforem~gama köerna fram till tågets kortegeväg 
1 Sltivarp och V. Vemmenhag går trots att det finns entreer på 14 
helhjärtat in . för uppgi~ten _ likso_I? olika platser. 
hela bygdens ungdom. Nar tiden ar 

som rymmer sina mo.di.ga 20.000 per
soner finns stort tivoli samt serve
ring. Redan i dag •bÖrjar Sk1varps
festen med öppnande av feStplat sen 
och dans till Ramonas orkester och 
fortsätter under lördagen till dans 
efter Lasse W alters orkester. 

inne för att sätta de ohka an·ange
mangen i stånd behöver inte fest 
~ommittens ordf. R a ,g n a r A n
d e r s s o n, Slcivarp vara orolig. Han 
får så mycket fri villig arbetskraft 
han överhuvudtaget önskar. 

DROTTNINGEN HYLLAS STORA PARKERINGS-

Sedan blomstedåget har nått sitt UTRYMMEN. _ _ . 
slu tmål på Skivarps idrottsp.lats om- Publiksiffrorna har shgrt vane ~r 
kring 15.30 kommer bLomsterd~'?tt- och, naturlig.tvis hoppas festarr~n~o
ningen att hyllas. Då kommer forra rerna på nytt pU!blikrekord sav1da l 
årets blomsterdr.ottning Gunilla vädret håller. Man •brukar ha tur och 

MÄNGA. Svensson Limhamn att överlämna det blir det säkerligen i år också. 
BLOMLEVERANTöRER. ett speci~Jk,omponerat halssmycke i Någon fara för att_ tillströmm~nde 

En annan sak är blommorna. J?et silver utfört av Reuter, Ystad. Dess- inte får p.lats med sma fordo~ fm_ns l 
åtgår massor av den sorten men hk- förinnan håller festkommittens ordf. inte. Man ihar ihela 25 tnl till for
väl får man nästan lb1ommor över. Ragnar Andersson , ett kort anföran- -fogande vid tillfartsvägarna och ett 
Skivarps blomsterfest har numera Ide. KL 16.00 följer så konser.t.musik 20-tal polismän med H~nry B~r!f
bHvit ett så känt begrepp, att oloms- av Trellebon?'sorkestern innan det qvlst som chef borgar liksom hd;
terodlare och handelsträd-gårdar utan . kL 17.00 är da-as för framträdande av gare for en smidig ;parkering. Så ar 
tvekan lämnar sina bidrag. I år kla- Bialitts Gunncl Nilsson och Gun- bara att ge Skivarps blomsterfest 
gar ma_n över att det regniga vädret nar Lindskog. Söndagen avslu~s den lyck<?,spark s?:ln <)e _flitiga arran-

ihar forstort blomsterprakten. Det,Lm::.:.:e:;d~e;;tt~fe;;;s;,;t~fy~r~·v;,;e;rk:;;e;r;i-=P;;å~f;;e~s~tp~l~a~ts~e~n~'g;;:o;;;·r~e=rn:;a:::::=a=r=så:;:;:;;;;;v;::;al;;;:;::f:;o;;;r;;tJ::a::n=t=a;;:::a:;;v=. =::= 
kommer nog inte att synas i Ski.v-
arp. Det stora an talet leverantörer 
bor>gar för den saken. Utan tvekan 
står Skivar.psfestens upphovsman en 

· gång i tiden handelsträdgårdsm~s
tare M al t e M å r t e n s s o n, Sö
derkulla för den förtjänsten. Han har 
väckt intresset att leverera blom
mor hos många· blomster-odlare bl. a. 
från Malmötrakten. / f& 

PRAKTFULLA 
HöSTBLOMSTER. 

Således får arrangörerna i år blom
mor fr~n <bl. a. Hagmans i Arlöv, 
Svensk ·blomsterodling i Akarp, Mul
tiflora i Fjärdingslöv, Söderkulla i 
Malmö, Rosen.ho1ms och Fortuna 
samt Jägersro handelsträdgårdar, 
också dessa bland de större i Malmö. 
Bröd. Olssons i Ystad kommer Hk
som tidigare att leverera aJ.lt grönt 
som behövs för utsmyckningen. De 
blomster åskådarna får njuta av är 
prarktfulla exemplar av dahlior. rosor, 
gladiolus och nejhkor i de mest för
tjusande färgskiftningar. 

BIALITTINSPIRERAT. 
Festkommitten ihar lättat litet på 

förlåten över tågets utformning och 
det~r .ingen ;tvekan utan att det blir 
ett fär.ggrant skådespel. Bialitt har 
bl. a. inspirerat och en vagn kommer 
att föreStälla den gamla skånska går
den från Bialittserien, där ingen 
mindre än BiaEttaktören Axel Pers
son kommer a.tt sitta som try,gg 
skånsk odaLman u talilfÖr. En annan 
av vagnarna föreställer en sprutande 
f.ontän utförd !helt i nejlikor och blir 
en p1·aktfull sak i nära fy.ra me. 
ters höjd: Arets blomsterdrottning, 
Gul-Ma j Brogren från Malmö, 
kommer att sitta i en tjusig vagn 
föreställande ett gult ,banan-knippe. 
Ron kommer att bära en praktfuJl 
klänning i vitt .otrllgiven av tärnor i J 

I'osa och grönt. Tärnor blir Karin 
Hagen, Klagstorp och Barbro Lind-l 
berg, Mossby. 

DISNEY OCH MOBILIER 
Det bjuds också på modem konst 

bestående av en roterande mobil i 
spiral, vidare Walt Disney-vagn med 
Kalle Anka och Musse P1gg samt vag
nar med olika djur.grupper. Allt som 
alLt kommer . ett dussintal vagnar 
med i tåget varav 10 bjuder pa nya 
inspirationer. Elefantvagnen, Skiv
aJ:iPsfestens mascot kommer naturligt
vis oförändrad. För dekorationerna 
svarar Karl Holmström, Skivar11, Stig 
Persson, Köpingebro och Gösta Pers
son, MaLmö. Det är meningen att tå-~ 
get skaLl gå kl. 14.00. Dessförinnan 
ikommer ABF:s orkester från Trelle" 
,borg samt ett ,blomsterklätt Lilleput- j 
tåg med cowboys och cowgirls att 
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skolbespisning i Skurup 
Hundratalet provåt i går 

FEMVECKORs MATSEDEL. ~ 
Uppvärmningen av den vacuumf 

packade portionen sker i elektro 
ugnar, vilka tiH si·tt utförande kan r 
briceras som tekni!ika underverk b 
de i fråga om konstruktion och snab · 
het med portionsuppvärmning. Det~b ' 
hövdes nämligen knappt en halv · 

EN PROVISORISK LöSNING. me för att utspisa det hundratal s 
var närvarande vid provmiddag 

För att .gå tillbaka en aning i ti- Det elevantal som det nu rör sig o 
den, så har frågan om sko1bespis- mellan 200-300, skall således kun 
~g .dryftats. sedan ungefär ~tt ~rs få mat på ~?rtar.e tid .än ~!rn~a 

tid ,tillbaka 1 :;ikm·up. En sarskild .Elektronuppvarmnmgen ar namh~ 
kommitte tillsattes bestående av re- baserad på att sätta den portionsf' 
presentanter från ortens skolstyrelse packade matens molekyler i rörel 
och föräldraförening, som skulle ar- vilket i sin tur bidrar till snabb up 
beta fram den slutgiltiga utformning- värmning , med bevarande av rätte 
en ;w bespisningen. Förslaget kom i alla näringsämnen. Matsedeln so 
våras och byggde på b~spisning e11,- barnen utspisas efter är uppgjord 
ligt konventionell form med storkök. femvecko;-s intervaller. Det finns si 
Man ±'ann emellertid då, aft utfö- ledes knappast risk för att de sk 
randet av detta ' bespisningsgystem hinna tröttna. På tisdag startar m 
skulle ta ganska lång tid och inte som sagt med utspisning åt eleve 
vara klar förrän någon gång till näs- na och :flörsta veckans matsedel bl 
ta år. För att åtminstone tidigare tisdag köttbullar och brw1a bönc 
kwma tillmötesgå tillresande elever onsdag spättfile med sås och potat 
med utspisning på skolan beslöts då torsdag ärtsoppa med fläskkorv (\, 
att ordna en provisorisk bespisning fredag pyttipanna med sås. ~ 

tills vidare, som eventuellt skulle A. A-J. 

På övre bilden syns tillsynslärare Per Sjödin, skolstyrelseordf. Nils M. kwma startas redan vid hösttermi- r---------====-----~1 

Persson, Kjell Jönsson, samtliga Skurup, studera dagens tallrik (skink- nens början. Det är denna form av 
bespisning som nu kommit till 

snitzel med grönsaker) tills11mmans med skolstyrelseordf. i Trelleb.org stånd. 

Algof Schyllert. Under låter fru Birgit Thulin, fru A~na-Greta Chrisan- -.,..:.:;:::.:::_ _____ ~---~---' 

der, provinsialläkare Per Eric Ringberg och distriktssköterska Gunhild 

Mariini sig väl smaka. 

Provmiddag för hundratalet själar hade man under fredagen på Sku
rups grundskola. De utvalda var lärarpersonal i Skurup, Vemmenhög 
och Rydsgård samt representanter från föräldraföreningar 
och kommunala instanser. Även gäster var närvarande från Trelle
borgsskolorna. Man har här nämligen tänld gå in för samma utspis
ningssystem som nu skall praktiseras vid skolorna i Skurup. 

Systemet gäller vacuumförpackad, slutes med tättslutande piasternbal
elektronuppvärmd mat . som enligt lage och luften i emballaget suges 
gårdagens provutspisning är en myc- ur. Efteråt sker en pasteurisering för 
ket rationell och effektiv form. Sam- att öka hållbarheten och nerkylning 
tidigt ger den en smaklig måltid sker till plus 4 grader. I detta ner
fullt jämförbar med mat lagad på kylda skick förvaras sedan portionen 
mera konventionellt vis. Det var hel- tills den skall uppvärmas för serve. 
ler ingen av de provsmakande da- ring. Hållbarheten är garanterad '8 

merna och herrarna som knorrade. Ld:a:g=:a::r:..:.· _ ___________ __j 

Alla var överens om att denna ut-
spisningsform var den bästa tänkba-
ra lösningen man kunnat åstadkom-
ma. Särskilt när man tänker på den 
korta tid skolbespisningskommitten i 
Skul'up haft på sig att lösa utspis-
ningsfrågan. Beslutet om utspisnings-
formen är nämligen endast en vecka 
gammal. 



-,--· 

Rivst,art i Skurup 
för skolbespisning 

Skolstyrelsens ordf i Trelleborg Algot Schyl!ert och skolstyrelseledamot 

Kiel! Jönsson, Skurup, låter sig maten väl smaka. 

- Av BROR PERSSON -

Skåne är landets på skolbespisningar i särklass fattigaste landskap. 

Men grundskolan och dess med stora rekryteringsområden arbet~nde 

högstadieavdelningar trycker på med krav att skolluncher ordnas. 

Skurup rivstartar med sin bespisning. Det är bara en vecka sedan det 

formella beslutet att inrätta en sådan fattades. Och redan på tisdag 

dukas den första skollunchen fram i lokaler i Gamla folkskolan. 

- Bakom ligger ett initiativ av och Rydsgårds kommuner samt hel
föräldraföreningen, berättade skol- dagsläsaJilde elever vid samhällets 
chefen rektor Filip Eiderbrandt vid yrkesskola. 
en invigningslunch på fredagen. P å Fem dagar i veckan (lördagar 
den fick inte skoleleverna vara med hålls bespisningen stängd) utspisas 
<;läremot lärarpersonalen som in- 250 elever fördelade på två run
fann sig in corpore tillsammans gångar. Och det blir med mat som 
med ytterligare några inbjudna och anrättas efter de modernaste stor
serverades en delik<~t winerschnit- köks:netode.r och snabbupph~ttas på 
sel. 'platsen i två elektronugnar.! 

Långt ifrån alla skolelever ges - Vi ~;;:une helt enkelt inte hurr
möjlighet att äta i skurupsbespis- nit vänta till dess att en traditionell 
ningen. Lokalerna räcker inte. I skolbespisning byggts, betonar rek
första hand är den avsedd för till- tor Eiderbrandt. Vi räddåde oss 
resande elever från Vemmenhögs med att satsa på de modernaste 
'==-------------;;_.Jprinciperna. · 

. ;Maten kommer vacuumförp~cl;,-d 
från en fabrik i Genarp:. 

Beroende på vad det är för slags 
mat tar det 3-5 minuter att hetta 
upp tio portioner. 2.400 volt matar 
en elektron i den högfrekventa 
ugnen. En våldsam molekylrotation 
uppstår. Mikrovågarna når effekt 
först då de ~räHar ett organiskt 
ämne, det vill säga maten som satts 
in i ugnen. Molekylerna skapar allt
så värmen inne i maträtterna, me
dan själva ugnen förblir kall. 

INGET ATT DISKA 

Maten serveras på engångsför
packningar av papp. Eti liten flaska 
mjöl med, $ugrör instucket gertom 
kapsylen samt bröd kompletterar 
,mål~iden. Inget att diska förutom 
besticket. En utredning visar att 
enba~t disken av vanliga porslins
tallrikar skulle ställa sig något 
io!).dels öre dyrare än inköpet av 

engangstallriken1 
, Men eleverna måste betala för 
maten. Beräkningarna är inte fullt 
klara på den punkten men troligen 
kommer det att röra sig om två 
kronor per lunch. skolledningen 
tillhandahåller kupongblock gällan
de för tio måltider. 

Mathållningen kommer att bjuda 
på en rik variation, berättar skol
styrelseordförande Nils M Persson 
för A r b e t e t. Fabriken som säl
jer vacuumförpackningarna har lagt 
upp en matsedel som löper fem 
veckor i taget. 

En bra början är nu gjord i Sku
rup, men det kommer att dröja 
länge än i1man kommtl,ncn är mo
gen att införa en obligatorisk, kost
nadsfri bespisning av den modell 
som praktiseras allmänt längre 
norrut i landet. 



Kalle-Anka med föl'e, små käcka Musse Piggungdomar. 

Na.tw'.ligtvis kan festarrangörerna 
inte räkna med samma för;tjänst som 
tidigare år, .då väderleken varit nor
mal. Men att man ger tappt för ett 
års motgångar, det gör man inte. För 
övrigt är det inte otta SkivarPsfesten 
missgynnas av vädret. Det lär visst 
endast ha hänt någon gång tidigare. 

A. A-n. 

Axel Persson, Skivarp, välkänd från 
Bialill i sin rätta miljö på en 

vagnarna i blomslertåget 



Blåsig blomsterfest • 
l Skivarp 

hotade förstöra dekorationerna 
- Oh, vad det blåser, ropade 

blomsterdrottningen G u 11-M a j 
B r o g r e n och hennes tärnor när 
de steg upp på den nära tre meter 
höga tronen på drottningvagnen. 
Vinden slet i .flickornas nybise
rade hår och lekte kurragömma i 
deras kjolar. Men de kämpade tap
pert trots det motbjudande vädret, 
som så när hade spolierat hela 
blomsterfesten i Skivarp. 

Det började redan på lö1~dagen med 
hällregn mot kvällen och under nat
ten samt fortsatte et t bra tag upp 
mo.t söndagsförmiddagen. Samtidigt 
friskade vinden i och det var med 
andra ord riktigt busväder. A tskilli
ga millimeter väta dränkte fält och 
åkrar. Undra på att arrangörema för 
blomsterfesten i Skivaq> var en aning 
nerstämda när timmarna allt
mer närmade sig den stora begiven
heten - blomstertåget 

Men nu liksom tidigare Ar så ha
de man vädrets makter på sin sida. 
Mot söndagsmiddagen började det 
klarna upp så smått och molnen ja
gade mindre hstigt över himlen. När 
det var dags med blomsterscenerie~, 
då var också vädret vackert. Det en
da som var att anmänka på var blfui
ten samt temperaturen. Nog för att 
de medagerande dr,og sig en ni11g 
för att kliva upp på sina vagnar i tå
get. Men man gjorde sitt bästa för <!'ttj 
den publik som kommit på plats 
skulle få sitt lystmäte. 

Och nog hade arrangör ema gjort 
sitt bästa alltid för att .bjuda pubii
ilten på vackra dekorationer. Mång
falden blommor i klara färgnyanser 
blev helt till sin rätt. Att ta ut det 
vackraste ekipaget är svårt, men 
bland de vackraste kan nämnas djur
vagnen med söta sagofen 5-åiga Asa 
Holmnder, Skivarp. Hon vinkade 
glatt till åskådarna där hon satt upp
kliven på sin vagn dragen av sniglar 
i de mest unde11bara fär?,er. Runtom 

. Tronvagn med bananer hade blomslerdrottningen Gvii-Maj Brogren, 
Malmö, och hennes tärnor fr. v. Barbro Lindberg, Mossby, och Karin 

Hagen, Klag·storp · 

160 deltog i 
De gamlas dag 

l 
Stor tillslutning fick De gamlas 

dag i Skurup. De~na tradition som 
årligen återkommer för försam
lingens äldsta med ålder ' över ·70 
år hade denna gång samlat 160-

sig hade hon små söta killingar även talet deltagare från Skurups och 
de i prunkande höstblomster. Även 
dr.ottnin..,avagnen var sagolikt vacker 
föreställande ett utslaget bananknip

Hassle-Bösarps församlingar. Lik
som tidigare stod de kyrkligt 

pe. Sjä,lv var blomsterdrottningen söt tresserade med Ninni L"~ 
i sin vita klänning med guklbrode
rier och sitt vita långa hår. 

Arets muntration var skivarpsbon 
Axel Persson, som föreställde en 
trygg skåning på Bialittvagnen. Ha. o 
serverade pU!bliken sprittande drag. ~ 
spelslåtar avstämd med klämmiga ~ . tes'-
tjoanden. Jumbo, Sikivarpsfestens se s\~ ~':Jc'f.' 
mascot, var något moderniserad och j o \2-~e\. \~e~S ~s'f.V.' 
i mindre format. Kanske trivdes han oo . M.ti.sV-'- ecy.o'r>e .. \.ll. J:e\1; a.t'-
inte riktigt i sin nya gestalt och var v. o . y. "Q~a. J:'-· "<J l"('eu \.ll. ~)oJ:U~ "Qll. 
därför mindre nogräknande med att oc. N tö~ t\c ~a. ':,0 e!\e'f. :O':Ja.! J_\e \,\t\.2- a.-
kalla ner idealväder åt festen. Helt i sk e w"Q"Il s- r,~~\a. 'ia.u sto>l"(' :cs s'f..V. \et sta.~(l'U'U 
kontinentalt mönster var Kalle-An- de sa.'r).,e s s 'p\Ol"(' a. ,_,.. oc'r> a.~a. ll.nes"l.le s'ii.s t.· ~s 
kavagnen omgiven av käcka livsle- ga a.v..te! . u ll.>et ~0,e!~ •a.•. ~a. sol"(' ~a. s~V.. t\>\;.~\1; J,a.'ts \'3~ ·-as 
vande Musse-piggfigurer samt en ning . aree\.S l"(\ y.o!U 'i\ ['>t!~ 1"(\a.~ {il.T~~tll. \3"9"9s u~ "91!. "9 (\a~e~ ~1"(\-
vagn med humla på en stor vit ut- sjöng "\J"a. ;v.'o\1.~e ·'ia>"9· ar o.et r,el"('l"('a· :c ~ .;,o~ :c!\ sa. 
s~~n. prästkrag~. jämsides med en under ~':!t\ "9 1. S\(.' en tra- ae ~et _'ia. v.~(\ e! ~e~0 _ 
fJari.l l samma fargspraikande nyan- dition a tettest a dsta åldringar• "l.letSO de'i'<>~e~\, <\!0~ (\'ie!\(.llol\ 
:iier . .. . d y.o!te" tll.~e l"(' e t el\ 

funan själva blrunster.tåget satte sig na, so~ arvarand_e Vld hogb en. J_ol"(\stet tot (\e aet 'il!. so:c!\ 
l rörelse livade ett käckt tuff-tuff- I år glck dessa hyllrungar som bru- 'o ··:i).e'-· t Q.el:. oc'r> t\~~~ ~ll.U' 
tåg i bästa präriestil upp åskådarna, kar ske i form av blommor till 89- r,a. j.<.a.\\t 'ill.a~~a.t~a. M~ tll.~et j:\ol\ 
som åtföljdes av en kvinnlig sheriff åringarna Johanna Karlsson och u "91!. 'i te\~v.se~ e~ l\a.t ~a.tse~:. ri.~a 
ridande på en ponny. I täten för Karl Holmgren. ell.~ot 5 trol\'ia.f' ;.arot\.5"9 t (\e o'i,:\J,T\· 
iblomstertåget hade man Trelleborgs l\ ~ a, 'i • J_ et "Ila. t sa>l\ (\e tre 'i al 
ABF...onkester med kvinnlig tambur- ~ <) ste s\V.tl"('a. s ,.;il:J:~0 :9ert v.~\(.t 
major. På idrottsplatsen fick blom.s- L 6 (l (\e r,e~e (\oC\(. \.2-~~ \)~S"I.l 
terdrottningen efter gammalt kant ,--.. 
maner matta sin hyllning, som hon 
<Var mycket välförtjänt av efter att 
ib.a ridit ut en sådan storm som råd-
de under sönd~a~g~e=n~·~;----------~ 



SKURUPSLÄRARIHNA / .FINLAND 
TOG DEL AV I(OHSUMENTFRAGOR 

Med massor av konsumentupplysninginformationer i bagaget har 
l anthushållslärarinnan Ann-Marie Knutsson, Slmrup återvänt till hem
or ten efter att tmder en veckas t id varit med i ICA:s studieresa t ill de 
nor diska konsumentinstituten i Helsingfors och Stockholm. Tack vare 
s ina kvalifikationer och intresse för ämnet va r hon en av de tio ut
valda som fick vara med i de av ICA anordnade studieresorna. 

I sitt sällskap till Finland hade omlan ds, framhåller fru Knutsson. 
h on fyra andra för konsumentupp- Även finländarna var imponerade av l 
lysning intresserade damer. Resten våra metoder. 
a v de utvalda damerna studerade i I Stockholm samlades alla de kon
Oslo och Köpenhamn. Det var myc- sumentintresserade damerna efter 
ket lärorikt att ta del i resan för- fullbordad resa och här .diskuter ades 
k larar fru Knutsson efter heml\oms- vad man sett och hört. Något som 
ten. Särskilt intressant var det att kom på tapeten var saknaden av den 
ta del av hur finnarna går in för breda informationsverksamheten , bl.a . 
k onsumentupplysning i ordets rätta gen. våra massmedia. Dessutom bor
bemärkelse trots att man här har små de konsumen tinstit u tets skrift göras 
medel att röra sig med. Man får då litet mera konsumentvänlig. Allt för 
heller inte förglömma finländarnas att öka in tr esset från allmännhetens 
konservatism. sida. 

I Finland. arbetar man inte enbart Naturligtvis kommer fru Kn utsson , 
på att höja kunskapsnivån hos kon- som dievis arbetar som pedagog att 
sumenterna utan även hos de affärs- fö~:a sina kunskaper vidare t ill alla 
anställda. Sverige har just här en/som är intresserade. Konswnentupp
del att lära, ty ofta anställes under - lysning innebär ju i realiteten a tt 
målig affärspersonal som vet för litet spara hushållspengar och därför blir 
om varan de säljer. Men trots vissa 

1 

det säkerligen många som kommer 
brister så har svensk konsumentupp- att lyssna n~r fru Knutsson för sina 
lysning ett mycket gott renomme ut- kunskaper v idare. 

----------------

Många nybörjare i Skurupsbygden 
när skolorna började efter lovet 

Under måndagen var det skol- ~ de eleverna kommer att begagna sig 
dags igen för barnen i Skurups- av den nyinrättade bespisningen. 
bygden efter det långa sommarup- Brått var det också vid småskolan 
pehållet. Till Skumps grundslw la i Skurup. Som tidigare nämnts har 
såg man långa raden av elever denna skola blivit föremål för en 
vandra mot simlan för första dagens genomgripande renovering både utan 
upprop. l det litet småruggiga väd- och innan under sommaruppehållet. 
ret tyckte de flesta att det var skönt Arbetet har dock blivit fördröj t och 
att sitta på skolbänken igen. De när barnen kom för att ta skolan i 
sista veckorna av sommarlovet har besittning stod byg.gställningarna 
j u knappast varit badväder precis. for.tfarande kvar . Nu återstår endast 
Det var också nybörjarnas dag i litet finpu tsning av lokalerna och om 

går och i sällskap med sina mammor ett par dagar beräknar man att kun 
gjorde de något högtidliga och na flyt ta in. Till dess får lågstadieele
främmande entre innanför skoldör- verna finna sig i ett provisorium. 
ren. Det var ett stort antal nybör- Även i Rydsgårclsskolorna var det 
jare i Skurup i år. Inte mindre än upprop under gårdagen som ägde 
64 stycken. De komme:: att fördelas rum i r espek tive lärares klassrum. 
på två pa:allellk~asser l Skurup och Antalet n Y'börjare var här 57 styc
en klass 1 Sandakra om 27 barn. I ken vanw 27 kommer att höra till 
~otsats till tidigare år par förd~l- Eklarps skola, 24 till Rydsgård och 6 
~mg skett så .att en del av nybor- i Solberga. Nyheten för läsåret i 
Jama b~satta mom 9kurup kommer Rydsgård är, att man ändrat skol
att gå till Sandåkra. fon n i de no·rra delarna av skol-

Allt. som allt blir det !24 e~ever området. Genom övergång t ill A
som 1 dag kommer att satta 1g~g form kommer l:a klassarna att få 
skolg~gen på a.llva'l'. Något storre sin undervisning i Ekarps småskola 
antal an under fjoråret, .. då m.an h a- medan 2:a klassarna kornmer att gå 
de knappa 700 barn. Hogstad1et har i skola i Slimmingeby. 
ökat i antal detta år beroende på A. A-n. 
att det finns flera tillresande barn ..----~-----~-~~----' 
från Rydsgård och Vemmenhög. F ör-
utom upprop under gårdagen i cen-
tralskolans aula hade man på skol-
expeditionen brått med att sälja b il-
jetter till den begynnande skolbe-
spisningen. De flesta av de t illresan-

Småskollärare Åsa Ahlberg be
k~nlar sej med nybörjarna Mail 
Möller, lngela Larsson, Yvonne 

Olsson samt Torbjörn Feldl. 

Skolstart i Skurup 

dessa befann sig ov an av bildade, belåtna skolbarn - Gun-In ger 

son, Rolf Persson och. A nn-Kristin Hansson . 



SEGELBERG erkänner 
han motarbetade Helander 

o 
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Festkommittens ordförande Ragnar Andersson, Skivlllrp, hälsar 
blomsterdrottningen Gull-Maj Brogren välkommen. 

-· 

Blomstertåg genom 
Skivarp i morgon 

Blomsterfest en Skivarp att hon s1kall bli något extra 

börjaile i går kväll och foxtsät- r·a.nt att tiltta på. 
teT [ dag och i mo.rg-on, då det Det seruame kan ~ions-

löst också säJg~as om 1963 års 
stor>a blomstertågJet drar frn.m blomsberdrottning i. SkiVla:rp, 

genom samhället. Efrex detta 18-år.iga fotomodelllen Gull-

kommer blomsterdlrottni.ngen Maj Brogren frän :Mirulmö. I sin 
-att hyUas. klänning i vitt och gultd kom-

En hel d el nyheter finns med mer hO'Il att sitt a hög~t upp i 
i blomstertåget. dronningvagnen och ta emot 

Det är st rängt taget bara t:olmets hyl!lning. UPtPVIll!kt!llnde 
:fiesttåg~ets mascot, den jät:Jteli- tärnor blir Kfa.r,iJn Hagen, K~g
ka blomsbere!Jef,anten Jumbo, srtorp o'ch Barbro Lindberg, 
som uppe11'bwat sig i oföränd- Mossby, som båda aspi11ernt 
r.ad skepruad i spetsen för k~ar- på drorttn[n1gti1Jeln. 
neval·en år från är. Och fram- En S•peciell hyJilningscexemo
troHat blir det snl8;rt riksbe- ni ano.rdnras på idxottsrpli8Jtsen
römdla "skivarpsvädrelt" som festpl!!Jtsen där bl. a. fjolårets 
tillåtit publiken aJt.t toTrslrodd dr·ottning Guni11a. SVlensson ö
.skådla de fantaJSltiskia orgilierrua verlämru8Jr ett för blomster
i blommor. drottningarna speciellt kOIIllPO-

Denna. gå:ng har man m-od€1I"- 'lliel'at sil!verha:lsbalnd. 
'niser,at Jumbo. En amnl8ln ny- T.t1eJI!ebovgsorkestern kom
het på söndrug: prikietåget! mer att spe!Ja., bialittparet Gun
Det är en lil!l!eputts.kialrne- nel N~lssoo och Glliil!nillll" Lind
v·al som siinds fuim en stund skog aJbt underhålla och slutii
före diet stora blomstertåge.t. .g~eU kommer ....... sedlan d!llllsen 
Fräriegäng~et bestå.r av små gått å. rt:ätnande sommarnatt ULl 
och mycl{,ert näpna cowboys och .l{;rlassows orlresber ~ ett II1affi
cowgirls, vilkia drar fuam un- ·n-exat fynner.kJeri .att !rit a ett ut
der stmt och ohämm!llt Slkju- ropstecloon i sliyn ÖVler en av 
tlande. I spetsen kommer .sommarens l3ilm största begi
en sheriff att ridla. Det uUovaiS v;enhieter i söc]r,a Skåm.<e. 



skurupsinsamling gav 1.750 kr. 
Flitig insats av konfi~mander 

Kyrkoadjunkt Tord Måns$o·n ser 'på när fru 

de sista insamiingsbidragen på Sk~rups 
mynträknare 

räknar in 

sparbanks ·automatiska 

Under tisdagen skedde slutredovisningen av de medel som 50-talet 

filtiga konfirmander samlat in under knappa fjorton dagar till kata

strofdrabbade ·i den jugoslaviska staden Skoplje. Redovisningen gjor

des på Skurups sparbank och insamlingssumman stannade vid hela 

1.750 kr. 

till irlsamlingshjälpen. Fler pengar 
kan det bli ännu ifall någon känner 
sig manad. På, pastorsexpeditionej:l 
tar man tacksamt emot bidrag en tid 
till. 

-·--

Således har skurupsherna återigen 
visat att de kan hjälpa där det be
hövs. överallt där ungdomarna knac
kat på dörren och bett om en slant 
har de blivit väl Illottagna. N a
turligtvis har bidragen blivit av oli
ka storlek m11 alla har 'gett av hjär-
tat och det är JU liksom huvudsaken. Sk · 

Det var kyrkoadjunkt Tord Måns- UTUP .: 
son i Skurup som tog initiativet till 

Skurupsspecerisfer 
slopar rabattsystem 

insamlingen efter alla brev som kom 
till pastorsexpeditionen med anmo
dan om hjälp. Då årets konfirman
der var en särskilt fin· grupp beslöt 
kyrkoadjunkt Månsson att vädja till 
ungdomarna om att starta en insam
ling. De flesta var villiga och gjorde Speceristerna i Skurup kommer att' 

faktiskt en god insats. slopa rabatten fr. o. m. den 2 sept., 

Ett nöje har det varit att se hur och i stä~let inf~ra nettosystem. ~.et

insamlingsbidragen för varje dag t~. stadfastes v1d ett s~antra~e 

sköt i höjden, förklarar .kyrkoadjunkt harem da~en med s~mthga specen

Månsson. Och lika glädjande har ~andlare mte bara 1 Skurup utan . 

det varit att kunna gå till Skurups aven på l~ndsbygd':!l runtom. Mak. 

sparbank och sätta in :medlen på en kommer .fran ovannamncia datum a. 

sparbanksbok. Det var egentligen ge- sanka pnset på varo~~a mots~~ande 

nom kamrer Sven Anderssons tips de den rabatt som lamnats ~1digare. 

pengarna blev satta in i Skurups Upphorande med rabatten ar dock 

sparbank. Nu har man som sagt en inte enhetlig utljn ch~.rkuteri~ffärer

sparbanksbok på l. 50 kr. att sända na kommer att fortsatta enhgt det 

~---~-..::....-:-1--~-----.Jgamla systemet för dem som så ön
skar och tillämpa nettosystem för de 
kunder som tycker detta är bättre. 
Ä ven konsumaffärerna i Skurup 
kommer att hålla rabattsyste
met kvar. 

SKURUPSBO MED l TÄVLINGEN OM 
MÄSTARINNETITELN l VIRKNING 

' I morgon, fredag, är det stor fi
naltävling i Göteborg, där det 
kommer att koras r.ågot så ovan
ligt som "Svensk måstarhma i virk
ning". En skurupsbo nämndeman 
Olga Hansson är med i finalen 
och hon borde ha .stora chanser 
att kunna nå den åtråvärda ti
teln. Ett helt livs erfarenhet på 
området ligger bakom hennes kun
skaper och det är massor av un
derbart virkade saker som under 
årens lopp vuxit fram ur hennes 
händer. 
- Detta kunde jag väl aldrig dröm

ma om, säger fru Hansson som är 
maka till dir. L. M. Hansson, när 
vi besöker henne i hemmet sedan 
hon fått meddelande om finaldelta
gande. Hon såg tävlingen i en vec
kotidning och beslöt sig för att an
mäla sig. Någon tvekan kände hon 
aldrig vid anmälan. Ett helt liv har 
fru Hansson haft virlrning som hob
by och känner således till allt inom 
gebitet. - Det är en ädel konst som bar en schal som fru Hansson tyck

jag ärvt av min moder en gång i te var jättetjusig. Hon studerade den 

tiden, föl1klarar fru Hansson, och det och behöll den sedan i minnet till! 

har berett mig många lyckliga stun- hon kom hem. Då satte hon i gång 

der. När tiden har blivit långran- med att virka just efter de synbil

dig, då har fru Hansson tagit till der hon få t t a v aftonschalen på fes

sin virkning. Det är underbara sa- ten. Att just kunna leka fram en 

ker hon trollat fram. sak efter minnet utan mönster ger 
belägg för att fru Hansson inte pre-

TIO TILL FINALEN cis är amatör i gamet. Det är därför 

_ En virkad aftonschal var det myck~t tr.oligt . att Skurup .får en l 

som ledde till f inalplats, förklarar ny mastannna 1 kun °0.. namnde-. 

fru Hansson. I tävlingsbestämmelser- mannen Olga .!fansson. SJalv tycket 

na ingick att skicka in en virkad hon att det ar underbart att helt 

sak till bedömning. Troligtvis har e~kelt. få vara med bland d~ t.w 

schalen fallit hrr jurymän i smaken basta 1 hela ~andet. Bara det ar JU , 

för en dag i veckan kom besked ett hedersbev1s så gott som något. 

om att fru Hansson kommit till fi- A. A-n. 

nalen. ,Ytterligare tio damer är med 
och kämpar om mästarinnetiteln. Det 
b'lir således skarp konkurrens. Nu 
kommer maken att följa med till 
Göteborg och hålla tummarna. I dag 
bär det av till rikets andra stad 
och i morgon fredag startar således 
tävlingen på hotell Wolrath Tahm. 
Hur denna kommer att tillgå är än
nu så länge en ·hemlighet. - Det 
kan ju tänkas att det blir kombine

Vem skall nu betala? 

rat .. teoretiska frågor och pra iskt l Läste i ortspressen att provmiddag 

utforande, g1ssar fru Hansson. anordnats på Skurups grundskola för 

VffiKAR UR MINNET. 
ca 100 inbjrudna. Allt utföll till be
låtenhet, fattas bara, "alla provsma-

Schalen som gjorde att fru Hans- kare soldater i samma arme". Ja 

son kom till finalen har förresten vars, systemet lär ju bli billigt och 

sin egen historia. Den kom till se- bra för skolbarnen. Men för att åter

dan makarna Hansson varit på en gå till provmiddagen varför kunde 

bjudning. En av damerna på festen l inte alla föräldrar till barn som tän-
ker sig åtnjuta förmånen av bespis
ningen bli inbjudna? Om nu inte alla 
var förtjusta i "vacuumförpackad 
elektronuppvärmd mat" (modernt 
och rationellt skall det vara och srna-Rydsgård 

AB stängselnät i Rydsgård kar därefter), så kunde man kanske 
.. .. bjuda dessa på helstekt gris (också 

.. H~~sta.ller hos l~.nsstyrelsen ?m för närvarande på modet): Då hade 

forvarvstillstånd betraftande f~lg- ju även dessa haft någon nytta av 

beten 82/~05.834 mantal .!ivÖrSJO nr "provmiddagen" i stället för att en-

6, som for 13.000 kr, forvarvats av dast få hjälpa till att betala. 
f. kokerskan Karolina Jönsson, Ryds-
gård. Fastigheten, som är bebyggd En som också får betala. 

med ett mindre boningshus, är av-
sedd att av bolagen till en början . . . 
användas som tjänstebostad men Sl!mmmge bygdegård 

kommer så småningom att i mån har på lördag stort konfettislag järn

av behov införlivas med industri- te framträdande på scenen av stjärn

området intill vilket fastighe- artister. Efter långa raden av fest-

re" grn"; 9 ( ~ ~ b)'"'$[~'~ ''e: 
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Internationell motorfunktionär 
lever som inspektor i Rydsgård 
-Av ALLAN ANDERSSON

Att inneha inspektorssyssla på 
en av Skånes större jordegendo
mar och tillika var en av landets 
ledande funktionärer i motorsPQrt
kretsar låter mycket samtidigt. För 
inspektor Allan Persson, RydsgJ!rds 
Jordbruks AB är det iltget märk
värdigt alls. Han benar helt enkelt 
upp det så att arbetet får ta sitt 
och sedan ägnar han motorsporten 
den tid som blir över. Det senare 
får med andra ord bli en hobby. 
En tjusig och intressant sådan tyc
ker hr Persson, som vårdat om 
den praktisld taget sen vaggan. 
Många motorsportentusiaster vet 

vem Allan P ersson är och vad han 
sysslar med, men folk i gemen läg
ger kanske inte så mycket märke till 
mannen med det fartfyllda och mo
torbitna intresset. Det kanske beror 
delvis på att hr Persson inte syns 
utåt i tävlingssanunanhang och tid
ningsspalter utan mera arbetar bak
om kulisserna på det administrati
va planet. Atminstone för närva
rande. För en del år sedan deltog 
han visserligen i tävlingssamman
hang på olika håll, men lade snart 
av beroende på att tiden helt enkelt 
inte räckte till. Dessutom bytte hr 
Persson arbetsplats och blev ryds
gårdsbo, vilket ytterligare bidrog till 
svårigheten att vara aktiv i tävlings
sammanhang. 

TÄ VLINGSLEDARE FöRR 
I dag sitter inspektor Persson som 

arbetsledare i Rydsgård, men är sam
tidigt ordf. i Hyllinge motorsällskap 
invid Hälsingborg. Det är många mil 
emellan och låter kanske litet lång
sökt. - Ordf.posten är dock inte 
mera betungande än att det mycket 
väl går för sig, omtalar hr Pers
son. Han har en gång i tiden varit 
med om att bilda just detta motor
sällskap och därför förstår man an
ledningen till den höga posten i 
nordvästra Skånes motorkretsar. Täv

En affisch som minne log inspektor Allan Persson, Rydsgård, bl. a. 
med sig hem från VM-tävlingarna i Moskva. 

lingsledare för Hylli~~ motorsäll-j vara lagledare under sådana förhål
skap, ett _av landets storsta, var hr lande. Fler uppgifter har fallit på 
Persson t1ll 1958. Sen han flyttade inspektor Perssons lott i motorsam
till Rydsgård lade. han av n:ed. den manhang och han har o~kså tunge
sysslan. Den to.g for mycket tid l an- rat som svensk jurymedlem vid in
språk. Motorsallskapet har så pass ternationella tävlingar. Som sådan 
goda krafter att lita till, att inspek- har inspektor Persson fungerat både 
tor Persson kunde koppla av från i Frankrike och nu senast i Moskva. 

graf3ra varsomhelst. Ingen hindrade 
en för detta, menar hr Persson. 

RYSKT MOTORINTRESSE 

den posten. Att arrangera och orga
nisera för tävlingar är inte småsa
ker heller, förklarar hr Persson och 
fodrar praktiskt taget att man är bo

Tävlingsbanan låg i de i~e delar
na av Moskva strax intill Moskva
floden, som rinner igenom staden. 
På andra sidan om tävlingsbanan 
låg Moskvauhiversitetet, en pampig 

SVENSK JURYMEDLEM byggnad med en otrolig mängd stu-

satt på platsen. 

Det var så sent som i sommar hr derande. Sj älva motorcrossbanan var 
Persson fungerade som svensk jury- anlagd i en park mellan floden och 

universitetet. En härlig utsikt fanns 
medlem vid motocrosstävlingar i härifrån utöver Moskva, .och det var 

FLITIGT ANLITAD Moskva. Erbjudandet om detta kom ett ypperligt valt läge, menar hr 
Inspektor Persson är även flitigt så lyckligt att det kunde kombine- Persson. Banan var alldeles nylagd, 

anlitad på andra håll inom motor- ras ihop med semestern. Annars ha- men kommer troligen att bli per
sportkretsar. Således är han också de jag nog inte kunnat tacka ja, manent med tiden. Ryssarnas intres
ledamot av södra distriktets styrelse, säger hr Persson. Anställningen får se för motorsport är mycket stor och 
ordf. i Sveriges motocrossutskott gå före sådana här saker. Det hål- inte mindre än 50.000 personer följ
samt ledamot i överstyrelsen för ler hr Persson benhårt på. Tävlingen de tävlingarna. Detta är gott, tyc
SVEMO och SVEMA, där prins Ber- i Moskva gick den 14 juli i under- ker hr Persson, särskilt i en stor
til som bekant är ordförande. Med bart väder och det var en upplevel- stad där så mycket annat lockar. I 
detta har följt många ärofulla upp- se att få besöka landet i öster, för - Ryssland är motorsporten av ganska 
drag och insp~ktor Persson har fle- klarar hr Persson. Ryska folket är sent datum, men ryssarna är starkt 
ra gånger ingått som lagledare för överhuvudtaget mycket vänligt mot i kommande, menar hr p ·ersson, 
det svenska motocrosslandslaget vid utlänningar och vi blev mycket väl som haft tillfälle att studera ryska 
tävlingar på internationella banor. omhändertagna och visade till rätta. motocrossförare även på andra håll 
Första gången hr Persson hade äran Hr Persson behärskar inte ryska språ- Senast i söndags i Sverige på Knuts
att vara lagledare var när Sverige ket, men det uppstod aldrig några torpsbanan. Det ryska laget låg här 
vann motocross des nations vilket problem. Den stränga sekretess, som lm~y~c~k~e~t_y_v~äJ.lJi'll..------~-
skedde i Blegien år 1955. Då var det man ofta hör skall finnas i Ryss-t-
sannerligen glädjeyra i det svenska land fick hr Persson absolut ingen 
laget, framhåller hr Persson. En syn- känning av, Det gick fint att ströva 
neriigen god kamratanda råder 'inom fritt omkring på egen hand i den 
dessa kretsar och det är roligt att ryska huvudstaden och även foto-



MOTORS~ORT GXR FRAMÅT. 
Inspektor Persson )1ar sina egna 

åsikter och funderingar om svensk 
motorsport. - Att den är på väg 

~-----~=======------~------'!framåt är han fullt på det klar;:~ . 
med. Svenskarnas intresse för motor: 
tävlingar har vuxit starkt på sistil~ .. 
ne och det är väl fråga om den 
inte håller på att konkurrera med 
fotbollen, påpekar hr Persson. Ung
domen nu för tiden är uppfödd 
med motorer ·och älskar att syssla 
med mekanik över huvud taget. Vi 

Skurups kommun bör ej ingå i 
elevområde tör Malmögymnasium 
skolöverstyrelsen finner ej skäl föreligg; att låta Skurups köping lever i maskinernas tidevarv och d~t 

är således en naturlig följd att tävingå j elevområdet för allmänt gymnasium i Malmö. överstyrelsen Ungsintresset ökar. Speedwayn däre-
avstyrker därför hos regeringen de besvär skolstyrels~n och rektor mot håller inte hr Persson hårt på. 
F. Eiderbrant i Skump anfört över länsskolnämndens beslut i frågan. Den grenen inom motorsporten har 

\ mattat betydligt. Dessa tävlingar blev 
Då skolstyrelsen i Skurup inte pekar överstyrelsen, ej medföra att för enahanda. Det hände helt enkelt 

äger besvärsrätt på de l(öpingen om- koll_lmunen h~ visas till annat gym- för litet under tävlingarnas. gång. 
. .. nas1eområde an det for kommunen Däremot motocrossen lockar tlll ·en-

l
glVande kommunernas vagnar har naturliga. Den utgör inte heller skäl tusiasm bland åskådarna. Den ford
överstyrelsen begränsat sitt utlåtan- för att en grundskalekommun skall rar mera av förarna under de olika 
de i ärendet till att avse förhållan- l ingå även. i annat . g:'!II?nasie<?~rå~e momenten. En kombination. av fy
d d t b .. k" · g med forsoksgymnaslelmJe. Foretra- sisk utllållighet gott omdome och 

en, som en as. ~ror opm en. .. desrätt till intagning vid sådan linje väl utvecklat ~otorsinne. Dessutom 
Ur kommumkatl~nssynp.un~t .ar för inträdess?ka?de som genomgått ger motorsport en verkligt god fast

gymnasiet i Ystad lattast tlllganghgt grundskola forehgger sålunda endast ran lik'som all annan sport och ford
för elever från Skurup, framhåller i. de fall då såväl. f?rsö.ksgym~asie - rar faktiskt en benhård diciplin för 
.. .. . • lmJe som annan hnJe fmns pa den att vara i trim. Ofta blandas motor
overstyrelsen. Sarskilt skolt~g avgar naturli~a gyrru;asiem:ten. . Den. f?re- sportintresserad ungdom samman 
på morgonen från Skurup till Ystad. tradesr<l:tt. t1_ll ~ntagn~.g v1d f<?r~oks-. med raggare. De hör inte alls ihop, 
Gymnasiet där omfattar samtliga lin- gymnas1eh11Je l Malmo, som hd1gare poängterar hr Persson. Raggaren ~r 
jer och dessutom finns filialklass i forelegat for. elever från . grundsko~e- inte alls motorintresserad .. ~n ~r 
handelsgymnasium. kommuner mom Malmo .. gymnas!e- bara intresserad av att stalla till 

Den omständigheten att en kom- område har .numera upphort: .. skandaler och bråk. 
mun anordnat grundskola skall på- Rektor E1derbrants besvar over MOTOR ______ _;___ ______ . __ elevområdet för realskolan i Ystad DELAR ALLT OM 

Skurup 
Skurups korpfotboll 

bör enligt överstyrelsen inte tas upp Sitt motorspol'tintresse delar hr 
till prövning, då han inte har be- Persson ohämmat med sin hustru, 
svärsrätt i målet. I andra hand hem- som tidigare kört med i midnatts
ställer överstyrelsen att regeringen solrallyt ett flertal gånger liksom .sin 
till den del besvären rör Rydsgårds make. Det är således ingen risk att 
kommun ej skall bifalla desamma och hr Persson tråkar ut familjen. De 
i vad de rör Vemmenhögs kommun delar sitt motoriHtresse helt och trivs 

.Under onsdagen .var det åter dags att ändring ej görs i överklagade be- att diskutera tillsamman om allt som 
for korpmatcher 1 Skurup. Denna slutet för läsåret 1963/ 64. rör sig angående motorsporten. Litet 
gång gällde matche.~na Byggnadsan- överstyrelsen erinrar om att den i förbigående nämner hr Persson att 
ställda - Statsanstallda och BM - tidigare meddelat länsskolnämnder- han snart tänker släppa en del av 
Mejeriet. Den första matchen blev na att det är angeläget att elevom- sina uppdrag. Hans tid har börjat 
instäJ.1d till följd av att statsanställ- råde fastställs på sådant sätt att elev- bli alltmera upptagen av annat. Det 
da tvingats lämna . in wo. MaJ:?- hade område för realskola eller realskol- är dags att släppa till yngre kraf- . 
nämligen svår!ghet att samla Slt~.lag. linje inbyggd i folkskola inte ingår i ter som faktiskt har friskare ideer 
Därigenom fiCk Byggnadsanstanda kornmun som läsåret 1963/ 64 har att komma med menar nan. Det 
en välförtjänt tvåpoängare, vil~e.t var grundsk~la i årskurs 7. Grundskola kanske innebär ~tt Hyllinge motor
värdefullt tillskott, då man tld1gare anordnas i Vemmenhögs kommun sällskap mister en av sina främsta 
inte blivit bortSkämd med fram- från nämnda läsår i årskurserna 1-7. krafier. Men man vet var hr Pers
gångar. överstyrelsen anser därför att Vem- son bor och han kommer säkerligen 

Den andra matchen mellan BM menhögs kommun ej bör ingå i elev- att bistå sin förening även om han 
och Mejeriet slutade med hela 5-1 området för realskolan i Ystad. Med kommer att lämna dess styrelse. 
till BM:s favör. Laget toppar serie- hänsyn till att elever från Vemmen- ---------------
tabellen och Mejeriet gjorde tappra högs kommun redan kan ha vunnit ,----·----------·---..., 
försök att bryta segerraden . Nu lyc- inträde i realskolan i Ystad läsåret s K l VA R p 
kades som sagt inte detta och BM ~963/64 finne överstyrelsen det dock 
var hela tiden klart överlägset. I skäligt, att ändring ej kornmer till 
halvlek ledde BM med 4-1. Målen stånd detta läsår. 
i BM-laget gjordes av Börje Pers- I Rydsgårds kommun kommer 
son 3, samt Sven Jönsson :)ch Sven grundskolan att omfatta årskurserna 

l
Viking vardera ett. Målskytt för me- 1-5 läsåret 1963/ 64, varför över.sty-, 
jeristerna var Hasse Stndsberg. relsen anser att kommunen bor mgå 
Domare var Egon Karlsson, Ryds- i realskolans elevområde till dess 
gård. grundskolan når årskurs 7. 

TILL PINGST 
KOSTYMER, BLAZER, BYXOR 

förmånligt hos 

AKESSONS 

.~~. 
Il !-. F . 

f /}~ 
Nr 33- 34 6J 

Ovanlig ridhäst 

i 
En nägot ovanlig ridhäst har 11-

lrigo Skånegrabben Per-Eric Mag
nusson i Slimmingo vid Rydsgård 
skaffat aig. I full cowboymundering 
kan man få se bonörn rida omkring 
i full karriär på tiomånaders tjurkal
ven "Smokky" kring sin faders gård. 

"Smokky" är en ovanligt läraktig 
och foglig tjurkalv, som ända sedan 
Per-Eric satte sig upp på dess rygg, 
tyckte det var trevligt. Endast under 
kort tid har Per-Eric dresserat sin 
ridhäst, men trots detta har den re
dan lärt sig att lyda en del komman
öa. "Smokky" har lärt sig hur man 
skall. uppföra sig i trav, skritt och 
galopp. ~ 

Själv har Per-Eric förfärdigat sadel 
och seldon till "Smokky". Sin något 
ovanliga ridhäst fick han i samband 
med betessläppningen av djuren på 
sin faders gård. Under hela stallpe
rioden visade sig "Smokky" ovan
ligt tillgiven och därför dristade sig 
Per-Eric att kliva upp på ryggen när 
kalven kom i bagen. 



Här dränks säd 
för stora värden 

Inte mindre än nio tunnland korn har lantbr. Algot Svensson, Grönby Kratt, Anderslöv, som står under vatten till följd av de senaste dagarnas intensiva regnande. I fjor dränerades egendomen med 30.000 rör, men ett illa skött huvudavlopp var skulden till den nuvaran'de vattensamlingen. Så nog kan de skånska lantbrukarna få bekymmer alltid om det regnar för mycket. De senaste dagarna har det kommit en nederbördsmängd i trakten på hela 70 mm. 

) 

FLICKAN 
i mängden 

•.. är i dag en söt och gladlynt 16-åring fTå1t Rydsgtlr~ som har satt sig föTe att blt f ot ogi·af. BiTgitta P eTsson arbeta.?· sedan någon tid hos sku1·up~f otogmf en H ans .S e~nel"t da1" hon t v fltr blanka bl ld_eT J1ten ockset av och an få1·. foTsko?_ta de porlrät tflll·ades anstkten:B1rgi t t a är k änd sant en ., tktl.g pr akttös som aldTig är ledsen. 



Ny lektant får hand om 40 barn 
vid Skurups k~mmunala lekskola 

Förskollärare Agneta stengard omgiven av Cecilia Truedsson, Kerstin 

Jönsson, Göran Cronkvist och ·Annika Ralston 

Inskrivning för barn mellan 4--6 år var det under fredagen vid 

Skurups lekskola, som ~u fi!r första året drives i kommunal regi. Ti

digare har Husmodersforenmgen i Skurup haft hand om lekskolan se

dan denna föreningen tog initiativet och startade inrättningen. På se
nare år har dock lekskolan haft så stort deltagareantal att Husmoders

föreningen ansåg det lämpligt att de kommunala myndigheterna tog 

hand om barnen. 

rier har just den höjd som är läm,p

~igt för småttingar att . leka i. Det 

~inns t. o. m . ett eget litet barn

kfk, där barnen själva kan baika 

oyh göra varjehanda. Förskollärare 

Sfngard ilrommer själv att ha hand 

.o~ småttingarna utan ihjälp av prak-

t~nt. ' 

LAG TERMINSAVG. 

Avgiften är mycket låg och en

dast 10 ikronor per barn. Detta tack 

vare att ilrommunen 1bidrar med me
del till verksamheten. Terminerna 

IVid lekskolan blir upplagda efter or

dinarie skolterminerna och det blir 

således inget aVIbrott för jordhru

ikardaghemmet som stantar i månads

skiftet sept.-,okt. De iloommer att 

drivas tillsammans under samma tak 

1de sex !Veckor jordbrukardaghemmet 

pågår. Vissa förhållningsregler fick 

barnen lyssna till under inskrivning

en. Således tas inte emot sjuka barn. 

Föräldrarna iböt ookså lämp

ligen märka barnens kläder för und-

Samtidigt med att kommunen fick sin debut som lek.tånt IVid Skurups~ vikande av förväxling samt ha inne

hand o~ lekskolan kiunde man också hemmet. Själv ;var· hon mycket trak- skor med på hemmet till barnen. 

fly,tta. 1n i nyiJ. lokaler. Dessa fick ~erad över att få börja sin verk- För dem som önskar nå leksk;olan 

s~åthngarna som hastigast bekanta samhet i ett så nytt barndaghem i .. .. . . 

s1g med under gårdagen. Mera blir Skurup. Allt är ju hypermodernt per telefon ar ~amphgaste tider mel-

det på måndag när skolan sätter i och inrett med särskild tanke på lan 8.00-8.30 på förmiddagen och 

gång på allvar. Inalles blir det 40- ibarnen. Möbler och övriga inventa- mellan 12.30--13 på middagen. 

talet barn som kommer att vistas på .=;:::;::====-_;_ _ _ .....:..:~...;..:.::.:..==-..:.::=::.:.:.:_:::.:.::.:_...::::....!:.::....:,::::::.:::~::.::..._ __ .....,: 

ekskolan fördelades på två grupper 
en förmiddagsgrupp och en efter~ 
middagsgrupp. Vistelsen vid skolan 
blir tre timmar för varje grupp. För
middagsgruppen från 8.30-11.30 och 
eftermiddagsgruppen från 13.30-16. 

NY FöRSKOLLÄRARE 

En alldeles ny lektant fick småt
tingarna också bekanta sig med un
der inskrivningen i förskollärare 
Agneta Stengard, som kommer ny
utexaminerad från försk olesemina
r\~t i Lund. Hon är skåning till 
1borden och hennes egentliga hem
vist Virke, som ligger strax utanför 
Lund. Fröken S tengard gör sMedes 

l Skurup dignar 
frukttriiden 

Det lovar att bli ett ovanligt gynn
samt fruktår och nästan i varje träd
gård dignar träden under mängden 
av frukt. Plommonen börjar så nätt 
att k<>mma nu <>ch det .blir verkligen 
till a t t frossa. U te hos E g o n N (J s
s n i Sanuåkra strax utanför Sku
rup har man aldrig tidigare varit 
m ed om att plommonträden burit så 
rikligt. Frukterna sitter så tätt inpå 
varandra att ,grenarna nästan ser ut 
som rena vindruvsklasar. Trots 
mängden är inte frukten missbildad 
eller förkrympt. Det är fina exemplar 
av. den gamla goda sortens plommon, 
morkt blå och söta. Nu honpas hr 
Nilsson bara att grenarna håller un
der tyngden tills plomm0nen blir 
mogna och ,går att plocka ner. 
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