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~URUPS LANTHUSHALLSSKOLAS 
FöRST A KAMRATMöTE SAMLADE 50 

Här ses fr. v. Anna:Maj Hansson, Onnarp, Gerd Nordkvist, Svedala, 

Marianne Mårtensson, Svenstorp, Inger Nilsson, Bientarp och Sonja 

Trulsson, Skurup 

Första kamratmötet i Skurups Iantliushållsskolas korta historia 

skolan har bara varit i gång ett år - blev allt i allo vällyckat. 

pet var fin uppslutning av alla de "gamla" eleverna med inte mindre 

an 31 ur skolans första kurs och 22 ur den andra kursen. Fler än två 

kurser har faktiskt inte htmnit gå ut än. 

Ett trevligt mottagande fick flic 

korna av skolans lärare med rektor 

E. S c h a r t a u i spetsen samt av de 

elever som nu går på kurs. Dessa 

fick ju chans att fungera som vär

dar för sina äldre kolleger och den 

saken skötte man med den äran. 

Naturligtvis finns det mycket att 

dryfta när man möts så här och ett 

sorl lägrade sig över skolans matsal, 

när gästerna hade bänkat sig kring 

middagsbordet. 

korna en stunds underhållning. Det 

började med sång av fru Astrid Lin

delöw och fortsatte sedan med 

tablåer och hattparad av de nuva

rande eleverna. Allt piffigt ordna~ 

och till kamratmötesdeltagarnas sto

ra förtjusning. Dagen till ära had 

skplan ordnat med en särskild gäst

bok, just · avsedd för deltagarna ~ 

kamratmötet: Här fick var och en 

UNDERHALLNING plita ner sina namn och sedan skall 

Hela eftermiddagen tog man an- boken förvaras som ett kärt minne 

språk till kamratmötet och efter tills nästa gång man träffas. 

middagen fick de församlade flic - FORTSÄTTNING 

Träff kommer det nämligen att bli 

även i fortsättningen, enligt rektor 

Schartau. Kamratmötena är tänkta 

att återkomma en gång årligen just 

vid denna tiden på året. s~ små

ningom när tillräckligt med 'kurser 

gått ut från skolan kommer att ord

nas ett elevförbund. Det är emel

lertid för tidigt att tänka på detta 

ännu . 
A. A-n. • 



Skurup 
Husmodersgymnastiken 
i Skurup jättepopulär 

Jättepopu'lär är just ya.d Sk·uru?,s 
husmodersgymnastik bhv1t. Det ar 
många damer, som vill ha en stunds 
uppmjukning på kvällen sed~n ~an 

l
lämnat antingen sysslorna 1 !to~et 
eller också sin arbetsplats ute 1 for
värvslivet. Första träningen för hös
ten hade man under måndagne. I 
denna deltog inte mindre än 38 da
mer i olika åldrar. 

Husmodersgymnastikens ledare ..fru 
Britta Sjösten framhåller grna adet 
stora intresset för gymnastikeJ?-.' soi?
faktiskt har blivit lika popular for 
fr.uarna ute i byarna runtom Skurup 
Det är flera damer med, både frårl. 
Börringe och Rydsgård. Avstånd finns 
inte att tala om nuförtiden när de 
flesta har bil och de kommer många 
gånger lika fort till lektionerna som 
de som bor inom köpingen. 

Deltagarna i husmodersgymnasti
ken har gymnastikhallen på gamla 
folkskolan i Skurup till förfogande. 
Här trivs man utmärkt även om inte 
alla moderna redskap finns till för
fogande. Det är emellertid inte så 
mycket redskapsgymnastik som idkas 
hos damerna utan mera uppmjuk
ningsövningar. En timma varje gång 
håller man på under måndagar och 
torsdagar. Den tiden är fullt till
räcklig anser man. Tiderna när lek
tionerna börjar är för måndagar :kil. 
19.30 och för torsdagar k'l. 20.00. 

-
Krock vid Svaneholm 

Änglavakt, bokstavligt talat, hade 
.under tisdagen en 73-årig motorcyk
list som krockade med en bil i väg
korsningen Rockarp-Svaneholm. 
Tr.ots att den åld'l'ige mc-d'öraren vid 
•krocken med personbilen kastades 
över :bilens motorhuv och hamnade 
på vä.~baflan vid sidan av bilen, lda
rade han sig undan äventyret utan 
några som helst skador. 

Vid kollisionsögonblicket kom per
sonbilen från Svaneholmshållet på 
väg mot Brodda. I vägkorsningen mot 
Rockarp dök motorcyklisten plöts
lj,g.t upp och hade för avsikt a.tt 
!Vi.ka a·v mot Svaneholmshållet. Kol
lisionen var oundvikJi.g emedan bå
da fordonen upptäckte varandra för 
sent. Mc:n träffade personbilens 
vänstra framstänksikärm. Som tidi
gare nämnts uppstod inga person
skador men ganska omfattande ma
teriella sådana, och mc:n blev så 
gott som totalförstörd. 

Skurups korpfotboll 
Äntligen har Bolinder-Munktells 

segerrad blivit bruten i den pågåen
de korpturneringen. Detta skedde vid 
den senaste matchomgången, då BM 
mötte Tryckerianbetarna. Det sist
nämnda laget lyckades vinna mat
chen med inte mindre än 3-0. 

Ännu en match gick samtidigt på 
en annan gräsplan mellan Konsum 
och Transport. Denna match slutade 
3-2 till Konsum. 

Nytt silotillskott i Skurup 

Föreslåndare Alvar Nilsson och lagerförman Gunnar Persson framför 
den nybyggda silon 

En alldeles ny siluett har under sommaren kommit till i Skurup. 
Det är AB E. öhnners silobygge, som med sin 18 meter höga 

tomsilo står för det nya inlsgaet i fråga om "höghusbebyggelse". Ar
betet står i dessa dagar inför sin fullbordan. Det enda som äterstår är 
aluminiumtaket på byggnaden. 

Skurups manliga gyronastuddubb · lå h k f l' t k 'lk t b f" 
som varit livaktig i flera år sätter nu Silon är he~t 'll:tförd 1 :p t oc l on 1nuer 1g or. a, Vl e ~rgar or 

av Lindes fabnkat10n. Den ar kapa- snabb nertorknmg av de mkomna åny.o igång med sitt motionsprogram 37 "l t' S" k'lt t ks t t h för hösten. övningsledare blir även bel att rymma ca O ton spannrna par 1erna. ars .1 ~r .Ys eme ~r 
och blir således ett vältillkommet man lagt stor v1kt v1d 1 det "llya Sl

cletta år konsulent Evert Gärd- tillskott i den annars så silofattiga lobygget, vilket har en kapacitet som 
ler, Skurup och platsen för gymna- ch l' · t d t d bbl t d 
s tiken är för la n-' till gymnastiksalen köpingen. Servicen med tork- o 1gger memo.. e . u . a mo ."!'a 

""' lageranläggning på platsen av spann- som annars ar vanligt 1 en anlagg-
på gamla fulkskolan i Skur.up. mål uppskattas mycket av lantbru- ning av denna storlek. Den nertor-

Vid sammanträdet under tisdagen karna, som därmed kommer ifrån kade spannmålen kan sedan trans
om programmet beslöt klubben att långa transporter med sin nytrösika- porteras över från torkan till to 
liksom tidigare år förlägga sina ,gym- de spannmål. Dessutom slipper man olika lagring.sfickor utan att man be
nastikikvällar till torsdagar och då ifrån risken att spannmålen skall bli höver köra runt partiet med elevator
med början denna vecka kl. 19. Av förstörd genom att ligga en längre systemet. 
deltagarna som ibrukar vara me.d tid utan att torkas ner. - Visserligen har n)'lbygget kos-
finns även några som är intresse- Torkningen av den leyere- tat si~a m~?iga 500.000 kr. i ~t 
rade av hand·boll och det blir hand- rade spannmålen sker i en lO-tons .tal, sager fareståndare Alva: Nils
hollsträning om måndagarna vilken son hos AB öhnner. Men Vl anser 
obörjar vid sa·mma tid. Handbolls- ---------------- att det är en god investering. Tidi-
träningen är förl&gd till·: nya spor.t- l k Sk gare har vi inom företaget endast 
hallen ocoh kommer att ta sin bör- Omkörningso yc a i ivarp haft en mindre torkanl.äggning samt 
jan måndagen den 15 sept. En omkörningsalycka inträf- lagring på planmagasin. Men detta 

Tidigare år ?ar. :fiunnits många her- f d m'tt i Skivanp på tisdagskvällen. fyllde som sagt inte den moderna 
rar som vant mtresserade av det a e 1 tidens krav. Den nya silo- och tork
motionsprogram klubben håller på En motorcyklist hemmahörande i anläggningen är beräknad att klara 
med. Medlemsantalet har brukat va- Skivarp kom på huvudvägen från av behoven för en tid framöver, 
ra omkrin.g 20 men vid sammanträ- Ystadhållet genom Skivarp och äm- framhåller hr Nilsson, men skulle 
det framkastades förslag att försöka . . det visa sig att anläggningen i fram
stimulera de1tagarintresset. Ett lagom nade troligen Vld torget köra om tiden är för liten finns · det möjlig
antal skulle vara 25. Någon svårig- en personbil. heter att bygga ut den. Eventuellt 
het att nå det talet finns knappast. Föraren , av denna, en dam, gav har man tanke på att bygga till ett 

Vemmenhög 
.tecken för att svänga åt höger in planmagasin intill den nya silobygg
på torget, något som cyklisten tro- naden för långtidslagring av de in
ligen .inte observerade och han stötte komna spannmålspartierna. 
därvid mot bilen och föll till mar- Det nya torksystemet har redan 
ken varvid han bröt ena benet. I körts igång oc vid besöket var man 
tillkallad ambulans fördes han till sysselsatt med att torka ner inkom-

4 H:s musikcirklal· Ystads lasrett. Skuklen till olyckan met korn. Det behövs · alltförväl tor-
i Skivarps skola stantar som oför.ut är under utredning. kas ner i år, ty de inkomna par-
meddelats undervisningen onsdag tierna höll en vattenhalt på när-
denna vecka med upprop i skolan mare de 25 procenten. Anläggningen 
kl. 18.30. Instr.ument bör medföras. EFS söndagssko.la tar sin början kommer att skötas av tre man, vilka 
På försök förlägges undervlSningen på söndag kl. 10.00 såväl i Skurup skall arbeta i tre skift när skör
,sedan tiLl tiden kl. 17.30-19.00 ons- som i Rydsgård i respektive sam- den kommer igång på allvar bland 
dagar för de elever, som vill komma lingslokaler. lantbrukarna. 
då, me?an övriga bör'ar k !LOOI.J.::::.;.:::.:;;;;.::=.:.:.:, __ ~-~--------------------------" 



u ''uervlSnmg ges i de vanliga stråk-, 
sträng- och blåsinstrumenten och 
dessutom dragspel. Kursavg1fterna 
hålles mycket låga tack vare kom
munala och statliga tbidrag till kur
serna. studieledare är folkskollärare 
H. Forstenberg, som lämnar upplys
ningar om kurserna. 

Grönsaksodlingarna 

i Skivarpstraikten' har V.uxit ut till 
betydande omfattning, och mycket 
större skulle de rounna bli, om en 
efterlängtad konserwindustri förlades 
till orten. Vid grönsaksodlingarna är 
det framförallt kvinnor och skolele
iVer som ska.ffar shg en god extra
inkomst. Behovet av arbetskraft till 

dessa odlingar har vissa tider varit 
svårt att tillfredsställa. Arbetsförmed
lingen i Skivax;p ikunde även i öv
rigt konstatera, a tt arbetstillgången 
var mycket god under au~ti. An
talet lediga platser var flera än an
talet arbetssökande. Sålunda anmäl
de sig 23 manhga och 40 kvinnliga J 

al'betssö.kande till fönmedlingen, me
dan 68 lediga platser registrerades. 
Av dessa tillsatt es 22 manliga och 
38 kvinnliga platser, medan en sö
kande erhöll anställning genom an
nan fönmedling. 

·----------------------
hättan, Barsetbäck, beviljas bidrag ur 
allmänna arvsfonden för ombyggnad 
av en del av ett hamnmagasin till 
klubblokal på fastigheten Barsebäck 
1:57. Kostnaderna har beräknats till 
18.700 kr. 

Vi öppnar i dag kl. 9.00 

B A R H E K l P E R l N G å Södergatan 35 

öppningserbjr&datle, ex: 

200 par pojklångbyxor, 

3--6 år kr. 15:- 7-18 år kr. 21:-
l 

150 par knästrumpor kr. 2: 75 

135 st. barnjaekor fr. 23: 50 

200 st. da1n- och fliekblnsar fr. 6:90 

50 st. barnklänningar fr. 9: 70 

VÄLKOMNA! 

ROLFS KLÄDER 

.-····-·· MO,R och BARN ..... ... ( 

Fru INGA -LISA PERSSON med sonen HA KAN, 31!2 är, Skiv arp. 

(Foto : Sernert, Skurup) 
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Ibland måste ka rfan upp för alt granskas, särskilt när man kommer in på · småvägar, säger Bert och 

Kent Isaksson, Kämparp, Lasse Möller, Olstorp, och Claes-Göran Hansson, Vegarp. 
' ~ .-------------------------_J 

Beundrat lilleputtekipage 

'trafikerar Skurupsvägarna 
Det är många som stannar och fj.or. Första tiden h ade man de 

beundrar de båda bröderna Bert och tillgivna ponnyn mest som Sällskaps

K ent Isaksson, 11 respektive 12 år dju r. En och annan r idtur blev det 

gamla, när de kommer åkande i sitt förstås, men de båda bröderna ön

käcka lilleputtekipage. De båda brö- skade dock ha litet mtlra nytta av 

derna hör hemma på Kijmparps gård "Putte". De önskade sig en vagn och 

en halvmil utanför S~urup på vägen den k om som sagt i sommar. 

mot Häckeberga. Det roligaste av allt ihop tycker 

Sin trevliga åkvagn fick bröderna Bert och Kent är, att de kan åka 

i sommar av sin pappa Bertil !saks- med sitt ekipage till den Vi Unga

son. De hlev stormförtjusta och det klubb i Häckeberga som de är .med

dröjde inte länge förrän de hade lemmar i. Varje sön dag selar de med 

selat ponnyn "Putte" och gav sig i omsorg sin po1iny och sedan bär det 

väg på en första provtur. Allt gick åstad. De båda bröderna saknar ald

lyckligt och väl och "Putte" gick rig passagerare på sina åkturer. De 

snällt och lydigt utan några krum- är jättepoppis bland sina kamrater, 

bukter. som mer än gärna sätter sig upp 

Ponnyn fick de båda bröderna i på passageraresätet och föl jer med. 



Skolstart för 103 elever 
vid Skurups folkhögskola 

En b ukett nyanlä nda e lever från Uppsverige. Fr. v.: Agneta Kiick, 
O rsa , Li ll e-Mo r Be ngtsson, Dids jöberg, Ros-Marie O lsson, Älvsjö, och 
A nn Lid me n, Danderyd, tillsamman med skol ans nya husmor frk Anna 

Birgit Larsson, Vel l ing~ 

Flaggan i topp var det under måndagen på Skurups folkhögskola. 
Då bö1'jade nämligen skolans nya läsår och sammanlagt 103 pigga ung
domar samlades innanför skolans väggar. Störst elevantal har skolans 
ettårskurs med sammanlagt 46 ungdomar fördelade på teoretiska och 
hushållsbetonade linjerna. Första dagen ägnades åt upprop och väl-
komsthälsning av skolans rektor S t i g L u n d g r e n. · 

Vad som mest frapperar är att 
samtliga kurser har klar dominans 
av kvinnliga elever. De f.Jesta av ung
domarna som nu börjar vid skolan 
kommer praktiskt tage.t från hela 
landet. En god del hör dook hemma 
inom de Skånska gränserna. Främst 
då från Malmö, Ystad och Österlen. 
Fördelningen av eleverna på de oli
ka kurserna och linjerna är 26 st in
om ettårskursen (teoretiska linjen), 
20 st inom ettårskursen (hushållsbe
tonade linjen), 41 st inom tvåårskur
sen och slutligen 16 st inom treårs
kursen. Samtliga kurser pågår till 
den 30 apl'il nästa år med uppehåll 
och lovdagar under de större helger
na. 

l :a årskursen, (teoretiska 
linjen) 

Kerstin Lundh, Sveda[a, Else-Britt 
Nilsson Kö}ling, Ulla Nilsson, Ryds
gård, BPitt Norne, Svarvareböle, 
Ingegem Persson, Löderup, Maiken 
Persson, Genarp, Karin W ess
berg, Asarum, Karin Wi!k.ström, V. 
Vemmenhög. 

2:a årskursen 
Bengt Andersson, Ystad, Arne 

Brandsten, ' Genarp, Bo Hanssoon, 
Lund, Kjell Ake Johansson, S~urup, 
Sten-Åke Johansson, Ystad, Björn 
Cronberg, ~almö, Bo Larsson, Hylta
slätt, Skurup, Bernt Malmqvist, Len
havda, Ger.t Olsson , Trelleborg, Hans 
Segerhammar, Göteborg, Per-Yngve 
Waldeck, Skurup, Jan Wendel, Sku
rup, Wiggo Wrangbotg, Tomelilla, 
Christer ö rnelid, Bromma, !Bengt 
ö sbbring, Lund, Elisabeth Andersson, 
Onslunda, Gunilla Andersson, Lim
hamn, Yvonne Bladh, Ysta!d, Stina 
Dahlberg, S. MeUby, Ann-Christine 
Engdahl, Ystad, UJila Esbjörnsson, 
Hofterup, Ulla-Bevit Gustafsson, Ny
bro, Agneta Jansson, Kivik, Ingegerd 
Johansson, Blentarp, Elisabeth J öns
son, Trelleiborg, Cecilia Cassel sjö, 
Kalmar, Birgitta Kempe, IngeJstorp, 
Inga-Lilla Larsson, Ystad, Sig
britt Lundstedt, Malmö, Elsie Nils
son, Ystad, Gertr·ud Nilsson, Glem
mingebro, Ingrid Nilsson, Mal
mö, RosLta Nilsson, Kalmar, Ingrid 
Ohlsson, Äspö, Ulla-Britt Pantmr, 
Rynge, Mar.ion Petersson, Råå, Britt 
Rosenqvist, ASkeröd, Gunnel Råberg, 
Kalmar, Anita Sohlberg, Kalmar, 
Christina Widler, Ma'lmö. 

Ivan Arvidsson, Smålandsstenar, 
örjan Folkesson, Kongsmarken, Gö
ran Gustavsson, Norrköping, Bruno 
Lindblad, SimriShamn, Knut Lind
blad, S. Mellby, Lars Malmström, Gen
arp, Bertil Nilsson, Rydsgård , Börje 
Nilsson, Lunds!bmnn, Lars-Erik Nils
son, Simrishamn, Sven-Ingemar Nils
son, Hammenhög, Lars Sevel"insson, 
Sävsjö, Lena Andersson, Balsby, Ul
la Andersson, Södra Ålby, Eva Astor, 
Västerås, Lisbeth Bergquillt, Malmö, 
Astrid Dewår, Trelle<borg, Christina 
von Essen, Brandstorp, Gun Johans
son, Malmö, Kerstin Johansson, Sjö
bo, Mari-Anne Carlsson, Långasjö, 
Ulla Lundberg, M,almö, Lisbeth 
Lundgren, Malmö, Margareta Stens
son, Göteborg, Judith Toth, Börringe, 
Monica Wahlin, Kalmar, Anta Wer
ner, Rogslösa. 

1 3:e årskursen. . 
I :a årskursen, (hushållsbetonade Lei.f Berg, Karlskr~na, Gösta J o-
linjen)- , hansson, Lindesberg, Per Larme, 
Elisabeth Andersson, Söderåk- Falsterbo, Tovbjörn Nilsson, Lund, 

ra, Lillemor Bengtsson, Lidsjöberg, Ronny Petersson, Malmö, Leif Wijk, 
Anita Eriksson, Ny~köping, ! Ulla Malmö, Agneta Bohlin, Perstorp, Ul
Frang, Borås, Desi Hansson, Bromöl- la Eriksson, Lund, Agnetha Käck, Or
la, Ulla-Britt, Hansson, Trelleborg, sa, ChJ:1istina Markus, Ystad, Maiken 
Aino Johansson, Oskarström, Birgit - Nilsson, Hohög, Malmö, Rose-Made 
ta Johansson, Boxholm, Christina Olsson, Älvsjö, Ulla-Britt Rosen, 
Callrhar, Lund, Kerstin Christofers- Malmö, Birgitta Runsten, Bromma, 
son, Trelleborg, Marianne Larsson,

1 
Rene Segerhammar, Göteborg, Britt 

Asmundtorp, Ann Lidman, Danderyd, Wiklund, Idbyn. 

...... 
-



Fru. ELSY KARLSSON med döttrarna EVA, 6 år, LENA, 5 är, 

och sönderna ANDERS, 3 år, HAKAN, 3 mån. 
(Foto: Serne1·t, Slturup) 

Lars Sernert segrade 
1 skolungdomsskyttet 

Lars Sernert oc/t Jan Ralston dii!"ku.terar skolskytte. 

Pojkarna i Skurups enhetsskolas 2) Jan Ralston, 47; 3) Ola Ingvars-
9 klass har haft friluftsdag på Sku- son, 47; 4) Roland Svensson, 47; 5) 
rups skytteförenings skjutbana, 60 Kent Thomasson, 46; 6) Roland 
pojkar deltog i tävlingarna och SQm Axelsson, 46; 7) Kjell-Arne Olsson, 
instruktör tiänstgjorde lärare och 45; 8) Klaes Göran Persson, 45; 9) 
skyttar ur Skurups skytteförening. Christer Olsson,45; 10) Per Lennart 
Resultaten var över lag goda. Bäste Borgkvist, 44; 11) Krister Isgren, 44; 
man var Lars Sernert, som sköt 12) Karl Göran Mårtensson, 44; 13) 
49 poäng på de 50 möjliga. En Göran Ekblad, 43; 14) Roland Pet
mycket god prestation. Efter honom tersson, 43; 15) Christer Lundgren, 
följde tre man med 47 poäng så 42; 16) Anders Nilsson, 41; 17) Toni 
det var mycket hårt om placeringar- Forsberg, 41; 18) Gert Ake Pers
na. son, 40; 19) Fredrik Ramel, 40; 20) 

Prislista: l) Lars Sernert, 49 p; Leif Olsson, 40. 



Matpotatis på Lemmesfrö 
togs upp helautomatiskt 

Den första matpotatisen skördades under onsdagen på Lemme

strö gård vid Dörringe (se bilden). De nyupptagna knölarna säg fina 

ut och verkade inte nämnvärt angripna av brunröta trots det myckna 

regnande t. 

Potatisupptagningen gjoJides med 
en helautomatisk upptagare, ny för 
året. Den var av tyskt fabrikat och 
visade sig fungera fint. Åtminstone 
märktes ingen skada på potatisen, 
vilket förut varit kruxet vid upptag
ning med helautomatisk maskin. 

Den upptagna potatisen samlas upp 
i en särskild tank, vilken är för 
sedd med hydraulisk t ippanordning, 
som tippar potatisen upp i vagnar, 
vilka finns utplacerade på fältet. 
Den nyskärrlade potatisen förvaras 
sedan i särskild lagerkällare på går
den, försedd med fläkt för luftcir
kulation. 

Tack vare den nya skördemetoden 
sparas många mans arbete på den 
22 tnld. stora odlingen. Nu behövs 1.--------------
endast fyra man plus traktorföraren. 
Potatisen transporteras upp på sär-
skild sållmatta, där fyra personer 
rensar bort sten och andra främ -
mande föremål. 

Asa Bingsniark, Rydsgård, Hå kan Wa rd, Slimming e, Maria M uh rgre n, 

Slimm inge, och Cecil ia Axe lsson, Rydsgå rd, ti llsamm ans me d sin 

nya lektant Elisabeth Ohl in. 

Under onsdagen var det insk rivning av barn i förskoleåldern vid 

lekskolan i Rydsgård. Sammanlagt 31 barn är hittills anmälda till 

lekskolan, som k ommer att pågå fram till j ul . En ny lektant fick 

barnen bekanta sig med i fö rskollärare Elisabeth Ohlin, som kommer 

a tt förestå lekskolan under höstterminen. 

Närvarande vid inskrivningen var 1 äldrarna får lägga för att hålla si

Jiven barnavårdsnamndens ordf. i na barn i lekskola. Tio kronor i 
Rydsgård, lantbr. Ove Larsson, Slim
m inge. Han påpekade att ett tiotal 
fler barn kunde få plats vid lek
skolan, som har stora och ändamåls
enliga utrynunen. Faran med att 
hålla barnen borta från lekskolan, 
menade han, är att de lätt kommer 
efter de barn som gått i lekskola 
när den obligatoriska skolgången tar 
sin början. Han höll för troligt att 
flera barn kommer till i höst genom 
efteranmälningar. 

Det är en ganska billig peng för-

månaden pr barn är allt man behö

ver offra. Lekskalebarnen kommer 
att delas upp i två grupper, en på 
förmiddagen och en på eftermidda
gen. Den nykomna förskolläraren 
var särskilt förtjust i de stora ut
rymmen som stod till buds i örsjö 
skola, där lekskaleverksamheten är 
inrymd. Med sådana utrymmen är 
det inga problem att ta hand om 
barnen, menade hon. 

A. A-n. 
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Miljon ör luster på ekö~den 
' l 

Västra Skåne 
mest drabbat 
- AV ALLAN ANDERSSON -

De sista fjorton dagarnas uppehålls
väder har rätat upp situationen be
tydligt för de skånska jordbrultar
na. ·De flesta stråsädesgrödorna är bär
gade · och den mesta höstrapsen och 
höstrybsen är nermyllad i jorden. 
Men jordbrukarna har fått ta stora 
förluster till följd av det ogynnsam
ma vädret under augusti. Den mesta 
brödspannmålen är oduglig som 
kvarnvara. 

Framförallt tycks det vara de nord
västra .delarna av Skåne samt slätt
jordbrukarna i lundaområde~ samt 
sydvästra hörnet som fick de största 
skadorna på brödspannmåien. Även 
Österlen är illa u tsatt, men inte så 
genomgående som de förut nämnda 
områdena. Bäst kvalitet på veteskör- . 
den har man fått i Kristianstadsom
rådet samt i Karlshamnsdistriktet up
pe i Blekinge. Här är det endast en
s taka par.tier som inrapporterats 
odugliga som kvarnvara. 

·Det är miljonvärden av den skåns
ka brög·spannmålen som gått till spil
lo och som ger sina återverkningar 
på _landets brödsädesförsörjning. Nu 
blir vetet i de värst utsatta distrikten 
endast fodervara och detta betyder 
även st<:~ra förluster för den enskilde 
jordbrukaren. Prissättningen på den 
mältade ' veten är under utarbetande 
av k. m :t och väntas bli klart endera 
~k=n_~·~~~~~~~n_~~·~oca. 

Den nysådda rapsen har på sina håll blivit så stor alt den går alt hackrensa. Nu. väntar man på mild 
vinler för alt den skall kunna klara sig. 



. 
Jörgen Malmkvist i Skurups mål, som spelade charmant, gör här en fin räddn ing. 

:Fu l fart i SkD-cupen 
11 matcher spelades • o 

1 gar 
' - Av LARS GRöNKVIST - ' )' 

Det var· soligt ' och fint i går, när ·skD-cupen satte i gång på allvar. Under torsdagen avverkades sitmman -

lagt elva matcher i cupen, var;tv fyra i M~mö. Dagens första match spelades mellan Fridhemsskolan och 

Bergaskolan u te i Limhamn blev en färgglad tillställning, då många suppor ters från de båda skolom a bän

kat sig på läktar·en. Fridhem hade den avgjort starkas te hejarklacken, utrustad med färggranna plak at, men 

det hjälpte föga. 
j 

· Berga vann med 1-0, vilket nog 
var rättvist, då man praktiskt taget 
hela tiden hade matchen i sin hand. 
Gästande Berga-skolan hade i förs
ta halvlek ett par fina anfall. Då må
let kom i 15 :e min. genom hi. Bengt 

' Svärd, hade man -haft n ågra utmär:klta 
.skott mot mål. 

Bäst i Berga var hi. Bengt Svärd, 
som kunde konsten fitt' öppna spelet 
och flisammans <med Bengt Hillesö, 
Ronny Friberg, Ulf Brunne och Lars 
Börje Strandbäck utgjorde han en 
farlig anfallskvintett. I försvaret sköt
te vb. Boris Karlsson sig bra. 
· · Fridhem fick inte mycket tid t ill 
övers för anfallsspel, men i kedjan 
kunde man inte undgå att lägga mär-

ke till hy. Ulf Imanader. Bra var ~~~~~~~~~~~~~~ också hb. Fredrik Trotzig och mål-
vakten Bo Kindstrand, även om h an 
får ta på sig l:!aklängesmålet. 

Trelleborg spurtade 
Det såg allt annat än lovande u t 

för Trelleborg i matchen på Skurups 
idrottsplats mot Skurups grundskola. 
Trots att trelleborgarna hade med
vind, förmådde man inte uträtta myc
ket i första halvlek. Det blev i stället 
hemmalaget som tog hand om initia
tivet. 

Trelleborgs vi. Alf Schönhult hade 
dock ett skott i ribban och strax före 
halvtid var han genom, men sköt 
inte bättre än att Skurupsmålvakten, 
Jörgen Malmkvist kunde klara med 

En Sorg enfrifÖrsvarare sfoppar sin motsfåndare med e n pe rle kt tur:. 
kisk bensa x. 

en benparad. Första per.ioden förblev -~---~-----~~~~--" 
mållös. l und var hhb. Jan-Åke Svensson. I "' 

I andra halvlek startade Slmrup Kronborg gjorde ·chb. Rune Nehlin 
m d att göra 1-0 efter endast ett par och Göran Bengtsson mest väsen av 
minuters - spel. Målskytt var Stefan'"""'i.._.,___~----~~_, ___ _j 
Ljungkvist. Man trodde nu att mat- • 
chen var avgjord, men trelleborgarna 
tog sig i kragen och vann matchen 
med 3-1. För Trelleborgs mål svara-
de hhb. Bo Delinder på n ick, 1- 1, 
centern Lars-Inge Larsson 2-1 och 
Bo Hallenberg 3-1. 

I Trelleborg var vy. Lars Ankar
berg den klart bäste. Han spelade 
väl genomtänkt ocb visade god blick 
för spelet. Centern Lars-Inge P ers
sons genombrott i andra halvlek, då 
han gjorde Trelleborgs andra mål , 
var en verkligt fin sak. . 

;:,:;;~urups målvakt Jörgen Ma]%
kvist skötte sig storartat och: rädaade 

---------- sitt lag från ett ännu större n ederlag. 



Estraddebattörerna vid avslutningen, fr. v.: Roland Axelzon, Krage
holm, Sten Mårtensson, Skurup, Cay Nilsson, Klagstorp och Göran 

Håkansson, Tygelsjö. 

Eleverna i Slmrups lantbruksskolas fortsättnings- och praktisk-teo
retiska kurser höll under lördagen avslutning. Programmet var trev
ligt upplagt med estraddiskussion av de avgående eleverna följt av 
premieutdelning och tal av skolstyrelsens ordf. riksdagsman Stig F. 
Hansson, önnarp. 

Inalles var det 15 elever i fort-, Olof Andersson, St. !sie (·bokpremie), 
sättningskursen och 10 i praktisk-teo- Sven-Erik Truedsson, St. !sie (bok-
rr-etiska kursen som slutade skolan. · ) C N'ls L' h'll 
Ett stort antal föräldrar och vänner premie • ay 1 son, me 1 • 
till eleverna hade mött upp till av- Klagstorp (bokpremie). Praktisk-teo
slutningen. Rektor Gunnar Knuts- retiska kursen: Lennart Lindberg, 
son inledde av:?utningshö.?tidlighe- Skurup (Svedala betodlareför. prem.) 
ten med att halsa de narvarande .. 
välkomna. Därefter följde estraddis- Ivo Mottus, Lund CHioldbergs fond 
kussion med fyra av de avgående 50 kr), och Ragnar Mårtensson, Hem
eleverna. Ämnet man hade före var mesdynge (Skytts sparbank 50 kr). 
något så intressant som kapitalan
skaffning vid köp av ett 70 tnl:s 
jordbruk, jämte uppsättning av ma
skiner och övriga inventarier samt 
djur. 

Efter premieutdelningen riktade 
riksdagsman Stig F. Hansson några 
ord till eleverna innan elevkårens 
ordf. Roland Axelzon, Krage
holm tackade p! elevernas vägnar 
för tiden vid skolan samt överläm-

Att det inte är Jlågon lysande af
fär att skaffa ett jordbruk på en
bart lånevägen visade de fyra estrad
debattörerna verkligt slående både i nade blommor till rektor och lärare 
sina diskussioner och med tabeller samt personal vid skolan. Ett sär
på sv~rta tavlan. Ändå förutsa~tes skilt tack och blommor av rektor 
att koparen hade ett eget kapital . . .. 
på 30.000 kr. N ettabehållning sedan Knutsson fick , friherre Jorn Ramel, 
förräntning av kapital och amorte- Hvidarp, inspektor E. Oddshammar, 
ringar räknats ifrån visade sig bli Krageholm samt lantbr. Evald Tro
endast 4.000 kr. Sannerligen inte fett, edsson, St. Isie, Arne Nilsson, Line
tyckte de fyra och det höll åhörarna hill och Egon Hansson, Röddefarm, 
med om. Efter diskussionen visades vilka samtliga haft skolan på studie
film om strukturrationalisering i besök. Kyrkoherde G. Wallin 
Norrland, där ägodelarna ännu är slöt med bibelsictat ·ur ·Psaltaren, 
mycket söndersplittrade. ~··"-·--~---· 

Efter dessa båda programpunkter 
följde redogörelse över kurserna av 
rektor Knutsson och d'.irefter premie
utdelning. Riksdagsman Stig F. Han
son, önnarp förrättade utdelningen 
och premierna gick till följande ele
ver: Fortsättningskursen: Sten Mår
tensson, Hylteberga, Skurup (Lions 
Clubs pr 500 kr), Roland Axelzon, 
Krageholm (östra Skånes Andels
sla·kteriför. pr 150 kr), Eric Anders
son, Katslösa, Rydsgård, (Skurups 
sparbanks pr 50 kr och Huldbergs 
fond 50 kr), Kerstin Karlsson, Ma
rieholm (Toftebos fond 100 kr), Lars-

--~_HD )'~ 
Skånsk afton i Börringe bygdegård 

Invigning av häradsdräkter i Börringa bygdegård. Fr. v, fru Margit 
Hansson, Tellsjö, Börringe, fru Gertrud Persson, Hemmesdynga och 
fru Edit Olsson, Grönby tackar fru Sigrid Andersson, Börringe, som 

Ieif kursen. 

I Börringe bygdegård hade på lör- radsdräktsömnad under ledning av 
dagskvällen ett 150-tal personer sam- fru Sigrid Andersson och Bygdegård-
1ats till :fest. Det var Cirkeln i hä- dams Damklubb som hälsade väl-

kommen genom fru Margit Hansson. 
Tio nysydda häradsdräkter visades 
fram och blev invigda till sitt ända
mål av fru Charlotte Weibull i Ak
arp, som också tillsammans med 
konsthantverkare Sven Andreasson 
i Börringe redogjorde för skånska/ 
maträtter och för . tillverkning a 
skånska nyttoattiraljer m. m. Det v":: 
sades film och dansades och a · 
syntes ha trivsamt kring kaffeborde 



Skurup besegrade 
serieledarna: 2-0 
Serietvåan Skurup drog det 

längsta stråt i lördagsmatchen på 
Skurups idrottsplats mot seriele
dande Kirseberg. Med 2-0 tlium
ferade hemmaelvan. Halvtidsresul'
tatet var 1-0. 
Kirseber.gs förlust - den andra i 

år i seriesammanhang - medför ing
en omede1bar ändring i tabelltoppen, 
där Skurup nu ligger tre poäng ef-

Skurup förlorade i skol-DM ter Kirseber.g. Ett skifte av seriele
dare förutsätter ett maximalt in-

Det blev Trelleborgs grundskola; träffande ~v - för Kirseberg ogynn
sam avgick med segern i lördags-~ sa.mma, fo_r .~kw·up gynnsamma -
matchen på Skurups idrottsplats mot handelser 1 sasongens slutspr.ut. Dvs. 

kurups grundskola. slutresultatet det fordras att Kirseberg förlorar 
lev 0-4 efter 0-0 i halvtid och ~>ina båda återstående rnatelter sarn
atehen ingick i första Oil!gAngen t~d,igt som Skurup tar full pott i 

av Skånes skolidrottsförbunds DM- sil'!!., två matcher. 
urnering för nionde årsklassen. Trots bister väderlek . . .. 
Det• var trelleborgarnas bättre tek- med regn ~ch. kall, hår~ vmd bJöd 

nik och större snabbhet på bollen, lagen på nkhgt underhallande fot
som :f'älde utslag i den här matchen. boll. Något övertag i spel från det 
Rent fysis)rt var lagen i stort sett ena eller andra hållet förmärktes in
jämngoda. te i någon nämnvärd grad. Dock 

Trots ihållande spelövertag och i tyckte man si,g finna att hemmala
det närmaste konstant press mot gets anfall hade något me~a av:. udd, 
Skurups mål lyckades hemmalaget n_~got m_era a~. det .som kravs for att 
hålla det fritt från påhälsning hela satta pnck~n over 1. • . 

första och halva andra halvleken. I Allan Knsten.sso~s vv~anat på cen
andra halvlekens mitt fick gästerna terbacksJ?osten utfoll till full belå~ 
lön för sin möda i form av ett mål. tenhet. overlag spelade alla elva 1 

Och när väl låset till Skurupsmålet S~~rup ·J:>ra. Det V';;~"kade som o~ d 
var uppdyrkat, föll baklängesmålen skarpt s1g extra f_or at~. ta senele.· 
som mogna frukter av den trelle- darnas skalp .. Om mte ~or en ytten 
borgska överlägsenheten. ~ventuell seneseger, så 1 alla fall f 

skurupsfärsvaret bet bra ifrån sig ar~s sktill. 
under hela matchen med undantag 1-----~--:-~------''""' 
av andra periodens slutminuter, då 
man verkade ha resignerat inför 
motståndarnas kompakta tryck och 
inför den starka motvinden. Hem-
malagets anfall gjorde inget större 
väsen av sig. Chb. Lennart Håkans-
son och vhb. Roland Axelsson får 
&nses vara bäst i hemmalaget. 

Sphinx 

Skurups husmodersförening 
påbörjar höstens sanunankomster på 
onsdag med månadsmöte på Skurups 
hotell kl. 19.00. Det blir ett inne
hållsrikt program. Föreningens sek
reterare kommer att ge en kort 
redogörelse för husmodersförening
ens landsmöte i sommar. Dessutom 
blir det information om en studie
resa som husmodersföreningen tänkt 
orqna den 30 sept. Man kommer då 
bl. a. att besöka Söwekonst i Söv
destad samt Kockens kryddfabrik i 
Ystad. Efter snabblunch beger man 
sig till Christinehafs slott. 

Under' månadsmötet kommer ock
så att väljas kommitte för den årli
gen återkommande novembertömbo
lan. Man kommer även att dryfta 
planerna kring den porslins- och sil
verutställning/ som föreningsmedlem
marna kommer att ordna på Sku
rups hotell i oktober .slutligen bju
des mötesdeltagarna på teater av 
fem av föreningsmedlemmarna. De 
kommer att framföra en pjäs med 
titeln "Tre frierier" samt en mono
log. 

Matt efterfrågan 

vid suggauktioner 
Några större publikmagneter blev 

inte lördagens auktioner på avels
suggor vid Kastanienborg och hos 
lantbr. L. Nilsson, båda i Skurups
trakten. Högsta pris noterades på 
Kastanienborg, där en högdräktig 

quidmedalj till 
Skurupsblomodlare 

Vid tävlingen om "•bästa blomster
odlare" på Flora och Pornonas jubi
leumsutställning i Amiralen, Malmö 
lyckades trädgårdsmästare Hans 
Lindskog, Skuru,p (.bilden) erövra 
guldmedalj inom avdelningen kruk
växter. Förtjänstmärket erhöll hr 
Lindskog på sin grupp Baardesbe
gonier. En specialodling inom den 
Lindskogska trädgården. Det är in
te första gången guldmedalj gått till 
trädgårdsmästeriet i Skurup. Vid ti
digare utställningar i Flora och Po
monas regi har man ett flertal gång
er nått upp till samma höga ut
märkelse. 

Cirkus till Skurup 

sugga gick upp till 780 kr. I morgon tisdag kommer cirkus 
I övrigt blev priserna på de båda till Skurup. Denna gång är det cir

auktionsställena kring 600-kronors-, kus Scala, som kommer att visa 
strecket. På Kastanienborg blev sa.~- v~d den har att bjuda av dresserade 
manlagt 18 suggor sålda. De hog- dJur, akrobater och clowner. Pro
dräktiga med priser omkring 700 kr. ' grammet utlovas bli av hög klass. 
o_ch suggor med längre dräktighets- Scala kotnmer att slå upp sitt stora 
tld ett . par hundralappar lägre eller cirkustält på Stortorget. Innan före
omkring 500 kr. Ropare på denna ställning mellan kl. 16-17 ges till
auktion var Alvin Ekbl<j\d, Dybäck fälle för skurupsborna att rida på 
och auktionsförrättare nämndeman cirkusens . ponnys. Bland djuren i 
Herman Truedsson, Saritslöv. stallarna märks f. ö. elefanter, ka-

Hos lantbrukare Lennart Nilsson, meler, åsnor, dvärg-zebu samt "värl
Skurup nr 6 ål des tjugo avelssug- d ens minsta häst", endast 60 cm. hög. 
gor .eG~. -.mnittspriset höll sig om- Vidave kommer cirkusens vackra 
kring 660 kr. Ropare var lantbr. araberfullblod att visa sina dressyr
Hans Andersson, Torsbo, önnarp och nwnmer i manegen. 
auktionsförrättars kommunalordf. Det blir således ett rikhaltigt pra

Gunnar Larsson, Hyltaslätt, Skurup. gram som cirkus Scala kommer att 
bjuda på tisdagen när föreställning
en tar sin början k. 20.00. Endast 
en föreställning ges. Pensionärer går 
in för halva priset. 



ALLMÄNHETEN SKALt RöST A OM 
BÄST A RK-SKYLTNIHG l SKURUP 

En skadad på bår är en ide, som under g årdage n höll på a ll rea li

seras till skylltävlingen i ett av Skurupsaffäre rn as skyltfönster. 

En värdig inr~g av r ödakorsets 100-årsjubileum ger man i Sku

rup. Där har Skurups rödakorskrets lyckats stimulera intresset bland 

ortens , affärsmän att skylta i rödakorsets tecken under rödakorsveckan 

den 27 sept.-6 okt. A:v det hela har man sedan a rrangerat en tävling, 

där allmänheten får rösta om det trevliga ste skyltfönstret. 

Inalles iblir det e tt 115-tal a ffärer 1 na gång har man större resurser att 

-som deltar i skyltningstävlingen. Un- erbjuda, då lantbruksskolan nu fått 

der gårdagen var affärsmännen i en stor och rymlig aula. Ur pro

febril verksamhet för att göra det he- grammet finns att hämta en del l 

la :så tilltalande som m öjligt. Det intressanta och roande inslag. Såle

är olika idee.r som skymtar fram bak- des .blir det film och föredrag av 

om dekorationerna, och det b lir kan- ·mag. Bertil Järneström. Han ger en 

ske inte så lätt . för den r östande purfärsk >bild av dagens Berlin samt 

allmänheten att k unna välja. Ordf. i visar även en film om Skurup som 

Sk urups .rödakorskrets fru Ann-Ma- spelats in med elever från Skur-ups 

rie Knutsson ä r n at urligtvis s trålan- .folkhögskola i rollerna. 

de .glad över affärsmännens medver- F olkskollärare Elsa Nilsson, Vem 

kan. Det lblir -:]u e tt väl synligt ar- menhög kommer att läsa bygdemål, 

gument för rödakorsiden och dess .och .tablåer kommer att framföras 

vittomfamnande verksamhet. Röst- av m ellanstadieelever från grundsko

ningsmont rar är utsatta på två stä!- lan under ledning av Else-Marie 

len i ;köpingen, dels 'Vid WicK.ströms Ber.gh. Gymnastikdir. Else Anders

järn vid Femkorset och dels vid son ger uppvisning i danslekar un

Knut&sons fä~g i hörnet J änivägsga- der medverkan av flickor från grund

tan--S:ödergataJ:l. Den affär som får skolans mellanstadium. Dessutom 

det !högsta röstetalet kommer att er- ikiommer det att ·bli tillgång till kaf

h ålla p ris, vilket skall överlämnas fe för _besökarna, och 1.JI1der tiden 

under _ d en , familjefest som Skur.ups detta avnjutes ger eleverna på 

rödakorskrets kommer att ordna på Skurups lanthush ållsskola er, man

Skurups lantbr.u•ksskola söndagen den nekänguppvisning i hattmode samt 

6 okt: · Vinnaren uttas genom lott- sång-underhållning. Skurups musik

ning. Allmänheten ihar tillfälle att sällskap 1nramar festen med musik. 

lämna sina röstsedlax ihela veckan Sist meddelar fru Knutsson att 

fram till d el). 5 oktober. RK:s · stora lotteri startat på orten . 
Det >blir i år större än vanligt med 

BöSSINSAMLING .hela 2.300 lotter. Fina vinster lottas 

Rödakorskretsen kommer också att ut, där skickl\gt gjorda handarbeten 

ha en insamling under !Veckan , fram- mgår. 

håller ;fr.u Knutsson. Denna insam-
A. A - n . 

ling ilrommer att ske :under medver- ~.,;... __ :_ ___ ~~~-----...! 

kan av eleverna i Skiur.ups grundsko-
lru~ högstad1um. Sammanlagt kommer 

de att gå ut med ett 160-tal insam-
lingsbössor IUilder onsdagen den 2 ok-

tober. ln.samlin.g.salbetet ikommer att 
pågå runder ett par <timmars t id, d å 

eleverna lbör ha hunnit me.d att ibe-

söka de flesta av köpingens invå-

nare. Behållningen iloomme r att gå 
till rödakorsets ihjälpverksamhet med 

t~dpunkten lagd tpå det internat io-
nella planet. I första hand kommer 

hjälpen Hll ,godo katastrofd.rabbade 
områden u te i världen, men man 

komme r • också att !hjälpa åldrings-
vården och rörelsehindrade. 

FEST-LIG A VSLUTNING 

Avslutningen på rödakorsveckan 

kommer att gå i festens tecken , 
framhåller röda:klorsondföranden vi
da.re. Då blir det · stor familjefest 
på lantbruk.ssk.olan, där man 1·ålmar 

med fulla hus. Man har i åminnelse 
de familjefester som ordnats tidigare, 

där det t.ö.m. blev för många. Den-



December blir kulen ••• 

Skån')k vädergubbe 

spår grå december 
D Väderspågubbar har alltid be

traktats med en viss skepsis. 

Men frågan lir om de inte fAr 

rätt ibland. l Skurupsbygden i 

södra Skåne bar sedan Artlon

elen tillbaka br Albin Nilsson 

sysslat med denna sort av spå

domar. Många rycker på axlar

na At hans profetior, men för det 

mesta blir de tvingade ge ho

nom rätt. 
Den nu över sjuttioårige Sko

rupsbon har fåll sina egenskaper 

i arv. Redan tid igt lärde ban sig 

att iaklta~a himlafenomenen ocb 

vad de hade att betyda. Genom 

att jämföra år [rån år kunde ban 

snart finna visst samband med 

tecken på himlen som hade lik

bet med varandra. Så småningom 

hade ban kommit så långt a tt 

ban började förut säga hur väd

ret skulle bli någon månad fram

å t. Nu kan ban utan att tveka 

förutsäga ett helt å!li väderlek. 

D Sina iaktagelser för att kun

na spå väder gör hr Nilsson un

der tiden omkring julhelgen. 

Då får ban en underlig darrning 

i kroppen som inte vill släppa 

förrän väderspådomarna är fär

diga. Dag och natt båller br 

Nilsson på att göra sina iaktta

gelser. Han följer molnens gång 

över himlen, gör sina bestäm

melser om vindstyrka, lu[tfuktig

bet och temperatur. Allt detta 

antecknar han i en särskild vä

derbok. Tre veckors tid håller 

han på så där innan han är fär

dig. Sen ha r han kommande års 

väder för ~in inre syn. 

Han ger sedan ett prov pA sin 

konst genom att förutsäga hur 

vädret skall bli till årsslutet. Sep

tember månad lovar ban skall bli 

torr men kylig. Oktober däremot 

blir liksom augusti regnig och 

blöt. Även denna månad gör sig 

kylan påmind. I november kom

mer deu första snön, dock inte 

för att stanna. December blir 

slaskig och grå. Således inte som 

december var under fjoråret i 

Skåne. Då föll den första snön 

i mitten av månaden och låg 

kvar året ut. 

[J l september får man ge väder

leksprofet Nilsson rätt. Den må

naden bar i Skåne varit torr och 

behaglig till stort gagn för Iant

bruket som därigenom fick det 

'ältare att bärga grödan. 
ANA 
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Håkan .Nilssons släktför~ning 

hade 10-årsträff på Svaneholm 

Styrel sen i löreningen , fr. v. sittande : Harald Ande rsson , Anderslöv, 

ordf. Hilding Svedin, Malmö, och N. H. Hå ka nsson, Lund . Slående 

fr. v. Harald Hansson, Mölleberga, Hugo Kullenberg, Uppåkra, och 

Nils O . Håkansson . 

fl ·• l<l'n ' il , sons slii td[öreninl!' firade under söndagen sin tioårstrii(f 

m ed s 'lll " l 'l "''~mst på Svanehohu s slott . Ett femtiotal medlemmar in

om förcai;o :~en var n ioi rvarandc med föreningens nestor Carl Akes90n, 

·evishÖ" i spetsen. 

Det var år 1953 ättlingarna efter 

;l åkan N'bson, so m var bördie [rim 

Sku;"!m:no i Bjf'rshögs försam 

ling beslöt att ta initiativet till en 

årli!! träff av släktgrenarna. Närma

re 120 medlemmar var med vid förs 

ta träffen och det ta let har man i 

det närmaste lyckals hf!lla. I dag om

fattar föreninge n 110 medlem!T'ar. En 

del åldre har med åren gatt bort. 

Ordf. inom släktföreningen har un

der alla åren varit distriktschef Hil

din!( Svedin, Malmö. 
Träffen på Svaneholm böt')ade med 

förhandlingar, där man i stort hade 

all konstituera kommande års sty

relse. I stort blev det omval med 

förändringar på ett par punkter. s ty

relsen fick således följande utseen

de: 01·dL Hilding Svedin, Malmö, 

vice ordf. f. d. lantbr.· H'• ral,; An

ders3on, Anderslöv, sekr. hnt'JI . N. 

O. Håkansson, Kyrkheddinge, kassör 

lantbr. Nils Håkanswn. Lu nrl övri

ga i styrelsen blev Hugo Kullen- j 

berg. Uppåkra, Harald Hansson, l 
Djurslöv samt fru Margaretha Lind

berg, Bill eberea ef er fru Tn gricJ AP 1 

dcrsson-H cl kan s~on. St•nnl. ;"'l l ("v r •• ~, • 

Hel:·a Nil :;<on . T,-- << i·:. ':·\ t;;' ;"" l 
Engdahl, Ängelholm. folkskollä rare 

Gudrun Linäholm , Gö teborg, rektor 

Stig Lundgren, Skurup, lektor Carl 

Stoltz, Hälsingborg och lantbr. Lars 

Svensson, önnerup. 
Till revisorer utsågs Gunnar Hå

kansson och Gunnar Sörensson med 

Christian Andersson. Malmö som ny 

rev isorsuppl. 
Efter förhandlingarna fortsalte 

medlemmarna sammankomslen m ed 

samkväm och middag i Riddarsalen 

på Svaneholms slott. 
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, 20.800 kr toppnotering 
vid årets Broddaauktion 

- . . . . . 
. Den årligen återkommande auktionen på ett och ett halvt-åriga travhästar vid Brodda 

' stuteri i Skurup samlade mycket h'tistfolk under måndagen. Kring den väla~sade 
longer-gårderi. såg man hästfolk från hela 'fravsverige, från No.rge och Danmark. Her

nian Truedsson i Sarilslöv öppnade auktionen och den kände stentorsropat·en Erik 

Grönvall hälsade välkommen. Buden gick raskt i höjden och redl_ln vid auktionsnum-

mer tre, Sterling Brodde, nåddes dagens toppnotering - 20.80'0 kronor. 
l 

Sterling Brodde är fallen efter 
King Brodde 1.21,1 (Derby-vinnare) 
och Jallovina 1.23,1. Modern har 
tidigare lämnat Grey Brodde, rekord 
1.19,7 samt Jarl Brodde 1.22. Mycket 
gott ameTikanskt. blod ligger i bot
ten på Jallovina (Volomite 2:03 1/4 
ocn Mr McElwyn 1:59 1/ 4. Trots att 
Sterling Erodde kom upp över 
20.000-kronorsstrecket ansåg gods
ägare Leo Brodda att unghästen 
Sterling borde vara betydligt dy
rare: köparen stall Berga i Hälsing
borg har i -dag tjänat minst 30.000• 
kronor r-å den hästen ... ' 

Trettisju åringar såldes för sam
manlagt 327.800 . kronor - eller i 
genomsnitt 8.850 kronor per häst, ett 
resultat som överstiger fjorårets med 
sexhundra kronor per individ. 

Här auktionsresultatet: 
Nr 1: Senate Fibber, brun hingst 

e Fibber-Bradford's Senata, såld för 
8.000 kr till stall Dobbe, Eskilstuna. 

Nr 2: Arian Speed, brun hingst e 
Speed King-Musette, såld för 10.300 
kr till Gert Scherman i kommission. 

Nr 3: Sterling Brodde, gråskimmel 
hingst e King Brodde-Jallovina, 
såld för 20.800 kr till stall Berga, 
Hälsingborg. 

Nr 4: Boy Brodde, svart hingst e 
King Brodde-Fishing Girl, ej fram
visad. 

Nr 5: Penny Fibber, brunt sto e 
Fibber-Penny Speed, såld för 5.000 Så ser han ut, Sterling Brodde, som taxerades till 20.800 kr av den sak
kr till .E. öhman, Eskilstuna. 

Nr 6: Donald Fibber, brun hingst e kunniga auktionspubliken vid Brodda s~uteris anrika travhästauktion pd 
Fibber-Kings Donna, såld för 8.000 måndagen. Sammanlagt såldes hiistar för 327.800 kr. 
kr till Jan AnBersson, Eskilstuna. l 

Nr ·7: · Gregor Fibber, brun hingst sto e Speed King-Malmö, såld för för 7.600 kr till Olof Persson, Sol
e Fibber-Kings Duchess, såld för 7.800 kr till Erik Johansson, Eskils- valla. 
9.400 kr till Olof Persson, Solvalla. tuna. - Nr 28: Dcty Speed, fux hingst e 

Nr 8: Donau Fibber, mörkbrunt Nr 18: Sessan Fibber, mörkbrunt Speed King-Day Bella, såld för 
sto e Fibber-Donau, sålli för 10.000 sto e Fibber-Jean, såld för 10.000 kr 7.300 kr till Sture Bengtsson i kom-
kr till Ivan Åström, Göteborg. till Norrby säteri, Tystberga. mission. 

Nr 9: Scott Brodde, mörkbrun Nr 19: Columbia Speed, brun hingst Nr 29: Pinera Spencer, mörkbrun 
hingst e Kiing Brodde-Rya Scott, e Speed King-Gun Viadal, såld för hingst e Spencer ' Rutherford-Ann 
såld. för 9.300 kr till Ivar Sthildt, 10.000 kr. · 1 • Brodda, såld för 8.500 kr till Lars 
Kulladal. Olofsson, Onslunda. 

Nr 10: Empire Brodde, fux hingst Nr 20: Signora Fibber, mörkbrunt Nr 30: Zitra Fibber, brunt sto e 
e King Brodde-Kings Empress, såld sto e Fibber-Kings Donau, såld för Fibber-Zita Speed, såld för 6.400 kr 
för 7.000 kr till Erik Larsson, Sol- 11.000 kr till Ingemar Claesson, till Tore Ernfridsson, Axvalla. 

· Kinnahult. . valla. , Nr 31: Ann Speed, brunt sto e 
Nr 11: Berry Fibber, brun hingst e Nr 21: Lord Fibber, svartbrun Speed King-Ann Scovere, såld för 

Fibber-:;etty Pinero, såld för 8:200 hingst e Fibber-Jane Speed, såld för 8.200 kr till Ake Ljungdahl i kom-
kr till Sture Bengtsson i kommission. i0.200 kr till E. Hedqvist, Axvall. mission. 

Nr 12: Leecetq Brodda, mörkbriJilt Nr 22: Happy Song, mörkbrun Nr 32: Jetta Fibber, mörkblount sto 
sto e King Brodde-Leeceta Fibber, hingst e Gunder Bulwark-Be Rap- e Fibber-Jetta, ej framvisad. 
såld' för 6.900 kr till Thorsten Holm- PY, såld för 8.500 kr till Sven Ingvar Nr 33: Lalla Speed, mörkbrunt sto 
gren, Gävle. Grönvall, Odarslöv. e Speed King-Lalla Will, såld för 

kr till Yngve Larsson, Halmstad. 
Nr 38: Worthy Fibber, brun hingst 

e Fibber-Full Speed, såld för 10.800 
kr till Lennart Nordqvist, Aby. 

Nr 39: Malm Fibbe?·, mörkbrun 
hingst e Fibber-Kings Palema, såld 
för 9.300 kr till Tore Ernfridsson, 
Axvalla. 

Nr 40: Per Brodde, mörkbrun 
hingst e ~ing Brodde-Speedy Miss, 
såld för 5.100 kr till Arne Gustafs
son, Örebro. Nr 13: Holy Speed, fux sto e Speed Nr 23: Madam Brodda, ljusbrunt 9.500 kr till l W. Kaiser-Hansen, 

King-Holy, såld för 6.300 kr till sto e King Brodde-French Lick Charlottenlund. 
Gunnar Andersson, Karlstad. Speed, såld för 7.500 kr till Rud. Hå- Nr 34: Mary Fibber, brunt sto e tL~--------_:_ ___ --J 

Nr 14: Pi Fibber, brunt sto e Fib- kansson, Ängelholm. Fibber-Kings Miss, såld för 14.200 
be~:-PinUp, -såld för 6.500 kr till Ro- Nr 24: Kentucky Fibber, brun kr till L. Andersson, Solna. 
land Wike,' "'cxvalla. hingst e Fibber-Miss Brodda, såld Nr 35: Siri Brodda, brunt sto e 

Nr 15; Vol.a Fibber, mörkbrunt sto för 7.500 kr till stall AKO, Solvalla. King Brodde-Bessie Fibber, såld för 
e 1i1ibber-Kings Miss Volo, såld för Nr 25: Abbey Fibber, ljusbrun 6.800 kr till Karl Pettersson i kom-
8.2QO kr till K. G. Andersson, Bräkne- hingst e Fibber-Lilian Will, såld för mission. 
HohY.. ~~=-"" _ - 15.500 kr till stall AKO, Solvalla. Nr 36: Noon Brodda, svartbrunt 

NJ; . . l!k -Sister S.peed, .- fu.x sto e Nr 26: southland Fibber, brunt sto sto e King Brodde-Merry Arm, såld 
Speed King-Syster Gun, såld för l e Fibber-Southland Brodde, såld för 7.600 kr tUl E. Hedqvist, Axvall. 
5.500 kr till Yngve Larsson, Halm- för 11.900 kr till E. Hedqvist, Axvall. Nr 37: Bettinta Fibber; ljusbrunt 
stad. Nr 27: Juliana Fibber, mörkbrunt to e Fibber-Bettina såld för 7.300 

NI' 17: Malma Speed, svartbrunt sto e Fibber-Miss Rutherford, såld 



Mannekängshow z 

Skurups sac-dem kvinnaklubb hade pd tisdagskvällen anordnat en :ma~ne
kiingupp1Jisning av höstens mode. Som konferencier fung.era~e dt s.tnkts
chef Eric Ede!swärd. Ett l 50- ta! pe~soner lta.de infu_nmt stg. Fo'T .de t 
musika!isl"a sva.ra.de fru Inga Lindblad. Frö ken E!sy Nt!sson, Yata.d, vtsa.r 
här en höstcape för k vinnak lubbens or.df f?-u . Agnes Ar!i1tg och sekr fru 

Sånja. ·Jiiltason, Skurup. 

LANTBRUKSSKOLAH FICK EH RYA 
KNUTEN AV HÄNDIG SKURUPSBO 

En verklig mästare i att knyta ryamattor är f. lantbrukare G u n n a r J ö n s s o n , S k u r u p nr 10. Det k an Skurups lantbruksskola intyga, som under onsdag·en fick motta en ryamatta knuten av den händige sku1·upsbon. 

Arbeten med ryamattor har hr l till hr J önsson, som trots sitt stora 
J önsson hållit på med i snart tio års l handikapp var närvarande. 
tid, ända sedan han råkade ut för att 
få bägge benen amputerade. Det är 
många fina konstverk som vuxit 
fram ur hr Jönssons hand och nu-
mera arbetar han åt en stor firma. 
Han har kunnat glädjas åt att se sina 
arbeten sålda både till USA och 
europeiska kontinenten. 

Namnet på den matta Skurups 
lantbruksskola n u fått till att pryda 
en av skolans väggar är "Eldfågeln". 
Detta motiv har blivit särskilt upp
skattat och pryder också Osbyherden 
Gunnar Rosendals kapell Gratia Dei. 
Naturligtvis riktade lantbruksskolans 
rektor Gunnar Knutsson sin stora 
tacksamhet för det fina ·konstverket 
vid överlämnandet under onsda en 



Skurups lanthushållsskola 

tog 18 år att förverkliga 

En del av la nthushå ll5skolans arbetsuts kott. Fr. v.: landsling sleda

mo l Li ll y O hlsson, rektor E. Scharfau, nämndeman Th e odor Mårtens

son och fru Inga Svensson . 

En märkesdag för Venunenhögsbygden blir onekligen invigningen 

av Skurups lanthushållsskola i morgon. Många år av förberedelser har 

lagts ner för att få skolan t ill stånd och det är främst siw lans huvud

man, Wemmenhögs m. fl. häraders Iantmanna- och lanthushållsskole

. föreningen, som haft ansvaret för a tt skolan kommit till. Det är 

ganska intressant att ta del av alla de förberedelser som föregått sko

lans tillblivelse. 

Det var ingen lätt uppgift förkäm- nya lanthushållsskolor var där fast 

parna hade att realisera. Ett gam- slagen till Skurup . 

malt önskemål om förbättring av ut- KÄPP I HJULET 

bildningsmöjligheterna för bygdens Garantiföreningen, som vid den ti

kvinnliga ungdom var den egentli- den hade som ordf. nämndeman Her

ga drivfjädern. Men vägen var lång man Truedsson, Saritslöv, tog sig ge

för skolans förverkligande. I m itten nast an uppgiften att göra upp planer 

av 40-talet fick de första planerna och r itningar för lanthushållsskolan. 

på en lanthushållsskola i Skurup en Redan i oktober 1947 var man klar 

mera reell bakgrund. Då framkom att inlämna begäran till Konungen 

nämligen förslaget om :inrättande av om statsbidrag, varvid samtidigt läm

två nya lanthushållsskolor i Malmö- nades in anhållan om anslag från 

länet. Förslaget var avgivet i det länets landsting och hushållningssäll

betänkande, som en 1939 tillsatt kom- skap. Utan tvekan skulle skolan kun

mitte inom Malmöhus läns landsting na varit uppförd i slutet på 40- talet 

för utredande om behovet av skolor om allt gått sin gilla gång. Men 

l för y,-kesundervisning, lagt fram. det kom en käpp i hjulet. De stat

P latsen för den ena av dessa två liga myndigheterna sköt frågan på 
framtiden, trots att landsting 
och hushållningssällskap omgående 
lämnat sina anslag till .byggkostna
derna. Det var ett hårt bakslag för 
föreningen, som vid den tidpunkten 
var helt inställd på att få inrätta en 
lanthushållsskola. Man hade t. o. m. 
kommit så långt att man beslutat 
ingå till kmt med förslag om sty
relse samt även diskuterat rektors
tillsättning. 

UPPVAKTNINGAR 

Garantiföreningen förtröttades dock 
inte i s ina ansträngningar att få lant
hushållsskolan till stånd så fort som 
möj ligt. Nya anhållanden om stats
bidrag lämnades in och personliga 
uppvaktningar gjordes hos de stat
liga myndigheterna. Att även by,g
den engagerade sig för lanthushålls
skolan belyses bl. a. av att år 1954 
avsändes en skrivelse till statsrådet 
och chefen för jordbruksdepartemen
tet med begäran om snabba åtgärder 
för erhållande av statsbidrag till in
rättande av dep. planerade skolan. 
D,e som undertecknat denna skrivel
se va.r ett stort antal landsbygdsor
gan isationer inom södra delen av 
Malmölänet. En liknande skrivelse 
hade avsånts av traktens CKF-avdel
nigar två år t idigare, och även skå
nedistriktet av CUF tog upp frågan . 
Det skulle dock visa sig ta ytterliga
re några år innan frågan på allvar 
åter började aktualiseras. Under ti
den ihade en ny länsutredning om 
yrkesubbildningens roll kommit tilll 
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tanthushållsskolan i Skurup färdig 

efter sju sorger och åtta bedrövelser. 

Rektor Elisabeth Schartau framför den nya lanthushållsskolan som invigs morgon av 

landshövding Gösta N etzen, 

1 morgon, fredagen den 4 ok-~ man inrättandet av två lanthus-~ 

tober, skrivs d~t så smått historia hållsskolor. Den ena skulle för

i Skurup då den nya Lanthus- läggas till Skurup. Principbe

hållsskolan där kommer att in- slut om att lämna anslag fatta

vigas av landshövding Gösta Net

zen. Därmed har ett gammalt 

önskemål om en förbättring av 

utbildningsmöjligheterna för 

bygdens kvinnliga ungdom tillgo

dosetts, och även den södra läns

delen har fått sin lanthushålls-

des av landstinget. 

Beredskapsarbete 

Under vintrarna 1957- 19'59 fö

relåg nämligen vissa sysselsätt

ningsproblem inom byggnads

branschen. Garantiföreningen 

hänvände sig då, med stöd 

av länsarbetsnämnden till ar

betsmarknadsstyrelsen med .en 

begäran om att skolan skulle 

uppföras som beredskapsarbete. 

'Detta kom också att bli den slut-

skola. Byggkostnaderna för sko- liga lösningen. 

lan belöper sig på ca 1.800.000 högs m. fl. häraders lantmanna- I november 1959 var alla förbe-

Skolans planering handhas ay 

Vemmenhögs m. fl. häraders lant

mannaskole- och fastighetsföre

ning. I oktober 1947 var man klar 

med att lämna in anhållan om 

anslag. Samtidigt fick förening

en namnet ändrat till Vemmen-

kr och fullt utrustad kommer och lanthushållsskoleförening. redelser klara och man kurr-

skolan att kunna ' ta Jmkring 35 1-----~~---------'-llde börja byggandet av skolan. I 

elever. 

Planerna på ~~ 1 lant~ushålls
skola i Skurup ar av gammalt 

datum, men det var först i mit

ten av 1940-talet som de börja

de ta fast form. Ar 1939 tillsat

te lindstinget en kommitte med 

uppgift att utreda behovet av 

skolor för yrkesundervisning in

om länet. I kommittens betän

kande, som avgavs 1945, föreslog 

juni 1900 stod skolan färdig och 

månaden efter var man klar att 

ta emot de första eleverna. 

Dessförinnan hade garantiför

eningen att skaffa medel till 

skolans utrustning. Man mötte 

största välvilja i den omkringlig

gande bygden. Kommuner, orga

nisation!'lr och företag med an

knytning till jordbruket och 

landsbygden lämnade <villigt an

slag. Inte mindre än 24 kommu

ner anslog bidrag och främst 

bland dessa' kommuner Skurups 

köping med 15.000 kr. 

Även möjligheter 1 att teckna 

andelar gavs. En kommitte Me

stående av 16 damer från kvin

noorganisationerna med fru Inga 

Svensson, Ivarsfält, Beddinge, 

som den ctrivande kraften, bilda

des för att ·ge andelsteckningen 

en så bred förankring i bygden 

som möjligt. 

Sammanlagt inkom för skolans 

utrustning inte mindre än 202.687 

kr. Pengarna räcker även ,för att 

ordna en trivsam miljö runt skol- ! 

cYggnad.erna. 
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Anslagsfrågan blev fördröjd av 

de statliga myndigheterna, som 

sköt frågan pä framtiden. Detta 

togs ganska härt inom förening

en, som dock fortsatte med sitt 

arbete och höll frågan levande. 

Detta sk,edde genom förnyade an

hållanden om statsbidrag och 

uppvaktningar hos de , statliga 

myndigl:feterna. 
· Hela bygden engagerade sig 

nu i frågan och 1952 och 1954 

avsändes skrivelser till jord

bruksdepartementet med begäran 

om snabba åtgärder. Som under

tecknare stod de flesta lands

bygdkorganisationer . i södra de

len av Malmöhus Jän. 
1956 tillsattes en länskommitte 

uneler framlidne landshövding G. 

A. Widell som skulle utreda be

hovet av utb:yggnad_.av yr:kessko

leittbildni~gen inom länet. Som 

ordförande i arbetsutskottet fun

gerade riksdagsman Nils Pers

son, Svensköp. 
I kommittens betänkande, som 

avlämnades äret efter, under

ströks vikten av att den planera

de lanthushållsskolan i Skurup 

snarast möjligt skulle komma till 

s tänd. 
Garantiföreningen tog dä ini

tiativet till en öve~läggning med 

representanter för vederbörande 

myndigheter pä Lantmannaskolan 

i Skurup. Denna sammankomst 

blev av stor betydelse för frågans 

fortsatta utveckling. 
Det blev dock klart genom den

na sammankomst\ att staten· inte 

dä hade möjligheter att anslå me

del. Den enda möjligheten var att 

man inom länet tog saken i egna 

händer . 
Därför enades man om att före

lägga landstinget och hushäll

ningssällskapet en lösning av frå

gan. Denna innebar att garanti

föreningen skulle upplåna erfor

derliga medel med hushällnings

'sällskapet som borgensman. För 

förräntningen av kapit!Llet skulle 

landsting och hushällnings

sällskap svara tills dess staten 

anslog sin andel av byggkostna

derna: Detta gick hushällnings

sällskapet med pä . Vad lands

tinget beträffar kom förslaget 

aldrig upp till behandling. 

Mycket ska man kunna .. 

Rektor vid skolan är Elisabeth 

Schartau. 
Den praktiska undervisningen 

omfattar matlagning, bakning, 

konservering, tillvaratagande av 

slakt, dukning och servering, 

hemvård, sömnad och vävning, 

trädgärdsskötsel och ~jurskötsel. 

Den teoretiska undervisningen 

omfattar kostlära, barnavärdslä

ra, hälso- och sjukvärdslära, rö

relselära, gymnastik, trädgårds

lära, säng, textillära, heminred

ning, samhällslära och familje

kunskap, ekonomilära och hus

djurslära och mjl:ilkhygien. 

Byggnadskommitten för lant

hushållsskolan har haft följande 

sammansättning: agronom , Ernst 

Möller, örsjö Boställe, Skurup, 

ordf0rande, riksdagsman Stig F. 

Hansson, önnarp, rektor Gunnar 

Knutsson, Skurup, nämndeman 

Theodor Märtensson, Svenstorp, 

fru Inga Svensson, Ivarsfält, Bed

dinge, landstingsledamot Lilly 

Ohlsson, Jordberga, nämndeman 

Emil Hoolme, Tofteho och rek

tor Elisabeth Schartau, Skurup. 



Från invigningen av lanthushållsskolan i Skurup. Fr. v. riksdagsman Stig F. Hansson, byråinspektris} Ruth 
Andersson, fru Netzen oci:l landshövding Netzen, rektor E. Schartau och nämndeman Herman Truedsso n. 
l talarstolen läser nämndeman Theodor Mårtensson en invigningsprolog. 

Högtid präglade .invig1zingen 
av Skurups lanthushåflsskola 
En strålande högtid blev under fredagen invigningen av Skurups lanthushållsskola. Aven vädrets makter 

gynnade högtiden och i sista stund förbyttes det grå oktobervädret i strålande sol ,som gjorde all rättvisa 
åt de flaggor som hissats · framför skolan dagen till ära. Bland de prominenta gästerna som deltog i invig
ningshögtiden var landshövding Gösta Netzen med maka. 

elever. Fr. v. Britta Eriksson, Anita Olsson, Liselotte 

Högtiden började med rundvand
ring i den nya skolan och där märk- · 
tes landshövdingparets stora intres
se för de moderna lokaliteterna. 
Praktiskt taget varje vrå av skolan 
intresserade dem och man kunde in
te nog uttrycka sin beundran för de 
goda resurser som nu länets senaste 
lanthushålllsskola har att erbjuda. 

Själva invigningshögtidligheten f9r
rättades i lanthushållsskolans och 
lantbruksskolans gemensamma aula. 

Ett värdigt invigningsprogram ha
de man gjort åt de cirka 150 gäster
na. Detta började med prolog av 
nämndeman Theodor Mårtensson, 
Svenstorp, där det tolkades den väl
vilja som hade gjort sig gällande vid 
skolans tillblivelse. Efter denna pro
log följde välkomsthälsning av riks
dagsman Stig F. Hansson, önnarp. 
Han betonade i detta, att lanthus
'hållsskolan är frukterna av mång
årigt önskemål att även få till stånd 
en undervisningsanstalt, där även 
kvinnorna kunde få sin utbildning. 
Han vände sig också särskilt till gas
terna varav märktes representanter 
från arbetsmarknadsstyrelsen, läns
arbetsnämnden, landstinget, centra
la byggnadskommitten, husP,ållnings
sällskapet, skolans hedersordförande 
nämndeman Herman Truedsson, Sa
ritslöv, samt tidigare -rektorn Albert 
Ohlson, samt vidare till entreprenö
rer, arkitekter, kommunalmän m. fl. 
Efter detta gav byggnadskommittens 
ordförande agronom Ernst Möller, 
örsjö, en redogörelse för skolans 
tillkomst - som tidigare redogjorts 
för i denna tidning. 

En viktig förändring berördes av 
agronom Möller, nämligen att den 
långa vantetiden på skolan medfört 
att denna i dag har fått en något 
annan uppgift är från början. Den 
tillgodoser- inte . bara landsbygdsung
domens utbildning utan även i viss' 
mån stadsungdomens. Det bevisar an-

~_ _________ N~i-ls~s_o_n_o_c_h_Je_a_n_e_t_te~W_a_l_li_n_. -------~~. talet sökande till skolan. Således 
finns . det mgen större skillnad i 
dag på stads- och landsungdomen 
betonade agronom Möller. 

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

Efter denna redogörelse överläm
nades skolan av landstinget genom 
landstingsman Nils Persson, Svens
köp, till skolans garantiförening. 



LANDSHöVDINGEN 
INVIGER 

Därefter följde invigning av lands
hövding Netzen. I sitt tal berörde 
landshövdingen de radikala föränd
ringar som vårt samhälle undergår, 
vilka särskilt gjort sig kännbara . på 
landsbygden. Trots dessa förändring
ar betonade landshövdingen vikten 
av utbildning för den: landsbygds• 
ungdom som stannar kvar. Utbild
ningen är nämligen viktig om den 
starkt krympande befolkning som 
stannar kvar på landsbygden skall 
få sin fulla näring. Landshövdingen 
betonade också att behovet av så
dana utbildningsanstalter som lant
hushållsskolor är synnerligen nöd
vändigt. Endast hälften av alla sö
kande kan nämligen beredas plat!; 
vid landets lanthushållsskolor. Ofta 
har hushållsarbetet ansetts förring
ande; ansåg landshövdingen, men få 
yrkesgrenar har genomgått en sådan 
omvandling som hushållsarbetet. Det 
styrker också behovet av huslig ut
bildning. 

Efter invigningen följde gratula
tioner till nya skolan. Bland dessa 
gjorde byråinspektör Ruth Anders
son sig till tolk för lantbruksstyrel
sen, dir. Einar Jönsson för läns
arbetsnämnden, nämndeman Herman 
Truedsson i egenskap av heders
ledamot och tidigare ordf. i garanti
föreningen, kommunalfullmäktige
ordf. B. Linden för köpingen, rek
torerna för länets övriga lanthus
hålls- och lantmannaskolor, Skurups 
lantbruksskolas rektor G. Knutsson 
för lantbruksskolan, lantbrukare Al
rik Jönsson, Blentarp, för elevför
bundet, lantbrukare Olof Petrici för 
bygden och föreningsrörelsen, hem
konsulent Birgit Alden för hushåll
ningssällskapet och kyrkoherde G. 
Wallin för Skurups församling. I 
övrigt medverkade lanthushållssko
lans elever med sång och Skurups 
musiksällskap gjorde en fin inram-

Agronom Ernst Möller, byggnads
kommittens ordförande. 

~))f J) ~t1 . 

Sämsta tänkbara, väder inledde 
årets betkampanj vi~ ]ordbe_rga 

De första betlassen lippas t svämmen på Jordberga sockerfabrik. 

Sämre väder kunde betodlarna knappast tänka sig vid fredagens premiärleveranser till Jordberga socker

bruk. Ett helt dygns intensivt regnande hade gjort fälten så uppblötta att det knappast gick att ta sig ditut 

med traktor och vagn. Jordbergabruket inledde årets betkampanj med extra förhandsanmälda leveranser 

under fredagen och dessa fortsätter i dag lördag. 

Det blev emellertid inte många 
betlass som kunde levereras i det 
kinkiga vädret. Ungefär 1.500 ton ha
de förhandsanmälts under fredagen, 
men av denna kvantitet kunde man 
inte räkna med att få in mer än 
hälften. Fortsätter den tråkiga vä
derlekstypen är det fara värt att vi 
inte · kan sätta igång med avverk
ningen på måndag, som från )>örjan 
var meningen, omtalar disp. Knut 
Nilsson vid Jordbergabruket. Vad 
man framför allt vill önska lant
brukarna nu är bättre väder, annars 
kan det bli besvärligt nog för många 
att hålla leveranserna. 

LOVANDE SKöRD 

I övrigt verkar årets sockel'bets
skörd inom J ordbergadistriktet att 
bli lovande, framhåller disp. Nils
son vidare. Ratskörden har man t. 
o. m. hopp om att ligga i nivå med 
de bättre årskördarna under tidigare 
år. Sockerhalten vågar man också 
hoppas på skall bli någotsånär. Åt
minstone något i ,stil med fjorårets, 
förutsäger disp. Nilsson. Inom Jord
bergadistriktet har man i år 2.040 
odlare inklusive Skivarp. Av dessa 
odlares sammanlagda betareal.. tas 

Totalt genomsura var fällen under 'fredagen och i V. Vemmenhög 
hade ett ekipage fastnat ohjälpligt. Två grannar fick hjälpa till all 

få loss det. 

ungefär 30 procent upp med maskin. NYA SIGNALLJUS kan gå smidigare utan allt för stor 
Fortsätter den ;regniga väderleks- det är inga större förändringar köbildning. Signalljusen för dirige
typen kan det bli problem med ma- . . .. ring av ekipagen har dessutom kopp
skinupptagningen. En titt under går- som i år har gJorts Vld det hog- lats till de olika vågarna, vilket är 
dagen på betfälten visade ingen an- moderna socke11bruket i Jordberga. en tydlig förbättring. Dessutom har 
~~näm syn. På många ställen stod Förste lbetinspeMör E. Popp1us, som monterats upp signallj.us vid ner-
falten under vatten och marken var .. • farten från betbryggan samt v1d . 
så uppblött att man inte vågade sig håller l trådarna pa leveransplat- tippsvemman. Detta för att slippa 
ut med något ekipage. :Risken var sen, kan omtala att betvågen bli- från den flaskhals som tidigare lätt 
alltför stor att bli sittande iast i vit ut};>yggd. En ny vågbrygga har uppstod. 
leran. · monterats upp, som gör att trafiken A. A-n • . 



Skurups larlthushållsskola 
invigdes av landshödingen 

Med bl a landshövdingetal, sång 
och musik samt middag för 130 
gäster invigdes på fredagen den 
nya lanthushållsskolan i Skurup. 
Den har kostat 1,8 mil joner kr. 
Men den är av allt att döma värd 
den summan t ill sista öret, me
nade en imponerad invignings
publik efter den visningsrunda 
som gjordes i programmets inled
ning. Deltagarna kunde omedel
bart kollationera sina intryck vid 
en kopp kaffe. 
Det mera seriösa programmet bör

jade kl 16.30 i den aula, som är ge
mensam för lanthushållskolan och 
lantmannaskolan. Nämndeman Theo
dor Mår tensson läste en prolog som 
han själv sk rivit. Därpå sjöng en 
elevkör under kantor Ingrid Pers
sons ledning. 

En redogörelse för skolans till
blivelse lämnades av byggnadskom
mittens ordförande, agronom Ernst 
Möller. Av anförandet framgick att 
det var 20-åriga förväntningar och 
förhoppningar, som nu omsider 

materialiserats. Spaden åkte i mar
ken i november· 1959, och under 
högsommaren i fjor togs den första 
elevkullen emot. Den bestod av 30 
damer (för närvarande är den tred
je kursgruppen i farten på skolan) . 

Det är en u tomordentligt trivsam 
och modern skolan läggn ing på den 
viktiga lanthushållningens geb it, 
som med sin cen trala placer ing i 
Skurup kommer att fylla et t vä 
sentligt behov i södra och mellersta 
Skåne. 

Sedan skolanläggningen formellt 
lämnats från landstinget, som sva 
rat för uppförandet, spelade Sku
rups musiksäll3kap under ledning 
av musikfanjunkare I11gvar Åkes
son, Ystad. 

Invigningstalet hölls därpå med 
känd aplomb av landshövding Gösta 
Netzen. Innan man gick till bordet 
hade gäs terna till fä lle att i ord gra
tulera samt även på mera påtagligt 
sätt uppvakta skoladministrationen, 
som med gårdagens invign ing måste 
sägas ha gjort en s k "smakstar t" 



Fr. v . nämndeman Theodor Mårtensson, Skurup, landshövding och fru Netzen samt 

fru Inga Svensson, Beddinge. 

Stor dag för Skurupsbygden 

då lanthushållsskolan invigdes 
Att det var en stor dag för för de inbjudna genom den ter kaffepaus förflyttade man 

Skurup och hela bygden därom· pampiga skolan. Ciceroner var sig till aulan, där nämndeman 

kring på fredagen var inte att skolans elever och lärare. Ef- Theodor Mårtensson inledde 

ta miste om när lanthushålls· 1--------------~1 med att läsa en prolog som han 

skolan där invigdes. Ett 150-tal själv författat. 

inbjudna gäster, som represen· Ordföranden i garantiför-

terade landsting, lantbrukssty- eningen, riksdagsman Stig F. 

relsen, arbetsmarknadsstyrel- Hansson, önnarp, välkomsthäl-

sen, länsarbetsnämnden, garan- sade och byggnadskommittens 

tiföreningen, entreprenörer, ordförande, agronom Ernst 

kommunrepresentanter och re- Möller, Skurup, lämnade en re-

presentanter för andra skolor i dogörelse för skolans tillkomst. 

länet samt förstås laudshöv- Landstingsman Nils Persson, 

dingen, för att nu bara nämna Svensköp, hade därefter att 

några, möttes redan vid fram- överlämna skolan från lands-

komsten av ett mäktigt flagg- tinget till garantiföreningen. 

spel. Landshövding Gösta Netzen 

Invigningshögtidligheterna 
började med en rundvandring 

-

höll därefter invigningstalet, 

Forts. på sista sid. 



Allmogekonst i Nellevad 
har väckt expertin·tresse 

/ VERKLIGA allmogekonst- av foll< från Nordiska mu- der och en s)'5ter. Bägge brödema l samt brodera. Den andra brodern 
· har var sin konstnärsådra. Den ene Olof Mattiasson ägnar sig mera åt närer är syskontrion Mat- seet sam_t Kulturen i Lund. brodern, Nils Mattiasson, ägnar sig litterära saker och han håller just 

tiasson i N elievad strax Deras samlingar och känsla mest åt att måla, göra tråsniderier l nu på att sammanställa släktens egen 
utanför Slmrup. De har för gamla allmogesaker är 
t. o. m. blivit uppmärksam- smått fantastisk och i 
made .av expertisen på om- många fall lwmponerar de 
rådet och syskonen berät- s.iälva gamla allmogemotiv. 
t11r gärna att de haft besök SYSKONTRION består av två brö-

Nils Matliasson, ko~slnärsbegåvnin en. 



/ 

Olof Matliasson, som ägnar sig ål författarskap. 

historia med inblandning av skild- * seende ~ch iorm. Men de är äkta slöjd. D~fta om n ågot är ett bevis l* 
ringar från bygden. Många har ve- * saker hämtade från -'gamla origi- på att det är verkligt gedigna sa- * 

ker som växer fram u r ilanderna på * 
den konstnärsbegåvade syskontrion. * 
* V AL I STIL med de många gam- * lat forska i mina papper, säger han. * na1målningar. Tavlor målar .ock

De skall dock bli en hemlighet till * så Nils Mattiasson med land-

den dag de kommer ut i bokform. * skapsmotiv · hämtade från by.gden * la sakerna går bostaden, en pjtto- * 
* runtom. Utsökta är också hans * resk handgård i g.amma1 välbe-

varad Vemmenhög5stll. Här trivs 

syskontrion och här tänker de le

va kvar så länge de kan. J.ust 

miljön och de fagra omgivning

arna kring Nellevad ger den Tät
ta skaparglädjen. 

A. A-n. 

MÅLAR ALLMOGE
MöNSTER 

* träsniderier, som t. o. m. fått lov- .----~-----~~--------------------
_J 

* ord av experter på området. 

* DE BADA bröderna berättar gär

* na om sina samlingar och allt 

* det gamla de håller på med. Folk 

DIPLOM I 
HEMSLöJD 

* från bygden komme_r~fta hit och BRöDERNA har också varit med 

* vill ha allmogemotiv m ålade på på utställningar med sina alster. De 

* gamla saker som de har m ed berättar med inlevelse den gången 

* sig, berättar Nils Mattiasson. Of-~ de var med vid Näsbyh~msutställ

* ta komponerar han själv .ihop !tingen och erövrade diplom. Denna 

* motiven allJtefter föremålens ut- fick de för gammal och ny hem-



Vet skåningarna vad "lappkosor" är för n~got? Om inte, så kan W. HELIN, Prästgatan, Skurup lämna 

förklaring. Han har själv sina rötter från övre Norrland eller närmare bestämt den lilla lappländska byn 

Bönträsk. Där använder folk sig aUmänt av dessa "lappkosor". 

dessa lappkosor i björk, men då 
skall ämnet vara hämtat f1·ån 

N orrlandsbes.ök En "lappkosa" är ett slags dryc- l * 
keskärl liknande en skopa och ikan * 
göras både i trä oc hrenhorn. Det är * 
emellertid inte vilket träslag som * 
helst. Själv använder sig hr Helin * 
av sälgmasur. Ett slags utväxt från * 
mten ;på denna trädart. * * Det går också fint att förfärdiga *. 

den knottriga utväxt som man Själv hade hr Helin med sig någ

iJbland kan se ;på björkstammar- ra egenhändigt förfärdigade "lapp

na. Med andra .ord t räet skall va- kosor" till Skurup efter det norr

re vresigt. I annat fall spricker ländska besöket i sommar. 'Varje år 

det när man häller upp varma brukar han åka hem t ill sin fäder

drycker. nebyg;d, ~bland för kortare och ibland 
för längre vistelse. I år vistades han 

Eftertraldad 
souvenir 

Det är mycket vanligt att man bär 
ett sådant dryckeskärl med sig när 
man är ute och strövar i skog oCih 
mark, förklarar hr, Helin. De små 
behändiga skoporna är alldeles för
träffli,ga att dricka kaffe ur. Kaffet 
må vara hur varmt som helst. När 
man slår det i en "lappkosa" gj.ord 
av sälgmasur går det att dricka hur 
.varmt det än är. Detta träslag leder 
furt >bort värmen. 

Nu har detta speciella norrländska 
dryckeskärl bivit en eftertrak
tad souvenir, förklarar hr Helin. Na
turligtvis är de som säljs i souvenir
butikerna inte äkta. De är inte gjor
da av det rätta träslaget. Sådant trä 
är sann·erJigen inte lätt att finna, sä
get· hr Helin. Själv har han gått och 
sökt långa tider innan han hittat 
älda sälgmasur som går att använ
da. 

i Bönträsk hela fem månader från 
maj till okt. 

* - Det var underbara månader, 
* konstaterar hr Helin, som fak
* tiskt vill relwmniendera alla 
* skåningar att göra Norrland den 
* äran. Särskilt det lappländska 
* landskapet. Skönare avkoppling 
* kan man inte tänka sig, framhål
* ler han. Själv brukar han ägna 
* stor del av sin norrlandsvistelse * till att fiska. Alldeles intill Bön
* träsk ligger en sjö med samma 
* namn. Den är mycket fiskrik och * ger alltid goda fångster, fram
* håller hr Helin, bara man * glömmer sätta ut näten. 

l{reaturslösa 
gårdar 

Men mycket har förändrats även 
i Norrland. Numera förflyttar man 
sig inga längre sträckor till fots. Bi
len har även här blivit det allmän-

W. · Hel in visar upp ett' par av de 

originella lappländska dryckes

kärlen. 

na transportmedlet. Men så är ju 
också avstånden litet annorlunda än 
vi är vana vid i Skåne. , Nårmaste 
stad från Bönträsk räknat är Boden 
och det är tolv mil dit. Men även 
till närmaste handelsbod är en bit. 

Förr när folket i byn tog vägen 
över sjön var det tolv kHomet~r. 

Nu sedan väg blivit lagd runt . sjön 
går det dock betydligt fortal'e att 
med bil nå handelsboden. En om
vandling som faktiskt förvånar är 
att även de norrländska lantbr~tlia~
na övergått till kretaturslöst Så har 
emellertid skett på de flesta går
darna kring Bönträsk. Det går tyd
ligen även här att klara sig utan 
de inkomster djursidan ger. 

A. A-n. 
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Hushållsgöromål i 1-åriga 
husmodersskolan 

Från 1-åriga k0ntorskursens uppvisning maj 1962 



M.•,sildiirare·: 
EUIK EWALD 

Tel. 0411/41316 

Gru.ppkorsband 

Jag vi l gärna lära 

DIG SPE A 
och Du får en hobby som Du 

har glädje av hela livet. 

DU F ÅR SÅ MYCiffiT MER 
På M i n a kurser: • Trevligt upplagd kursplan 

Många 
ungdoms
orkestrar 

har bildats 

• Populära melodier 

0 lndividu~ll personlig undervisning 

• Låna instrwnent i 6 mån. 

e Låga avgifter 

E~DAST 

PER VECKA ( 20:- för en lO-veckors) 
NYBöRJARKURs 

UNNA EDRA BARN GLÄDJEN AV 
ATT KUNNA SPELA 

Fler 
ungdoms
orkestrar 
kommer 
att bildas 
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AnnanmetodikiSkurupssk 
1 
a 

ger effektivare undervis
1

ning 
UTAN TVEKAN kan väl 

den nya grundskolerefor
men betraktas som en dy
rare apparat jämfört med 
den skolform som förekom
mit tidigare, säger skolche
fen i Skurup rektor E. E i
d e r b r a n d t vid en in-

tervju för Skånska Dag
bladet. De mest markanta 
förändring·arna i den nya 
skolan fönkommer på hög
stadiet från klasserna 7 
t. o. m. 9. 

behövs en vidlyftigar e organisation O 
enligt det nya systemet, framhåller D 
skurupsskolchefeu. D 

·.BORTOPERERA D 

nom den nya förordningen är 
schemaläggningen. Då undervis
ningen i högstadiet fås genom 
ämneslärare är klasserna splitt

- Den nya grundskolan ger dock D ~:ade genom · att de läser 
eleverna i flera punkter en betyd- D af!men. 

olika 

ligt bättre skolunderbyggnad, där P roblemen är inte fullt så mar
man framförallt velat bortoperera en kan ta i högstadiets sjunde klass, men 
isolering mellan skola och sam.hälle, . • d kl d.. . 1 h . 

Man har .här tvingats utarbeta nya betonar rektor Eiderbrandt. Den nya ' atton e assen ar e everna ar 
läropl~ner, S()m !. hög grad ökar ar- grundskolan försöker arbeta jämsi- större valfrihet mellan ämnena ford
betsbordan for lararkåren. Dessutom des med samhällslivet i övrigt på ras det betydligt större arbete med 

~-------...... ,...,..,,...,..,,...,..,,.......~------------------eJ en verkligt intim basis. Detta sker schemaläggningen, omtalar rektor Ei-
genom ökade studiebesök vid indu- derbrandt. Detta medför också i sin 
stri och institutione·· i samhället. tur utökning av service- och admi
Dessutom kommer den nya grund- n" ,i~s.!:tr~·a<;:;ti:::v:Jp!.!;e'!.rs'>!o.!!.n~a!.!l,__. -------
skolan att k räva yrkesorientering för----
eleverna i högstadiets åttonde klass. 

Eleverna Beng t Jönssoni och Alvar Tornkvist har valt yrkeslinjen och får hä r lära sig hanlera en modern 
fräs av yrkeslära re Sven Persson. 

1

- PRAKTIK 
L J Detta innebär att alla elever mås
[ J te göra tre månaders praktik ute 
[J i fÖrvärvslivet, där varje elev na-
0 turligtvis får välja det yrke som 
CJ int resserar honom eller henne. 
D Det framskymtar således en hel 
O del sociala aspekter i den n:ya 
'] skolreformen, som skall verka ~Ill 
D att ge grundskoleeleverna en lllJ';l
"] kare övergång från skola t11l 
~ praktisk samhällsve1·ksamhei, 
n framhåller rektor Eiderbrandi. 
:J Med andra ord skall man före -

~
:J bygga att de .~lever som lämn

1
ar 

i.] skolan står frammand~ o~h . .VJ s
t] na när de kommer u i 1 forvarvs
Q livet. 

I gelFÖRÄNDRADE 
a. 
+ CLASSER 
k Skurup, qär mar~ haft enhets
i la innan obhgatonet , fmn~. h~lt 

, . urligi en del intressanta •amfo
• ;eobjekt. För att börja med clt:n 
i iagogiska sidan, så har man nu 

e ergått helt ij]l odiff~renticrade 
. asser, omtalar r ek tor Etderbrandi. 
e etta innebär att de elever som kom
·1er från mellanstadiets sjätte klass 
år över till klass 7 i högstadiet 

;tan förändring av klassen s samman
sät tning. 

Det är fyr a sådan a odifferentierade 
klasser som varje ar gi r ÖYer på 
högstadiet, klass ·7a och 7b gäUande 
elever från Skurup samt en klass 
med elever från Skivarp och V. Vem
menhög samt eu ~lass bestående .. av 
elever från Rydsgard . Deruta åtgard 
kan sägas yara socialt motiverad, 
framhåller skurupsskolchefen . Man 
vill nämligen inte splittra den u r 
sprungliaa k lassen även om det/ 
finns ollka begåvningar. Alla skall 
känna sig Iii> a. Dessa samn?anh~.II- , 
na klasser fOJ·tsätter fram till bog
stadiets åttonde klass. 



STöRRE ARBETS
INSATS 

Detta är en av föddaringama till 
att skolans budget för varje år blir 
större. Den ökade arbetsbördan ford
rar fler läraretjänster på samma an
tal elever. Som exempel kan rektor 
Eiderbrandt omtala att man i år ut
ökat med en läraretjänst. Des~utom 
kommer det att inrättas ytterligare 
en vaktmästaretjänst jämte utölmd 
skrivhjälp. på skolans expedition. Till 

Från lärarehall är ll1an positivt in- detta komme.r öl>:ade krav på sko- . 
ställ~ till .den nya forl?en ~:ven om lans upprustning. · 
det l!llebar .. en .. betydligt stor-re ar- Detta sägs klart ifrån i de direk
hetsborda fo! l.ararna. M:an måste tiv som vi får från skolöverstyrel
med det ny.mf_orda syst.emet ska.ffa sen, framhåller rektor Eiderbrandt. 
fram underv1snmgsmaterial, .som t:ll- För att få ett begrepp om vad som 
fredss~ller. alla .. :le~erna till sk1ll- fordras ifråga om upprustning' kan 
nad från forr na~ vr arbetade meo rektor Eiderbrandt omtala att varje 
eleverna gruppvrs, omtalar rektor Ei- klassrum behöver en investering på 
derbrandt. Då behövdes e:1dast en- 2.200 kr. i inventarier och ny under
staka exemplar som crrkulerade visningsmaterieL 
mom gruppen. 

STORA SUMMOR D Elevernas kunskapsnivå var då 
D med andra ord enhetligare. An
D nat som blir problematiskt ge- O Det är stora stunmor 

l-- ---__5kolchefen Skurup, rekfor Filip Eiderbrandt. 

OFöRÄNDRAT 
Anslaget till skolbiblioteket bar 

varit oförändrat 'i fem års tid och 
kommer en samordning till stånd 
mellan kommun- och skolbibliotek 
är det möjligt att dessa anslag kan 
bibehållas oförändrade. Vad som 
däremot kommer att utökas är per
sonalsidan. För att kommunbibliote
karien · skall kun~a klara av den 

· ökade lånefrekvensen fordras biträ
deshjälp. 

NYASKOLAN 
FöR LITEN 

tJ som står till buds i det kom-
D munala budgetanslaget för sko- qm t':å år är s)mlgången obli!fa
D lan. Därför göres i dag alla in- tor~ v1d .. Skurups grund~kolas hog-

§ köp som behövs till skolan från stad~um for alla eleve~ mom ~pp• 
större firmor. Man har här helt tagnmgsområdet. Då kEavs ytte;.hga
andra möjligheter att få materie-~ re lokalutrymmen for det okad~ 

D len till fördelaktiga priser. elevantalet. Den :r:ybyggda skolan 1 

De audiovisuella hjälpmedlen såsom Skur~p kommer mte att ha resur
film- och projektionsapparater be- ser till ~tt ia emot _alla. • 
höver också anskaffas i långt större Vad VI narmas~ mrlktar ~ pa, 
utsträckning än vad som nu f.öre• ?mtalar re!'tor lp1derbrandt, ., ar att 
finnes. Här tar vi detta stegvis m1- Ulfeda tredJe våningen på gamla sko
der en följd av år, menar skolche- l~n til~. lärosalar · ~t eleverna. Sam
fen. Behovet av inventarier är f. n. tidigt ar det merungen att central
på 100.000 kr., men i den · ko~una- värmea~äggnin~en skall .. läggas om 
la budgeten har man inte tagit upp samt ehnstallationema fomyas. 
större anslag för kommande år än 
16.000 kr. på denna post. På det lo
kala planet är det förnuftigare att 
gå försiktigt fram. Det är inte me- D 
ningen att siwlan skall bli en bör- D 
da för samhällets innevånare. D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

öKADE KOSTN ADER 

BUSSLINJE 
Detta i:. en av orsakerna till att 
vi med flit sparat underhållsar
betet sista tiden på gamla sko
lan. Ett tag var det också me
ningen att man inom Skurups 
skolområde skulle slopa och för
sälja Sandåkra skola. I dag är vii 
glada öv\')r att ha behållit den. 
Den behövs alltför väl och tack 
vare den nyinrättade busslinjen, 

I sammanhanget om ekonomisk 
planering gör skurupsskolchefen en 
jämförelse över de ökade skolkost
naderna under årens lopp. Det är 
en våldsam stegring de kommunala 
anslagen undergått 'det senaste de- ,_---------------1 
cenniet. År 1950 var driftsutgifterna 
i sin helhet för skolan 290.000 kr. 

D Sedan statsbidraget frånräknats 
D återstod en kommunal nettokost
D nad på 80.l00 kr. År 1955 hade 
D driftsutgifterna stigit till 575.000 
D kr. och den kommunala netto
D kostnaden till 170.000 kr. För år 
D 1964 begär skolan ett kommunalt 
D anslag på något över 600.000 kr. 
O för Skurups del. Driftsutgifterna 
D är för samma år uträknade till 
D 2 milj. kr. 

Trots penningvärdefall är' det' sto
ra summor det nuvarande skolsyste
met kräver av samhället, framhåller 
rektor Eiderbrandt. Likväl får man 
i sammanhanget betänka att utveck
lingen inom våra skolor inte av
stannat. 

Undan för undan ställs allt större 
krav på skolväsendets effektivitet. 
Samtidigt som det är en upplevelse 
att vara med om den omvälvning 
vårt skolväsende för närvarande un
dergår, så är det dock inte vidare 
avundsvärt att behöva presentera de 
stegrade kostnaderna för de kommu
nala instanserna, menar rektor Ei
derbrandt. Det är dock en förvå
nansvärt liten del av de begärda 
anslagen som blir föremål för diskus
sion. Man är överlag införstådd· med 
vad skolan kräver. 
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Ett avsnitt från den högmoderna skolan Skurup, där högstadieeleverna får sin undervisning. 

KLOK PLANERING 
En radikal åtgärd avsedd att spa-

o o o 
som tar elever dit ut är det nu 
inga problem med kommunika
tionerna skolorna mellan. 

BRA LöSNING l 
ra utgifte;rna för skolan håller f. n. 
på att diskuteras, påpekar rektor Ei
derbrandt i samband med pratet om 
skolans driftsbudget. Det är ett för- Just denna nyinrättade busslinje 
slag angående skolbiblioteket. Inom var en genialisk lösning, omtalar sku-
olika kommunala organ har man an- rupsskolchefen. Det visar hur nära 
sett det mest rationella vara att ha skolan i dag lever andra sam
gemensm styrelse för kommun- och hälleliga funktioner. Den hjälper med 
skolbibliotek. andra ord att hålla bygden vid liv. 

. . Hade inte skolan i detta fall kom-
O En VIss sa~~rdnmg mellan . des: mit och hjälpt upp situationen, så 
O sa ... b.åda b1bh.ot':k skulle da bh hade utan tvekan busslinjen fått läg
D moJhg. Skolb1bhoteket skulle ge- gas ner 
O nom att även få tillgång till+--~-·------------
0 kommunbibliotekets Ungdomsav-
O delning få betydligt utökade re-~ 
O surser i fråga om valet av böc-
0 ker. Vad som också diskuterats 
O är, att kommunbibliotekarien kan 
O tänkas ge skolungdomruna hand-
O ledning i valet av böcker. Just 
O bibliotekskunskap är ett viktigt 
O ämne för skolungdomen, fram-
O håller rektor Eiderbrandt. Det 
O gäller nämligen för dem som ön-
O skar komplettering i sina studier 
O att söka sig fram till rätt bok. 
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30200 anmälde skördeskador 
-Södra Skåne mest illa _ute 

SAMMANLAGT 30 194 anmäJningar om skördeskada hade 
inkommit till lan~bruksnämnderna Yid anmälningstidens utgång 
den l oktober. Detta innebär en avsevärd minskning jämfört 
med i fjol då totala antalet anmälningar nr 126 437. Tabel• 

O Anmälningarna fördelar sig på 
de olika länen enligt följande (fjol- •:r•fRmmm 
lirels siffror inom parentes): 
Stockholms län . . • • 863 ( 3 287) 
Uppsala län . . . . . . 447 ( 3 250) 
Södermanlands län l 784 ( 4 300) 
Östergötlal)ds län 2 280 ( J 400) 
lönköpings län . . . • 142 ( 7 100) 
Kronobergs län . . . • 72 ( 6 431) 
Kalmar län 167 ( 3 500) 
Gotlands län 196 ( 379) 
Blekinge län . .. . . . 122 ( l 860) 
Kristianslads län . . 3 870 ( 7 500) 
Malmöh;us län .... 6 441 ( 3 386) 
Hallands län . . . . . . l 524 ( f 490) 
Göteborgs o. Bohus l 914 ( 5 100) 
Älvsborgs läns södra 231 ( 3 786) 
Älvsborgs läns norra 3 774 ( 6 860) 
Skaraborgs län . . . . 2 898 (12 678) 
Värmlands län . . . . 884 ( 9 700) 
Örebro län . . . . . . . . l 040 ( 4 470) 
Västmanlands län . . 341 ( 4 200) 
Kopparbergs län . . 364 ( 3 400) 
Gävleborgs län 213 ( 4100) 
Västernorrlands län 154 ( 3 500) 
Jämtlands län 90 ( 4 000) 
Västerbottens län . . 294 ( 9 400) 
Norrbottens Jän . . . . 89 _ ( 3 950) 

len nedan bekräftar tidigare uppgifter att det l år är särskilt 
sydligaste Snrige som drabbats av skördeskador. Malmöhus 
län har som synes ett mycket stort antal anmälningar liksom 
Kristianstads län. 

Bild från informationsmötet på Skurups · lantbruksskola. Det var SOIJ!. synes inget fel på intresse-t. 
' . . 

Skördesl~adein{ormation p4 '1Söderslätt -

Enda ökningen kan sålunda note
ras i Malmöhus län. Sydskåne har 
ju också i år varit synnerligen illa 
ute, och man kan väl utgå ifrån alt 
r;kördeskadeskyddet i år för första 
gången kommer att få någon mera 
påtaglig effekt för detta område. I 
fjol anmälde visseiiigen cirka 3 400 
malmöhuslantbrukare · skördeskada, 
men det var bara 114 som ficK er
sättning. I år bör 'utfallet där rim; 
ligen blir. ett helt annat. __ · DEN AKTUELLA sirnationen för Skånes slättjordbrukare hal! medf'&rt ett stort · beJ,ov -av bilormation 

1 Halland anmälde som nämnts , om- skördeskadeskyddet. Under september har därför en rad informationsmöten om skördeskadeskyddet hål
l 524 jordbrukare _skördeskador. De lits inoni skånska RLF-avdelningar. 
flesta anmälning!lrna kommer från Vid dessa informationsmöten har mötesdeltagarna har l sin tu~ blivit 
jordbrukare inom det område från mötesdeltagarna oftast intagit en kri- upplysta om att det nuvarande skyd' 
Friilesås i norr till Morup i . söder, tisk instlillning inför den ersättning det endast är att betrak~a som eit 
som drabbades av en tromb 1 sam- som skördeskadeskyddet i sin nuva- provisorium. RLF arbetar ständigt 
band med det svåra oväder som rande utformning ger. Man har me- på att förbä,ttra systemet så att det 
drog över västkusten den l augusti. nat att reglernas utformning för ' ut· ger större trygghet och bättre e'ffekt. 

Av . de 1'26 000 som sökte förra lösning inte är gjorda för skånska •lnforma~ionerna om grunderna för 
!ret fick som bekant endal'lt 31 000 förhållanden. Det är främst norm- det ·permanenta skördeskadeskyddet 
ersättning. Huruvida detta verkat skördevärdena som nagelfarits. Man har på de olika platserna meddelats 
nedslående på luMen att lämna in anser att d~ är på tok för låga järn- av RLF:s ombudsmän samt av hus
anmälan i år är omöjligt att veta, fört med de aktuella skörderesulta- hållningssällskapens tjänstemän. De 
men kanske har det inverkat något. ten för slättbygdsområdena. Men sistnämnda har närmast bidragit med 
Men huvudorsaken till skillnaden i att upplysa om det system som lig-
anmälanfrekvensen är givetvis att vi ger till grund för att skördeskade· 
i fjol hade svåra skördeskador i skyddet skall träda i funktion. Vid 
mycket stora delar av landet, medan alla informationsmötena har de skån. 
i år relativt små områden råkat ut ska lantbrukarna mött upp" med stort 
för verkligt !lårda smällar. intresse. · ' 

Och nu får alltså de som lämnat 
tn anmälan vänta några månader på 
besked medan det stora skördeska, 
demaskineriet arbetar på olika stat
liga organ. I år kom detta besked 
f slutet av mars, kanske kan det i 
!r bli n å g o t tidigare på grund av 
det lägre antalet anmälningar. 

* Införselavgiften för pbtatis höjdes 
fredagen den 4 oktober enligt beslut 
av jordbruksnämnden från 14:40 kr. 
am 17:50 per 100 kg. l 
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SKURUPS LANTHUSHALLSSKOLA Invigdes l fredags av landshövding Gösta Netzen. Därmed är ett seg
slitet skolärende bragt till sin löming. Redan år 194 7 förelåg nämligen beslut på att skolan skulle grumlas, 
men de statliga myndigheterna bromsade initiativet. Efter förnyade utredningar m. m. gav cmcllerlid arbets-
marknadsstyrelsen r september 1959 klartecken för bygget. ' ... '> ' -

• '1.. ~;.- • • t. '"" .. 
0 Högtidsdagen -började med- att procent och överski~t~nd.e belopp av skolans ~oderna utrustning, om-

. den nya . skolans rektor <Elisabeth fördelats mellan landsung och hus- ta1ade hr Moller. 
Schartau, assisterad ay lanth~shålls- h~IJ~ingsSällskap. Landstinget har ,p, riksdagsmannen Nils Persson 
elever, visade de inbJudna gäste~~a harvtd s~aratior fyra fe~tedelar och i Svensköp överiämnade därefter å 
runt i alla lokaliteter. Vad som dar- hushållnmgssallskapet for en femte- landstingets vägnar skolan till ga-
vid im~onerade ~est var den uto~- det . · i·;;;,'i\.<~iJ.!k-?· · rantiföreningen och lyckönskade 
ordentliga .utrustnmg S?III; fanns for bygden samtidigt som han också 
den prakhska undervtsmn~_en men FLERA LANI'HUSHALLS- lyckönskade sig själv till sin ålder 
också elevernas vackra hostader och SKOLOR BEHöys - . han hade nämligen inte alltid 
sällskapsru~, _Bf~er _en kaffepau_s var Skolans garantiförening har ock- räknat med att få se resultatet av 
det dag_s för lDVIgmngsceremon~erna. s! utfört ett synnerligen gott in- sina mödor beträffande denna sko
Dessa rnleddes med en redogorelse . . Ja som det tagit över sexton år a tt 
om skola_ns 1 tillkomst ~v agronom samhngsarbete. 'Den har förmått skapa. Landshövding Gösta Netzen 
Ernst Möller, som vant byggnads- kommunerna inom skolans rekry- uttalade i sitt invioningstal att Jan
kommitt6os ordförande. teringsområde att bidraga med cirka dets husmödrar ha;dhar mycket sto. 

Av denna redogörelse framgick 70 000 kronor, andelst1ckningar in- ra värden, ekonomiska och andra, 
bland annat att man under den lån- bripgade över 40 000 kronor, den och att den nya · lanthushållsskolan 
ga förberedelsetiden hunnit med att ekonomiska lföreningsrörel_sen och i Skurup var ett ytterst värdefu llt 
slita ut tre arkitekter och att be-_ R'LF-avdelningar har skä.!)kt 18 000 tillskott till de möjligheter till ut
kymren tidvis varit stora. 'Den. ~ärd~ kronor, Sockerpol~get-- 10 000 kro- 'bildning som redan finns. Lands
ga ekolan har kostat 1,8 rollJoner nor o. 1. v. Dessa msamlade belopp hövC:ingen ansåg dessu tom att an
kronor. Staten har bidragit med 75 har bland annat möjliggjort inköp talet lanthushållsskolor i Jandet 
~ egentligen borde fördubblas. Vi har 

42 skolor, som kan ta emot 3 000 
, elever. Det är endast hälften av 
1 alla som söker in vid Janlhushålls
skolorna som verkligen kommer in. 

En lång rad lyckönskningar fram
fördes därefter till skolan, minn<.:s
gåvor överlämnades och \slutl igen 
anknöt kyrkoherde Gunnar Wallin 
i ett t'<ll till Rutger MaeJeans 'el'k 
i just denna bygd. 

B. I. J. 
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Fru INGEGERD PERSSON med döttrarna EV A-LENA, 4 år, ooh 
BRITT-MARIE, 10 mån., Veb_eröd (Foto: Sernert, Skurup) 

Skördevesper i Slimminge 
vackert arrangerad av CKF 

Utsmyckn inge n i full g ii ng under medve rkan av fruarna Brita Jo
hansson, Ebbe Magnusson, CKF-ordf. Ebba Andersson och Ruth Zaar 

EJ,l vacker högtid i våra kyrkor r untom i Jandet är u tan tvekan den 
tid på året när det hålles skör devesper. I Vemmenhögsbygden startade 
denna högtid under fredagen i Slimminge kyrka. 

Flitiga CKF -damer från Slim- inför sin uppgift. Det blir också en mingeortens CKF-avd hade under vacker högtid, där många ortsbor bråda eftermiddagstimmar klätt kyr- kommer för att beskåda allt det vackkan med pr~ktiskt taget allt vad ra. 
året har gett av markens gröda. I Vid fredagens skördevesper hölls koret hade man arrangerat en vac- betraktelse och gudstjänst av komker .tavla, där olika fruk ter bildade minister Stig MuhrgJ.·en, Slimminge ett vackert intryck. Bakom vid al- Efter gudstjänsten blev samtlitarronden var klätt med, blommor ga kyrkbesökare bjudna på kaffe i loch olika slag ooh lövverk. församlingshemmet, där också CKF-

Det har blivit en tradition att CKF- medlemmarna svarade för förplägnaavdelningen står för utsmyckningen den. 
av kyrkan och vid detta laget är r------ -====----../ de medverkande ganska så tränade 



Ingen omedelbar 
risk för Gudrun 

STOCKHOLM: Någon omedelbar 

risk att det vid Revengegrundet 
strandade Hälsingborgsfartyget Gud

run skulle glida av grundet fanns 

inte på söndagsförmiddagen. 
Bärgningsfartygen Ajax och Achil

les turas om att hålla vakt vid ha
'ver isten och arbetar för högtryck 
med länspumpning av fartyget . Hit
t ills har man lossat eller kastat över
bord ungefär halva massalasten på 

2.000 ton. . 
P å grund av den h årda skruvisen 

räknar bärgningsmanskapet ~ock 
med att situationen snabbt kan and-

ras. 

tl1almöhus tredje 
lanthushållsskola 

invigd i Skurup 
O Malmöhus läns tredje lanthus
hållsskola har invigts. I ip.vig
ningstalet för Skurups lanthus
hållsskola hyllade landshövding 
Gösta Netzen varmt lanthustrun 
för hennes sätt att sköta ett myc
ket slitsamt arbete. 

O Akersbet·g har under en lång 
följd av är varit den enda lant
hushållsskolan i länet. I fjol in
vigdes en skola i Svalöv och i år 
var det alltså Skurups tur att få 
sin skola invigd. Landshövdingen 

. menade att nu är jämvikten åter
ställd i länet, antalet platser i sko
lorna svarar någorlunda mot sö
kandeantalet. 

o På bilden nedan fr. v. landshöv
ding G. Netzen med fru Margith 
Netzen samt relrtor Elisabeth 
Schartau och eleven Ann Margret 
Sandberg, Enköping. Nämndeman 
Theodor Mårtensson, Skurup, lä
ser på bilden nederst invignings
prologen. 

Jison 
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~körde~est på lantbruksskolan 
i Skurup med 100-tals ungdomar 

. l -

100-talet 4 H-ungdomar, föräldrar och övriga intresserad~, va-r under 
söndagen närvarande vid den skördefest som 4 H:s Vemmenhögsklub
bar ordnat på Skurups lantbruksskola. Ungdomarna stod för ett intres.
.sant program med rikhaltiga musikinslag samt teater, sketcher och fo
redrag av den amerikanske 4 H-kollegan Thom Thomburn, Michigan. 

Amerikagra'bbens besök vid lant-J Lika jntressant var för.re skivru;>s- r 
1bruksskolan hörde till Ibland Ge sista lantbrukaren Henrun.g Perssons fram
av hans Svel·igevisHer. Under som- trädande på scenen. Han trakterade 
marmånaderna har han jämte 4 ame- något så originellt som en träskofiol. 
rikanska flickor vista;ts i Sverige som Allmänt jwbel 1blev det i salen när 
4 H-stipendiat. Vid sammankoms- den skicklige iby.gdemusikern trollade 
ten berättade han om sitt hemlana fram !Verkligt klämmiga låtar på det 
.samt @n fädern:eby och åhörarna kun- gamla instrumentet. 
de på ljusbilder som han visade se I öwigt stod ungdomarna i Skiv
livet från ihans hemstad och faderns a-rps mu@kcirkel för de mus~kaliska 
farm. Kreatursskötseln var intensiv inslaget med köpman David Hans
med starkt raJtionaliserad drift. son, Skur-up, som ledare. Den taktful-

Välspelad och vacker var den la och medryckande musiken tog urln 
Ludvig Ho1beroojä.s som en sextett en. stor del av pnogrammet. ~~. 
ungdo;nar från V.: Vemm:nhög gav. U.tställiling -var också ondnad av als-
Handlingen var hamtad fran 1700-ta- . . . .. . 
let och samtliga ungdomar bar tids- ter som birvilt pnsbelonta. Avslutnmg 
enliga dräkter. Ungdomarna håller på :festen blev prisutdelrllng med ung
sedan i fjor på med en teatercirkel domsinstruktör Tor,sten Persson, Sjö
.under ledning av folkskollärare. Val- bo, jämte klubbledarna, som p.risut-
demar Va1demarsson. Det märktes d U .. 

1
. . 1. , __ 

också att ungdomarna hade verkliga elare. tfor !g pns 1sta """mmer se-
talanger. < nare. 

4-H på S)curups lanfbruksskol11. övers!. fr. v. fru Inga Olsson, önnarp, 
insp. Torsten Persson, Sjöbo, ~amt 4-H-sfipendiaf Thom Thordburn, 
USA. Nederst fr. v. Inger Alwen, Gärdslöv, Ingrid Olsson, önnarp, 
Gunilla Persson, Skivarp, Gunnel Persson, Gärdslöv, och Per Hans-

son, Önnarp. 

( 7 
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Fjorton CUF:are i Skurup 
gjorde dagsverke i hetfält 

Här går del verkligen undan. Frk Efhel Persson och Brita Bengtsson 
i full aktion med avblastning. De övriga medhjälparna syns i bak-

grunden. \ 

Det blev en lyckad dagsverksinsats Skurups CUF-avd. gjorde 
under söndagen hos lantbr. S t i g H a n s s o n, Llndby. Fjorton 
CUF-ungdomar plockade betor med verklig fermitet hela dagen och 
resultatet av insatsen blev gott och väl ett tunnland upptagna socker
betor. Alltså en bra slant som på detta sätt tillfördes CUF:s utlands-
fond. 1 

Ungdomarna fick nämligen betalt l ha uppehållpväder hela dagen, annars 
i~!' sitt arbete. efter gängse taxa. Det ku!lde det blivit betydligt kletigare. 
;or således bli mellan 3--400 kr som Även lantbr. Hansson var nöjd 
'nan tjänade ihop på betupptag- med ungdomarnas prestationer. Det 

· gen. Av dem som var ·i aktion på fanns absolut inget att anmärka på 
vetfältet fanns några som inte precis arbetets utförande. Tvärtom var 
;ysslat med betupptagning tidigare. det tacknämligt att få betorna 
ue kom dock snart in i rutinen. ur jorden med sådan fermitet som 
Visserligen var betfältet en aning rådde under söndagen. 
ppblött av det myckna regnandet, r-------=:__ _ ____ _ 
en detta bekymrade ungdomama 

röga. Man hade i alla fall turen att 

' 



__!;')J f) %_6_3 _ ____, 
Sju herrar lär finesser vid 

matlagningskurs på Svaneholm l 
Sjustycken matlagsningsintressera- J l 

de herrar syntes under måndagskväl
len med li'( och lust ta del av vad 
köksmästare K a r l O t to M old e n 
hade att förtälja om ett restaurang
kök. De sju herrarna skall 10 veckor 
framöver få lära sig litet om rnat
lagningskonstens finesser på en ·all
deles ny matlagningskurs för her
rar vid Svaneholrns slottskrog. 

Att man just valde · Svaneholms 
slottskök 1;0m kurslokal .ber.or kanske 
till stor del på att den nye köksmäs
taren har mycket att lära bort just 
näz: det gäller !kulinariska finesser. 
Han är gammal i gamet och har fak
tiskt lärt sig laga mat både inom och 
utanför Svedges gränser. I tidiga år 
följde han med svenska amerikalin
jens passagera1"ebåtar och har en tid 
vistats i New York. 

Innan han kom till Svaneholms 
slottskrog i våras var han köksmäs
tare i Luleå inte mindre än 10 år. 
Det är således en lång rad av erfa
renheter den skicklige köksmästaren 
kan delge sina elvr. Vad kommer 
de nu att lära? - Med all sä:keJJb.et 
kommer det under kursens gång att 
bli avancerad matlagning, säger kö·ks
mästaren vid förfrågan. Visserligen 
är det mycket 1beroende på hur pass 
kunniga eleverna är. En av kursdel
tagarna vet köksmästaren med säker

Köksmästare K. O. Mollden som 
leder matlagningskursen p6 Sva

neholm. 

het att han kan laga mat. De har ker köksmästare Mollden. Tre tirn
nämligen gått i skolkök tillsammans. mar varje gång under de tio veckor-

~ 
Tillagning av utländska rätter kom- na kommer herrama att få pyssla 

mer helt naturligt oc:kså att prakti- med matlagning i den trevliga miljö 
seras. Folk reser mycket nuförtiden som endast ett slottskök kan el1bju
och då skadar det inte att vara insatt da. 
även i den utländska matsedeln, tyc- A. A-n. 

/ ·O 

/ /t' 

K ulinariskq 'färdigheter 
övas~ på Svaneholms krog 

\ 

Nu kan man inte bara äta god mat vid Svaneholms slottskrog utan 
också lära sig tillaga olika maträtter. På måndagen påbörjades nä'm~ 
!igen en matlagningskurs för herrar med köksmästare Kal:! Otto Moll
den, som läromästare. Herrarna skall under några veck9r taga del av 
vad deras erfarne lärare har att lära ut i , fråga om avancerad mapag
ning, kulinariska finesser och utländska matt-ätter. 

Kursen är således tänkt som en 
mera avancerad kurs, där det för
utsättes att de deltagande herrar
"" kan grunderna. Sju lstycken 
kommer med på kursen och de 
flesta vet tillräc)digt för att få 
verkligt gott utbyte av Svaneholms
kursen. Så fort sig göra låter kom
mer jag att gå in på avancerad 
matlagning i alla dess · former, 
framhåller köksmästare Mollden. 
Det är meningen att herrarna skall 
lära sig att tillaga just vad som 
passar dem själva om de till även
tyrs skulle· bli gräsänklingar .någon 
gång. 

Det skall också läggas stor vikt 
vid utländska maträtter. Folk reser 
mycket i utlandet nu för tiden, me-

nar köksmästare_ · Molldenr · och 
detta gör att visst' intresse också 
fästes vid d.en ·mat man blir serve
rad på utläfldska matställen. mi
danefter s~ll ' dock de herrpr som 
är med . på Svaneholmskursen slippa 
att sitta. med undran i bliekan när 
de studerar en utländsk 'matsedel. 
Själv }ja; · köksm}'istare Mollpen 
många ;egJaa erfarenheter att delge . 
kursdeltagarna. Han har nämligen 
praktis'erat både inom och utanför 
Sve,rige& . g.räilser. I unga år föl] de 
han med Svenska amerikalinjens 
passag(!ra,re,båtar ~ch har sedan ar
betat på flera utländska restatl
ranger bl ai·New York. Till Svane
holm kom kö~smästare Mollden di
rekt från ·tuleå, dar han varit ' \ lO 
års tid. -

Glada herrar vid g~ytorn(t ·- fr v Tore Meldestam, Svedala, Stig 'strand, 

Skurup, och Ove Björklund , Svedala. 

';) 
l 
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Fordsons' nya traktorlinje 
demonstrerades på Svaneholm 

Representant Robert Trenk t. h. pekar här på några nya fi nesser hos 
Fordson Super Major för lantbrukarna Emil Olsson, Skurup, o ch Gu n

nar Andersson, Svedala. 

Traktordemonstration var under torsdagen ordnad på Svaneholms / 
gård vid Skurup. Demonstrationsfältet som låg intill riksväg 11 var · 
flitigt besökt hela dagen. Visningen var ordnad av Hedbergs filial 
i Skuru~ och hela den nya Fordson-linjen var i aktion på fältet. 

Trots de svåra plöjningsförhållan
den som rådde under torsdagen blev 
likväl demonstrationen lyckad. Vad 
lantbrukarna vill se är hur trakto
rarna beter sig under svåra förhål
landen. Besökarna fick sitt lystmäte 
på demonstrationsfältet. I det oer
hör.t sliriga och starkt kuperade fäl
tet kravlade de olika Ford-traktorer
na fram "utan alltför stor svårighet. 

Det bör kanske tilläggas att någon 
form av slirskydd fanns inte på trak
torerna utan de gick fram med van
lig däcku trust11ing. 

Vad som framför allt gör att Fard
sontraktorerna klarar svåra förhål
landen är det nykonstruerade hyd
raulsystemet med dubbelverkande 
tryckstång, som reglerar plöjnings
djupet till konstant djup och samti
digt överför belastningen på trak
torns bakhjul efter rådande förhål 
landen.De traktorer som var med på 
demonstrationen var Fordson Super 
M.ajor, ' en kraftig bjässe på 54 hkr, 
Fordson super Dexta med 42 hkr l 
och Fordson ekonomi Dexta med 35 
hkr. Super Major var försedd med 
överums 3 skärig 12 tums plog och 
super-Dexta med överums 2-skärig 
14 tums plqg samt slutligen ekonomi
Dexta med 2-skärig 12 iums öve
rumsplog. 

( 'if"r } 

V ällyc~ad utställnings all 
f är.digställd till N y grens 

Nygrens möbler i Skurup har fått ett vältillkommet tillskott till si
na tidigare utställningslokaler. En alldeles ny möbelhall har i anslut
ning till de övriga utrymmena vuxit up:p och står nu färdig för pre
miärvisning på söndag. Det är en lyckad skapelse belt i stil med vad 
som fordras i dag för riktig exponering av möbler. 

De sista åren har möbelaffären ex- de gamla u tställningslokalerna le
panderat starkt med allt större kund- ~er ut i. nya h.al~.en, där ena fasaden 
krets främst f.rån Malmö och Lund. a.r helot 1 ~las. Hangenom o. med det 
Genom denna expanston ihar också lJus som fas genol? den moderna pla
affären ko=it att växa ur sitt gam- fondbelysm~gen 1 taket k?mn;er de 
la skal. Innehavaren av Nygrens möb- utstap.da mo.belgr.up.perna till.sm ful 
ler, disp. Göte Nygren, förstod att la. ratt. Bland ovnga de~alJer kan 
något måste göras. Han stod inför n~nas hdtack~nde. n::atta 1 .grått och 
två alternativ, antingen bygga nytt vaggbekladnad 1 tra;ntt furu . 
eller också utvidga sin nuvarande I samban? med tillbyggnaden har 
rörelse. Nu ha.r firman stannat för det man oc~<så mrett ny verkstad och he; 
senare alternativet, som ,blivit allti- la nytillskottet uppt~.r en yta pa 
genom hellyckat ~a 500 kvm. Alla som overhuvudtaget 

ar mtresserad av att se på mobler 
Den nya hallen .består i en vinkel- •bjuder möbelaffären ett välkommen. 

rät utbyggnad från den äldre af- Där går att finna svensktoppen bland 
färsfastigheten å.nåt gåvden. Vad som möbler o. bland möbelarkitekter som 
förtjänar att särskilt omnämnas är finns representerade kan nämnas 
den mj.uka smammanfogningen av pmf. Malmsten, ark. Kerstin Hörlin, 
den nya by,ggkmppen och den gam- Svante Skoag och Karl-Erik Ekselius 
la fasti·~heten. Ett ·,_brett trapplan från för att ta några av de mera kända. 

Disp. Göte Nygren den nya utställningshallen med glasfasad mo t 
gårdssidan. 



Landshövding och länsstyrelse 
granskade nytt Vemmenhögsprojekt 

Generalplanen för Vemmenhögs kustområde las här i beskådande av 
fr. h. landshövding 'Gösta Nelzen, docent B. Lövkvist, Skånes nall!r
skyddsförening, Vemmenhögs kommunalnåmndsordf. Ragnar Anders-

son och planförslagsark. G. Hjalmarsson, Bjärred. 

En omf~ttande gerteralplan som berör hela sydkustområdet in
om Vemmenhögs kommun blev under fredagen presenterat för lands
hövding G ö st a N e t z e n jämte länets myndigheter i övrigt med 
landssekr. O. Hulterström i spetsen. Presenta!lonen gjo11des under det 
besök som landshövding och länsstyrelse företog inom ' kommunen. 
Den föreslagna generalplanen berör kommunens 1,5 mil långa kust-
remsa från M oss by i öster till Kalth.!.u~s~i~v'-'a"'· s,..te::cr,_,. __________ __t 

1 Inom Vemmenhögs kommun är· 
man på det klara med att en gene-
ralplan snarast behöver upprättas .in-
om det berörda området, dels för att 
stävja fortsatt bebyggelse mellan nu-
varande riksväg 10 och kusten och 
dels för att kunna få igång en sa-
nerad och ordnad bebyggelse norr om 
denna väg. Efterfrågan på tomtmark 
inom kommunens kustområde är för 
närvarande stort både för fritidsbe-
byggelse och helårsbebyggelse. Där-
för eftersträvar kommunen att fortast 
möjligt få fastställd en generalplan 
för exploatering av området. 

BETYDAND~, 

FOLKöKNING. 

Det är ett omfattandE: projekt som 
kommunen tänkt sig inom det be
Törda området och $Om kan tillföra 
en betydande folkökning inom lwm
munen. Den nya generalplanen har 
utarbetats av planeringsarkitekt G. 
Hjalmarsson, • Bjärred, som ock
så redogjorde för de utarbetade pla
nerna under besöket. Han började 
sin redogörelse med att klarlägga 
förhållandena inom det berörda om
rådet som råder för närvarande. 

En fast boende befolkning finns på 
45'0 personer fördelade på 125 hushåll. l 
Den sammanlagda bebyggelsen ut
göres av 120 stugor, 30-talet lant
gårdar. Huvudparten a" den bosatta 
befolkningen har sin utkomst i 
Ystad eller Trelleborg samt i Skiv
arp. Inom området- lever en viss fast 
fiskarebefolkning och några som har 
detta yrke som binäring. · l 

l 
BYGGSTOPP VID 
KUSTBANDET. 

Efter denna bakgrund kom pl~
neringsark. Hjalmarsson in på det 
preliminära förslag som nu låg klart 
för den framtida bebyggelsen in
om området, Denna går först och 
främst ut på att få igång en fortsatt 
bebyggelse norr om nuvarande kust
viigen eller ri~sväg 10. I framt1den 
är denna väg tänkt att flyttas en bra 
bit norr om nuvarande bebyggelse 
och det är här man tänkt sig de 
framtida byggnadsområgena. Alldeles 
~11- .- till kustbandet vill kommunen 

.stävja all for.tsatt bebyggelse föl" -att 
kunna bevara den natur ,som finns 
här. 

.· öKAD BELARSBEBYGGELSE Il 
En närmare skissering av den fr • 

tida ~ebyggelsen gavs också. Den a 
gav v1d handen att man tänkt sig n i 

utöka!l fritidsbebyggelse inom områ
det Brasakallt vid Mossby. Här fi.Jms 
f.n. ett 20-tal stugor. Framtidspla
neringen går ut på att tillföra om
rådet ytterligare ett 100-tal tomtplat
ser. I Abbekås är planerad först och 
främst en utökad helårsbebyggelse 
som kan tillföra orten en folkökning 
på 1.200 personer. 

Detaljplaner är utarbetade !lir ett 
par områden, vilka redan finns i 
kommunens ägo och som ligger norr 
om kustvägen och intill vägen mot 
örmölla. I planen finns också reser
verat för en lågstadieskola samt 
plats för nytt vattenverk. Även fri
tidsbebyggelse är planerad vid Ab
bekås öster om den tilltänkta hel
årsbebyggelsen och som kan ge plats 
för 90-talet stugor. Ett öppet områ
de är tänkt vid Skivarpsån som na
turreservat för att skilja bebyggelsen 
i Mossby och Abbekås. 

Ä VEN FRILUFTBAD. 

Inom kustområdet är jordbruksom
rådet tänkt att ligga orört väster om 
örmöllavägen. Vid Kalthus, där 
Vemmen):J.ögsgränsen slutar har man 
tänkt konfirmera de nuvarande be
byggelsen, men i stället finns pla
ner på att förlägga fritidsbebyggel
se på mark tillhörig Dybeck samt ett 
område för camping. Efter plane
ringsarkitekt Hjalmarssons inlägg 
tog docent B. Lövkvist vid Skånes 
naturskyddsförening till orda och gav 
några synpunkter på planeringen. 

Enligt hans mening skulle det va
ra klokare att få riksvägen längre 
från kusten och i .stället ordna stick
vägar ner till kusten och bebyggelse. 
Det fördes också på tal badmöjlighe
terna inom omtådet och docent Löv-/ 
kvist framhöll om . det inte var klo
kast att också ta med tempererade 
badbassänger i förslaget. Det finns 
nämligen inte så stora möjligheter 
till någon längre badsäsong inom 
området i öppna havet. · 

Efter denna information gav sig 
sällskapet ut på en rekognoserings
tur inom de berörd? områdena, där 
kommunalnämndsordf. Ragnar An
dersson gav en utförlig orientering 
om planeringen för landshövding och 
länsstyrelserepresentanter. 

Besöket avslutades ' med sammart
äde på Skivarps · Gästgivaregård, 

där man diskuterade möjligheterna 
a,v att snarast kunna realisera pla
nerna, som onekligen har stor be
tydelse för Vemmenhög och sane
ringen i övrigt läng~ Skånes kuster. 



Hövding i Skivarp 
såg strandproblem 

ligger det s å till! Landshövding N etzen låter sig informeras 

kommunalnämndsordförande Ragnar Anderss\m. 

-Av BROR PERSSON-

Landshövding Gösta Netzen besökte på fredagen i spetsen för 

ledande representanter för olika länsmyndighete'l' Vemmenhögs kom

mun för att sätta sig in i vissa planeringsproblem vid östersjökusten. 

Samling skedde i kommunalhuset i Skivarp, där kommunalnämnds

ordförande Ragnar Andersson hälsade gästema välkomna samt skicka 

de fram bjät•redsarkitekten Gunnar Hjalmarsson, som för vemmen

högskommunens räkning gjort en plan över hur man i fortsättningen 

skall gå fram i kustregionen. · 

Landshövdingen fick per omgå- av sådana bassänger klaras ut och 
ende veta att planeringen kommer den planeringen måste ju bland 
i det sena lage• .. Det har redan hänt annat utgå ifrån frågan: Var skall 
en del "olycksfall" på vemmenhögs- vat~net tas till dessa stora plask-
kusten. Men bättre sent än aldrig, dammar'? 1 

1, 

det gäller nu att hindra en fortsatt 
vildvuxenhet , * öVERLÄGGNINGAR 

Bussällskapet, i vilket ingick en 
manstark representation för kom
munalfullmäktige, kommunalnämnd 
och byggnadsnämnd i Vemmenhög, 
·hade alltså ett antal aktuella frågor 
med sig som färdkost och längre 
fram på dagen blev det mera ma
teriell kos~ på · Skivarps gästgivar-

l gård där lunch åts och överlägg
ningar om kustplaneringen och 
andra vemmenhögsfrågor ~idtog. 

/9 
///J 

Gunnel Nilsson håller tummarna för sig själv och Bialitt-drängen Lennart 

Kjellgren inför folkparkernas Artistforum nästa lördag. 

* SKONA 
STRANDLINJEN 

Den kustremsa om vilken arki
tekt Hjalmarsson ~alade och som 
senare inspekterades . har inom 
kommunen en utsträckning av 1,5 
mil. I det diskussionsförslag till 
plan som hr Hjalmarsson demon
strerade i kommunalhuset har en 
princip varit vägledande - att så
vitt som möjligt hindra y.~terligare 

bebyggelse närmast stranden, det 

1 
vill säga upp till riksväg 10, lands
vägen mot Trelleborg. 

Där bor 450 själar inom det 
aktuella området som prognose
rats bli mycket snabbt utsatt [ör 
en kraftig folkförtunning. Ddn 
prognosen, som är en vidare
skrivning av den tidigare befolk
ningskurvan, trodde arkitekten 
inte riktigt på. 

l 
För närvarande noteras nämlig('n 

en stark• ökad efterfrågan på tom
ter inom området, tomter såväl för 
året runt-hus som sommarvillor av 
så hög klass att det är snudd på 
året runt-bebyggelse. 

Det var en del av Skånes guld
kust som arkitek~ Hjalmarsson ri
tat in på sin mångfärgade demon
strationskarta. På vissa ställen går 
ålen till, på andra ställen badturis
terna. De bofasta hushållen uppgår 
till 125, sommarbebyggelsen har 
summerats ~ill 120 stugor, det finns 
30 lantgårdar lite längre in i kust
området och 20 fiskare är alltjämt 
yrkesverksamma. 

* SOMMARORTER 

Några kända och sommardrömska 
ortsnamn: Mossby, Abbekås, Öre
mölla (som växt ihop med Abbe
kås), Hörte hamn som på sin tid 
anlades som utskeppningshamn för 
·Dybecks gods. 

1 Vad som behövs är en allsidig 
planering som tillgodoser såväl 
campingen som jordbruket, såväl 
det svaga 1 näringsliv e~ (de flesta 
yrkesverksamma är utpendlare till 
industrierna i Ystad, Trelleborg och 
Skivarp) som naturskyddssynpunk
terna. 

Och det ~äller framför allt för
söka ändra redan gjorda misstag i 
den mån det går för sig samt att 
hindra nya i framtiden. 

önskvärt vore det fö~ övrigt, 
menade Gunnar Hjalmarsson, att 
flytta riksväg 10 mera västerut 
så att den inte som nu klämme1· 
vissa shandpartier så hårt. 

Innan konferensdeltagarna satte 
sig i bussen för a~V fara på kust
syn fick docent Börje Lövkvist i 
Skånes naturskyddsförening ordet 
och pläderade bland annat för bas
sänger med tempererat vatten vid 
. stranden . Redan nu bör placeringen 



JUBILEUM I SI<URUP 

Metalls avdelning 118 i Skurup har haft jubileumsmöte i Folkets park, 
där 300 medlemmar med familj mötte upp. Stir1 Börje Martensson hiilsade 
deltagarna välkomna. V ice för bundsordföranden Lennart Eckerström, 
Stockho!m, höll högtidstalet. För underhallninaen svarade lutsangare 
Harry Dahlgren och Inger och Yvonne Axö. Videtre underhöll Skurups 
sagostunders musikkår. På bi!de~ ses S tia Börje Mårtensson, Harry 

Dahlgren, Lennart Eckerström och Sigvard Hansson. 
L---~-

Medaljregn • Skurup l 

Det var medaljregn dd korpfotbollen hö!l sin avslutning på Svaneholm• 
slott: BM fick guldet, Konsum silver och Tryckarna erhöll brons. Bilden: 
BM-lagltdctre~ Olle Thct!l flankerctr ctv Al!ctn Kristeruon och Ro!f Axels-
• •~. •töttl!pe!ctre i BM-gänget. 



Korpfeslen på Svaneholm 
blev en lyckad avslutning 

BM:s lagledare och flesta målgörare samlade kring korpfurnerings
basen K. G. Kruuus. Fr. v. Rolf Arne Axelsson 8-målsgörare, K. G. 
Kruuus, lagledare Olle Thall och Allan Kristensson 6-målsgörare. 

Prisutdelning, supe och dans avslutade årets korpturnering i Skurup. 
Festligheterna var förlagda till · Svaneholms slott och ett 100-.tal spelare 
m~d damer hade kommit tillstädes. 

Affärschef K. G. Kruus, Skurup, Idan Tryckeria11betarna fick motta 
som varit •bas för korpturneringen brbns. Jumbolaget fick också motta 
,inledde festen med att hälsa väl- sin symbol för placering som sista 
lwmmen. Prisutdelningen förrättades lag och Statsanställdas Ake Persj>On 

v turnetingens äldste spelare An- fick en träslev om halsen. 
!lers RQsen. Tr.ots sina 54 år har En av k.orpspelarna Kent Nilsson 

an gj.ort en god i-nsats i Mejeriets råkade under turneringen ut för en 
rpla.g. olyckshändelse och .bröt benet. En 

Vandringspriset gick detta år till vacker gåva på 300 kr. hade samlats 
J3olinder Munktells korplag och pri- ihop av de övriga turneringsdelta
pet mottogs av lagledaren Olle Thall. gama till oonom. Efter prisutdel
li'ör att detta vandringspris skall ningen blev det paketauktion på va
stanna för gott hos någ.ot k.or,plag ror som skänkts av köpingens affärs
måste det erövras tre ggr. Tillika män. Behållningen av denna auk
lned detta pris fick spelarna i det tion gick till att bekosta avslutnings-

. segrande Jaget var sin guldmedalj. festen och den generösa budgivning-
Aven tvåan och trean i korptur- en räc~te mer än väl till detta. 

neringen blev tilldelade medaljer och 1----~--~--------
här mottogs silvret av Konsum me-

* Herrmat 
och piffiga utländska rätter vill sju 
matglada ·,kanska män lära sig för 
att kunna äia gott även när de är 
gräsänklingar eller annars måste 
klara sig själva. Därför har de bör
jat på en kurs på Svaneholms 
slottskrog med köksmästare K a d 
O t t o M o 11 d e n som läromästa
re. Eleverna förhördes på sina för
kunskaper första kursdagen och 
siktar på at~ fortast möjligt få för
djupa sig i avancerad matlagning. 

Köksmästare M allden har mång
årig erfarenhet i sitt yrke bl a från 
New York cch tio år i Luleå. Hans 
lärjungar ~mnar nöja sig med tio 
veckors u lbildning, tre tinunars 
koncentrer'ld gnuggning åt gångep. 

D~ !är s i~J herrmat på slottskrogen: fr v Tore N,g!destam, Svedala, Björn 
Lindskog, Skurup, Ove Björk!und, Sveda!a, köksmästare Kar! Otto 

Mollden, Svaneholm ·- läromästare - och Stig Strand, Skurup 

,_ 



/ 

Föräldramöte • 
l 

SktLrup& akolor& föräldraförening höll på toradagskvällen åTsmöte i folk~ 
&kolan& aula. Det bestämdes pd, d.rsmötet att föreningens namn skulle · 
är{dras till Föreningen Hem och Skola i Skurup, vidare beslöts om en 
avgift av tre kronor för varje familj inom föreningen. Val av ny ord
förande efter avgående agronom Alf Bjelke Holterma,n kunde int'e lösas 
pd. årsmötet varför en valberedningsnämnd tillsattes, och sekr fru Marga
retha Sylwan fick i uppdrag att sammaniealla till nästa möte. Efter m-(:ites

förhandlingarna fick deltagarna prova den nya skolbespisningsformen. 
Pd bilden. fr v, ukr fru Margaretha Sylwan, ndmndeman Nils M. Persson, 

avgående ordföranden agronom Alf Bjelke Holterman. 

MOR och BARN 

Fru GULLAN NILSSON med dottern MONICA, 3 år, och sonen 
MIKAEL, 6 m ån. , Skivarp. (Foto Stednert, Skurup) 



En kni,P fJ e mästare frlin 
Skoi-SM, fr v Sven I-Io/!1 , 
1' stad, /lnnikr1 Gulllsch, 
Ljtmgby, Gert LindJt röm 
och G ert Olsson, Y st ,td. 

SI(ÅNEDOMINANS I ÅRETS SI(OL-SM 
Bra arrangemang L Skurup 

Ar ets skol-SM - som på ett förträffligt sä tt arra ngerades av Sl<urups Bordtennisklubb 
köpingen s n ya idrottsha ll - dominer a d es efter t r yck ligt av S k å n es egn a ungdomar. Alla 

4 pojkklasserna vanns exempelvis av sk å ningar och även d en största f lickl<lassen (singe l 
klass C) gick ti Il arrangörsd istriktet. 

Tävlingarna bjöd överlag på friskt offen
sivspeL Några direkta sensationer var det 
aldrig tal om. Skulle i så fall vara att tre 
av storfavoriterna av skilqa anledningar 
föredrog att stanna hemma. Tyvärr uteblev 
nämligen Göran Allvin, Arboga, Lars An
dersson, Linköping, och Lennart Björk, Norr
köping. Men i övrigt som sagts raka spåret" 
för de segertippade. 

Poj k a r klass A-B 
Sven Holst, Ystad läroverk, stod i en 

klass för sig. Inte ett set förlorade han un
der hela turneringen och någon tvekan om 
vart slu tsegern skulle gå var det aldrig. Bäst 
stretade fina li sten Ronny .Jakobsson, Borås 
l äroverk, emot, men n ågon riktig chans 
h a d e han a ld rig. 

Pojkar !<lass C 
Tävlingarnas stö rsta !<lass - den hade 

samlat 49 deltagar e - blev en stor fram
gång för Skå n es kanske just nu mest lovan
de sp elare Bo Persson, Hörby. Han g jorde 
ett fl ertal fin a matcher m en hade konstigt 
nog besvärligast i börja n av tävlingen. Ren 
Skånefinal blev det genom att Lars E rii<SSOil 
efter m å nga kämpamatcher tog h a nd om 
andraplatsen . Finalen b lev f. ö. b å de raff
lande och välspelad. 

Flickor klass A-B 
En väntad storseger för Annika Guntsch, 

Ljungby läroverk. Inte e tt set förlorade hon. 
Då hade Lotta Strindberg det betydligt be
svärligare att komma tvåa. Klassens s to r a 
överraskning Kerstin Mårtensson, Malmö, 
var nämligen y tterst nära a tt slå Lotta i 
semi. Först efter 24-22, 20-22, 22-24 fick 
hon ge sig. 

Flickor !<lass C 
Lena Rundström, Hälsingborg, stod i en 

fullständig särklass. Birgitta Wiktorsson, 
örebro, skulle kanske h aft en chans men 
hon spelade på tok för intresselöst och 
vekt. överraskade g jorde emellertid lilla 
Kajsa Guntsch , Ljungby - som kanske kom
mer att gå i s torasystrarna Annikas och 

24 

Lenas fotspår. Hon blev efter tre fina seg
rar finalist - men mot s u veräna Lena 
Rundström förmådde hon in te häv da sig. 

Dubbelklasserna 
Genom bestämmelsen om att spelarna 

i dubbel måste tillhöra samma skola och 
samma åldersklass samlar dessa klasser inte 
så många deltagare. störs ta antalet - 16 p ar 
-ställde upp i Pojkar klass C och här vann 
Bo Andersson/Lars Eriksson, H älsingborg, 
efter en mycket spännande fi nal över Bo 
Persson/Björn Grip, Hörby. Den andra pajk
klassen dominerades av Gert Olsson/Gert 
Lindström, Ystad, och även om segern i 
finalen blev så knapp som 21-19, 22-20 
var det bästa paret som vann. 

Flickornas dubbelklasser samlade så få 
deltagare att de t här ald rig hann bli riktigt 
spännande. 

Arrangörerna har a ll h e der av å r ets si<OI
SM. För att h· Ila kostnaderna nere för d el
tagarna h a de man ordnat en billighetsför
läggning där bå d e ordning och r e da h ä r sl<ade . 
Ett ann at uppsl<attat inslag var en sär sl<ild 
skolbal p å lördagsl<vällen . 

Priset till bästa slwla - uppsatt av Sku
rups slwlor - g icl< till Hälsingborgs s kol 
idrottsför ening och h ämtades av Lena Rund
ström, suve rän segrare i C- l<lassen. Som 
prisutdelare fun ger a de si<Oldire l<tören i Mal
mö och tilli l<a ordföranden i Skånes s kol
idrottsförbund Lars Iij e!lman. 

Carl-Ewert Österberg 

*** 
I den vårliga slutspurten av bt-säso ngen 

har det också varit Akademiska mästerskap, 
där herrsingelmästaren heter .Jan Lindroth, 
Uppsala, och dammästarinnan Britta Imfelt, 
Göteborg. Uppsala vann lagtävlingen. I öv
rigt lå ter vi resultaten tala: Herrsingel : .Jan 
Lindroth , Uppsala. Damsingel: Britta Imfelt, 
Göteborg. Herrdubbel: Björk-Ståhl, Göte
borg, samt mixed dubbel: Bergendarffi 
Abom, Stockholm. Lag: Semifinaler: Uppsala 
-Göteborg 5-0, Lund-stockholm 5-3. Final: 
Uppsala-Lund 5-3. 



-~-----------~--.--~~-'----

P orslin och sil ve r utställes 
av Skurups husmodersförening-

Utställningskommitten . i färd med alt registrera. Fr. v. fru Gunborg 

Larsson, Ruth Christian s och $fina . Gransfröm. 

Många värdefulla och antika pjä'- nämligen amanuens Liselotta Ehren'
ser i silver och porslin samlades in stråle-Fischer att gå igenom samtli-

ga saker samt värdes-ätta dem. se
under tisdagseftermiddagen på Sku- nare på kvällen med början kl. 19.00 
rups hotell. Föremålen kommer att kornmer hon att hålla föredrag om 
kunna beskådas ' i den porslins- och just gamla'· silver~ och · porslins~åker, 
silverutstäl1nihg sÖm Skurups" 'hus- ·Föredraget koijlmer då att illustre
modersförening anordnar i hotellets ras m'ed de olika föremål som finns 
stora sal i kväll. I spetsen för ut- med på utställningen. 
ställning:skommitten står fru Stina Även tidigare har Sk\lrups husmo
Granst~om, Brodda. ... . dersfärening ordnat liknande utställ-

Det ar m_edl~mmarna sJalva m?.m r.ingar, vet sekr. inom föreningen fru 
husmodersforer_ungen son; låter stal- Inga Lindgren att omtala. De har 
la ut alla de gamla fma sakerna alitid rönt stort intresse från med
och de kommer också att _bh nog- lemmarnas sida. Äver utomstående 
grant granskade av expertis under är välkomna att titta på utställning
onsdagseftermtddagen. Då kommer en. För dem som är intresserade av 

silver- och porslin finns säkerligen 
mycke,t värdefullt att beskåda. 



Gammalt silver och porslin 

\ 

Fr v Ruth Christians, Skur'up, fru Sti'}a Gmnström, Brodda, fru Inga 
Nyström, Skurup, sam t amanuens Lise-Lotte Ehrenstråle-Fischer beund

rande en kanna av Carl Petter Norlin, mästare i Mcvlmö 1829.-1843 

En utstäN!nling av ga:mrn~t sidiver och pot:Slllll har \'llirit am.olldn,::id av 

Sklumups husmad-ersför.e.n6n~. OBi :WO n!lljl11<rn~r iingJick i l'ekvts1taJI1J, b1rullld 
vllika märkt-es pjäser från 15fl0- och 1700- ta,let. Ffuemållei!JJ blillV ockJSå 

saikkll11lll!ig;t bedöm~a av a:m.a•nlu:~ Liseilotte Eh!rteiliSI!lnåle-Fischer, som 
fiaoo!n ~am1in.gen bådle värd-efull och ia'lltressan.t. 

Av föremålen kan nämnas en ka samt en nattvardskalk daterad 
1500-1!3'i!s P"tEI!t f i1åm. s~.immiiJ:IE]? kyr-/1730. Från sist nämnda århundrade 

/~)/ !
/._J kan också nämnas en strösockerskåL 
(/ E:1 todtdy~\:E:C: ITll:a:, :dCr;!E;!'ik:::dl i A:rniE':,~ka, 

hörde' .till eelebriteterna. Kans~e in

te så mycket för si,tt värd·e, som gen
am sin historia. R:annan hade näm
ligen inte kommit i dagen förrän på 

~·~m u·;~:t 1 ~~~d in:~·:·ö~~~~~:~~~;~r~z~ 
t/ (//le l :CI~·:·'- 70 å.n;; i;d , D2·t v:r •e'tt ~~~v-

skifte; där för·emålen i kofferten blev 
synade, · som gjorde · a tt toddykan
nan åter kom i dagen. 

Äv-en bland porslinet fanns det 
många vackre pjäser från Rörstrand 
.och Gustavsberg. Vad som framför
alUt amanu~ms Ehrenstrå1e..afischer 
pekade. på var, hur man skiljer äkta 
saker från senare tici·ers efterapning
ar. Husmödrarna ,fick veta att det 
är •inte guld .allt som glimmar och 
det ~ordras ·faktiskt · sakkunskap ffu· 
a~t kunna värdera rätt. S1utsumane
ring .gavs av _husmodersför-eningens 
ordf. fru Margar,eth.a Sylvan, Sva
neholm, där hon betonade nyttan och 
glädjen a v den arrangerade utställ
ning•en. 

MOR och BARN ........ 

Fru SIV LINDSKOG med dottern CATERINE; 6 mån., Skurup 

(Foto: · Sern~rt, Skurup) 
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Veteranskytt fältskyttemästare 

Fr. v.: årets fältskyttemästare i Skurups skytteförening Valdemar Johans
son tillsammans med enda kvinnliga deltagaren Tyra Nilsson samt 

Tore Jönsson. 

Vid Skurups ärliga fältskyttetävling i Slimmingeterrängen inträffa
de något av en sensation. De deltagande veteranskyttarna Valdemar 
Johansson och Hjalmar Persson utklassade alla de övriga, deltagarna 
och lade beslag på mästaretitel och andra plats. De båda låg lika 
efter avslutad skjutning och särskjutning måste avgöra. I denna seg
rade Valdemar Johansson, som således blev årets fältskyttemästare. 
Han var äldste deltagaren med sina 65 år. 

Atta stationer hade skyttarna att tr.; 2) John Jönsson, Staffanstorp 23; 
avverka varav de fem första utgjor- 3) Tore Jönsson 22. . 
de huvudskjutningar och de tre sis- Högre klassen: l ) Hjalmar Persson 
t~ mästerskapsskjutningar. Ett tret- 27; 2) Waldemar Johansson 24· 3) G. 
twtal man från skytteföreningen del- S. Nilsson 22; 4) 'Nils Nilsson' 21· 5) 
!og i .tävlingen. Det var inte precis H. E. Hansson 21; 6) N. G. Olsson' 21. 
rdealvader under den tid skjutning- Lägre klassen: l) Erik Jonasson 20· 
arna J?ågi.~k. Dis och. d~ma försvå- 2) Torsten Larsson, Beddinge 20; \3) 
rade 1 hog grad skJutmngarna och Gunnar H. Nilsson 18. 
emellanåt rådde endast en sikt på Insatsskjutning mästerskapsmålen. 
400 meter. Målen utgjordes av 1/6 Mästarklassen: l) Gunnar Rasmusson 
figur på 200 m, 1/4 figur på 250 m, Staffanstorp 16; 2) Tore Jönsson 15· 
Motala 3 på 350 m, huvud på 190 m, 3) S. E. Rödseth 14. · ' 
hund P~i-300 m, red. 1/1 figur 275 m, Högre klassen: l) Waldernar Jo-
1/3 figur på 400 m och 1/2 figur på hanssan 16; 2) N. G. Olsson 16· 3) 
425 m. Wilhelm Persson 14. ' 

Resultat i fältskjutningen blev: Lägre ·klassen: l) G~nar H. Nils-
Mästerskytt: Waldemar Johansson son 18; 2) Arthur Chrrs~ensson 16; 3) 

40 tr. ; 2) Hjalmar Persson 40. 3) S Thorsten Larsson, ~edd~ge 1~. 
s. Rödseth 39· 4) N. G. Ols~on 37 : Hyltaskags ~andrmgspns , erovrades 
5) Tore Jönss~n 37 'lav Sven E. Rodseth och Normas vpr 

· av Waldemar Johansson. Prisutdel-
Huvudtävlingen: ning på Skurups Hotell lördagen den 
Klass mästare: l) ~. E. Rödseth 25 16/11 klockan 18.00. 

SPARB~~KSRALLYTISKURUP 
FICK STOR TILLSLUTNING 

Söndagens sparbanksrally i Skurup överträffade alla förväntningar i 
fråga om deltagarantal. Inte mindre än 86 startande anmälde sitt del
tagande. Betydligt fler personer var dock med då de flesta bilar var 
fullsatta av övriga familjeme!Uemmar Alla genomförde också banan 
även om några missade några punkter. En körgård 1>å torget mitt för 
sparbankslokalerna avslutade rallyt 

Priser var uppskatta för dem som 
deltog och rallyvinnare blev en 20-
årig blentarpsyngling vid namn Ar
ne Persson som lyckades komma un
dan med endast 2 prickar Han, jäm
te tvåan, Sven Ake Ljunggren, fick 
mottaga var sin obligation i pris 
Banan som mätte 84 km hade start 
och mål vid sparbanken i Skurup 
och gick sedan över s tenbäck ö. 
Vemmenhög, Rydsgård, Mossby och 
Skårby som östligaste punkt. Hem
'färden gick sedan över stenberget 
1och Slimminge. 

På distansen hade de tävlande att 
klara av fyra bemannade kontroller 
och en obemannad sådan På de be
mannade kontrollerna hade man att 
besvara vissa knepiga frågor bl.a. om 
sparbanken, men det blev även till-

l fälle till avkoppling i Rydsgård där 
sparbanken bjöd på gott och stär

l kande kaffe. Trevligt tyckte rally
åkarna det var vid stenberget där 
man fick åka genom en tunnel, in
sprängd i berget 

Tävlingsjuryn hade det ganska be
svärligt med bedömningen emedan 
fell!örningsprocenten var obetydlig. Först på banan var Gunnar Nilsson, 
Det enda man hade att prickbelasta 
var frågorna vid kontrollema samt ö. Vemmenhög, som här sänds i 
den avslutande körgården. Denna väg av MHF-ordf. i Skurup, Thu-
bestod av 4 proc, två fickparkeringar . 
samt back- och bromsprov. Banläg- re Carmen. 
gare var Gunnar Jönsson och John 
Hansson och de fick av deltagarna all' Georg Ma~kerup, 5) Sven. Nilason, 6) 
heder för den trevliga sträckan. I Knut Hed.m, 7~ Sven Errk Hansso~, 
övrigt har rått e.tt gott samarbete mel- 8). Per Erik Rmgberg, 9) Sven Erik 
lan Skurups sparbank och M:HF Lindberg, 10) Hans Inge Mårtensson, 
vid utläggningen av rallyt, vilket ock- 11) Rolf Andersson, 12) Anita Borg, 
så betonades när prisutdelningen 13 Oscar Olsson, 14) Jan Olsson, 
skulle äga rum Både sparbanksdi- 15) Ebbe Ben.gtsson, 16) Jan Olsson, 
rektör Ake Bokander o.ch MHF: ordf. 17 .Lars Severr~sson, 18) Bertil Rund
Thure Kamrt\n, lyckönskade varand- kviSt, 19) Strg A. Andersson, 20) 
ra till den lyckade dagen som man Sven Leo Larsson, 21) Ake Persson, 
uttryckte sig "gott kunde följas av 22) Thore Brandt, 23) Valter Anders
flera". God service lämnades också son, 24) Kurt Persson, 25) Erik Kalls
de .tävlande av de övriga funktionä- torp. 
rerna. Ettan och tvåan fick var sin oh-

Vinnare i rallytävlingen blev: l) ligati~n medan de övriga fick motta 
A~ne Persson, Bientarp 2) Sven Ake spargrisar i pris. I övr~ kan med
LJunggren, 3) Hasse Svensson, 4a- per delas att lördagens insättarresultat · 
'-----------~-;__;_...j också blev rekordstort över 950 in-

sättare kunde räknas in när dagen 
var slut kl. 15.00. 



Skurupspolisen utreder trafikolyckan strax utanför Skurup. Bilen totalkvaddades. 

,. 

Åldre makar oskadda 
efter volt med spOrtbil 

Två makar i 50-årsåldern klarade sig genom ett mirakel oskadda vid en kuslig bilolycka strax söder 
om Skurups köping vid 14-tiden på söndagen. Det äldre pa1·et körde av vägen och voltade med sin split
ternya sportbil. I hög fart kastades den upp ur diket igen och hamnade på taket totalt hoptryckt i en 
halvannan meter djup grop. Mannen kastades m· bilen och kvinnan hamnade på golvet i baksätet. Om

tumlade men oskadda kunde de ta sig ur bilvraket, 

t/ Dn z-//- 1 r/ z /"; c c / 

Bankrally i Skurup 

$parbanksrallyt i Skurup samlade 86 startande . . Sparbanken och MHF 
· var arrangörer och banan var 8,4 mil. Seorare blev Arne· Persson, 

Blentarp, på andra plats kom Sven-Ake Ljunggren med maka, Skurup, 
(se bilden) och trea blev Hasse Svensson, Skurup. · 



Dagens segerherre och värd för skjutningen ' Valdemar Johansson, t v, 

Slimrrtingeby, med ertda kvinnliga deltagare, lärare Thvra Nilsson, 

Skurup, samt ·Sven Rödseht. 

W ALDEl\1AR. JOHANSSON 
' . ~ . 

VÄLTSKYTTEMÄSTARE 
Skurups sky~eförening anordnade på söndagen sin traditionella 

höstfältskjutning ined mästerskap i Slimminge. Veteranerna utklassade 

alla övriga deltagare och lade beslag- på mästartiteln och andraplatsen. 

Bravaden stod Waldemar Johansson och Hjalmar Persson för. B~da 

sköt 40 träffar i mästerskapet och särskjutning måste äga rum för att 

kora mästaren. 

Inom skjutningen sköt tävlingens Högre klassen: l) Waldemar Jo

äldste deltagare Waldemar Johans- hansson, 16; 2) N. G. OI~on, 16; 3! 

son, 65 år åtta träff och tävlingens Wilhelm Persson, 14. , 
näst äldste deltagare Hjalmar . ePrs- Lägre klassen: l) Gunnar H. Nils

son 64 år sju träff. son, 18; 2) Arthur Christensson, 16; 3) 

Det var en mycket trevlig skjut-. Thorsten Larsson, Beddinge, 13. 

ning ~om banläggarna hade lagt upp Hylta~kogs vandringspris erövrades 

i deri mycket lämpliga terrängen i' av Sven E. Rödseth och Mormas 

Slimminge._. . vandringspris av Waldemar Johans-

Mä-sterskytt Waldemar Johansson, son. Prisutdelning blir på Skurups 

40; 2) Hjalmar Persson, 40; 3) S. E. hotell lördagen .den 16 november. 

Rödseth, 39; 4) N. G. Olsson, 37; 5) 
Tore Jönsson, 37. , 

Klass mästare: l) S. E. Rödseth, 
25; 2) John Jönsson, Staffanstorp, 23; 
3) Tore Jönsson, 22. 

Högre !<lassen: l) Hjalmar Pers
son, 27; 2) Waldemar Johansson,! 24; 
3) Gunnar S. ·Nilsson, 22; 4) Nils 
Nilsson, 21; 5) H. E. Hansson, 21; 
6) N. G. Olsson, 21. 

Lägre klassen: l) Erik onasson, 
20; 2) Torsten Larsson, Beddinge, 
20; 3) Gunnar H. Nilsson, 18. 

Insatsskjutning mäsyerskapsmå-
len. Mästarklassen: l) Gunnar Rass
musson, Staffanstorp, 16; 2) Tore 
Jönsson, 15; 3) S. E. Rödseth, 14. 

Rel~tor G. l(nutsson omgiven av fr. 
v. Paul Ingvar 

Olsson, Norra Aby, Bengt Malmquist, Trelleborg, Bengt An

' dersson, Trelleborg, och Bertil Stamå, Källstorp, när helårs

kursen vid lantbruksskolan i Skurup avslutades. 
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Sextiofem elever kom i går 
till Skurups lantbruksskola 

Följande kvintett hörde· till de nya eleverna vid Skurups lantmanna
skola. Fr. v. John E. Nilsson, Sövestad, .Karin Ahlgren, Trelleborg, 
Ann-Charlolla Bergström, Malmö, Gunnar Persson, Forshälla, och 

Stig Lindgren,·' Kvarnby. 

Ett nytt skolAr, det 56:e i ordningen, började under måndagen pA 
Skurups lantbruksskola. Inalles 65 elever installerade sig på skolan 
fördelade på tre kurser, nämligen femmånaders grundläggande yrkes
kurs: praktisk-teoretisk yrkeskurs och specialkurs i maskinlära. Av 
de 65 elevepia utgör tre flickor, en i vardera kursen. 

Första dagen började med upprop l vestad, Lars-Ove Nilsson, S. Sandby, 
för eleverna i lantbruksskolans au- Be:flgt-Sture Olsson Svenstorp, Be~t!!t-

.. .. Erik Persson, Skytts-Vemmerlov, 
la, dar rektor Gunnar Knutsson hal- Elert Persson, Oxie, Folke Persson, 
sade välkommen. Han riktade också Lövestad, Gunnar Persson, Tershäl
några ord till eleverna och uttryck- la, Hans-Inge Persson, Hylteherga
te sin glädje över att så ,många kvarn, Skurup, Lru;s-Folke Persson, 
kommit till skolan samt betonade Borups gård, Klagerup, Lennart 
att inför den omvälvning vårt lant- Persson, Södergä1:d, Skytts-Vem~er-

' bruk f. n. genomgår behövs goda lov, Torsten Ra1hle, ystad, KJell
och gedigna kunskaper för att få Tor~ Tradgårdh!. Everodslund, To
ut mesta möjliga. Aven omdaningen mehlla, Sven_-Goran. Wext, L:a Al
inom lantbruksundervisningen berör- stad, Lars-Goran W1lhelmsson, Bac-
des av rektor Knutsson. .- kagården, Skurup. 

Eleverna i de olika kurs~r~'. är Grundläggande praktisk-teoretisk 
följande: Grundläggande yrkeStt'u,t- helårskurs, 9 elever: Bengt Anders
sen, 40 elever: Hans~Ove ATider$- son, Katslösa, Bo Andersson, .. st. 
son, Signestorp, Trelleborg, Inge Allr SlågalJl, Ann-Charlotte Bergstrom, 
dersson, Sillaröds nygård, ·Lövestap, Malmo, Jan oCederohlm, Ystad, G!ln,
Jan Andersson, Klasaröd, Kurf-Ing~ n:u· Hedem:a, Smål<l;ndsstenru·, Tor
var Andersson, Glemmingebro, Rolf g1l Johansson, L:a Is1e, S. Aby, Rag
Andersson, Jordberga, Heintich Paul nar Månsson, _Hemmesdynge, Klags
Biester, Askliden, S. Aby, Claes-Ing- torp, Ivo Mottus, ~und, Ingmar 
var Brodin, Kronedal, Klagstorp, P~rs.~on, Munka-Agard, Munka
Ingvar Christoffersson, V. Kärrstorp, LJtmgl;>y. 
Lars Cedergren, Thorslätt, ö. Grevie, . Spq~ialkurs i maskinlära 16 elever: 
Bernt Elofsson, .Baldringe, Anders KaHn Ahlgren, S. Virestad, Hans 
Göransson, G4)Jetorp, Tr~lleborg, Ar- Hansell, Skivru·p, l,ars-Erik Hansson, 
ne Hansson, Minnesbergs gård, Kjell Vallby, Klagstorp, Sven-Arne Hen
Hansson, Trelleborg, Birgitta Hem- ningsson, Brandstad, Bo Hågerup, 
tning, Harli:isa, Sven Johansson, Sjö- Soslätt, Klagstorp, Jan Isgren, Kall
bo, Arne Joneby, 'Arvidslund, Löve- sjö, Skurup, Stig Lindgren, ö. Katt
stad, Inge Jönsson, Holmby, Sten- arp, Ingvar Lunderot, Asagården, Ve
Gösta Jönsson, Skurup, Stig-Arne beröd, Lars-Göran Magnusson, Skeg
Jönsson, Sälshög, Tomelilla, Ingvar rie, Bertil Nilsson, Torpgården, Smy
Larsson, Skurup, Ivar Mauritzson, gehamn, Göran Olsson, Vista gård, 
Assmåsa, Ingemar Mårtensson, Al- Asumtorp. Rune Olsson, rhilshage, 
stad. Per-GJlnnar Jl1årtensson, Ons- Vellinge, Kurt Persson, Lövestad, 
lunda, Rolf Mårtensson, St. !sie, Thore Påhlstorp, Pålstorp, Sjöbo, 
Bengt-Sture Nilsson Bernadsro, Hans-Ingvar Wilhelmsson, Svl\rte
Ystad, Bengt-Åke Nilsson, Karlsro, mölla, Sk.-Charlottenlund, Rolf östh, 
Anderslöv, John-Erik Nilsson, Sö- Stensgård, Anderslöv. ' 

.30 
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Skurupsbo blev 
sp~_r~~~!(y~~~ar~ . 
på ·födelsedagen 

En glad överraskning blev hundra
lappen från sparbanken för ty

pograf Erik Bengtsson. 

Glad i går över att ~unna räknas 
bland spanbanksveckallS vinnare var 
typograf E r i k B e n g t s s o n, 
Skurup. Vinsten kunde knappast ha 
kommit lägligare än den gjorde. Det 
råkade nämligen bli precis samma 
dag som hr Bengtsson firade sin 38:e 
födelsedag. 

Naturligtvis var det en överrask
ning när bankdir. Ake Bokander 
från Skurups <ulanbank ringde på 
mor.g:onen och meddelade att jag 
vunnit hundra kronor i •det lotteri 
som banken ordnat för insättarna 
under sparbanks~ckan, omtalar hr 
Bengtsson. Under måndagen gjorde 
jag en insättning, men någon tanke 
på att vinna hade jag knappast, 
menar den lycklige födelsedagsvin
naren. Nu lrom ju faktiskt spal'ban
ken som födelsedagsgratulant, vilket 
var kul. ' 

Från bankens sida meddelar man 
att det visst inte ä1' var dag under 
spanbanksveckan man råkar ha så
dan tur med vinstutdelningen. Men 
för de andra vinnarna blir det ju 
faktiskt någ;ot av en andra födelse
dag när de får besked om vinsten., 
Bankdfr. Alke Bokander vill också 
påminna intresserade om att den 31 
oktober är sista dagen at t börja 
lönspara, d. v. s. som vederbörande J 

vill ha en challS att deltaga i det l 
extra lönsparlotteri som ordnats i l år. Högsta vinsten är här liksom i det l 
oroinarie 25.000 kr. 

l 
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MOR och. BARN 

GURLI LARSSON med sonen GöRAN, 11 år, och döttrama 
GULL-BRIIT, 10 år, och GUNILLA, 8 år, Beddinge 

(Foto: Semert, Skurup) 

Höstmöte i Börringe bygdegård 
.med Södra Skånes krets av CUF 

Fr. v. kretsorganisatör Per Arne Åkesson, Skurup, krelsordf. Bo Åker
man, Gässie, v. sekr. Brita Viberg, Gislöv, distriktsordf. Malle Jepps
son, Limhamn, kretssekr. Berith Andersson, Skurup, och Karl E. Ols-

son, Alstad. 

Södra Skånes krets av C U f hade på ~öndagskvällen ett välbe
sökt höstmöte i Börringe Bygdegård. Till att leda kväll~ns förhand
lingar utsågs Bo Åkerman, Hököpinge, och till sekr. för kvällen 
valdes Berit Andersson, Eksmaden. Ordf. hälsade välkommen med en 
särskild välkomsthälsning till distriktets ordf. Malte Jeppsson. 

Kretsens organisatör Per Ame samt antalet cirklar som kommer att 
Åkesson, var första man och han vara i ar.bete. Kretsorganisatören ef
utdelarle ·både r.os och ris men kanske terlyste namnuppgiLter från de olika 
mest ris av den anledningen att det avdelningarna på deras insamlingsle
verkade som avd. inom kretsen ha- dare för att komma igång med in
de stagnerat i sin utveckling, vissa samlingsarbetet .för· u-landsfon.den så 
avd. kanske rent av kom att vid- f<>rt som möjligt. Till sammankallan
kännas vissa medlemsförluster, men de Iedamot i T.O.s diskussionsklubb 
det återstår två hela månader och utsågs Göte Karlsson. 
alla avdelningarna har inte haLt si- Efter möte,ts avslutande talade 
na höstupptaktsmöten. och ~rån de distriktsordf. Malte Jepsson om u
a:Yd.som .. ev. hade sma moten på landshjälpen och re.dogj<>rde för 
lordagskvallen hade några rapporter CUFs arbetsinsatser i Eti<Jpien som 
!"te J<:ornmit' fr~m, Y.arför m~ ~og hade ibesökts av 13 deltagare och 2 
mte hor se alltfor morkt på s1tuatw- ledare från Svenska CUF -org. Från 
nen.: . . dessa deltagares oHka ar.betsplatser _Tavlmg~ledaren Olle 11h~son redo- visades fär~bi1der där man kunde/ se 
morde for kretsens tavlmgar och deras ar.betsinsatser. Talaren berörde 
det .. i\ve;n hiir kunde _ma;n hysa vissa att speciellt underv1sningsväsen
:petankligheter ang. tav-lmgsverksam- det var sorgebarnet ty i landet fanns 
heten. Tävlingsledaren meddelade att allmän sk<Jlplikt men endast c:a 7 
s~ndage~ ~en ~ n~v. k~~er ~et .att proc. hade möjlighet att. utny;ttja 
hallas tavlmg 1 rattsknvrung l Bor- detta av den enkla anledningen att 
ringe Byg~egård. ' . det inte fanns varken skolor eller 

Informa.t1onsledaren Sven Bertil kvalificerade lärarekrafter. De som 
Persson. redogjQrde för det politiska genomgått skol<lrna sögs snabbt upp 
aPbetet mom kretsen och uppmanade i det administrativa al'betet varför 
m~~emmarna ~tt så ~ycket s'?m olika näringsgrenar fick vara utan. 
moJhgt deltaga 1 de pohhsk~ stud~e- Nu hade det , skrivits kontrakt med 
cirklarna, samt anordna dlSk:u_ssro- Ev fosterlandsstiftelseq. Qffi hyggan-

Iner med de kommunala mynd1ghe- äet av en skola i Back-o kostnads
terna för att få lite inblick i k.orn- beräknad till c:a ·400.060 kr. Dessa 

lmunernas förvaltning. . medel l>kall man nu samla ihop på 
Kretsens studieledare fru Elsa frivillighetens väg. 

Persson redogjorde för de olika stu- . 
dieciPklarna som är upptagna i vin- Se.dan följde samkväm där man 
terns studieprogram men var det för dansade , till tonema av Bo Wickers 
tidigt att uttala s1g om hur studie- orkester. I pausen underhöll Meners
intresset kommer att fördela sig ta Färs CUFs ca~baregäng. 



TRELLEBORGs ALLEHANDA - 0 3 
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·Tili de nya eleverna hörde ovanstäende trio. Fr. v. ·Karin Ahlgren, 
S. Virestad, Rune Olsson, Vellinge, och Lennart Persson, 

Vemmerlöv. 

S. Virestads-flicka blev första kvinnan 
i Skurups lantbruksskolas maskinkurs 

Skurups brukssk~~a ~ade under l dergren, Thorslätt, ö. Gl'evie, An
måndagen upprop for lasåret med ders Göransson Gävetorp Trelle-
65 elever: Den grundläggande yr- ' . ' 
keskursen har samlat 40 elever, borg, Ar?-e Hansson, Mmnesbergs 
den grundläggande praktisk-teo- gård, ~Je!! I.Jansson, Trelleborg, 
retiska helårskursen nio elever sten-Gosta Jonsson, SkuTup, Ing-

h l tl . . lk . var Larsson, Skurup, . Ingemar 
oc s u Igen speCia ursen 1 ma- Må t Al t d R If Må _ 
skinläM 16 elever. r ensson, s a , o . r 

tensson, Alstad,Rolf Mårtensson, 
De flesta eleverna är frän sko

lans egentliga rekryteringsom
räde. Ivar och en av kurserna 
ingår en· kvinnlig elev. Det är 
första gängen man har en kvinn
lig elev i maskinkursen. Hon he
ter Karin Ahlgren och är frän 
Södra. Virestad. Hon har tidigare 
genomgått såväl vinte:rku:rsen 
som fortsättningskursen vid sko
lan. 

65 elever innebär också att sko
lar är fullbelagd liksom tidiga
re under de senaste läsåren. 

Bland eleverna är: Grund
läggande yrkeskursen: Hans-Ove 
Andersson, Signestorp, Trellebo:rg 
Rolf Andersson, Jordberga, Hein
rich Paul Beister, Askliden, s. 
Aby, Claes-Ingvar Brodin, Krone
dal, Klagstorp, Ingvar Kristof
fersson, 1il. Kärrstorp, Lars Ce-

St. !sie, Bengt-Ake Nilsson, 
Karlsro, Anderslöv, Erik Persson, 
Skytts Vemmer~öv , . Hans-Inge . 
Persson, Skurup, Lennart Pers
son, Södergård, Skytts Vemmer
löv, Sven-Göran Wext, L:a Al
,stad, Lars Göran Wilhelmsson, 
Backagården, Skurup. 

Grundläggande praktisk, teore
risk helårskurs: Bo Andersson, St 
Slågarp, Torgil Johansson, L:a 
Isie, Ragnar Månsson, Hemmes
dynge, Specialkurs i maskinlår

1
a: 

KaTin Ahlgren, s. Virestad, Hans 
Hansen, Skivarp, Lars-Erik Hans
son, Vallby, Bo Hågerup, Soslätt, 
Klagstorp, Jan Isgren, Kallsjö, 
Skurup, Lars-Göran Magnusson, 
Skegrie, 'Bertil Nilsson, , Torpsgår
den Smyg·ehamn, Rune .Olsson, 
Inilshage, Vellinge samt Rolf 
östh, Stensgärd, Anderslöv. 



( 

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

Fru GULLI RASMUSSON med sonen ROLAND, ll/2 år 
(Foto: Sernert, Skurup) 

/ l / //' 

- -------= 

· ~ ...... M O R och BARN__, 

Fru ULLA LARSSON med dottern MARGARETHA, Skurup 
(Foto: Sernert, Skurup) 

'( 
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N. G.OISson 1 
k~pistsegrare 1 

Hemvärnschef Nils Nilsson, Skurup, 
N. G. Olsson, Skurups och Hjal

mar Persson diskuterar träffen i en 
av figurerna vid K-pisftävlingen. 

Vid sömlagens k-pistfältskjutning 
i Hassle-Bösarp segrade Nils G. 
Olsson Skurup med 40 träffar. Det
ta slag av fältskjutning är den 
första som ordnats av de skytte
intresserade organisationera i Sku -
rup. Tävlingen var upplagd av or
tens hemvärn och FBU-sektion. In-

l 
tresset var stort och ett 20-tal skyt
tar deltog. 
Något idealväder rådde inte under 

skjutningarna utan ett besvärande 
dis irriterade skyttarna. Resultaten 
blev dock överlag goda och ,blev en
ligt följande: Klass A: l. Nils G. 
Olsson 40 tr., 2. Tore Jönsson 38 
tr. 3. Einar Jönsson 36 tr, 4. Nils 
Nilsson 34 tr, 5. Hjalmru· Persson 
30 tr, 6. Gunnar Hj. Nilsson 29 tr., 
7. Erik Jonasson 26 tr, 8. Bengt 

~
·nsson 20 tr, 9. Henning Larsson 

tr, 10. Malte Fredriksson 20 tr. 
Klass B: l. Göran Jönsson 24 tr. 
Helge Jönsson 23 tr, 3. Inge An

ersson 22 tr, 4. Ake Jönsson 20 tr., 
Börje. Andersson 14 tr. 

y-

) 
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K -pistskytte i Skurup 

Segraren N. G. Olsson får sin tavla markerad av Gunnar H. Nilsson. 

Hemvärnet och FBU i Skurup hade på söndagen anangerat k
pistskytte i Hassie Bösarp. Segrare i tävlingen blev Nils G. Olsson 
som svarade för fina 40 träffar och hade två träffar mer än Tore 
Jönsson som i sin tur distanserade Einar Jönsson med lika stor mar
ginal. 

Klass Ii.: l ) Nils G Olsson 40 träff; 
2) Tore Jönsson 38; 3) Einar Jönsson 
36; 4) Nils Nilsson 34; 5) Hjalmar 
Persson 30; 6 Gunnar Hj Nilsson 29; 
7) Erik Jonasson 26; 8) Bengt Jöns
son 20; 9) Henning Larsson 20; 10) 
Mal te Fredriksson •,20. 

Klass 8: l) Göran Jönsson 24; 2) 
Helge Jpnsson 23; 3) Inge Andersson 
~2; 4) Ake Jönsson 20; 5) Börje An
dersson 14. 

s' 
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Potterstammen på Dybeck 
firar l 00-årsininne: l o ar 

Ett välbevarat fotografi av greningerbesättningen på Dybeck som fin.ns hos lantbr. Jöns Sträng, St. 
Bedding e. 

-Av ALLAN ANDERSSON-
Ett stort fotogrllfi med en nötkreatursbesättning, som lugnt betar i en idyllisk hage och en kvintett mjöl

kerskor i förgrunden, finns bevarat hos f. lantbr. Jöns Sträng, Villa Freja, St. Beddinge. Den tavlan minner i 
dag om en stor händelse i den skånska · nötkreatursavelns historia, som inträffade för jämt 100 år sedan, och 
som fick många lovord flera årtionden framåt. 

Djuren, som så fridfullt betar i 
ärvningsegenskaper skulle ställa ho
ning. Deras huvud och delar av iben 
och svans är vita. De tillhör den 
Gr.oningerbesättning, vilken började 
inplanteras på Dy.becks säteri år 1863. 

GRONINGERTJUR. 

Detta skedde ,genom import av gro
niDgertjuren Potter, vars goda ner

. ärvningsegenskaper,- skulle ställa il).o
nom som en av de främsta tjurarna 
inom sin rall. Tjuren Potter köptes 

på den !itora internationella kr~fturs
utställningen i Hambur,g på inråd-an 
•Och a_nvisning av prof. Hjalma.r 

/ Nathorst, Alnarp. 

j NERTECKNAT. 
j Allt om tjuren Potter och gro- Alla data om tjuren Potter och 

holm, där det alltjämt finns bevarat. 

PRISBELöNTA. 

Under sin livstid var Potter med 
på alla större lantbruksutställningar 
både i in- och utlaru:l. Aven avkom
man ~om upp till prisbelöningar och 
i Göteborg fick hela Potterstammen 
stora guldmedaljen år 1871. l an
teckningarna på fotografiet står vi
dare, att 25 år senare år 1898 kom 
ett större ressällskap bestående av 
)e.damöter i Deutsche Landwirtiche 
Gesellschaf\t på besök ~ill Skåne för 
att studera lantbruket i provinsen. 
Sin resa avslutade dessa herrar på 
Dy.beck, där •boskapsstammen så be
hagad·e och intresserade dem att de 
önskade ett fo.tografi över densam
ma. Det fotografi det tyska lantbr.uks
sällskapet erhöll tor.de vara detsam- . 
ma som lantbr. Sträng har lwpia av. 

FöRÄDLAD. 

j
ninge!1besättningen på .Dy.beok ihar besättningen har nerfecknats bak 

på fotografiet av lantbr. Jöns Gronin,gerrasen ifick a1drig !l"ilclLg 
lantbr. Jöns Sträng tecknat ner efter utbredp.ing i Skåne, trots att den 
originalskrifter på ik,ontets baksLda. Str~ng. med åren blev alltmera förädlad, där 
Där står ibl.a. omtalat att den väroe- man främst lade ' vikten vLd mjölk-
fulla tjuren var född hos en bonde l erhöll på utställningen 1:a pris och egenskaperna. På DYlbeck dog stam
i ;provinsen Groningen, Holland år såldes till Dy.beck för 115 tbaler. Ef- men ut i och med att den nedsmit-
1860 samt att den blev skickad till ter tio års tjänstgöring .avlivades Pot- tades av mul- och klövsjuka. Man 
;utställningen i Hamburg av ett hol- ter och hans skelett skänktes till/ tvingades då slaokta ut alla djuren 
ländskt lanthushållningssällskap. Den :kungl. veter~ärhögskolan i Stock- och sedan anskaffades låglaru:lsdjur. 
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Vad ·· är det 
i egentligen? 

. \ 

Den . mystiska "pappersdraken" visas här upp av 1 :e poliskonstapel 
A. Lojakt, Rydsgård. 

BRINNANDE FÖREMÅL FRÅN SKYN 
Ett eldsvådetillbud av mera ovan

ligt slag har inträffat hos lantbr. 
Nils Andersson, Slimminge. Ett ly
sande eldklot singlade nämligen i 
.skymningen ner från himlen och 
höll på ·att ·sätta ·eld på en halm
stack belägen intill gården. 

Det var en ren händelse som 
gjorde att lahtbr. Andersson fick 
syn på det lysande föremålet, när 

. han höll på med sina gårdssysslor. 
i . Händelsen;inträffade. vid ·17 -tiden· pji 

eftenitiddageti· och i 'deri•· begy.jmlm-
\Je skymningen .såg föremålet ut 
som ett eldklot med svans efter sig. 

·Hr Andersson trodde först att det 
l . 

1
·' rörde· sig ·om- en meteorsten, men 

när han kom fram till nerslagsplat
sen såg han att det rörde sig om 
ett helt annat föremål. 

Den brinnande tingesten liknade 
närma.st en pappersdrake av nå
got slag i färgerna gult och blått. 
I ena kortändan fanns en ~tåltråds
konstruktion med en ögla och det 
var föremålet som var anbringat i 
öglan som brann. Lantbr. Anders
son fick· naturligtvis snabbt släckt 

· e,lden , oc;h sj~ va pappetsdraken 
' blev så gott ·som-·oskadad. •Själv vet 
· inte hr Andersson vad det kan 

röra sig om. Kanske ett fult pojl< 
streck, menar han. 

Även polisman A. L o j a k t i 
Rydsgård ställer sig frågande till 

det mystiska foremålet efter en 
första undersökning. Den välgjorda 
konstruktionen av draken vittnar 
dock om att det knappast kan ha 
varit pojkar som själva förfärdigat 
tingesten. Det kan lika lätt här
röra från en militäröVning av nå
got slag, menar poliskonstapel Lo
jakt. Det brinnande föremålet kan 
härröra från en ballong som fått 
draken att stiga och som sedan av 
en eller annan anledning fattat eld. 

· Hur som helst kunde det inträffade 

ha ställt till en stor olycka om inte 
lantbr. Andersson av ren tur ob
serverat det brinnande föremålet i 
tid. 



Fru GUNNI PERSSON med dottem MONICA, 6 mån., Rydsgård 
(Foto: Sernert, Skurup) 

7/ - 03 /// . 

~-M O R och BARN______, 

Fru INGRID HOLMBERG med döttrarna LENA, 3 år, och, ANN, 
l Ar, Slimmingeby. (Foto: Semert, Skurup) 



..... _M O R · och BARN ---.1 

:r~ ELShY .!CARLSSON, Dybeck, med döttrarp,a EVA 6 år LENA . 

ar, oc sonerna ANDERS 3 år och HAKAN 3 mån. ' 

(Foto: Sernert, Skurup) . 

Ponl&fl l present puttformat fick de i somras och nu 

Ett käckt ekipage åker bröderna åker de omkring i bygden ooh häl

Ber! och. Kent Isaksson, 11 resp. 12' sar på sina kamrater med s~xåriga 

år gamla, omkring i. De hör hem-
ma på Kämpar.s gård en halvmil ponnyn "Putte" som dragare. De 

utanför Skurup på vägen mot Häc- båda bröderna fick ponayn "Putte" 

keberga. Sin trevliga åhagn i Wie- i present av sina föräldrar i fjol. 



Konstruktören Bertil Andersson visar den praktiska betong- och mur
bruksblandaren i arbete. 

Praktisk betongblandare 
konstruerad av vallbybo 

En betong- och murbruksblandare att fästas på traktor, där kraft
uttagsaxeln fungerar som drivorgan och hydrauliska lyftsystemet som 
tippanordning av den färdigblandade betongen, har konstruerats av 
en ung Vallbylantbrukare vid namn Bertil Andersson. 

Vid ett besök som SkD gjorde oos gör själva blandningsmomentet , av 
konstruktiiren visade sig prototypen, materialet mycke,t effektiv:t. 
som det nu är lämnat in patentan- Sedan materialet är fändigarbetat 
sökall; på, fu_ngera utmä_:kt, Den läm- tippas blandaren medelst traktorns 
plfi s1g ut~arkt t, ~?'· for lantbruke.t, hydrauliska lyftsystern på den :plats 
då rna~ t,a,nkt utfora o~.?yggnads- där mån vill ha den färdiga betong
eller routrpngsarbeten. SJalva kon- .blandningen. Just detta att själva-ap
strukltionen är mycket enkel och pri- paraten är transportabel genom sin 
set ~?rde knappast kornrna att ~1gga arrlästning på traJk,torn gÖ'l:' all ma
så' hogt om blanda·ren k.ommer l se- nuell transport av det färdi~blanda
rietill:rerkning... . . ..- de materialet onödig,t. Det bör efter 

stativets anfastnmg till ~aktorn go- allt att döma bli en uppskattad ap
res ~~d sex bultar och dareft«;r ly.~- parat när den en gång i framtiden 
tes SJalva blandaren upp 1 SLtt la- kommer i marknaden . 
. ge. Själva drivningen göres från trak- 1-----------------~ 
torns kraftuttagsaxel, som förlängts 
och ytterligare stadgats med ett ytt-
;re stöcllager. Den förlängda axeln 
roterar mot en gummibana som är 
fäst i botten på blandaren. Härige-
nom säJttes Iblandaren i rotation och 
tvärställda plattjärn inuti blandaren 
vidave kan nateras att framaxeln 



SKURUPS AlF JUBILERAR Ii 
JL.--------Av Sven· Ing~ar lönsson _______ ____, 

Skurups AIF:s nuvarande styrelse. Sittande fr v: v ordf E. Järdler, ordf J. Nyberg, sekr K. Nilsson, Stående fr v: 
kassör G. Berg, v kassör A. Andersson samt lag! P. Olsson. 

Svaneholms gamla anrika slott blir på lördag åter skå'deplatsen för den ståt 
och festivitas som forna dagars slottsherrar säkert anordnade vid högtidliga till
fällen. Anledningen är att Skurups Allmänna Idrottsförening passerar sitt fjärde 
decennium·, ett tillfälle som man i SAIF-ledningen anser skall omges med en vär
dig och festlig ram. 

{ J 



Att .~AlF just . denna dag f~ller också Kung fotboll som dominerat fanns det variten råd eller möjlig-40 år ar en sanmng med mod1flka- genom åren. Naturligtvis med het att skicka alla enstusiaster till tian. Enligt gamla skrifter såg näm- växlande framgång. Ett gott bevis tävling. Följden blev att Skurups !igen föreningen dagens ljus i mld- på utvecklingen är det måhända Cykelltlubb bildades 1929 vilken sommartid, närmare bestämt c\en 23 när fotbollsseldionen lagom till dock saligen avsomnade efter en juni 1923. jubileet lwnde uppvakta, med en kort tid. 
Redan 10 år tidigare hade man andraplacering l div IV, en pla- , en föregångare l Skurups IF men cering som med lite tur mycl<e t väl IDROTTSHALLEN detta försök att samla idrottsfolket lwnde blivit serieseger. Rutinen och "BETYDELSEFULL 

i Vemmenhögsmetropolen under hårdheten var kanske inte vad den I och med kommunens fäder be-samma fana blev endåst av kort borde vara när laget i våras tog kt" h t stämde sig för ett välbehövligt vara I g e . steget \lP P från d iv V. Detta blev idrottsha Ilsbygge i sam band med 

BILDADES I 
FOLH.E'l.'S PARI{ 

anlednirlgen till några onödiga poängförluster och att seriesegern i nya skolan spred sig tanl<en på bildandet av en handbollssektion. Så stället gick till Kirseberg. småningom skred man också till 
Aret 1923 var intresset för idrott Dagens representationslag år verket och från köpingens ung-

i stort en ren Skurupsprodukt. Ett domar mottogs initativet med till
undantag är tränare Sven Lund- fredsställelse och många gav 3 i~ qvist som kommer 'trän J.FK Malmö. ''bollhystandct'' i våld. 

i allmänhet och fotoboll i ·synner
, het åter på starkt uppåtgående och 
det föll_ sig därför naturligt för ung
dumen att slå sig samman i en 
förening vilken alltså i dopet fick 
namnet Skurups AlF. Meningarna 
om var pctta första konstituerande 
sammanträde hölls går något isär 
men enligt vissa källor var det i 
Foll~ets Park. 

Att han har uträttat mycket posi- Efter två år i div IV fick man 
tivt med laget är man överens om i fjor en gratischans att avancera i SAIF och en stor del av äran för framgån!!"arna tillfaller också honom. till d iv III trots att laget endast ~ hamnade på tredjeplats. Man tog Av spelarna finns ingen som inte vara på möjligheten men av vad 
håller god d iv IV -klass men man som presenterats hitintills framgår 
begår ~äkert i~gen .. orättvisa _om det tydligt att man var för tidigt 
man namner be Jonsso.ns, Gate, ute. Framgångarna har nämligen 
ou~. och Rolf samt pålaggskalven låtit vänta på sig och som läget är 
Chuster Andersson. för närvarande lär div III-sejouren 

Vad som kanske i första hand var 
av vikt för den nybildade för
eningen var att få till stånd fot
bollsmatcher mo't andra föreningar. 
Sådana anordnades också, mest 
kanske med förluster som följd. En 
stor dag för Skurupsfotbollen var 
det dock när IFK Ystad, som man 
hade livligt utbyte med, för första 
gången besegrades med ~0. 

FöRSTA STYRELSEN 

LEDARBRIST 

Friidrotten har under många år 
haft ett starkt fäste i Sku
rup. Tyvärr säg man sig i fjor 
p g a ledar]?rist tvingade att lägga 
ned denna verksamhetsgren. Ett 
faktum som naturligtvis är mycket 
beklagligt men när ledsjälen "Mas
se" Månsson avvek för studier på 

endast' bli ettårig. Lärdomar har man 
doak skaffat sig som kan bli av be
tydelse längre fram i tiden och 
nästa . gång det skrives jubileums
krönika · blir det kanske tillfälle 
nämna handbollslaget som för
eningens största glädjeämne. 

A r b e t e t önskar framgång här
med liksom för föreningens idrotts
arbete i övrigt. ---Organisatoriskt gällde det också annan ort fanns det ingen som 

att skaffa dugliga ledarkrafte~. .. kunde ta vid. I bästa samförständ 
den forsta styrelsen vaJdes darfor övergick det stora flertalet 1----------------~ Olle Sve nsson hll ordforande, Nils •friidrottare därför till Heleneholms 
Kvist blev se]{reterare och Edvm IF i Malmö. Inom föreningen hoppas 
Nilsson fick hand om den sakert man dock inom en snar framtid 
ganska latta kassakistan. . kunna återta verl<samhcten. Man 

Nils Kvist saLt kvar fram till 1926 hoppas få se "Masse" Månsson som 
medan _Edvm Ntlsson avgick 1924. gymnastikdirektör i Skurup. På ordfarandeposten blev det skifte 
redan vid första årsmötet då G. 
Ekestubbe tillträdde. K. A. Persson 
tog hand om rodret 1925-28 och för
länades sedermera äran som heders
ordförande, en titel som han ännu 
idag bär med stolthet. Efter honom 
följde N. H. Norden 1929, Magnus 
Persson 1930 och Svante Thorner 

.1931-32. Flera andra kända Sku
rupsnamn passerar reyY på ord
förandeposten, Holger Holmgren IJC!1 
Magnus Ringblom icke att förglöm
ma. Den förre liksom K. A. Pers
son vald till hedersordförande. 

Nuvarande ordförande är John 
Nyberg och denne har beklätt 
posten i jämnt 10 år. Nyberg som 
i ett tidigare skede av föreningens 
historia med framgäng ägnade sig 
åt aktivt idrottsutövande (en roll 
som idag övertagits av son(\n Jerker) 
har förmånen kunna omge sig med 
verkligt dugliga medarbetare. 

Ett namn som icke kan förbigås 
i detta sammanhang är sekreteraren 
Knut Nilsson. En organisatör och 
i~rottsledare av stora mått på vars 
axlar en betydande del av 
föreningens väl och ve vilar. 

DAMIDROTT 

Många läsare har kanske den 
uppfattningen att handbollen är ett 
påfynd av relativt ungt datum i 
Skurup. Så är ingalunda fallet. Re
dan 1927 besegrade man nämligen 
IFK Malmö i detta ädla spel. Som 
ett förtydligande skall det dock på
pekas att det var fråga om dam
handboll. 

Damidrotten var för övrigt syn
nerligen aktiv på 20-talet och som 
ett kuriosum kan nämnas att man 
också förfogade över ett kvinnligt 
fotbollslag. Första kvinnliga styrel
semedlemmen, Billevi Norden, in
valdes 1927 och tillsammans med 
bl a Ellen Munk, Britta Carlsson och 
Märta Hällstrand organiserades den 
kvinnliga idrotten framgångsrikt. 

I detta skede av föreningens 
historia intog 1också gymnastiken en 
viktig plats på programmet. Axel 
Lindelöv firade stora triumfer som 
ledare. En annan gymnastikledare 
av betydelse var J. Holmen. 

CYKELUPPSVING En betydelsefull person är för
visso också kassören Göte Berg. I Under K. A. Perssons ordförande-
motsats till flera av sina föregångare tid fick cyl<elsporten ett kraftigt 
har han dock viss anledning se uppsving och under denna tid 
optimistisld) på framtiden då den arrangerades många cyl<eltävlingar. 
ekonomiska sidan visar lovande Forsta loppet åktes Skurup-Brodda 
tendenser. Per Olsson, E. Järdler -Skurup och så~ Henry Mårtens
och A. Andersson lägger också ner son som se!?rare 1 A-klassen medan 
ett . gott arbete för idrotten. Den W t l !Ja~ SJasten vann. Klass B. . 
förre bl a som framgångsrik lag- _.En något egendomlig utveckling 
ledare för fotbollslaget. forefaller det vara att cykelintresset 

var så stort att det. tog död på 
sektionen. Förklaringen är emeller
tid att cyklisternas fordringar steg 

MEST FOTBOLL • 

I begynnelsen stod endast fotboll i takt med numerären och till sist på ro rammet och det är förvisso 

r'>,w~~~~,~~ ... }i 
Skunup, hålls på fredag kl 19 H ' l 
konsulent Birgit Alden Sn~ e~
talar om: "Gården - 'famTg~_ro , 
taget":. Rektor Salomon 

1 ]~~~~t
Malma, talar om: "Skåncs historia': 
-under den danska tiden. Krets
stud led Elsa Persson B"" .. 
l.. re ·en t "N t , OJ rmge, ~" ". era r: Y t och aktuellt å 
1:1\UdJefro_nten". Utställning av st~-

?. 



Goda tävlingsförhållanden · 
vid CUF-plöjning i Katslösa 

främre raden. 

Plöjningstävlan var under söndagen anordnad av Rydsgårds CUF
avd. hos lantbr. Ake Severin, Katslösa. Sex plöjare hade ställt upp 
till tävlingen, som gick på ett ur alla förhållanden gynnsamt fält. 

Tävlingsledare Bertil Nilsson, Be
den hade lagt 1\lP,P ;tii.vlingen som 
,gynnades av prima väder. Slirnings
risk var nästan helt utesluten på 
det fina fälte.t, där ·Var och en .hade 
att avverka en tävlingsruta med 124 
meter i längd och sexton meter i 
bredd. Huvuddomare var yrkeslärare 
Lars San.dqvist, Skurup och övriga 
meddomare rättare Henning Mag
nusson, Skoghult och lantbr. Alfred 
Nilsson, Rydsgård. 

Någon poän~belastning för tiden 

" 

blev de.t knappast tal om vid täv
lingarna, då f.ordonen som ställde 
upp var av olika storleksklass. Så 
mycket ihårdare bedömdes däremot 
själva plöjningen,s utförande. Sär.
skiLt upplä~gningen av plöjningsrygg 
samt slutfåra var de moment som 
gav den hårdaste prick!belastningen. 
· Resultaten <blev: l) Harald Jöns

son, Beden 89,5 p. 2) Sven Erik Hans
son, Rydsgård, 83 p, 3) Jan Ake Se
Vfrin, Katslösa 82 p., 4) Rolf Hans
son, Varmlösa, 81,5 p. 5) Stig Allan 
Svensson Va·rmlösa, 81 p., 6) Lennart 
Hansson, Rydsgård, 80,5 p. 

Ettan och tvåan i tävlingen kom
mer att ställa ·up,p .till tävling under 
p!öjningsdemonstrahonen i dag på 
Skurups Lantbruksskola. 

) .. ' 

TÄVLINGSPLöJARNAS DAG I 
SKURUP· UNDER 'GARD AGEN 

' .... --, 
,Nu t.änker Malmölänets hushållningssällskap i samråd med ung-

d?msnamnden slå ett slag för tävlingsplöjningen. Rätt inliil·d plöj
nmgsteknik och likartad bedömning vid tävlingar är de punkter man 
tr:rcker hårda~t ~å vid .~e f~ra plöjningsdagar, som nu ordnas på fyra 
o~ika .. P!atser 1 lanet. Forst 1 tur stod Skurup, där arrangemanget tog 
sm borJan under måndagen ;vid lantbruksskolan. 

Det är nämligen viktigt att alla mare. I Sk.urup var det agr. 1. Bjel
intresserade tävlingsplöjare får lära ke-Ho1termann. 
samma .~m':lder i ~löjningstekni:k'()qlf. Efter en första infiormation på för
a;tt bed~m':lgen vtd an~rdnade tav- middagen fick plöjningsdeltagarna 
lingar bh~. hka.rta?. -:'--:v1kelser upp- övningsköra med sin;l ekipage innan 
kommer 1?-tt v1d 1nd1v1duella arr3;n- det på eftermiddagen blev dags för 
gemang mom url:~rlomsorgamsatw- tävling. Var ooh en av de tolv del
m;~'!la och detta ~01:, a.tt ~n duktig tagarna hade att avverka ett fäJ.t på 
ploJare kan. falla 1fr3;!1 1 storre sam- 2.000 kvm under en tid av två tim-
manhang JUSt darfor att pl.ogbe- Pl" · · f" 1 "il d handlinge .. f 1 'nl" d f ån b" . mar. OJmngs or 1a1 an ena var 

n ar e l ar, r o .. OrJan. mindre go.da efter söndagens regn-
Den :man .. som resoner~r sa ar ~us- väder och de tävlande fick verkli-
hållningssallskapets JOrdbruksms.t- · å · ,_ 
ruktör Nil G N'lss . G . gen "Vlsa pr.ov ;p s1tt "'unnande att 1 

s · 1 on l . enmp. hantera enheten plog-traktor. Det 
- Ge~om att .salnla alla dessa u.ng- blir ganska hård ,bedömning och ar

~omar I~om ohka ungdornso~~a~ISa- rangörerna räknar med att endast 
twner tiLl lm gemensam plo_Jnmg~- fyra kommer upp till DM-plöjning
dag kan en mycket god sanenng go- arna. 
ras, menar instruktör Nilsson, , och 
detta är kontentan kring de plöj- Resultaten från tävlingen blev över 
ningsdagar som nu hålles i sällska- förväntan enligt den kritik som inst
pets och ungdomsnämndens regi. ruktör Nils G. Nilsson, lämnade et
Tävlingarna under plöjningsdagarna terå t, särskilt jämnheten frapperade. 
kvalificerar de tbäs.ta deltagarna till De :individuella resultaten blev en
DM! i plöjning, som går på Bjärsjö- ligt följande. 
lagård den 20 i denna månad . Seniorer 20 år och däröver: l) Sven 

Vid plöjningsdagen i Skurup hade Erik Hansson, Villiegår.den, Ryds-
12 ungdomar anmält sitt deltagande gård, 151 poäng 2) Claes Persson, 
från TorneliLla i öster till Genarp i HögalLd, T,ommarp, 150,51 p. 3) Lars 
väste1·. Informati.oner om plöjning Jac.absson, Arsjö, Krageh,olm, 149 p. 
,och plogbehandling, som är viktiga 4) Bo Åkerman, Gässie, Hököpinge, 
att känna till för en tävlingsplöjare, 143,5 p. 5) Hara1d Jönsson, Gottarp, 
fick deltagarna av jordbruksinstruk- Ry,dsgård 139,5 p. 6) Jan Andersson, 
tör Nils G. Nilsson, Genarp och säll- Årsjö, Krageholm, 136,5 p. 7) Stig 
skapets maskininstruktör Åke Påhls- Lindgren, Skurups Lantbruksslrola, 
son, Malmö. En gemensam domare- 131,5 p. 8) Lars Erik Larsson Rust
kår kommer att döma tävlingarna gården, Anderslöv, 130,0 p. 9) Kurt 
på alla fyra platserna i Skurup, Hvi- Persson, Skurups LantbrUJkssk<>la, 
lan, Hörby och Svalöv. Denna kår 126,5 p. 
består av j.or.dbruksinstruktörerna Juniorer t.o.m. 19 år: 
Nils G. Nilsson och Torsten Nilsson, l) ~orgny Nilsson, Vanstad 21, Äs
maskininstruktör Ake Påhlsson och peröd, 134,0 poäng 2) Bertil Stamå, 
ungdomskonsulent Allan Ljunglöf. Stamåkra gård, Klagstorp, 131,5 p. 
Dessutom ~ommer en 1okal medlem 3) örjan F.olkesson, Lyngby, K,ongs
från varje plats att ingå som be.dö- marken, 123,5 p. 

Maskininstruktör Åke Påhlsson (andre fr. v.) informerar om plöjnings- • 

tekniska detaljer för Örjan Folkesson, Lyngby, och Jan Andersson, 

Lars Anderss~n, Krageholm. Längst t. v. instruktör Torsten Nilsson 

och längst t. h. insfruklör Nils G. Nilsson. 



/ '?/ 
"'' 

G W7 "kl d' var p~ skåns~ turne i veckohelgen, och vad var naturligare unnar.•. w l un än att han passade på att avnjuta den skånska nationalfågeln 
gåsen, när han ändå råkade befinna sig i trakten. Gunnar avnjöt sin gås på Svan7holm, och senare framträdde 
han i Skurups Folkets Park, där den här bilden är kn~ppt. Marianne Mårtensson, Svenstorp, och Barbro Kul
lenberg, Skurup,. beundrar Gunnars fina serie fullträffar på skjutbanan. 



SKURUPS LANTHUSHALLSSKOLA 
BESöKTES A V 300 PERSONER 

' 
Som synes var det -tätt packat av besökare på skolan. 

Invasion var det under tisdagen på Skurups lanthu~hållsskola då 
inemot 300 personer gjorde sitt besök. Den stora skaran av besökare 
var andeltecknare från hela södra SJ{åne som på 'inbjudan fick se vad 
den nya lanthushållssimlan har att bjuda på. 

De flesta besökarna . k,om genom köksmask~er finns aJtt tillgå för ale
olika o11ganisationer men även pri- IVerna som bevistar sloolan. Efter 
vatpersoner hörde till besökareska- r.undvandringen som gjordes gr.upp
ran. På .s~olan tyckte man det var vis blev det kaffeservering. 
läm;pltgast att fönlägga besö.kareda- .ärarkåren uttryckte sin stora 
gen i nära anslutning till ,invigning- glädje över det stora intresset, vii
en, · som ägde rum för någ,ot mer än 'ket rektor E. Sohar.tau särskilt .fram
en månad sedan. höll i s1tt välkomsttal till besökarna. 

De inbjudna fick under besöket Utan ävendrift kan det ;talas om man- . 
-göra en grundlig rundvandring Tunt ,grann uppslutning av alla de in.: 
i skolans olika lärosalar ooh .frithls- ~bjudna och en • synnerHgen vällyckad· 
rum. Särskilt iköket tilltalade damer- dag. 
na som var med, där alla moderna , ' A. A-n. 

g ' Po}.kar klass 9: l) Göran Sernert, 
g, 2'19, 3) Leif Olerup, g, 239, . 3) 
Rolf Johansson, g, 231. 

F'lickor klass 8: · l) Gertrud Sand, 
d, 222, 2) Marianne Persson, d, 210, 
3) Monica Persson,. b, 208, 4-5) Bo~ 
dil Wennerwall, b, 203, 4-5) Ann
-Christine Lundgren, a, 203, 6) Anna.-
Lena Jeppsson, e, 202. . . 

Pojkar klass 8: l) Peter Follin, a, l 
238, 2) Thomas Bergkvist, d, ~37, 3) ' 
Ulf Hansen, b, .233, 4) Thomas . Sjö- 1 

' vall, b, 215, 5-6) Göran: Sv.ensson 
209, 5-6) Bo Ivarsson 209. ' 

Höjdhopp, pojkar klass 9: l) Ola 
Ingvarsson, a, 167, 2) Göran Sernert, 
g, 160, 3) Knut Ingvar :Persson, ·g, 
160, 4) Kjell Larss.en, a," 154, · 5) Leif 
Olerup, g, 151, _6) Anders Nilsson, g, 
151. 

. . Höjd, pojkar klass · 8: l) Tj:J.oinas 
Bergkvist, d; 142; 2) Peter· Follin, a, 
142, 3) Thomas Sjövall, b, 135, 4) 

{, ) 

-.. In~mh:u:~~~s,e,rskap på skolan 
·.i Sk;urup for. försn1 ·gången 

Segrare i höjdho·pp. Fr. v.: 1 :a .Bodil Wennervall, Skurup. 3:a Anne
Christine Lundgren, Skurup. 2:a Birgitta Fors, Skivarp. 

Eleverna på Skurups grundskola hade under tisdagen för första 
gången sedan" nya skoll\rl kom till inombu'smästerskap r årskurserna 
sju, åtta och nio. Tävlingarna gick i sporthallen, där sjuorna tävlade 
under förmiddagen och åttorna samt niorna under eftermiddagen. 

Tävlingarna hölls i samoand med Carsten Håkansson, b, 130, 5) Jerker 
hel friluftsdag · på skolan. Under A.kerberg, a, 130, 6) Bo ~åkan Sjö-
förn:tiddagen når årskurs sju höll på din, a, 130. . \ 
med tävlingar hade niorna studie- Flickor klass 9: l) Anita Ringberg, 
besök vid Jordberga sockerbruk g, 133, 2) Marianne Hansson, a, 130, 
samt hos Abjörn Anderson i Sve- 3) Ann:.Christin Larsson, g, 124, 4) 
dala. På eftermiddagen var det sju- · Margaretha Jarl, a, 113. 
ornas tur att ge sig ut på kryptq,- Flickor klass 8: l) Bodil Wenner
gamexkursion i Svaneholmsskogarria wall, b, 134, 2) Birgitta Fors, a, 132, 
samt ägna sig åt simning i Ystads 3) Ann-Christin Lundgren, a, 132, 4) 
simhalL Marianne Persson, d, 130, 5) Gertrud 

Resultaten från tävlingarila blev Sahd, d, 128, 6) Inger Nilss_on, a, .115. 
följande: 

1 Längdhopp utan anlopp, pojkar 
klass 7: l) Tommy Otterström, b, 
218, 2) Kent Ek, d, 214, 3) Jörgen 
Persson, b, 211, 4) Alf Hötzel, a, 208, 
5) Magnus Nilryd, e, 206, 6) Bengt 
Persson, b, 204. 

Flickor klass 7: l) Eivor Persson, 
a, 215, 2)' Lisbeth Andersson, b, 202, 
3) Lisbeth Hansson, b, 201, 4) Eva 
Kensmal, b, 201, 5) Marianne Ståhle, 
a, 200, 6) Ann-Margret Kvist, a, 197. 

Höjdhopp,- pojkar klass 7: l) Lars 
Erik Ringberg, . b, 141, 2) Tommy Ot
terström, b, 134, 3) Finn Kajson, b, 
134, 4) Per Lennartsson, b, 132, 5) Alf 
Hötzel, a, 128, 6) Roland Rasmusson, 

Biorama i Skurup 
visar i dag, onsdag, en Vilda Väs
tern-film med titeln "Billy the Kid", 
där Paul Newman spelar huvudrol
len. I övrigt medverkar Lita Milan, 
~ohn Illehner och Hurd Hatfield. 

Metropol i Skurup 
visar i dag, onsdag, 'en Vilda Viis
tern i färg från den tid när järn
vägen drogs fram över prärien. RH
men går under namnet "Santa Fe" 
och i rollerna märks Janis Carter, 
Jerome Courtland, Peter Thompson 
och John Archer., 

d, 128. ;;,;;;;;;;;:::;;:====-========"""'"-
Flickor klas's 7: l) Berit Hansson, 

b, 123, 2) Sylvia Hansson, d, 123, 3) 
Britt-Marie Henrikson, b, 121, 4) Su
sanne Ekström, a, 121, 5) Ulla Mår
tensson, e, 119, 6) Brita Hansson, b, 
115. 

Längdhopp, {lickor klass 9: l) Ann
Christine ,Hansson, a, 2.12, 2) Ann-

IC~ristine Larsson, g, 209, 3-4~ Maj
Lis Persson, a, 208, 3-4) Elsie An
dersson, g, 208, 5) Anita Ringberg, 
f! 206 6) Kerstin Ewin 
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l 03-åring i Skurup 

- 103 år fyller den 15 . noveii;~ber 
f. lantbr. L. a. r s B e n g, t s s o . n, 
Kungsgatan ' 4, Skurup. Aldringen 
utmärker sig genom en ovahligt gOd 
vigör trots sin höga ålder. Han vistas 
dagligen uppe och pysslar gärna med 
sin trädgård när vädret tillåter. Ä ven 
i tidni11-ga~na följer han med de hän
delser SOJil sker. 

l 

t V' 
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VITAL 103~AR1NG l SKURUP 
GAR PA STEGE UTAN BESVÄR 

En pigg 103-åring mötte den uppvaktande deputationen från Skurups 

församling. Bland presenterna märkles ett foto från 102-årsdagen. Som 

synes av bilden har ingen större förändring skett under året. 

-Av ALLAN ANDERSSON -
Fantastiskt med en så spritdiande vitalitet vid så hög ålder. De 

som uppvaktade f. lantbr. Lars Bengtsson i Skurup på hans 103-års
dag kunde inte annat än uttrycka sin beundran över att vara så 
pigg vid så pa,$S hög ålder. · · 

Och nog skiljer sig Skurups äldste der. Något besvär med sin fader har 
. innevånare från de flesta i den ål- hon nästan aldrig, utom när ihon vill 
d D t ·· · .. k'lt .. k ge sLg ut på alltför halsbry;tande 

ern. e ar mget sars 1 mar - äventyr. Det enda som ger uttryck 
värdigt för honom att både räfsa för den höga åldern är hörseln som 
och gräva i trädgården till sin· ägan- är starkt nersatt. Synen fattas inget 
ees villa. Bara några da~ar innan utan 103-åringen läser tidningar t o m 
103-årsdagen var det faktiskt gran- utan glasögon. Bland raden av upp
nar som hade sett Bengtsson klättra vaktande på högtidsdagen mär~es 
u.pp >!.å ste~~ för att göra ta~rännan även en deputation från Skurups för
ren for skrap .. HaJ?: darrade . m te på samling .bestående av kyrkoherde 
1benen ' vare sLg nar han gick upp Gunnar Wallin kyrkoadjunkt Tord 
eller ner för stegen. Vem gör om Månsson kyrko~ärdarna Edvin Jöns
samma vid 103 år? · son, Hyitaskog, och Johan Dahlgren 

En dotter, 68-åri.ga Elfrida Larsson, l samt kyrkorådsledamot Olga Hans .. 
lbor tillsammans med sin åldrige fa- son. 

~"l 



Skurups 103-åring -hyllad 

Skurnps äldste invånare, f lan.tbrukare Lars Bengtsson, firade sin 103-års
dag med att hela dagen motta hyllningar från församling, sliikt och viinner. 
Kyrkoherde Gunnar Wallin, kyrkoadjunkt Tord Mdnsson, fru Olga Hans
son och kyrkavärdarna Joh Dahlgren oc~ Edvin Jönss~n uppvaktade från 
församlingen i Skurup och överliimnade en blo'msteruppsats. På bilden 
tittar 103-åringen pci en bild som togs på 102-årsdagen. Den som visar är 

kyrkoadjunkt Tord Månsson och t v kyrkoherde Gunnar Wallin. 

, 

' 

....... MOR och BARN 

! 
Fru INGA PETTERSSON med sonen INGEMAR, 1 mån., Skurup. / 

(Foto Sednert, Skurup) <i ... , •............•.....•..... ~··· · ··········~ 
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Skurups A l F firade festligt 

40~arsjubileum pa Svaneholm 

Ovre bilden visar nuvarande styrelsen inom AlF fr. v. Knut Nilsson, 
John Nyberg, Arne Andersson och Göte Jönsson medan undre bilden 
visar en \varlell som var med från början, näm ligen fr. v. Thure 
Carmen, bröderna Sven och William Sjöslen samt John Nyberg. 

Skurups Allmänna Idrottsförening firade på lördagskvällen 40-års
jubileum med middag på Svaneholms · slott. Fe\tligheterna övervars 
av 80-talet personer· med föreningens hedersordförande K. A. Persson 
och Holger Holmgren samt repre$entanter för Skurups köping, idrotts
föreningar och förbund i spetsen. 

Legi{) .var de leven, blomsterupp- Rolf Jönsson, Allan Christensson, 
satser m.fl. hyllnihgsattribut som ut- Beng.t-Eri:k Persson, Sven Lundkvist, 
·bringades och överlämnades under Göte Jönsson, Christer Andersson 
:kvällens lopp. Skurups kommunal- samt Sven Jönsson. Föreningens för
iullmä~tiges ordförande Börje Lin• tjänsttecken utdelades till Gunnar 
den, inledde raden av hyllningsta- Nilsson, Ernst Nilsson, Karl Nilsson, 
lare. Han bet{)nade idrottens bety- Masse Månsson och Bbor Andersson. l 
d~ls~. för ungdo~ens fos.tr~n och dess ~ö te J~~sson erhöll spelarmärket i 
fort]anst att losa åtsk1lhga ungd{)- silver for 300 matcher. 
mars al1t större fritidsproblem och Svaneholms krögare Wollmer, 
avslutade med att ä köpingens väg- skänkte ett pris att tilldelas den som 
nar tacka för vad föreningen uträttat svarar för bästa insatsen för lage.t 
och önskade en g.od fortsättning. under nästa spelår. 

Skånska Fotbolisfönbundets re.pre- I samband med . jubileet har SAIF 
sentant Manuel Wigren, uppehöll sig genom ordföranden John Nyberg hed
under si.tt .tal vid idrottens samhälls- rat minnena av föreningens tora 
nyttiga insats och övei:lämnade ett gynnare Nils Kvist och Erik He1ges
dipl{)m till föreningen från Svenska son, ,genom blomsternedläggning på 
Fotbollsför.bti,ndet. deras gravar. 

SAIF:s hedersordförande Holger """"========~===== 
Horngren jämfö11de förutsättningarna 
för idrottsutövande för un~omarna 
då han och seklet var .ungt och för 
dagens ungdomar. Rekt{)r Holmgren 
fortsatte med att göra en expose 
över idrottslivets utveckling i Sku
rup, vars senast slutförda fas var 
färdigställandet av idrottshalien. En 
utveckling som till swr del styrts 
av SAIF:s hedersordförande H. Holm-
,gren och K. A. Persson. · 

övriga talare och .gratulanter var 
för köpin!!ens idr.ottsnämnd, dess ord
förande, William Sjösten, för SAIF:s 
supponterklubb, dess ondförande Yng
ve Nyström, för Skurups bordten
nisklubb dess ordf. Otto Andersson. 

SAIF:s sekreterare Knut Nilsson, 
avslutade med ett tal i vilket han 
ömmade för och skänkte sin eloge 
till de s.k. idrottsänk,orna. 

UTDEtNING A V 
< . F~RT~· .. ?j'STTECI{EN . 

SAIF:s r.dförande · J{)hn Nyber.g, 
erhöll Sk nska F.otbollsförbunde1s 
br.onsplakett och cYess diplom utde-

llades till . ennart Akerberg, Arne 
Andersson, Knut Nilsson, och Sven 
Liedberg S kånska Idrottsför.bundets 
silve11plaket~ tilldelades John Wioberg 
o~h <bronspjlakettel). tilLdelades Knut 
Nilsson, A ·ne Anäerss{)n och Sven 
Lied·ber.g 

Ep medallj för andraplaceringen i 
årets serie til1delades Olle Jönsson, 
Kennet Ljyngberg, Sture Larsson, 

/P/ - ~j 
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Säsongslut med prisutdelning 
inom Skurups skytteförening 

Några av årets framgångsrika skylfar fr. v. Gunnar H. Nilsson, Val
' dernar Johansson och Inger Lönnbarn tar emot prisern11 av för

eningens sekr. Tore Jönsson. 

En lycl~~d skyttesäsong har liksom tidigare år utmärkt den m• av
sll!tade sasongen inom Skurups skytteförening. Fler av skytteför
em?-gens a.ktiva medlemmar har hed.rat föreningen genom goda pla
cermga~! vilket ~ramkom i den resume . som ordf. i föreningen disp. 
N, O. Jonsson gJorde i samband med prisutdelning under lördagen på 
Slmrups hotell. 

l 
En av de skyttar som lyckats bäst mästare och trea i pistol för hela 

har varit Sven E. Rödseth, som pla- landet är vad tred jeklasskytten G.un
cera.de sig som två i fältskjutning nar H. Nilsson har lyckats med 
vid sö~r~ förhundet~ tävlingar. Ha_n Ordföranden passade också pA att 
blev tillika under mnevarande sa- ge medlemmarna en eloge för deras 
song Vemmenhögsmästare samt av- frivilliga aDbetsinsatser när det har 
.g~ck som ~egrar~ vid kretssk.o~kjut- .gäll~ . vården om föreningens skytte-

l
n.mga;na 1 Hus1e. E_n . .g.od poangse- pavilJong. Tack vare denna insats 
r.~e .gJoor.de. han ocks~ 1 ST:s skytte- kan föreningen .glädja sig åt ·en ny
tavlmg narmast fol]d av Lennart restaurerad pavilj.ong, soin skul
Bergh. En. annan av s~urupsskyttar- le kostat föreningen en god summa 
n.a som gJort en god msats har va- pengar med lejd arbetskraft. Bl. a. 
nt N. G. Olsson, som har vunnit har nya .golv lagts in. I sitt an
.t~å krets- och en fönbundsfä1tskjut- förande passade disp. Jönsson även 
nmg. på att tacka styrelsemedlemmar samt 

Flera av sk.urupssky<ttarnas insatser övriga funktionärer vid skjutningar-
kunde ondföranden framhålla och av na. · 
d~ssa märk~es U;w Roos, Gunnar H. Efteråt följde utdelning av heders
Nilssans N1ls Nilssons och Hjalmar priser, . plaketter och skyttemärken. 
Perssons segrar i kretsfältskjutning- Här fick juniorskytten Inger Lönn
ar. Veteranskytten Valdemar Jooan- b.orn motta inte mindre än tre he- f 
sons. insa.ts v_id ~öre~ing~ns ~n()rdna- derspri~ ~ch en plakett. Hennes in
de falts~J'-:tmng 1 Slrmmmge, dar han satser 1 sm klass har varit suveräna 
vann .tavlmgen .blev {)Ckså föremål under säsongen. 
för ondförandens beröm. Femkamps- A. A-n. J 



Skrtrups skytteförening höll p~ lördagskvällen pris-
. utdelmng pd. Skurups hotell 

sorn punkt ·för d.rets tävlingar. Följande blev drets mästare: fältskytte 

Valdemar Johansson, skyttemästare Gun11ar H. Nilsson, pistol: Tore Jöns

son, mästarinnajunior: Inger Lönnborn, luftgevärsskytte. Bilden: Inger 

Lönnhorn med sitt pris, ett smyckeskrin, beundras av pistolskyttemästare 
Tore Jönsson. 

c26/ _65 
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--···--.... MOR och BARN ....... 

Fru MARIIANNE HENRIKSSON med dottern MARITA, 7 mån., 
Skurup. (Foto: Sernerl, Skurup) 

l 

Fru MARGIT MALMBERG med dottern ANNE-CHRISTINE, 6'/~ år, 

och sonen MATS, 21h år, Skivarp. (Foto: Sernert, Skurup) 



Vemmenhögs hantverksförening 
firar sitt 7Q-årsjubileum 

En av föreningens äldsla sfyrelser. Fr. v. A. 
Möller, L. H. Roslind, W. 

En förening med tradition och anor är Vemmenhögs m.fl. häraders 
hantverksförening. I år har föreningen trätt in i sitt sjunde decennium 
och ;jubileumsfirandet kommer att hållas i slutet av denna månad på 
Svaneholms slott, där även närliggande hantverksföreningar, förening
ens hedersledamöter och distriktsordf. kommer att deltaga. 

• o 
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BILDADES AR .1893 ~ 
Vemmenhögs m.fl. häraders hant

Verksförening bildades år 1893. Or
pnisationen fick från början nam
net Vemenhögs härads hantverks
förening, men kom sedermera att 
omfatta ett störer distrikt. Medlem
skap kunde vinnas av varje fälfrej
dad hantverkare och industriidkare, 
som arbetar för egen räkning. Am-

l avgnten bestämdes till två kronor. 
Den 5 mars sama år antogs stadge
.förelaget inom föreningen och till
sattes styrelse. Föreningens första sty
relse ikom att bestå av skräddare-
mästare Martin Nilsson, Skurup som 
oDClf. TiH vice ordf. valdes bygg
mästare P. Månsson, Skurup och tnl 
sekr. målaremästare O. L. Lövberg, 

l Rydsgård. Kassör blev skomakare
mästare .J O. Lindahl, Skurup. Det 
var ordföranden i denna fönsta sty
relse som tagit intiativet till hant
verksföreningen, då man genom den
!!l.a .ansåg' sig ikunna framhäva vissa 
önskemål. En hel del missförfuållan
den hade börjat uppstå inom de oli
ka skråna, sedan skråföreningarna 
upplösts år 1846. Man ansåg att hant
verkarna borde samla sig i förening
a·r för att höja yrkesskickligheten 
och främja genren.samma intressen. 
En del nya företagare hade nämli
gen börjat etablera sig utan att äga 
ens grundläggande yrkesutbildning. 

MöTEN VARJE MANAD. 
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Kalle Svensson populär g(ist 
vi~ V. Vemmenhögst idrottsfören. 

l 
Grabbarna från Nils Holgerssons hembygd var eld och lågor över 
att få träffa fotbollsidolen och f. landslagsmålvakten Kalle Svensson. 
Jordgloben kom till hjälp när Kalle Svensson skulle beskriva sinll 

fotbollsresor för grabbarna. 

En populär gäst hade under tisdagen V. Vemmenhögs idrottsföre
Ding i f. landslagsmålvakten Kalle Svensson från Hälsingborgs IF. 
Den kände fotbollsidolen var inbjuden av föreningen som . gästföre
läsare för att berätta om en av sina många utlandsresor. 

Denna gång blev det HIF:s tum e i l föredraget. Efter denna reseskildring 
Latinamerika som Kalle Svensson satte Kalle Svensso~ i ,gång med frå-

.. ' .. . ,gesport bland de narvarande. Natur-
berattade om . for de mtre~ser~e lLgtvis om sådant som berör idnot
medlemmama 1 V. Vemmenbogs 1d- ten. Vinnaren fiok motta Kalle 
r.ottsförening. Klubbaftonen ägde Svenssons utgivna bok "Greppet di= i V. Vemmenhö.gs fu1kskola som rek t". 
var i det närmaste fullsatt. Alla tyck.te artt det varit en inne-

En ~d therättarekonst utmärker f. hållsrik afton och det uttalades ön
landslagsmålvatkiten Svensson och skemål om, att fortsätta på den in
åhörarna fick en mycket livlig skild- slagna vä:gen att få idoler til: före
ring av resan, vilken gick bl. a. ge- nihgen med jämna mellanrum. De't 
nom Mexiko, Co~umbia och slutade i är nämligen alLtid trevligt att lyss
Förenta Staterna. Goda ljusbilder na till vad "de stora grrubbarna" har 
hjälpte också till att sä:tta · färg på att berätta om. 

c&f/ 
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J ulpyssl~nde Skurups,husmödrar 
samlades på lanthushållsskolan 

sextetten som julpysslar är fr. v. fruarna Gudrun Sernert, Astrid Åker
berg, Greta Larsson, Elna Vilat, Signe Norden och Ruth Christians. 

En verklig trivselkväll med tomtebesök hade under onsdagen Sku
rups husmodersförening. Sammankomsten var förlagd till Skurups nya 
lanthushållsskola, där rektor E. Schartau stod för värdskapet. Ett 40-tal 
medlemmar hade infUIJJ\it sig till trivselkvällen. -

Framförallt var det julpynt och jul-, Den 11 decemJber ikornmer husmo
klruppar de flitiga husmödrarna arbe- dersfäreningen ånyo att samlas. Den 

, .. · . . gången tän!ker man ordna med rik-tade på denna ikvall. Goda tJPs f1ck tig luciafest. Sammanioomsten Joom-
man naturligtvis av sk.olans lärare. mer också att få furmen av ju.bi
Många gånger ar klappar som man leulll.9högtid, då föreningens ~ör 
själv' 'för.8ärmgat' .m~r kä$omila än kan se tillbaka på tto år sen den 
köp,ta sådana resonerade · damerna. bildades. Körledare i denna kör är 
Även julglÖgg fick de närvarande kyrkomusiJker Hanna Leion, lim
lära sig att brygga. Störst blev dock minge som säkirligen kommer att 
munterheten när en tomte u;o,pen- hylLas för a:Ilbetet :hon lagt ner. 
barade stg blanrl de församlade'p<:h --- . 
granskade damernas flit. 
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FöRSTA "MASKINFLICKAN". 
Undervisningen vid landets lant
bruksskJolor har . nu åter tagit fart, 
och vid Skurups lantbruksskola har 
man fått sin första kvinnliga elev 
på skolans maskinkurs. Den maskin
intresserade flickan heter Karin Ahl
gren och är från Alstad på Söder
slätt. 

Det har aldrig hänt tidigare se
dan denna kursform tog sin början 
vid skolan att man haft feminint 

) 

inslag, berättar kurslärare agr. Alf 
Bjelke-Hol~ermann. Maskinkursen 
går nu på sitt sjunde år. Sitt fram· 
tidsmål vill inte fröken Ahlgren av
slöja, men det är väl nästan så gott 
som säkert att hon tänker ägna sig 
åt lantbruk. Hon bar nämligen tidi
gare genomgått både vinter- och 
forsättningskurs vid Skurups lant· 
brukssko la. 

På bilden ses agro-;,om Bjelke· 
Holtermann instruera Karin Ahlgren. 

' ./ .]c.r,. 
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Kakmässa i Skurup 

Rädda Barnens lokalförening i Skurup hade på fredagen urpremiär på 

en k!tkmässa. Det blev stor succe och fortsättning följer i dag. Hctkers 

fastighet i Fabriksgatan tjänstgjorde som mässhall. Förutom kakor 

utställdes slöjdföremål från Andleassons atelje i Börringe. Och så fanns 

det naturligtvis massor med julsaker som frestade . .Det är fru Helga 

Persson som tillsammans med sonen Tore handlar åulpynt av fru W ern. 

l 

\ 
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Slimminge ·kyrka nyrestaurerad 
F år ·ny kormatta och dopaltare 

Komminister Stig Muhrgren är givetvis glad åt allt det nya som ·gjorts 
för kyrkan. T. h. syns den nya kormattan och dopaltaret. 

På söndag i samband med Siimminge CKF:s kyrksöndag får försam
lingsborna tillfälle att ta del av de:tr restaurering som kyrkan i Slim
minge genomgått interiörmässigt. Samtidigt blir det invigning av en 
ny korrnatta ·som skänkts av Slimminge kyrkliga arbetsförening. 

Interiören i Slimminge kyrka går inträde i kyrkan. Genom att de höjts 
nu helt i grått efter den ommålning en 70 cm har den tidigare olägen
som gjorts av kyrkbänkar och orgel- heten helt undanröjts'. 

· barriär. Genom denna ommålning Den nya kormattan, som inv1gs v.id 
smälter färgerna nu helt samman söndagens högmässa, har utförts av 
med den grå färg man tidigare haft Malmöhusläns Hemslöjdsförening 
i kyrkans tak. Aven predikstolens och motivet -är komponerat av fru 
fot har fått samma färg och dess- Kerstin Mauritzon. Färgsammansätt
utom har altarringens och predik- ningen smälter helt samman med 
stolens kant klätts i grå plysch. Ge- kyrkans färger i övrigt med grönt 
nom den gjorda ommålningen har och blått som ·dominans. Kyrkliga ar
helhetsintrycket lJli vi t betydligt betsfäreningen kommer att göra över
lugnare mot den tid igare färgen på lämnandet, då mattan är skänkt av 
kyrkbänkarna, som då gick i brunt. denna förening. Aven ett predikstols-

Aven värmesystemet har lagts om kläde har skänkts av föreningen, 
och värmeelement finns nu placera- som ocli:så 'komm·er att användas för 
de hel;~ -vägen längs långskeppets yt- ·första gåttgen på söndag. DesSL!tom 
terväggar. Hä't·igenom får kyrkan be- {!.er godsägare Leonard Peterson
tydligt effektivare uppvärmning. I Brooaa ett dopaltare i gåva till för
sambana med det övriga a'rbetet i samlingen. Detta blir placerat intill 
kyrkan passade man även på att hö- ·dopfunten och ett vackert antepen
iy. takkronorna i skeppet. 'Dessa var dium k{)mmer att klä altaret. Det 
.ttaigare placerade så lågt att de del- är meningen att dopskålen skall ha 
vis skymde bilden av altartavlan vid sin plats på detta aopaltare, som ger 

en mera fyllig prägel åt koret. Aven 
ett par ljusstakar kommer att k1ä al
taret utförda av silversmed 
John Reuter, Ystad . Antependiet är 
förfärdigat av Sveriges kyrkliga tex
til i Lund. 



/ s t:_/') 
Ljusstöpning för Lucia 
i , Gärdslöv och Önnarp 

Julförberedelserna ha/ börjat 
också i de östra delarna av An· 
derslövsbygcien. Ett gäng glada 
CKF-are hittade vår medarbetare 
i Gärdslövs församlingssal nä,r de 
härom kvällen som bäst höll pi 
med att stÖpa "julaljus". Inte mind· 
re än 150 stycken både långa oth 
raka ljus, som damerna doppade 
l den enligt ,'deras eget recept av 
gamla ljusstumpar och stearin 

Fyra glada ljusstöpare i Gärdslöv-Önnarp fr. v. fruarna Berit Nilsson, 
Lisa Fredriksson och Anna Trenk, Önnarp samt Ingrid Johansson, 

Jordberga. 

sammansatta ljusmassan, kommer 
att i helgen skapa stämning i de 
olika hemmen. Ljusen må möjli· 
gen även till en del komma till 
användning vid det luciafirande 

som avdelningen anordnar i Gärds· 
lövs kyrka den 11 dec. 

CKF-avd. ordf. frk Gulli Daniels· 
son blomstertackad4t de .båda kam· 
raterna Anna Bengtsson och Hllda 
Christensson för den instruktiva 
medverkan i stöperiet. Lite kaffe 
och kakor förhöjde också stäm· 
ningen under kvällen som blev 
ganska sen innl!n ~Ila fått så mänga 
ljus man öns~ade~ Och så skall 
det bakas; 'jlaktu och pyntas till 
jul och om 'atlt 'Cietta glömde man 
inte att resonera och ge varandra 
ett gott räd. 



Några av deltagarna i estraddebatten, fr. v. kaplen .Ebbe Alve n, 
Dy beck, agr. Gert Måns~ · ,, Jordbrukets Skyddspropaganda, Ma lmö, 
ombudsman Anton Lutld,tStockholm och byrå ing. John Schärström, 

Slockholm. 

Ungefär 160.000 jordbrukstra!dorer finns det i dag som rullar på 
våra vägar och detta antal är statt i ständig ökning - omkring 10.000 
pr år - enligt vad överstelöjtnant Gunnar Hjelmstedt framhöll i sitt 
anförande under den trafiksäkerhetsdag som Jordbrukets skyddspro
paganda anordnat un~er lördagen på Skurups lantbruksslwla. 

Temat för dagen gällde traktorns kommissarie Angelin, överstelöjtnant 
uppträdande i trafiken. Att in te trak- Gunnar ~jehnstedt, insP.. Edyin Nils-

1 
. .. son, byråmg. John Scharstrom, kap-

torfordonen alltid upptrader så ten Ebbe Alwen och ombudsman An-
exemplariskt vet man nog ton Lund. Under debatten påt~lade 

litet till mans och det framkom ock- insp. Nilsson, att det ofta slarvas 
så tydligt under konferensen att det f~ån traktorförarnas sida att se o~ 
finns mycket som en förare av e.tt sma fordon. Han manade dock t1ll 
traktorfordon bör iakttaga. Det kan- , skärpning härvid, ann.ars kommer 
ske mest vanliga är att traktorföra- snart lagbestammelser t1ll ~tänd som 
ren inte vill acceptera sin roll som h~lt enkelt tv mg ar fordonsagarna att l 
förande av det långsammaste fordo- v1dta v1ssa åtgarder. 
net. Detta skapar många gånger irri- K''RRII'TNINGSVISARE 
tatwn hos den traf1k, som flyter 0 " 
snabbare. nligt vissa rekommendationer har 

INTENSITETEN öKAR 
påtalats att traktor vid körning på 
väg skall vara försedd med körrikt-

Trafiksäkerhetskonferensen börja- ningsvisare. Emellertid finns inte lag 
de med toredrag av överstelöjtnant på .. detta, omtalade by.råing. Schär
Gunnar Hjehnstedt, som är verk- stram,. som framhall v1k,ten av des
ställande ledamot i NTF. Han pe- sa. V1d långa traktorslap syns helt 
kade i sitt anförande på trafikinten- enkelt inte körriktningsvisarna från 
siteten och hur den ökar raskt för traktorn och en av estraddebattörer
varje år som går - f. n. rullar på na rekommenderade att sådana kör
de svenska vägarna 1,6 milj bilar riktningsvisa~e skulle anbringas även 
och antalet ökar , med ca 100.000 för på traktorslapen. En backspegel re
varje år. Vidare påtalades de vanli- kommenderades och så att traktar
gaste orsakerna till trafikolyckor och föraren bättre ~unde följa den bak
hur de bör förebyggas. Slutligen kom om varande trahken. 
föredragshålla1:~n in ~å de regler STYRINRÄTTNING 
och det korsatt en forare av ett l 
trakto~fordon. bör .iaktta då han fär- Något som också absolut borde 
das pa allman vag. Just fordonets kontrolleras mera noggrant är Irak
långsamhet bör göra föraren extra to~ns styrinrättning, tyckte kapten 
försiktig, särskilt i vägkorsningar, så Ebbe Alven. Inte så sällan händer 
inte den övriga trafiken hindras el- det e.tt denna är i miserabelt skick 
ler tvingas tvärbro,m'sa. och fordone~ praktiskt taget omöj-

Det tar 6 sek for ett traktorfor- liga att styra på slät väg. En annan 
don att passera över en vägbana, sak är -bromsarna samt kopplings
framhöll talar('n, vilket traktorföra- anordning till efterföljande släp. Al
ren alltid bör hålla i minnet. la kopplingsbultar bör vara försed

da med effektiv låssprint. En annan 
sak är kontroll av ljuset · på Irak-KöBILDNING 

Något som också föredragshållaren torn vid mörkerkörning. Det är lag 
1 tryckte på, var undvikande av kö- på att alla lampor skall fungera o~~ 
bildning efter ett traktofordon. - att ~eflexa~?rdm.ngar skall vara val 
Det finns alltid chans för en trak- synhga. !:{ar f1nns ofta en del 
torförare att köra ut vid sidan av l brister att peka på, menade deba.ttö
vägen, och släppa förbi bakomvaran- ren. 
d; fordon, men det slarvas mycket FöRS .. KRINGAR 
pa den punkten. L1kaså om s1kten A 
är skymd för bakomvarande fordon Efter debatten kom olika slag av 
bör traktorföraren t. ex. i en svac- försäkringsfr~gor upp till behandling 
ka på vägbanan styra sitt fordon. så av ombudsman Anton Lun~i. Att det 
långt ut till vänster sqm 1]1Öjligt. oftast kan bli kniviga frågor att lösi... 

ESTRADDEBA.'fT 

Efter detta föredrag sa.tte man i l gång med estraddebatt mellan polis-

nämndes i föredraget, särskilt för 
dem som har anställda inom jord
bruksföretaget. 

A. A-n. 

Vemmenhögs hantverksförening 
hade värdigt jubileumsfirande 

Veteranerna inom Vemmenhögs härads hantverksförening tillsam
mans med sekr. fabr. Hilding Hansson, längst t. v. övriga är fru 
Elin Nygren, fabr. -Gustav Nygren, fabr. Gu.slav Persson, Skurup 

och smedmästare Nils Pettersson, Ystad. 

Ett sjuttiptal medlemmar jämte damer firade under lördagen Vem
menhögs m.fl. häraders hantvetksförenings 70-å.rsjubileum på Svane
halms slott. Inbjudna till jubileet var även distriktsordf., ing. Gösta 
Wannerberg, Hässleholm samt representanter från grannföreningarna i 
Ystad, Anderslöv och Svedala. 

J ,ubi:leurnshögtiden började med ailt ningar i Skåne med samma respek
ondf., fabr. Lennart Ber.gh, Skurup .ta.bla ålder. 
ihälsade vällrommen, va·rvid han i 
korthet berände föreningens historia. VETERANTECKEN 
DäreJiter framtände grannföreningar- Vid jubileet överlämnades också 
na sina gratulatio~er .till .den jubi- veterantecken till de medlemmar som 
-lerande Vemm.enho.gsforenmgen ge- innehade 25-åri~t medlemskap. Teck
narn faktor Jorn Kotte, Ystad ooh nen överlämnades av distrik.tsordfö
,boktryckare Gllll:nal: MåJ:1tens.son, Tanden och de som erhöll dessa var 
Sveda~a. A~en d1Str~ktsor:dforanden fabrikör Manfred A1mkvist, Skurup, 
1'ramforoe .sma l~ckonsknmgar och frisörmästare Ernst Andersson, Ryds
u~.talade glad] en .. ov':r att Vemmen,- ,gård, smedmästare Alfred Andersson l 
~o.gs harutverksforemng .nu. ko~.mlt Slimmingeby, s medmäs tare Thure l 
l rkretsen bland tolv ovn.ga fore- Sandkvist, Rydsgård, smedmästare 1 

Skyltsöndagen i Skurup 
bjöd på extra inslag 

Nils Pettersson, Ystad, snickaremäs
tare Algo.t Jansson, Skivarp, och bok
tryckare Sven Lidberg, Skurup. Ef
rteråt tackade smedmästare Petters
son på veteranernas vägnar. 

UPPVAKTADE 
Roande för både gammal och ung 

blev julskyltningssöndagen i Skurup. 
Förutom alla de vackert pyntade af- l?'ppvarkta;d av den jubilerande fö~-
f .. f" . k" . b"'d L' emn,gen blev hedersledamoten mo
ars onstren 1 opmgen, JO 1ons 1belhandl. Gustav Nygren, som kan 

Club och Köpmannaklubben på extra se til1baka på 50-årig>t medlemskap i 
inslag. föreningen. Han jämte makan, som 

D b .. · d d å .. d f !hade födelsedag under j.ubileumsda-
essa or] a e re an. P .so~ ags~ - .gen graJtulerades av sekr. i före

t':rmlddagen med gratls bwfores~all- ningens fa;br. lirkling Hansson. Sku
nmg for alla .barn under 14 år. Lwns rup. I sitt tack passade hedersleda
C~ub stod for &~rangemanget ~om mot Nygren, på att nämna någ<>rt 
g1~k J?å Metropolbwgrafen. Två fore- om personliga gamla minnen irwm 
stäl.lnmgar gavs. och det .. var _fullsatt föreningen. Av föreningens 5 heders
l bwsalongen v1d båda forestallnmg- le.d.amöter var endast tre närvaran-
arna · d 'd · b'l t 

Vid 18-tiden blåste julskyltnings- _e_v_~ __ J_UJ_' _
1_e_. ---------

söndjgen in av Skurups sagostunder, 
följd av fackeltåg där medlemmarna 
i Skurups scoutkår medverkade. 
Tomtar fanns också med i tåget. 
Dessa delade u t gottis till alla barn 
som kantade gatorna där tåget drog 
fram. Senare följde dans kring jul
granen på torget. För detta inslag 
hade Köpmannaklubben all heder. 

I övrigt var mycket folk i rörelse 
fram på kvällstimmarna på affärsga
torna för att se i de vackert pyntade 
fönstren. Nytt var att även Skurups 
köping hade eget skyltfönster. I detta 
visades de arbeten som pensionärerna 
åstadkommit i den påbörjade syssel
sättningsterapin vid köpingens båda 
ålderdomshem. Dessutom hade man 
tagit med ett skissförslag till det nya 
hem man tänker bygga i Skurup. Det 
skall rymma mellan 50-60 vårdplat
ser och den modell som presenterades 
innehöll fyra avdelningar jämte, kök 
och expedition i särskild paviljong. 

Vemmenhög- Skiv9rp 
Kungörelse 

Församlingens delegerade i Skiv
arps pastorat sammanträda å van
ligt ställe måndagen den 9 decem
ber 1963 kl. 19.00. 

Ärenden: Se anslagstavlim. 
ORDFöRAND .EN 

Kungörelse 
Skiva~ps k~rkof~llmäktige sam

manträda å Yanligt ställe månda
gen den 9 december 1963 kl. 19.40. 

Ärenden:' Se anslagstavlan. ; · 

ORDFöRAND~ 
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Trakto.rn i trafiken 
diskuterad i Skunip 

Insp Edvin Nilsson, Svenstorps gods, örtofta, ombudsman 

lantarbetareförbundet Bror Olsson, M(llmö, och o1nbudsman 

Lantarbetsgivareföreningen I. Lindsjö, Malmö. 

Traktorns roll i den alltmera tätnande trafiken på våra vägar, be

handlades vid den trafiksäkerhetsdag som ordnats på Skurups lant

brauksskola under lördagen. Medverkande var en rad exeperter från 

olika trafiksäkerhetsorganisationer och arrangör Jordbrukets skydds-~ 
propaganda. 

Ett 40-tal var närvarande och in på sådana saker som u~dvikande 
lyssnade till debatten, som fördes av köbildning, vilket lättast göres l 
i form av estradsam tal, där inspek- gC'nom att traktorekipaget lämnar ( 
to r Edvin Nilsson, överstelöjtnant :~agbanea för en stund och låter 
Gunnar Hjelmstedt, byråingenjör c1t>n övri6a trafiken passera. 
John Schärström, kapten Ebbe Al- Vidare att hålla långt ut 
ven och poliskommissarie Angelin vänster när sikten är skymd ge
medverkade. Framför allt trafik- nom backkrön eller anna,t för öv
s~kerheten för medtrafikanterna 1·iga vägtrafikanter. Talaren bad 
blev ingående behandlat. I många också de närvarande hålla i minnet 
fall iakttar inte traktorföraren den att det tar ca 6 sek för ett traktor
iorsiktighet, som påbjudes honom, ekipage att köra över en vägbana. 
med tanke på att ett traktorfordon L'et forcirar särskild påpasslighet 
hör till de mera långsamma i tra- för att inte hämma den snabbare 
fiken. '1 afiken eller åstadkomma olycks-

Överstelöjtnant Gunnar Hjelm- t.llbud. 
&tedt höll ett anförande, där han Vid estraddebatten framfördes 
b~rörde de punkter som ofta är rärskilt synpunkter på olika säker
anledning till trafikolyckor. Fram- hetskrav för att förhindra att trak
forallt förarens reaktionstid inför turfordonet utgör ett faromoment i 
E'n situation kan vara olika bero- tr;;fiken. Framförallt framhölls vik
eude på körställning. Felaktiga lf'n av att körriktningsvisare finns 
L romsar, dåligt väggrepp och ner- på fordonet och att dessa sitter väl 
smutsade backljus och reflexer hör synliga. Även att styrinrättningen 
hll andra faktorer som spelar in är fullt funktionsduglig ansågs som 
och som föraren ofta underlåter att 
kontrollera. 

Själva körsättet av ett traktor-

~
eklpage är också ett viktigt mo
ment, när det framföres på allmän 
landsväg. Föredragshållaren kom 

Ett viktigt moment, I~om för öv

np.t bromsar och ljus ~mt reflex
anordningar. Av stor vikt är även 

att kopp;ingsanordningarna är full
goda för efterföljande släp. 

c2/ ___ ,6.l 
ppgJ7b ~_--_/_~-·-

Hantverks}ubileum i Skurup 

Vemmenhögs m fl häraders hantverksförening firade på lördagskvällen 

sitt 10-årsjubileum i Skurup. Distriktsordföranden, ingenjör Gösta Van

nerberg, Hässleholm, förrättade utdelningen av veterantecken. Tre av 

föreningens hedersledamöter hade infunnit sig, nämligen fabrikörerna 

Gustaf Nygren och Gustaf Persson, Skurup, samt smedmästare Nils Pet

tersson, Ystad, vars sammanlagda tid som medlemmar uppgår ti!! 195 år. 

De h1Jllades med blommor. Pd. bilden: ingenjör Vannerb~rg uppvaktade 

med blomsterkorg, som ta.s emot a.v ordföra.nden, plåtsla.garmästa-re Len-

nart Bergh, Skurup. 



Pd bi lden ses j ab1·iTcör Henning Hansson, fru Elin Nygren 
passade p& att f y lla 75 dr J, fabrikör Gustav Nygren och 

verkanlas ordjö1·ande Lennart Bergh. 

Vacker högtid då V emmenhög.s 
hantverksförening fyllde år 
Vemmenhögs m fl häraders hantverksförening firade i lövdags sin 70-

årsdag under både högtidliga och gemytliga former å Svaneholms 

Slottsrestaurang. Ett 70-tal medlem mar mänga med damer hade infuni 

nit sig vilka hälsades välkomna av o rdf. plåtslagaremästare Lennart 

Bergh som särskilt vände sig tiU distriktsordföranden ing. GöstJa Wan

netberg, Hässleholm och repres~tanaterna för Ystad och Svedala hant

verksföreningar. Ystad representerades av faktor Jprn Kotte och bok

tryckare Gunnar Mårtensson. 

Från Anderslövsföreningen hade 
anlänt en vacker blomsterupp~ats och 
även de båda andra föreningarna 
överlämnade vackra blomsterhyll
ningar till den jubilerande förenin
gen. Distriktsordföranden erinrade i 
ett anförande om att Skurupsföre
ningen nu kan ansluta sig till 12 and
ra Skåneföreningar med samma res
pektabla ålder. Veterantecknet för 25 
års medlemskap i föreningen utdela
des av' distriktsordföranden Wanner
berg till fabrikör Manfred Almkvist 
Skurup, frisörmästare Ernst Anders
son Rydsgård, smedmästare Alf-

DU 
som har svårigh et er med Ditt al
koholbruk, sätt Dig i förbindelse 
med Länkarna i Skurup. Anhöriga 
kunna ocks~ med f ullt förtroende 
vända sig till oss för räd m m. 
Ring Länkarna tel. 409 38 eller 
tag helst personlig kontakt. Vill 
Du själv !äta bli spriten så få.r 
Du också. hjä lp av oss. 

S./i.LLSKAPET LÄNKARNA 
Södergatan 38, Skurup. 

Lokalen öppen varje dag k l 20-22 

red Andersson Slimmingeby, smed
mästare Ture Sandkvist Rydsgård, 
smedmästare Nils Pettersson Ystad, 
snickaremästare Algot Jansson Ski
varp och boktryckare Sven Lidberg 
Skurup. 

På veteranernas vägnar tackade 
smedmästare Nils Pettersson Ystad 
för de uppskattade hederstecknen. En 
av föreningens närvarande hedersle
damöter fabrikör Gustav Lindgren 
hyllades också för sitt 50-åriga med
lemskap av föreningen och samtidigt 
överlämnade sekreteraren fabrikör 
Hilding Hansson Skurup en vacker 
blomsteruppsats till hans närvarande 
maka som i lördags firade sin fö
delsedag. Skurupsföreningens första 
ordförande var skräddarmästare 
Martin Niisson Skurup och sedan har 
en läng rad förtjänta hantverkare 
stått i spetsen för föreningen där sär
skilt skurupsborna har anledning att 
minnas framlidne skräddarmästare L 
H Rosengren för hans mångåriga ni
tiska ledning av föreningen under en 
tid då det enskilda hantverket börja
de segla i motvind. F ö präglades ju
bileumsfestligheterna av en glad ' och 
trevlig stämning och många tal hölls 
under kvällens lopp. D-L 

Blodtappning i stor skala 
gav 50 l blod från Skurup 

Förste blodgivare i Skurup var affärsföreståndare Stig Lindstedt. 

l bakgrunden dr Stig Nilsson som organiserade tappningen. 

Blodt:tppning i stor skal v!lr det under eftenniddagstimmarna på tis
dagen 1 ~amla skolans utpsisnlngslokaler. Lunds blodgivarecentral, som 
anlande till Skurup med sin blodbuss, kunde på kvällen återvända till 
Lund me~ ' en kvantitet på närmare 50 liter Skurupsblod vilket inte är 
något dåhgt resultat precis. ' 

Inte mindre än 110 skurupsbor har pågick var varje brits upptagen. Förs

anmält sig som frivilliga blodgivare t~ man att ge sitt blod var affärs
och alla kunde så gott som man- toreståndare Stig Lindst~.t, Skurup. 
grant räknas in efter blodtappning- A:lla tyckte det var en forhållande-

l
ens slut vid sjutiden på kvällen. vis en~el och smärtfri operation. Det 
FCJ!l britsar hade blodtappningsgrup- hela giCk ~kså mycket ;SJnidigt. 
pen från Lund till sitt förfogande Ledare _for . blodtappnmgsgruppen 
och under de tre timmar tappningen var dr Stig. Nilsson, Lund. En per
--------------~ sona. på mo man fanns närvaran-

de P~ tappningstället och hjälpte 
blodg1 varna till rätta. N u blir det 
inte förrän dm tre månader skurups
borna får se blodgivarebussen från 
Lund åter i Skurup. Man anser tre
må~adersintervaller vara en lagom 
penod. 

.I Rydsgår<d har man i dagarna 
ogJort en slutsummering av anta-let 
blodgivare där, omtalade dr Nils
son. Det visade sig d<>ck bli mindre 
än beräknat och endast 35 hade an
mält sitt deltagande. Fler kan dock 
komma genom efteranmälning. I an
nat fall överväger man från blod-

• 



lJUSSTöPNING I ST.IMMINGE 
SAMLADE MANGA DELTAGARE 

Hemkonsulent Birgit Bengtsson hjälper CKF-d11merna med att sno 
ljusvekar. Fr. h. fruarna Ull11 Persson, Ebba Magnusson, Elm11 Mlllm

gren, Mon11 Muhrgren och Ingeborg Olsson. 

Julförberedelser påminnande om gamla tider pågick under torsdags
eftermiddagen i Slimminge församlingshem. Slimminge CKF-medlem
mar har gjort till tradition att ordna med ljusstöpning veckorna innan 
jul. Denna gång var åttonde året i rad. 

Stont intresse tyoks råda för just Fyra omgångar ljus stöptes under 
ljusstöpning och in~e mindre än 17 eftermidda~stimmarna. o~h samman
av medlemmarna i avdelningen tog lagt 130 lJus blev far.d1ga. Konsu
med Jiv och lust del i arbetet. Egent- lent Bengtsson lät de närvarande ta 
}igen stod Malmölänets hushållnings- .del av ett mycket .fint ljusstöp.nings
sällskap som arrangör och hemlwn- recep.t, d.ar .bl. a. mg1c_k ~erecm .?ch 
sulent Birgit Bengtsson var närva - bivax. BJVaxen skall satta den ratta 
rande och visade CKF-damerna till- antika något gula färgen. Konsulent 
rätta. Bengtsson berättade at t ljusstöpning 
---------------- numera kan förenklas be.tydligt ge-

nom att en del färdigt material finns 
I EFS:s missionshus har pojk- att köpa tiU detsamma. Slimminge

llick- och junior-gruppen sin ål'li- d~merna stöpte . dock efter gamla 
. havdvunna pnnc1per. 

gen återkommande Luciafest. Mot1- __j 
:vet är främst ej att avyttra deras 1~---~~~-~-----~ 
välgjorda a~beten utan a t t räcka en 
hjälpande hand till barnen i de un-
derutvecklade länderna, där medicin 
för 15 kr. kan göra ett spetälske-
barn friskt, men brist pa medel 
hindrar många från denna hjälp. 

Skurups Hockey club 

kommer i kväll att möta 
FF:s ungdomslag i returmatch. Mat
chen tar sin börjar kl. 20.30 och går 
på Malmö gamla konstisbana. 

MFF har meddelat att de kommer 
att stä11a upp med fösrätrkt lag, visa 
av skadan sedan sista mötet då Slm
rup vann med 4-1. Aven Skurup 
kommer att företa vissa ändringar 
i sitt lag genom a.tt ersätta vissa 
yngre spelare med äldre giabbar. 

Goda pl~jningsförhållanden 
vid demonstration i Klörup 

Försäljare Åke Ekberg ger lips. om hur den automatiska Harvesler
plogen fungerar för. Lars R. Jönsson, Lars Andersson samt lantbr. 

Rudolf Jönsson. Demonstrationsplöjare är Börje Svensson. 
. l 

Den tunna trOstskorpan gjorde åkrarna torra och fina under tors· 
dagen. Nästan, för bra för . en p}pjn.tngsdemons~ation, sade försäljare 
Ake Ekberg till Kullenbergs i Skurup. Folk vill hellre se traktorerna 
arbeta i lervälling. Det var således inte idealväder precis när Kullen
ber~ inledde sina plöjningsdemonstrationer under torsdagen. 

Denna gång hade firman för.lRg.t stälila till förfogande. Jol'dmånen var 
si_r:a demonstr!!'tioner ~hl slätten. svartmuila biandad med 1 och te _ Första dagen. hall man till. has lant- .. " era r 
br. Rudolf Jönsson i Klörup, so~ rangen ganska starkt kuperad. Den 
hade ett ganska besvärligt betfaLt att traiktor som visades j. arbete var väl-

6.000 kr i böter för 
falskdeklaration 

kända B 414 ut:rll3tad med två olika 
plogtyper~ Den ena av dessa var ut
rusta~ med helautomatisk återgång 
efter stenpåkörning. 

Den f. d. minkfarmare, numera Trots att vädret under torsdagen 
bosatt i Kristianstad, som för en inbjöd mera tiH bettransporter fÖr vecka sedan stod åtalad vid rådhus-
rätten där för falSkdeklaration, döm- de lantbrukare som har sockerbetor 
des på torsdagen att böta 6.000 kr. kvar på fälten blev det lDkväl en del 
Han hade "glömt" att underrätta den som besökte nemonstrationsplatsen. 
person som gjort upp hans deklara-
tion, om en försäljning av skinn, Vad som särskilt frapperade var 
varvid en inkomst på 5.600 kr inte traktorns förrnåga att ta sig fram. 
kom med i deklarationen. Den un- Trots den besvärliga jordmånen 'och 
dandragna skatten, därest deklara-tionen hade följts, var 2.0.12 kr. det kuperade fältet var si.irningsten-
L------====------;densen nästan obe1lintlig. I morgon 

fortsätter demonstrationen i Södra 
Virestad hos lantbrukare Arne Lars
son, Hasselbacken. 



Öreinöllaspelen i bordtennis 
sloq re.kord i delta~areantal 

Overblick över spelhallen, där inte mindre än sex tävlande är gång 
samtidigt. 

Antalet deltagare i öremöllaspelen, mammu~tävlingen för .. bordten
nisspelare i klass 3, slog i år alla rekord med. over 300 an.malda spe
lare. Sammanlagt deltog 21 klubbar från sodra och sydostra '.~kåne. 
Två dagar lördag och söndag, pågick tävlingarna som var' forlagda 
till Rydsgårds folkskolas rymliga gymnastikhalL 

Med så många spelare behövs sto
ra arran~emang, säger ordf. i ö re
mölla BTK, Ger.t Olsson. öremölla 
är värd för tävlingarna, men själva 
klubben har för små utrymmen för 
en sådan stortävling. I fjor var första 
året man tog gymnastikhallen i Ryds
gård i besittning och den använder 
man sig av även i år. I denna hall 

Skurups husmodersförening har 
j ulfest onsdagen den 11 dec. kl. 19.00 
på Sk~rups hotell med Lucia, jultom~ 
.tar och ikonsert av husmoderskören, 
Tag med j\rlklappar. 

Skurups lottakår har Luciafest i 
morgon, tisda.g, i Lottagården. Festen 
tar sin början kl. 19.00 med Lucia
tåg varefter fr.u Bertha Larsson kå
serar om en resa i Egypten sfm.lt visar 
bilder. Alla lottor hälsas välkomna, 
Tag en Ji.ten julklapp med. 

får plats med inte mindre än sex 
stycken spelb01'Cl. , 

Under lördagen försig!;(ick tävling
ar i pojksingel A och B samt herr
sineel för juniorer. I sistnämnda 
kla~sen uteblev favoriten Mats Ro
sengren på grund av skada och vin
nare blev Torsten Lindström från 
BTK Ajax, Borrby. En rutinerad och 
säker spelare. I pojksil).gelklassen 
gjorde Minnesbergsspelaren Harald 
Hedin en mycket lovdnde insats och 
vann i B-klassen. I klass A kom 
):lan på tredje plats, medan Kent 
Johansson, Bjäresjö BTK blev vin
nare. 

Söndageris tävlingar blev närmast 
för äldre deltagare i seniorklasser
na. Av dessa ställde 76 upp i se
niorklass A, 59 i Senloklass B, 33 l 
herrdubbel, 11 i mixed dubbel. I 
seniorklass för damer deltog 11 spe
lare och i junior för damer lika 
många medan klass flickor fick 10 I..JI[.,.,,.,,........,,..,.,,_ .......... ...,....,_ .......... _--..J deltagare. En av de tippade favori-
terna under söndagens tävlingar var 
Inge Månsson, Tornelilla BTK. 

. RESULTAT: 
Herrsingel, juniorer: semifinaler: 

Jan Johansson, änneköp - GertAn
dersson, Minnesberg 21-13, 21-8; 
Tor~ten Lindstri:'•m, Ajax - KentJo
h<jrtsson, Bjäresjö · 21-19, 21-16.; fi
'nal: Torsten Lindström --. Jan Jo
hansson 21-13, 21~18. 

Poj'ksingel A: semifinaler:· KentJo- . 
hansson, Bjäresjö - Harald Hedin, 
Minnesberg 21-10, 21-11; Kenneth 
Johansson, önneköp - Tommy sten
bäck, Minnesberg 21-15, 21-13r fi
nal: Kent Johansson - Kenneth Jo
hansson 21-13, 21-14. 

Pojksingel B: semifinaler: Harald 
Hedin, Minnesberg - Tommy Ljung
gren, Skurup 21-9, 21-14, Einar An
dersson, Ajax - Rolf Broden, Sve
dala 21-10, 21-16; final: Harald He-
din- Einar Andersson 21-19, 21-14. 

PRISLISTA 
Herrsingel, juniorer: 
l) Torsten Lindström, BTK Ajax, 

Borrby 2) J an Johansson, önneköps 
I.F. 3) Kent Johansson, Bjäresjö BTK 
4) Gert Andersson, M;innesber.gs I.F. 
5) Ben~ Magnusson, Minnesbergs I. 
F. 6) Harald Hedin, Minnesbergs I.F. 
7) Kenneth Johansson, änneköps I.F. 
8) Göran Svensson, Mellan-Grevie 
BTK. 

Pojksingel A: 
l) Kent Johansson, Bjäresjö BTK 

2) Kenneth Johansson, önneköps I. 
F. 3) Harald Hedin, Minnesbergs I. 
F. 4) Tommy Stenbäck, Minnesbergs 
I.F. 5) Kjell Nilsson, ötineköps I.F. 

1
6) Ingemar Olsson, BTK Ajax, Borr
by 7) Jan-Erik Larsson, Troya BK, 
Ystad 8) Lennart Håkansson, Sku-
rups BTK. 

Pojksingel B: 
l) Harald Hedin, Minnesbergs I.F. 

2) Einar Andersson, BTK Ajax, Borr
by 3) Tommy Ljunggren, Skurups 
BTK 4) Rolf Broden, Svedala I.F. 
5) Kjell Nilsson, önneköps I.F. 6) 
Ole M:adsen, BTK Ajax, Borrby 7) 
Ingemar Olsson, BTK Ajax, Borrby 
by 8) Conny Johansson, Blentarps 
S.K. 

SöNDAGENs TÄVLINGAR 
Under söndagens tävlingar segrade 

som väntat Ingvar Månsson, Torne
lilla, i både herrsingel och dubbel. 
Syskonen Lindblad, som tidigare 
tävlat i värdklubben men nu tävlar 
för IFK Lund, gjorde också helt su
veräna insatser. Resultat: 

Herrsingel, seniorer, A-final: Ing
var Månsson TAIS-Björn Grip, 
önneköp, 21-18, 21-15, 

Herrsingel, seniorer, B-final: Claes 
Stadigh, Andrarum-K. G. Hultberg, 
Skurup, 21-9, 11-21, 21-17. 

Herrdubbel, final: Ingvar Månsson/ 
Bengt Bing, TAIS-Bonny Olsson/ 
Björn Grip, önneköp, 21-12, 22-20. 

Flicksingel: Kerstin .Lindblad, IFK 
Lund-Mona Andersson, Minnesberg, 
21-10, 21-13. 

Damsingel, juniorer: Kerstin Lind
blad, IFK Lund-Mona Andersson, 
Minnesberg, 21-11, 21-17; 

Damsingel, seniorer: Kerstin Lind
blad-Mona Andersson 21-6, 21-6. 

Mixed dubbel: Leif Lindblad/Kers
tin Lindblad, IFK Lund-Bengt Mag
nusson/L. Andersson, Minnesberg. 
21-16, 21-13. 

Prislista: Herrsingel, seniorer A: V 
Ingvar Månsson, TAIS, 2) Björn 
Grip, önneköp, 3) Leif Lindblad. , 
IFK Lund. 

Herrsingel, seniorer B: l) Claea 
Stadigh, Andrarum, 2) K. G. Hult~ 
berg, Skurup, 3) Nils E. Granströ:m. 
Glemmingebro. 

Herrdubbel: l) Ingvar Månsson/ 
Bengt Bing, TAIS, 2) Bonny Olsson/ 
Björn Grip, önneköp, 3) Bo Dahl
man/Torsten Lindström, Ajax, 4) K. 
G. Hultberg/Roiand Mårtensson, 
Skurup. 

Flicksingel: l) Kerstin Lindblad, 
IFK Lund, 2) Mona Andersson, Min
nesberg, 3) Lisbeth Andersson, Min
nesberg. 

Damsingel, juniorer: l) Kerstin 
Lindblad, 2) Mona Andersson, 3) 
Lisbeth Andersson. 

Damsingel, seniorer: Kerstin Lind
blad, 2) ' Mona Andersson, 3) Ingrid 
Brink, Troya. . 

Mixed dubbel: l) . Leif Lindblad/ 
Kerstin Lindblad, IFK Lund, 2) 
Bengt Magnusson/L. Andersson, Min
nesberg. 



. Söndagsskolfest i Skurup 

Fyra jäktade lärnor i luciatider. Fr. v. Ingrid 
Ahlberg, Gun-Britt Nilsson och Gun-Lis .f>.ndersson. 

Barnen i Skurups och Sandåkra söndagsskolor hade under lördagen 
sin julfest i gamla folkskolan: i Skurup. Liksom alLtid uppskattades 
festen livligt av de små och ett 100-tal barn jämte föräldrar var när
varande. Det blev en fest med både dans . kring granen och Luciatåg 
samt utdelning av flitpremier åt dem som varit flitigast söndagskole
besökare. 

Ledare för :f~sten var kyrloohende tog en sångsturu:l för 'de minsta med 
Gunnar Wallin, Skur,up, som började kantor Kerstin Nilsson som sångle
med en stunds samtal moo ibamen om dare. 
julen. pärefter ~jöngs en _adv~nt- Denna julfest är också avslutning 
psalm. Aven e~ ~J~baru:lsserr~ VJ!la- på söndagsskolåret och då delas ock
~es · ock~ den fo~kmppad m~ JUlh~g- så ut silvermors til~ elever i avgångs
tid·en. DareHer forflyttade s~g de nar- .klassen. Dessa delades ut unrler sön
varan~e en trappa ner och jJ~lek~r- dagens högmässa i Skurups kyrka. De 
na krmg granen kunde ,ta vrd. For- som fick silverklors detta år var för 
täring ibjöds. i skolans u<tspisnin~slo- Saru:låkra söndagsskola: Per Lund· 
kaler och dare~er blev det Lucratåg berg och Gun-Meritt Larsson och fq 
med Gun Mentt Larsso'n, Sandåkra Skur.ups söndagsskola: Per Ola Ni:U 
som näpen _Lucia. .Impone.rande var son, Jörgen Persson, Bri<ta Hanssq, 
tåget med mte mmdre an 12 par Bri.tt-Marie Karlsson Eva Kensm3: , 
.tärnor. Deltagarna i tåget sjöng j.ul- !rene Lind och Eva Lindström. 
psalmer inne i l aulan ·och allt var 
mycket stämningsfullt. S1utligen vid-

· ~ 
//.:? . 

Gott om ungdomar och barn fanns på g1·undskol.cin då Kyrkliga 
söndagsskolan på lördagen hölZ julfest. Hä1· en b~ld av nctgra av 

deUagaTna i sammankomsten. 

J O O-talet barn stortrivdes 
på söndagsskolans julfest 

"Nu är det jul igen", ekade det på lördagen i grundskolan där kyrk
Uga söndagssiwlan höll sin stora luciafest. 100-tals glada barn l alla åld
rar de1tog, minst lika många mammor och pappor hade lika roligt och 
1å här efteråt kan man väl konstatera, att denna fest var den hitti'lls 

l år trevligaste i sitt slag. 
Det är ju något alldeles särsiclit Skurups gamla kyrka blev det närn

med söndagsskolan och dess små och !igen premieutdelning till ett stort 
antal duktiga ungdomar och dessa 

e;tora elever. Frågan är väl om vd premier bestod bl a av en vacker 
Inte )lär har att göra med något av bild av Skurups medeltidstempel. 
Skurups A-barn, trevliga och glada Senare under kyi'kohögtiden delades 
och sist men inte minst väldigt ar- även ut förtjänsttecken till tre paj
tiga och skötsamma. Så gick också kar och sex flickor. För utdelningen 
julfesten i det varma gemytets tec- svarade kyrkoherde Gunnar Wallin, 
ken, med Gun-Marit Larsson från pastor Tord Månsson, fröken Elsa 
Sandåkra som Lucia, med en stor Lasson och fru Ninni Larsson. Föl
samlig småttingar i fyra-fem-års- jande ungdomar fick silverkorset 
åldern som utförde rörelsegymnastik fäst vid ett trästycke som skurits ur 
och framförde ett näpet sångprogram ett gammalt träd som funnits på 
för att nu inte tala om alla unga Skurups kyrkogård. , 
och äldre som senare under efter- Ungdomarna ' ar: Per-Ola Nilsson, 
middagen, efter bl a kaffe och saft, Jörgen Persson och Per L~ndber~ 
18mlades i ring för att dansa de samt Gun-Marrt Larsson ... Bntt-Marr 
gamla och kära jullekarljla. l Carlsson, . Eva Lmdstrom, !rene 

Även söndagen gick i s,öndagss:ko- Lindh, Eva Kensmar, Brrtta Ha~s-
lans jultecken. Efter hagmassan i son. D L 



JULFEST I SKURUP 
Skurups soc-dem kvinnaklubb har håtlit traditionell julfest för }tela 
familjen i Folkets park i Skurup. Ordf fru Agnes Arling hälsade del
tagarna välkomna där man sedan dansade och hade jullekar. Luciatåg 
med tärnor och tomtenissar ingick också 

1 
i kviiltens .~lierhållning som 

blev en riktig trivselkväll. Med i luciatåget vad Lars,'Måis ·och Kenneth 
Watlgren som håller spegeln till systern och kusinen Kristina som vill 

förvissa sig om att änglavingarna sitter som de ska. 

% 

Några av deltagarna i öremölla-spelen. Fr v- Evert Mattisson, Vallby, 
Ingrid Brink, .Troja, och Ingvar Månsson, Tomelilla . . 
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fordfästning z Slimminge kyrka 
av de omkomna makarna Lars_son 

En bild _av den högtidliga akten i kyrkan. 

En gripande jordfästningsakt ägde fabrikör Yngve Persson, Kristianstad, 
under måndagen rum i Slimminge för släkten svågern Axel Thomasson, 
kyrka då de vid bilolyckan omkomna Hälsingborg, svågern Åke Nilsson, 
makarna tabrikör FRITZ LARSSON Hälsingborg och svågern Hjalmar Ny
och ALMA LARSSON, Stenberget, ström, Malmö. En skolkamrat fru 
vigdes till den sista vilan. En rik Helmi Jönsson, Malmö talade till fru 
blomstergärd hade sänts till de av- Alma Larssons minne samt läste vers 
lidna makarnas minne och kransar- Samtliga talare nedlade kransar. Till 
nas mångfald prydde kyrkan när ak- sist sjöng en kvartett ur Slimminge 
ten tog sin början. kyrkokör Aftonbetraktelse, av Gei-

Akten började med att kyrkomusi- jer-Böttinger. D.e anhörigas .. tack 
ker Hanna Leion, Slimminge, spe- frambars av svarsonen lantmastare 
lade Preambulum av G. Frescobaldi. Sven Wegard, Stenberget. 
Därefter sjöng kyrkomusiker Leion, Bland ett 130-tal kransar kan närn
Det gäller, av Hannikainen. Officiant nas från, AB Mobiloil, AB Åbjörn 
var komminister Stig Muhrgren, Slim- Andersson, Hässleholms Cementgju
minge. Efter altartjänsten sjöng frö .. teri, Söderberg & Haak, Skånsk 
ken Leion, Lovsång av Bethawen. stenindustri, Kågeröds stenkross, 
Slutligen följde kransnedläggning F-orsheda Gummifabrik, Svenska Es
samt som utgång Sorgernarsch ur so, Åkarna, Svensson & Johansson 
Eroicaesymfonin. Prestaverande var Cementgjuteri, AB E. , öhnner, Br. 
folkskollärare Nils Nyström, Slim- Lindahl, Vägförvaltningen i Malmö
minge och kantor Anton Rydberg, hus län, AB Gustaf Henrikssons eftr., 
Solberget. KBA, Slimminge Biodlareförening, 

Bland dem som talade till de avUd- AB Sydbetong, Dalby Stenkross, Br. 
nas minne var först dottern fru Elsa -Anderssons Gjuteri, Skånska Cement
Wegard, Stenberget, för stenbergets gjuteriet, Cementvarufabrikanternas 
makawamfabrik brodem Birger Riksförbund, Svenska Icopalfabriken, 
Larsson, Stenberget, för de anställda J. H. Dieden, AB B'ellinga Stenindu
chaufför Malte Andersson, för Grön- stri, Calcium, Häckeberga gods, AB 
bergs Vulkanisering, Malmö, Karl Johan Kock, AB' Wollmers eftr., AB 
Henrik Wennerholm, för Skandina- övedsklosters stenindustri, Ottover
vi?ka Banken advokat Gunnar Gott-. ken i Borrby, AB Grus och Murbruk, 
fries och kamrer Harald Svensson, j Bösarp, Byggnadsfirman J. Albert 
Skurup, för Södra kretsen av CR Nilsson, Cementa Malmö, Centralga
ingenjör Mauritz Jönsson, Malmö och l raget Y stad. 



öVERTOG WICKSTRöMS 
MASKIN 

Ar 1952 blev ett ny.tt steg i dir. l 
Theanders levnadshistoria. Då kom 
han att sitta som ägare till hela 
den Wickströmska affärskedjan i lant
bruksmaskiner, huvudkontoret i Sku
rup och sina filialer i Trelleborg 
Lund, Eslöv och Ystad. Det var ett 
djärvt steg a.tt ta och jjordrade stort 
kapital. Dir. Theander satsade ändock 
he1hjärtaJt på affären oe<h lyckades. 
Ar ~~60 var omsättningen uppe i 
9 milJ. och dessutom var företaget 
utby:ggt med en förstklassig service
verkstad genom förvärv av Hilding 
Hansson mekaniska verkstad. Detta 
år blev också företaget sålt till SLMA 
och dir. Theand,er lämnade således 
ett synnerligen väl utbyggt företag 
med förnämlig service åt kunderna. 
Ett par år dessförinnan hade han 
dock börjat bli lantbrukare. ,. början 
kanske mera som hobby, men senare 
av rena intresset. Tillsammans bru
kar dir. Theander en areal av nära 
60.~ tnld fördelade på tre gårdar. Den 
stox:sta a v dessa är J ennyhill i St·. 
Her'restad. Här drives en intensifi
erad djuruppfödning och mjöikpro
d.~kt~on och även litet travhästupp
födmng. Det sistnämnda mera ren 
hobby. 

CffiKELN SLUTEN 
Dir. Theanders senaste affärsför-

l bindelse var i och med övertagandet j 
a-v Wickströms järnhandel under för-

Känd Skurupsaffärsman 5·0 
H ar gjort storstilad karriär 

o ar 

-Av ALLAN ANDERSSON -
En av Skurups och södra Skånes mera kända affärsmän dir. Inge 

Theande11, fyller i morgon den 14 december 50 år. Det är en lysande 
affärsmannabana jubilaren bar bakom sig och som ställer honom i 
kretsen av de mera ovanliga affärsgenierna. Från att ha varit smed
läding utan ett öre på fickan är han i dag affärsinnehavare och stor
jordbrukll're jämsides med det flertal fastigheter ' som kan räknas in 
i vad jubilaren lyckats förvärva. 

- Redan Hdigt blev jag intresserad 
av 'affärslivet, på,pekar dir. Theander 
när vi besöker honom i den magni
fika villan i Skurup. Delt var re
dan på den tiden nä'r jag gick i 
smedlära :hos min fader i Simlinge, 
Vid sbdan om smedjobbet tQg den 
då 17-årige yn~ingen sig för att re
parera upp gamla cyklar och sedan 
sälja dem. Alltid ~jänade ja,g någon 
hacka på dem, berättar dir. Thean
der, och så var intresset väckt att 
göra affärer. Deltta har sedan suttit 
i alla åren. Dir. Theander ihar de 
sista två decnnierna friort många af
färer och stora affärer. Men han ihar 
klarat dem ungefär som på den ti
den när lhan började sälja uppre
parerade cyklar, lhlta lugnt och lhlta 
för.utseende 'över en ~ förtjänst. 

GESÄLL VID 17 AR 

Dir. Inge Theandar granskar här 
sitt gesällprov som lade grun
den till hans lysande karriär -
en förnicklad rörtång i special-

stål. 

Sitt gesällprov iklarade dir. Thean
der av när han rvar 17 år. Detta 
prov ihar han i ägo ännu i dag, Delt 
är en förnicklad och ytterligt väl
gjord rörtång i svårarbetat stål Den 
fondrade mycket anbete innan den 
hlev färdig, framhåller dir. Theander. 
Jag ville ha den välgjord ocih fram
förallt ihål1bar ocih det var mycket 
som fick göras om innan jag blev 
he1t nöjd med den, skrattar den väl
borne direktören och fingranskar sitt 
gesällarbete. Nåja, den nyss utnämn
de smedgesällen stannade inte länge 
inom smedyrket. Han vme tjä- tjäna kronan. Tack vare den 
na pengar och han förstod, att det goda försäljningssiffran på motorcyk
i~te simile bli mycJ!:et att lägga på lar fick den " unge . krigaren k,öpa 
håg av 400 kr kontant under en tid m?tor~ykel pa .. kred~t under varn-l 
av 3 år jämte..- iloost och logi gratis. pliktsti_den av f~retaget. Då var man 
Sådant var af.t.talet på den tiden, sä- stolt forklarar d1r. Theander cver att 
ger dir. Theand er. Ganska hopplöst kunna ha en motorcyikel. De andra l 
och därför begav jag mig till indu- grab.J:>a~a hade inte råd till sådana 
strin. På Ljungmal;IS verkstäder i V el- utsvavnmgar. 
linge gjorde den unge smedgesäl-
len !Ventiler till bensinpumpar. DISPONENT VID 29 AR 
Det blev l~tet bättre förtjänster, då Efter värnplikltstiden år' 1934 kom 
3!'betena gJ,ordes på ackord. Efter en dir. 'l1heander för första gången till 
ttd bytte han doc~ avbets!i'latsen mot Wickströms järnhandel. Det företag 
Treliebongs ve1oclJ)edfaJbnk. han i dag äger. Den tju~oårige yng-

FöRSALJNINGSREKORD lingen börjad~. bakom disken, men 
kom alltmer over på lantbruksma-

Men industriarbetet skapade ingen skiner som företaget började utöka 
kontakt med medmänniskorna fram- sin försäljning med. Ar 1943 gjordes 
för allt inte i affärshänseende och dock en sårlan transaktion a~t den 
d.~~för började dir. :r'heand7r i stället då 29-~rige Theander kom att sitta 
salJa ~otorcyklar for Artz~ & Co. som di'sp.onent på maskinavdelning
Malmo. Det var under de forsta åren en. Det skedde i och med att Wiek
på 30~talet. Då var motorcykeln på ströms Maskin ooh Järnhandel över
modet och det gie<k fint. Trettioen gick i kooperativt ägo. Då började 
cyklar på ett halvår lyckades den en arbetsam tid berättar dir. Thean
unge ~f.~ärsbegåvningen klara av och der. Lantbruka~a reagerade starkt i 
Malmoforetaget var stavbelåtet med början att företaget blivit koopera
insatserna. Ar 1933 var det tid att tiväg.t. Men en okuvlig vilja att lyc-

. kas ,gjorde att omsättningssiffran än
då steg undan för undan. slutligen i 
ett fantastiskt raskt ;temp.o. Ar 1944 1 
var omsättningen 1.2 milj och år 
1952 när nästa föräprlring skedde ha
de omsättningssiUran kommit upp i 
över 7 milj. 



------
En vacker slöjdutställning 
visas på lanthushålls.skolan 

Ett par vackra plädar visas upp av 1 eleve rna Ani ta Olsson, Grönby, 

Birgitta Stjerna, Malmö, och Ka ri n Lindah l, Lund. 

I morgon är det dags för kursavslutning vid Skurups lanthushålls
skola. Det är årets andra elevkull som nu lämnar skolan efter fem 
månaders undervisning där. I samband med kursavslutningen ordnas 
även utställning av de slöjdaslter sdib flickorna förfärdigat under 
iin vistelse vid skolan. 

· Liksom tidigare kurser blir slöjd- från ikl. 11.00 på förmiK1dagen, då 
utställningen även denna gång inne- samlin,g sker för alla som önskar 
!l:lållsrik. Vävning och sömnad ingår delta i avslutningshögtiden. Middag 
ju i undervisningen och det är en serveras ikl. 12.00, då fliclroma visar 
del som fliclrorna hinner med under prov på de kulinariska färdigheter
tiden. Det är välgjorda och vackra na. Själva avslutningen med premie
arbeten som visas och som är värda utdelning blir kl. 14.00 i lanthushålls
att titta närmare på. Utställningen skolans och lantbruksskolans gemen
är Öppen för allmänheten och redan samma aula. 

Skurupsh:nsmödrarnas 
körledare tog avsked 
vid årets Luciafest 

Skurups husmodersförening hade 
under onsdagen sin trad1tionella lu-

1 

ciafest på Skurups hotell. I år vilade 
en alldeles speciell stämning över 
sammankomsten. Det var nämligen 

Il sista gången husmoderskörens ledare 
kyrkomusiker Hanna Leion gjor
de sitt framträdande som körle
dare efter att isammanlagt tio år 

1 haft denna upp.gift. 

l Festen inleddes med luciatåg, där 
luciakronan bars av fröken Lu.;:ia 

1 Sylvan. Sedan luciatåget dragit b6rt 
hälsade ordf. fru Margaretha Sylvan 
de närvarande välkomna samtidigt 
som hon uttalade sin glädje över att 
så många kommit tillstädes. Då fru 
Sylv'an till nästa år genom avflytt
ning kommer att lämna ordförande
posten i föreningen uppmanade hon 
styrelsen att i god tid tänka på en 
efterträdare och framkomma med · 
förslag till en sådan vid det kom
mande årsmötet. 

Vid kaffesamkvämet underhöll hus
moderskören med vacker traditionell 
julsång. Efter sångframförandet utta
lade kyrkomusiker Leion sitt var
ma tack till föreningen \:>ch dess sty-
relse för all uppmuntran och stöd 
under årens arbete samt ett särskilt 
tack till sångkamratema för deras 
flitiga deltagande i sångövningarna. 
Detta hoppades hon också skulle bli 
fallet under nya ledarens tid. Som 
tack fick hon jämte körmedlemmar
na motta var sin otkide. Sist följde 
julklappsutdelning av två tomtar 
med välfyllda julklappssäckar. 

Specialundervisningen i Skurup 
Länssk.olnämnden har till ord. lä

rare i Ao 19 i hjälp- eller observa
tionsklass i Sikurup från dm l ja
nuari 1964 förordnat Tyra Ehly Nils
son. 

i ikväll skall allt vara färdigt för '--------------------------------
visning i stora vävsalen. 

På ~ördag blir också utställnings2 
~kalen tillgänglig för intresseradft 

•. 
/5. !2 \ 



FÖrst. utflyttade firman på 
Skurups nya industriområde 

. klar för inv'igningen 

En ny fabrikslokal med 50 proc större golvyta än förut har Lundgrens Form- och Verktygs AB i dag 

' på Skurups nya industriområde. 

Den första industri, som tagit Skurups nya industriområde i besittning, är nu 
invigningsklar. Det var Lundgrens Form- och Verktygs AB som tog första klivet 
ut till området och detta är man mydket · belåten med i dag. Här har industrin lyc
kats förvärva tomtmark, som räckeJ;" ett bra tag för eventuell utbyggnad. 

\ 



Utbyggnad kommer det att bli gan- område, framhåller fabr. S i x t e n 
ska snart, framhåller fabr. Sixten L u n d g r e n. Framför allt har de 
Lundgren. Trots att vi i dag har fem- interna transporterna minskat avse
tio procent större verkstadsyta än värt. Företagets placering är · vidare 
i de gamla lokalerna har det likväl utmärkt i förhållande till riksvägen. 
blivit för litet byggt. Vad som be- De flesta tran,sporte.r för leverans är 
hövs är först och främst en lager- bilburna inom företaget. Inte min,st 
lokal för allt vårt produktionsmate- viktigt är det stora tomtutrymmet, 
ial. där det både går att bygga ut före-

Företaget har en speciell produk- taget samt ordna parkeringsplatser åt 
tion. Det som tillverkas är närmast de anställda. 
formverktyg i alla utföranden vilka Fabrikör Lundgren nämner i sam
användes av annan industri manhanget att i städerna kan upp
för framställning av färdiga produk- stå verkliga problem i samband med 
ter. Arbetena på företaget utföras utbyggnad. ·Därför är det många 
på beställning från olika företag in- gånger tacknämligt att ha sin industri 
om gummi-, plast- och pressgjut ute i landsorts;;amhällena. Det skapar 
ningsbranschen, Materialet som . for- absolut friare förhållanden. 
rnarna tillverkas i är specialstål. 

e TA STOCKHOLM 
T. EX . . e FULL 

SYSSELSÄTTNING Hur företagarna kan ha det i kung-

Tidigare innan företaget flyttade ~~~d;r~:u~~::tde~id ~~~:~aro~~b~~fZ~ 
ut till nya industriområdet var man 
relativt trångbodd: Verkstadslokaler? har där numera blivLt en sådan fak
na var då förlagda inn.e i centrum to r att räkna med att den •nästan helt 
av köpingen. De fyllde knappast kan äventyra eventuella expande
kravet på 'vad som fordras i dag av ringst~nkar inom företagen. Det hän
en industrilokal. Dessutom var ytan ~~ namhgen en Stockholmskollega, 
får liten. Redan när köpingen bestämt ~ager fabr. Lundgren. H~n hade. lagt 
sitt nya industriområde anmälde fö- 1~ ansoka~ om att få kop:'- en mtJll 

t t 'tt . t tt t bl ' toretaget liggande tomt for uuby.gg-re age s1 m resse a e a era s1g d . · d t · 
där. na av sm m us n. 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

e PARKERINGSPLATS Efter semestern i år var före
taget färdigt med att sätta: i 
gång produktionen i de nya in- D Ansökan om förvärvsrätt blev 
dustrilokalerna. Genom utbygg- D tillstyrkt, men med den reserva
naden kunde man också utöka D tiorren att tre fjärdedelar av om-: 
produktionen. Detta gjovde att ar- D rådet skulle användas som par
hetsstyrkan i och med utflytt- D keringsplats M företagets an
llingen utökades med 10 man och D ställda. I annat fall fick parke-
i dag arbetar 35 man inom före-\ D ring .ordnas på taket till företa
taget. D get. Det blev således endast en 

e GODA 60 ligt första alternativet. Sådana 
D fjärdedel igen att bygga på en- l 

D problem är helt obefintliga i ett 
D landsortssamhälle, framhåller fabr 

- Företaget har enbart goda er- D Lundgren, som trivs på Skurups 
farenheter av Skurups nya industri- D nya industriområde. 
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Skurups folkhögskola bygger 
ny skolbyggnad för -fftiljolten 

\ 
Äntligen tyci{s den gamla gymnastiksalen från år 1898 ha tjänat ut som samlingslokal, säger rektor S t i g 

L u n d g r e n på Skurups folkhögskola och myser av belåtenhet. Vid skolan har nämligen ' planer utarbetats att 
bygga en ny skolbyg·gnad med tillhörande hörsal, som skall rymma c :a 300 personer. Under senare år med stän
digt stigande elevantal har det inte alltid varit så lätt att ge plats i den lilla gymnastiksalen vid de olika slag av 
samkväm som alltid förekommer vid en skola. 

- Det har nästan varit till att sitta 
ovanpå varandra för att få plats, om
talar rektor Lundgren. Likväl har det 
gått förvånansvärt bra. Ingen av sko
lans egna eller gästande elever har 
kagat. Ett problem har däremot va

ri&. ytterligt besvärligt och det har 
varit när skolans elever skall ge si-
na teaterförestäUninga:t:, som kommer 
igen med järnlia mellanrum. 

e PERMANENT 
SCEN 

Teater och film ingår i undervis
ningen och . det är alltid välgjorda 

. r 
skall stä färdig någon gång i slutet tema i hörsalen. Dessa slipper tack Il 

av nästa år. Allt är klart och man vare , denna extra ingång att gå ige
väntlu· bara på byggnadstillständ för nom lokalen där åskådarna sitter, 
att sätta igång med arbetet. Allt är vilket tyvärr inte är någon ovanlig 
naturligtvis beroende av läget för öv- företeelse vid mänga andra samlings
rigt på byggnadsfronten. Det är ont lokaler med scenbyggnad, framhäller 
om arbetskraft inom byggnadsbran- rektor 'Lundgren. 
schen och därför låter man många 
gånger bostadsbyggandet gå före. • NÄRA MILJONEN 

Den nya byggnaden kommer helt Det blir ingen billig byggnad, säger 
att uppföras i röd tegel. För att få rektor Lundgren när byggnadskost
.ett tilltalande yttre kommer den dess- naderna kommer på tal. Någon nä:r
utom att förses med takbrytningar mare precisering är visserligen inte 
mellan de olika avdelningarna. Själ- gjord ännu, men i runt tal kommer 
va planeringen anser rektor Lund- nybygget att kosta sina modiga 
gren · vara idealisk. Entrehallen till 8-900.000 kr. Detta är komplett ut
sloolby,ggnaden blir i mitten. Den kom- rustat, dvs. med alla de moderna 
mer att för övrigt b~ my~ket rymlig. köksmaskinerna i skolköket. 

Just denna delen av byggnaden blir 
pjäser folkhögskoleleverna presente- * Till vänster kommer man sedan den dyrbaraste. Utrustning är dyrbar 
rar. Då har man nämligen fått ta * direkt in i hörsalen, som förutom om den skall tillfredställa alla de 
ytterligare av det lilla utrymmet i ** sin stora golvyta även kommer att moderna nutida kraven. 

förses med läktare närmast entre-
gymnastiksalen för att få plats med Folks::O I.- n s rektor Sti'g Lundgren * hallen. Till höger från ingången e RESERVFOND 
den provisoriska scen som byggts upp. / är givetvis 'glad åt det nya skol- * räknat liggelf' sedan .. den rymliga De flesta engarna finns dock i 
Annat blir det när den nya skol- bygget. * matsalen som fortsatter 1 det mo- p . * dernt planerade skolköket m. för- skolans reservfond och därför blir in-

j 
byggnaden blir färdig, Då ko~~ er/ bar närhet till skolans huv:"dbyggnad: l * nämlig utrustning av moderna te detta något problerh. Största pro-
att byggas en permanent scen 1 hor- I detta byggnadsbestånd mgår ocksa * köksmaskiner. blemet för dagen . är att få igång 
salen med måtten 7,5 m i bredd och .den fastighet där tidigare Skurups bygget så fort som möjligt. Vi skulle 
5 meter i djup. Dessutom skall göras lantmannaskola var inrymd. • INGÅNGAR vara beredda att sätta igång i mor-
särskilda omklädnads- och sminklo- e FÄRDIG N ÄSTA ÅR 1 Sär~kilda ingångar kommer sedan gon om så vore, framhåller rektor 
ger bakom scenen. _ Det kommer att att finnas vid varje gavelända av Lundgren. Men som ordspråket säger: 
bli som en dröm, framhåller rektor Rek~or. Lu~dgren hoppas att den den nya byggnaden. Denna detalj är den som väntar på något gott han 
Lundgren. nu fardigproJekterade nybyggnaden särski!lt att framhälla för scenartis- väntar aldrig för länge. 

lJ . /~ 



e FONDBYGGNAD 
* När den nya skolbyggnaden en * gång i framtiden kornmer att stä * färdig är . man både från skol* håll och från arkitekthåll ense om * att den kornmer att fä ett mycket * tilltalande utseende. En irnpone* rande fasad på 65 meter kornmer * nya skolbygganden att få, som * skall placeras bakom de övriga * byggnaderna som tillhör skolan. * Den kornmer således att framstå * som en mycket tjusig fondbygg* nad med rektorsbostaden samt nu* varande elevhushållsbyggnad och * skolköksbyggnad i förgrunden. 

Skurups .nya ålderdomshem 
i jJrelimi.n(irt ritförslag 

t 
Den år 1961, tillsatta kommitten för utredande av ålderdomshemsfrågan i Skurups 

köping har nu kommit en bit på väg i sitt arbete. Efter åtskilliga besök i olika skån
ska kommuner med nybyggda hem har nu i samråd med arkitekt Bror Thurnberg, 
Malmö, utarbetats ett preliminärt förslag över hur nya ålderdomshemmet skall se ut. 

e BYGGE RIVS 
Entren till nya skolbyggnaden korn

mer också att göras helt ny. I stället 
för att som nu kornrna in mellan 
rektorsbostad och elevhushållsbygg
nad kornmer den nya entren att gå 
bakom elevhushållsbyggnaden. En 

l 
äldre ·fastighet inne på skoltom ten 
mitternot rek torsbostaden kornmer i 
och med nybygget att rivas. 
· Att Skurups folkhögskola nu an

ser sig kunna uppföra en ny skol
byggnad med så imponerande mått 
beror på att tomtmarken för skolan 
har sanerats. Genom att intilliggande 
fastigheter kunnat' förvärvas ha-r sko
lan nu fått en rymlig skoltomt. De 
fastigheter som legat på de inköpta 
tomterna har dock fått ligga kvar .och 
tjänar nu som undervisningslokaler 
samt Iärarebostäder. 

Redan från början var kommitten 
på. det klara med antalet vårdpist
ger i det nya hemmet. D.e. båda gamla 
ålderdomshem som nu är i bruk vi· 
sade sig nämligen vara för små, sär
skilt med tanke på det stigande an
talet åldringar som behöver omhän
dertas på ålderdomshem i framtiden. 
Mot nuvarande 34 vårdplatser i bäg
ge de i bruk varande hemmen kom
mer det nya hemmet att inrymma 
nära nog dubbla antalet vårdplatser 
eller mellan 50-60. Det är en bety
dande utökning och anses kunna till
fredsställa behovet för ganska lång 
tid framöver. 

e FYRA 
AVDELNINGAR 

Förslaget över nya -ålderdomshem
met bygger på helt moderna rön 

e INGET BYGGT SEN' 
1934 

' ifråga om åldringsvården. I sin hel
het kommer vårdplatserna att inrym
mas i fyra avdelningar, vilka alla är 
exakt lika till utsee~e. Var oc;h en Vid folkhögskolan har inget ny

bygge . gjorts sen 1934, omtalar rek av åldringarna kornmer att få eget 
rum till sitt förfogande och det pre
liminära förslaget är 14 rum till var
je avdelning. 

tor Lundgren v1dare. Då byggd<> man 
den elevhushållsbyggnaden, där även 
elevköket finns inrymt. Den gången 
byggdes det tyvärr för smått. Man 
r.äknade inte med att det tillströrn- D 
1mande antalet elever till skolan skul- B 
le ta sig sådana proportioner som det 
faktiskt gjor.t under senare år. Ut-. B 
spisningen av den egna elevstocken 
går visserligen någosånär, ycker rek- B 
tor Lundgren. Värre är det SQ..ffi sagt D 
när det kornmer gäster hit från anda 

Sammanlagt skulle således nya 
hemmet inrymma 56 enkelrum. 
Dessa är emellertid så utförda att 
äkta makar som vistas på hemmet 
kan ta två rum i besittning. Rum
men kan nämligen förbindas in
tim t med varandra till en ge- · 
mensam lägenhet. 

s~lor. ~å blir de att ordna förtä- e y ARJE AVDELNING 
rmgen r omgångar. EGEN INGÅNG 

e YPPERLIGT KöK Varje vårdavdelning kornmer även * Annat blir det när den planerade att innehålla ett dagrum, där pen-

* nybyggnaden blr'r fa''rdr"g. Den sionärerna kan samlas och vidare är l f l Il k •1d d 1 h Det pre i minära örs aget Ii S urups nya a er oms 1em visas är * skall nämligen även inrymma e.tt särskild matplats tänkt i förslaget. * ypperligt skolkök o. en stor elev- Varje rum kornmer att utrustas med i modell av byggnadskommittens ordf. lantbr. Torsten Hansson t. h. 
* matsal som skall ge plats för ca moderna bekvämligheter. Således och sekr. socialassist. Karl-Axel Larsson. * 200 elever. Utspisningen är me- skall telefo~utt~g sättas in i va~je 1.-------::_:_~::..::..:.::..:...-=-.::.:.:.:=:..:.:.::.:.:....:...:.::...;...:...:.:.:.::..;_;:.:.;.;..:...:.:.:.:.:... ______ _, 
* ningen att ordna efter barserve- rum och troligtvrs också centralradiO· * ringsprincipen. anläggning. Visserligen har inte kom· 

Ombyggnadsarbeten har dock gjorts ~itten tagit st~_llning till detaljerna 
vid skolan under senare år med järn- an, men ~an ar P.å dl:'t klar~ med 
na mellanrum i de många byggna- att utrustnmgen_ .b?r goras så kom- i 
der som hör till folkhögskolan. Det for taliel som moJhgt for de gamla.

1

, 

l 
har nämli,gen lyckats att u tnyttja re- e GOD ID, 
dan befintliga byggnader till under- E 
visnings1okaler som ligger i omedel- En god ide är också att v~rje av-



l 
Som synes av planen blir den nya byggnaden av imponerande längd. Den kommer alt ge plats för ryml;~·~örs~l och matsal samt modernt 

skol kök. 



• Gärdslöv l Motorbitna grabbar 
.bygger själva sina speedc;aråk 

Grusen sprutar kring det lilla for
donet med sin ilsket smattrande mo
tor och runda efter runda går turer-· 
na runt den. provisoriska tränings
banan hemma på gården hos lantbr. 
Claes Olsson i Gärdslöv. Här är livet 
för tre fartälskande grabbar med 
egenhändigt byggda speedcars. Det 
är snits över fordonen, 80m är ut
rustade med alla de finesser som 
fordras på fartvidunder av denna 
klass. 

De tre grabbarna, som är Chris
ter och Kaj Olsson samt Sven Ingvar 
Nilsson, har funnit sin hobby. De 
tycker det är kul att experime;1tera 
och kul att se hur experimenten 
lyckas. För Sven Ingvar har det 
lyckats över förväntan. 

O Hans fordon är det enda som är 
O igång för närvarande. De andra 
O grabbarnas fordon höll inte rik
O tigt under. provturerna. Christer 
O körde ner ett vevaxellager i mo
O torn och därför är hans vagn 
O för tillfället ur spel. Kaj Olsson 
O håller fortfarande på att söka 
O efter motor till sitt fo~don. Det 
O är inte så lätt att få tag i passan
O de motorer. De bör vara fläkt
O kylda. Mest lämpliga är vespa
O motorer. 

BöRJADE I SOMRAS 

Här är del verkligen fartfyllt .•• 

till och bygga så mycket de vill lar med skall vara lättare, men så 
under fritiden. Man byggde efter eg- blir de också betydligt klenare och 
na idee'r och tankegångar. Så värst inte alls hållbara, meJUir trion. 
dyra blir inte de vagnar grabbarna 
bygger. För ett par hundra kronor KANSKE SPEEDCARKLUBB 
går det att få speedcaren komplett. Visst skulle man kunna tänka sig 
Egentligen är inte dessa fordon så en klubb här ute, säger trion. Vi 
invecklade precis. En ram .. ~ bär har speedcarbyg~andet som en hobby 
.~PP motorn och ger plats for foraren och vi vet också att fler runtom i 
ar allt, fyra hJul och så en motor. b d håll å tt .. · 

Det var strax efter midsommar Helt reglementsenliga efter gäng- yg den De~ P~ kgora s~~ e~a 
som trion kom på iden att bygga se ' tävlingsregler är dock inte grab- speed cart~: le 8 

' e unna blbspan-
ed E d K . O l l b f d D 1 .. d . l nan e av mgar , menar gra arna. spe ear. n av em, aJ sson, arnas . or on. e s ar e arungen v· l' b h" 1 ed b 

har anställning vid Gäirdslövs by- för långa i ramen och dels håller Isse~ 1~enk 1~ o~s en\ spåe t~ar :a
smedja och här får grabbarna hålla de inte vikten. De fordon man täv- men e s u e unna g a or a. 

· O Än så länge nöjer man sig dock 
· O med vad banan kring Christers 

Sven Ingvar Nilsson f~r tiden under träningsvarven av de övriga 
grabbarna i trion Christer och Klas Olsson. 

O faders gård erbjuder. Att det än
O då kan bli åka av, visar grabblr-
0 na under sina demonstrat ions
D körningar. Speedearåket sorri Sven 
O Ingvar innehar gör sina modiga 
O 10.0 km och det r äcker ett bra tag. 

ALLT PA FILM 

Sven Ingvar Nilsson är även foto
intresserad och har sin egen film
kamera. 

Allt som har rört speedearbyggan
det ha.r filmats. Från det första ex
perimentåket och fram till nuvaran
de' stadium. Naturligtvis missade inte 
Sven Ingvar tillfället att även ta 
SkD-reportern med fotograf i följe 
med P% filmrullen. 

O Alla händelser skall med och gis- J~ J t) 
O ~a att det blir nå'got att visa en /fl 1 p. , b .3 
O gång i framtiden när trion · blir 
O äldre. Då kan de verklige!}. se 
O hur trevligt och spärinande de~ 
·o hade när de sysslade med sin 
O motorspor-t. 

J 



Det nya församlingshemmet ligg~r vackert intill Skurups medeltidskyika. 

Skurup har fått församlingshem 
Trettioårig tanke förverkligad 

Skurup har i dagarna fått 
sitt församling,hem färdigt. 
Det kommer som ett gläd
jebudskap för många för
samlingsbor. l trettio års tid 
har det arbetats för att få 
fram denna församlings
byggnad. Många gånger 1 

har det sett mörkt ut, men 
de aktiva har aldrig riktigt 
släppt greppet att få tan
ken förverkligad. ' Nu står 
byggnaden färdig och Sku-

* var samtliga ledamöter överens * om hemmets placering. Ett tidi* gare framkastat förslag om att * bygga till den gamla sanalings* . lokalen avs1ogs. Frågan var en* dast hur pass nära , den starkt * trafikerade riksväg 11 försam* Ungshemmet skulle uppföras. 
Kommitterade enades om hemmets 

nu-varande placering, vilket är väl 
skyddat från trafikstörningar, meb. 
likväl i nära kontakt rried allmän 
väg. Placeringen fordrade visserligen 
ingrepp i den gamla bebyggelsen då 
ett par fastigheter fick rivas. Deras 
kult'urhistoriska värde ansågs dock 
inte ' större än att detta ingrepp kun- . 
de göras. 

EN VACKER BYGGNAD 
rup har alltså fått sitt för- Utan tvivel är Skurups nya för-
samlingshem. samlingshem, som i dagarna tas i 

bruk, en vacker byggnad, ritad av 
Under alla dessa år har man också ark. Bror Thurnberg. Innifrån den 

haft tillfälle att genomarbeta olika stora ljusa församlingssalen med väl 
alternativ. Meningarna har kanske tilltagna fönsterytor har man en vac
inte alltid varit samstämmiga. Det ker utblick mot Skurups pittoreska 
har ju framförallt varit en kostnads- medeltid~kyrka, som ligger som när
fråga hur mim på bästa sätt skulle maste granne till församlingshemmet. 
använda de medel som samlats med Det är endast nr 20 vägen som skil
ären. Inte mindre än tre olika fon- jer. Utrymmena ger all den komfort 
der har varit avsatta för hemmet, som i dag fordras av. en modern 
kan kyrkoherde G u n n a r W a l - byggnad. ' 
l i n i Skurup omtala, Dessutom är interiören i hög grad Församlingshemmets byggnadskommitle, sillande fr. v. k&pman Helge 

Johansson, ordf. Sven Hansson, stående lanlbr. Edvin Jönsson och 
Hugo Månsson. \ 

När dessa räknades samman vid tilltalande och det imponerande ta
tiden för uppförandet , av hemmet ket i stora salen, utfört i fur, sätter 
fick man ihop det till inte mindre en ombonad och varm prägel pä 
än 100.000 kr. Pengarna i fonderna samlingslokalen. Här finns plats för 
har framförallt ikommit in genom 120 personer. Salen är sedan delbar om gästerna och se till att sädana sätt. Det förtjänar nämnas att kyrk
privata donatio,ner, och det är många ifall hela utr,.vmmet inte behövs. Del- beställ.ni~gar ~ffekt_uer~s. Alla som liga _ungdomskretse~. hä~ fått ett yp
bidragsgivare som hade kunnat räk- ningen göre's genom skjutdörrar av deltapt. 1 en JOrdfastnmg ~an t ex perhgt ~trymme for sm verksaro
nas upp, En av dessa förtjänar dock imponerande längd. I stora salen samlAs , l hemmet och dar mta den het. 
nämnao, -· nämligen ..).adugårdsförman fmll.S också inbyggd J>cen att. ~l)· , ö täring son.! _ ön·s~as ·sedan .. önskt:!. * ~ven för andra _ organisll.ti':ner 
Hans Nilsson, . 'Stj'ärneholm. Det' var vändas för framförande av teater- In en framforts till vaktmastaren. * fmns '!Rrymmen, om man VLTI ut
han som en gång i Hden lade grund- pjäser eller för uppförande av kyrko- Samma sak gäller för övriga säll- * nyttja dem som expeclitionslokal 
plåten till församlingshemmet genom spel. skap som samlas på församlingshem- * eller materialrum. Således äl' det 
att donera 10.000 kr. met. * tänkt att hemvärn och rödakors * skall inneha expeditionslokal i 

BYGGKOMMITTJ: 1960 
HOBBYLOKALER 

J nära anslutning till stora sam- . FRAPPERANDE * hemmets källarutrymmen. I sam-* Alabetet med att förverkliga tan- lingssalen ligger ett väl tilltaget kök. Vad som i övr1gt frapperar vid be- * ma plan som samlingssalen finns * ken på ett församlingshem på- Här är det tänld att de som samlas l sök' i det nya församlingshemmet är . * även biblioteksrum och mindre * sammanträdeslokal.• * börjades år 1960. Då tillsattes en inom hemmets väggar kan få be- de väl tilltagna vestibulutrymmen * byggk~mmitte bestående av fem ställa lekamlig förtäring. En kvinnligjsamt lokaliteterna i källaravdelning-* ledarnoter med Sven Hansson, vaktmastare kommer nämligen att en. Här finns hobbylokaler och ma-* Skurup, som ordf. I stort sett finnas på hemmet, som skall ta hand terialrum på ett mycket välplanerat 1 



Skurups lanthushållsskola 
hade sin 3:e kursavslutning 

Några av de avgående eleverna lägger sista handen vid avslut

ningsmåltiden. Fr. v. Gull Andersson, Rynge, Astrid Johansson, 

Glemmingebro, rektor E. Schartau och Birgit Andersson, Skurup. 

Eleverna i Skurups lanthushållsskolas tredje kurs hade under lör

dagen avslutning. Sammanlagt var det 32 elever som gick ut dernia kurs, 

varav femton ko mfrån andra håll än Malmöhus län. Avslutningen 

började med samling på lanthushållsskolan samt middag varefter själ

av avslutningshögtiden med premieutdelning ägde rum i lanthushålls

skolans och lantbruksskolans gemensamma ·aula. 

Närvarande vid avslutningen var (Skurups Sparbanks premium), AIU1 

förutom lärare på de bägge skolorna Berglöf, Gullänget, (Skurups Spar

även en del anhöriga till de av- banks premium), Jeanette Wallin, 

· Strängnäs, (Skurups Mejeris pre~ 

gående eleverna. Lan~~~ållsskolans rnium), Ingegerd Nilsson, Sjö'Qo: (Lid 

rektor E. Schartau börJade med att bergs Bokhandels premium}, Ann

hälsa välkornmen varefter eleverna Cathrine Bengt;Sson, Motala, (Ser

sjöng Hosianna i kör under ledning nerts Foto premium). "Den bästa 

· . kamraten" - vald av eleverna. Pre ... 

av kantor Ingnd Johansson. Ett trev- rnium till Lisbeth Jeppsson, Alnarp. 

· ligt anförande ingick också i pro- Efteråt höll nämndeman Mårtens

grammet av fru Gunnel Larsson son ett kort anförande till <Ie av-

.. il · . ' gående leverna samtidigt som ban 

Roku a, V e~:n~e .. om ~~got så ~; framförde skolstyrelsens tack till rek

tressant som Foräldrar ar problem · tor, lärare och övrig personaL slut

Föredragshållaren penetrerade i träf- ligen höll kornminister Stig Muhr

fande och spi.Tituelila orda1a·g hur gren, S~inge en kort b~traktel-

.. . . . se som folJdes av psalm 43: ' Bereden 

forhållandet 1 olika fall kan te sig väg föl' Hen·an". 

!b/ -63 
//2 

Skurup o. Slim1J1inge CUF-avd. 
uppvaktades av manlig Lucia 

Här fänder de uppvaktande färnorna ljusen i Luciakronan till Skurups 

och Slimminge CUF-avd. manliga Lucia, Hans-Inge Persson, Skurup. 

Ett något ovanligt lussefirande hade under lördagen Skurups och 

Slimminge CUF-avdelningar, som höll gemensam fest på Skurups ho

tell. Den uppvaktande Lucian var nämligen manlig och det är ju 

inte så vanligt precis. Det var Skurups CUF-ordf. Hans-Inge Pers

son som axiade Luciamanteln och ljuskronan. 

De närvarande fick således se hur I övrigt så tråddes dansen till Bo 

ljusbringe~skan tar sig ut i manlig Wickers orkester och festen besök-

L 
. . k . f" . tes av ett 125-tal ungdornar från 

skepnad. CUF- ucian glc m or sm trakten runtom. Nästa fest kornmer 

uppgift med allvar och i sällskap att hållas trettonafton. Då blir det 

korn sju stycken tärnor vilka dock stor julfest och besökarna kan sä

var flickor. Stjärngossar var Göran kerligen bespetsa sig på andra något 
just mellan föräldrar och barn sarntj~--============= 

hur viktigt ett rätt och riktigt upp- 1 Johansson, Svenstorp, och · Göran ovanliga attraktioner även dennr 

trädande är hos föräldrar. I ett av-

snitt om föräldraansvar fick de när-
Larsson, Sandåkra. fest. 

varande veta att detta grundas re-

dan vid två månaders ålder, alltså 

·så fort individen blir medveten om 

omgivningen. Drastiska exempel 

drogs fram av talaren om barns sätt 

att uppfatta de vuxnas liv och le-
många gånger kan 

situationer. 



Spännande juniormatcher 
avslutade .Skurups tennis-kurs 

Under lördagen var det spännande . tennisspel i Skurups sporthall, 
då höstens unga juniorer som gått på tenniskurs avslutade denna 
med finalmatcher. I två klasser gick matcherna, nämligen klasserna I 
och II. Ledare för kursen har varit fru Karin Kullenberg, som på ett 
mycket förtjänstfullt sätt även ordnade de avslutande matcherna och 
priser till segrarna. 

I klass I avgick paret Ann-Chri- utvecklade bollsinne var till viss de 
stin Lundgren och Thommy .. Ljung- avgörande. I klass II segrade Ann· 
gren med segern efter en glansande Margret Johansson och Tommy Lind· 
match som slutade med 5-3 . . Thom-
my Ljunggren anses vara ~tt myc- stedt efter en mycket jämn matcl: 
ket lovande tennisämne och h~ns väl som slutade 6--5. Som andra pru 

, • kom Lotta Sernert och Mats Thu· 
, lin,. som spelade en bra match m~ 

EN VECKA KORTARE 
• bollar som gick länge. Tredje PaJJ 

i klass II blev paret Ingrid Serner\ 
Etter föredraget som givetvis fick och Per Lennar.tsson. 

livliga applåder följde ånyo körsång • Kursledare fru Karin Kullenberg 
av eleverna. Med speciell tanke på ~· bedömer spelarnas prestatione.r: som 
den stundande julhögtiden bestod re- f mycket bra med tanke på deras ål
per1x>aren av juilsånger. Därefter följ- der. De har alla den fighting-spirit 
de redogörelse för den gångna kur- ' ~ som erfordras jämte en god sports
sen av rektor Sebar J. Hon beto- ~ mannaanda, som gör att inga sura 
nade därvid att kursen vatit något ~ miner visas trots man råkar vara den 
av en premiärkurs, då de nya un- förlorande parten. På termliskursen 
dervisningsbestämmelserna här för t har deltagit sammanlagt 27 ungdomar 
första gången praktiserats. Detta be- ; varav ovanligt många nybörjare. 
tyder bL a. en veckas kortart; kurs- ~ Tennisen är alltså i kommande bland 
tid eller sammanlagt 21 veckor. Be';; ~ ungdomarna i Skurup. Nästa kurs 
träffande eleverna så nämnde rektor 1 tar sin början den 11 januari och 
Schartau att en del kommer att 1 l redan nu är det många av dem som 
fortsätta med praktik för utbild- ' varit med under hösten som ll .lm
ning i sjuksköterske- och barna- ' mer att fortsätta träningen P~., det ; 
vård. Några har också skaffat sig , nya året. ,;. :... 
utlandspraktik. Rektor · · Schartau 
nämnde vidare att skolan under den
na kurs tagit sitt tredje , ölmi:ngskök 
i bruk srunt att man haft invigning , 
av skolan och olika visnillgsdagar 
för alla andelstecknare. 

PREMIER 

Premieutde'irung förräJttades av 
nämndman Theodor Mårtensson, ' 
Svenstorp. De som fick premier var 
följande: Lisbeth Jeppsson, Alnarp 
(Lions Clubs stipendium 250 kr och 
Lidbergs Bokhandels premium), Ani
ta Olsson, Anderslöv (Jordbrukets 
föreningsskolas, Sånga-Säby är lika 
med l veckas kurs på Sånga-Säby 
och Lidbergs Bokhap.dels premium), 
Astrid Johansson, Glemmingebro 
(Skurups Jordbrukskassas premium), 
Kerstin Terning, Lund (Styrelsen för 
Wemmenhögs Sparbanks premium), 
Evy Danielsson, Jämjöslätt (Skurups 
M;ejeris premium), Gunnel Hansson, 
Smygehrunn, (Skurups Sparbank!\ 
premium), Birgitta Axby, Mjölby: 

SJtP 

Fru Karin Kullenberg flankerad av parsegrarna i klass l och Il fr. v. 
Thommy Ljunggren, Ann-Chrislin Lundgren bch Ann-Margret Jo

hansson, Tommy Lindstedt. 
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TreHeborgareochskurupsbo 
omkom vid bilolycka på rE 6 

24-årige chauffören Alf Roland Hansson, Liljeborgsga

tan 51, Trelleborg, och 31-årige elektroteknikern Arne 

Reinhold Ivarsson från Skurup, fick sätta livet till i en 

trafikolycka vid Fastarp utanför Halmstad f lördags. 

Hansson hade på lördagsmid- tre personer. Hustrun klarade 

dagen slutat sin anställning sig tack vare att hon använde 

som chaufför i AB Johan R:son säk-erhetsbälte, anses det. Svå

Borgman i Trelleborg för att rast skadad blev makarnas åt

börja läsa vid T,ekniska skolan taårige son som satt i baksätet. 

i ,Katrineholm. Det är dock ingen fara för hans 

Trafikolyckan inträffade vid liv. 
17-tiden på E 6 strax norr om 
Halmstad. Hansson och Pers
son var i en mindre bil på väg 
norrut. I den svåra halkan ~ 
det hade frusit natten före och 
vägbanan hade blivit underkyld 
på dagen - fick de sladd på 
bilen som for över på vägens 
högra sida och med våldsam 
kraft törnade med sidan mot 
fronten på en mötande hal
landsbiL 

De båda skåningarna torde 
ha ljutit en ögonblicklig död. 
De satt fastklämda på så sätt 
att den ene dolde den andre var
för räddningsmanskapet först 
trodde att det bara fanns en 
person i bilen. 

* 
Al.f Roland Hansson var född 

den 16 november 1939. Han har 
tidigare varit anställd på Eks 
Mekaniska verkstad som järn
arbetare och på gummifabri
ken. 

Han var mycket skötsam och 
duktig i sitt arbete, och fritiden 
ägnade han åt nykterhetsrörel
sen. Hansson hade varit NTO
are under många år och låg 
två år vid NTO :s folkhögskola 
W endelsberg i M;ölhlycke. Han 
var styrelseledamot i Trellc·· 
borgs nykterhetsförbund. Även 
den omkomne skurupsbon Ar
ne Reinhold Ivarsson tillhörde 
NTO. 

Bilarna totalförstördes. I hal- Hansson sörjes närmast av 

landsbilen satt en familj om föräldrar och syskon. 

Lanthushållskurs 
avslutad i Skurup 

Gunbild Hansson, Smygehalmn, Bi.rgitta Axby, Mjölby, Birgit 

Gärdslöv och Anlita Olsson, Anderslöv be1iann sig 

bland de 32 elever som slutade skolan. 

Skurups lanthushållsskola av- ket bl. a. innebar en nedskärning 
slutade i lördags sin tredje års- av kurstiden med en vecka till 
kurs. 32 elever hade deltagit, var- 21 veolror. Inom läro- och övnings- l 
av 15 hemmillhörande utanför Mal- lokalerna hade mam. gjort vissa 
möhus län. ändringar och förbättringar bl. a. 

Rektor Eli·sabeth Schartau häl- anlagt et tredje övningskök, och 
sade välkommen, därefter ;följde gärds- och trädgärdsplanen hade 
säng av elevernas sängkör under nu färdig.sltlällts sä att byggna
ledning av kantor Ingrid Jönsson. derna fätt en trevH.g omgivn'ing. 
Pärefter följde ett !i.nitressant och Premieutdel'Ibing företogs av 
givande föredrag av fru Gunnel nälmndemannen Theodor Märtens
LarssOill, Rökulla, Velll!inge, som son, Svenstorp och följande erhöll 
talade över ämnelt "Föräldrarna premier: Lisbeth Jeppsson, Aln
är ett problem" vari hon skärskä- arp, An:ita Olsson, Anderslöv, Ast
dade föräldrarnas uppträdande rid Johansson, Glemmingebro, 
gentemot barnen sett med de se- Kerstin Terning, Lund, Evi Da
nares ögon. Hon varnade för att nielsson, Jämsjöslätt, Gunnel 
de äldre skulle uppställa idealbil- Hansson, Smygehamn, Birgitta 
der som ungdomen snart genom- Axby, Mjo1by, Ann Berglöf, Gull
skådade men varnade också för regnet, Jeanette Wahlin, Sträng
alltför fri uppfostran som innebar näs, Ing-Gä11d Nhlsson, Sjöbo, Ann
~n flykt frän ansvaret. Catharine Bengtsson, Motala. Pre-

Rektor Sch:artau redogjorde för mium till den bästa krumraten vald 
den nu avslutade kurse.n som ägt av eleverna gick til'l Lisbeth 
rum under nya bestämmelser, vii- Jeppsson, Alnarp. 
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....... -MOR och BARN-

F1·u INGRID JöNSSON, med döttrarna INGER, 8 år, KARINA, 
2% år, och sonen SVEN-AKE, 6 mån., V. Vemmenhög. 

(Foto Sednert, Sktirup) 
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Nya kommunalhuset . i Skivarp kan 
förvandlas till bostad på en dag 

Den annorlunda sockelst ilen och det volmade taket ger Skivarps kommunaihus ett tjusigt utseende. 

- A v ALLAN ANDERSSON - * stadsmiljön, där den ligger i y t* terkant på Ramsbo villaområde Skivarp, som under fjor- * med sina bostadshus i ett och ett-
året byggde nytt kommunal- * halvtplansutförande. Inte långt * därifrån växer Skivarps allra sehus, konstruerade denna * naste bostadsområde fram också 
byggnad så fiffigt att huset * det på Ramsboområdet Dessa bo* städer är uppförda i enplan och på en dag kan byta skepnad * kedjehusfonn. Även i Skivarp 

* Vemmenhögs kommun och inal* les med filialbiblioteken finns * något över 10 000 bokband. Böc* kerna är ordnade efter gängse * alfabetisk och systematisk ord* ning och för boklånarna finns * tillgång till • särskild katalog, där * man kvickt kan leta fram det * exemplar man önskar. 

3 000 BOKLAN PER AR 
från kontorsbyggnad till * strävar man efter att komma * ifrån höghusbebyggelse, som inte vanligt bostadshus. All in- * riktigt smälter in i den omgivan~ Bibliotekarie i S~ivarp är rektor redning är nämligen löstag. * de landskapsbilden. Tanken på Henry Christensson, som trivs ut-* ett nytt kommunalhus kom upp märkt med de nya förhållandena. Lä-bar och lätt att taga bort * i samband med att Skivarps me- nefrekvensen är ganska jämn år från och likaså har rumsfördel- * jeri gick i fusionsbildning. Kom- år och i fjor kunde registreras cirka 

l* munens lokaler var nämligen in- 3 000 boklån, vilket får betraktas som ningen gjorts med tanke på * rymda i mejeribyggnaden så län- en normal siffra, menar rektor Chri-en eventuell framtida om- * ge Skivarps mejeri drevs i egen stensson. Särskilt utlåningen av fack-* regi.1 Så småningom blev dessa litteratur verkar vara i uppåtgående. läggning. * lokaler för små och särskilt ar- Folk vill nu mera än förr utöka sitt Om inte förr så blir denna omlägg- * kivutrymmena fordrade större Kommunalkamrer Einar Prahl vid kunskapsförråd i det fack man syss-ning i alla fall i samband med den * yta. sitt arbetsbord. lar med. Naturligtvis dominerar ut-kommande blockbildningen, framhål- låningen av skönlitteratur, där mån-ler kommunalkamrer Einar Prahl, FONDMEDEL RÄ~KTE . lsjälva aggregatet till spring~~ttn.~t lga nya böcker komm~r till årligen, som har det nya kommunalhuset som Nu har man fått tillgång till ett kommer fonden för Skivarps forska· framhåller rektor Chnstensson. sin arbetsplats. Tre kontorslokaler verkligt fint arkivutrymme, där alla ning att kosta på jämte ett konst- • De mest flitiga boklånarna är utan finns inrymda i byggnaden och i det- handlingar kan arkiveras efter alla verk att placeras i anslutning till tvekan de som kommit upp i pen-ta utrymme har kommunalkamreren konstens regler. Skivarps kommun springvattenbrunnen. stonsåldern samt ungdomar i skol- j det ena i besittning och de två skriv. har inte behövt låna ett dugg till sitt åldern. Folk i de mera aktiva åren 1 biträden som finns anställda vardera fina kommunalhus. Redan tidigt hade Ä VEN FOLKBIBLIOTEK har inte så mycken tid över för böc-ett rum. man avsatt en fond till detsamma I en vinkelbyggnad, till den kom- ker, säger rekfor Christeilsson. Där-Just a~_t kunna sitta åtskilda gör \och denna täckte alla byggkostnader. munala avdelningen på· kommunal- . till är tiden alltför jäktig. Dessutom att det for var och en går att arbeta Den yttre planermgen av tomten huset finns Skivarps folkbibliotek in- finns numera annat som konkurreostört, menar kommunalkamrer kring nybygget är inte helt klar än, rymt. I samma vinkel fii:ms även rar starkt med intresset för läsning Prahl. Lokalen närmast entren är av- berättar kommunalkamrer Prahl. Jäsrum samt sessionssal. Det är verk- nämligen TV och våra moderna fortsedd som expedition, dit alla besö- Så småningom kommer en spring- ligt fina bibliotekslokaler Skivarp skaffningsmedeL Folk är mera på kande kan vända sig med sina för- vattenbrunn att placeras framför och fått i samband med kommunalhus- rörlig fot. Något som också gör att frågningar och ärenden av olika slag. enligt utförda skisser bllr denna av bygget. Böckerna finns prydligt ord- rektor Chrijitensson inte tror på ökEn dekorativ annaturgrupp har satts verkligt tilltalande. uteende. Inte nade, dels 1 i väggfasta hyllsystem ning i lånefrekvensen är kommunens upp just ovanför expeditionsdisken, mindre än fyra olika b~tssänger in- kommen från den gamla biblioteks- avfolkning. Alltså har det sin inversoro ger denna lokal ett mycket in- !går i bassängkonstruktionen, vilka salen och dels i nya hyllkonstruktio- kan, även om önskvärt vore att det bjudand~ intryck åt besökaren. alla kommer att ligga i olika plan. ner vilka är placerade vinkelrät ut i stället gick åt andra hållet. Läs-Även eluttag och kabel till julgrans- frå~ väggarna. rum finnes också vägg i vägg med SÄRPRÄGLAT YTTRE belysning åt den gran som skall pla-' * Denna fristående typ av bokhylla biblioteket. Detta låter man stå Öp· * Byggnaden har ett karakteristiskt ceras framför kommunalhuset varje * gör att platsen i biblioteksrum· pet för allmänheten under samma ti· * särpräglat yttre med vitmenade l julmånad kornmer att finnas. Det är * met utnyttjas särskilt väl. Cirka der som kommunalkontoret är öp* väggar och volmat tak. Den smäl· även meningen att något slag av fa- * 6 000 band finns inrymda i biblio- pet. Här finns tillgång till fack.tid· * ter väl in i den omgivande bo- sadbelysning kommer att ordnas. * teksrummet. Skivarps folkbiblio- skrifter, där de som önskar kan gå - -- * t~k utgör huvudbiblioteket inom dit och studera efter behag. 
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Farligt vägkors • 
l V. Nöbbelöv 

har ej utsatta varningsmärken 

Som $ynes av bilden skymmer huset l. v. väsentligt sikten för den norr- och österifrån kommande trafiJ 
ken. Varningsmärken borde vara befogade i en så pass svår korsning. 

Till ett av de mera trafikfarliga 
vägkorsen kan utan tvekan kors
Dingen vid V. Nöbbelövs kyrka 
riiJalas. Trots att sikten från den 

norr och österifrån kommande tra
fiken är skymd finns inga väg
märken uppsatta som utmärlter 
korsande väg. Det har också hänt l 

flera olyckstillbud, men som tur 
är inte av allvarligare slag. 
I huvudsak är det lokaltrafiken i 

de omgivande orterna som betjänar 
----------------------~======-,...,'1"11 sig av de tillstötande vägarna. Tra

fikfrekvensen är emellertid ganska 
livlig. Vad de trafikhandhavande 
myndigheterna har för skäl att inte 
sätta erforderlig säkerhetsmarkering 
är svårt att förstå. Det förtjänar 
även påpekas att en bostadsfastig
het ligger alldeles in på vägen i 

· själva korsningen. 
Dessutom är vägbanan ganska 

smal mellan denna bostadsfastighet 
och kyrkogårdsmuren och ett öster
ifrån kommande fordon har all mö
da att koncentrera sig på ett even
tuellt möte med ett annat fordon. 
Att helt plötsligt vara framme vid 
en vägkorsning blir därför rena 
överraskningsrnamen t et. 

· Samma blir förhållandet för de 
norrifrån kommande trafikanterna. 
Man är inte beredd på att det kor-. 
sande stråket är livligare trafike
rat. Hade det funnits en varnings
tavla uppsatt så hade trafikanter
na varit beredda på korsning och 
iakttagit all den försiktighet som 
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Rydsgårds gård - mönsterjordbruk 
Toppmoderna driftsförhållanden 

- Av ALLAN ANDERSSON -

Bland den rika jordbruksbygden i Rydsgårds kommun finns mlnga 

egendomar av skiftande storleksordning. Störst av dem alla är 

Rydsgårds säteri, som är beläget i norra delen av kommunen just 

i gränsen mellan skogs- och slättbygdsområde på sydsluttningen av 

Romeleåsens utlöpare. Egendomen är i vår tid mycket välskött och 

drives efter verkligt rationella metoder. 

Detta har gjort Rydsgårds säteri het när det gäller investeringar i 
till ett mönsterjordbl'Ult dit många jQI1dhr·wket ihar under alla år känne
sällskap reser i studiesyfte. Särskilt tecknat minister West11up, trots att 
utländska sällskap blir för det mesta han jämnsides haft jUldra uppgifter 
hänvisade till Rydsgårds säteri ge- att syssla med inom landets utrikes
nom att de rationella driftsmetoder- depariement; 
na ligger långt framme i tiden. * Så har eme'llertid inte al.ltid · va-

Nuvarande ägare till gården är ett * rit fallet och gården har så lång.t 
familjebolag inom släkten Westr-up, * man kunnat spåra varit utsatt för 

där f. ministern Z. P. Westrup är * ganska skiftande öden. Den förs- Rydsg årds gård ligger vackert på sydsidan av Romeleåsens utlöpare l 
'bolagets chef. Klokhet och framsynt- * ta gång Rydsgårds säteri ·blev om- på gränsen mellan skogs- och slättbygdsområdena. * nämnt var när det år 1539 un- ,.. 

* dertecknades ett förlikningstrak- * nas Zorns porträttmålning av Man fö·rsöker rationalisera ~å långt l 
* tat mellan .den skånska adeln och * gamle konsul Wilhelm Westrup. det är möjligt. Trots detta minskas 

* Malmö stads bo11gare. Adelns be- * Denna tavla är nära nog i :liull inte arbetsstyrkan vid gården, fram-

Minister Z. P. Wes-trup framför 

den värdefulla måiningen av 

konsul Wilhelm Westrup målad 

av Zorn. 

Förvaltaren på Rydsgårds gård, 

lantmästare Stig Anderuon. 

* rullmäktigade ombud vid detta * . kroppsstorlek. håller förvaltare Andersson. i stä!-
* tillfälle råkade nämligen vara Jet kan man lmmma fram med de 

* Claes Gag;ge tiE. R:ydsgård. U n- Arealen 625 ha arbeten som annars kanske hade fått 
* der 1600-talet ägdes herresätet av stå tillbaka. Vid gården byggs det 

Rydsgårds gård har 625 ha under * fiiU Matta Rosencrantz. mycket i egen regi genom ,att man 
egen plog och en uppfattning om har tillgång till timmer. Sårlana ar
ägornas räckvidd iår man när man beten kan således nu utföras tack 
vet att det är en halv mil Ö•ver ägor- va;:e rationaHsering på andra håll. 

Grundläggare 

Under 1600 ... talet äg;des herresätet av na där dessa är som bredast. Till Det man för närvarande strävar ef
fru Matta Rosencrantz på Häckeber- detta kommer en omfattande skogs- ter är att få fram en specialicering 

ga varefter det införlivades med Söv- areal, som delvis anlagts på den tid omfattande ett par olika grenar, 

deborgs domäner. Den förste som la" när landshövding Hallenborg hade framhåller förvaltare Andersson. På 

de grunden till säteriets nuvarande gården i sin ägo. Han lär för övrig.t den animaliska sidan är gården bra 

domäner var professorn och gene- vara den förste som lät plantera i gång med slaktsvjnproduktionen i 
miauditören L . J. Ehrenbusch, som gran och fur vid Rydsgård. Sedan 

ett hypermodernt svinstall. Någon lär 
år 1683 över.tog egendomen. Han lät .dess ·har skogarna föryngrats, och 
även köpa till en del gårdar och även växt till i fråga om areal. ha sagt att "i Rydsgår.ds svinstall 

luktar .det inte gris" och det är gan
byggde ·UIPP storslagna ekonomiby~g-
nader i gråsten. Omfattande dränering ska så riktigt. 

•Vid Ehrenbuschs död år 1699 ärv- . .. * Ett effektivt ventilationssystem ser-
des säteriet av hans halvlYror An- Jorobi\u~et . hgge,r forva~:.are An- * till att luften är alldeles frisk 

D f" t d · dersson sarskl1t val om hJartat och * och ren. Dessutom ser den auto-
ders Praebls. enne man ors o s1g hä' h d ift t' r ts eft 
inte på att driva egendomen utan r ar r · en ~a wna JSera er * matiska utgödslingsanordningen. 

lät den förfalla. Han blev snart så de a'llra senaste ron~~ och metoder- * till att ingen gödsel ligger kvar 

skuldsatt att han tvingades o;älja h e- na. V ~d s~ .. framfora Ut. h~ la,gts * och skämmer ·luften. I det mo
la Rydsgård med utgårdar till lands-. s~.or vikt Vld ar. att få va1dr.anerade * derna svinstallet finns plats för 

hövdingen C. Hallenborg för den nät- fa~t. Unde~· ?e ..Sista. åren har många * 750 svin. Utfodringen är också 
ta summan av 1.500 daler. Godset sklf,ten bhvit uppd~kade och flera * hö,gst rationell oc~1 ett elevator

förblev sedan i Hallenborgska släk- ~äng~~ har det v~.nt tal 0~ ~erk- * band för ut fodret till de olika 
ten tills i början på 1900-talet, då hga J.attearbe:en. d~r flera ~~~nmgs- * utfodringsställena. Blötningen av 

det inköptes av konsul Wilhelm West- maskmer vant 1 gang samtLd~g.t. En * fodret sker genom perforerade rör. 

rup. areal av ca 500 tnl:d har nydranerats ' Det ovar i ett gammalt svinhus den 
under senare år, berättar förvaltare . . 
Andersson. , ~ya •toppmo~erna mrednmgen sattes 

"Fina konstskatter 

* Den nuvarande slottsby~gnaden * 
uppföndes år 1710 på den gamla bor- * 
gens grund, men fick först vid en * 
omby,g;gnad på 1850-talet .sin trapp- * 
stensgavelskaraktär. Sista gången * 
lby,ggnaden v:ar föremål för mera om
fattande ombyggnad ovar 1912, då ·det 
i västra fly,geln 1blev inrett ett vac

.. .. . . m, omtalar forvaltare Andersson. Om-
Det ar .~n oerhor.t viktig sak ':.tt ändringen gjmrles till största del av 
ha et~ Jamt grundvattenstånd ~or ,gåoo~ns eget :fiolk och därför blev 
undv1~~"'?e av våta .. ocf1 sura falt, det nya svinhuset relativt billigt. Det 
som. for~:unrar s~orderesulta.tet. är många både inhemska och utländ
Dåligt ?.ranerade falt ;to~ar nam- ska studiesällskap som beundrat kon
Iigen OJamt upp under var.bruket. st11uktionen sedan det blev färdigt. 

Ratloneli drift Växtföljden högaktuell 
k ert m~kl1Um. Det 1berättas att man Gården är för övrigt väl mek~ni- På Rydsgård likaväl som på and

vid denna omändring slog ihop åtta serad med all~ de moderna r~ask:iner ra jordbruk med likartade förhållan-

rum till ett stort. som t?.roras. I dag. .~enast l hostas den så är problemet med växtfölj-* över tien öp,pna spisen detta till skoroesasongen lat man byta ut den högaktuell i dag och på detta 

* musikrum finns läktare. Väg;gar sina bogserade tröskor mot själv~å- område söker vi finna vägar för att 

* och tak ihar dekorerats av Filip ende sådana. Genom denna. åtg~rd få behålla jordamas odlingskapaci- 1 

* Månsson. Samma kände konstnär kunde också .. ai\betssty~kan v1d sk?r- tet. l 
* som haft utsmyckningen av Stock- den genom .farre maskm~~heter mm- Rydsgård kan i dag alltså ta ä·ran * holms stadshus omhand. Många skaj med två man. Samtldi.gt utvanns åt sig att tillhöra ett av vårt lands 

L---------------~ * fina ilronstskatter finns även be- en större avvel'kningskapacitet ge- mönsterjordbruk, dår man ständigt! 

* varade bland dessa en lång rad nom större sammanlagd arbetsbredd. försöker vinna ut nya ideer och rön * vändefulla målningar. Många av Samma drag äo genomgående med för att få egendomen så rationell 

* dessa är i ovanligt stort omfångide ävriga arbetsmomenten på växt- som möjligt. Att det är viktigt i dag 

* och bland de tjusigaste kan näm- odlingssidan. att anpassa driften efter tide'ls krav, 

äT något som bådl' godsägaren och 
förvaltaren på Rydsgård iir överens 
om. 
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Vackert belägen och förhållandevis högt till övr iga delar av Ryds gårds samhä lle ligger den nya skolan för låg- och mellanstadiet. \1 
l \ 

de flesta landsbygdsk(}mmune-r av har ett väl placerat industri(}mrå- dustrimark. Trots att en del indu- betjänad av järnväh'~ ' >·anstlo rtcr 
i dag. Vad som därem~t förtjänar de alldeles intill järnvägsområdet snuransporter sker på landsväg il.: och därför är området lägli:;t ur 
·att nämna~ ,är att l wmmunen Här finns en yta på 30.000 kvm in- framförallt den tunga industrien den synpunkten. 
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Interiör. från lager och expedition hos AB Stängselnät, Rydsgård. 

Ny folkskola 
Samtidigt med att . Rydsgårds . 

kommun fick ny folkskola för mel
lan- och lågstadiet blev en del äld
re skolbyggnader slopade. Dessa 
tomma lokaler har man från kom
munal sida lyckats utnyttja på ett 
fördelaktigt sätt. Av någon har bli
vit samlingslokal medan däremot , 
Viilie skola har blivit säte för me
kanisk verkstadsindustri. 

Företaget, som övertagit lokaler
na, är Rosengrens mekaniska verk
stad tidigare stationerad på Öster
len. Tillgången på arbetskraft var 
prekär och därför flyttar företaget 
nu västerut. I den gamla skolan 
har man jämte tillbyggnad fått 400 
kvm prima verkstadsyta. 

Intressant 
Företagets chef fabr. J o e J R o

s e n g r e n finner trakten intres
sant och är mycket optimistisk in· 
för framtiden. Ett ypperligt läge 
kommer det nya företaget att få 
endast 50 meter v'd sidan om den 
nya utbyggnaden av riksväg 11. 
Helt enkelt förnämliga förhållan
den ur transportsynpnkt, säger 
den nye Rydsgårdsföretagaren, då 
det mesta av det som framställes 
gå till Malmö. 
O För närvarande sysselsättes fem 
O man inom verkstaden, men fa
O brikör Rosengren räknar med 
O att inom en tvåårsperiod ha 

• O byggt ut produktionen till att 
O sysselsätta dubbla antalet. 
O Tillverkningen är baserad på 
O industridetaljer och föret~get är 
O underleverantör till sto'rindu-
0 strien. Stora beställningsse
O rier rör det sig om och mate
O rialåtgång pr år ligger ungefär 
O vid 100 ton. Huvudsakligast plåt 
O tråd och bandjärn, som utgör de 
O huvudsakliga råvarorna. 

Företaget &ysslar även själva med 
nykonst.ruktioner och till nästa år 
är det meningen att man skall kom. ~ 
ma med en både praktisk och pris- • 
biliig satstork för spannmål. Tor- 4 . 
ken kommer att visas på Mila och c 
en av förtjänsterna är lättheten att ( 
montera upp deJl. En artikel som ( 
man faktiskt vid det nyetablerade 4 
företaget väntar skall komma att ( 
~L '( 



Ryds~Afd hör till den kommun, som med särskild entusiasi.n ser fram emot den 
planerade utbyggnadsetappen av ril{sväg 11 från Skurup till Y stad. Man: räknar med 
att den nya vägsträckningen skall komma att bli av verklig betydelse för kommu
nens framåtskridande. Det vägnät som finns är inte vidare väl utbyggt och fram
förallt saknas en trafikåder i öst-västlig riktning. 

Särskilt från industrihåll hälsas 
den nya vägsträckningen välkom
men. De vägar som finns är när
mast avsedda för lokaltrafiken och 
tillfredsställer dåligt . trafiken med 
tunga transporter. 

Ett annat skäl att Rydsgårds 
kommun har följt utvecklingen av 
den planerade vägsträckningen 
med särskilt intresse, beror på, att 
det var de kommunala represen
tanterna i Rydsgård som först väck
te förslaget att få en riksväg ge. 
nom kommunen. De som uppvalt
tade vägförvaltningen i saken var 
numera framlidne kommunalordf. 
Johan Nilsson samt nämndeman 
Karl-Erik Olsson. Uppvaktningen 
skedde år 1957 och dåvarande väg
dir. Planten i Malmö visade sig 
mycket intresserad av det projekt 
som Rydsgårdsrepresentantema ha
de att lägga fram. 

k;ommun. Vägdirektionen tog sa
ken under· prövning och resultatet 
har i dag i stora .drag blivit efter 
det förslag kommunen hade att 
framläg.ga. 

* I dag är rydsgårdsborna tack* samma över att ärendet avance* rat så pass långt som det har. * Kanske redan till nästa år kom* mer utby·ggnadsprojektet a.tt på* börjas för att vara fullt färdi.gt * utbyggt inom en femårsperiod. * Då får alltså Rydsgård sin förs* ta trafi;k,u,ppsamlande huvudled * i öst-västlig r~ktning. 

Välplanerat 

Vidare är en expansiv bostadsbygg. 
naJtion i gång .för närvarande. 

* Under de senaste två åren har * man byggt 40 nya bostäder och * kommunen räknar med att i * framEden kunna ha en bostads* pr.oduiktuion på 20 nya lägen* heter pr år. - "By,g;ga på bred* den" -politiken är varmt omhuQ* dad och Rydsgårds klbmmun * har var1t pionjärer på att byg* ga !hyresbostäder i en,plan. Det* ta skedde på Rydsboområdet. 
dag är detta pr.ojekt helt fär

digt och har visat sig slå mycket 
väl ut. &ven i funtsät tningen kom
mer att iby&gas efter denna ide. 
För att följa med den moderna tids

Tr.ots att. Rydsgård är en utpräg- andan så har Rydsgård, som är en 
lad jordbz,ukarkommun, så blundar utpräglad inlandskommun, även 
man inte för utvecklingen. Man vet börjat att projektera ett f'.get fri
att vad de l~ommunala serviceor- tuttsbad inom kommunen. Försla
ganen har att erbjUJda är av stor ge.t är visserligen ännu så länge 

De argument de uppvaktande re- betydelse för kommunens framåt- 6ärskt, men en ilwmmitte har ut.J 
iiPresentanterna hade aJtt peka på skridande. Det Rydsgård i rlag kan setts a.tt göra upp planerna. j 
var avsakn~en ~v et~ h.u":UJdstråk i peka ~å är et~ väl utbyggt VA-sy- Det behöver knappast nämnas 1 ~ 
öst-västlig nktnmg JUst mom det stem mom sa gott som alla . av Rydsgårds kommun hör till de l* 
området i ·Rydsgård och Ljunits kommunens tätbeJr.!.gg,d~ ~~Q.F\ .. ~iviiMiiaa .n..;, <mdal1-.nl'A. . .. .,. 

l 
~;:~~~t n:;~~::" s~:i:"';;;edMfärre En prbdukti:n av den h~r st~~-

1 
nadshöjningarna i förhållande till 

antal anstäl da. le',rsordni'ngen fordrar va"l ti'lltag- 1 

ks
å l' ' -< an(ira exportländer, LY konkur-

d J t 
· t rensen är knivskarp och det gäller l 

o Hart lverkarkåren lir oå Iv- na fabrikslokaler och AB Stäng- ~ 
O ligt representera · us.. en SlS • selnät har i sina fabrikslokaler en f ta at kunna leverera en förstklassig 
D nämnda fon~en ~v ore g~a~- gplvyta av bortåt 20.000 kvm. En- vara till ett konkurrenskraftigt pris. 
[]... .het ge.r byg,.en .,.essa specie a Jiat fo"re•·- gets chef, disnonPn.t .Olle · d. h '" "" ...-- En stor del av leveransrna har bl.a. 

<"O charm oc{l samti lgt en, armo- Barchan, inriktar man sig för när-
h 

· · ·· 1 I å funnit vägen till andra sidan Atlan-
' D · nisk oc tnvsam prage · n - varande på att rationalisera till-

fall h f kt
. kt R d å d ten, där bl. a. Canada köper en hel 

D got ar a lS Y sg r s verkningen och på så sätt sänka 
bl

. ·t 1 del sexkantnät, som en kuriositet 
D kommun 1v1 uppsam are av tillverkningskostnaderna och bliva ·n .. · kan nämnas att innevarande höst 

B företagare s_ om Vl · narrna Sl~ m"ra konkunenskraftig. 11 .. kå d t k å d "' har snökedjor exporterats ti 

b d h d ' · Grönland. vasts ne me an e P en 1 O Som .. ett led i detta arbete har l 
D framtiden ut ygg a an ~m m- 0 i höst körts igång ett nytt hel-
D om detta område. Rydsgård 0 automatiskt förzinkningsverk fördelar 
D med angränsande kommuner be- O för sexkantnät och man kom-
D traktas av dessa företagare som 0 mer dessu tom under de närmas- . På tal om trivselfrågan ~Il man ~ 
O rätta platsen. Nära blivan- 0 te månaderna att köra igång inom företaget poängtera att det ' 
O de Örestad, dock utan att upp- 0 n ya förzinkningsanläggningar har sina fördelar att ligga på lands-~ 
D slu~as av ~enna. O för såväl tråd- som styckegods. bygden. Arbetskraftsproblemen bl~ 

D De nya anläggningarna kom- icke så stora, även om det just nu . 
Slörsta företaget 0 ma . att medföra en väsentlig föreligger vissa svårigheter att få tag 

Aktibeolaget Stängselnät i Ryds
gåJ:d är utan tvivel det största före
taget i kommunen. Företaget sys
selsätter omkring 200 man villtet 
representerar nära 20 proc. av tät
orten Rydsgårds totala befolkning. 
Produktionen är i huvudsak base
rad på tillverkningar av mjukstål, 
mep förekornmer även tillverk-

O kapacitetsökning, en kvalitativ i erforderlig ·arbet~kraft. Man skul- · 
D förbättring av de tillverkade le i dag utan vidal'e kunna anställa 
D pr odukterna och -lägre produk- ytterligare 20-25 man. Man hoppas 
D tionskostnader. Disponent Bar- emellertid, att den ökning av bo-
D chan räknar med, att dessa an- stadsbeståndet som skett på sista 
D läggningar kommer att kraftigt tiden genom kommunens försorg, 
D bidraga till att höja företagets skall verksamt bidraga till att un
D konkurrenskraft. derlätta svårigheterna i detta av

ning av bl. a. sexkantnät och flät- Inom landet 
verk av rostfri och syrafast tråd. Enligt försäljningschef Janzon 

Tillverkningsprogrammet · omfat- kan företaget betraktas som en ty
tar järntråd, taggtråd, sexkantnät pisk hernn\arnarknadsindustri, då 
för plika ändamål, flätverk, järn- mellan 70-80 proc. av produktio
trådduk, kätting och kättingmanu- nen avsättes inom landet. Företa
faktur, spik samt kompletta indu- get har emellertid tmder de senas
stri- och villastängseL Som tillver- te åren kunnat glädja sig åt en 
kare av sexkantnät är företaget det ständigt stigande exportandel och 
största i Skandinavien med en pro- då deras produkter rönt ett mycket 
duktionf av cirka 6 milj. löpmeter välvilligt mottagande på de olika 
per år. Företagets totala produktion marknadema, har man all anled
belöper sig till cirka 10.000 ton fär- ning att räkna med en fortsatt ök
digvara pr år. AB stängselnät åtar ning. 
sig även legogalvanisering av andra En förutsättning härför är emel-

seende. 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Ett annat storföretag inom kom
munen är stenbergets maka
damfabrik. Detta företag har 
under senare år mångdubblat 
sin produktian . flera gånger om 
tack vare dEm aktivitet som rå
der inom byggnadsbranschen 
för närvarande. Det som fram
ställes är makadam och ce
mentdetaljer i alla utförande. 
Sin råmaterial hämtar· man di
rekt från urberget som här vid 
utlöparen från Romeleåsen går 
upp i dagen. 

_,... __________ .;_ ___ f..;.a_·r..;.e.;.ta..:g::.:s;..:;p_r_od.;..;;u;;.:k.;,te;;.:r;.;.,.._:s-.::å:::s..:.o:::m::....::j.:ä:rn:.:.k:.:.o:;n:.:.-_lertid, att man kan bemästra kost- _j----------



Nödvändiga åtgärder för att 
tJ:ygga invånarna~ och narmgs
llvets trivsel l!ör givetvis företa
gas, men först måste kostnaderna 
ställas i r·elation till båtnaden. 
I annat falJ kan det lätt bända 
att det kostar mer än det smakar, 
unders!t·yker kommunalnärimdens· 
ordf. i Rydsgård, lantbr. E r i c 
M a g n u s s o n. 

Gator, vägar , 
vatter. och av
loppsanlägg
ningar, skolor
na och åld
ringsvården 
har i Ryds
gårdf· kommun 
inte blivit för
surnml\{l. och 

l 
de medel som 
där lagts får 
väl or.s2s sqm 
väl placerade. 

I en utpräg
lad landsorts -
kommun som Rydsgård mås 
man också se till att landsby, 
dens intressen även blir tillgod 
sedda och åtgärder i nmlig or 
fattning blir företagna för att -
någon mån bidraga till att tiL 
varen blir så dräglig som det ä\ 
möjligt i denna ofta bortglömda 
del av samhället. 

Man tänkte sig vid storkom
munbildningen då fem kommune1· 
blev sammam;!agna till en stor~ 
kommun, att det skulle bli en 
del meningssld!jaldigheter så att 
var och en kommun simlie hålla 
på sitt, säger kommunnlfutJmäk
tlg~s ordf. A n d •2 r s M a g

Villie. 
Så har inte 

blivii fallet in
om Rydsgårds 
kommun utan 
alla oavsett 
vilken yrkes
eller parti
grupp han till
hör har endast 
ett mål ·för 
ögonen, nämli
gen kommu
nens bästa. 

Vi har där. 
A. Magnusson för inom Rya's-

gårds kommun 
i enighetens tecken ku1mat ordna 
en hel del stora frågor exempel
vis skolfrågan, pensionärshem, 
samt vatten och avlopp, . belys.: . 

Ling, bo~tadsbebygge ,se m. m. 

Vid Rydsgårds lokalförening är man enbart belålen med paJlagrings
systemet vilket kanske , de belåtna minerna röjer hos disp. Ingvar 

Karlsson (t. v.) och truckförare Egon Åberg (t. h.). 

En utölmd bostadsbyggnation 
har på sistone sanerat upp en 
del av det äldre bostadsbestån
det som tidigare fanns inom 
Rydsgårds stationssamhälle, fram.:' 
liåller kommunalledamoten och 
nämndemarmen K a r l - E r l k 
O l s s o n i Rydsgård · 

Saneringen 
' har gjort att 
det därför i 
dag kan erbju
das trivsam
mare och mo
derna bostäder. 
Liksom på and
ra håll finns 
doc!t en viss 
bostads brist, 
som man dock 
hoppa~ kunna 
fylla igen in-
om de närmas- K.-E. Olsson 
te åren. . 

I viss mån är det också önsk
värt med fler pensionärslägenhe
ter jämte en kraftig uppsanering 
av kommunens ålderdomshem. 

Inom kommunen finns en 
betydande kvinnlig arbetskrafts
reserv. Detta genom avsaknad 
av en lättare industri som kan 
ge denna arhetsluaftsreserv ar- · 
bete. En utjämning härvidlag 
skulle vara lycldig' och fram
förallt verka som dragplåster att 
få folk till kommunen. 

Utan överdrift kan väl sägas 
att gatu- och V A-arbetena ligger 
långt framme inom Rydsgårds 
kommun. I Rydsgårds samhälle är 
hårdbeläggningen av gatorna slut
fört och likaså gatube!ysningsnä-
tet, ordf. i tekniska nämn-
den L,ennart N-ils-

Utbyggnaden 
av både vat
ten- och av
loppssystemet 
fortsätter dock 
i mån av möj
lighPt och till
gång även ut 
på landsbyg
den. Helt nyli
gen har fast
ställts en ut
byggnad av 
V A-systemet 

L. Nilsson till Villie, vil-
ket belöper sig 

på 270.000 kr. Detta kommer att 
anslutas till Rydsgård 

Rydsgård är en utpräglad jord
brukarkommun med såväl små 
som stora jordbruksenheter. Vi 
är d·ock medvetna om att den 
pågå-ende strukturrationalisering
en i framtiden kan komma att 
utgöra ett hot för befolknings- . 
underlaget i kommunen liksom 
i andra landsbygdskommuner av 
samma karaktär. - Men man bar 
inte blundat för utvecklingen, sä-. 
ger kommunalfullmäktiges vice 
ordf. minister Z. P." W e s tr u p, 
Rydsgårds gård. 

Inom kom
munen finns 
krafter i gång 
att få nya in
dustrier etab
lerade som kan 
suga upp den 
arbetskraft 
som försvinner 
från jordbru
ket. Den pro
jekterade ut
byggnaden av 
riksväg 11, 
som utan tvi- Z. P. Westrup 
ve! blir en 
viktig trafikåder för kommunen, 
kan också komma att bidra i 
kommunens strävanden att få ett 
gott befolkningsunderlag. I övrigt 
är den kommunala servicen väl
ordnad, vilket i hög grad bidrar 
till att stimulera näringsappara
ten inom samhället. Rydsgård 
kan därför med stor tillförsikt 
se framtiden an för en utveckling 
i samma gynnsamma riktni,ng 
som kännetecknat de senaste 
åren. 

------------------------------------------------~----------------
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Rydsgård 

Skivarp 

samhället 
·. :& Y'"DS.GÅ:RD 

e HAR NY SNABB VÄG INOM NÄRA 
FRAMTID 

e GODA DIREKT A T AGFÖRBINDELSER 

e CENTRALT LÄGE l FÖRHALLANDE 
TILL STORSTÄDERNA 

[ kommunen l 
:R 'YDSGÅR,D 

i • 

e liAR BILLIG VACKER TOMT· OCH 
INDUSTP.IMARK ' 

O UTVECKL!NGSMÖJLIGHETER FÖR 
SMAII'lDliSTRI 

GODA ALLMÄNNA OCH P ,RIV AT A 
SERVI<f. EINRÄTTMINGAR AV ALLA 
SLAG 

B SJÖRUP 

BSNÅRESTAD 
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TEATER I SJ(URUP 

Kvinnor som spelar teater är ett tacksamt skämt. Dramatis~~· nllva; : 

blev det i går kväll då kvinnorna i Slcurups folkhögskola premiär

spelade "Morsan" av Inga Lindsjö. Den moderna pjäsen blottlägger 

med fin psykologi fem kvinnors inbördes relationer. Att sedan detta 

stycke med enbart kvinnor mest kom att handla om män, v~r förstås 

en poäng som gick hem i den ivrigt lyssnande internatpubliken. När 

Monica Wallin och Elsie Nilsson utlämnade sina medelålders kvinnor 

i giftiga dialoger, eller Judith Toth gestaltade sin hemlösa, livshungriga 

tonårinq, var det levande dramatik. (På bilden Elsie Nilsson och Judith 

Toht). Regin hade skötts . av magister Bertil Järneström. Teatern ingick 

i skolans traditionella julfest, som . dessutom bjöd pci julmiddag och 

samkväm. 

S/fD 
Sydsvensk premiär på Morsan· 
på folkhörr"~olelesl i Skurup 

Fyra av de medverkande i "Morsan" livsfiloroferar vid kaffekoppen. 

Fr. v. Monica Wallin, Kalmar, Birgilla Runsten, Bromma, Judith Toth, 

Trelleborg och Elsie Nilsson, Ystad. 

Trevligt värre var det under onsdagen på Skurups folkhögskola där 
elever och lärare hade samlats till den traditionella julfesten innan fe
rierna tar sin början över julen. Liksom tidigare bjöd eleverna på 
teater av verkligt hög klass. Pjäsen som framfördes gick under nam
net "Morsan" och utgör ett alldeles färskt teaterstyckjl, som endast ti

digare framförts offentligt p åstadsteatem i Stockholm. 

Julfesten böziade med traditionellt nr, där huvudrollen innehades av 
julbord, då rektorn på skolan Stig Elsie Nilsson som spelade, rollen om 
Lundgren, passade på att önska alla "Morsan''. Hennes medaktörer var 
en trevlig fest. Därefter samlades Monica Wallin, syster t ill Morsan, 
man i gymnastikhallen för att av- Birgitta Runsten och Judith Toth, 

njuta teaterstycket. I sin helhet kan två tonåringar och slutligen Ulla An
sägas att pjäsen rymmer en del psy- dersson, som den gamla kv innan. De 
'kologiska aspekter. Originellt är ock- fem skådespelarna fick rtkliga applå
så att rollinnehavarna endast u.tgjor- der avf de övriga vilka med stor t 
des av kvinnliga elever. Kanske i intresse följt förvecklingarnas gång. 

och för sig helt naturligt då hand-ten trevliga festen slöts med sam
~ingen bygger på hur kvinnan i oli- kväm och dans. 
ka åldrar upplever mannen. Särskilt A. A-n. 
kvinnans rivalitet om •mannen skym- ------- ------ - .J 
tade fram med all önskvärd ty<\lig-
het. 

Det var med verklig inlevelse de 
fem eleverna utförd s~a prstatio-
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PREMIÄR I ERIKSLUND FöR 
RYDSGARDS. CUF:S JULREVY 

Teatergänget i Rydsgårds CUF, fr . v. Karin Wallin, Anna-Kerstin 

Hansson, Börje Larsson, Stig Kristensson, Leif Månsson samt Inga

Maj Severin. 

Bröd och skådespel bjöds under lördagen i Erikslunds bygdegård av 
Rydsgårds CUF-avd. Till detta kom dans naturligtvis till jättepopulära 
Arizonas orkester. De kan verkligen få det att svänga omkring sig. 
Trots de lockande attraktionerna var kanske antalet besökare i under
kant. Blott ca 100-talet ungdomar var närvarande vid julfesten. 

De.{ är svårt att locka ungdom tillisärskilt regissören Stig Kristensson 
sig i dag men nog borde Erikslund knep e'!- d~l poän.~. Hans p~rodi ~å 

.. :. . . . Oh, mem P apa horde onelcl1ger till 
ha forutsattnmgar att dra publik Vld den originella avdelningen och tolk-
festatTangemang. Ett hinder var kan- ningen av miss Malmö blev den verk
ske att festen ordnats precis när ju- liga full:träffen. 
len är in på knutarna. Många före- Även de övriga i gänget bjöd på 
drog helt säkert att stanna hemma munterheter med sin friska och 
och förströ tiden med julpyssel i stäl- otvungna stil. Så nog u tgör d e sex i 
let. Nog .tycker man ändå att Ryds- Rydsgårds CUFs teatergäng Stig 
gårds helsvetsade teatergäng borde Kristensson, K arin Wallin, Inga-Maj 
kunna dra. De skötte sig verkligen Severin, pianisten Kerstijl Hansson, 
med den äran. Leif Månsson och Börje Larsson en 

Bas för ärts julrevy "Glädje- populär grupp som har alla förutsätt
bringaren" var Stig Kristensson. Un - ningar att vinna publikgunst även 
der tre veckors tid har han matchat inom andra CUF-avd , n är de nu ef
sina medaktörer hår t ·och resultatet ter premiären ger sig ut på tume. Re
vid premiären blev också gott. Revyn dan på lördag tar denna sin början i 
togs emot med verklig en tusiasm av Skivarp och sedan följer långa raden 
åskådarna. I huvudsak var de olika som sträcker sig ett bra tag in på 
numren ett hopkok, men de gav verk- nya året. 
ligt pikanta kvickheter, där kanske A. A-n 

Meddelande 
Vi ber härmed få presentera våra två nya medarbetare 
inom försäljningsavdelningen. · 

AKE EKBERG INGVAR HANSSON 

båda äro välrenommerade och väl förtrogna med jord

brukarnas problem inom traktor- och maskinbranschen, 
varför Ni med förfroende kan vända Er till dem. 

Naturligtvis står vi båda undertecknade samt övrig per

sonal i samma utsträckning som förut till Eder tjänst. 

Om det gäller smått eller stort, kom ihåg Ni är alltid 

välkommen till 

OVE HOLM 
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