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Folkmängdsökning i Skurup 
för första gång på flera år 

Samtidigt som Skurups köping halvsekeljubilerade vid årsskiftet 
kunde också noteras en folkmän.gdsökning. Det är första gången på 
många år Skurup upplever denna efterlängtade position. ökningen ut
göres av 72 personer och detta kan betyda att Skurup är på väg ut ur 
den befolkningsavtappning som förekommit sista åren. 

Visserligen har gynnsamma fakto-, .varit män och 21 kviiiDOr. När det 
'rer inverkat i någon ~ån när det ,gäller ant~et inflyttade så har dessa 

.. .. . uppgått t1ll sammanlagt 271 perso-
gäller den uppnådda oknmgen. Så- ner varav 126 män och 145 kvinnor. 
ledes har enligt statistiken antalet Antailet utflY'ttande :har varit 216 och 
födda överstigit antalet döda perso- av dessa ~ar .92 utgjorts av män 
ner med 17. Den största andelen och 124 av kvmnor. Den sarnman
)t:ommer dock på antalet in- och ut- l~gda follkmängden utgjorde således 
flyttade. Här visar siffran på antalet vid årsslutet av 4.549 personer. 
inflyttade ett överskott iPå inte miilld- Hassle-Bösa·rps församling kan 
re än 55 personer. Den ökade in- dock U.te uppvisa samma g•oda re
flyttningen får nog tillskrivas den su11:alt som Skurup. Här har inne
omfattande bostadsby,ggnation som vånareantalet under året minskat 
rått under året ooh som gjort att a1lt med 13 personer och utgjorde så
flera har ikunnat beredas .bostäder in- ledes vid årslUJt:et 99. Antalet födda 
om köpingens ,grän~er. har varit l och antalet döda l. In-

Den fullständiga befolknin,gsstatis- och utfly<ttningsstatistiken visar att 
tiken vid årsslutet ser sålunda ut endast l person fly<ttat in medan 
enligt följande: Skur.ups församling däremot 14 personer fly<ttat ut från 
har Wlder året haft 57 födda varav församlmgen. Av de UJtflyttade ut-
30 gossar och 27 flickor. Anrtalet dö- ,göres åtta av män och sex av kvin
da har varit 40 och av dessa ihar 19 nor. 

Folkparksveteraner i Skurup 

Verkliga folkparksveteraner är de verksamhet. Därnäst kommer Johan 
tre herrar som vid Skurups folk- Dahlgren (längst t. h.) med 35 år 
parks årsfest fick motta centralkom- och Magnus Schöld (andre fr. h.) 

med 20 år. På bilden ovan syns de 
mittens förtjänsttecken i guld av tre förkämparna, som nu är revi-
distriktsordf. och· parkdir, Lennart sorer i parkstyrelsen, tillsammans 
Johnson, Mahnö. Av. de tre har fa- med nuvarande parkbasen i Skurup 
brikör Hilding Hansson (andre fr. v.) nämndeman Börje Linden (längst 
arbetat längsta tiden till Skurups t. v.) och dir. Lennart Johnson, 
folkparks fromma med 40-årig akt~v Malmö. 



E h · • • dl" var det i år vid den 1dsfest som Skurups -~Folk:e-t$ · park -br.uka~- ordna· för 
··X:tra ogtt tgt styrelse och personal. Inte' rriindr~ .än tre g~~la •trotjäna-re' v;,r berättigade 

till centralorganisationens guldnål för lång ak~iv och gagneTik tjänst: De tre var . r.ev_isorenia Hild,ing -Hansson, 
som verkat för parkens fromma i över 40 år, Johan Dahl~-ren / 35 :år' och :Magnus- SC~öl'd · i 29 år. Distrikts
ordföranden och tillika parkdirektören i Malmö Lennart Jonsson delade ut rJ.e. hedervärda förtjänsttecknen 
och önskade samtidigt de tre herrarna · en lyckosam tid ·som "hedersgubb~r" - inom folkparksrörelsen. ' Fr v 
Magnus Schöld, Skurup, nämndema'll. Börje binden, Skurup, ,·jaqrikör Hilding Hansson, Skurup, direktör 
Lennart Jonsson, Malm<!, och Johan Dahlgren, S!curup. - · ~ _ .. · ·. · · - - - - · -
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Sergeant Oai-Uno Andersson 
Skivarp med maka Siv, född Gul
liksson, Boden. 

(Foto Sernert Skurup) 

Montör Erik Olsson Lund med 
maka Greta, född Hansson, Sku-

(Foto Sernert Skurup) 

Bilrepr. l;ennart Bergl·z~nd Skurup 
med malGa Marianne, född Hed-
berg, St Köpinge. . 

Moq,ells:nickare . Rolf Bjö1·klund 
Svedala med makan Brita, född 
Silfver, Näsbykolm Skurup. 

(Foto Sernert Skurup) 

Lantbruksstud. Pe1· Martin L inde 
Malmö med maka Inga-Maj, född 
Ande1·sson, SIGurup. 

(Foto Sernert Skurup) 

(Foto Sernert Skurup) 

ställningsbyggare Sten Carlsson 
L:a Harrie med maka Harriet, 
född Hen1·iksson, stenberget 
Blentarp. (Foto Sernert Skurup) 



Fr v Sylvia Mårtensson, Elsy Svensson, Kent Thomasson, Karl G 

Mårtensson, Ylva Persson, Susanne Mårtensson. 

Nilgra av sagostundstmgdoma1-na under lördagens stora julfest 

i Skurups eget Bialitt. 

300 på sagostundernas julfest 
Skurups sagostunder har förmågan att roa vemmenhögsbygdens 

folk. Inte bara då man ställer upp till mera traditionella konserter 

hemma i Skurup eller runt omkring i Rydsgård och Anderslöv utan 

även när man bjuder på storkalas i Skurups Folkets park. Då händer 

det, som nu senast l lördags, att 300 gamla och unga skurupsbor sa·m

las till trivsam julfest, med mässingorkestern på scenen, med två tom

tar att glädja alla barn med och naturligtvis . med massor av andra 

roligheter. 

sagostunderna står för arrangeman- deltagande hyllar de 

gen och skurupsborria genom sitt ungdomarna. 
välspelande 

. MARCO 

Allt gick naturligtvis som sago-
stundernas ansvariga planerat. Wal-t-----------------~ 

ter Strömbladh, en gång i tiden 
själv sagostundsmusikant, numera 
uppskattad ledare för skurupsmusi-
ken men också )l.änd militärmusiker 
i Yst3d, slog takoinnen i notstället 
och sedan var det svårt för de ·300 
som infunnit sig att hålla benen i 
styr. sagostundsorkestern spelar bra 
och utgör väl på sitt sätt en väsent-
lig del av det kulturella livet i Sku-
rup. Julmelodier och marscher om 
vartannat bjöds det på innan det 
var dags för jultomtarna att träda 
in på rotundan där man efter en 
stund hade lång kö av alla barn som 
ville förse sig med gottepåsar. Var 
så säker att detta inslag var efter-
längtat och populärt och Börje Lin-
den och hans tomteglada medarbe-
tare hade ingen anledning att kla-
ga på populariteten bland de mins-
ta. 

Sedan blev det naturligtvis roligt 
även för de något äldre ungdomar
na. Sven Sieverts orkester spela
de upp till dans och då kunde man 
roas av att se både små och något 
större pojkar öch flickor på det sto
ra dansgolvet. allt precis som det 
brukar vara en dag som denna, då 

SKURUPS STIG MALMBERG ha1· kopplat smidjebälte pd Ball-ings· 

lövs Lars E Olofsson men har dålig kont~·oll pd sin motståndare. 
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Välbesökt .CUF .. fest i·Skurup 
med feminin lomteuppva.ktning 

Publiken uppskattade det kvinnliga tomteinslaget i Ethel Persson och 

Brita Bengtsson. De flitiga tomfarna hade många paket att lämna ut 

De kvinnliga CUF-tomtama på Skurups hotell hade tydligen tur 
med sig vid Skurups CUF:s trettonhelgfest Det är länge sen avdel
ningen har kunnat räkna in så många besökare som på lördagen. över 
200 per.!:oner var närvarande och alla såg ut att trivas utmärkt av den 
goda stämningen att döma. 

skurupsavdelningen hade lyck;;tts hade blivit presenterade för dem 
med att få en verkligt god orkester tidigare. Så väl var maskeringen lagd. 

Tomtarnas underhållning slutade 
till att spela upp till dans. Det var med julklappsutdelning sedan samt
Kjell Siwens orkester, som kommer liga dansat långdans genom hotellets 
nånstans från norra delen av Skåne. korridorer. Alla fick de en julklapp 
Orkesterledaren är själv ordf. i en av och det var många överraskningar 
norl'a Skånes CUF-avdelningar och som packades upp den kvällen. 
han vet således hur en slipsten skall~;-:.......::... ___ ....;:..;,. _______ _~ 

dras för att få den rätta feststäm-

ningen. 1 
En uppskattad överraskning var 

även de två kvinnliga tomtar som 

1 

förs erödde publiken i pausen. Det vari 
nog inte många som kände igen Brit
ta Bengtsson och Ethel Persson i 
de två söta tomtarna, såvida de inte 

l 



POPULÄRA SKANEAKTöRER 
ROADE SKURUPS ÅLDRINGAR 

Lennart Kjellgren och Gu nne l Ni lsso n underhåller de ä ldre vid Södra 

ålderdomshemmet i Skurup på trettondagskväl len 

Muntert värre var det trettonda- gästa Skurups folkpark och dels av 

å. ft rmiddagen när Skurups de generösa anslag som Skurups Rö

gen P e e .. da kors och Skurups gammeldans

bAda ålderdomshem gastades av det förening givit till en riktig muntra

populära artistparet Lennart Kjell- tion åt de gamla. Närmare en halv

gren och Gunnel Nilsson. Pensionä- timma varade underhå.llningen på 

rerna var med på noterna när de ·vart och ett av hemmen. 

fick höra de välkända skånska lå- Socialnämndsordf. jrorsten Hansson 

tarna "Trall vid pilevall", "Jag vän- tackade det gästande' paret på pen

tar tills i morra" m. fl. sionärernas vägnar och samtidigt de 

Att Skurups socialnämnd kunde inbjudna representanterna från de 

bjuda sina åldringar ett sådant po- båda organisationerna som så väl

pulärt pr<>grarn berodde dels på att villigt ~änkt medel till underhåll

det kända paret samma kväll skulle ningen. 

Kursstart i Skurup 

Rektor Elisabeth Schartau omgiven av de nya eleverna Kerstin Hansson, 

Ry.dsgård, och Lena Linde, Stockholm. 

P;\. onsdagen var det upprop på,Trelleborg, Ulla Larsson, Lund, Kers- -

lanthushållskolan i Skurup för vår- tin Lindberg, Klagstorp, Lena Linde, / 

kursPn. 38 elever hälsades välkomna Stockholm, Anna-Bella Lälh, Stock

och den nya kullen har följande holm, Britt-Marie Nilsson, Limhamn, 

sammansättning: Gun Nilsson, Anderslöv, Gunilla 

lnga Andersson, K.öpingebro, Ulla Nilsson, Ystad, Christina Nilsson, 

Andersson, Svedala, Britt Adolfsson, Staffanstorp, Karin Nordgren, Visby, 

Stockholm, Inga-Lill Bengtsson, Al- Britta Odell, Trelleborg, Bri tt-Marie 

/

stad, Ann-Sofie Benjaminsson, Karls- Ohhson, Alstad, Karin Ohlsson,

krona, Agneta Braun, Hälsingborg, Malmö, Eva Pousette, Stocksund, Be

Inga von Cors~ant, Visby, Kerstin rith Persson, Skurup, Gunnel Per~

Hansson, Rydsgard, Elsie Hansson, son, Skurup, Gerd Pettersson, Råå, 

Skurup, Anne-Maj HövliJ?-g, Visby, Britt-Marie Svensson , Klagstorp, KH-/ 

GunJlla Hedm, Motala, Amta Ljung- ri Tibblin, Enköping, Gunilla Thu, 

strom, Lo;mma, In~er-Margareth Jo- ren, Hälsingborg, Eva Tön·inger, Sel 

nasson, VIsby, Birg'J.t Jönsson, Södr~-~ ge, Christine Wallen!(ren, Ystad. '.' 

Aby, Gun Karlsson, Skee, Ingnd Hospitanter: Manenne Perss<r<":· -

Larsson, Markaryd, Kerstin Larsson, Snårestad, Christina Hansson. .~ 
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Rekordmånga elever bö~jade 
på Skurups lanthushållsskola 

Några av de nya11lända ele verna framför lanthushå llsskolans entre. 
Fr. v. Ingrid Larsson, Markaryd, Brilt Marie Svensson, O. Klagstorp, 

och Anna-Bella Läth, Stockho!m. 

Under onsdagen tog nya elever Skurups lanthushållsskola i be
sittning. Sammanlagt blir elevantalet på den nya kursen 38, vill(et 
faktiskt är rekord sen nya skolan togs i bruk. Detta innebär att det 
blir fullbelagt överallt, omtalar rektor E. Schartau. Även två nya 
hospitanter anlände till s)(oian samtidigt med nya kursen. 

Första skoldagen ägnade de nyan-j Stookholm, Britt-Marie Nilsson, Lim
lända sig åt att bekanta sig med hamn, Gun Nilsson, Anderslöv, Gu
förhållandena på skolan. övervägan-,nilla Nilsson, Ystad, Christina Nils 
de antalet av eleverna kGmffiPl från son, Staffanstorp, Karin Nordg.ren, 
Malmölänet, men i övrigt fi nns flic - Visby, Br1tta Odell, Trelleborg, Britt
kor från praktiskt taget hela lan- Marie Ohlsson, Alstad, Karin Ohls
det. Även öarna är representerade son, Malmö, Eva Pousette, Stock
och inte mindre än tre flickor kom- sund, Berith Persson, Skurup, Gun
mer från Visby på GoHand. De två nel Persson, Skurup, 'Gerd P etters
nya hospitanterna på skJolan är Ma-Ison, Råå, Britt-Marie Svensson, 
rianne Persson, Snåresta.d och Chris- Kh~tgstorp, Kari TLbblin, Enköping, 
t ina Hansson. Gunilla Thuren, Hälsingborg, Eva 

De nya eleverna är följande: Inga Törringer, Sege, Christine 1_iVallen-J 
Andersson, Köpingebro, UUa Ar,ders- gren, Ystad. 
son, Svedala, Britt Adolfsson, Stock-J.;::==========-----......J 
holm, Inga-Lill Bengtsson, Alstad, 
Ann-Sofie Benjaminsson, Karlskro-
na, Agneta Braun, Hälsingborg, Inga 
von Corswant, Visby, Kerst in Hans-
son, Rydsgård, Elsie Hansson, Sku-
rup, Anne-Maj Hävling, Visby, Gu-
nilla Hedin, Motala, Anita Ljung-
ström, Lomma, Inger-Mar:gareth Jo-
nasson, Visby, Bir,git Jönsson, Söd-
ra Aby, Gun Karlsson, Skee, Ing'rid 
Larsson, Markaryd, Kerstin J -~~E-~o n 
T1·ellebor,g, Ulla Larsson, Luw1. Kers-
tin Lindbeng, Kla !?'storp, Lena Lin-
de, Stook-halm, Anna-Be'lla Läth, 

~······ MOR och BARN •••••• 

Fru INGA-BRITT MÅRTENSSON med sonen Nll:S-ARNE, 11h år, 
och dottern KARIN, 6 mån., Skurup. (Foto: Sernert, Skurup) 
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Lantbrukareson blev köpman 

Köpman Birger Andersson (t. h.) ses här bakom disken i sin bekläd
nadsaffär tillsammans med sin medhjälpare Allan Dehn 

Affärsinnehavare i jämnt 30 år kan sig vara vä11defulla när han startade 
i dag Birger Andersson Lilla Torg- egen affär vid Lilla Torggatan. 
gatan i Skump framhäva som sin 
förtjänst. Under alla dessa år har VAL VALT LAGE 
han k.uru;at ~lädjås åt en tro~.en K'öpman Andersson hann dock 
oc? s~and1gt vaxande ku~dkrets sar- ooomma up,p i mogen åder innan 
slu1t ~ ~and.sbyg;dsbefulkm.n!len runt- han startade bekädna.dsaffären, som 
om k.opmgen. D~n f:ån borJan gans- nu är känd under namnet "Birgers 
ka hUa hernlktperu:gen har med kläder'·'. StäHet var väl valt och hade 
åren måst byggas t1ll. ett ypperligt 1äge mittemot det då-

Egentligen är köpman Andersson varande posthuset. Den då tjugonio
lantbrukareson till börden, men i ål'ige affärsmannen gjovde näm!Lgen 
unga år väck;tes intresset för affärs- den enkla reflektionen, att eftersom 
yrket. Det yal' mera spännande att många hade sina ärenden ·till posten 
köpslå m!!d ;.folk än att gå efter plo- var det alltid n åtgan som också hade 
gen. Redan ·,innan köpman Anders- tid till att kasta ett öga i affärs
son startade affären var han flitigt fönstren tvärs över gatan. 
engag~rad m~ att sälja. Som 15-
åring började han att gå omkring 
med Ahlen & Holms orderblock i 
fickan. Då skapades de första kon
takterna med fu1k, som sedan visade 

BRED KOLLEKTION 

Det visade sig också att reflektio
nen över läget var riktig. Köpman 
Andersson fick en god start, och 
under de 3~ åren har affären måst 
fyrdu,bblas. I början var ·iet mes\' 
.skräddarsytt, men efterhand kom all.t 
mera färdiga varor i handeln och 
den nuvarande kiollektionen går na
turligtvis inte att jämföra med gam
la tiders. An går det dock att få en 
rejäl halvlång ytterrock liknande 
dem som förr användes mycket när 
folk åkte hästskjuts. Det är huvud
sakligen de äldre kunderna, som 
frågar efter detta . kl8desplagg. Men 
köpman Andersson vill hålla ett brett 
register i sitt urval, och han gör det 
också. ' l 

1\. A-n. • 

Lantbr. Erik Andersson Perse
mölla med makan Anna, född 
La1·sson, Norra Aby. 

(Foto .Sernert Skurup) 

HandeZsarb. Sven Lindström Sku
~·up med maka Lena, född NyZan
de?·, Sku1·up. 

(Foto Sernert Skurup) 

Lantmäst. Sigvard Falkman lj,._ 
tofta med makan Elsa, född Pers
son, St . . Bockenhus Skurup. 

(Foto Sernert Skurup) 

Fabriksarb. Mats WaZte.r Ry.~s
clrd - med maka Gt~nhtZd, jodd 

Jakobsson, RydsgåTd. ) 
. (Foto sernert Skurup 



ilrrets förstfödde vid Brodda 

Förslingen för året på Brodda var ett livligt stoföl efter Muzetle 

Arets förstfödda föl såg under dem till fölstoet är Speed King, det 
de tidiga morgontimmarna på fre- amerikanska travässet md rekord på 

dagen dagens ljus vid Broddastu-
2'~garen till Broddastuteriet gods

teriet. Förstingen var ett smäckert ägare Leonard Peterson-Brodda kun
litet . stoföl, som ganska kort tid de också meddela att årets förstföd
efter födelsen försökte resa sig på de har många lovande syskon, som 
sina vingliga ben i boxen. redan är i far.ten på travbanan. 
Modern, travstoet Muzette; såg Bland dessalkan nämnas King Muzet

mäkta· stolt ut över sin avkomma te, 1.221 och Mustang Speed, 1.22 
och den lilla fölunge~ blir kanske• m. fl. Den lille nyfödde torde väl 
lika god travare som sin moder. Hon J knappast komma sina syskon långt 
innehar nämligen rekordet 1.239. Fa- efter. Inte med så fina föräldrar. 

Skurups gammeldansförening 
har över 400 medlernar 

Antalet medlemmar inom Skurups gammeldansförening passerade 
under det gångna året 400, enligt .vad som framkom vid det årsmöte 
som hölls under lördagskvällen i Skurups Fo!ltets park i samband 
med dansträff, Ordf. för årsmötet var chaufför Oscar Olsson, ' Skurup, 
som uttryckte sin glädje över den goda medlemssiffran. 

. l 
ökningen av antalet medlemmar Till revisorer under en tid av 1 

under året har uppgått till 34 från år omvaldes Ingvar Hansson och ny-
376 vid 1963 års början till 410 vid 
årets slut. I övrigt bestämdes under valdes Olle Thali med Robert Dahl-
mötet att årsavgiften även i fort- .gren och Algot Karlsson som ersät
sättningen skall utgå oförändrat med tare. Ledamöter i valbered-
3 kr pr person. Något utöver de ningsnämnden under en tid av l 
vanliga dansträffarna har inte skett år blev Arthur Jönsson, Lisa Wall
inom föreningen under året. En dans- gren och Nils Saltin. Suppl. Sixten 
kurs var v;sserligen planerad i bör- Borg. I samband med val av val-

l jan pa, verksamhetsåret, men denna beredningsnämnden bestämdes ock
måste inhiberas på grund av för li- så, att de som vill avsäga sig sina 
tet deltagareantaL / förtroendeuppdrag i . fortsättningen 

På föredragningslistan stod även skall göra detta ski<iftligt senast den 
va 1 av styrelse för det nya verk- 31 dec. under verksamhetsåret. 
s:unhetsåret. Valda styrelsemedlem- Arsmötet följdes av en mycket väl
mar för en tid av 2 år blev som besökt dansträff på över 400 per
ordf. Oscar Olsson och i övrigt Thea soner. S tämningen var på höjdpunk
Hcdenström, Jan Erik Olsson samt ten hela kvällen och till detta bi
John Jönsson. Suppl. blev Yngve drog i hög grp.d orkestern, som var 
Andersson och Hjördis Bergkvist. populära Bepers band. 



"N B-INSATSERNA l ETIOPIEN LOVVÄRDA" 
v cklingsarbetet blir än intensivare 

Skånsk missionär berättar 
från Backo - sin nya hemort 
-Av ALLAN ANDERSSON-

I västra delen av Etiopien 
är utveckling-sarbetet våld
samt just nu. Om någ-ra få 
år räknar man med att kun
na ha höjt standarden be
tydlig-t för den befolkning 
som lever där. 

Sä , berättar Skånemissionären 
T o r s t e n P e r s s o n, som jämte 
sin fanillj för tillfället befinner sig 

. på svensk mark. Ett halvår har 
de varit hemma och tänl•er stanna 

' lika länge till. Sen bär det till
baks till Etiopien och Backo -
den ort i västra delen av Etiopien, 
som så småningom komme1· att bli 
centrum för yrkesutbildning. Re
dan detta är kommer Backo att 
fä två nya utbildningsanstalter. Den 
ena är den av CUF planerade lant-

bruks- trädgårds- och hushällsskolan 
·och den af\dra blir en ha->ttverks

skola, där svenska lutherhjälpen 
·helt .och hållet står för det ekono· 
miska bidraget. 

De båda pnojekten kommer att 
bli en ovärderlig hjälp i >iet bild
ningsarbe.te, som sedan flera år till
baka har by,ggts upp i Backo. Om
rådet runt om utgöres a·V <len etio
piska landsbygden och just här be
hövs en verkligt slor insats för 
att få fart på uppby,ggnadsarbetet. 

De flesta av den där boende befolk
ningen är · var,ken läs- eller skriv
kunniga, men även detta förhål

lande håller på att rättas till, om
, ta1lar missionär Pers5on. 

vårdsanbete i .gång' på platsen. Vis
serligen var detta bra utbyggt och 
framgångar hade kunnat skönjas i 
bekämpande av de sjukdomar som 
förekommer. Missionärsparet Pers
son anbetar för Evangeliska fos
ter landsstiftelsen och de ansag re
dan från början att något borde 
göras för a t t prak.tiskt kunna hjäl-

på landsbygdsbefo'ikningen i Backa. 
Han kom på tanken att anlägga 

en farm. och därför arrenderade 
stiftelsen ca 160 tnld . jord av etio
piska staten. Det bev från början 
ett hårt arbete att röja marken så 

* kvinnlig medhjälpare i det ar* :bete som utföres. Fler blir det * när den projekterade skolan * kommer aJtt uppföras i år. Det * är meningen att de infödda ung. · * domarna under ett års tid skall 
* lära si•g sådant praktiskt yrkesar
* bete vid skolan, som de anses ha * mest nytta av för att sedan * ~unna klara sig på egen hand. 

Fövutsättningarna för att roomrna 
in vid skolan är att ungdomarna 

är ~äs- och · skrivkunniga. Det 'kJ,i
entel man framföraillt vill vända 
sig till är sädana som sj älva efter 

den blev odlingsbar. Men så små
ningom kröntes arbetet med fram- skolgången har möjligheter att o.d

gång och i dag är u11gefär tredje. la ett eget jordstycke. Sål~des .~om-
delen odlad. mer de ungdomar vars Därler agnar 

- Farmen har varit till oerhört sig åt lantbl'UJksdrift att i första 

stor nytta för bef.o1kningen. Här hand få företrä;de. 

har de kunnat lära si•g hu1 man - Det är ett oerhört lbehjärtans

o.dlar olika kulturväxter lämpliga värt .initiativ .som CUF hii:r har 

för området. Kaffe t. ex. odlades tagit, framhåller miss1onär Persson, 

inte inom distriktet tidigare, trots särskilt när man tänker på att 95 

att kaffet är en viktig expontvara pnocen.t av befolkningen i distrik

för Etiopien. tet lever på jordbr>uk under myc

Etiopiske kejsa.ren har varit på 
besök i Backa och studerat ar
betet vid farmen. Han fann det
ta så intressant att han lät sk än. 
ka den auenderade arealen till 
Etiopiens evangeliska kyrka ,och 
nu kan man således anbeta vi· 

ket primitiva former. Med de nöd
vändiga:ste kunskaperna inhämtade 

genom skolan bör det kunna hli 
en god standardhöjning inom den
na näringsg·ren på relati v.t kort tid, 
menar missionärr Persson. Det man 
framförallt kommer att lägga an 
på är fruktodling och od1ing av 
kaffe samt andra inhemska jord
bruksväxter. 

Skinnet av en savannkatt är det som 

hålle; i knät. Detta och mycket annat från 

he till 

missionär Torsten Pe'rsson 

Backo finns med i bagaget 



l( yrl~ov21:~Q)1 fick brul~ningsrätt 
pastoR~2rtshemman av " l Rydsgård 

En ung man på 22 år ser i da.o: nil;ot b:stcrt på den situation som drabbat honom. Han heter Olle ödahl 

och bor tillsammans med sin moder och yngre broder i mangårdsbyggnaden till pastoratslönebostället Lögs

hög i Rydsgård. Efter sin fade1·s <Eid i s2ptember 1962 skulle Olle ödahl"tillträtt som arrendator den 14 mars 

1963, då ett nytt auendc::ontra";t (og ·sin början. 

ödet ville dock annorlund't. Snm-lriitten år 1059 övergå till nuvarande dock låtit ärendet gå vidare till k. 

tidigt med att den un"c ar•·cn:i:~ - 'l hrulm.ingsinnchava ren'. Denna bruk- m:t för yttrande. 

. . . ~. . .. nin~srätt s~mlle dock upphöra att Således finns f. n. ingen an·enda-

torn g~orde sig khr att tJlltrada sa- l gälla den 14 mars 1263. Arrenderätt tor på lönehostället Lögshög i. Ryds

des han av boställsstyrclsen upp som l o~h likaså optionsrät t har dock ald- gård. Hur den segslitna .striden skall 

arrendator och en annan person sat- rig överlåtits av Otto ödahl utan komma att avlöpa har som sagt' än

tes in som bruknino-sinnehavare var i hans besittJ;lin& v1~ frånfället. nu inget definitivt utslag kommit 

• .. . "' Nuvarande bruknmgsmnehavaren fram. Vad som frapperar är den re-

under ett ar fr_amover. har dock sökt Förvärva optionsrätten lativt stora frihet, som nuvarande 

Den nuvarande brukningsinnclnva- genom ansökan hos domkapitlet. Det brukningsinnehavaren tillmätts trots 

ren till Lögshög är lcchmot i kyrko- blev emellertid här avslag på hans att inga lagbeslut ännu blivit av

rådet och tillika kyrkoviird. T0ppar- begäran. ,Br ukningsinnehavaren har J kunnade, säger unge hr ödahl. 

na inom de kyrkliga råden på or - , 

ten anser honom vara rättmätig bru

kare av ·pastoratslönebostället, i Ryds

gård. Men det som skett vlll OllCj 

ödahl beteckna som intrång på si
na rättigheter . Han anser sig näln 
ligen i sin fad ers frånfälle vara ~ 
besittning av optionsrätt och anen 
derätt till Lögshög. För tillfallet ha 
unge hr ödahl uppvaktat länssty 
relsen för y ttran de i saken. Han 
avvaktar med stort intresse yttran
det i ärendet. 

- Jag var fullt inställd på at~ 

starta jordbruksdriften vid Lögshö;:j 

Iden 14mars i fjor , omtalar hr ödahl, 
Min fader hade i Jaga tid teckna 
nytt arrendekontrakt avsett att gäl 
la från. den 14 mars 1963 till sanun01, 
datum 1972. Vid hans frånfälle an-
såg jag det natu rligt att tillt:·äd'\ 
som arrendator enligt optionsrätten 
Men i samband med starten fic!~ 

jag helt plötsligt se arrendekontrai{
tet upplös t av boställsstyrelsen· med 
motiveringen att j ag var för un91 
och oerfaren sam t inte hade tillräck
ligt med säkerhet. Säkerheten var 
dock ordnad till fy Hest för ahende
summan och de borgensmän jag ha
de att presentera h ade styrelsen ing
et att anmärka mot. Naturligtvis 
blev det som hände en mycket obe
haglig överraskn ing, fortsätter unge 
hr ödahl. Här stod jag färdig att 
sätta in djur i stallama och mylla 
ner utsädet i jorden. Följden av den 
oväntade vändningen blev att jag 
fick låta mina beställningar och d jur
inköp gå tillbaka. 

Den nuvarande bruknim!sinnehava
ren, en köpman frän Ryds
gård, grundar sina anspråk , på att 
han under en längre tid brukat 
egendomen även under framlidne ar
rendatorns, hr Olle ödahls faders, 
levnad. Olle ödahis fader 
Otto ödahl, lät nä~ligen bruknings~ 

Ny blomsteraffär i Rydsgård 
En ny blomsteraffär öppnar i dag 

i Rydsgård i förutvarande Kooths 
charkuteriaffär. Det är köpman C. 

G. Johansson, Rydsgård som blir in

nehavare av affären. Det är f..n. myc

ket välkommet med ytterligare en 

l blomsteraffär i samhället, då man 
under relativt lång tid endast haft 
en sådan affär att tillgå. 

Utrustningen för förvaringen av 
blommor blir kanske något av det 
modernaste som finns för tillfället i 
branschen. I affärsfastigheten finns 
nämligen installerat ett kylrum, som 
tidigare användes för charkuteriva
rorna. Det kom mY1:ket väl tillpass 
nu när fastigheten kommer att föra 
blommor. Även dessa är nämligen 
beroende av kylförvaring om de skall 
kunna · hålla sig fräscha någon läng
re tid. 

Köpman C. G. Johansson ordnar 

här med sista förberedelserna in-

Själva affärslokalen blir tilltalan• 
de med bastmatta som fonddekora
tion. Dessutom har framför själva 
skyltfönstret byggts upp en tegelpla
.tå, där blommorna kommer att kun
na exponeras till sin fulla rätt. För 
utom blomsterförsäljning kommer hr 
Johansson också att ta emot beställ- nan affären Öppnas. 

ningar av l:Jlomsteruppsatser och · 

kr~nsb_indnJng. De.t kommer att bli l bansson också en köttaffär och det 

kvmnllg expedit 1 den n:ya bloms- blir således nu utökning av affärs

teraffären. Själv har köPman Jo- rörelsen. 

t 



ENHETLIG ORGANISATION A·V 
MEJERIERNA l HELA SKAHE 

Konferens på Skurups lantbruksskola. Fr. v. 

lanfbr. Malle Hansson, dir. Carl V. Lasson, lanfbr. 
l dir. Einar Helgegren. 

Den av lantbruksförbundet och jordbrukets förenitJgsnämnd an

ordnade två dagars konferensen på Skurups Lantbruksskola startade 

under måndagen med mycket intressanta framtida projekt rtande 

den Skånska mejeriorganisationen. Röda 'tråden konferensen igenom 

var fi\rutsättningarna att i stället för de nuvarande fyra mejeriför

bunden i Skåne skapa en enhetlig organisation under namnet Skåne 

Mejerier Ekonomisk förening. Med de erfarenheter man redan har 

i fråga om fusionsbildning i vissa delar av landet, och i Skåne skulle 

de skånska mjölkproducenterna utan tvekan göra en ekonomisk vin

ning i detta för dagen för många kanske en aning djärva steg. 

Vad de engagerade föredragshållar- och för framtiden större en!het både 

na och debattörerna pekade på i frå- för förädlings- och försäljningssidan. 

ga om detta. diskussionsprojekt var ESTRADDISKUSSION 

~1. a. att fördelningen av mejerie~a Efter detta anförande följde estrad
l Skåne skulle ktmna goras betydligt diskussion med agr. Hilding Röstin, 
effektivare. Detta med hänsyn taget Lantbruksförbundet, som ordförande. 
till produktionen platserna och kon- Estradsamtalet fördes dels mellan fö-

. ' k Il reträdare för producentsidan genom 
sumtionsområdena. Dessutom s u .e Malte Persson, v. Tvet, och M,alte 
kunna göras en betydande effekti- Hansson, Tolånga, samt företrädare 
visering av mjölktransporterna både för tjänstemän inom mejeriorganisa
till förädlingsställena och till kon- tionen genom dir. ~.elgegren och dir. 

· 1 ·· d ... C. V. Lassen, Sydvastra Skånes me-
sumtwnsp atsema. Aven en OJarona jeriförbund. Fusionstanken var ge-

' fördelningen som nu förekommer i nomgående i debatten och det var in
Skåne i fråga om produktion och tressanta synpunkter som här kom 
efterfrågan skulle bättre kunna till- fram under agr. Rös~ins o~etingat 

.. . ... goda ordforande:;,kap dar han 1 många 
godoses och !osas till mJolkproducen- fall ställde saken på sin spets. Ton-
temas fördel. gångar för och emot en fusion fram-

För närvaral'lde är timelensen den kom i estradsamtalet och särskilt 
att då efterfrågan på K-mjölk stän- Malte Hansson, Telånga ansåg att de 
digt ökar i västra delarna av Skåne nu befintliga mejerierna som har eko
minskar produktionen i samma om- nomisk bärighet bör .få finnas kvar 
råde medan förhållandet är· motsat- även i framtiden . 

l 
sen i· östra delarna. Till denna för- Frågorna togs även upp hur nära 
ändring bidrar i viss mån befolk- konsumtionsställena och förädlings
ningsomflyttningen. företagen bör ligga. Härvid framhöll 

Det poängterades också den efter- dir. Helgegren att mjölken bör för
släpning som för närvarande råder i ädlas så nära produtkionsområdet 
fråga om centralisering och effekti- som möjligt medan däremot K-mjöl
visering av mejeriorganisationerna in- ken blir billigast att behandla på 
om de Skånska gränserna. En upp- konsumtionsstället. 
_!Y.ckning helt i stil med utveckling~n ~_ven J?risregleringen mell~n ~ 

~o&~# ,-6j/ 

.J 

'Skånsk järnridå' 
mejerier emellan 

Oro för framtiden 

Deltagare i estradsamtalet på Skurups Lantmannaskola var lant

brukare Malte Persson, 'l'orna Hällestad, agronom Hilding Röstin, 

StockhQlm, dli.rektör Carl V. Lassen, Malmö, Ianttirukare Malte 

Hansson, 'l'olånga, QCh direktör Einar Helgegren, stockh1JI:m. 

- För att få bukt med de skånska mejeriorganisllitioner- . 
nas eftersläpning gentemot det övriga landets måste de fyra 
befintliga org,aLnisationel'na rationaliseras och centr81liseras 
i snabbare takt. Det blev kontentan och det uttaloode, som 
gjordes vid den tvådag·arskonferens so~ tog sin början på 
måndagen på SkurU.ps Lantmannaskola med Lantbruksför
bundet och jordJbrukets Förenirngsnämnd i M'almö :soon 
arrSJngörer. 
Föreningsrörelsen inför mor-1 

gandagen är temat för konferen

sen. Första dag>en ägnades åt me

jerirörelsen och innan uttalandet 

antogs hade ämnet belysts i ett 

föredrag av direktör Einar Hel

gegren frän SMR i Stockholm 

och i ett estradsamtal med före

trädare för olika organisationer 

och sist men icke minst i en of

fientlig diskussion. 

öVER 100 LANT

BRUKARE DELTOG 

Rektor Gunnar Knutsson vid 

Lantmannaskolan kunde hälsa ett 

drygt 100-tal lantbrukare välkom

na. Föreningsrörelsens vice ord

förande, landstingsman Tage Hå

kansson, Tygelsjö, öppnade kon

tierensen och liksom rektor Knuts-

Forts. på sista sid. 



Friluftsdag för Skurupselever 

Ishockeyn var givetvis det populäraste intresset under skridskoåk
ningen fÖr grundskolans elever; 

S•k.ridskoåkarnas paradis kan väl med rätta Hagmarken, intill Tor
sjö ghd kallas. Ett till ytan 40 ·tunnland stort område har sedan hös
tas legat under vatten och i . den kyliga väderleken på sistone har bil
dats finfin skridskois. Under torsdagen fick omkring 200 högstadiele
ver hån Skurups grundskola tillfälle att utnyttja den fina isen. 

Vid skolan utlystes nämligen halv Grlllbbarna nöjde stg inte enbart med 
d'rilU!fitsdag och alla som ihade något att åka runt. Ganska snabbt efter 
som tkamde kallas skridsloor, fick tiill- det man anlänt, ordnade man iihop ' 
:Dälle att under lärarnas överinseen- sig i lag för att spela ishockey eller 
de åka ner till Torsjö för att under ·bandy. Flickorna ägnade sig mest åtl ett [par timmar ägna sig åt den fris- att antingen promenadåka eller ook
ka sporten. Yttel'Ji.gare en glädje- så träna så smått i konståkning. 
;punk.t var det fina väder som råd,de Ungdomarna var jättebelåtna och 
med absoLut vindstilla. Skoleleverna många kommer säkerligen att på 
från ~ur.up fick dock inte åka på egen hand ta sig till Torsjö för att 
hela den översvänunade areahm. När- få åka på den häl'liga isen. Ledare 
mast gården dit o~rådet sträcker s1g, för friluftsda·gen var adj<Unkt Tuve 
finns nämligen en park där det är Runevad och Sven Lerstorp. 
,g.ott om viLt. Detta .fick inte störas De elever som inte hade skridskJor 
och därför lfiC'k de skridskoåkande eller har lärt den ädla konsten fick 
ungdomal'J?-a )~kränka sig till att ägna sig åt en titt på Svan~holm 
åka en b1tdarifrån. . . med omgivningar. Det fina vädret 

Det områd~ ~~n ~lok utnyttJa var var också idealet för skogspromena
d.ocik stor.t tillrackligt och de som der. Gymnastikdirektör Else Anders

, vil~e, kunde sträcka ut ordeniligt. son och ett 100-tal elever som var 
med henne, njöt .för fullt av den 
vintriga naturen. Punktering orsakade 

krock mG·t trädstubbe blir det pii söndag i Skurups sport
Ett otrevligt bilmissöde råkade hall. Tävlingarna kommer här att gå 

i bantamvikt och mellanvikt. Första på torsdagsförmiddagen en Skurups- omgången blir kl. 10.00 och sedan föl-
dam ut för. Hon var på väg mot jer ytterligare två omgångar på efter
Brodda och hade just vikit av i middagen. Flest anmälningar har hit
Sandåkrakorset när det blev punk- tills inkommit i bantamvikt där 19 

finns med medan däremot i mellantering på vänstra framhjulet på vikt endast 9 finns upptagna. De man-
bilen. Trots den låga farten, ungefär nar Skurup ställer upp med i mäs-
20 km, kunde föraren inte hålla terskapstävlingarna blir i bantamvikt 
bilen kvar på vägbanan utan den Stig Malmberg och Stig Hallkvist. 

Huruvida de båda kommer att få gled ut mot vänstra kanten. Här framgångar återstår att se. Det finns 
rände bilen mot en halv meter hög nämligen sådana ess anmälda i klas
trädstubbe, så kraftigt att vänstra sen som Leif Nilsson, Vela, Nils Ja
franlhjulet slets av och frontpartiet cobsson, Svedala och Stig Karlsson, 
<blev illa demolerat. Varken föraren Pantern. l mellanvikt ställer Skurup 
eller hennes passagerare kom till upp med Rolf Mårtensson och Björn 
skada, ' men av den häftiga krocken ' Lindskog. Favoriterna är i denna 
mot stubben kastades föraren mot klass sådana namn som Per Svens
instrumentbrädaiJ- Hon klagade ef- son, Malmöpolisen, Lennart Haglund, 
teråt på smärtor i ryggen. Kävlinge och Kjell Månsson, Klip-

pan. 
-----------------------~· 

Bra priser på auktion i Flathult 

Fart och fläkt rådde i buden. Här är det en välbegagnad såmaskin 
av hederliga märkel Prakner som auktionsropare Alvin Ekblad vill 

ha bud på. 

Auktionsapparaten har åter rullat igång ute på g~darna i den 
skånska landsbygden och likSlom tidigare år verkar intresset vara på · 
toppen. Det märktes tydligt under torsdagen när auktionsförrättare 
LennaJ;t Nilsson, Rydsgård, hade sin säsongpremiär hos lantbrukare 
Gustaf Andersson, L. Flathult 

Trots att det inte rörde sig om nå-, g-?rla prise~·. och d~ ~ärski~t vad 
gan större auktion hade likväl en dJuren betraffar. Tva hastar 1 ålder 

t bl' k · f ·' · 12 resp. 14 år, såldes för 2.450 och s or pu 1 m Unnlt sig, c:a 200 per- 2.170 kr. Mjölkdjursbesättninge~ blev 
soner. Många tycker det ligger en också bra betald och korna kostade 
v.iss spänning i den atmosfär som mellan 2.100 och 1.980 kr. En l 5-års 
fmns på auktionsställen. Alltid är det kviga kostade 1.700 och 7-mån'aders 
något som tilltalar och kanske man kvigor betalades med 1.07U-1.040 kr. 
också kan göra ett fynd vad priset Ett par tjurkalvar kostade över 400 
bet~äffar: . kr. pr st. Rekordet tog dock en kull 

V1d Slrm~~ngeauktio'?-.en var dock 

1 

gödsv.!n J?å 80 kg som kostade 360 kr./ 
chansen mm1mal att gara fynd be- st. I ovr1gt var de redskap av äldre 
träffande priserna. Det blev mycket datum som .såldes. 

Skurups Sporthall 
Juniormästerskap ~ 
BROTTNING 

SöNDAGEN DEN 19 JANUARI 
Tävlingspass kl. 10.00, 14.00, 17.00 

SKURUPS SK 
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........ M O R och BARN--···-··· 

t 

Fru KERSTIN LARSSON med barnen PER-EDVARD, 14 år, ANNE

KARIN, 11 år, MARGARETA, 8 år, och MATS, 2 år, Gisholmen, 

, ~ Skurup. (Foto: Sernert, Skurup) 

r ••••••••~•••••••••••••••·~~·• !;/fj) ~-6'l 

r .: ..... MOR och BARN 

Fru STINA PERSSON med döttrarna CAROLA, 4 år, och CARINA, 

3 år, Skurup: . (Foto: Sernerl, Skurup) 

·····~······················~·-··· ..... 

• 
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Gravöl över Viilie brandkår 
en fest med medaljutdelning 

övre bi lden fr. v. nytiiiträdande brandchefen Lars Arne Larsson, 

avgående Bi rge r. Larsson, tidigare brandchefen i Vi Ilie'· brandkår 

Edgard Jönsson och o rdf, i Rydsgårds-Bien!arps brandförsvarsförbund 

John M. Persson. På undre b ilden medaljöre rna i nerlagda Vii lie 

bra~dkår, fr. v. sittande Folke Jakobsson, brandch. Edgard Jönsson 

och Nils Lindahl. Slående Hen ~y Engdahl, Otto · Olsson och Algot 

Jakobsson. 

Det var visst ingen förstämning som rådde under lördagen utan i 
stället blev gravölet efter Viilie frivilliga brandkår på Rydsgårds hotell 
ep tillställning i munterhetens tecken. Ett sextiotal gäster var när~ 
varande, där förutom manskap och styrelse i Viilic frivilliga även var 
gäster från Rydsgårds och Blentarps kommuner i>Srnt från skånska 
brarulfrsvarsförbundet. Brandförsvarsförbundet i Rydsgård och Bient
arp stod som värdar. 

I egenskap härav hälsade ordf. i na bl. a. in på rationaliseringstanken 
ltörbundet John M. Persson, Brodde som nu är genomgående tema t . o. m. 
samtliga närvarande välkomna till inom brandkåren. Man berörde också 
middagen och vände sig särskilt till hur förhållandena växlat. När Vii
brandkonsulent Folke Rosenberg; Es- lie brandkår kom till år 1933 fanns in
löv, fru Viirna Persson, Lugnet, som te Rydsgårds brandkår, men antef
är maka till framlidne handlanden tersom samhället växt till har brand 
Olof Persson en gång grundaren och kåren här blivit alltmer nödvänd ig 
initiativtagaren till Viilie frivilliga medan däremot Villie på sistone fått 
brandkår, medlemmar och styrelse i betydligt nedskuren användning. 
den nerlagda brandkåren, kommu- Samtliga underströk emellertid det 
n alfullmäktiges ordf. i Bientarp en gång goda initiativet till bildan
Gunnar Tollmar, och i Rydsgård An- det av Villie brandkår. Den kom till 
ders Magnus.Son, Villie, kommunal- i en tid när brandförsvaret på pis t
ordförandena Hjalmar Anderss•;m, sen var mycket dåligt upprustat. 
Bientarp och Eric Magnusson, Ryds- Även medaljering följde på fest
gård, avgående brandchefen i Sten- måltiden och inte mind.re än sex 
berget Birger Larsson och nytil~.satte stycken av brandmanskapet i den 
brandchefen Lars Arne Larsson S ten- nerlagda brandkåren hade· gjort sig 
berget, brandförsvarsrevisorerna Ha- förtjänta av förtjänsttecken. För att 
rald Hansson, Everlöv och Ivar An- få d essa fordras att ha varit med i 
dersson, Rydsgård samt brandför- 20 år. Medaljörerna, som fick sina 
svarsförbundets sekr., och kassör tecken av brandkonsulent Rosenberg, 
Egon Lönn. Även samtliga fruar, som var brandchef Edgar Jönsson, Folke 
också var med om gravölet, hälsades Jakobsson, Nils Lindahl, Henry Eng
välkomna. dahl, Otto Olsson och Algot J akobs-

Middagen blev en stund i högtids- son. Brandkårsstyrelsen har utgjorts 
talens tecken och de flesta gästerna av 12 man och de övriga som inte 
hade en del att säga om den nu ner- var medaljörer fick var sill minnes
lagda brandkåren. Även den avgåen- sak av brandförsvarsförbundet ge
de brandchefen Birger Larsson, Sten- nom ordf. , John M. Persson. Efter 
berget blev hyllad för det nitiska ar- denna ceremoni övergick man till 
bete han alltid utfört. I f·råga om samkväm och dans, där samtliga triv
Viilie frivilliga brandkår kom talar- des över hövan gott. 

Festlig avskedshögtid 
för villiebrandkåren 

Fo!ke Jakobsson, Edgard Jönsson och brandkonsulent Fo!ke Rosenberg, 

Es!ö j!, som förrättade meda!j1ftde!ningen. 

En fest att minnas för de närvarande blev gravölet över Viilie 

frivilliga brandkår, som hölls i Rydsgårds hotell. Ett 60-tal var bän

kade i festsalen, där utom medlemmar och styrelse i den nerlagda 

brandkåren även märktes gäster från Rydsgårds och Blentarps kom

muner samt från ' Skånes brandförsvarsornråde. Vä1·d för festen var 

Rydsgårds och Blentarps brandförsvarsförbund. 

Under middagen berörde talarna stämning kunde förmärkas utan 
den nerlagda brandkårens historia tvärtom en tillfredsställelse över väl 
och den betydelse denna haft tidi- förrättat värv under de 30 år brand
gare i orten. Det bör väl också till- !{åren varit till. 

läggas · att under de senaste åren L------=====------~ 
har Viilie frivilliga brandkår haft 
mindre att betyda ur brandförsvars-
synpunkt, då Rydsgårds brandkår 
finns i närheten. Det var dock ett 
gott initiativ de mannar tog, som 
bildade Viilie brandkår 1933. 

Flera av brandmanskapet i den 
nerlagda brandkåren var berättigade 
till förtjänstmedalj och dessa till
delades brandchef Edgar Jönsson, 
Folke Jakobsson, Nils Lindahl, Hen
ry Engdahl, Otto Olsson och Algot 
Jakobsson. Även • de övriga i brand
kårsstyrkan, som inte var berättigade 
till medalj hyllades med minnes
gåvor. 

Medaljutdelningen förrättades av 
brandkonsulent Rosenberg, Skånes 
brandförsvarsområde, Eslöv. Minnes
sakerna utdelades av ordföranden i 
Rydsgårds och Blentilrps brandför
svarsförbund, · John M. Persson, 
Brodda. Efter denna ceremoni över
gick man till samkväm med dans. 
Då samtliga inbjudna även hade sina 
fruar med blev det en verkligt ge
mytlig afton, där faktiskt ingen för-



Bantamviktaren Kaj Borgström, Kent Fransen, Argus. 

' 
't 
r• 

- Modellsnickare Rolf Björklund · 
Svedala m maka Brita, Silfver 
Näsbyholm, Skurup. ' 

(Foto: Sernert, Skurup) 

Sergeant Cai-Uno Andersson, 
Skivarp m maka leg sjukskj:iters!m 
Siv, f Gulliksson, Boden. 

(Foto: Sernert, Skurup) 

- Fabriksarbetare Mats Walter, 
Rydsgård m maka Gunhild, f Ja

Rydsgård, 

- Lantbruksstud Per Martin Lin
de, Malmö m maka Inga-Maj, f 
Andersson, Skurup. 

(Foto: Sernert, Skurup) 

.. 



Sk~~ka Dag\lladet- Tisdi:t!;?en den 21 januari 1964 

Pigg pressbyråfru i Skurup 
reser med jetfart till USA 

Fru Anna Borg orienterar , ii r sonsonen Ulf på jordgloben om den 

långa väg ' som farmor skall 'åka. 

Den 2 april kommer fl 1~ Anna Borg att byta ut sin dagliga tjänst 
Skurups pressbyråkiosk /ot tre hlirliga semesterveckor i Förenta 

staterna. Det kommer at1 b1i en verklig drömresa förklarar fnt 
Borg, som med stor förvä t1 · n ser fra,m emot vad. d~t stora l.andet i 
väster har att bjuda }lå. U der tiden i USA kommer hon att gästa 
sina kusiner, vill<a är bosatta i Rockford Il\. 

Egentligen är inte 1·esan planerad är sannerligen raskt med de avstån
så värst ~ångt i för•vä.g, omtalar fw den. Det kommer verkligen att bli 
Borg. Mina l>;usiner var över i Sve- en upplevelse, framhåller fru Bor!$. 
rige i .fjor och under visiten i Sku~ På bestärnmelseol'ten har kusinernl\ 
rup 1bad de milg att hälsa på dem i lovat att möta upp och sedan blir 
RocMord llL Hur det nu var blev det ingen lugn stund förrän det är 

l 
d~t inget ~ir~kt bestämt,, inte fö.~-rän d.a:gs att åtel'Väil;da .hem 1gen. S!äk
Vld brevvaxlmg efteråt. Då bestam- tmgarna har namhgen lovat '·roll 
de jag mig definitivt för att resa. rulle" hela tiden. 
I .runt tal kommer resan tur och re
~ur att kosta 2.700 ikr, men fru Borg 
anser inte detta dyrt med tl\nke på 
att hon på den fly~biljetten kommer 
ända fram till Rockfond Ill. 

HJÄLPSAMMA BARN 

VAN ATI' RESA 
Tr.ots att fru Bor.g endast behärs

kar sitt modersmål har hon likväl 
alltid ·varit pigg på att resa i främ
mande länder. I fjor sommar var 
hon tillsammans med belkanta i Ita
lien och året dessförinnan på lVIallor-

stor hjälp att planera för resan ca. Det är undenbar.t att komma ut 
har fru Borg i en dotter. Hon ord- och se andra seder och andra bJ.·,u.k, 
nar med alla formaliteter så jag ha.r framhåller den käcka pressbyråexpe
niistan bara att sä t.ta mig på fly&- dilten. När jag var 1\IDg ·blev det inte 
planet och åka iväg, skämtar Arne- så mycket ti!1fälle att re~a och där
rikaresenären. Det blir SAS jetf.ly.g för tycker mma <barn att Jag nu skall 
son:J jag !roommer att anlita, fi.irklarl\l' ta .tillfällena i akt oc;_h se mtg om i 
fru Bong. Resan k.ommer att klaras världen. 
av på mellan 8-9 Ummar och dtJt A. A-n. 

\ 
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samverkan • 
l mejeribranschen 

frafiltiden i Skåne önskelllål inför 
l 

Föreningsrörelsen Inför fram

tiden var temat för en två da

gars konferens som har hållits 

i Skurup. Inbjudare var Sve
riges . Lantbruksförbund och 

Jordbrukets Föreningsnämnd i 

Malmö. Första dagen beha~d
lades främst tpejerifrägor, me

dan andra dagen ägnådes åt 

föreningsrörelsens funktioner 

och arbete. 

Rektor Gunnar Knutsson på 

Skurups lantbruksskola välkom-

J nade till konferensen, som öppna

des av föreningsnämndens v. ordf. 

landstingsman Tage Håkansson. 

Denne underströk betydelsen av 

att kontakt skapas mellan för

eningsrörelsens lednin~ och de en

skilda medlemmarna i en tid då 

utvecklingen går så snabbt. 
Dir. Einar Helgegreh, SMR, tog 

1 sitt anförande upp frågan om 

\ bildande av ett gemensamt meje

riförbund i Skåne. Han tecknade 

först bakgrunden till dagens si

tuation på mejerisidan, som med

för att stora omvandlingsproces

ser måste ske. 
För Skänes del är befolknings

utvecklingen en mycket viktig 

faktor. Allt fler människor flyt

tar till västra Skäne, allt medan 

mjölköverskottet blir större i öst

ra delarna av landskapet. Redan 

i dag är snedbelastningen så stor, 

menade dir. Helgegren, att en 

omprövning av förbundsindelning

en är mycket aktuell. 

Vid konferensen i Skurup ses på första raden fr. v. lnndstlngsman Tage Håkansson, rektor Gunnar Knutsson, agro• 

nom Hilding Röstln, lantbr. lllalte Persson, dir. C. V. LI>Ssen, iantbr. lllalte Hansson ooh dir. Ehlar Helgegren. 

solidaritet ifrågasa~ .. .. 
I dag är ' 98 proc. av landets 

mejeriorganisationer anslutna till 
SMR. Trots detta är konkurren
sen organisationerna emellan ofta 
mycket härd. Dir. Helgegren me
nade att de konkurrensmässiga 
tvistigheterna mellan mejeriför- : 
eningarna inte gagnar mejerinä- , 
ringen och att solidariteten kan 
ifrågasättas. 

En utökad samverkan ger 

större möjligheter att konkur

rera utåt ined produkter som 

hämmar försäljning av mejeri
varor. 

Direktör C. V. Lassen, Malmö, 

menade att skänsk mejerihante

ring kommit på efterkälken ef

ter att tidigare ha varit före

gångsomräde. De mejeriför

bundsgränser som en gång 

drogs upp i Skjl.ne är i dag ona

turliga, vilket orsakar svåra 

problem. En förening av för-

bunden, eventuellt i hela Sve- --------------
rige, kan bli den riktiga vägen. 

Under estraddebatten och den 
efterföljande diskussionen togs 
främst den eventuella framtida 
sammanslagningen av mejeriför
bunden upp. Lantbrukare Malte 
Hansson företrädde i debatten 
småbrukarna somj vill ha kvar 
ortsmejeriet, medan lantbrukare 
Malte Persson stödde tanken på 
större koncentration. Dir. C. V. 
Lassen och dir. Helgegren repre
senterade SMR, medan agr. Hil
ding Röstin ledde debatten. 

Mejeriernas placering 

En av de stora frågorna blev 
var mejerierna i framtiden skall 
vara placerade. Malte Hansson 
menade att mejerierna skall ligga 
där mjölken finns och beredas 
där för vidare transport till kon
sumtionsorterna. Malte Persson 
menade att man måste se strängt 
ekonomiskt på frågan. Det är bil
ligare att sända oberedd mjölk, 
därför kan det vara lämpligt att 
sända mjölken oberedd till kon
sumtionsorten. 

Försäljningssidan togs också 
upp till debat't. Frågan ställdes 
om reklamens betydelse och upp
följning. Dir. Helgegren omtalade 
att man från rikshåll meddelar 
hur annonsering kommer att ske 
i förväg, men att enskilda meje
rier kan ha svårt att följa upp 

gen höll fil. dr Helge Kristersson, 
Lantbruksförbundet, ett anföran
de om vad strukturförändringen 
inom handeln kräver av för
eningsrörelsen. En mer säljfräm
jande aktivitet för att kunna häv
da sig gentemot de stora varuhus
kedjorna ansåg han' var nöd
vändig. 

annonsering. 
studierektor Helge Röstin tog 

upp frågan om den enskilde med
lemmens möjligheter att påverka 

När diskussionen var avslutad utvecklingen inom jordbrukets 
.. ekonomiska föreningar. Efter bä-

Enigt om enighet 

frågad~ konferensens ordforande da anförandena blev det livliga 

landstingsman Håkansson om diskussioner. 

deltagarna var · eniga att uttala Uppslutningen till kursen var 

sig för en förändring av den mycket god båda dagarna. De 

sl;:ånska mejeriorganisationen. livaktiga diskussioner som höll!,': 

'F.. d tt tt 1 d · d i k visar att det är ett stort behov 
or e a u a a e sig e ~ ~ a av att centrala jordbruksfrågor 

100 konferensdeltagarna posttivt. kan tas upp på detta sätt. 

Under lien andra konferensda- Jison 
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Tidig vår och, dålig sommar 
spår "profet" i Hyltebfirga 

- Av ALLAN ANDERSSON -

- Det blir mycket grå-
väder i år, säger väderleks
profeten i Hylteberga utan
för Skurup, Albin Nilsson. 
Inte så värst aHraktivt, men 

heller inget aH göra åt. En 
tröst är att vintern blir myc
ket kort i år. Visserligen 
kan det klämma till med 
kyla och nederbörd i slutet 
av februari. Det blir dock 

rätt i stora drag. Således: en mild 
vinter med Ii te t snö och i stället dis 
och dimma, är prognoserna för den 
allra närmaste tiden. 

TIDIG VAR 
motsats till i fjor blir det en 

ovanligt tidig vår, säger hr Nilsson 

vidare. l" mars kan fak'tiskt jordbru

karna börja att vistas ute på sina 
åkrar. Ja, kanske ännu tidigare, 
framhåller hr Nilsson efter en stunds 
eftertanke. I april blir det mycket 
skiftar: de väder lek, enligt profetior
na, med mycket regn och dis. Sen 
kommer maj, som detta år inte pre
cis blir någon försommarmånad. 
Även då envisas dirriman att hålla 
temperaturen nere. snart ~roslag igen till dis 

och dimma och plusgrader. 
. DALIG SOMMAR 

VarJe år brukar vid jultiden hr 
Nilsson i Hylteberga göra upp en ~ågon . sommarvärme att tala om 

.. bhr det mte detta år, framhåller hr 
sä,dan prognos for kommande års l Nilsson vidare. Arets semestermå

väderlek. Många ser skeptiskt på nad kommer dock att bli något så 
det Nilsson sysslar med, men andra när så det går att hålla semester. 
roar sig av att se om han får rätt l Augusti kommer att bli blåsig och 
i sina spådomar. Och nog blir det även då blir det gråa, molniga da-

gar med dis. Jordbrukarna skall 
emellertid ha betydligt bättre chans 
at bärga sin gröda detta år, menar 
hr Nilsson. Den bästa månaden blir 
utan tvivel årets sista. December
väderleken lovar att bli alldeles yp
perlig med många solskensdagar och 
flnt väder. Ja, så spår Hylteberga
profeten. Så återstår att se huru
vida han har rätt. 

Lantbrukarna kommer ut på åkrar

ha i början på mars eller ännu 

tidigare säger väderleksprofeten 

Albin Nilsson i Hylleberga. 
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Flera centerpartiorganisationer 

höll sina årsmöten i Rydsgård 
Rydsgårds kommunkrets av Cp, CKF och CUF, höll under freda

gen sitt årsmöte på Rydsgårds hotell under ordförandeskap av lantbr. 

Alfred Chrlstensson. Stort deltagande rådde av medlemmar från de 

olika avdelnnigarna. Samtidigt med kommunkretsen höll även örsjö, 

Viilie och Katslösa Cp-avdelningar samt Rydsgårds CKF-avd. sina 

separata årsmöten. 

Till ordförande i Rydsgårds kom- Christensson med Eric Magnusson 
1 munkrets omvaldes Alfred Christens- som suppl. 
son med E:i~- M_agnusson som v. ordf. VILLIE CP-AVDELNING 
Serelsen 1 ovngt kom att bestå av 
N' s Ande_rsson, Albert Hansson, Stig fick som ordförande Sven Mårtensson 
O sson, N1ls Hugo Persson, Eb_ba ~n- med Erik Nilsson som v. ordf., sekr. 
dersson, Astrid Mår~ensson, Shg Nils- Stig Sörensson, v. sekr. Assar ~Is
son och Sven Bertil Persson. Supp- son kassör Estel Hansson och Emar 
leanter blev Gösta M~rtensson, Hil.- Lö,;, Suppl. blev Anton Wallin, <?Ile 
ding Lars11on, Stig Sorensson, Emil Olsson, Bror Bengtsson, Arne Nils
Hansson, }\;rik Hansson, Albert An,- son, Torsten Perss_on och Sven A~e 

ldersson, Ebbe Magnusson, Ma~git Johansson. Till revisorer valdes Arvid 
Mårtensson, Tore Clair och KJell Andersson och Albert Hansson med 
Larsson. Revisorer blev Ake Sew~- Sture Persson och Oscar Olsson som 
rin och Sture Persso~ med Allan q_o- suppl. Till ombud vid distriktsstäm
ransson och Arne Nilsson. som ersat- man valdes Torsten Persson och Hel
tare. Till ledamöt i landstmgsvalkret- mer Isaksson med Allan Göransson 
sens valberedning valdes Alfred och Estel Hansson som suppl. Ti!l 

Rydsgårdsortens CKF -avdel-
ning 

ombud till landstingsvalkretsens mo
te valdes Assar Olsson, Arne Nilsson, 
Olle Olsson med Erik Nilsson, Sture 
Persson och Albert Hansson som 
suppl. Ombud i kommunkretsen blev 
Arne Nilsson, Torsten Persson och 
styrelsen. Till ledamot i ·cKF:s str
relse valdes Alfred Hansson med Nils 
Sjödin som suppl. och till ledamot i 
CUF:s styrelse valdes Assar Olsson 
med Sven Mårtensson som ersättare. 

Avdelningen hade v.id årsslutet 64 
medlemmar. 

öRSJö CP-AVDELNING 

Förhandlingarna leddes av avdel
ningens ordförande Astrid Mårtens
son, Trunnerup. Av verksamhetsbe
rättelsen framgår att avdelningen vid 
årsslutet hade 102 medlemmar samt 
att åtta möten har hållits jämte två 
utfärder samt en kyrksöndag. Två 
kurser och två tävlingar har vidare 
hållits. Sju studiecirklar har varit 
igång med 48 deltagare. De ?mnen 
som studerats har varit flamsk 
vävnad, "Gården - familjeföreta
get", "Städning och golvvård - spa
ra ryggen" samt "Programpatrul
len". 

Vid valen omvaldes som ordföran
de Astrid Mårtensson och övriga sty
relseledamöter Maria Sandqvist, Mia 
Nilsson och Signe Lindahl med Anna 
Severin och Berit Persson som suppl. 
Till revisorer omvaldes Magda Chris
tensson och Ruth Nilsson med Margit 
Persson och Ebba Persson som suppl. 
Till studiesekr. omvaldes Mia Nils
son. Ledamot i CP-avdelningens sty
relse · blev Astrid Mårtensson, Ebba 
Olsson och Magda Christensson och 
i CUP Kerstin Persson. Till distrikts
ombud valdes jämte ordföranden 
Greta Löw, Greta Månsson och Bir
gitta Hansson med Gerd Olsson Es
ter Olsson och Kerstin Persson som 

/ersättare. Kretsombud blev jämte 

valde som ordförande Stig Olsson. 
övriga. styrelseledamöter ble':' Er~~t 
Mäller Hilding Jönsson, Enk SJO· 
gren Hilding Persson, Gösta Mag
nuss~n (nyvald) och Fritjof Nilsson. 
Suppl. blev Hilding Mårtensson~ Vik
tor Olsson och Gösta Nilsson. T11l re
visorer valdes Alfred Jönsson och 
Axel Persson med Erik Hansson o~h 
Hilding Mårtensson som suppl. Till 
ombud till distriktsstämman valdes 
ordföranden jämte Ernst Persson med 
Axel Persson som suppl. Ombud till 
landstingsvalkretsett blev Hilding 
Jönsson och Arvid Mårtensson, och 
ombud i kommunkretsen blev Arvid ' j Mårtensson, Ernst Mäller ocJ: Erik 

ordföranden Margit Mårtensson, Mia 
Nilsson, Hitrna Hansson, Ellen Hans
son och Margit Persson med Maria 
Sandqvist, Ebba Olsson, Signe Lin
dahl, Maj-Britt Hansson, Birgitta 
Hansson och Inga Lisa Nilsson som 
suppl. Till . ombud i kommunkretsen 
valdes styrelsen jämte Magda Chris
tensson med Greta Månsson, Inga 
Svensson, Ruth Larsson, Ebba Pers
son, Ellen Larsson, Gertrud Johans
son och Ellen Norling som supple
anteJ;. Pressreferent blev sekreteraren 
Mia \Nilsson. Till sångledare valdes 
Margit Mårtensson med Astrid Pers
son som ersättare och till teaier
ledare Marit Sandqvist och Mia Nils
son. Som tävlingsledare valdes Gun
nel Mäller och semesterkommitte 
blev styrelsen. Nästa årsmöte bestäm
des till den 18 febr. i församlings
hemmet i Villie. På programmet står 
då bl. a. föredrag av kyrkoherde 
Thure Andersson, Villie. 

Efteråt konstituerade styrelsen sig 
enligt följande: Astrid Mårtensson 
(ordf.), Margit Mårtensson (v. ordf.), 
Maria Sandqvist (kassör), Signe Lin
dahl (v. kassör), Mia Nilsson (sekr.) 

·och Ebba Olsson (v. sekr.). 

l 
Hansson. Avdelningen hade VId års
slutet 25 medlemmar. 

Man bevilja~e vidare ~li~a anslag 
varav 25 gick till CUF:s tävlingsverk
samhet och samma summa fick val- l 
fonden. l 

Katslösa CP-avdelning 

valde som ordförande Alfred Chris
tensson. _ övriga styrelseledamöter 
:blev Ake Severin, Albert Andersson, 
Erik Larsson, Harry Tufvesson med 
Kurt Månsson, Verner Persson, Hil- , 
ding Hansson, Erik Johansso~ och 
Henning Nilsson som suppl. Till re-

gisorer valdes Lennart Larsson och 
agnus Hansson med Erik Persson 

och Yngve Andersson som suppl. Till 
ombud vid distriktsstämman valdes 
ordföranden jämte Verner Persson 
och Harry Mårtensson med Ernst 
Svensson och Ake Severin som suppl. 
Ombud till landstingsvalkretsen blev 
ordföranden jämte Ingvar Mårtens
son, Harry Mårtensson och Erik Pers
son. Suppleanter blev Yngve An
dersson Kurt Månsson, Erik Johans
son och Albert Andersson. Till om
bud i kommunkretsen valdes styrel
sen jämte Verner Persson. 

Till ledamot i CKF valdes Albert 
Andersson med Alfre_d _ Christensson 
som ersättare och till ledamot i CUF 
Yngve Andersson med Harry Tuf
vesson som suppleanter. Avdelning
n _hade vid årsslutet 56 medlemmar. 

l 



Planering "sport på modet" 

som hyllas av Sk.urupskurs 

Agronom Vikar Säfvestad, Ultune, diskuterar ekonomi tillsammans 

med Christer Olsson, S. Åby, Lennart Nilsson, Alstad, och Arthur 

Andersson, S. Åby. Alla tie är unge lantbrukare som går på lanf-

bruksskolans nya kurs. 

Vad som är viktigt 1 dagens jordbruk är planering. Det har faktiskt 
blivit en sport på modet, frarnh(ill agr. Vikar Säfvestad från Jordbru
kets specialrädgivning, Ultuwt när han under fredagen undervisade 
fernton elever i den nya specialkurs för nytillträdande jordbruka~ 
re .som nu har inletts på Skurups lantbruksskola. Kursformen är ny 
och tilldrar sig därför visst intresse. 

Det är meningen att kursrieltagar- NAGOT FöR EXPERTISEN 
na så mycket som möj!1gt på den 
tid som står till föfogarude skall få Givetvis har agr. Sä-fvestad som 

ån-formationer om det vikHgaste för arbetar på rådgivningssidan sitt in

att skapa rätt företagsform som pas- tresse för den nysta;rtade kursen. Den 

ar den egna gåirden. Redan i mån- kan t. o. m. ge läroornar i bä~ge 
dags startade kursen och under he-
la veckan har eleverna fått lära s1g riktningarna, förldarade agr. Säf·ve-· 

att göra kalkyler föx olika produk- stad. Genom att det klientel som 

tionsgrenar. Detta har skett under nu s1tter på skoLbänken själva i hQg
överinseende av lärarna från skolan, 
men under fredagen var som sagt sta grad är prakthl<er si kan de-

även eJGpertisen när·varande för att ras framanbetade resultat v1d plane

ge deLtagarna ännu mera mbllek i ring av driften också kunna tänkas 

sådana sarker som rör ekonomin. Hgga till grund för de non"ner som 

PAPPA TILL HUV -METODEN <m·vändes i bidra,gska1kylering~ 

Sä mycket mera gla:d.des hursdel- len. Här har således ekonomiexper-

!~!.drn~~~na~{ i·~~~!~. Vi~~1 Sätu= te1ma .. en· ny mall, -efter . vi1ke1f · de i 

hör nämHgen de tre personer som ·någon mån kan j-ustera sina s1f1lr.or. 

utar.betat den ka1kyleringsmetod som 
eleverna anrväruder sig av när de VARIERANDE ALOER 

håller på med driftsekonomi. Denna Bet "ff d å1de förd 1n'ngen å 
kalllas med ett populärt namn HUV- .. 1 ra · an e .rs e l s 
metoden och är nu den gängse an- all denna ganska sa stor bland kurs

tagna 'metoden för kontti<!~pJa~erin.g. deltagarna. Mdste eleven ( är 38 år 

Va~ som. fram:~or .~m. go_t at pla- ooh den yngste 23 år. Trbts denna 
nermgen 1 dag ar nodvandtgare beror . 
på de hårdnande konjunkturer- ålderssk1llnad anbetar deltagarna 

na samt utvecklingen inom jord)Jru- mycket bra ihop. De har nämligen 

ket, där man till stor del kommit l alla samma mål för ögonen, vilket 
bort från "självfushållets" dagar, sa- består i en väl upplagd driftsin
de agr. Säfvestad till sina åhörare. r1ktning på sina gårdar avvägd efter 
En anna,n vhkUg faktor som,gör pla- de lokala betingelserna. Nu är drift.s

neringep. nödvänd1g är utvecklingen ekonomiska undervisningen tillända 
på arbetskostnadssidan, som hotar att och nästa etapp blir frågor som rör 
gå betydligt snabbare än ut:-reckling- animalieproduktion, gödsling och 
en på produ-ktionssidan. växtodling och m~kanisering. 

Planering 
nytt ämne i 

Inom jord~ruket 
Skurups-skola 

Agronom Ragnar Andersson penetrerar tillsammans med Bengt E. Anders

son, Skurup, och Bo Möllerbäck, Stora Beddinge, aktuella problemställ

ningar inom jordbrukskalkyler. 

Planering är en viktig faktor att räkna med i dagens jordbruk 

framhöll chefen för Jwdbrukets specialrådgivning agr Vikar Säfve~ 
stad, Ultuna, då han som gästför~läsare under fredagen var på 

Skurups lantbruksskola. Det auditorium han nämnde detta för var 

femton ungdomar som dels har startat eget och dels inom närmaste 

tiden skall skaffa sig jordbruk. De deltar alla i den nya kurs som i 

veckan startar på Skurups lantbruksskola. 

- Den nya kursen bygger på att -----------------' 

följa kursdeltagarna under ett h e !t l 
år på deras gårdar. Med jämna mel

lanrum får de så komma till skolan 

för att få information i aktuella 

ting av skolans lärare eller också som 

faljet var under fredagen av exper
ter från annat håll. Agr Säfvestad 

var också intressant för eleverna ur 
en annan synvinkel. Han är näm-
ligen en av de tre som utarbetat 
den kalkyleringsmetod, HUV-meto- l 
den, som de unga jordbrukarna ar-

1 betar med i sina planeringar. 
l l 

KALKYLERING VIKTIG 

Under måndagen startade kursen 
och i stort har deltagarna fått göra 
kalkyler på olika produktionsgrenar 
Ul_lder veckans lopp. Det är nämligen 
vald1gt viktigt att dagens jordbruka
r~ får lära sig att göra beräkningar, 
vilket starkt underströks av agronom 
Säfvestad. Orsaken härtill är väl när
mast att finna i de hårdnade kon
lunkturerna samt utvecklingen inom 
]ordl;lruket, dar begreppet "självhus
håll" helt kommit bort. 

Under fredagen fick kursdelta
ga~na sin _sista undervisrung i 
driftsekonomisk planering. Nu träf
fas man först i februari, då aktu
ella förberedelser inom växtodling
en och animalieproduktionen tar 
vid. 

ALOER N VARIERAR 
' 

Kursdeltagarnas ålder i den nya 
kursen varierar ganska starkt och 
den äldste deltagaren är 38 år medan 
den yngste inte är mer än 23 år. De 

. !<ursdeltagare som redan är egna 
JOrdbrukare har hållit på med detta 
från ett till tre år. Vad som är till 
särs~!ld stor nytta för den nya kur
sen ar, ·att eleverna själva kan dis
kutera sinsemellan om sina erfaren
heter. Detta kombinerat med lärare
och experttips har sto1·a !ördelar. 



SODERSLÄTT - . LEDANDE T 

l 
Agronom Ragnar Andersson, tredje man frän vänster, omgiven 

av eleverna Per O Wilhelmsson, Rynge, Per Fridolf, Sövesta, 
och Tage Nilsson, Smygehamn; 

Unga lantbrukare studerade 

HUV -metoden på Skurupsskola 
Ragnar Persson, lärare på skolan. 

De femton jordbrukare och bli

vande sådana, som nu deltar i 

den nya kursgiven vid Skur11ps 

lantbruksskola för att få. ytterli
gare tips i sitt företags skötsel 
fi!lk under fredagen lyssna till 
HUV-metodens upphovsman agr. 1 

Agr Säfvestad gick in på pla

neringen och dess uppläggning. 

Att lantbrukaren i dag mera får 
ägna sig åt siffermässiga kalky-

Forbi. på sista sid. 

Vikar Säfvestad, Ultuna. HUV- .------~------

metoden är just den kialkylerings
princip som ungdomarna begagnar 
sig av och det var därför gläd
jande för dem att fä träffa agr. 
Säfvestad själv. 

Den nya kursen startade redan 
under mändagen pä lantbrukssko
lan och under veckan har ungdo
marna fått syssla med planering 
och olika slag av kalkyler fö· 

j olika produktionsgrenar. Tidiga· 
har de fått undervisning i änv 

j av agronomerna Albin Jönsson_J 

;V~ , fr, 
,__7/ 61' 

,r(?/~ 

Unga ... 
Forts. från sid. l. 

ler än tidigare beror på den snab
ba utvecklingen i jordbruket från 
begreppet självhushäll och till nu 
när detta knappast existerar me
ra. Aven den hårdnande konjunk
turen bidrager till Idarare insikt 

vad som göres inom företaget. 

VARIERANDE ALDER 

De ungdomar som deltar i kur
sen har ganska varierande .ålder. 
Den äldste är 38 år, medan de 
yngste är 23 år. Ungefär hälfte 
har eg.et jordbruk, medan däre) 
mot andra hälften står i begrep!\ 
att övertaga egna gärdar. Ann 
så länge är det svårt för de ung 
företagarna allt uttala sig o 
kursen. En sak är dock säker 
Den bidrager i hög grad till at 
de som deltar ordentligt komme~ 
att få pröva om deras drlftsin· 
riktning häller eller inte, 
Vad man framför aUt vill arbeta 
bort .i kursen är begreppet "gård!l
blindhet". Man vill i stället ffi 
fra~ företagare soin smidigt kan 
tänka om ifall så behövs.' 

Söndagen den 26 januari 1964 

l(urs för unga lantbrukare 

K-urs för lantbrukare hålles på Skurups lawf;bruksskola. Här ses fr v 

agronom Vikar Säfvestad, Ulbuna, Christer Olsson, S. Aby, Lennart Nils· 

son, Alstad, ·och Arthur Andersson, S. Aby 

Under V€ckan från måndag t o m fredag har eill sp€Cialkurs för 

unga lantbrukare hållits på lant:mannaskolan i Skurrup m€d ett fem

\ tontal deltagare i åldern 23-36 år. Samtliga dessa har tidigare genom

gått lantrn.anmasko1a och har antingen redan övertagi1: eget lantbruk 

€Her skall göra d€tta till våren. 

Avsikten m€d kul-sen har varit 
att ge undervisning i ekonomiska 
beräkningar och kalkylering med 

• Veteran i Sjöbo 
Vid Sjöbo h€mvärnsområdes or

dinarie hemvärnsstämma på Hant
verksgården blev hemvärnsmannen 
Waldemar Karström belönad för 
sina 15 års insats€r inom Sjöbo 
hemvärn med bl a hemvärnets för
tjänstmedalj silver. Karström 
mottog även flitpriset för 1963 
då han deltagit i flest övningar. 

mera SO'm ligger till grund för all 
jordbrulmdrift. Lärare ha.r varit ag
ronomerna Ragnar Persson, Skurup, 
och V. Säfv.estad vid llituna lant
bl'ukshögskolas företagsekonomiska 
sektion. 

l fortsättningen komm€r kursdel
tagarna att samlas en gång i veckan 
under våren för vida.re diskll5Sioner 
kring ekonomiska och andra pro
bl€m, som hör samman m€d jord
bruket. Till sommaren planeras 
fältvandringar, studiebesök och stu. 
dreresor. Frampå höstkanten ämnar 
man hålla äninu en sammankomst 
eller eventuellt flera för att då dis
kutera de gjorda erfarenheterna. 

Kursen har omfattats med största 
intresse av de unga d€ltagarna. 

Konstkon res s på V en 



Arrendetvisten i Viilie 
avgjord i länsstyrelsen 

Den tvlstlga frågan om arrenderätten till lönehostället örsjö 1: 1 

i Villie, vilken föranlett överklagande i olika instanser av fyra olika 

personer har nu avgjorts av länsstyrelsen, som lämnat utan avseende 

ett av besvären och ogillat ett annat. 

Bostället var utarrenderat till lant- ödahl avled i september 1962 och 

hr Otto ödahl för tiden 14 mars dödsboet efter honom försattes i kon-

1963-14 mars 1972. Han hade tidigare kurs och i samband därmed uppsa

mnehaft arrendet sedan 1945. Otto de boställsstyrelsen arrendeavtalet 

till upphörande den 14 mars 1964. 

I april förra året begärde Lennart 

Nilsson i Rydsgård hos stiftsnämn

den att bli tillerkänd arrenderätten 

till bostället under åberopande att 

han alltsedan 1957 med Otto ödahis 

och kyrkorådets godkännande svarat 

för boställets skötsel och därvid 
fullgjort alla de arrendatorn ålig

gande skyldigheterna. 
Skrivelsen föranledde ingen åt

gärd från stiftsnämndens sida efter

som pastoratet återtagit bostället 
och att det ankom på pastoratet att 

anta ny lämplig arrendator räknat 

från den 14 mars 1964. över detta 
beslut anförde Lennart Nilsson be

svär hos kmt. 
Boutredningsmannen i dödsboet ! 

anmälde att dödsboet överlåtit kon

traktet på sonen Olle ödahl samt 

hemställt att kyrkorådet till behand

ling måtte uppta ifrågavarande över

låtelse. 
Viiile pastorats församlingsdele

gerade tillstyrkte vid sammanträ

de i juli Lennart Nilssons be~vär 

över stiftsnämndens beslut angå
ende arrendator varjämte Olle 

ödals framställning om att bli an
tagen som arrendator avslogs, 

över detta beslut anförde i sin tur 

köpmannen Axel Kristiansson och 

nämndemannen Karl-Erik Ohlsson i 

Rydsgård besvär och samtidigt an

förde Olle ödahl besvär över sam

ma beslut att icke anta honom som 

arrendator. Klagandena yrkade att 

besluten såsom icke lagligen grun

dade och kränkande Olle ödahis en

skilda rätt måtte upphävas. 
Länsstyrelsen förklarar i sitt utslag 

att församlingsdelegerade beslut ic

ke är av beskaffenhet att det kan 

upphävas på av Kristiansson och 

Ohlsson anförda grunder. Beträffan

de de av Olle ödahl anförda be

svären över samma beslut lämnar 

länsstyrelsen dem utan bifall, då 

klaganden icke visat att klandrande 

beslutet kränker hans enskilda rätt 

eller eljest är olagligt i något av 

de hänseenden, som omnämnas i la

gen om församlingsstyrelse. 

Barytonen Fleming vann gehör 

Elever i Skurup begeistrade 

Verklig succe gjorde barytonen Johnny Fleming, som här ses med sin 

fru Gloria vid pianot. ! bakg1unden n~gra av de begeistrade skolele

verna h. v. Ingemar Mårtensson, Lantbruksskolan, Kerstin Johansson, 

Folkhögskolan, och Kerstin Hansson, LanthushAIIsskolan. 

- Ett av d<! bättre underhållnings- En limma höil programmet på och 

programmen som visats på skolorna under den tiden hade den 30-årige 

här - sade under torsdagen det stör-
re .filertalet av de elever som bevis- negersångaren hunnit vinna allas 

tade sångarparet Gloria och Johnny hjärtan. Det var bara synd att inte 

Flemings framträdande under onsda- fler skurupsbor hade chans att få 

gen i aulan på Skurups lantbruks- lyssna t ill Fleming. 

skola. - --------------

Det flotta artistparet från Amerika 

har världsstaden New York som sin 

hemvist. l sitt hemland har de båda 

skördat stor berömmelse där de dra

git fram och som sagt just nu be

finner de sig på turne i utlandet. 

Genom svenska konsertföreningen 

har de kommil hit till Sverige, där 

paret nu under en tid fari t runt 

för framträdanden på olika håll. 

Genom skolornas intima förbindel

se med konsertföreningen var det 

därför möjligt för lantbruks-lanthu~

hålls- och folkhögskolornas elever att 

få tillfälle avlyssna Johnny Fle

mings fylliga baryton, som absolut 

hör till de bättre för närvarande. 

, ,;· J 
~ l;- 0-~ 
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MOR och BARN 

Fru MARIANNE .SVANEBJÄR, Solberga, Rydsgård, med dottern 

MARIE-CHARLOTTE, 9 mån. (Foto Sernerl, Skurup) 

•••ss o ............. . 

På bilden ovan ses fru Ida Jeppsson, Skurup, hennes dotter fru Signe 
Larsson, Skur.up, dotterdottet;n fru Ingrid Jeppsson, Södergård, Grönby, 

och dotterdotterdottern Helena 
(Foto Sernert Skurup) 

Fyra generationer 

- Fjärde generationen är lilla 
Carina Persson i Slimmingeby. Här 
ses hon i knät på mamma, fru Lililtn 
Persson, S!immingeby. Med på bilden 
är också mormor, fru Anna Herr
ström, Genarp, och mormorsmor, fru 
Anna Andersson, V Vemmenhög. 

(Foto: Sernert, Skurup) 

. - Äldst i den här gruppen av fyra 
generationer· är fru Ida Jew~son, / 
Skurup, och yngst dotterdotterdot- ;; . 
tern Helena som sitter i mormors-l / '1 .. 
mors knä. På bilden ses också lilla 
Helenas mormor fru Signe Larsson, (l' ---. 
Skurup, och hennes moder, fru Ing-
rid Jeppsson, ·Södergård. 

(Foto: Sernert, Skurup) 

J 



V ack er kyrkohögtiq i Skurup 
för Rädda Barnens insamling 

Kyrkoherde Gunnar Wallin räcker en av söndagsskolans flickor ett 

l ljus för att delta i del vackra ljuståget i kyrkan. 

En vacker högtidsstund ägde påJkyrkokören åter sj~ngit bil?ade sön
söndagen rum i Skurups kyrka där dags~kolebarnen ]Jusr~:"g l kyrkan .. ' l samtidigt som man sjong Lys helga 
sondagsskolebarnen medverkade samt stjärna mild och ren. :aädda Barnens 
kyrkliga ungdomsföreningens kör. l tankar framfördes av frk Elsa Las
Det hela var anordnat i Rädda Bar- ' son, som också tackade för ~edver~ 
n ens regi, som på detta sätt ville slå ' kan från sondagsskola och kor. . 
ett slag för hjälpen åt trakomsmit- l Den kollekt som kom in genom 
tade. Det blev också en vacker kol- högtiden blir ett värdefullt bidrag 
lekt på hela 448 kronor. till den aktion som centralorganisa-

Andaktsstunden inleddes med en tionen håller på med. Insamlingen 
psalm varefter .kantor Kerstin Nils- fortsätter genom bössor i grundsko
son spelade Introitus och kyrkokö- Jans klassrum samt genom att de som 
ren sjöng. Predikan hölls av kyrka- l känner sig manade kan sätta in på 
herde Gunnar Wallin, Skurup. Sedan Rädda Barnens lokalavd. postgiro. 

Byggnadsnämnden i Skurup 
avstyrkte besvär om kio~khygge 
Vid sitt först..! ~ammanträde för året hade byggnadsnämnden bl. 

a. att yttra sig angående den resolution som kommit från läns
styrelsen om köpman Johan Wemners anförda besvär över avslagen 
ansökan om byggnadslov för upp förande av kiosk Jlå tomt nr l i 
ky. Lejonet. 

Sammanträdet, som hölls under delades att länsarkitekten hade til1-
ordf. s)l:ap 'i.V ing. Knut Madsen, styrkt framställning från Skurups' 
hade beträffande resolutionen föl- folkhögskola om tillstånd till ny
jande att anföra om sitt stä1lnings- byggnad av stadsägorna 66&-669, På 
tagande. Avslaget från byggnads- mötet föredrogs också att länsstyrel
nämndens siua hade bl. a. grundat sen den 29 jan. detta &r fast:;tällt 
sig på avstyrkandet från såväl kom- utomplansbestämmelserna för ej 
munalnämnd som skolstyrelse. Vida- planlagda deiar av köpingen. Till 
re fann man sig inte minst på grund detta yttrande hade också fogat11 ett 
av första paragrafen i byggnads- kladäggande angående bebyggelsen 
stadgan om samarbete med övriga på de områden som ingår i utom
myndigheter böra biträda dessas plansbestämmclserna. Således skall 
åsikter. Eftersom byggnadsföretaget köpingen se till att den skånska be
dessutom ansågs fördröja stadspla- byggelsetype1~ i möjligaste mån be
nens genomförande beslöt by.ggnads- varas, vilket kräver ·stor återhåll
nämnde!i_avstyrka de anförda be- samhet av byggen i två eller :&era 
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Atmosfär från sekelskiftet 
finns i bod vid Horsabaeken 

Self utifrån är det mycket litet som viltm1r om ~fl det finns ~ffär i gården vid Horsabacken. Inga stora 
luftiga skyltfönster här inte. 

- Av ALLAN ANDERSSON -
Vill Ni se hu ren handelsbod såg ut när seklet var ungt så skall Ni fara till iHorsabacken. Horsabaeken 

ligger i norra delen av Rydsgårds kommun inte långt från stenbergets storslagna stenindustri på en utlöpare 
av Romeleåsen. Trots att varusortimentet fyller tidens krav har den fina atmosfären som kännetecknade 

· gamla tiders bodar bevarats synnerligen väl. 

- Ni finner inte iboden i ett hus, där. KQmlbfuationen lantbruk-affär kära ibo.den. I 11.1ng;domen ~mnade 
som kanske är det ·mest va~1liga. var idelaisk, menar frk Harvig. Det hon gården och Rorsalbacken på ett 
Nej, aftären i Rorsabaeken fu· kom- 1behövdes nämligen häst iförr i tiden tag och gav si:g ut som småsklollä
ibinerad med lantbrUJk och den kom- för dem som hade lanthandel. M- rarinna. Men ganska snart behövåes 
lbinationen ihar varat ända sedan af- tärsinnehavaren fick själv hämta si- hon åter hemma. Det fick nämligen 
!fären startade på 1880-taJet. I ena na varor i samhällena. Det var inte .ganska mycket dio1k ti:ll om det skul
IVinkelb~ggnaden Ull bondgården som nu när gr.ossisten 1oommer ut le gå att dr1va affär samtidigt med 
finns atffären och ihär möter affärs- till platsen och lwererar sina varor. lantbrUJk. F. n. är åkerjorden utar
förestånrlerskan !fröken Betty Harvi.g. Dessutom skötte man postgången renderad tiill en granne och det är 
Ron är .varmt !fästad vid sin affär och mellan Veberöd och Horsabacken. endast affären frk Harvig behöver 

.har otali,ga minnen föt1kni.p;pad.c med Det var ett ganska tidsödande ar.bete sköta om. Men, som sagt, frk Hanvig 
denna. Men snarrt. blir det till att att varje dag sortera 'LIIPP och distri- ov.illl siHja sin bod. Det är emeller,tid 
skhljas [rån h.oden, menar hon. Frö- buera posten på sträckan. Och- inte svårt att få någon att ta vid, fram
iken Harvig ihar ikommit upp i en hade <vi någon ersättning från post- ihåller hon. Irugen vill satsa på en 
ålder, då man vill ko,ppla av och verket, framhåller frk Harvig. Det lanthandel nuförtiden. Tiderna har 
nj,u.ta av ålder.domen. Ron är sna·rt •var helt och håhlet en .ren servicesak förändrats och det ikanske mest bittra 
up.pe i de åttio. 

IDYLL SOM UTPLANAS i sammanhanget fu-, att för .var affär 
KÄNNBAR KONKURRENs .. Fröiken Harvig ihar dook inte under som läggs ner försVinner ett stycke 

. - ~essutom har konkurrensen h~r alla år varit hemma i den gamla gammal idyll. 
llicaväl som på andra håla. gjort s1g 
lkännJbar, framhåller frk Harv.isg. Det 
är så måruga <vavubilar som kör om
ikring nru.förtiden på de glesbebyooda 
områdena. Nfl/turli.gtvis in ve11kar det 
och en del av ikun:dkretsen har na
turligtvis försvunnit. Men D<ll1tfaran
de lhär jag en del.! rara kunder 
ikvar, .säger den ,gamla damert, som 
t11oget gör sina inköp har. De kan 
också d'å i :Stort sett <vad de ön~kar 
sig av nödvändighetsvaror. Förutom 
;rena liovsmedel finns faktiskt även 
litet mwal aJV textilier, trätofflor och 
i fönstret ut till trädgården hänger 
också en ganska un1k sak, en foto
genlkanna. Natur11gbvis är inte åt
gången så stor längre på den sor
tens vara, men det ihänder att det 
även går att sälja en rotogenkanna 
ihiand. 

AVEN POSTGANG 
- Det var ~entlLgen min fader 

NjJs Har.vi,g, som startade affären en 
,gång i tiden, säger n.'k Harvig, Han 
<var afi'är.sinrik.tad och därfor blev 
det handelsbod i går.den. I gi,fterma 
let hade Nils Harvig kommit till går
den och frk Harvigs moder var född 

lanthandel har kvar 5in gamla fina ~tmoslär. Affärs
innehaverskan frk Betty H~rvig bakom den något nölfa disken. 



F yra generationer 

Fru Anna Andersson, V. Vemmenhög, hennes dotter fru Asta Herr
ström, Genarp, dotterdottern Lilian Persson, Slimmingeby, med 
dotterdotterdottern Carina. (Foto: Sernert, Skurup). 

V emmenhögsglim,tar: 
INDUSTRIPROBLEMEN I SKURUP 
D Ett ord , som den senaste t iden 

varit på skurupsbornas läppar , 
har varit industrialisering. Frågan 
har nötts och blötts in~e bara i 
de kommuna•la instanserna u tan 
från man till man. Det har onek
ligen varit intressant att ta del 
av de. olika åsikter som kommit 
fram. Utan tvekan är saken av 
stor betydelse för ett samhällets 
vidar eutveckling. 

D F rån visst håll har · m ed ' all 
öngkvär d tydlighet framhållits, 

att industrifrågan blivit försummad 
och att Skurup gått miste om en 
del värdefull industri, som nu kun
nat försörja och sysselsätta en del 
människor i ''Vemmenhögsmetropo
len". Det har framhållits att Skur up 
med omnejd lider av översk.oti p å 
a1:1betskraft. Detta konstaterades för 
december, årets sista månad , men 
hur saken förhåller sig för hela 
året har inte konstaterats. Nu vill 
man till varje pris påskynda den 
industriella utveckHngen, så Skurup 
verkligen blir det "framåt samhälle' 
som alla önskar. 

D Allt låter som sagt mycket bra, 
men frågan är väl om alla 

önskar att det skall ordnas indu
s tri till Skurup till varje pris. Dä~ 
är åsiMerna delade från alolmän
h etens sida. Många menar at t den 
plötsligt påkomna "industrihetsen" 
kan skada i stället för Mt göra 
Jily'tta, dvs. om man helt och hål
let har gått in för . att få industri 
till köpingen, ko$ vad de.t kosta · 
vill. Då kan man lätt råka ut för 
något som kallas för subventione
r ad sysselsät tri.ing. En konstlad 
form med inverkan på den kom
munala utdebiteringen. 

D Det finns nämligen b ek lagligt 
nog mycket "skojeri" i dag på 

den industriella företagarsidan, som 

m er äl1 gärna vill utnyttja lands· 

ortskommunernas "frierier". DärfÖl 

är det mycket lätt att få ett fö ,·e· 

tag på ha;j,se~ sörri ' i stället !ör 

att til:lföra samhäLlet · värdefu.1lt 

skattekronor pumpar dettta på ka• 

pi tal: Det behövs bara att en sat1• ' 
n ing från samhällets sida göres 1 

ett mindre bärkraftigt företag. D~ 

har man r edan bundit ett kanitRi 
Ifall företaget efter en t~d skullt:' 
visa sig "gå dåligt" , vad skall då 
samhälle.t göra? Skall man låta fö
retaget slå igen och lMa de an
s tällda bli ar betslösa eller skall 
man "pmhpa'· ij'l ytterligare kapi
tal för a tt hålla igång .sysselsätt• 
ningen på orten? Då kommer ordet 
"subventionerad sysselsättning" i 
skottgluggen. 

D En a·lltfö1· u tpräglad "industri-
hets" är därför kanske inte all

tid att föredra och många menar 
att "den' lugna jämna utvedi:ling
en", som . u ttalats från . annat' håll, 
är att föredra i ett samhäl~e a v 
Skurups karaktär. De verkligt bär
k raftiga företagen fäster sig ·näm
ligen m ycket litet vid ett samhälles 
"frierier". De sonderar sjäa<va ter
rängen och finner man platsen 
lämplig i ut veC'klingsllänseende så 
kommer företaget själv med anbu..' 
det. Så skedde nu senast i Torne
lilla, där man heJ,t plötsligt fick 
en verkligt "toppindustri" till -orten, 
Den chansen kan kanske komma 
till Skurup också, men det kan 
dröja ett bra tag. Under mellan
tiden . tycker många det är bäst 
att "låta d en lugna jämna utveck
lingen råda". Det kan skattebeta
larna t jäna på. 

Trygg, 

l 
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Välkänd Skurupsfirma 60 år 

·med expanderande program 
l Ett av de äldsta företagen i Sku'l'Up kan i år fira 60-årsjubileum. 

Det är AB Bröderna Anderssons gj•teJ;i, som nu nått upp i den re
spektingivande åldern som företag räknat. Redan år 1903 startade 
rörelsen på den plats, där den fortfarande ligger kvar. Det var brö
derna Emil och OIDf Andersson som var företagets grundläggare. 

Dessa båda brqder hade förvärvat utlösning mot jordfasta hinder. En 
goda såväl teoretiska som praJktislka nym odighet är även den enmans
'kunskaJper om jordbrulk oclJ. redskaps- betjänade traktorhackan Hek.tor, som 

tillverkn ing både nu även t i·lwerkas i bredd om S-9 
hemma i Sverige rader. TallriJksredsak.pet "CoLumbia", ' 
och i USA. Några soan faktiskt gått på export till Syd
år efter starten arnerika är en annan modern ma
övertog de båda sk in f rån företaget sam t fjåderk.ul
bröderna en annan tivator, lämplig både vid vår och 
mekanisk verkstad ihöst . Detta är !bara en del av vad 
på orten, Löf- företaget har på .sitt ti,Hverknings
bergs smidesverk- program. Men !konstruktörer och ri
stad vilken t idiga- tare anbetar ständi•!:(t fram nya ideer 
re ' varit känd och framför allt större maskiner. Den 
stortillverkare av tendensen är det i dag inom ma
brellsåningsma- skintillverkningen, vilket kanske har 

o· J h E y· f t skiner. enom sin orsak i den snabba ra.tionalise-
lr. 0 n · 1 0 'sammanslagning- rings~ten. på .jordbruoket, framhål-

Skurup en förvärvade fö- ler _ d1rek.tor Vuot. 
retaget redan från börj an en skick-
lig arbetarstam, vilka redan besatt Svårt HJed 
den nödvändiga erfarenheten för att 
t illverka lantbrUJksmaslkiner. exporten 

Stark Företagets marknad lig.ger huvud-
sakligen inom de skånska gränserna, 

utveckliuo men man h~r även .stor försäljnin.'g 
· ""' y.ppåt framfor allt till Mellansven-

F öretagets vei1kställande d irektö1· är g~. Beträffande x;porte?-, a~ser di·r. 
civilingenjör John E. Vifot, som blev V1rot, att den~ f. n. m te ~.r ;tå:g~t 
knuten till fciretaget år 1951. Det är som gå~ att ra·kna med ... Därtill a t; 
en oerhörd utveckling i maslcin til1- pr.od~ktwnskost~aderna for stora 1 

vel1kningen som skett under de se- Sven~e. f r.amfor aUt arbetsM,stna
n are åren , omtalar dir. Vifot. Den ·?en har •gJort att ~vens~!i . foretag 
kanske tidigare mest kända tillverk- l m te har någon verkh.g moJh~et att 
ningen från Brödel·na Anderssqns konkm·~·era .med utlB.nd,.ka ..foretag. 
var hahl1lpr essar. Under senare åren Men dir. Vifo,t .ser mt;e mork.t tPå 
lhar tillverkningsregistret breddats ·t~tve?klmgen for de•.. .Ra,twn~
oerhört. F örutom presstill verkningen hser~ng~!' och. a:nbetskraftb.~~~ten go r 
som övergått tiLl fabr:ilkation av pic- att )or.acOrukaien må~te . etss:tta ma
uppressar finn·s .i dag flera andra till!- ~ue~~t ar.bet.~ .med ma~km~llt så~ant 
·verkningsproj e<.kt. Bland senaste ny- 1 storsta mOJ 1Ig.~ u:?trP aknm<!. For~
lheter lkan nämnas stjälJk!krossen Sve- tagets .. slagor~. ar: Br.a re;Jska~ for 
cia MS-6, villken är en komplette- alla sasonger . Och 1 de"ta h~ger 
ring' tiTI pressen för att uppnå en att ma~ kan leverera aktuella red 
!h!ög kvalitet [på höskörden . Med den- ska;p ti·~.l JOr d•bnuket året runt .. 

Slk: ' ok rältt kn ' En nara kontak t med lantbruket 
na ma .. m an or. Ingen av och deras organisationer kännete.-::k -
slaget ho ban tas ner så ·att det går nar det j,ub ilerande företaget, som 
att !pressa det redan ca 3--4 dagarlinoro jordb1:1ukarkretsar har fått et t 
efter slåttern. Jg=dmurat förti·oende. Kontinuer-

Bred l Hgt mademiseras också fa!briksloka
ler och utrustning och en u tvidgning 

maskinlinje av lokalutrymmet är nära förestå -
.. . . .. ende. Det är således enbart ljusa 

Bland ovnga maslkiner ikan rram- fr t'd ts 'kt d · b'l 
nas potatisu;p,ptagaren P rim Junior am L su . I . er, som en J'UI I eran-
med en lllltomordentl1gt sHtstark rull- de Skum psfirman, har att se fram 
ikedja samt den au tomatiska pota- emot. 
tisklliParen HKP 3 med individuell A. A-n. 



Nytt om hushåll och ekonomi 
i kur·s på lanthushållsskolan 

De: ·medverkande i hush å llsdagen , Fr, v,: hemkonsulent Birgit A Iden, 

stådsvelerinär Anders Johannsen, lanthushållslärare Karin Gustawson 

och rektor E, Schartau, Skurups lanthushållsskola. 

"Aktuell dag för husmödrar" var unde~ torsdagen mottot för d'en sam
mankomst, som av Vemmenhögs härad hushållsnämnd ordnats på Sku
rups lanthushållskola, Ett 50-tal inbjud a husmödrar deltog i samman
_ko)Dsten, vilken närmast var anordnad som en kurs. 

Vad ~om behandlades på kursen j detta slag är väldigt populära bland 
var · näNnast livsmede-lshygien samt husmödrarna och troligen kommer 
planering och ekonomi i hushållsar- en ny sådan att ordnas i,gen om 
betet. En demonstration om "broiler fjorton dagar på lanthushållsskolan, 
till vardag och fe.st" gjordes slutli - omtailar fru Möller. Vi vill att så 
gen av hus-håilslärare Karin Gustaw- mån.~a som möjl1gt skall få ta del a•v 
son, där de närvarande fick ta del de nyttiga lärdomar som föredra,gs
av hur man tilla(!ar och utnyttjar håhlarna har att ge. 
kycklingen i kosten. A, A-n. 

Förste talare för dagen var statds-1..-----'---====-----
vetednäx Anders Johannsen, Lund. 
Han talade över ämnet "livsmedels-
förvaring" och här fick delta,garna en 
god· beskrivning av · vad som sker 
moo matvarorna om inte absolut god 
hygien hålles både när det gäUer 
tihlagning, beredning och förvaring. 
Särskilt förvaringsfrågan är vikti,g 
och talaren drog exemplet med jul -
skinkan, so måker ut oCih in åtskil -
liga gånger innan julen är slut.Han 

' gav ·en livfull skildring av uppam
ning av bakteriefloran om inte rätt 
förvaring iakttages. 

Därefter blev det hemkonsulent 
Birgit Aldens tur att tala om hur 
man planerar ooh ekonomiserar i 
hushåUet. Föredragshållaren drog 
fram drastiska exempel på hur 
drygt ett hushåLl kan bli om inte det 
rätta ekonomisinnet finns hos den 
som hushåHar, Att köna färdigt eller 
själv bereda kom också på tapeten 
ooh · här visa.de hemkonsulent Al
den, att det i många fall inte är värt 
mödan med den egna beredningen. 
Köpa .färdigt kan tom. ställa sig väl 
så bhlHgt i många falL Hon anförde 
som exempel hemkonservering och 
saf~beredning. 

Även i dag 1;-ommer kursen att hål
la på m~n då inför ett annat forum. 
Som inbj.udare står hushållsnämn
den, där fru Gunnel Mö!Jer, prsjö bo
ställe är o·rdf. De som har tillträde 
är me<;Ilemmar i n~mnden. Kurser aN 



SAMMANSLAGEN CUF-FEST 
I ERIKSLUND BLEV LYCKAD 

"Krischans karusell" med Stig Kristensson, Rydsgårds CUF som karu
selledare blev lyckad. l ett anordnat kuddkrig vann Lars E. Persson, 

(i mitten}, Ystad över Jan Nilsson, Skårby (t. h.). 

- Vi har all anledning att känna oss belåtna med experimentet, 
framhöll under lördagskvällen styrelserna i Rydsgårds, Slimminge, 
Skårby och Skivarps CUF-avdelningar. Tillsammans hade avdelning
arna ordnat det festarrangemang, som under lördagen ägde rum på 
Erikslunds bygdegård. Resultatet blev 200 besökare, vilka stortrivdes 
med programmet, samt ovanligt många nya medlemmar. 

- Under sista tiden har det visat daren och nöJespappan Stig Kristen
sig gå dåligt för en avdelning son från Rydsgå1·ds CUF-avd. Sitt 
ensam svara för ett festarrange- underhållningsprogram hade han 
sig gb. dåligt för en avdelning att döpt till "Krischans karuselJ." och 
ensam svara för ett festarrange- det gick nära nog i rena Hyland
mang, framhöll Ake Nilsson i Skår- stilen. Kristensson lyckades helt dra 
by CUF-avd. Publiken uteblir i må pulalikens uppmärksamhet tm sig och 
fall och detta åsamkar ibland relativt de' roande inslagen skördade enbart 
stora förluster för den enskilde av- triumfer. Underhållningen varade i 
delningen. Det var då tanken väck- 25 minuter och på den tiden kördes 
tes, att gemensamt försöka or<:lna igenom ett omfattande program. En 
festarrangemang. Visserligen hyl- sexman~aorkester från Ystad bid:.og 
lar man inte helhjärtat principen ~kså t1ill att skapa fa.~t och flakt 
från krets- och distriktshålL - Det over det hela under kvallen. 
är att ta död på funktionärsverk
samheten - menar man. Men nö
den har ingen lag och de fyra CUF
avdelningarna i Vemmenhög stod 
på sig. 

PUBLmEN HADE KUL 
Nu är systemet prövat och om det 

än inte visade sig vara succebetonat 
så är det ! alla fall hållbart. Pu
bliken hade enbart trevligt och var 
hela tiden med på noterna. Stor del 
i detta hade utan tvivel karuselle-

INGET BESTÄMT 
På fr~ga om man tänker fortsätta 

på den inslagna linjen, vill inte funk
tionärerna inom avdelningarna utta
la sig ännu. Det får dryftas vidare 
inom kretsen och distriktet ihnan vi 
kan uttala oss om någon fortsättning. 
Själv var dock de fyra CUF .. wiel
ningarna enbart belåtna med kväl
len och har i och för sig inget emot 
ett intimt arbete i fortsättningen när 
det .gäller festsanunanhang. 

A. A-n. 

Maskerad i Börringe bygdegård 

Enväldiga domare till att utse de bäst maskerade var fr. v. smedmäst. 
Egon Olausson, Gärdslöv och lantbr. Nils Nilsson, önnarp som blev 

omsvärmade av vackra flickor. 

Börringe CUF-avdelning hade på som i·klätt sig maskeraddräkter val
lördagskvällen anordnat maskeradbal de en utsedd jury ut de som skulle 
i Byg~eg~rden:. D.et hela blev en dela de fem priserna. Bäst ansågs 
gemythg till stälirung rred det goda . 
humöret som en röd tråd i fest- Amta Holmdahl från Smygehamn va-
arrangemanget. Ett par hundra un.g- ra och andra pris fick Lillemor 01s
domar roade sig och. av det antal son Sturup. 



Gammal Skurupssmedja utökar 
Får nu stor verkstadslokal 

Fabrikör Erik Knutsson framför nybygget, som nu har börjat 
Verkstadsytan blir på hela 21 O kvm. 

statsbidrag till skolbygge 
i Rydsgård 

~ )(/)~ -67 

l Vilken åtgång! 
Gratis tulpaner 
i Skurupsaffär 

Ett av kunderna mycket uppskat
tat inslag gjordes under tisdagen av 
handelsträdgårdsmästare Knut Olsson 
i Södergatan. Han lät nämligen 
dela u t trevliga och vackra buketter 
av tulpaner till dem som besökte af
fären. Två små näpna tyrolare på 
fem år stod för överlämnandet av 
buketterna. Det var de båda Sku
rupssmåttingarna Roland Olsson och 
Lena DahE<vist. Strykande åt
gång rådde på blomsterna och in
nan kvällen· var tihl ända hade 600 
tulpaner delats ut. 

[0 



H ö g sta gymnastikutmärkelsen 
tilldelad spänstig ,Skurups.dam 

Ordf. fru Brita Sjöslen och ledaren fru Gull-Britt Åkesson tillsammans 

med kvinnliga gymnast ikens nestor i Skurup fru Anna Hansson, som 

fick gymnastikförbundels högsta utmärkelse. l bakgrunden gruppen 

i övrigt. 

- Ära den J>Om äras bör ! Sal!'a vad man vill, men Skurup har verk
ligt duktiga kvinnliga gymnas ter även i d en övre l:nedelåldern. Vid 
truppmärkestagning under månda~en i Slmrups idrottshall erhöll närn
igen fru Anna Hansson, Skurup hö ':"sta ' utmärkelsen av Svenska gym
nastiltiörbundet - gu ldmärke med ~val'! emalj - när hon för 27:e 
ggu tog sitt truppmärke. 

Sammanlagt var det 21 gymnaJ>ter son. Uppvisningen avslui,ades med 

inom Skurups kvinnli<?a gymnastik- samkväm och överlämnande av blom-
förening, som hade ställt upp t ill . 
tl'uppmärkesta.rnin~ infö r kritisk be- mor t1ll ledare 9ch or.df. 

dömning av de obåda gy.mnastikdirek- ~-
törerna Anna -!3dt.ta ()1.o'S on "~h Thy-
ra P ersson, Y stad. Alla i föreningen 
klarade stg finf int och bedömarnas 
kommentarer till uppvisningen var : 
god hållning och stor samsryeJthet i 
samtliga rörelser. Bättre bety:g kan 
mari knappast få som elitgymnast. 

De övr>ga som tog tru,ppmärket 
var KPr~~tin H"Jns.~.r"1 för 25:e- ggn, 
Brita Sjösten för 24:e ggn, Mar.<(a
retha Andersson, Anita Nils5'ln. Ul
la-<Lena Ekdahl, Birgitta Nilsson, 
In.grid Nilssop. Ann-Kristin Hansson, 
Anna-Maj Persson , Inga-Lisa P ers
son, Lena Hansson, An ita Rinaberg, 
Karin Holsbrink, Margareta Ring
•berg, Gunnel Månsso•, 'Vraj -Britt 1 

Sandbeng, Eia Sjöberg, Märtha Ståh
le, Karin Weberg och Gull -Britt Ake 



MÄRKESTAGNING I SKURUP 

Inalles var det 21 damer som tog truppmärket i Skurups idrottshall på måndagskvällen under ledning av 

fru Gull Britt Akesson, som bedömare fungerade gymnastikdirektör fröken Anna Britt' Olsson och fru Thyra 

Persson, Ystad. Fru Anna Hansson tog truppmärket för 26:e gången, fru Kerstin Hansson 25:e gången och 

fru Brita Sjösten för 23:e gången. På bilden, i främsta . raden, fru Thyra Persson, fru Gull Britt Akesson 

l~ 
och gymnastikdirektör Anna-Britt Olsso!)-, Ystad. 

S'/!D 

....... MOR och BARN~ 

Fru iNG-BRITT HANSSON med sonen MIKAEL, 1 åt, Skurup. 
(Foto: Sernerl, Skurup) 

·············~!··-~ .......... • .•!··- ·~·············· 



flera traktor leveranser' 
kommer numera till Rydsgård 

Fabrikör Uno Nordgren, Knickarp framför den 
till Rydsgårds station 

Traktorleveranserna börjar bli allt vanligare till Rydsgårds station. 
Allt som oftast kommer det en sändning om ett par tre traktorer med 
adress Knickarps Bilverkstad. Under torsdagen fick verkstadsinneha
varen Uno Nordgren ånyo en sändning. Denna gång om tre traldorer. 

Det märke det gäller är de i våra talagrade däck bak, sex hydraulis-
1 bygder något ovanliga Zetortraktorn. ka system samt dubbla bränsle- :..ch 

l 
oljefilter. 

Denna tillverkas ju som kanske en Nu tänker fabrikör Nordgren äwn 

1 
del redan vet i Tjeclislovakien och ordna utställningslokal för sina trak

' har ganska länge funnits i Sverige. torer. 

/

Vad som framför allt frapperadel---------------

från början var trak-torns höga fart 
l på transportväxeln samt ·de många 
l finesserna, som traktot:p ,ä,r ll,trus-
1 tad med. Detta är faktiSkt ·utmärkan-
de drag även i dag fc\i tniktorn. 

i Bland finesserna kan nämligen räk
nas upp sådana saker som femväx
lat kraftuttag, tio olika växelläger. 
framåt, höj- och sänkbara hjul, åt-

l 

GOD STÄMNING PRÄGLADE 
CP-TRÄFFEN I BöRRINGE 

Sammanträdesförhandlingar, mat och dryck, samkväm och god 

stämning, var vad som präglade lördagskvällens sammankomst i 

Börringe bygdegård, dit en del av kommunens CP- och CKF-avdel

ningar hade förlagt sin årsträff. 

Sedan de resp. avdelningarnas års
mötesförhandlingar av\verkats samla
des man kring bord som fyllts med 
smörgåsar. Vid långborden kom ge
mytligheten och stämningen fort i 
gång och fortsatte hela kvällen. Un
der aftonen visade And. E. G. Gö-l ransson ett par färgfilmer från Sö-

1 derslätt. 

Anderslövsortens CKF
avdelning 

höll sitt årsmöte under ordförande
skap av Eisa Magnusson, Holma, som 
också omvaldes till ordf. för det nya 
året. övriga styrelseledamöter blev 
Ulla Persson, Norregård, Margit Gö
ransson, Fröjdenborg, Ebba Persson, 
Ugglarp, Berit Kristersson, Valley 
Farm, Edit Olsson, Grönby samt 
Gertrud Pålsson, Pålsgärd, till supp
leanter utsågs Hjördis Jönsson, Ny
hem, Greta Kamf, Norra Aby, Eli
sabet Hägg, Grönby samt Anna-Gre
ta Hansson, Hällåkra. 

Att granska föreningens räkenska
per omvaldes Ethel Bengtsson, Stam
hem, och Elsa Gervind, Rydeholm, 
med Astrid Olsson, Ugglarpsdal och 
Rut Nilsson, Maryhill, som ersättare. 
Till studiesekreterare valdes Margit 
Göransson med Inga Jönsson, Sek
tersholm, som suppl. Till ledamot i 
Cp-avdelningens styrelse utsågs Ethel 

Kristersson, Valley Farm, Inga Jöns
son, Sektersholm och Greta Nilsson, 
Solbac)ta, ersättare: Brita Bengtsson, 
Granvik, Inga-Britt Eriksson, Adala 
och Edit Nilsson, Bäckadal. 

Till ombud vid komm1p1kretsens 
stämma utsågs Linnea Perssc\n, An
derslöv, Ebba Persson, Ugglarp, 
Ethel Bengtsson, Stamhem, . Inga 
Jönsson, Sektersholm och Edit Nils
son, Bäckadal, med Ingrid Jönsson, 
nr 20, Anderslöv, Greta Nilsson, Sol
backa, Rut Nilsson, Maryhill, Brita 
Bengtsson, Granvik och Siri Anders-\ 
son som suppleanter. Till pressrefe
rent valdes sekreteraren. Till prenu-l 
ruerantsamlare utsågs byombuden 
och till tävlingsledare valdes Ethel 
Bengtsson, Stamhem. Semesterkom
mitten blev styrelsen. Till Norra 
Skytts tävlingsverksamhet anslogs 35 
kronox. Avdeh•ingen har under det 
gångna året haft 64 medlemmar. En 
mannekänguppvisning har varit ord
nad i BötTinge Bygdegård, två stu
diebesök har gjorts, skördegudstjänst 
har hållits i Anderslövs kyrka, två 
demonstrationskurser har hållits. 100 
.kronor har skänkts till brudkrona åt 
Anderslövs kyrka. ' 

Vid förhandlingarnas avslutning 
avtackade ordf. den avgående sty
relseledamoten An.:1-Marie Ekelund, 
samt överräckte en bukett blommor. 

Bengtsson, Stamhem, suppl. Greta j-------:------------
Ni!sson, Solbacka, och till ledamot i 
CU.I!'-avdelningens styrelse Margit 
Göransson, Fröjdenborg, med Inger 
Nilsson, Grönbylund, som ersättare. 

Till byombud omvaldes Margit l 
Göransson, Fröjdenborg, Anna-Beng
ta Andersson, Nyhem, Grönby, Elsa 
Gervind, Rydeholm, Brita Bengtsson, .

1

' 

Granvik, Siri Andersson, Rosengård, 
Ellen Jönsson, Ugglarp och Ingrid l 
Jönsson, nr 20 Anderslöv. l 

Ombud till distriktsstämman blev l 
Siri Andersson, Rosengård, och Lin
nea Olsson, Ugglarp, med Inga Jöns
son, Sektersholm och Hjördis Jöns- l 
son, Nyhem, som suppleanter. Om-,1 

bud till CP:s distriktsstämma för no
minering av kandidater till riksdags
mannaval utsågs Greta Nilsson, Sol
backa, och Inga Jönsson, Sekters
holm, suppl. Berit Kristersson, Val
ley Farm och Astrid Frennby, nr 7. 
Avdelningens ombud till kretsstäm
man blev Berit Kristersson, Valley 
Farm, Inga Jönsson, Sektersholm 
och Greta Nilsson, Solbacka, med 
Brita Bengtsson, Granvik, Inga-Britt 1 

Eriksson, Adala och Edit Nilsson, 
Bäckadal, som ersättare. Att närvara 

1 vid CP:s kretsstämma för nominering 
! till landstingsmannaval utsågs Berit 
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Flera hundra g rammofoner anno dazumal står kvar och vänfar 11 

på sina ägare. III 

III 

Il 

VEMSÄR ALLA 
grammofonerna? 

• 
Il 

• • • 
• 
III 

a .D Det i tö. - ~ - ; - ! _:;ampen 
a hårt drab bade Ystadlaget 

har fått ännu en nöt att knäc
ka: flera hundra grammofoner 
stod i går fortfarctnde kvar på 

• • a Hotell ContinentaZ. De f lesta 
saknar namnuppgift och ser un-

• gefär likadana u t! 

•• D Chefen för den praktis /w • uppgiften, kapten Gunnar 
• Ed[und, är allvarligt bekymrad 

och tvivlar starkt på att de 
a "öv erblivna" klanglådorna kom
• mer att hamna på "rätt ställe". 
a - · Ingen av ägarna har någ

ra kvitton - sånt fanns det in
te t id till - och det innebär, 
att prak tiskt taget vem som 
helst kan gå in på hotellet och 
göra anspråk på nagon av a.p-

• • • 
• paraterna, framhaUer kapten 

Hedlund. • 

Il 

D De ystadsbor, som ·ännu inte 111 

hämtat sina grammofoner, Il 
har v i ka[l.at till hotellet i kvä[Z. Il 
Vad som sedan blir över, kom
mer v i att under t isdagen s och • 
onsdage;ts [opp transporte?·a u t 1!1 
t ill de olika uppsamlingscentra
lerna - S kurup, S jöbo, Tome
HUa m. f !. platser, där var och 

Il 

Il 

Il en får l eta reda på den gram
mofon som är hans t!Uer hen-
nes. 

III D - Det hela är baserat på 
folks ärlighet, och finns det lll 

• n cigon som vm [u ra oss, så har 
han stora chanser. I så faU sä Il 
får vi v ä[ ersätta de personer, Il 
som eventueUt karmner att få a 
sitta emeUan. 

S e sista sidctn! 
1:1 

11!1 
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Skurup lämnade Ystad god hjälp 
i lördagens grammofoninsqmling 

Först med grammofoner i Skurup var fr. v. fru Gudrun Se rnerf, fabr i
kör M. Almkvist och smedmästare K. Andersson, Slimminge. De fas 

här emot av Jerker Nyberg, moltagare i Skuru p . 

I Skurup med omnejd var man fak tiskt eld och lågor infi>r den 
prakltiska uppgiften i TV-tävlingen "Trekampen". Det gällde ju som 
bekant att ~amla in grammofoner a v modell Ä och Ystad fick faktiskt 
en god hjälp från Skurup. 

Under den timma insamlingen av 
dessa .gamla rariteter pågick . fick 
man vid insamlingsplatsen i Skurup 
ihop inte mindre än ett 30-.tal gram-

l rnafoner i alla de fasoner ooh ut
föranden. Det förtjänar fak tiskt näm
nas a tt "trattgrammofonerna" blev de 
som dominerade bland skurupsbidra-
gen. Det bevisar att skurupsborna 
faktiskt är m åna om att ta tillvara 
och bevara gammalt, vilket faktiskt 
kom till god nytta vid ett sådant 
tilLfälle . 

Ledare för s:kuru;pssta tionen var 
J erker NYJberg och Lars-Ake Mår
tensson och i den mån dessa båda 

!
herrar hann med så kollade m an att 
grammofonerna verkligen gick at t 
använda för det var j.u meningen. 
God h jäl;p hade insamlingsledarna i 
fabr~kör Manfred Almkvist, som j,u 
känner till sådana här gamia före
mål. S jälv bidrog han med inte 

mindre än !fyra olika grammofoner. 
Bland övr iga som var flitiga och 

som syntes i mängden bland up;p
bådet på Skurups torg var ortens 
CUF -ordf.' Hans-Inge Persson, Hylte
berga, som hade två apparater med. 
Vidare hrr Knut Andersson, Slim
minge, Alber.t Nilsson Ler.bäck, Nils 
Dannerup, Rydsgård och Bror An 
dersson för att ta n ågra herrar u r 
högen. Aven damerna var flitiga och 
här syntes bl. a. Ell:v Andersson, El
sa Norling och Gudrun Serner.t. 
Många av dem som infann sig hade 
faMiskt a vbr utit sina fester för att 
åka åstad h em och hämta ett grarn
mofonbidrag. 

Transp orterna från ytterområdena 
in t ill Ystad skulle ju som bekant 
ombesörjas av bilkårister. Dessa ha
de dock i någon mån tappat oriente
ringen och d etta anses ju vara orsak 
till att Yst ad inte nådde första plat
sen i praktiska övningen. En hel del 
apparater anlände för sen t, därför 
att man missat insamlingsstäliena i 
bygderna. I Skurup höll också på att 
hända ·missöde. Den hi.tsända bilkå
risten hade upp•fa.ttat Femkorset som 
uppsamlingsplats och höll där en 
god stund innan det blev upptäckt 
att det var fel plats. Men skurups
grammofonerna kom i tid i alla fall 
och alla bidragsgivare kan känna sig 
lugna. Deras 1bidrag kom med i slut-
summan. 

A. A-n 



Mjölkpropaganda var populär 
bland skolelever i Rydsgård 

l Rydsgård var del rektor Lago Grönvall, som hade äran hälsa kon

sulent A. Öslensson, Mjölkpropagandan (1. v.), välkommen. Förevis-

ningssalen var till trängsel fylld. 

i 
Mjölkpropaganda med Mjölkpropa- fortsatte sedan till Slimmin'ge. Inalles 

gandan var det under lördagen i var det omkring 350 barn i de olika 
Ryd~gårds skol.~istrikt. Eleverna .~ick skolorna i Rydsgårds kommun som 
se f1ll!l ?m ,;nJolken och. de~ varde var med om Mjölkpropagandans in
so.~ n~rmgsa~ne, naturhgtv!S fram- slag. Tidigare under den gångna vec-
ställt 1 popularfonn så ~et Intresse- kan har agr. östensson varit i Sku
rade de unga åskådarna.1 Det är kon- rups grundskola, där han visade sitt 
sulent A. ö s t e n s s o n, Malmö, som program för omkring 700 skolelever. 
leder denna verksamhet och han har 1.---------------
redan hunnit bli populär bland en 
massa barn i Skåne. 

Vid sammankomsten i Rydsgård in
ledde konsulent östensson med att 
tala om mjölk och d'ess stora bety
delse. Särskilt i unga år har ju mjöl
ken som bekant mycket stort värde 
för kroppens uppbyggnad och som 
vitaminkälla. Efter den lilla förevis
ningen följer sedan en tävling, där 
det är meningen att alla som varit 
med skall besvara frågor vad de fått 
veta om mjölk vid sammankomsten. 
Priserna blir i form av ost, smör och 
mjukost. 

Konsulent östensson började sitt 
program i Rydsgårds folkskola och 

/ij- b~ 
S'Jl?J /P 

Önnarpsbor avtackades för 
mångårigt kyrkligt arbete 

Komminisler Nils Sjöstrand överlämnar minnesgåvor och blommor till 

de avgående kyrkorådsledamöterna och kyrkvärdarna Sven Jönsson 

och Nils B. Hansson, önnarp. 

Det blev en mer än vanligt högtidlig stämning kring söndagens guds
tjänst i önnarps kyrka. Efter högmässan och den därpå följande 
nattvar~sgången frambar komminister Nils Sjöstrand å församlingens 
vägnar den tacksamhet som tillkom två . av församlingens under 
många år trogna tjänare i kyrkoråd och såsom kyrkovärd. 

Det var f. ky.rkoväl'<len Sven Jöns- tjänst inom Sveriges kyrka. Diplo· 
son som deltagit i kyrkorådets arbe- men var under.tecknade av r)iskopen, 
te i 37 år och varit kyrkovärd i 32 år kontraktsprost samt pastoratets 
samt Nils B. Hansson, som tillhört kyrkoherde och komminister. Dess
kyrkorådet 1 32 å r, vilka nu fick utom överlämnades till hrr Jönsson 
motta församJingens tack för ett för-, och Hansson bokverket Kyrkam 
tjänstfullt och intresserat arbete för Värld. 
kyrka och bygd. Till de båda över- :ut . • ;;.:-..., ' · ;-------' 

lmnade komminister Sjöstr and et: 
j kyrkans diplom: Med tack för trogen l 



Kul i 3~tävling 
för första ggn 

i Skurupsskolor 
Eleverna vid Skurups grundskola 

har vinterlov hela veckan och för 
dem som inte har tillfälle att åka 
norrut för att idka skidsport och 
sådant verkar det faktiskt som om 
även Skåne skulle kunna bjuda på 
litet vintersport. Kylan verkar till 
att bli levar ett tag ännu. 
Men vid Skurups grundskola har 

också ordnats med något alldeles 
nytt under dessa vinterlovdagar. 
Man har bestämt sig för att ordna 
med det vid andra skolor så popu
lära "kul i 3". Som arrangör för 
programmet i Skurup står skol
idrottsföreni~gen ~h elevrådet i 
samråd med Skurups SK och Sku
rups BTK. Naturligtvis har arran
gemanget samlat många deltagare 
b)and eleverna, som här anser sig ha 
tillgång till både sysselsättning och 
spännande tävlingar. 

Redan i morgon tisdag börjar "kul 
i tre"-programmet med gymnastik, 
där gymnastikdir. Else Andersson är 
ledare. Flickorna gymnastiserar på 
förmiddagen och pojkarna på efter
middagen. P å torsdagen fortsätter 
man programmet och då blir det tre 
olika grenar, nämligen handboll, 
schack och te1mis. I handbollen är 
20 pojkar anmälda och i schacken 
10 pojkar och 5 flickor. Ledare i l 
dessa grenar blir Sven Persson och l 
mag. Knut Andersson. 

\ Under fredagen fortsätter man med 
l bordtennis, fri idrott ~ch bollspel 
samt brottning och badmmton. I fre
dagens tävlingsgrenar är det fak
tiskt bordtennis och badminton som 
samlat flest deltagare medan fri
idrott och brottning delar plats med 
vardera 20 deltagare. 

Det hela avslutas med skoldans på 
fredag kväll, då även prisutdelning 
kommer att äga rum inom de olika 

l 
tävlingsgrenarna. Som sagt eleve1na 
är mycket spända på veckan, som 
faktiskt verkar mycket lovande och 

1 spännande. 
l 

Krigarlivet är så härligt ... 

tyckte tolv grabbar i Skurup 

Några av de unga Skurupskrigarna, fr. v. Ja r( A. Andersson, Bengt 

Å. Cederholm, Göran Svensson, Sven O. Gunnarsson, Kurt G. Mår-

tensson och Berfil Andersson. 

1 
Några av eleverna från Skur1lps i skjutningar och . terrängtjänst 

grundskola är under vinterlovet i samt fä<lttävlan. Ävene n del si.glht

dennav~kapåenFBU-'kurs:f\ÖrU!lJg- seeingturer ingår b-La. då i själva 
domar 1 Ystad som leds av kapten . 

Arne Hjern. Av de från skurupshål- Ystad samt runt på Österlen. Det bhr 

let deltagande pojkarna kommer åt- således intressanta daga.r för delita

ta från Skump och fyra från Skivarp. garna och skurupspojkarna bör säle-

l Under veckan är det meningen att des komma hem igen på lördag 

!ungdomarna skall få gå igenom en ytterligare några erfarenheter rikare 

, del allmän militärutbildning, delta i denna sin fritidssysselsättning. 



Kul i tre-start i Skurup 

Kul i tre började på tisdagen för Skurups skolungdomar. Gymnastik, 

handboll, schack, tennis, bordtennis, brottning och badminton ingår i pro

grammet och avslutas med prisutdelning i samband med skoldansen på 

fredag. På tisdagen började man med gymnastik u1tder ledning av gymna

stikdirektör Else Andersson. Den här fyrväpplinge'lt föredrog gymnastiken 

i Kul i tre-programmet: Fr v Inger Lennartsson, Lisbeth Andersson, Inga-

Lena Knutsson samt Lisbeth· Hansso1t. 

Souvenirsamlare lade beslag 
på· Ystads trhttgrammofoner? 

-Av BROR PERSSON-

Det genom TV offentliggjorda trerikesmötet i 

Ystad (under täcknamnet Trekampen) tycks bli en 

så kallad longplaying. Nu gäller det alltså grammo

fonerna som offrades på insamlingsaltaret ... 

521 gamla speldosor med vevaxlar 
och trattar och andra attribut från 
det glada 20-talet och andra svunna 
decennier lämnades in till insam
lingscentralen, men alla prylar lär 
inte kunna lämnas tillbaka. 

Kapten Gunnar Edlund vid P 7, 

insamlingschef, säger till Paraden: 

- Souvenirsamlare måste ha hål
lit sig' framme på Hotell Contioental 
varifrån TV -programmet sändes. 

• Några av de äldsta och därför 

• ur samlarsynpunkt välrdefullaste 

• trattgrammofonerna försvann i det 

• allmänna folkvimlet. Det rör sig 

• dock om högst fem. En pressupp· 

e gift att Sveriges Radio som an-

• svarar för den tllnika kollektionen 

• skall få en "dyr' affär" att klara 

• upp siktar Ute för högt. Men na-

• turligtvis är det tråkigt att lång-

• fingrat folk blandar ihop sitt och 

• andras i ett sådant här samman-

• hang. 
Högre allmänna läroverket i Ystad 

(rektorn satt själv i 12-mannalaget) 
har bestulits. Vaktmästare Tore 
Jönsson ilade genom ystadgränderna 
till "Contan" med en gammal gram
mofon från de museala samlingarna. 

Grammofonen hämtades tillbaka rt
dan på lördagskvällen men tratten 
var väck vid det laget. 

• - Kanske från sekelskiftet, f/W-
• modar han. Det var en myckd 
• antik och märklig grammofon-
• tratt, tillverkad av fanerat trä. 
• Det var säkerligen den äld8ta 
• grammofongrej som f'anns i atan. 

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



O Han tröttnade på jäktet, på den 
opersonliga atmosfären och pd. 

saneringen i de gamla konstnärs
kvarteren i Stockholm. Därför flyt
tade han till Skd.ne, till ett litet 
torp i Blentarp vid Sjöbo. 
stormtrivs han, där får han utlopp 
för sin skaparglädje. I ett f. d. 
djurstan komponerar 52-årige tysk
födde grafileern Eric Miiller-Kraus 
alster som vinner beröm pd. konst
salonger över hela världen. Han 
betecknas av kritikerna som en 
"linjespelets mästare". Pd. bilden 
ses han med ett av sina senaste 
verk, vars ursprung emanerar från 
ett tvärsnitt av en gammal träd
stam och en vildvuxen trädgren! 
Miiller-Kraus' inspirationskälla är 
musik. Musik av bl. a. Brahms. 
Mer om den originelle konstnären 
på sidan 9! 

e Skåne är attraktivt. Det gäller 
inte bara för norrländsk arbets

kraft oc~ konstnärer utan i minst 
lika hög grad för uppsvenska turis-
ter. \ 

t ... 
l 

; 

/ 

e 1964 blir säkert ett rekordår 
liksom tidigare föregående år 

har varit. De skånska badstränder
na lockar tusentals semesterfirare 
och efterfrågan på bostäder är 
enorm. 

e De tre skånska semesterbyarna 
- . i Landskrona, Ystad och 

Trelleborg - hade fullbokat redan 
i januari månad. 
e Skall man över huvud taget ha 

en chans ·lromma över en trevlig 

stuga antingen 'vid Öresund eller 
Östersjön så får man faktiskt lägga 
sin semester antingen till maj eller 
september. 

Se reportage på sidan 9. ...! 
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HÖSKULLE l BLENTARP INR 
Tysk grafiker flydde 
från Stockholms stress 

Text: Allan Andersson 

Foto: Hans Sernert 

på skullen ovanför det som en gång 
i ·tiden var svinhus. Då kommer trä
gaveln att bytas ut mot ljusa och 
luftiga ateljetönster och Muller
Kraus pekar med iver ut hur han 
tänkt sig det hela. Onekligen till
talande med tanke på den arbetsro 
hari kommer att få. Det lilla torpet 
ligger väl inbäddat bakom en skogs
dunge ungefär halvannan kilometer 
från allmän landsväg. 

- Eric Miiller-Kraus heter han 
och bor just nu utanför Blentarps 
by i ett pittoreskt litet torp, som 
ställts till förfogande av goda vän
ner. l konstnärskretsar är han väl
känd, den 52-årige tyskfödde trä
snidaren och grafikern, som när 
han en gång i tiden debuterade 
höll på att sätta sig på kant med 
Hitler och hans Tredje rilte. Hans 
alster stämplades som "entartete 
Kunst." Abstrakt konst var under 
Tredje rikets storhetstid inte vi
·dare omtyckt. 

Beskyllningen för urartad konst 
slipper Muller-Kraus i dag. Tvärtom 
har hans konstalster vunnit mycket 
stor uppskattning och stort intresse, 
där de visats på utställningar värl
den över. Den medelålders, något 
spenslige mannen, kommer ursprung
ligen från Rhenlandet vid holländska 
gränsen. Där lärde han sig sin konst
imiktning från första början. Tys
karna har alltid haft ord om sig att 
vara goda träsnidare och Muller

' Kraus hade turen att få en verk-
ligt god läromästare, som faktiskt in
tresserade honom redan då för den 
abstrakta konsten. Talangen har den 
tyskfödde grafikern under årens lopp 
utvecklat ytterligare och hans verk 
har av kritikerna bedömts som 
"spänningsfylld och inspirerad". 

- Skåne är ett underbart land
skap, säger Muller-Kraus och famnar 
mot det vintriga landskapet när han 
tar emot ute på gårdsplanen till det 
rara lilla torpet. Det är helt enkelt 
fantastiskt här i Blentarp, fortsätter 
han spontant. Här finns natur, ori
ginella människor och gästfrihet. Re
na motsatsen till Stockholm, säger 
den berömde grafikern, som har bott 
det mesta av sin Sverigetid i kung
liga huvudstaden. 

e TRIST OCH DYRT 

e MUSIK SOM F,öREBILD 
En blick runt i den nuvarande 

provisoriska atelj en visar en ovanligt 
produktiv skaparanda. Muller-Kraus 
visar på några av sina arbeten. Trä
snidet visar ett ovanligt vackert lin-

- Alldeles för mycket stress och jespel, där konstnären framför allt 
tillknäppthet, säger Miiller-Kraus, har låtit de naturliga träformatio
som framhåller att allt fler konstnä- nerna tala och komma till sin rätt. 
rer flyr Stockholm och bosätter sig Någon speciell konstinriktning har 
på samma sätt som Muller-Kraus nu Miiller-Kraus aldrig haft, enligt vad 
gjort. Det har blivit för trist att ar- han själv påstår. Däremot komporre
beta i Stockholm och dessutom för rar han gärna med musik som före- j' 
dyrt. De gamla konstnärskvarteren bild och då till de mera kända ton
saneras bort och ateljeer i de nya sättarna. Hans älsklingskompositör är . 
bostadskvarteren är på tok för dyra. Strawinskij. Muller"Kraus medger 
I Bientarp har Eric Muller-Kraus dock att han arbetar non-figurativt 
bott litet över ett halvår nu och det i träsnitten. Alla de föremål som 
är en del alster som breder ut sig den tyskfödde konstnären låter gå 
litet varstans både inne i bostaden .till utställningar ombesörjes genom l 
och i ett av gårdens uthus. Tyska kulturinstitutet. Muller-Kraus 

har en utpräglad fosterlandskänsla, 
e ATELJfi: "öVER SVINHUS trots motgångarna i unga år under 

.. .. . Hitlertiden. Politik och konst är 
- r:ar skall andras om till .. våren, ,, dock vitt skilda saker och tyska 

f~amhaller Muller-~·aus. D.et ar me- kulturinstitutet har alltid värnat om 
nmgen att en atelJe skall mry~mas sina konstutöva're, trots politiska om

svängningar. 
Så har då den tyskfödde grafikern, 

som redan under krigsåren kom i 
kontakt med Norden, funnit sig till
rätta i hjärtat av Skåne. Han älskar 

l~~~~~~~~~~~~~i~ som sagt människorna han har om- l 
kring sig, har funnit god arbetsro 
ocll. känner nära kontakt med kon
tinenten och Tyska kulturinstitutet. 
- Mer kan man inte gärna begära, 
säger den gemytlige konstnären. 

Provsändningar 
på TV inför OS 

TOKYO: Japanska regeringen be- l 
slöt på tisdagen att föreslå USA och f 
Frankrike att inför Tokyoolympiaden l 
i höst genomföra en rad TV -sänd
ningar på prov via amerikanska kom
munikationssatelliter. l 

Förslaget har lagts fram av den 
"olympiaministern" Zisaku 

Den tyskfödde grafikern och fräsnidaren Eric Muller-Kraus i sin pro
visoriska atelje som fidigare varit djurstall. Den kommer alt ersättas 

' av en ny ovanför på skullen. 

som i vanliga fall är postminis- j 
ter. Det går ut på att en överföring 
av TV -bilder skall ske den 20 mars l 
mellan den japanska sändarstationen 
Juomachi och den amerikanska mot- l 
tagarstationen Andover. Transmissio
nen skall ombesörjas av satelliten 
Relay-2. En andra sänr'lning - ock
så från Juomachi - skall gå till-

via Telstar-2 den 9-15 
och innehålla direktupptagning

från en internationell konferens 



EDS SOM ATELJE -
inte den ifrågasatta åtgärden moti

verad varken med hänsyn till be

fintlig bebyggelse eller rådande för-. 

hållanden på platsen. 

f 

'c. 
/( 2_ 

Av en vresig trädrot kan bli något så här vackert och tilltalande framför allt vad formen beträffar. 

Eric Muller-Kraus visar här upp alstret. 

Skåning är tredje dödsoffret för 
Den stränga kyla, som den senaste av strapatserna. 50 meter från kojan 

tiden lamslagit landet, väntas inte segnade Martin Blom till marken för 

ge efter inom de närmaste dagarna. att aldrig resa sig mer. Flickorna 

Värst drabbade är de norra delarna orkade inte ta honom med sig den 

där temperaturen håller sig mellan sista biten, och kunde bara med 

15 och 20 grader. Kylan krävde un- knapp nöd rädda sig själva. 

der helgen två dödsoffer. Den stränga kölden krävde ytter-

Den döda kroppen upptäcktes av 

en tillfällighet av en ortsbo som var 

ute och skottade snö. Han lade 

pingen tidigt på måndagsmorgonen. 

Han påträffades liggande gränsle 

över sin cykel några hundratal me

ter från hemmet. 

märke till fotspår som .slutade en bit 
Vad som är orsak till det plötsliga 

in på vägen och när han började 

undersöka närmare fann ' han man- dödsfallet vet man ännu inte be

nen · översnöad vid vägkanten. 
stämt enligt vad skurupspelisen 

Blott 50 meter f rån räddningen, en ligare ett offer under veckohelgen. 

liten koja i skogen, var 24_årige 67 -årige skogsarbetaren Olof Sved

Martin Blom från Malung, inen han man, Kårböle, frös ihjäl i den 20- nade syskon. rättsmedicinsk undersökning kom-

orkade inte ta sig dit. Han begav sig ;:~d~~~ =~l~~lae~~~ :1~~li~!n s:!~:~~ _ En 63_årig man från Saritslöv mer att företages i dag. Den döde 

på lördagen ut på en skidtur tillsam- när han gick hemåt på en oplogad strax ,utanför Skurup avled när han l forslades nämligen på måndagen till. 

Svedman var ogift och efterläm- meddelade på måndagskvällen. Men 

mans med sin 14-åriga syster Solveig .. g var å väg till sitt arbete inne i kö- rättsmedicinska kliniken i Malmö. 

och hennes jämnåriga vänninna Kri- fv~a~·--------------.u.ru.:.._m~~~~~~~~~~~:_:_:~..!.::~::::
:~~~~~~::~~~~d 

stina Ohlsson. De skulle åka den tre 

kilometer långa sträckan från öje

sjön till Rangvikarna; men kom vilse. 

Efter dcygt 30 timmars irrande i 18-

gradig kyla fick de syn på kojan. 

De var alla tre fullkomligt utmattade kölden 
Enligt vad Skm,upspolisen vidare 

kan medc;!ela företedde han inga 

yttre skador som tyder på att han 

kolliderat med något fordon, ej hel-

ler något som tyder på brott. Väd-

ret under måndagsmorgonen var inte 

det allra bästa och vid 6-tiden när 

den döde påträffades blåste det cirka 

20 sekundmeter med snöglopp. 

Försvunne 



Snöröjning i Skurupsbygden 
gick fint med halva styrkan 

Något större besvär med snön fiol' man Inte denna gången Inom Tull
storps vägdistrlkt, enligt vad ~om meddelades under tisdagseftermidda
gen. Visserligen låg man med full beredskap under mAndagen och nat
ten till tisdagen, vilket betyder åtta tip-toputrustade plogbilar och {y
ra väghyvlar. Hela denna styrka behövde aldrig sättas In. Det klarade 
sig med halva styrkan. 

Situationen bättrade sig betydHgt en i Tullsorp, som också fick hjäl
under tisdagen och på eftermidda- va loss tre bilar vid Ekar:p utanför 
gen ~unde man blåsa faran över Slimminge. Även här hade man satt 
för denna gång. Under måndagen ha- si.g ordentligt fast. 
de vägtrafvkanterna i Skuru,psby.gden 
emellertid en de.l besvärl1ghe.ter, då LÄTT ATT RENSA UPP 
i den 20 sekundmeter starka blåsten Redan på måndagskvällen ha
vägarna snar.t fykte igen. Man gav de man rensat upp de värst utsatta 
sig dock inte rut i onödan under vä,gsträckoma, men lät det övriga 
måndagen och detta. inn.ebar _r:ned anbe.tet vara till kl. 4.00 på tisda·gs
andr~ on? att ovanhgt litet korde morgonen, Underligt nog så hade det 
fast 1 dnvorna. som plogades upp på 'månd&gskväl-

len Idarat sig ovanligt bra och be-
BUSSARNA KöRDE FAST hövode således in.te rensas på nytt 

Plogningsarbetet sattes inte in av när man satte in slutgiltiga rens
vägförvaltningen förr·än på måndags- ningsa11betet på tisdagsmorgonen. 
eftermiddagen. Då fick man larm Inom vägdistriktet är man .giad 
från busslinjen över Hass)e-Bösarp. över att shq)pit undan så pass linp
En av hussarna på linjen hade näm- rJ.gt. Hur de.t nu är så kostar det 
!igen kört sig .fast och hade ingen faktiskt en massa pengar att behöva 
möjlighet att u tan hjälp ta sig däri-lköra med full styr.ka och bäst är om 
från. Värst utsatta för den r~ande v·ädrets ma.kter v\11 hålla sig inom 
snön var för ÖIVrigt vägarna om- måttlighetens .gräns, framhåller man 
kring Sk,ur.up, enligt vägförvaltning- ·nom distriktet. 

Årsmöte inom 
Rydsgårds CKF 

1 Kassaskåp i Skurup 
bortfö~tt nattetid 

Arsmöte inom Rydsgårds C~
avd. samlade under tisdagen fullt hus Ett inbrott förövades natten till 
i Viiile församlingshem. Ett 40-tal l tisdagen i affärslokalen till Skurups 
av medlemmarna hade kommit till- handelsträdgård i Mårtensgatan var
städes för att höra kyrkoherde TurE> vid ett i lokalen placerat kassaskåp 
Anderssons intressanta rcseskildrin. bortforslades. Det är troligt att detta 
gar om sitt besök i Egypten. Före- sedan plundrats på sitt innehåll som 
draget föregicks av förhandlingar un- doc~ inte va: mer .än 20 kr. . 
der ledning av fru Astrid Mårtens- Trlltrade bll affarslokalen gJordes 
son, Trunnerup. troligen med falsk nyckel. Ingenti~g 

Några större ärenden fanns inte ~ydeJ; på att man brukat våld vrd 
upptagna på dagordningen. De när- mbrot~et. D~~ kas;;askåp som stals 
varande hade att välja ombud till var markt Jo!! och 1 fo~:nat 45X40 cm 
en instruktionskurs i Eslöv. Valda samt 50 cm hogt, populart kallat TV
för Rydsgård blev Inga-Lisa Nilsson, modell på hjul. Sku.rupspoli.sen som 
Ing-Britt Nilsson, Svea Birgit Ols- har J;tand om ~:~trednmgen yadJar hll 
son, och Kerstin Persson. Även den allmanbeten 1 efterspanmgen på 
traditionella utfärden som avdelning- kassaskåpet. 
en brukar ordna i april månad kom 
upp till diskussion. I år har man 
tänkt förlägga resan till Österlen för 
att titta på denna bygds intressanta 

l 
Kul i tre i Skurup 

sevä.rdheter. En lovande upptakt fick Kul i tre-
Darefter var det .~yrkoherd~ An-1 arrangemanget vid Grundskolan i 

d erssons tur att bexatta om sm se- , Skurup under vinterlovsveckan . Det 
naste resa s~m var f~rlagd bl:.Egyp-1 var gymnastik som under tisdagen 
t~n. Det var en mtressant sk1l~nnglinledde. Denna hade samlat ett stort 
toredragshållaren g~v .sma å~01·~re antal deltagare från klasserna S--9. 
beleds~gad a':' va~kra lJusbrlde~ .. från l Ledare var gymnastikdirektör Else 
framfo~allt hrstorrska mmnesmarken. Andersson. Plats för Kul i tre gym-

Ordforanden ta~kade kyrkohe1:de nastik-en var idrottshallen. 
~ndersson efter foredrage~. och nk- Det hela var upplagt som tävling 
ll~a appl.~der ·gavs av de naryarande. mellan deltagarna där pojkarna hade 
Motet slots med kaffesamkvam. R olika grenar och flickorna 6. Re- · 

.Intresserade . deltagare har avd el- sultaten blev för flickorna: l) Lis- . 
mngen. aven bil ~e bå.da kurser S?m bet Hansson, 26 poäng. 2) Lisbet 
m~ tankt hålla 1 smorgåsberednmg Andersson, 25,5. 3) Ingrid Lennarts
e:,tlrgt vad _.fru Mårtru:ss~!l kan be- son, 24,4. 4) Gunnel Larsson, 22,5. 
ratta. I vaiJe ku~s ha~ nam.Irgen 20- Resultat, pojkar: l) Carsten Hå
talet damer an_malt. sr~. Forsta o_r:n- kansson, 38,6'. 2) Finn Kajsson, 3M. 
gången startar 1 kval! 1 Katslosa fo~- 3) Alf Hötzel 38 3. 4) Otto Aker-
sa_r:nlmgss~l kl. 18.30 .. Kursledare bllr berg, 36,4. ' ' , 
fro~en Vwla ~ever~ som k.ommer Lagtävlingsresultaten blev för paj
att mstruera i tillrednm~ av ollka bå- kar: l) Finn Kajssons Jag 151,5 poäng 
de .:varma och kalla smorgåsar .. Även sammanlagt segrade mot Alf Pet
sm?rgåstårto_r och ~ler~ s:ags w1ener- terssons lag 145,2. 
~ro~ssorter mgår l progtamn:et. Det Flickor: Lisbet Hanssons lag seg
ar. aven menmge~ .. att s!imt.hga an- rade sammanlagt med 130 poäng mot 
~alda skall få hJalpa till l bered- Susanne Ekströms lag med 98. 
mngen. 

Vemmenhö15 
Dödsorsaken var 

hjärnblödning 
---··------
Handelsföreningens i Skivarp Gjuteriarbetare Anton Nilsson från 

.. Skurup, 63 år, som på måndagen på-... 
omsaij.ning · ' · · trij.ffades död intill sin cykel ~J-ågra 

ökade starkt ·Under .· fjoråret. Va nu- 'hundra meter från sin bostad avled 
, om~ättningen uppgick till 403.557 kr., av hjärnblödning, konstaterades vid 

en ökning med 61.500 kr. jämf0rt med obduktionen på tisdagen. 
åre.t före. Även under ir\nevarande Nilsson färdades i en uppförsbacke 
år märks en tydlig tendens tiil fort- samt hade en mycket kraftig mot
satt ökning. Den gångna månaden vind att kämpa mot. Man förmodade 
var således omsättningen 6.200 kr. först att han överansträngt hjärtat 
högre än för motsvarande månad ~ vid den kraftiga påfrestningen. 
tior. Då priserna höll sig tämligen 
stabila under det gångna året, orsa
kas inte inkomstökningen alV höjda 
priser utan av ökad försäljning. För 
Ski var:ps del blev det o,okså ett l .bra 
tillskott av nya medlemmar under 
det .gångna året. Medlemsökningen 
blev gott och väl 20 procent. 

NTO-logen Framåt i Skivarp 

\ 
SLC köper tomt i Skurup. 
Skånska Lantmännens Centralför

ening hemstäiler hos länsstyrelsen om 
tillstånd att förvärva ett område om 
20.000 kvm. av fastigheten stadsägan 
506 i Skurup, som för ett pns av .1 
kr. per kvm. köpts av Skurups ko
ping. Föreningen har för avsikt 11tt 
på området uppföra byggnader tor 
sin verksamhet. 

har hållit årsmöte i samlingssalen i 
Albbekås under ordförandeskap av 
snickare Harry Sandber,g, öremölla. 
.EnHqt verlrr.,mbatghar?ttelsen · hö.Us.L.._ _ ________ """"""'"""==-

J. J 



Schack och tennis fortsatte 
kul i 3-tävlingen i Skurup 

Mag. Knut Andersson studerar här utgången av All Hutsels och Per 
Ola Nilssons parti, medan Kennth Hutsel och Finn Kajsson är intres

serade åskådare. 

Kul i l-arrangemanget vid Skurups grundskola fortsatte under tors
dagen med tävlingar i inte mindre än tre olika grenar. På förmidda
gen var det handboll och schack medan man på eftermiddagen fortsat
te med tennis samt avslutade shacktävlingen, Allt som · allt har ett 100-
tal elever vari~ engagerade i de olika tävlingarna. 

Ledare under torsdagen var för 
handboll och tennis mag. Knut An
dersson och för schacken mag. Sven 
Lerstorp. I handbollen blev det verk
ligt rafflande matcher och i klasserna 
7-9 var inte mindre än tre plika lag 
i aktion som kämpade om slutsegern. 

; De tre olika lagen var A. Nilsson, R. 

\

Axelsson och B. Ivarsson. slutresul
taten blev att A. Nilssons lag seg
rade med 4 poäng medan R. Axels
sons lag kom som god tvåa med 2 

l poäng och B. I varssons lag som jum
bo med O poäng. 

l Resultaten blev således i de olika 
tävlingarna: lag A. Nilsson - B. 

Christer Pedersen 2, Bo Andersson 2, 
illf Johansson l. Lag Sch: Magnus 
Palm 2, Hans Jqrgen Schönning l 
och Jörgen LarsSon l. 

SCHACKTÄ VLINGEN. 

Ivarsson 22-19 (11-9). Målgörare lag 
N: Göran Sernert 8, Kent-Arne Pers
son 6, Göran Ekblad 2, Claes Måns
son 5, Leif Olsson l. Lag I: Jan Nils- ' 
son 11, Carsten Håkansson 3, Jerker 
Åkerberg 4 och Thomas Sjövall l. 

Lag R. Axeldon - Bo Ivarsson 
13-11 C:~-6). Målgörare: lag A: Claes 
Ingemansson 4, Ulf Hansson 4, Chris
ter Axelsson 3, .J ohny Hansson l, Bo 

Schackturneringen gick i tre olika 
omgångar i klasserna S---9. Resultaten 
blev här efter slutad tävling: l. 
Christer Isgren 9 a 2, 2. Karin Nils 
son 9a 2, 3. Lars Wickman Sa, 4. Gert
Åke Johansson Sa, 5. Nils G. Lindgren 
8b och 6. Gert Larsson 8b. I klasserna 
5-7 deltog inte mindre än 7 delta
gare och segrare här blev Per Ola 
Nilsson 7b med Ann-Christin Kron
kvist på andra plats, trea blev .... 

l Månsson l. Lag · I: Knut-Ingvar Pers
son 4, Carsten Håkansson 3, Thomas 
Sjövall 2, Dan Nilsson l och Thomas 
Nilsson l. 

Lag A. Nilsson --- R. Axelsson 19-8 
(5-4). Målgörare: lag N: Göran Ser
nert 9, Göran Ekblad 4, Kent Arne 
Persson 2, Claes Månsson 4. Lag A: 
Claes Ingemansson 4, Christer Axels- \ 
son 2 och Bo M:ånson 2. 

I klass 5-6 gick match mellan Lag l 
Sven Månsson - Hans Jörgen Schön
ning 13-4 (6-1). Målgörare lag M : 
Stefan Ljungkvist 5, Sven Månsson 3, 

-----------------------------------------------
Auktion på Snårestads boställe 

pet var många intresserade köpare då korna· såldes. 

Ännu en stor djurbesättning gick under klubban på torsdagen vid 
atmtionen hos nämndeman Gösta Göransson, Snårestads boställe, Skå
nes Charlottenlund. Inalles var det närmare ett 60-tal nötkreatur som 
skingrades till olika köpare i Skåne. Vädrets makter var nådiga och so-
len vännde bra där den sken från! nästan molnfri himmel. , 

En talrik publik fanns också på fronträ.fsa 1.220 kr. samt en gödelspri-
l ts C 400 ll · dr hu dare 1.250 ikr. . 

P a · a mer ~ .. er mi~ e - Bland besättningen, 20-talet kor 
.gade spe~ulan.ter hJalpte till att lfå .gick den dyraste till 2.550 kr. två 
•buden att gå raskt Widan. Redan kl. andra ikootade vardera 2.450 kr. ooh 
11.00 på förmiddagen satte man igång en annan gick till 2.300. Genomsnittet 
med att sälja en del ipre inventarier för samtliga kom att ligga sil. pass 
samt maskinerna. Med detta var man hö~ samt något över 2.000 kr. Större 
inte klar förrän vid 14-tiden på ed'- k.vigor kostade från 1.750 till 1-450 kr. 
termiddagen trots roparen Magrws och någo.t mindre mellan 1.45~ ooh 
Nilsson, Veberöd goda och välkända 1.000 kr. Små ~vigor kostade omkring 
·fermitet. Även hans kommentarer till 800 kr medan kalva17ha höll sir, i pri
budgivarna mellan varven gick hem ser på omkring 400 kr. 
och lockade, till en stunds muntemet "Gårdens stamtjur blev ocksil såld 
innan man fortsatte i samma tempo. och betingade ett pris på 2.570 kr. Av 

Bland maskinerna kan nämnas ett svirubesättningen kan nämnas, dräk
tlertal traktorer varav en Farmall D tiga suggor till 1.020, 900, ooh 800 kr. 
kostade 5.000 kr. en Farmall M gick Melass kostade 105 kr. fatet och fo
till 1.100 kr., Mc Cormick 2.000 kr., denbetorna 7 kronor per 100 kg. Ett 
och en Ferguson gick till 3.000 kr. Vi- par.ti korn gick till 62 kronor per dt. 
dare såldes en sla,ghack 3.200 kr. Sla- Auktionsförrättare var kommunalord
gelselastare 600 kr., skördetröska 10.300 förande Gunnar Larsson, Hyltaslätt, 
en såmaskin märke Hanvester 2.200 ikr Skurup. 

--------------------=== 
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Husmödrarna i Skurup 
valcle ny orcllörancle 

Husmodersföreningens avgående ordf. fru Margaretha Sylvan flanke
ras här av Ruth Christiansson och Inga Lindg ren (t. h.) som blev 

ny ordförande. 

Efter Il år som ordförande för Efter förhandlingarnas slut passa-··-:..' Skurups Husmodersförening lämna- de den avgående ordföranden på att de fru Margaretha Sylwan, Sva- framiöra sitt tack till styretSen och . neholm denna post vid föreningens föreningen, varvid hon till kassaförårsmöte på Skurups Hotell. I hen- valtaren, fru Ebba Nyström, ooh fru nes ställe valdes som ny ordförande Margareta Lars,son överlämnade . · Inga Lindgren, Skurup. Den avgå- blommor för mångårigt samarbete ende ordföranden, som inom kort inom styrelsen . Fru Sylwan lyeikönkommer att flytta från Skurupsbyg- skade också den nya ordiöranden, den, fick motta många hedersbevisL som ticl1gare varit seikreterare, och ningar i form av tal, blommor och tackade för de gångna årens samar7· · · minnesgåvor. bete. · 
Föreningens taok illrarofördes av fru Av ve!lksamihetsberättelsen :liör det Rut Christiansson som till fru Sylwan gångna år~t f,ramgi~k, att. v~llksam- öv·er1fämnade ett stort fång tulipaner heten vant s:r:nnerihgen livlig .. Man jämte två ljusstatkar ooh en Skåi , i har .. ~åledes 01dnat de!ffionstratwner, Kongl. Dansk porslin. Även fru Sti~tstal.nmgar och .studieresor, .. b~. a. n a Granström, Brodda passade på att till Danmat'k och Oster1en samt Ang- övedämna en bukett blommor. e~holm. Kurser har hMhts 1 sång ooJ: På den nya ordföi'andens förslag" SJU~ård med 40-talet deltagare 1 beslöt man u tnämna fru Sylwan till . v:al'J.e kurs. LekSkolestyrelsens f~- föreningens hedersledamot. : tionarer slutad~ ver<ka under aret, Kvällen avs1utades med en frågedå kommun:n ~vertog lekskole':'erk- sporttävlan mellan tre Skurupsorga~ sa~eten. F~renmgen har a~slag1t 200 nisationer, Husmodersföreningen, Rökr till handilkap~ade husmödrar. och da Korset och Rädda- Barnen. Som . samma summa t11l behovande m om opartisk domare satt Lottakårens ord- ., kommunen. · förande fru Tora Larsson. . Vid vaien kom styrelsen att bestå Frågesporttävlingen bh~v en duell ·. av Karin Lindgren, Si.gne Mattsson, mellan Husmooersförenilngen ooh Klara Persson, nyvald, Karin Wiok- Skurups Röda korskrets. Det var man Mh Hanna Bokander med Gun- med knapp ma["ginaJ. Husmodersföreborg Larsson och Elna Vifot som er- IIIingen vann och inte minare än fyil'a sättare. Till studieledare på två år extra frågor måste till UJtövw de tio vaLdes Inger Bengtsson, Gyllebo. Re- fastställda för aJtt få skilja mellan visorer blev Anna-Lisa Olsson och cle båda lagen. Frågorna va[" av Birgit Thuilin med Lisa Knutsson och medelsvår klass och en del kurnie Ann-Sofi Chri5terson som ersättare. rubnicerns i klassen kugg!f.!lågor. 

\ 



Festlig final i Sk urup 
--------------~ 

Kul i tre-programmet i Skurup fick en festlig avslutning pd fredagskvällen i skolans gymnastikhall. Prisut
delningen förrättades av magister Knut Andersson och yrkeslärare Sven Persson, som ocksd stått som arran
görer för de olika p1logrammen. Fr v Lisbeth Hansson, Skurup, som tog plakett i gymnastik och badminton, 
Jerker Åkerberg "erhöll plakett i brottning och gymnastik, Ann Kristin Lundgren gjorde sina erövringar i 

höjdhopp och badminton. 

c~~ 
") ' f) 

- fJ 1-

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

Fru MARIA NNE GREN med dottern MARIE-CHARLOTTE , An- , 

derslöv. (Foto Sernent, Skurup) 
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• Skurup 60-års jubileum l 
Metalls avd 118 firade på lördagskvällen 60-års jubileum med mid-

1 
dag på Skurups hotelL Ett sjuttiotal medlemmar med fruar hade in- l 
funnit sig till festen. 

När ordföranden Stig Mårtens
son hälsade · gästerna välkomna, l 
vände han sig särskilt till Emil l 
Ekdahl och Nils Dahlgren som var 
kvällens hedersgäster. Emil Ek
dahl som varit med från starten 
1904 och avdelningens ordf åren 
1912-22. Nils Dahlgren som varit 
med sedan 1915 och ordf åren 1922 
-32. Nämndeman Börje Linden 
uppvaktade meq en blomsterupp
sats med lyckönskningar från 
Folkets park i Skurup. Efter mid
dagen tråddes dansen efte r Affes 
trio. 

P å bilden ses avdelningens sty
relse fr v Gunnar P ersson, k assör 
J oh. Högberg, ordf Stig Mårtensson, 

!
vice orclf Erik Edbåge, andra ra
den f~ y Bror Hansson, sekr Sigvard 
Hansson samt Olle Tall. 

l 

) 
.:,< 
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Kulinariska, tips intresserade 
l många i Rydsgårds CKF~avd. 

Fru Maria Sandkvist, frk Viola Severin och fru Margit Mårtensson 
tar en smakbit av allt det som hann beredas under kursen. 

Ett CKF-arrangemang med stor an- Till skillnad från en del andra 
slu tning blev Rydsgårds CKF-avdel- kurser hölls denna helt i privat regi 
nings smörgåsberedningskurs i Kats- oc'h samtliga var därför väldigt tack
lösa na församlingshem. Två kvällar samma, dels för kursledarens välvil
under den gångna veckan hade re- ligh et att ställa sig till förfogande 
serverats och sammanlagt deltog när- och dels för kommunens hjälpsam- 1 
mru·e 50- talet medlemmar. Kursledare het när det gällde att ställa lokaler 
var d·en på orten populära kokerskan tiH förfogande . Katslösa församlings
Viola Severin . hem har nyligen blivit iordningställt 

Kursledaren h adeä ·ven två med- i samma byggnad som förut varit 
hjälpare att ordna med fö rberedelser- Katslösa skola. Här har i lärosalarna 
na, nämligen fruarna Mar ia Sand- blivit . bl. a. stor församlingssal och 
qvist och Margit MårtenssOil'l. M la även ett fullt modernt kök, som de 
som var m ed i den · populära kursen , smörgåsberedande damerna kan ge 
delt0g med liv och lust i de olika goda vitsord. 
smörgåsarrangeman.gen. Verkligt de- Sista kursdagen blev samtliga fuillk
likata tips serverades också genom tionärer med ledarinnan i spetsen 
kursl.ed~ren, som. förutom dek;orerin.~ avtackade av ortens CKF -ordf. fru 
av smorgåsar aven uncler Ylsade 1 
beredning av olika smörgåstårtor och Astrid Mårtensson, som också över-
varma smörgåsar. lämnade blommor. 
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r Guldmedaljör från Rydsgård 

hyllad vid m.iölkskötarefest 

Fr. v. rektor Gunnar Knutsson tillsammans med guldmedaljör Nils 

Nilsson, Dalslund och silvermedaljör Axel Persson, Örsjö 14 samt 
mejeriföreningens ordf. i Rydsgård Arvid Mårtensson. 

Mjölkpropagandaru; utdelning av förtjänstmärken ägde under mån
dagen rum i Bioramabiografen i Skurup under stor tillslutning. Inte 
mindre än en guldmedaljör, en silver och två brons fanns med bland 
dem som erhöll utmärkelsetecken. Agr. A. östensson, Malmö, inledde 
med hälsningmnförande och föredrag innan rektor Gunnar Knutsson 
delade ut samtliga utmärkelser. 

Agronom östensson inledde med att hyllades av mejeriföreningens ord!. 
tala om rationaliseringen på lantbru- Arvid Mårtensson och mejeridlisp. 

Fritiof Nilsson, viliha överlämnade 
ket, som på sistone även kommit a>tt present och blommor. Efteråt tackade 
beröra animalieprodll'ktionen. Större lantbr. Nilsson för hyllningarna, var
prodwktion och nera specialiserad vid han framhöll, att vägen varit 
drift är i dag utmärkande drag för . lång att vandra mi;n att tiden gått 

. . . .. fort. Han framhöll även att rlera 
denna rationahsermg, betonade fore- inom Rydsgårds mejeriföretiJ.ing kom-
dragshållaren, som i sitt föredrag mit långt när det gäller dessa utmär
också gick in på vad rationell ' te'k- kelser och att det varit till att hålla 
n~k har att bet da framföraont inom ~!l-dan i backarna liksom för sk.id-

Y 10parna, menade han. Lantbr. Nils-
mjölkproduktionen. Denna har tagi-t son kommer att '·ämta sin guldmedalj 
sig uttryck bl. a. i bättre tekn,ilk för ur konungens hand i Konserthuset i 
foderberedning, mekaniserad utgöds
ling och mjölkens behandling. Agr. 
östensson trodde också att mellan
bygdens medelstora familjejordbruk 
i framtiden ligger bäst till för mjölk
produlktionen. 

GULDMEDALJöR 

Vid den efteråt följande utdelning
en av förtjänsttecken tiH dem som 
gjort sig förtjänta hade man inom 
Rydsgårds mejeriförening inte mind
re än tre medaljörer, nämligen i guld, 
silver och brons. Guldmed·aljör var 
lantbr. Nils Nilsson, Dalslund, som 
under den respektingivande tiden av 
32 år levererat prickfri mjölk. Han 

Stockholm den 9 mars. Även de öv
riga medaljörerna blev hyllade av 
respektive mejerier. Efteråt följde 
filmförevisning samt kaffesamlkväm 
på Skurups hotell. 

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

Fru GUN KV ARNERUP med sönerna GöRAN, 5 år, och KENT, 
3 år, B!entarp. (Foto: Sernert, Skurup) 

' ' . ' 
' ' ' 
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Många provborrningar göres 
nu i Vemme·nhög efter oljan 

Gustav och Hjalmar Andersson tillsammans med sin italienske kollega 

Sabinotto Rudolle (t. v.) vid provborrningar i Skiverpstrakten. Ver 

500 meter i rak linje neråt kusten göres sådan borrningar · 

Nog för att den franska oljaletargruppen orsa'IGH: nyfikenhet och 
spänning för innevånarna i Vemmenhögsbygden. Den bogg;ieliknande 
terränggående lastbilen i grönblå färg med nummerplåt fram märkt 
"Seine" och borrtorn bak väcker onekligen uppmärksamhet där den 
drar fram. Gruppen förfoga~: även över andra fordon i sin expedition, 
som alla är målade i samma glada grönblå färg. 

tr förra veckan var det rydsgård:s. 

borna, som kom i kontakt med de 

svenska geolog·ema och diranska geo· 

fys ikerna, vi1ka på uppdrag aw Sve

riges' O}jekonSILlmenters Ri!ksfönbund 

har till uppgift att undersöka om 

oljefyruHgheterna i Vemmeruhögs. 
tra:k.ten. PnlVJborrningar företas en 
20-30 meter ner i marken ooh sedan 
göres sprängningar. Med ledning av 
detta får forskarteamet klanhet i de 
.geologiska bildningarna ooh eventu
ella olje;fynd1~eter. 

rbesked, aJtt de skall få ta del av ut. 
låtandet om ett halvår. 

PROV IHAVET 

Det är meningen att oljeletningen 
skall for.t:sätta från Skivarp ooh ner 
i linje med Hörtegården. Där skall 
man sedan ä.ven företa undersökning. 
ar ute i ihav.et. För många a•v inne
vånarna i Vemmenhögsby,gden ter 
sig undersökningarna något verk
lighetsfrämmande. Jordägarna, där 
undersökningar !företagits, anser det 
kn<liPpast troHgt att man kanske en 
vacker dag iha.t· en oljekälla på sina 

RASKT MARSCHERAT ma11ker. Men, som sagt, det inger 
. . onekHgen en viss '\I)änning i att höra 

Under tJSdagen :var ol)elet!:ll1g~up- vad undersökningarna ger för resul

pen. i g~ng med sma under~o~mg- tat. Octh slwlle dessa vara negativa, 
ar 1 SkiVarpstrakten. På form1dd!l- så ihar man ju dock lhad't påhälsning 

g~n var det marken ihos lantbr. N1ils lav folk som letar efter olja och det 
Nilsson, Ha!(aborg som . blev ~d- är inte dåligt. 
hgt undersokt. Inte mmdre an tre 
borrningar ihaae företagits på plat-

A. A-n. 

sen och detta ikan ju kanske röja 1------------------.J 
en viss intensifiering i letandet. Vad 
resultaten säger vill man in te yttra 
s~g om änruu. J.ordä.garna har fått 

Gammal offerstock 
invigd i Slim,minge 

1 

Den 300-åriga offer~tocken av ek togs åter i bruk i samband med S!imc 

minge kyrkliga arbetsförening firade $itt 35 årsjubi!eum. Fr v kyrkvakt

mästare Erik Lindskog, komminister Stig Muhrgren samt kyrkavärd 

godsägare Lenord Peterson, Brodda, som räknade in kollekten som 

uppgick ti!! kr 240: 3:i. 

Precis som för 300-400 år sedan lät kyrkbesökarna lägga sin skärv 

i församlingens fattigbössa vid Slimminge kyrkliga arbetsförenings 

35-årsjubileum under onsdagen. Vid jubileumsgudstjänsten i kyrkan 

lät nämligen arbetsföreningen återinviga en gammal offerstock, som 

för inte så länge sedan återfanns i tornrummet. 

Onekligen utgör den gamla offer- kyrka och med offerstocken införli
stocken med sina kraftiga järnbeslag vades ytterligare en klenod till sam
och handsmidda lås en verklig rari- lingarna. 
tet. Det ar nu meningen att försam- Jubileumshögtiden inleddes med 
)ingen skall ställa fram den gamla passionsgudstjänst i Slimminge kyrka 
klenoden vid kyrkans offerhögtider. och följdes sedan av samkväm i för
Att man lät inviga fattigbössan vid samlin,gshemmet, där de närvarande 
arbetsföreningens 35-årsjubileum be- bl a fick åhöra en intressant histo
rodde på, att restaureringen gjorts rik angående arbetsföreningen av 
på initiativ av fö1~eningen. Medlem- dess selqr, kyrkomusiker Hanna Lei
marna i denna värnar gärna om sin l on. I övrigt medverkade Slimminge 

kyrkokör med körsång i kyrkan och 
under samkvämet. l 

01;df inom Slimminge kyrkliga ar- ~ 
betstörening har sedan 1955 varit fru 
Stina Granström, Broddaborg, sekr 
kyrkomusiker Hanna Leion, Slim
mingeby, kassör fru Clara Larsson, 
Harvigslund, v ordf och v sekr fru 
Ingrid Peterson-Brodda. övriga i sty
relsen är komminister Stig Muhrgren 
och fiu Ebba Magnusson, Janstorp. ' 



Sknrup 

SAIF börjar träningen 
Stockholmslag i vår 
På söndag är det tid · Mr Skurups 

AIF att börja sitt träningsprogram. 
Det blir A-laget som då kommer att 
möta Lunds Norra på . idrottsplat.sen 
i Skurup Matchen kommer att ta 
sin början kl. 10.30 förmiddagen. I 
morgon, lördag, är det de båda för
eningarnas reserv lag som kommer att 
spela träningsmatch. Denna tar sin 
början kl. 16. · 

l Senare litet längre fram koml'\'ler 
Skurups AlF att gästas av ett Stock- 11 
holmslag. Det är Täby idrott.;siill
skap som ko'mmer på besök den 4 
april och då spelar match mot Sb.i
rupslaget. Dagen därefter den 5 ap•·1l! 
åker i!irottssällskapet till J ru1storp 1 
för att där matcha mot Janstorps l 
IF. Skurup är mäkta stolta över att • 
vara värdar för eLt Stockholmslag. : 
Det är nämligen första gången man : 

l
har haft idrottsgrabbar -från kung- ; 
liga huvudstaden som gäster. 

EXPERIMENTLUSTA 

Något som naturligtvis inte är a·b
solut nödvändigt, men ett stort pl.us 
är att ha litet konstr.uktionsideer. Of
ta är inte de serietillverkade ·maski
nerna riktigt lämpliga just för de 
lol~a.la förhållanden. Då kan det va
ra bra att kunna komplettera och 
ändra om litet, som mari själv tyc
ker är b:-:s;. Un~<:Fr så resnnerar hr 
Jönsson. när h3n visar på sin senas- · 
te skapelse. En fyrhjulsdriven last
apparat. Visserligen inte helt färdig, 
men i alla fall sA pass att man 
anar vad det skall ·bli. Den har hr 
Jönsson konstruerat alldeles efter sitt 
eget huvud. Den styvbara delen av 
lasta-pparaten är hämtad från en 
terränggående lastbil medan däremot 
kraoftövevföring och övriga delar l. 
transmissionen är hämtade från två 

l 
gamla Fordsontraktorer modell "Hög
lund". Motorn är en BM. diesel. Själ
va lastapparaten har inte hr Jöns-

I
sen hunnit med än. Det kommer 
emellertid, framhåller han. Tiden för 
experimenterande är dock alltför 
k.iwpp. Denna den senaste konstruk
tionen har tagit ungefär en månad. 

En teknisk Hassle-Bösarp-bo 
l Hans hobby är lastapparater' 

En verklig koloss är lantbr. Sigvard Jönssons senaste l experiment
maskin, en 4-hjulsdriven lastapparat 

- Att driva maskinstation fordrar fullt i trim tills den bråda säsongen 

framför allt att ha komplett verk- hö~ a:·· år har det dock varit så pass 
stadsutrustning samt ett välsorterat mild vinter. att vi ha.fit en de! arbe
la~er m;d l't2t av varje. Det är ten att utföra. Just nu håJler man 
inte alllid la·n·et behöver innehålla bl.a. på med schaktningsarbeten 'ne
nya dela r. Aven ·begagnat kan vara re i Skivar.p vid skolan. Även dräne
bra att ha ifall det fattas en b1t. ring har kunnat göras mesi hela vin
Den man som resonerar så, är ma- tern. Ovanligt, framhåller Jönsson, 
skinstationsinneh;ware Sigvard Jöns- som också har maskiner för gräv
son från Hassle-Bösarp strax 'söder och schaktarbeten. Erubru·t lantbruks
om Skuvup. maskiner skulle inte bära upp rörel-l att få fram i det skick den n a är. 

Den l!P.Pfinningsrike maskinstatitm.s-
1 ägaren har även and~·a äldre kon-

l 
struktione·r att visa, framföra'tlt då 
lastapparate r. i 

J:ims;des . med sin rörelse har han sen. De,t måste litet tunga maskiner 
också en gård på åttio tunnland vid till också. na'l\n R i·t·1el·· nd. Det blir emeller-1;:.:.::_.:::.:.:::::::._ ___________ -J 

· ti::l k1a:;>pt om tiden många g~nger 
l ' il1 1-ntbn!lcet, menar hr JönE-Son. 

l 
VILL DELA MED SIG 

I längden blir det fö snärjigt att 
driva både lantbruk och maskinstal tian i dess nuvarande omfattning, me
nar hr Jönsson. Han har em~llertid 
två söner, som bägg~ är illltre~<erade 
att ta över en del a:v faderns arbe
te. Äldste sonen vill gärna ägna .sig 
åt schakt- ooh grävar:beten och yngs
te sonen är intresserad ?"' lantbruk. 
Jag får således dela med .• tig och det 
kan ju vara skönt, tycker ht• Jöns
son. Sen 1945 har han håJlit på med 
sin rörelse, som under dessa år ge
nomgåJtt stora förändringar till det 
bättre. Den framträdande expeni
mentlustan kombinerat med väl ut
vecklat tekniskt sinne har gjort att 
hr Jönsson lyckats med sin rörelse. 
Den ger l•onom all den glädJe han 
för närvarande kan önska sig. Ooh 
utah brummande motorer, oljefläc
kiga overaller samt en skramlande 
telefon skulle livet enligt hans me
ning te s1g litet väl enahanda. 

A. A-n 

l 
Ofta blir det 5å att det egna jord
:11·uket får skötas på kvällar och nät
ter. N u på vintern är det till att 
se över alla maskinerna så de är 
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~MOR och BARN---

Fru EVY OLSSON med barnen ANNE-CHRISTINE, 11 år, LENA, 

8 år och STEN, 5'h år, Blerttarp. (Foto: Sernert, Skurup) 

l J7L?EE7fl %:-.6Y ___ _ 
1/ Sko1ungdom på ma~kerad J 

K lasserna 6 a och 6 b i Skurups grundskola hade på tisdagskvällen knyt

kalas med maskerad. Viirdar var klass 6 b med Tommy Ljunggren i · spet

sen som såg till att at!a fick kul. För dansmusiken svarade Leif Olsson 

och Göran Sernert med dragspel och Christer Axelsson med trummor. 

Christer P edersson i klass 6 a fick priset som bäst maskerad, som clown, 

tätt följd av . Ann-Kristin Jönsson som mumie, inhöljd i gasbindor från 

topp titt tå. Bilden, fr v, Bengt Mårtensson, Gertrud Mårtensson, Thommy 

Ljunggr.en, Birgitta Nilsson, Thommy A ndersson samt Rita Nilsson. 



Detta äf' ma~ergeväret som den 
19-årige malmöynglingen vijtade 
med. P4 pipan satt eA amerikansil 

flagga. r· fickan hade 19-åringen 15 
skarpa skott. Men- geväret saknade 
slutstycke, sägef' poliskommissarie 

Nils Lewijn (vänstra. bilden). In· 
tresset för Gagarin var, en&l'mt. V af' 
han tisade sig fotogra.jemdel • han 

och filmades. Ibland tog trängseln• 
panikartade tormer och smd• barn 
kom l kläm. 

Flickor 'dansade luften ur Gagarin 
En helkväll för ett stort antal 

av Malmös kvinnliga befolkning 
blev det på Amiralen på onsdgas· 
].,vällen, di& ~ över11te ]urij Goga. 

rin anlände vid 20-tiden. Det 
ortinades nämligen damernas 
tjuvdans under större delen av 
kvällen. <>~<h .(lär man s<'>a alla 

unga femininer, som "tjuvade'• 
den unge rymdhjälten, fick man 
en stark förnimmelse av au det 
var k 'Ö" av en .1 'Und pop-

idol och inte av en överste. .4 v 
blickarna, som töserna gav var· 
andra, att döma, låg "smockan•• 

Flickorna dansade luften ur 
]urip! 

- ?a nog i la' . llor~t ~s~a~--------------------------------~-----------
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-MOR och BARN~ 

Fru MARGARETHA NILSSON med sonen PER, 3 mån., Anderslöv. 

(Foto: Sernert, Skurup.) 

Make-u.n-kurs. Skurups soc-dem kvinnaklubb "har hållit möte. 
r Fru Gudrun Sernert hade en uppskattad de-

monstration av skönhetsvård samt anläggande av mtike up. Fru Semert 

betonade att det mest elementära då det gäller hudens vård och skötsel 

är rengöringen, men också att varje kvinna skall söka finna sin typ och 

framhäva de vackraste dragen. Det skapar nytt 'självförtroende och det 

vill vi gärna ha. Sedan fick samtliga damer göm en ansikts-make-up. 

Från vänster damfrisör G'l!:drun Sernert, fru Sonja Jönsson, fru Brita 

Dehn, fru Agnes Arling, frk Gudrun Andersson, fru Ulla Jönsson samt 

fru Greta AndeT.sson. 

3J 



Kemiska medel och giftstadgan 
behandlade på träff i Skurup 

Några av deltagarna i träffen fr. v. lantbr. Knut Lööw, Skurup, kon

sulent A. Wahlgren, Malmö, disp . L. Norrstam, Eslöv, lantb1·. Karl E. 

Larsson, Veberöd, och distriktschef Erbin Nilsson, Eslöv. 

Ett 60-tal lantbrukare och maskinstationsföreståndare var under · 

torsdagen samlade till informationsträff på Skurups lantbruksskola. 

Värdar för informationen var Engströms växtskydd och de infanna

tioner det gällde var nya medel på den jordbrukskemiska fronten 

samt hur den nya giftmedelsstadgan är utformad. 

Dagen började med välkomsthäls- behörighetsbevis Dessa slutar med 

ning av föreståndaren för den ke- skriftliga prov och för godkänd ut

miska avd vid Engströms disp. Len- delas ett behörighetsbevis. Disp. 

nart Norrstam. Han kom i sitt häls- Norrstam manade de närvarande att 

ningsanförande in på nya bekämp- ju förr dess hellre anmäla sig till dess- · 

ningsmedelsförordningen och gift- sa ]lfurser emedan dessa ganska snart · 

stadgan. Enligt denna, nämnde ta- kommer att bli fullbelagda. 

laren, så kommer alla kemiska pre
parat i fortsättningen att klassifice
ras efter sin gifthalt. Därvid träder 
också den bestämmelse i kraft i nya 
förordningen som säger, att endast 
personal m~ behörighetsbevis får 
handskas med de till klassificeringen 
giftigaste preparaten. 

GODA KVICKROTSPREPARAT 

För informationerna stod konsulent 
Allan Wahlgren, Malmö, och agr. 
Sigurd Persson, Växtskyddsanstalten, 
Akarp. Så gott som hela registret på 
preparatsidan och försöken med des
sa redogjorde konsulent Wahlgren 

EJ KLARA DENNA SASONG för. Han lade därvid särskilt stor 

. . . . . vikt vid de försök som gjorts för 

. Klass1f1cerm!(en bhr dock mte ~lar bekämX>ning av kvickrot. Det tycks 

till denna sasong, omtalade d1sp. av försöken att döma som man nu 

Norr.stam, .ty ~en nya.st~dg13:n h!.n- har fått fram ett fullgott preparat 

ner mte trada 1 kr~ft forran t1ll hos- som tar bort kvickroten, framhöll 

ten. Hushål~mgssallskapen har dock konsjllent Wahlgren. Tiden försprid

nu kurser 1 gång for erhållande av ningen är dock mycket viktig för 

MöRKT FoR fullgod effekt och minsta inverkan 

SOCKERBETORNA p~ eft.erföljand~ gröda. Bästa sp;id
nmgsbd anses vara från årsskiftet 
fram i mars, enligt talaren. Ä ven 
höstbehandling mot kvickrot kan gö
ras, men den mister delvis sin ef
fekt genom förhindrande av efter
behandlingen. Lämpliga grödor efter 
behandlingen är betor, oljeväxter, 
vitsenap och potatis. I dessa grödor 
har inte framkommit någon skörde
minskning med anledning av be
handling. Kvickrotsmedlen har även 
visat sig ge effekt på groende flyg
havrekärnor, men talaren kunde inte 
rubricera medlen som effektiva för 

Konsulent Wahlgren kom även in 
på ogräsbekämpning i sockerbets!lrö
da. Ännu så länge har behandling
arna här inte visat sig göra någon 
större succe. Ca 30-talet medel har 
redan prövats med högst ojämta re
sultat beroende på hur väderleken 
varit vid behandlingen och tiden ef
ter. Det finns faktiskt preparat som 
redan nu vid mycket gynnsamma 
förhållanden kan ge en effekt på 
70-80 proc. men som också endast 
kan ge en effekt på 10-20 proc. be
roende på ogynnsam väderlek. Ta
laren nämp.de att man fö:c stunden 
ser mycket mörkt på situatioen för 
den kemiska ogräsbekämpningen i 
sockerbetorna. Dock forskas intensivt 
både i in- och utiand för att hitta 
rätta substanser. Konsulent Wahl
gren avslutade sin redogörelse ·med 
att d'elge några försök från bekämp
ning i skogsmark. 

Dagen fortsatte sedan med klar
läggande av nya giftstadgan. För 
denna information stod agr. Sig11rd 
Per~son, Växtskyddsanstalten, Akarp. 
Och nog gav d~ nya bestämmelserna 
de närvarande en del att fundera 
över. 

A. A-N. 

1 denna sort-LO~~"---------



O Håller Skurup på .att föränd-
ras sorrl gammalt och erl<änt 

handelscentrum? Den frågan är 
bränr~ande aktuell i dag, särskilt 
då d~t talas om att Skurup är på 
väg {tt bli ett pensionärssamhälle. 
Insändare i SkD har t. o. m. talat 

om katastrof för samhällets vid
kommande i framtiden. De unga 
flyttar ut och de gamla flyttar in 
hör till de argumenten man fram
fört i debatten. · l en artikel på l 
sidan 16 ger Skånska Dagbladet 
en analys av den dagsalduells si-
tuation(m.~ i •Skurup. . . --" 



Har Skurup stannat i utvecklingen? 
Frän d~batt ställer 

Skurup i rampljuset 
- Text: ALLAN ANDERSSON. Foto: HANS SERNERT -

. Under senare tiden har Skurup som samhälle kommit under häftig 
debatt. Man vill bl. a. göra gällande att samhället står inför en kata
strof vad gäller utvecklingen. Skurup skulle med andra ord ha försut
tit många goda chanser när det gäller framåtskridande. Elaka belac
kare säger att Skurup är på väg att bli ett "pensionärssamhälle". 
Stämmer detta? Har Skurup verkligen försuttit chanserna att gå en 
expansiv utveckling till mötes? SkD har låtit frågan gå vidare till 
kommunala förtroendemän, affärsföretagare och naturligtvis den bre
da allmänheten i köpingen: 

Uttalandena är intressanta såtillvi-j handeln har absolut inte framtiden 
da, att meningarna går ~tarkt isär. för sig utom möjligen vissa special
Det går sålede<' a-tt särsJ!:ilja tydlig butiker. Disp. Kruus är fullt på det 
optimism, mera försiktiga be- klara med att handelslivet är på väg 
döm~1ingar och tydliga kritiska åsik- ti!l en omställning. Det måste skapas 
ter. En sak är alla ense om. Det mås- affärer som har så pass dragnings
te hända en del för Skurups vid- kraft att man kan skjuta ifrån sig 
kommande i framtiden om samhäl- konkurrens utifrån. Med de lätta 
le, skall hänga med i utveckling- transportmedel som gemene man har 

Nog ger denna bild en vision av alt Skurup 
även i framliden .. ~n. Det kommer säkerligen också att i dag betyder avstånden ingenting 

-hända en del med tanke på den all- och man handlar lika lätt i Malmö ' 
männa samhällsutvecklingen i ö v- och Y stad som i Skurup. Att ta upp 
r igt. Särskilt vad handelslivet anbe- konkurrensen är i dag enda vap
langar. Skurup som gan1malt köp- net föt· att vinna kunder, framhåller 
centrum håller på att förändras. Det disp. Kruus. 
finnes de som med stöd av framtida 
prognoser tror att flera av köpingens 
många affärer som nu ligger vägg i 
vägg kommer att försvinna och er
sättas med större enheter. Helt en
kelt för att nå en prismässig konkur-

"' rens med de omgivande städerna. 
Endast specialbutiker kommer att 
bli kvar. ' 

BYGGA ÄR VIKTIGT. 
En av dem som känner till Skurup 

bättre än många andra är rektor 
H o l g e r H o 1m g r e n, en garvad 
kommunalpolitiker . som varit med i 
det kommunala styret under många 
år men som i fjor lämnade det kom
munalpolitiska livet för gott. 

- Angående· Skurups framtid så 
skulle jag vilja säga, framhåller rek
tor Holmgren, att skall samhället gå 
fra.ffilit rår man arbeta i snabb takt. 
Skitri.tp ligger i utkanten av det e~
i'tansiva Malmöområdet, men dras in 
t!! riktigt in i detta. Sådant får ta< 
i å't<l.nke vid bedömningar, menar 

VILL EJ TILL8AKA. 

rektor Holmgren. Men med de r,ela- Disp. K. G. Kruus 
tivt goda förbindelser som samhället r------.::...:.=:.....:.::.:....=..:c....:.::.::=~-----' 

En annan av dem som arbetar 
utanför Skurupsrejongen är målare 
G u n n a t N 1 l s s o n, Skurup. Han 
har dock: sitt arbete i Svedala och har med omvärlden bör inte ut

sikterna vara alltför små att gå fram
åt. 

STöRRF; ENHETER tycker det är av mindre betydelse 
E k t - å Sk den korta restid det innebär att ta n annan. a ~gon s.<;~m s~r P u- sig till arbetsplatsen. I åtta år har 

rups framtid ?r affar~anr:_en. En han haft sitt arbete i Svedala, där 
av dess. representanter ar fores!An- det bl v bättr betalt Tid'ga _ daren for Skurups konsumentfore- e t • . 

1 . !e ar ·ngs b fksk d " d' K G hetsplats var Haakers gJuten 1 Sku-ru u L e Ja, 1sp. . . rup 
K r u u s. Hans uttalande tilldrar sig · . .. .. 
intresse. Särskilt med tanke på even- .- Arbetstillfallena saknas, sager hr 
tuella framtida förändringar i de Ntlsson och ha11 tror 1 sammanhang
tjusiga butiksgatorna i Skw-up, där et att en del av dem .. sol!l arbetar i 
affärerna ligger vägg i vägg och ger T~·~lleborg o~h Malmo garna skulle 
bilden av S1turup som rikt handels- vilJa flytta tlllbak.s om det fanns ar
centra. bete att få i Skurup. Själv flyttar l 

-.., Skall det finnas e~ chan!! att han däremot in~e till~ak~ även om 
få folk att handla på orten så är det komm~~ ny -~dustn htt. yad som 
övergången till större butiksenheter också behovs ar att . få htt mera 
ett oundvikligt faktum, framhåller arbetskra~t, tyck~r hr_N1~~son som an
disp., Kruus. Åtminstone resonerar ser det f1nns bnst darvtälag. 
man så inom den kooperation disp. Vid institutionerna, som har hand 
Kruus är anställd i. De större enhe- om kartläggningen av Skåne och 
terna måste till för att Skurup skall dess utveckling i framtiden lmser 
kunna konkurrera i prishänseende man att Skurup har chanser att ut
med de omgivande städerna. Konsu- vecklas i rätt riktning. Naturligtvis 
mentföreningen har i dag flera bu- då under förutsiittning att man till
tiker i köpingen. Man är inne på vamtar de möjligheter som kommer 
linjen att framtiden rationalisera till att stå till bud•. Att innevånarna i l 
at t ha en eller högst två butiksenhe- Skurup skall forvänta en snabb för
ter. Det måste skapas attraktiva bu- ändring är dock inte vad som utlo-
tiker, framhåller disp. Kruus. Små- vas. Men nog rör det på sig alltid. fJl 



Rakt motsatta åsikter har en an-
nan av skurupsköpmännen, nämligen 

!Br"i'!:'r'T:m1!!n dir. I n g e T h e a n d e r, innehava
re av Wickströms järn. 

- Jag tror otvivelaktigt på den lil
la butikens möjlighet att leva kvar, 
menar dir., Theander. Särskilt då 
med tanke på den service den lilla 
butiken kan erbjuda gentemot den 
större. där kunden i stor utsträckning 
får rätta sig efter "gör det själv"
principen. Skurups affärsmän är ser
viceminded och denna deras inrikt
ning kommer att överleva varuhus
iden, framhåller den kände skurups
affärsmannen vidare. Skurups fram
tidsutsikter bedömer dir. Thearrder 
som ljusa. Samhället har precis sam
ma utvecklingsmöjligheter som övri
ga i samma storlek och utseende. 
Visst har en del blivit försummat 
och visst finns svårigheter att be
mästra ~ven i framtiden. 

- Men Rom byggdes inte på en 
dag och Skurups utseende knappast 
heller, är dir Theanders mening i 
frågan. Huvudsakligen-är väl att gö-

Reklor Holger Holmgren ra bästa möjliga av situtionen. Mer 
kan väl knappast uträttas. Ett är 

. . . dock fullt klart, poängterar dir. 
Helt obJektivt ser dock _mte re~tor Theander. Skurups läge är utsökt 

~olmgr~ på saken. VIssa h~- för gynnsam utveckling. 
nmgar 1 bostadsbyggandet som ratt 
ett tag på 50-talet genom snål kvo- BÄTTRE BETALT 
tering har salt sina spår. Byggna-
tionerna har . kommit igång aningen Betydligt mera kritiskt på Skurups 
för' sent, framhåler rektor Holmgren. utveckling ser de personer som blivit 
Och just bostadsbyggandet bedömer i viss mån tvingade att söka sig ar
\-ekt?r Ho~gren som en yiktig fak- bete utanför köpingens gränser. De 
~or 1 samhällets framåtskridande. .. 
i: - Man kan resonera hur man vill, §år un~~r det popul~a namnet 
lflen finns det inte bostäder vill hel- pendare . En av dessa ar 
~er ingen industri slå sig ner här, sli.pare E r i _k P e r s s o n bosatt 
framhåller rektor Holmgren vidare, Eriksgatan 1 Skurup. 

"som i första hand menar att man 
·~ka bygga ut den industri som redan 
fi1ms. Beträffande nyetablering av 
jnaustrier så gör Skurup klokt i att 
ll;atsa pli' småindustri. Det är betyd
:Ugt .lättare att få hit dessa, menar 
j-ektor Holmgren. · 

VISS OPTIMISM 
~ Till den dagsaktuella skaran av 
~ommunala förtroendemän hör so
't:ialnämndsordf. T o r s t e n H a n s-

o n. Han sitter med i köpingens 
tlybildade industrikommitte, som har 
;iill uppgift att göra trevare för att 
·1å hit eventuellt nya företag. 
' - För dagen går att skönja en viss 
~ptimism, framhåller hr Hansson arr
tående frågan om den industriella 
if.Itvecklingen på orten. Redan nu kan 
sägas, att denna kommitte gjort vis
~a förbindelser och att flera diskus
)ionsoöjekt varit framme till debatt. 
~nderhandlingar pågår också om att 
.h viss industri placerad hit. Detta 
,gäller då industri som sysselsätter 
pen kvinnliga arbetskraften. 

Även hr. Hansson; framhåller vik
ten av att byggnationerna fortsätter 
\ så snabb takt som möjligt för att 
få god tillgång på bostäder. I dagar
na får man ett projekt färdigt som 
gäller Stattenaområdet. Här skall 
byggnationerna fortsätta i ytterliga
re två kvarter 

Verktygsfilare Erik Persson 

- Anledningen till att jag lämnade 
Skurup, var att jag fick bättre be
talt i Malmö, där jag nu arbetar, sä
ger hr Persson. I Skurup finns ingen 
konkurrens om arbetskraften och 
detta gör att de som arbetar där får 
arbeta för lägre betalning än många 
företag i städerna kan erbjuda. 

INGA FELAKTIGHETER. Dessutom är varorna dyra i Skurup, 
Kommunalfulimäktiges ordf. i fortsätter hr Persson, som anser att 

Skurup nämndeman B ö r j e L i n- han har bra betalt för att han tog 
d e n, menar att uttrycket katastrof arbl:te i Malmö. I fyra år har han 
beträffande Skurups framtida ut- hålltt på att resa och så fort det går 
veckling är särdeles illa valt. Skurup att få bostad flyttar han. Och många 
har redan en fm nioårig grundskola, med mig, fortsätter hr Persson.Jag 
väl utbyggt gatunät och prima bostä- möter ständigt nya ansikten varje 
der dag som har börjat resa och ta ar-

...:. Jag anser absolut inte att något bete i stan. Skurup håller på att bli 
fel blivit begånget när det gäller typiskt pensionärssamhälle, menar 
Skurups utveckling, understryker han. 1 

nänmdeman Linden som ser verk- - Jag hoppas dock, att det skall 
ligt optimistiskt på framtiden. Var- lyckas för Skurup att få industri till 
för -skulle inte Skurup vara ett att- den kvinnliga arbetskraften. Många 
raktivt samhälle för industrien när som vill ha halvdagsarbete anser det 
samhällen som Veberöd och Sjöbo nämligen inte vara lönt att resa. 
är det? Vad som sker i Skurupsbyg- Dessutom bör man tänka på ung
den är avfolkning av landsbygden domen, som i dag är tvingade läm
och då ligger närmast till hands att na Skurup, för att skaffa sysselsätt
locka dessa att bo kvar genom att ning, menar hr Persson. Han tilläg
Skaffa industri som skapar syssel- ger också att han tror det dröjer 
sättning, framhåller nämndeman många år att få rätsida på industri
Linden, som också är medveten problemen. 
om att tidigare inte gjorts någon 
större ansträngning för att få indu
stri till orten. Det byggs emellertid 
för fullt och då fordras det också 
sysselsättning, fortsätter nänmde
man Linden. 

1-/J -6( 



Holberg i Skurup 

Kjell Ake Johansson, Skurup, 

Brunq Lindblad, Simrishamn, och 

Björn Cronberg, Malmö. 

Att jäkt är lika med ineffektivitet 

och sysslolöshet det tröttsammaste 

av allt, blev fullt klart på lördags

kvällen när Kiell-Ake Johansson 

som "Den rastlöse" virvlade runt i 

en häxdans av självPåtagna plikter 

och meningslösa bestyr. Eva A~tor, 

Trelleborg, satte med sin intriganta 

piga, Pernilla, ytterligare fart på 

vansinneskarusellen, varefter Birgit

ta Kämpe i tre olika förklädnader, 

som äventyrare, doktor och advokat 

trasslade till handlingen så kap i talt 

att den älskliga Leonora, Christina 

Markus, Ystad, inte fick sin ståtlige 

Leander, Jan Wendel, Skurup, förrän 

i sista minuten. · 

Ludvig Holberg skrev, Bertil Jär

neström instruerade, medan unga och 

gamla elever vid Skurups ·folkhög

skola tittade på. Teatern gavs i sam

band med elevförbundsfest på 

Skurups folkhögskola. 

.5;7/) 
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Trevlig elevförbundsfest 
vid Skurups f9lkhögskola 

Holbergs pJas "Den rastlöse" gjorde succe, då den framfördes av 

fr. v. Christina Markus, Ystad, Rosila Nilsson, Kalmar, Ulla-Britt 

Panzar, Anderslöv, Kjell Åke Johansson, Skurup, Ulla Esbjörnsson, 

Barsebäck, Britt Marie Olsson, Älvsjö och Eva Aslor, Trelleborg. 

God tillslutning hade under lördagen elevförbundsfesten på Skurups 

folkhögskola. Denna började traditionellt med korta förhandlingar un

der ledning av skolans rektor Stig Lundgren. Som underhållning i öv

rigt bestods föredrag av mag Bengt Englund om Israel samt teater av 

skolans elever. Samkväm, satte punkt på den lyckade tillställningen. 

I sitt hälsningsanförande lade rek-Ilund med att berätta om en resa 

tor Lundgren särskilt tonvikt vid det han gjort i Israel beledsagad med 

nya by,ggna·dsprojekt som n ·1 snart talande ljusbilder om den dagsak

är färdigt ta sin början. Den l juni tuella situationen . där nere. Teater

är det klant att sätta spaden i jor- pj•äs följde efter detta. Ett Ludvig 

den för denna kärkomna ttllbyg;gnad Holbergstycke "Den rastlöse', som 

av skolan, sade rektor Lundgreu, som framfördes av de vältrimmade ele

samtidigt framhöll att alla tillständ verna på skolan under re<>i av mag 

nu är klara. Den nya skolbyggnad<'n B. Järneström. S1utligen följde sam

ger folkhögskolan ny hörsal, ny mat- kväm som a.vslutning på en ur allas 

sal och nytt skolkök. Allt blir ultra- tycke lyckad afton. 

modernt, lovade rektor Lundgren, A. A-n. 

som samtidi.gt gav löfte om att näs-

ta elevförbundsmöte kanske kan hål- l------------- ----J. 

las i den nya skolby.ggnaden. 
Vtd förhandl~ngarna hade de nä~

varande att välja revisorer. Samtli

ga både revisorer och suppl blev om

valda, nämligen magistrarna Erik An

dreasson, Börje Norrman som ordi

narie och Bengt Englund som ersät- ~ 

tare. OmedeLbart efter förhandling

arna fortsatte fil mag Bengt Eng-



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

Fru SOLVEIG KARLSSON med dottern SUSANNE, 6 1/2 mån., 
Malmö. (Foto Setnerl, Skurup) 



Allen Torsjö-Solherga reJ!&~~· -~·: .. ; 
Det är nu trettio å~ :~s~en sist 

De här !re mannarna ger i dessa dagar allen nyll utseende. Fr. v. 

Olle Nilsson, Karl Jönsson och Knut Persson. 

Sin putsrun'g får i dessa dagar den vackra almträdsallen på alhnän
na vägen Tw::.jö-Solberga. Det är ända sedan början på ' 30-talet det 
blev något hugget av träder, i denna alle. På sistone har den dock 
vuxit sig så: itor att •törre fordon med hög last haft svårt ta sig igenom. 

Det är vågförvaltningen i Tulls-j tor1de. bli tnånga · n:eter prima ved, 
.tonps ·vägdistrilkt som har hand. ·0m ty tra~en ar stora r,,· amff!-_ng· 

" I m1tten på vec1ta:n raknar man 
a•nbetet. Ett .. rema~nalag håHer på med a.tt bli helt k1af ·-med allen. För 
med a!'betet och des'sa har nu hållit att underlätta arbetet har man haft 
på i 10 dagar meq . att kapa ner motorsåg till hjä1p. DeJ skulle bli 
jättestora grena~; o!Jh ;:ä.Y,en fälla trod för jobbigt att ligga med vanlig ved
där så behövs. På, · en del ställen har såg. Efter dem1a genomgripande upp
nämligen de åldrtga träden förtar- fr>äschning torde det dröja minst 
'kat så det är risk att låta dem stå lika länge till, ca 30 år, innan en 
k.var. Dänför har de fällts och kom- ny rensning bland träden och gren
mer nu att sågas upp till ved. Det verket behö·ver göras. 



NU FINNS KNAPPT NÅGON UTSIKT 
•• 

ATT RADDA SKAllSTORPSKVARNEN 
- A V ALLAN ANDERSSON - Skallstorps gärd. Han tyc)ter det är Olsson beskrivit var sant. Av kvar

Denna historia är inte ny men beklämmande och undrar ifall det nen återstod faktiskt endast en 
inte skulle finnas en gnutta hopp 

kanske därför inte mindre aktuell. att rädda vattenmöllan från under- massa bråte. En förfrågan hos kas-

Den handlar om vattenmöllan vid gång. Men det är frågan om det sören vid Vemmenhögs härads forn
minnesförening dir. Lrn:s M. Hans

son ger vid handen att man vet vad 

som håller på att ske, men att pen-

byggas bostäder vid Svaneholm. Där 
skall man lägga ner 90.000 kr. Vis
serligen skall pengarna lånas upp, 
men det blir likväl en viss · koncen~ 
tration kring slottet. 

Riksantikvarien 
kontaktat? 

stora Skallstorps gärd i Slimminge. inte redan är för sent. Det är närn
Ett gammalt historiskt minnesmärke !igen ingen mölla längre utan en 
som sakta men säkert håller på att massa bråte som ligger i ett enda 
utplånas. På sistone har taket över virrvarr. Att göra kvarn av detta 
själva skovelhjulet rasat in och nu går nog inte även om fornminnes gar saknas för att göra något åt det * Men dir. Lars M. Hansson tror 

angrips trälwnstruktionerna av röta vårdarna mer än gärna skulle vilja. hela. Just nu har man nog av att 

som sakta men sältert mal sönder Finns inga pengar hålla slottet och dess samlingar i 

~t. En av dem som ser förfallet är l * SkD gjorde ett besök vid Skalls-1 ordning, framhåller fornminnesföre

lantbr. Kjell Olsson innehavaren av torpsmöllan och fann att det lantbr. ningens kassör och dessutom behövs 

Ett virrvarr av bråte är det enda som återslår av valtenmöllan 
fundersam ut. 

St. Skallstorp. Lanlbr. Kjell Olsson ser 

sig veta att man en gång i tiden 
medan den gamla skalltorpskvarnen 
ännu var någotsånär i skick kontak
tade intendent Nils Olsson, Ystad 
som i sin tur lovade att fillskriva 
riksantikvarieämbetet i saken. Vad 
det blivit av detta kan dock inte dir. 
Hansson yttra sig om. Men troligen 
har det av en eller annan orsak 
strandat. * Visserligen finns en del vatten
möllor bevarade på andra håll i 
Skåne, men just skallstorpsmöllan 

l lär ha varit något speciellt i bygg
nadskonstruktionen. Därför är det i 
viss mån synd att se detta minnes
märke förfalla utan att kunna göra 
något för att rädda det, genom bris-

l ten på medel. 



Handelsgödsel spreds i går 
Lärkdrillat och sollocl\ade 

Här sprättar Sf11nislav Dudda Tingaröds bosfälle upp en säck klllk

salpefer ~om skall sälla sprätt på de f. n. bleka höslrapsplanforn11. 

-Av ALLAN ANDERSSON-
Härlig marssol :.ken under tisdagen frikostigt odh värmde fru!ma 

själar samt loclmde lantbrukarna ut på åkrarna. Maii började på många 
håll med vår.brukets första arbetsmoment, att sprida handelsgödsel till 
höstraps och bten. 

Beståndet är visserligen .n aning I Skival1Pstrakten var man vid 

.blekt efter sista tidens 1härdiga natt- Tingaröds boställe i .iiull iärd med 
froster, men på de flesta håll hys~r . . 
man gott hopp om att iPlarutorna åter att spnda kalksalpeter tlll ett 22 tnl 

skall skjuta fart när våren sätter stort höstrarpsfält. Jonden var verk

in för allvar. Många :fiält har dook ligt fin att kö.ra på ooh riktigt torr 

'~li<vit så illa åtgångna, att de säker- i ytan. En del tjäle :finns dock kvar 
hgen får tas UiPP och besås med .. .. . .; . 
annat. Detta gäller särskilt då raps annu och det torde droJa annu en bd 

ooh höstsäd som blivit senrt; sådda innan lantbrukarna kommer i gång 
i höst. Vad lantbrukarna dock ön- med våvbeavbetning ooh sådd. Men 
skar just I1JU är upphörande med nog ter sig förhoppningarna lj,usa en 

l
nattfrosterna. Var natt med kyla tar sån dag som i går med flödande sol-
nämligen hårt på höstgrödorna. sken och lärkdrillar i skyn. 



' 
/V 

. Kronhjor!en verkade loj under forsdagen frol~ ·kaffegöken när Karl 

Svensson såg om sin sky.~dslin~. 

-AV ALLAN ANDERSSON ;-
En hejdundrande äkta skånsk kaffegök &erverades häromdagen en 

tvåårs kronhjort .på Börringekloster. Anled~gen till denna kurering 
var, att hjorteit hittats ute i markerna vid' Lemmestro svårt medtagen. 
Den hade gått' ne.r sig i ett dike utan a tf ku~a . .ta sig upp. Men kaffe
göken gjorde susen och kronhjort~ ser ut l!tt krya }lå sig. 

Den som tog vårdnaden om djuret · Veterinär från Anderslöv har också 
var jägare Johan Ahman på Bör- varit och tittat på hjorten och den har 
ringekloster. Han lät föra den till en fått sin& injektioner som skall mot-

. av stallarna vid gården, där hjorten verka att följdsjukdomar träder till. 
fått sin egen konvalescentbox. Med Karl Svensson kunde vid SkD:soesök 
hjälp av en av gårdens trotjänare omtala, at~ kronl:ijortert under onsda
Karl Svensson har nu jägare Ahman Igen ·vari f' uppe och stått en stund i 
daglig tillsyn av kronhjorten. Den är: b'Oxen . Under torsdagen verkade den 
ä1mu så pass svag att den får matas. åter litet mera loj, men än hyser man 
Medicinen jämsides med kaffegök ut- hopp om att det otursförföljda djuret 
göres av varm mjölk. skall repa sig. 



Den ·marknaden gick hem! 
Erikslunds damklubb nöjd 

pigga Rydsgårdsdamer bland sina 
Signe·' Larsson, Inger Bramsvik, 

Lisa Wall. 

Erikslund,s nybildade ·damklubb har veNdigen turen med sig. Under 
torsdagen höll klubben a~tion på alla de ,alster man fördärdigat sen 
bildandet i sept 1963. Gissa vilken åtgång det blev! 150 personer form
ligen slogs om penalerna vad budgivningen anbelangar. Behållningen 
blev oCkså hela 1.500 kr. 

Klwbbmedlemma.rna är naturligtvis des dra in en summa på· 1.500 kr. 
nycket glada öv.er ,;ina framgångar Visserligen inge netto, ty en del går 
>eh• vid nästa möte i april tänker till att betala materialet av de alster 
nan faktiskt ta det riktigt 1ungt som förfärdi,gats. Efter auktionen 
'}ah inte arbeta alls. Men sen kommer iöljde gemensamt kaffe och slutligen 
~tt nytt a.rn'an.gemang i maj som man ca~bret av bygdens egna teaterama
givetvis också ihowas en del på. Ba- törer. Kvioka repliker och lag~ vå
lett från Ystads ryska balettskola gade skämt fick skrattsal<vorna att 
och modevisning. r:ulla. · 

Pmgranrmet under den på torsda
gen arrangerade påskmarknaden bör
j~de med musik av de musikaliska 
ungdomarna Ann-Louise och Britt
Marie Mårtensson, T·viumenup. Sen 
följde allsång och däpå kvällens be
giNeruhed: den stora påskmarknads
auktionen. 

Ropare på denna var lantbr. Allan 
l Mårtensson, Skårby och han lycka-

~åndagen den 16 mars 196 

Bernhard Tarschys gästade 
elevförbundsmate i Skurup 

Bland de närvarande fr. v. rektor Gunnar Knutsson, lantbr. Al rik 
Jönsson, docent Bernhard Tarschys, fru Ann-Marie Knutsson och 

agr. Elof Persson. 

Docent Bernltard Tarschys, känd från olika radio- och Tv-program, 
gästade under lördagen Skurups lantbruksskola vid skolans elevför
bundsfest. Hans föredrag fängslade alla de 150 ~om var närvarande 
och det var stormande applåder han skördade efter. att ha berättat 
om judefolkens skiftande öden från gamla tider till nutid. 

Elevförbundsmötet hölls under ord-l Gösta Nilsson, Anderslöv, Hjalmar 
förandeskap av lantbr. Alrik Jöns- Jönsson, Bussjö( rer Egon Malmkvist, 

ö ta · b "k f" Skytts Vemmerlov och Bengt Matts-
son, s rp ocn e~o tes o~ tom av son, Eskilstorp. Deras suppleanter ble 
gamla skolelever aven av lararekå- Rune Jeppsson, Grönby, Leif Larsson, 
ren. Liksom tidigare var jubilerande Valleberga, Valter Hansson, Dalby, 
elever närvarande, där de äldsta fi- Nils Gustav Ryberg, · Solberga och 
rade 40-årsjubileum och de yngsta Per Arne Åkesson, Skurup. 
5-årsjubileum. Förhandlingar inledde Efter förh<mdlingarna redogjorde 
mötet och av revisionsberättelsen rektor Gunnar Knutsson för skolans 
framgick att förbundet har en kas- kursprogram varefter docent Tar
sa på 1.012 kr. och att man 'fått 52 schys tog vid. Efteråt följde sedan 
nya medlemmar under året. middag 1 skolans matsalar samt sam

l Val förrättades också och valda i kväm i aulan med dans. 
l styrelsen på en tid av två år blev A. A-n. 





l(ompanjonskapet upplöses 
vid Kullenbergs Maskin 

Dir. Sfure Kullenberg (t. h.) önskar sin förutvarande kompanjon köp

man Ove Holm (t. v.) lycka till med affiiren. 

Oversf Kullenbergs Maskin- i dag och underst ses affären strax efter 

starlen 1875. 

Ett femton år gammalt kompanjonskap upplöstes på .lördagen vid 

Kullenbergs Maskinaffär i Skurup, då företaget som tidigare drivits 

av dir. Sture Kullenberg och Ove Holm tillsammans helt övergick 

i den sistnämndes ägo. Det är med ålderns rätt efter uppnåd~ pen

sionsålder som dir. Sture Kullenberg nu drar sig tillbaka som affärs

man. 

I realiteten innebär det skedda fader som år 1875 grundlade rörel

inga förändringar i firmans fort- sen. Efter honom kom Fredrik Kul

satta planläggning. Man kommer att len, som innehade affären till 1945, 

helt arbeta efter samma linjer som då dir. Sture Kullenberg tog vid som 

förut. Kullenbergs u tgör ett gam- chef efter att ha arbetat i sin faders 

malt och välkänt affärsnamn i Sku- företag sen år . 1916. Den l sept. 1948 

rup och rörelsen grundlades år 1875. ingick dir. Kullenberg kompanjon

Från att vid den tidpunkten ha haft skap med köpman Ove Holm och 

en ganska blygsam omsättning har affären har sedan stått under den

företaget i dag vuxit sig till en av na ledning tills nu. Affären har nu

de större privata firmorna inom ma- mera ett grundmurat anseende inte 

skinbranschen. bara i den omgivande landsbygden 
.::::===:.:::::::::...... ________ __. utan även på mera avlägsna platser 

såväl i Skåne som övriga delar av 
landet. __ l 

OMS. 3,5 MILJ. KR. 

Omsättningssiffran var under sist-

FORTSATT UTVECKLING lidna året 3,5 milj. kr och detta sä
ger en del om de kapitalvaror som 
firman i dag har att röra sig med. Under lördagen lyckönskade dir. 

De märken man för är Harvesters Kullenberg sin mångårige kompan
välkända maskin- och traktorlinje jon som företagschef och uttalade 

samt Claas skördetröskserie. Även som sin förhoppning att företaget 

bilförsäljning ingår med Peugeot skall komma att gå en lycklig ut-
som märke. veckling till mötes. 

Företaget ~Y~~lsättex: . i dag allt som Samtidigt uttalade köpman Ove 

allt 21 man mraknat foretagsledning, Holm att det alltid skall vara hans 
f~rsäljningsavdelning, kameral avdel- ·strävan att ge kunderna samma ser

nmg samt lager- och verkstadsper- vice som förutvarande affärsinneha

~onal. I ~öretaget ingår nytt försäl- varna. alltid velat ge sina kunder och 

Jarteam 1 .Ake Ekberg och Ingvar som år ett oundgängligt villkor i 

Hansson, vilka båda redan har hun- dag. Han framhöll vidare att företa
nit bekanta sig med de flesta av fir- get som privatägt har en stor upp-
mans gamla kunder. gift att fylla. 

AFFÄR MED TRADITJON 

· Genom det skedda bryts en tre 
generationer lång affärsmannabana 
inom släkten Kullenberg. Det var 
nämligen dir. Sture Kullenbergs far-

J ~::::n~.~~k•!öreomg 
har haft årsmöte på Skurups hotell 
under ordförandeskap av plåtslaga
remäst. Lennart Bergh, Skurup. Av 
verksamhetsberättelsen framgick att 
föreningen har ett 60-tal medlemmar 
varav 5 hedersledamöter. Under året 
har två gesäller erhåll i t gesällbrev, 
nämligen damfr isör Ruth Sörensson, 
Skurup och Evy Jönsson, Skurup. 
Vid mötet hölls parentation över ny
ligen avlidne medlemmen A. Löf
vander, som till nästa år vax berät
tigad få veterantecken för 25-årigt 
medlemskap. 

Till styrelse valdes som ordf. Len
nart Bergh, kassör Johan Lindahl, 
Rydsgård och sekr. fåbrk. Hnding 
Hansson, Skurup. övrig ledamot i 
styrelsen blev Algot Jansson, Sku
rup. Suppl. blev Thore Jönsson, 
Rydsgård, Loui Moberg, Skivarp, 
Helge Persson, Skivarp och Johan 

!t/ 



Växtskydd~dag i Skurup 

Från Vemmenhögs-Ljunits-Herrestads försöksringars årsmöte på Sva

neholms slott; fr. v. dr Carl Gustaf von Hofsten, agr. Erik Håkansson, 

greve Carl C. Piper, dr Bengt Lundholm, prof. Carl Björling samt 

agr. Alf. Bjelke-Holtemann. 

Har det gjorts för litet för att utröna de kemiska växtskyddsmed
lens fal'lighet? Den frågan kom fram med all önskvärd tydlighet vid 
'tisdagens växtskyddskonferens på Svaneholms slott i samband med 
Vemmenhögs-Ljunits och Herrestads föl'Söksrings årsmöte. Olika 
ledande experter gav i sina anföranden synpunkter på vad man ibst 
nu företar sig för att utröna hur pass skadliga växtskyddspreparaten 
är och d~ me>tåtgäl'der som bor och kan vidtagas. 

De experter som höll anförande 1 ty överdosering ger en kostnad u tall 
under växtskyddsdagen var fil. dr !--. t_·e_s_u_lt_a_t_. ------------__J 
B. Lundholm vid Statens Naturve-
tenskapliga forskningsråd, professor 
C. o.\ Björling, Lantbrukshögskolan 
och agr. dr C. G. von Hofsten, Sö-
dertälje. I övrigt märktes represen-
tanter från hushållningssällskap, 
växtskydd och övriga kemiska insti-
tutioner bland de 150 deltagarna. 

Förste talare 'Var fil. dr Lundholm 
som berörde d~t resultat man kom
mit till angående undersökningar i 
in- och utiand om upplagringen av 
biociderna i 'i:hänniskokroppen. Det 
har vid dess undersökningar rört sig 
om DDT och klorerade kolväten. Vad 
som tilldrag i t sig störst intresse är 
hur man får gifterna i kroppen fram" 
höll talaren. Livsmedlen tilldrar sig 
stor uppmärksamhet, men ännu så 
länge saknar man kontroll Vilka livs
medel det är frågan om. 

Talaren kom därvid in på. att man 
håller på att bygga ut • analysverk
samh~ten när det gäller. ' livsmedel. 
Även kontakt med kemiska preparat 
på annat siitt kan förorsaka upplag
ring, t. ex. vid beröring. Vissa gif
tiga preparat har nämligen förmåga 
att vid beröring tränga in genom hu
den eller också upplagras i lungor
na vid inandning, 

l 
Talaren kom även in på hur bioci- . 

derna påverkar hälsan vid upplag
ringen i kroppen. Särskilt långtids
verkan är väsentlig i sammanhanget 
då detta kan orsaka kroniska toxi-
diteter, även här har få undersök
ningar gjorts, man har dock kunnat 

OBJEKTIV BEDöMNING påvisa att .gifternas upplagring i 
ERFORDRAs kroppsfettet har viss inverkan på häl-

Siste talaren var agron. dr C. G. sotillståndet, särskilt om dessa fet
Hofsten som framhöll forskningens te:r av en eller annan orsak skulle 
nytta och betydelse för att få fram förbrukas av' kroppen. Gifterna kom
objektiva bedömningar i skadefrå~ mer då i rörelse, vilket har till följd 
gan. Han betonade också betydelsen ånd 
av att bestämmelserna för handha- en nersättning av hälsotillst et. 
vande av de kemiska medlen hölls Fosforgiftet Paratian har i djurför
och att de som handskas med dem sök ingivit oroande taJ).denser, sär
är väl insatta i sin sak. Han fram-· skilJ; ·i de generationsförsök som 
höll också vikten av att det verk-

1 
gjorts, där . 3:e generationen har haft 

!igen skaffas forskare, som kan göra l stor dödlig~ets?ro~ent. D?T h~r o~k
undersökningar om biocidproblemen. så i långtidsforsok på:vJsats 1 vav
Till slut gjorde talaren den reflek-
tionen att människan nu kommit så nadsförändringar. Det har även ut
in i Jlaborerandet med kemiska pre- visats att biociderna är cancerfram
parat, att hon inte vet 'var hon ham- kallande och det finns i försöken en 
nar. Det är detta som är största fa- tydlig frekvens mellan tumörer och 
ran för dagen, som man nu för- biocider påpekade dr Lundholm. För 
söker sätta in motåtgärder mot. DDT finns dock inga klara besked 

MATr DISKUSSION i cancerfrågan och i många fall stri

Diskussionsinläggen var ganska 
matta, men doktor Mtilow på växt
skyddsanstalten passade på att för
klara att jordbrukarna har klara di

der forskarnas uppgifter mot var
andra. 

NERBRYTNINGENs VAR 
rektiv att följa i de anvisningar som Vad som också påvisats är att pre
finns på förpackningarna men att det paraten DDT, Aldrin och Lindan är 
oftast slarvas. Han betonade också svårnerbrytbara i jorden. Det har 
att växtskyddet helst vill vara en konstaterats att dessa endast ner
rådgivande instans och inte bli den brutits till hälften under en 4-års
myndighet som skall se ·efter att an-
visningarna efterföljs. period. Om flitiga bekämpningar gö-

Innan debatten hölls årssamman- res ökar upplagringen av skadliga 
träde inom Vemmenhögsringen under ämnen, så att de till slut fördärvar 
ordförandeskap av Erik Håkansson, växtligheten framhöll dr Lundholm. 
Kälistarp och ~edan inom Ljunit~- ~ Alltså talar allt för att jordbrukaren 
och Herrestadsrmgama un~er ordfo- måste ta st<>r hänsyn till utspridnin-
randeskap av greve C. C. P1per, Kra- t .. b k" 
geholm. Därvid framkom att Vem- g~m av pre?.ara en, ~gras e .a~p
menhögsrnigen har 136 medlemmar nmgsmedlen ar dock mmdre g1ft1ga, 
med en .areal av 6.100 hektar och Lju~ men kvicksilverpreparat är jämsides 
nits-Herrestadsringen 91 medlemmar med de klorerade kolvätena probie-
rned 7.000 hektar. . matiska ur risksynpunkt. 

Till styrelse valdes mom Vemmen- . 
högsringen Erik Håkansson ordf., Sluthgen drog tal~ren:. f:.am syn-
Emst Möller, A. Bjelke-Holtermann, punkterna att man bor .forsoka arbe
Gunnar Knutsson Albin Jönsson och ta fram mera selektiva preparat. 
Olof Petrici, suppleanter blev Kaj Även resistensfaran mot preparaten 
Bengtsson, Yngve Hobroh, Hans Gö- drog dr Lundholm fram i belysning. 
ran von Arnold. Till revisorer valdes 
Hugo Månsson med Orvar Jeppsson öKAD ANVÄNDNING 
som suppleant. Inom Ljunits- och AV PREPARATEN 
Herrestadsringen valdes som ordf. Näste talare var professor Björling, 
greve C. C. Piper, Gustav Hageman, Lantbrukshögskolan. Han framhöll i 
Ejnar Erlandsson, Ragnar Nilsson, sitt anförande att de kemiska växt
Tersten Vestregård, A. Bjelke-Holter- skyddsmedlen troligen kommit för • 
mann, Ake Akesson, P. F .Nilsson, att stanna och att de i framtiden 
Jörn Ramel, Valdemar Andersson kommer att öka i användning. I dag 
och Henrik Person. En redogörelse' använder man i jordbruket preparat 
över växtskyddsringamas försöks- för 25 miljoner kronor årligen och 
verksamhet lämnades av försöksleda- inom trädgårdsodlingen för 5 miljo
ren agronom A. Bjelke-Holtermann. ner kronor. Det är relativt mycket, 
J?essayt?jorde~ i hu~dsa!': av göds- men så får också användningen stäl
lmgsfors?~· ~.ar kva':':egodselmedlet las i relation till skördeökningen, 
Urea J?,hvt.t foremål f<!r omfattande · framhöll professor Björling. Han 
unders?~.mg~r och VIsa_~ ~oda re-. kom in på utsädesbetningens bety
sulta_t 1 Jamfo:.else .. med ovr1ga kon- delse för parasitbekämpningen ur 
ventionella kvavegodselmedel. olyckssynpunkt, samt vad de övriga 
====-=-=-------),kemiska medlen kan påvisa i skör

deökning. V ad som kan göras för 
att motverka skadliga motverkningar 
i framtiden, är att vidtaga mera hy
gieniska åtgärder menade professor 
Björling. Detta kan göras med ut
ökning av resistenta sorter samt att 
undvika rutinmässiga kemiska be
kämpningar. Jordbrukaren bör vara 
sparsam med sina kemiska preparat, 
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Slöörs Maskiner har överlag.il BM:s anläggningar Skurup. Här en bild från anläggningen sedd från gården, som är fylld av leverans-

klara maskiner. 

Här lasfas ett fågsälf med de välkända såmaskinerna HS och EB. 



den typ av dumpersläpvagn som förelaget haft stor framgång 

den ingenjör Algot Persson framför en industrivagn utrustad med lastare. 

på 



Expertis debatterade växtskyddsmedel 

Fr v agronom Alf Bjelke Holterman, Skurup, dokt:br Bengt Lundholm, professor Karl Björ

ling, doktor Carl Gustaf von Hofsten 

Biociderna frainl(allar cancer 
inandning? UppJagras ge.noin 

De kemiska växtskyddsmedlens farlighet för människor och djur kom i strålkastarJrelysning vid den 

växtskyddsdag som var anordnad på Svaneholrns slott under tisdagen i samband med Vemmelllhögs, Lju

nits och Herrest.ads försökringars årsmöte. Landets ledanile expertis på området medverlmde i den aktuella 

debatten och alla var ense om att de kemiska bekämpningsmedlen inte är helt ofarliga och att deras far-

lighet ökar , ju mer ofö1·siktigt de handhas. 1 

Genom den allinänna debatten på takrter på annat .särtJt kan förOFsa.ka de klorerade kolvätena:'probl>emaoti:ska. 

si.stollle har biocid-erna och deras ska.- upplagring, t ex genom beröring•. Vissa Man bör fömöka ar~jla fu-am mera 

deverkrtingao: kqmmi>t under allt stör- gHtiga preparalt hao: nämligen förmå- selektiva preparat. Den venske . odua

re belysning. Men det göres också en gan tränga direkt in genom hudlen ren står inte i samma M'ållandoe som 

hel del nirh ~arslmingsområdet, inom etler upplla,gras i lungoma genom in- sina mera sydligt b~e yrkesfrän

växtskydlitet. ~ den kemiska indu- and.nlling. 1 der. På grunrd av lcli:iha~ }>ahövs inte 

strin för 11-tt utröna verkan: och för- Talaren kom även i.n på hur hloci- användas så stor mängd' ~ipcid:er och 

hlndma att ·. ·skadl'i:ga prepao:at tas i dema på verkair hälsan. LångtidSver- detta harr- till föl~ d att de svenska 

bruk. Vad som sa:lmas furtfaran- man är det väsentl!iga då den kan or- produktema har mindre gllttiga rester. 

dre är pengar för mer inltiensifierad sa.ka kroniska toxiditeter. Aven här Näste jJalare var proressar Björlång, 

analysverksarnhet. En viss UJtb)'ggnad har få undersökningar gjorts. Det harr- Lantbrukshö~sk·olan. Han framhöll 

.av denna håller dock på att ske~ Folk- dock påvisats att giftemas uppJa,g- i sitt and:örande att de kemiska växt- 1 
hälsans ooh växtskydidets regli. Men ning i klroppsfettet har viss inverkan skyddsmedl~en troligen kommit för att i 

ännu saknas folk som kan syssla med på häisotillBtlåru:let. Särskilt :fiosforg,i,f- sta= och att de i framtiden kom

utfOI'Sknrin~en av skadev<i.rkningarna, tets paratron har i d~urfÖ'l\SÖik visat mer att Cika i använd.nin.g. . 

En sa.k är al!la ense om - det måste oroalllde tendlenser. Särskilt tredje Siste talare vru· agr. dr C. o,·voru Hof

bli en :i.n/tensiifierad samverkan me!- generationen av avkomman har haft sten, Södertälljre, som framil;löll fursk

lan forskaren, prepararbtillverka:cen stor dödLighetsprocent. DDT hari: ock- niJngens nytta för att få fr'a!lll obj·ek

och jordbrukmen för att på bästa så i långtidsexperiment or~t vissa tiva bedfurunlingar i skadefrågan. 

möjliga sätt: få· rätsida; på prob}emet. vävnad!sförändringar. Det llar- även Innan debatten höll!s ånssammanträ-

De expertler som hö1l anrfiörarnden var på visalts <l!tt biot:Jidema är ~bancerha·m- de först för V emmenhögsringen un

fil. dr B. Lundlholm, vid Sta.tens na- kalland'e och en kla:r kon·elation'finns der ordförandeskap av agronom Eric 

turvete~1iga rors)_mingsråd, pro- mellan WmÖrer och biocide\.påpek.ar Håkansson, Kjellstorp,' dch sedan in

ressor C. O . . Bj&rl!ing; .·Lånrtlbrukshög- dr Lundlholm. Alltså finns d:et ahled- om Ljunits och .-'Berrestads växt

skoloan, och agr. dr C. G. Von Horl'sren, nri:n.g reflektera över bestämmelsema skydd!s:r'ingar undet mJdromnd!eskap 

SödertäUje. Förste taiare- . var fil. d.r för giftemas begagnande, menade dr av wreve C. C. Piper, Krage-holm. I 

Lundlholm so~ beN:ii;sl;e ·de resultat Lundlholm. · styrelsen vaoldreq inom :Vemmenhögs

man kommit p.Jl i in- ocJ:J. utlandet Vad som också påviSats vru· att pre- ringen Eric Hålcan~on till ordföran

om uppla~irl.gen av bioc:irdema· i paraten DDT, a,Jdr·in och lindan är de sainJt till ,.!Styrelsei~damöter bl a 

männ±slwk'l'OII'Peft. Det hrar V'.irl under- svårrnedbrytJbara i jordren. Det har Ernst Möller, J:._. Bjelke-Ho'L!Ierman och 

sölmingama rött sig om DDT och konsUa.terats att de endast blivit hal'Vt Gunnar Knutsson. Revisor blev . 

andra kl~:»rerad'e kolväten: Vad som i nerbrutna på en tid av fyra år. Vid Hugo Månsso,n med Orvar Jeppsson 

dessa u.rulersäk;n:in_gu~skiilit tilldra- upprepade bekämpnrinrga,r öklao: sålle- som eo.·~ttpJ;e. I~ J..juni1Js-Herre

giJt sig upprnårkSIB!Iflhet' är hur m8'll dres uppla,gr~e<n så att den , ti1l slut ·Stad.s-ringen valdes greve C. C. Piper1 

fått i sig ~na. tt'atnrh.ö1l tala'l'en. skad'aQ· växtl(i;~b.eten, fl'a;rryi:J.öll dr g~sägarre G. ·Hageman,..Einar Erlands

Fortfarand!E! saiknas ~ontrohl över vil- Lund!holrn. J·ordlbrUJkaren rii.å'Ste ta 'ilon, Ragnarr- N~; f!'orsten Wester

ka liV'Smede<l det rör sig oriJ. i detta stor hänsyn ti.l. 1utbredningeri' åv sinå ' g~,rd,' .A. Biel'k~·-H<>lterman, Ake 

fall. Talaren kom därvLd in på ati' k~Ska .ppepa~·~,'Ogräsbekä.tr:j!ln.jln,g~; Ak~sson, P . F. Nilsson, Jöm Ramel, 

man håller på aut byggia ut analys- medlen är dock mindre gifti:g'å"l'ti~ Valdemar Andet'SSon och Henry Pers

ver.klsamheten härvidlag. Aven kon- kvicksilverpreparat är jäms~d,ei;< med son. 



F örsöksringarnas årsmöte 

Kemiska medlens skadeverkan 
inom jordbruket högaktuell 
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storebror Jan lsgren (t. h.) ser upp till sin duktige lillebror Christer, 

som överlycklig pekar ut Förenta staterna på kartbladet. 

- Av ALLAN ANDERSSON - sommar Christer önskar nämligen att 

0 Inte ens i sin vildaste pojkfantasi skolterminen snart.är.~lut på Skurups 

kunde 15-årige Christer Isgren, ~rund~kola.: Och Vl fo~står honon: så 

K lls'" • d t ta f " Sk mnerhgt val. Det k an mte vara vida-

a~ JO gar 5 rax u ~ or urup re kul att vara tvingad läsa läxor, 

dromma om att redan tal sommaren .. d .. t'' d' t .. · • ~ k 

få se allt det rSA har att bjuda på nar •romresan s an ·lg ar l . ..,n a'l'-

ifråga om miljonstäder, jä.ttestora bo- na. 

skapsrancher, filmstjä•rnor m. m. Som 1~------==='--------.JJ 

vinna·re av en namntävling i ett tek

niskt magasin kommer emellertid 

drömmarnas att förvenkHgas. 

O Tävhngen gällde att sätta rätta · 

namnet på en beskriven fram

<tidsfarkost. Chrdster lyckades sätta 

II'ätta namnet. Han slog HH med 

. "Alerten". Det visade sig ge resw

t-at och härförleden kom beskedet. 

Han var 1:e pristagare i tävlingen, 

som gällde en USA-·resa på 3 veckor 

för två personer. Christer får alltså 

ta med sig en kam·rat och den lyck-

lige blir brodem J an, rättare på 

Rydsgårds gård. När de skall resa är 

ännu inte bestämt. Men det t01'<ie bli 

någon gång i juni-j-uli. · 

D Det de båda bröderna kommer 

att få 'se 1.mder treveckorsvisiten 

blir bl. a . väridsutställnin,gen i New 

Y ork, bHkoncerner i Detroit, G ulfs 

huvudkontor i P ittsburgh, jä·tteranch 

i Texas samt Los Angeles, Mary- · 

land, Disneyland och Hollywood. 

Hemfärden ikommer att göras över 

Nordpolen· och resan över kom

mer a-tt gÖras med jetplan. Christer 

·tycker nu att spänningen stiger för 

var dag och rmdira på det. 

O Den 15-årige skolgmbbens högsta 

önskan för dagen är rätt naturlig, 

med tanke på ailt vad ·som lockar i 

Blomsterbindning 

av mästarhänder 

för skurupsdamer 
Blomsterdekorationer inledde 

Skurups husmodersförenings vår- \ 

pl'Ogram. Svenske mästaren i 

blomsterbindning, handelsträd

gårdsmästare Knut Olsson, Sku

mp, stod för demonstrationen och 

han imponerade verkligen på de 

närvarande damerna med sina 

färgglada och läckra kombinatio

ner i vårens blommor. 

Demonstrationen var välbesökt. 

Vad som framför allt blev föremål 

för demonstration av den skicklige 

blomsterbindaren var olika slag av 

uppvaktnings- , fantasi-, och pre

sentbuketter med inblandning av 

påskliljor, tulpaner,- sälg, flamengo, 

frezia m fl. Avslutning på demon

strationen gjordes med en brud

bukett och sedan visade hr Olsson 

färgbilder fö r damerna från för ra 

årets blomsterutställning i Ham

burg. 
Under onsdagen fortsatte Hus

modersföreningens träffar. Hushålls

lärare Elsa Lasson demonstrerade 

hur man bereder piffiga TW -rätter. 

Mer lär det bli längre fram i vår 

och i mitten av nästa månad korn

rner mannekänguppvisning av olika 

skurupsaffärer. Man har även pla

ner på att starta en cirkel i pors

linsmålning samt ordna en hobby

klubb som arbetar till föreningens 

bästa. 

Svenske m iistaren i b!omsterbind-

1 ning Knut Olsson. 
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Skånska äggproducenter 
di~kuterade stoppavgift 

N gra av fö1•grundsgestnlterna vid de två informatlonsdagarna. Sittnnde 
ses o1·df. Algot Landgren, Vellinge. och kamrer Sven Ake l'tlngnusson, 
Hälsingborg. StAende fr. v. konsulent Verner Adalherth, Hörby, kon•u
lent Gunnar Klingenstlerna, Hälslntborg, och agr. Elis Jönsson, Ultuaa. 

De skånska äggproducenter- detta var man dock inte helt 
na mötte upp talrikt till de två överens. Den metod som an-
informa.tionsdaga.r som anord- vänds i England och Amerika 
nats av Skänes äggcentral. med ett plastmedel väntar maa 
Bland det som klargjordes är nu på. också här i Sverige. 
att all skrämselpropaganda om Bland il.et som också togs upp 
ägg med kvicksilver inte gett till diskussion var stoppavgiften 

. på en krona. Flera ansåg att de något resultat i form av mms- ::: J.n körde ut äggen till vägen 
kad äggkonsumtion. borde fä slippa denna avgift, som 
Informationsdagarna hölls de ansåg missgynna små. produ-

Förslövsholm och Skurup. På center. Ji8orr. 
båda platserna hölls interna över- 300-40 
läggning'ar under förmiddagen. L O höns normalt 
Förslövsholm informerade dir. T. Konsulent Verner Adalberth pä 
Toråker och kamrer Sven-Åke fjäderfäskolan i Hörby behandla
Magnusson om aktuellt inom ägg- de på informationsdagarna ut
handelsorganisationen. vecklings- och rationaliserings-

möjligheterna inom hönsskötseln. 
Överdrivna farhågor Han anser att 300-400 höns i 

Skänes äggcentrals ordförande framtiden kommer att bli den nor
Algot Landgren, Vellinge, tog i mala enheten. Att komma frän 
sitt hälsningsanförande i Skurup stora hönsfarma!j med 1.000-tals 
upp frågan om kvicksilvrets be- höns tycks vara ogörligt, sade ta
tydelse och faror i samband med laren vidare. 
äggproduktion. Han menade att De senaste 10 Aren har innebu

l betoningen av farorna var myCket rit en snabb utveckling. Som 
överdriven. exempel kan nämnas att man un-
L--------~----1 der dessa är kommit fram till att 

hönsen visst inte behöver vistas 
ute viss del av året, eller ens ha 
fönster i hönshuset. Bland de 
praktiska tips som han lämnade 
kan nämnas att han menade att 
bantvagnar mycket väl kan an
vändas som underlag till lådor för 
uppsamlandet av ägg. 

Agronom Elis Jönsson, Statens 
husdjursförsök på Ultuna, tog upp 
frågan om äggkvalitet. Försök 
pågår för närvarande där för att 
söka utt.öna på vilket sätt man 
kan förbättra kvaliteten på äggen 
genom förändring av fodergivor 
och belysnlngsförhållanden. 

Vid diskussionen var frågan 
om tvättning av äggen uppe till 
debatt. Talaren· menade att 
tvättning i 85-40-gradigt vat-

ten inte medför någon fara. Om L-------~-~----------



SISTA SNÖSVÄNGEN? 

På bilden är det vaktm/istare Folke :{llilsson vid Skurups grundskola som 

plogar efter freda17sna~tens rika nederbörd. 

P ÅSKRIS BLIR SKOLRESA l 

Mammor till skolpoliserna i Skurup hjälper till med att tillverka påskris, 

som försåldes på torget på lördagen. Eleverna bidrog själva med att 

hämta riset och tillverka prydnadshöns och tuppar, som hade en strå

lande ·åtgång. Behållningen skall gå till en resa efter vårterminens slut, 

vart .är ännu inte bestämt. På bilden fr v fruarna Mä.rta Ståhle, Karin 

Wickman och Margaretha Ringberg. 
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Skurupsflicka fick 
mausergevär i pris 

Ordf disponent N. O. Jönsson gratulerar Skurups skytteflicka nr l , Inger 

Lönnborn, som erövrat två mausergevär, ett för månadspokalen . och det 

andra ett vandringspris. 

Att sextonåriga Inger Lönnborn, Skurup, är en flicka som vet att 

h an'era ett gevär, framgick vid Skurups skytteförenings årsmöte i 

Skurup på lördagen. Hon hade m ånga priser att hämta ur prissam

lingen, bl a ett par mausergevär. I övr igt visade sk ytteföreningens 

verksamhet att man hållit sig väl framme i tävlingssammanhang med 

andra fören ingar under året. 

Årsmötet hölls under ordförande- Sjösten har lämnat n ytt vandrings

skap av disp N. O. Jönsson, mång- pris, liksom Normas projektilfabrik. 

årig ordförande inom föreningen, F örutom val av ordf blev det omval 

som blev omvald på sin post. Verk- på de i t ur avgående styrelseleda

sambeten visade för övrigt att för - möterna samt val av korporations- , 

eningen har 394 medlemmar varav luftgevärs-, pistol- och månadsfält-

115 passiva. Pistolklubben, som u t- skjutningskommitteer. Årsmötet av

gör en sidogren i föreningens verk- slutades med prisutdelning. 

samhet, har under året haft 33 med-
lemmar. Korporationsskjutningarna 
samlade 175 deltagare och att intres-
set för dessa var stort bland ortens 
företag, föreningar och privata visa-
de den enorma prissamling man 
hade. 

skytteföreningen har fått 1.000 kr 
i anslag av kommunen. Hr William 

J// o -)"l 
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Påskmarknad i Börringe bygdegård 

Börri nge CKF-avd. Fr. v. Karin Paulsson , Börringe, kassör, Ulla 

Persson, Grönby och Margit Ha nsson, Börringe, ordförande. 

Raska och goda bud känneteeknade damklubbens auktion l 

Börr inge bygdegår d på lördagskvällen. Så var det också vackra 

och välgjor da handarbeten som klubbades bort av Bengt E. Hans

son , Tellsjö och som inbringade 1.700 kr. 

När damklubben startade för 4 år 130-tal deltagare i 1964 års påsk

sedan var detta den första i bygde- marknad välkomna. Efter kaffet och 
. . .. .. auktionen tråddes dansen av hjär-

gårdarnas histona och darfor en tans lust till en Anderslövs-orkester 

blyg början Ty ingen visste då med fram till midnatt då de nöjda o. "be

villret intresse deras arbete skulle låtna återvände hem med något nytt 

uppskattas. Men alla farhågor kull- f~d eller. n~gon vins.~ i klubbens 
kv1cklotten. Vmster utlarnnas fortfa

kastades, ty det var ett sådant in- rande å Tellsjö. 

tresse för att f9rnya och komplettera Till sist tackade Anton Nilsson, 

l inventarierna 'll ( pryda bygdegår- önnarp, för en trevlig och givande 
kväll. Damklubben arbetar dock 

j den .Nu senast ·har det inköpts nya vidare och nya överraskningar vän-

l gardiner. tas inom kort. 

Klubbens ordförande fru Margit~------------1111!!!1111!!!!1:1 

1 Hansson, Tellsjö hade nöjet hälsa ca 



., 
Goda placeringar under året 

för Skurups skytteförening 
l 

Skurups kvinnliga skylieäss Inger Lönnbom flankeras här av fr. v. V{l.; , 

leranskyllen Valdemar Johansson, Slimminge och skylieföreningens 
ordf. disp. N. O. Jönsson, Skurup. 

skytteföreningen ha·r hållit sig väl framme i pri~listorna detta år 
liksom tidigare, framhöll Skurups skytteförenings ordf. · disp. N. O. 
Jönsson, Skurup, vid föreningens årsmöte på Sk~:~.rups hotell .. und~r 
lördagen. Således lade föreningen beslag på kretsmästerskapet Jlag ~Id 
fältskjutningen i St. Köpinge .samt belade Ll:e platsen i Stockholmshd
ningens riksskyttetävling. 

För placeringen i ri:ksskyttetävling- randeposten. Ä!ven de ö_vriga i 1Ju~ 
en erhölil föreningen ett mauserge- avgående styrelseledarnoterna blev 
vä·r. Av övriga triumfer eröv;rade omvalda, nämligen Tore. Jönsson, seJ:tr 
skytteföreningen Vemmenhögspoka- och H. E. Hansson, v1ce sekr. Till 
len för alltid. Av de enskilda skyttar- •revisorer valdes Lvan Rapsson och 
nas framgångar kan vidare nämnas Otto Johansson med Oskar ~lsson 
Sven E. Rödseths andra placering och Per E. Hansson som ersattaret 
i fältsky;tte vid södra förbundets täJv- Att representera vid krets- och för
Ungar i Ronneby samt sjätte plat- 1bundssapunanträden utsågs Tore Jön
sen i mästerska·pet. Vidare segrade son, Uno Roos och Lennart Ber.!')h. 
han i kretsens skolskjutningar i Hu- Till korporationskOJ_nm1tte omv~I
sie samt blev årets Vemmenhögsmäs- des Lenna;rt Be:cgh, Enk >yeberg, V.:.Il
tare. iBland de större framgfmgarna ihelm Persson, Gunnar N1lss9n, Gas
för honom var också erövrandet av ta Ktvant, AlJan Persson, Klurt An
riksmedaljen i guld. 

öVRIGA FRAMGANGAK 
Vid fönbunds- och kretsfiiltskjrut

ningar har N. G. Olsson i klass 3 
.gjort många fina prestationer och 
bL a. segrat i ena fönhundstävlingen 
samt tagit hem fyra segrar vid krets
fältskjru·tningar. Hjalmar PeTsson, Nils 
Nilsson, Uno Roos och Gunnar H. 
Nilsson har vunnit vardera en krets
fältskjutning. Vid Husie skytteför
enings jubileumstävling segrade 
Grunnar S. Nilsson i klass 4. Kjell 
Andersson blev förste man i klass 
l vid kretsens tävling i Rusie ·och 
v1d kretsens fä! tskyttemästersii:ap 
!blev Lennart Bergh fjärde man och 
Gösta Kvant sjätte man. 

LYCKADE KORPTÄVLINGAR 
Medlemsanta·let inom föreningen 

uppgår till 394 och dessa har varit 
uppdelade enl1gt följande: junior-
klass 79, klass ett 58, klass två 100, 
kJ.ass tre 13, klass fyra 17, klass rem 
7 och veteranklassen 5 med·lemmar. 
Antalet pass1va var :1!15. 

De olika grenarna av skytteför
eningens vevksamhet samt olika ar
rangemang har kännetecknats aJV lilv
lig verksamhet. Således består för
eningens pistolklruJ]jb av 33 medlem
mar. 9.750 skott har lossats. Vidare 
har luftgevärsky;ttet bedr.i·vits i unge
~är samma omfattning som föregåen
de år även om visst minskat intres
se har förmärkts från de äldre skyt
tarna. Kmworationsskjutningarna 
samlade 175 deltagare och som van
ligt fanns ett mycket stort antal ihe
derspriser av god kvalitet skänkta av 
olika firmor, affärer och pr.i.vata på 
orten. Föreningens fältskj.rutning gick 
Jiksom tidigare år i Slimminge och 
samlade 32 skyttar. 

ANSLAG OCH LO'l"l'ERIER 
Under året har skytteföreningen 

även erhållit ett anslag Ifrån köpi~g
en på 1.000 kr. Vidare 'ihär hr >y1111~m 
Sjösten överlämnat !11Y'tt vrpr t1~l f~r
eningen liksom · Normas proJektil
faJbr:ik. Ett lr rgi ,gav också gott 
resultat med ..; u. netto på 1.000 kr. 
För de medel man fått in till för
eningen har fÖrutom, själva v~rksam
iheten även måst faretagas VIssa ~e
parationsaDbeten och underhåR på 11'1-
ventariema, ,bl. a. har nytt golov lagts 
i skyottepavHjongen sam<t måla.ts och 
rests en ny fla,ggstång. 

VALÄRENDEN 
Vid styrelsevalen blev ordf. N. <?· 

Jönsson enhälligt omvald på ondfo-

sao :2){-rtY 
~ ~·-

1 sextiotalet nybörjare blev 
inskrivna i Skurupsskolorna 

Del är knappt vi räcker upp till hallhängarna säger denna trio ny
börjare fr. v. Mals Glans samt tvillingparet Krisfina och Tommy Lars

son. Innan skolan far slut har man vuxit ifait. 

Jnskdvning av nybörjare gjordes under måndagen vid skolorna i 
Skurup. Liksom tidigare år var dessa förlagda till nya grundskolans 
bjbliotekssal. Ett 60-tal bant, 30 flickor och 30 pojltar, blir det som 
kom1ner att börja i höst. 

Helt naturligt var småttingarna en det skulle bli spännande att få börja 
aning nervösa inför allt det främ- till hösten. 

Till hösten, när terminen tar sin mande som mötte .~em. Men nervo- början, kommer barnen i Skurups 
' siteten gick fort över, ty väl inkom- köping att i princip fördelas med en 
na på inskrivningsstället togs barnen klass på vardera sidan av järnvägen. 
väl om hand av dem som förrättade Dessutom kommer en klass av ny
inskrivningen. De fick rita och måla l börjare att ha sin skolgång förlagd 
med färgkritor och de flesta tyckte till Sandåkra. 
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Ost och vin på Skurups mejeri 
fest~igt vid italienskt besök 

All bli serverad vin i ostkällaren är inte det sämsta lycker de itali

enska gästerna. T. h. prof. Bollazzi låter sig serveras av disp. N. O. 

Jönsson. 

Italienskt inslag i bilden blev det under tisdagsförmiddagen på Sku

rups mejeri. Ett 30-tal lantbruksstuderande från Universita Catolica i 

staden Piacenza i norra Italien gjorde nämligen under ett par tim

mars tid studiebesök vid Skurupsmejeriet. 

Ciceron för Sverigevisiten är Alfa- jämj;e mejeriets goda k-mjölk. Ha

Laval i Lund och konsulent Alt l'ienarna är ju mera vinälskare än 

Bertil Buhrgard tog de italienskw.wm!.!!.l·,_öl~k~i~ne\otr~e;;;s!i!se!ö;rL!a~d~e;:,. _______ _ 

ungdomarna med till ett par skåne-
mejerier för att visa hur pass långt 
mejeridriften avancerat 1 Sve-
rige. Förutom mejeriet i Skurup fick 
den italienska gruppen titta på Lunn-
arps smörcentral på Österlen. 

Att de lantbruksintresserade ung
domarna gästar Sverige beror på att 
de just nu befinner sig på resa ge
nom Europa för att göra studiebe
sök vid olika länders lantbruksin
stitutioner och framstående företag. 
Tidigare innan man kom till Skåne 
och Skurup har således ungdomar
na avlagt visiter i Västtyskland, Dan
mark m. fl. länder. Som resmedare 
fungerade professor Bottazzi, lärare 
vid skolan. 

Vad som särskilt intresserade un
der Skurupsbesöket var mejeriets 
ystningsavdelning. Denna är som be
kant mycket modern och särskilt ett 
par nyinstallerade ysttankar tilldrar 
sig intresse under studiebesöken. Me
jeriets disp. N. O. Jönsson visade 
runt i mejerilokaler och ostlager. Na
turligtvis blev det smakbitar av den 
fina skurupsosten och dagen till ära 
bjöds det gästande sällskapet på vin 

R ydsgårdsfasan.er 
testas angående 

biocidverkningar 

skogsvaktare Nils Fridholm, Ryds

gård visar här upp fasanluppen i 

försöksgruppen, som ännu så 

länge är piggare än sina medbrö

der på godset. Den rnesla tiden 

återslår dock. 

I samband med allt tal om bioci

der och skadeverkningar på djur och 

människor så håller de lantbrukske

miska företagen inom landet på 

att testa alla nyinkomna kemiska 

medel från utlandet. En. sådan test 

är just nu på gång vid Rydsgårds 

gods, där man utfodrar en grupp 

fa~aner med ett nytt kemiskt medel, 

omtalar godsets jägare och skogvak

tare Nils Fridholm. 
Försöksgruppen består av sju styc

ken fasanhönor och en fasantupp och 
testen har pågått i ungefär tre vec
kors tid. Det är en Malmöfirma som 
låter utföra försöken. Man vill ge
nom detta ha besked om befrukt-

l
ningsintensiteten, äggläggningen och 
köttets kvalitet påverkas av medlet. 
Men ännu så länge har inte det pro
vade medlet visat några negativa 
resultat, framhåller jägare Fridholm. 
~ alla fall inte på vitalitet och livs
kraft. Tuppen är t. o. m. mera vital 
och pigg än övriga djur vi har in
om fasanaveln på godset. 

Det är meningen att djuren skall 
genomgå försöket fram till midsom
mar, då de kommer att skickas vi
dare till Veterinärmedicinska anstal
ten i stockhalm för undersökning be
träffande eventuella spår och skade
verkningar av det provade medlet. 
Det är första gången man blivit om
bedd på Rydsgårds gods om sådana 
prov, od'l det är glädjande att se, 
att våra lantbrukskemiska företag nu 
vidtar dessa extra försiktighetsåtgär-

1 
der innan nya kemiska medel föres 
ut i handeln. · 



16 MAR$ 1964 Vädret: SO· vind, mulnande ev. nederb. Pris 40 öre 

Ann-Chrislin Ohlsson i Gärdslöv vid Skurup önskar alla SKÅNSKA DAGBLADETs läsare en glad 
påsk. För den som har julgransfoten inom räckhåll ger hon lipsel all sälla i den en liten vidje

björk klädd med ett och annal ägg. 

Så blev det • o var 1gen 
O I går blev det vår i · 

Skåne. Precis som al-1· 
la andra år - men kan
ske något tidigare än 
vanligt.

1 

D Vårens första förälskade par 
syntes smyga omkring i par-

kema och de enda som hade 
något av jäkt I blicken var hus
mödrarna. Påsken står för dör
ren och dagens invasion av 
helglediga danskar i de skånska 
kuststäderna manade till tidiga 
inköp. 

D Från de pålitliga vädermän
nen i Stockholm ingår rap-

porter om att påskvädret kom
mer att bli hyfsat. Ljumma vår
vindar - som man så gärna vill 
kalla vinden just nu - kommer 
att svepa fram i måttlig omfatt
ning - till en början från öst 
och mot slutet av helgen från 
syd och sydöst. 

5 



l ....... MORochBARN ....... 

Fru INGA LARSSON med dotfern MARIA, 3 mån., Malmö 
(Foto: ~ernert, Skurup) 

........••.••.•••••........•.•..•. , 

....... M()R och BARN ....... 

Fru MARGIT OLSSON med sonen HÅKAN, 2'12 år, Svedala 
(Foto: Sernert, Skurup) 

Destination Blåkulla ... 
l 

Påsken i Skåne fick en fin start 

med vackert väder på skärtors·

dagen. Små flickebarn sprang ur 

hus i hus med mo1·s mest färg
granna kjol svepande och flaxan
de längs benen och med lika 
glada schaletter på huvudet. De 
knackade på alla dörrar, de kom 
åt, stack in sina vindrufsade hu
vuden och önskade glad påsk med 
hopp om att få e11. slant, frukt 
eller karameller. · 

Ibland sjöng de en sång för 
hugade lyssnare. Den här väl
sjungande trion från Skurup ena
des om att sjunga om julen, som 
varade ända fram till påska. 
Fr v Elisabeth Hii.tzel, Ann-Chri
stin Persson och Ann-Charlotte 
Nilsson tog sig en funderare påJ 
om de skulle ta sig en liten 
snabbtripp till Blåkulla, för det 
är om Blåkulla de står och läser. \ 

Kvastarna stod resklara, lutade 
mot väggen bakom töserna, så 
hade det inte varit för mor och 
far hade de säkert tagit sig en 
titt på drömlandet Blåkulla 
alla små häxors hemvist. 



En glad 
nyhet 
VårSådden 
• 
1gång 
D Här är dagens glada vår-

nyhet, sådden har, bör
jat! På Dybecks gård i Ve~
menhög myllades de första 
kornen ner redan under tors
dagen. 

1 

Men än så länge får man dock 
hålla sig till de lättare jordarna på 
den c:a 500 ha stora gården, Det 
fält där man under torsdagen med 
febril brådska myllade ner Ingrid
kornet ligger blott ett hundratal 
meter från havet Här gör inte natt
frosten sig kännbar i samma ut
sträckning som på de mera kom~ 
pakta jordarna på gården, 

K h d k k 
På kyrkogården var en bil med fyra 

rase vi yr an ungdomar nära att hamna efter en 

punktering natten till fredagen. I en kurva på vägen Torsjö-Tånebro 
mitt för Solberga kyrka inträffade punkteringen, som gjorde att bilen 
slog runt mot en stengärdesgåfd och totalförstördes. Ungdomarna, som 
var på hemväg från en danstillställning, klarade sig oskadda. 



- ------ "-

....... M()R och BARN ....... 

Fru INGA ISAKSSON med sönerna ROLF, 4 år, och KENT, 10 

mån., Skurup. 

Dubbelbröllop 

Fr.v. lantbrukare Kurt Georg "Jepps
son, Anderslöv med maka Inger Lil
Zemor, född Isgren, Skurup samt 
gjuteriarbetare Arne Jönsson Skurup 
med maka Marianne född Isgren ' 
Skurup. Foto: Semert, Skurup. 

(Foto: Sernerl, Skurup) 

l~-~f 
SJf!) If 

----------------

F yra generationer 

På bilden s~s NILS ANDERSSON, _87 år, Skivarp, sonen HANS AN

DERSSON,'" sonsonen NILS AGNE ANDERSSON, Sk'ivarp, och sonson

dottern KRISTINA. (Foto: Serned, Skurup) 



~åndagen den 6 april 1964 

LANGV~~GA FOTBOLLSGÄSTER 
I SKURUP UNDER VECKOSLUTET 

Skurups brödratrio Jönsson, Sven, Olle och Göte, flankerade av 

Täbys inrar, , Gunnar Nyholm (t. v.) och Lennart Tjernberg. 

Långväga fotbollsgäster befann sig under veckoslutet i Skurup. Det 
var spelare tillhöriga div. IV-klubben Täby IS som förberedde sig in
för seriestarten med två träningsmatcher, en på lördagen mot Skurup 
och en på söndagen mot Janstorp. VI träffade på lördagen en av det 
stockholmska förortslagets ledare, Jan-Maguns Rosengren, sekreterare i 
huvudstyrelsen, och ställde några frågor. 

- Är det inte en smula ovanligt - Hade ni inte väntat er att möta 
för en di v. IV -klubb att fara 140 mil våren i Skåne? . 

f .. 1 å .. . t h ? - Nog hade Vl väntat att åtmins-
or att spe a tv tranmgsma c er. tone få se solen. 
- Vi gör det dels för att stärka Det är ruskigt så det blåser här 

sammanhållningen i laget och dels nere. 
å - Apropå matchen mot Skurup. 

för resandets egen skull. Vart r bru- Skmup är ju i likhet med Täby ett 
kar vi göra en långresa. Tidigare div. IV-lag. Något speciellt ni fäste 
år har vi varit i Finland och på er vid vid konfrontationen med 
Gotland, men aldrig i Skåne så där- skånsk div. IV-fotboll? 
f?r tyckte vi det. skulle vara" tre~- _ . [ngenting annat än att det tycks 
hgt att komma hrt. Och en san har vara sl':mrna klass på div. IV h~r s?.m 
resa skapar, som sagt, kamratanda. i stocKholmsområdet. Men det ar val-

Resan finansieras genom .avgifter digt svårt att göra jämförelser på 
från deltaga~·na och genom mkoms- grundval av en enda match, vilken 
ter av lotten er . tillika är vänskapsmatch. 

-Varför valde ni resa till Skmup? l Sphinx 
- Den främsta anledningen är en r-------------=--__] 

f.d. skurupsbo, som är med i vår led
ning. Nämligen Yngve Larsson, som ; 
är styrelseledamot i fotbollssektionen , 
och som dessförinnan varit lagleda- ' 
re i tio år. 

- Hur r eser och bor ni? 
- Fredageftermiddag reste vi från 

Stockholm och vi beräknar vara hem
ma igen vid tvåtiden måndagrnorgon. 
Ungefär tret tio personer följer med 1 
på resan och av dem är sjutton spe
lare. Inkvarteringen har ordilats så 
att ett tiotal man bor på Skurups 
Hotell och resten på Skivarps Gäst
givaregård. 

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

Dubbelbröllop 

Fr v lantbrukare Kurt Georg Jeppsson, Anderslöv, med maka Inger Lille

mor, född Isgren, Skurup, och gjuteriarbetare Arne Jönsson, Skurup, 

med maka Marianne, född Isgren, Skurup. - Foto: Sernert, Skurup. 
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D Vad är det för elf mysliskf trä· 
föremäl som Karin Hansson 

_ träff pä handen! Ja, därom tvista 
lärde-oc.h Qlärde. 

D Den faggiga fingesten hos 
lantbrukare Arthur Nilsson, 

Hjulstorp, och påträffades av 
dennes son vid röjningsarbete i 
Dalbytrakten. Eftersom familjen 
i Hjulstorp samlar på gamla kle· 
noder tog han fyndet med hem 
till föräldrarna. 

O Hela tiden har man undrat 
över vad det unika föremålet 

kan ha använts till. Gissningarna 
är mänga. Formen är sådan alf 
trähistorien vid användandet tro
ligen skall slita fast över hand· 
leden. 

D Av experterna har bl. a. In· 
tendent Nils Olsson vid Ystads 

museum gäll bet pä att examine
ra . det historiska fyndet. Giss· 
nlngarna pä eff försvarsvapen 
tillbakavisar han bestämt men 
tror att "trämanschetten" kan ha 
varit ett beredningsredskap vid 
bakning . eller. använts vid textil· 
arbeten. Dess ålder bestämmer 
hin med ledning av de vackra 
sniderierna l träet till 150-200 

Nigot för · tuffa töseri -Karin. Hansson provar det unika föremålet. ir. Se SISTA SIDANI 
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VAPEN? 
Onekligen en intressant sak tycker 

familjen Arthur Nilsson i Hjuls
torp, men vad kan den ha använts 
till? Ja, svaret på den frågan har 
man inte fått ännu. Men det kom
mer kanske. Sonen Sven hittade den 
unika trämanschette11 vid röjnings
arbete för en entrepenadfirma i Dal
bytrakten. Han tyckte den verkade 
egendomlig och tog den med hem. 

O Där finns den nu bevarad bland 
• de övriga av familjens klenoder. 

Vem löser gåtan med del mysliska förem'ålel? Man tycker om att samla på . gamla 
-===================·--..:·-------'----- historiska saker och då särskilt så-

Den taggiga tingesten 
vållar mycket huvudbry 
Någonting för hästar? 

Nu börjar förslagen droppa in vad det iaggiga föremålet ka!! 
vara för någonting som beskrevs på första och sista sidorna 1. 
måndagens SkD. De som har anmält sitt vetande är tvi lantbru· 
kare. De tror ·att föremålet l fråga . använts atl stilla sinnena pi 
bingstyriga hästar. 

- Jag såg en gång en sådan sak på en auktion, säger den ene 
.av förslagsgivama lantbr. Bengt Olsson, Bengtsåkra, Glemminge
bro. Förklaringen fick jag. av min fader som också var med. Han 

sade att .. den var avsedd att trädas på seldonet mellan hästarna 

när man körde dem i par. Den förhindrade att hästarna, särskilt 
bångstyriga sådana, trängdes mot varandra. Taggarna som rullade 

utmed sidorna på hästarna kändes obehagliga och detta gjorde att 
de gick snällt i selen. 

UTMäRKT SAK 

Ungefär samma teori har sjuttioårige L lantbr. Ernst Wahlkvist 

i Sandåkra strax utanför Skurup. Även han har själv sett och an
vänt en sådan tingest. Den var ett utmärkt redskap för att få par
hästar att gå i selen ordentligt. 

Men en väsentlig sak skiljer deras . beskri~ing från ·det av 

lantbr. Arthur Nilsson, Hjulstorp, 'ägda 'föremålet. D,en sak de 

båda herrarna som ger tipset sett ech använt saknade tumgrepp. 

I stället var hålet rakt igenom helt runt och som sagt utan tum
grepp. Men kanske det förekommit olika slag av sådana "häst- . 
tämjare". Vem vet? 

dana som varit i bruk bland . all-

l 
mogen. Men har månne denna sa· 
ken haft sin givna plats bland de 
övriga allmogeredskapen på den ti
den? Föremålet, som är gjort i trä 
består av två träslag, ek i "man
schetten" och taggarna i bok, som 
omger och är infalsade i denna 
''manschett". Längden är 'ungefär 
tjugo centimeter. "Manschetten" är 
vidare svarvad och försedd med 
verkligt fina sniderier. . Sä'rskilt . 

' tumgrepp har också urholkats inne 
i. ftämre delen av "manschetten". 

O De flesta som sett ·den unika sa-
k en är frestade- att tro .. den har 

haft viss betydelse som försvars
eller anfallsvapen. Påträdd arnie.n 
utgör den en utmärkt klubba ·med 
väldig kraft. Bland dem som . håft 
tillfälle att granska föremålet av 
expertisen är intendent Nils . Olsson 
i Ystad. SkD åkte nämligen in till 

l Ysta· och presenterade det. Han har 
aldrig tidigare sett något dylikt fö
remål. A v snideriema att döma tror 
han den härrör från sena · 1700-
talet. - Men användning som va
pen? - Nej, säger in.tendenten på 
det bestämdaste. Han tror i stället 
att den haft något att betyda som 
beredningsredskap av något slag. 
Kanske vid bakning eller oc~så vid 
textilarbeten. t. ex. beredning av ull, 
lin eller dylikt. 

O Ett annat frågetetken är, att 
hålet där armen s)mlle stickas 

l 
in i trämanschetten är relativt litet. 
Det är inte gjort för en fullvuxen 
ka'rl. I alla ·. fall inte i våra dagar. 

!
Det kan därlör tänkas att for.emå· 
let i fråga kan ha .anvät}ts av: · kvin
nor. En annan· fråga ·· som ip.tendent 
·Olsson i Ystad lämnaqe . obe:sVar-a~ 
var, huruvida föremålet har svenskt 
ursprung. Det kan ju tänkas vara 
infört från utlandet. I så fall blir 
det genast svårare att bestämma. · 



l( vinna oskadd i krock 
i korsning i Skur~p 

En vådlig kollision inträffade pd måndag~middagen vid 11.30-tiden i 

korsningen Viistergatan-Stora Tor ggatan i Skurup mellan en lastbil 

och en kvinnlig skmupscyk!is t. Hon lc1arade sig dock miirk ligt nog ·hel-

' slcinnad undan olyckan. Cyke1n överkördes och totalförstäTdes och även 

kvinnans kappa blev fö1·därvad. Chauffören lyckades dock få stopp på 

sin vagn och förhindrade därmed en tTagedi. På Y stads lasarett dit kvin

nan fördes kunde tnan kons~lltera tltt · hon endast · ådragit sig B'miirre r 

blessyrer. 

- 70 år fyller den 8 april redak
tör Percy Ekberg Sydsvenska Dag

bladet Ystad. 
Red. Ekberg - som under sina 

30 år i Ystad bliv-it något av en 
institution - medarbetar alltjämt ak
tivt i sin tidning. Han är ystads
journalisternas varmt avhållne grand 
old man, obrottsligt koll~al i alla 
lägen och en personlighet som ingen 
födelsedagsruna kan göra rättvisa. 

u-6~ 
.... : ... MOR och BARN ....... 
• 

Fru BIRGITTA HANSELL med döttrarna MONICA och ANNICA, 

Skivarp (Foto: Sernerl, Skurup) 

~~ 

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



Sir ,D 

V altenståndet står sig trots 
!. . torrperiod vid Låremölla 

Lantbr. Gösta Nilssons båda barn Kerstin och Lars-Göran brukar 

ofta se efter hur vattenståndet står vid kvarnfallet. 

Vintermånadern!l bar varjt mycket nederbördsfattiga . .. Dett!l gäller 
även Skurups- och Vemmenbögsbygden. Men någon storre myerkan 
bar inte detta gjort på vattenståndet i det gamla kvarnfallet ':'.'d Lå
remölla gård i Lindby. Här brusar vattnet som vanligt med oformins
kad hastighet. 

- Skall jag vara riktigt petnoga GMIMAL KVARNDAMM 
säger ägaren till Låremölla gård Gös- Lantbr Nilsson är född på Låre
ta Nilsson så har inte vattenståndet mölla gård som bär namnet därför 
varit lika högt i år som ann~~s om att en gammal vattenmölla en gång 
åren när snösmältning och tJalloss- funnits där. Nu finns endast rester
ning sätter in. M:en inte har vattnet na· kvar av vattenfallet, kvarndam
sinat inte, säger hr Nilsson, som vet men och rännan där skovelhjulet, 
berätta att mån~a _av lantbruka:.na som drev kvarnen hade. sin J?lat;;. 
i hans trakter 1 vm ter må;;t . k~.ra Trots att kvarndammen hgger l m
hem vatten från Skurups me_3en dar- vå med boningshuset har lantbr. 
för att deras brunnar har smat. Nilsson aldrig varit rädd för att vatt-

1 . VJSSA OBEHAG net skall gå in i bo:;tade~. 
- En gång har v1 vant hotade. 

Men det är inte alltid trevligt Det var för några år sedan n~r 1 
j att ha ett vattendrag .så nära gå:- det var ovanligt riklig Il:~derbörd, sa-
den, omtalar lantbr. Nilsson. En tid "er lantbr Nilsson Kallådern. som 
innan vattenverket kom till vid ~d- fÖrser kva'rnfallet ~ed vatten lig
åkra så kom allt avfallsvatten 1 det- ger uppe vid Näsbyholmsbäckenet. I 
ta vattendraget. Det spred en obe- det lågt belägna området vid Näs
skrivlig stankt och vi kunde inte byholm samlas fort vatten när 4et 
ha fo~tren öppna för aldrig det. blir för långa regnperioder. En pump
Och yilk~ slamavsättningar det blev station finns numera på området. Av 
sen 1 backen. Rena dyngan. Som någon anledning hade man satt alla 
tur var blev det ändring på förhål- resurser till för att pumpa läns i 
landena, framhåller lantbr. Nilsson. Näsbyholmsområdet. Följd.en blev att 
Samma besvär .. har. man haft med vattnet praktiskt taget steg över alla 
vattendraget nar d1ket blev rensat bräddar vid Låremölla, omtalar lant
på all vildvuxen vegetation härom- br Nilsson. Vattnet steg över för
året. De som. utförde detta arbete ldfunningama i dammen och trängde 
vekvärnade · sig inte till att draga in i bostadshuset. Det var enda gång
upp det till.-'• kantema man huggit ! en, säger han med eftertanke. l van- . 
n~r. Vad. blev följden? Jo lantbr. liga fall · lever vi i fullständig. ro 
Nilsson f1ck allt grenverk m. m. ner 1 och njuter av vattenbruset, som finns 
till sig i dammen och vid fallet. Här bara ett tiotal meter !Tån bostaden. 
har det blivit liggande. Men inte är 
det vidare prydligt att se virrvanet 
av grenar som tornat upp sig. Så 
är ' det när arbetet skall gå fort Ull" 

l dan, säger lantbr. Nilsson. 
L A. A-n. 



Tvåårig arbetsledarkurs 
har haft sln kursfinal 

fr v ingenjör Arthur Christensson som haft lektioner i yrkes
räkning med ncigra av eleverna, Kurt Andersson samt sittande Kjell r 

Isaksson och J an Pers so:. Skurup. 

Sista lektionen har nu hållits på Skurups yrkesskola i den nya 
arbetsledarkursen för verkstadsanställda, som började på skolan för 
två år sedan. Tillsammans nio elever går ut från kursen. Många 
gånger ·under kw·stiden har det varit jobbigt värre att plöja igenom 
alla ämnena, tillsammans 16 stycken. - God hjälp har varit den 
minutiösa planläggningen, framhöll kursledaren, rektor Herluf Lind
ström, vid en tillbakablick under kursens sista lektionstimme. 

För yrkesskolan i Skurup innebär 
de nykläckta arbetsledarna premiär 
på en ny kursform. En kursform som 
man tänkt ta upp på nytt till. hösten. 
Denna arbetsledarekurs har utarbe
tats av Sveriges Mekanikerförbund 
och Sveriges Verkstadsförening och 
omfattar tillsamman;; 448 timmar för
delat på 16 olika åmnen. För Sku
rups yrkesskola är det längsta del
tidskursen som hållits hittills. Allt 
har dock klaffat perfekt, omtalar 
rektor Lindström, då kursen är myc
ket välplanerad. Vari e lektion är ut
förligt beskriven och de audovisuella 
hjälpmedlen bra utnyttjade. 

GOTT SAMARBETE 

Samarbetet kursmedlemmar och 
lärare emellan har varit mycket gott, 
omtalar rektor Lindström. Det har 
närmast kunnat liknas vid den anda 
som förekommer vid cirkelstudier. 
Varje kurs har avslutats med prov 

LQCh studieresor har under kurstiden 

gjorts till olika företag i södra Skåne. 
Tillsammans har 16 lärare varit en
gagerade i de sexton olika ämnena. 
Flitigast anlitad som lärare har varit 
ing. Arthur Christensson, skurups
verkens konstruktionsavd. Han har 
meddelat undervisning i flera av de 
i kursen ingående ämnena. 

.CHANS ATT AVANCERA 

Arbetsledarekursen ger deltagarna 
möjlighet till att avancera inom sin 
bransch. Samtliga har varit anställda 
inom verkstadsindustrien tidigare. 
Sex provkurser startade hösten 1960 
vid yrkesskolorna i Eskilstuna och 
Linköping. Hösten 1961 började in
om landet ca 1.000 och hösten 1962 yt
terligare ca 1.300 elever denna ut
bildning, som f n finns vid några 
tiotal yrkesskolor. 

De nio elever som nu klarat av 
kursen vid Skurups yrkesskola är: 
Kurt Andersson, Valter Andersson, 
Skurup, Ernst Bengtsson, Rydsgård, 
Volmer Gram, Rynge, Kjell Isaksson, 
Curt Johansson, Anders Lövgren, 
Axel Mårtensson och Jan Persson, 
Skurup. 

c.•/ /c / -<;?J 
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PREMIÄRKURs NU SLUTFöRD 
VID SKURUPS YRKESSKOLA 

Rektor H. Lindström t. v. tillsammans med en kvartett av de nya 
arbetsledarna. Fr. h. Axel Mårtensson, Skurup, Ernst Bengtsson, Ryds

gård, Volmer Gram, Rynge och Curt Johansson, Skurup . 

. Slute~. gott, all.ting gott. Så resonerade häromkvällen rektor Herluf 
~mdstrom och mo elever vid Skurups köpings yrkesskola. Yttrandet 
fora~leddes av att sista lektionstimmen var undanstökad i en fyra 
te,rmm~r _lång arb~tsledarkurs för verkstadsindustrin. · Kursen är den 
fors~ .. I sitt slag VId skolan och de nio .eleverna kan därför sägas vara 
premiarelever. 

Egentligen utgör den nu avsluta- hovet av detta. Men . det går även att 
de arbetsledarekursen en serie om hoppa in på ett senare kurssteg i ut
fyra olika .kurser, var och en med bildningen beroende på förkurrska
en o~~attnmg av en termin. Var~e perna. Det sistnämnda är just vad 
k~rs ar ett avslu~t helt men samh- som praktiserats av flera av de nu 
d1gt en ~yggde~ 1 .en komplett yr- utexaminerade nio eleverna vid Sku-

1 

kesteoretlsk utbildnmg. Det går såle- rups yrkesskola 
des att dels börja från grunden · 
om kursdeltagarna kulle känna be- PASSAR GENOM PABYGGNAD - .. r Kurserna är uppbyggda så, att för-

GOD PLANLAGGNING sta !kursens ger elementära kunska-
Denna kursen har varit synnerli- per i mätning, rLtningsläsning, verk

gen 'väl planlagd, omtalar rektor lJ· tygs- och maskinvård. De fortsatta 
Lindström. Varje lektion har vant kurserna ger successiv påbyggnad in
utförligt beskriven i detalj och de om de nämnda ämnesområdena samt 
audiovi'SueHa hjä'ipmedlep. har kom- introducerar nya avsnitt. I Sverige 
mit till flitig användnihg. Utbild- startade sex provkurser under hös
ningsplanerna har utarbetats av ten 1960 vid yrkeskolan i Eskilstuna 
Sveriges Mekanförbund och Sveriges och Linköping. Hösten 1961 började 
Verkstadförening tillsammans. Sam- ca 1.000 och hösten 1962 ytterligare 
arbetet mellan lärare och elever har ca 1.300 elever denna utbildning som 
hela tiden varit synnerligen gott och f. n. finns vid några tiotal yrkes
gått i ren cirkelanda, framhåller rek- l skolor i landet. 
tor Lindström. Deltagarna är väl vär
da sin examen, ty de har verkligen 
fått jobba för den. Erfarenheterna är 
emellertid så goda att vi redan till 
hösten planerar att sätta i gång med 
en ny kurs av samma sort, omtalar 
rektor Lindström vidare. 

LÄNGSTA DELTIDSKURSEN 
Vid Skurups yrkesskola utgör den 

nu avslutade arbetsledarkuren den 
längsta deltidskurs som förekommit 
hitintills med sina 448 timmar. Des
sa timmar har fördelats med två 
kurskvällar i veckan och fyra tirn-

NYA AVANCEMANG mar varje gång under första delen 
Sista kurskvällen, yttrade rektor av kurstiden. På sista tiden har man 

Lindström några ord till kursdel ta- fått utöka programmet med tre kväl
garna och önskade dem lycka till Ilar i veckan och fyra timmar varje 
med sin examen samt hoppades att gång. Det är således mycket av sin 
den skulle bereda tillfälle till avan- fritid deltagarna fått lägga i kursen. 
cemang inom de respektive företag Sammanlagt har utbildningen om
där deltagarna är anställda. :fattat 16 olika ämnen med samma 

De nio som är premiärelever för )antal lärare som undervisat. Flitigast 
arbetsledarekursen vid Skurups yr- :anlitad lärare har varit ing. Arthur 
kesskola är: Kur\ Andersson, Sku- : Christersson vid Skurupsvel'kens 
rup, V alter Andersson, Skurup, :konstruktionsavdelning. 
Ernst Bengtsson, Rydsgård, Vohner c 
Gram, Rynge, Kjell Isaksson, Sku- : 
rup, Curt Johansson, Skurup, An-
ders Lövgren, Skurup, Axel Mår- • 
tenson, Skurup och Jan Persson, 
Skurup. 

A. A-n. 
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Grundläggande yrkeskursen 
avslutitdes i går i Skurup 

Skols'fyrelsens vice ordf. nämndeman Theodor Mårtensson, Svens
torp f. v. och rekfor Gunnar Knutsson, andre man fr. h. tillsammans 
med de avgående eleverna Lennart Persson, Skyfts Wemmetlöv, Sven 

Göran Wexf, Alslad och Kjell Hansson, Trelleborg. 

Eleverna vid den grundläggande yrkeskursen, tidigare vinterkursen, 
vid Skurups lantbruksskola hade under torsdagen avslutning. Sam
manlagt utexaminerades 39 elever från kursen, varav det stora flerta
let eller 32 kommer från Malmöhus län och 6 från Kristlanstad län 
samt en från Södermanlands län. Kursen har varit mycket ambitiös 
och genomsnittsbetygen höga framhöll rektor Gunnar Knutsson i ett 
anförande vid avslutningen. 

Programmet för avslutningen bör- bergs fond), Ingvar Christoffersson, 
jade med estraddebatt i en av sko- Jordholmen (Toftebos fond och Sku
lans lektionssalar. Det var fem av rups Jordbrukskassa), Gunnar Pers
eleverna som förde en sakkunnig son, Torshäll (Huldbergs· fond), Rolf 
diskussion om svinproduktion och de Andersson, Jordberga (Skurups Me
olika alternativ man har att välja jeriförening), Lennart Persson, 
ibland här. Diskussionsledare var Skytts-Vemmerlöv (Skytts häradsgil
klassens prfmus Göran West från le), Hans-OvE' Andersson, Trelleborg 
Alstad. Alla hade var sitt produk- (Skytts sparbank), Kurt-Ingvar An
tionssätt att presentera, nämligen dersson, Glemmingebro (Jordbru
smågrisproduktion, avelsdjursuppföd- kets Föreningsskolas premium), 
ving, gödsvinsproduktion baserad John-Erik Nilsson, Krageholm (bok
dels på inköp av djur och dels på premium), Inge Jönsson, Flyinge 
egen uppfödning. Debatten. var sak- (bokpremium), Claes-Ingvar Brodin, 
lig och, gav faktiskt en glimt över Klagstorp (bokpremium). Vidare till
de reflektioner som kan uppstå vid föll stipendier ur Hans Nilssons stif
val av produktionsform. Men ytterst telse (200 k:· vardera: Kjell Hans
är det, som rektor Knutsson efteråt son, Trelleborg, Rolf Anders
uttryckte det, arbetstillgång, bygg- son, Jordberga och Sven Johans
nadsbestånd och produktionsinrikt- son, Sjöbo samt stipendier ur CUF:s 
ning i övrigt på gården som får av- stipendiefond (50 kr vardera): Bengt
göra. Efteråt följde film om fläsk- Ake Nilsson, Anderslöv, Hans-Inge 
produktion. En ny sådan gjord av Persson, Skurup, Per Gunnar Mår-
husdjursinstruktören iKalmar län tensson, Onslunda, Ingvar Larsson, 
Nils Erik Nilsson. Skurup och Kjell Hansson, Trelle

borg. 
Slutligen tackade elevkårens ordf. 

PREMIEUTDELNING 
Fortsättning fölide i aulan, där Hans-Inge Persson, Skurup lärare 

rektor Knutsson gjorde en genom- och personal och överräckte blom
gång över kursverksamheten, riktade buketter innan nämndeman Mårten
några ord till eleverna samt deladt! son gav eleverna några ord på vägen. 
ut premier biträdd av skolstyrelsens Avslutningen slöts med betraktelse 
vice ordf. nämndeman Theodor Mår- av kyrkoherde Gunnar Wallin, Sku
tensson, Svenstorp. De som erhöll l rup och psalmen "Härlig är jorden". 
premier var följande: Göran West, Efteråt följde middag i skolans mat
Alstad (Skurups sparbank och Huld- salar. 

/CJ/ - 6y 
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, ....... MOR och BARN ....... 
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Fru MAJ-BRITT JONSSON med barnen INGELA, 5 år, och 
ANDERS, 3 år. (Foto: Sernerl, Skurup) 
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l( ursfinal • Skurup l 

Skurups lantbruksskola har haft kursfinal på en grundläggande yrkes

kurs med 39 ·elever. 32 var mantalsskrivna i Malmöhus län, medan sex 

bor i Kristianstads län och en kom från Södermanland. Medelåldern 

bland de utexaminerade låg kring myndighetsstrecket. På bilden är det 

Kjell Hansson, Trelleborg, Hans Ove Andersson, Trelleborg, Lennart 

Persson, Skytts Vemmerlöv, och Sven Göran Wext, Alstad, som studerar 

sina betyg. 



Avslutning för 163 elever 
vid Skurups Lantmannasl\.ola 

Från kwsav!!l)Jtnip~:en viJI Skurup~ laQtJ:» ~J-IJllll~~o)a. :På l:lild~Q 

11es fråq. vänster ~nnart PeJJsson, Skytts VemmerWv, Giirll-n 
Wext1 MstiJ.d, ocll Kjell Hansson, Trelleborg 

S~urpn~ LaJJ.tmann&Sko)~J, ha- son, Skytts Vemmerlöv, 7tl l;"r 
d~ j tor&dags av~lu~ing på från Slrytts H~radsgille, Hans 
sin grundläggande yrkeskurs Olof Andersson, Signestorp, 75 
och samtidigt också avslutnin~ kr från S!rytts Sp.arl:}anl} 011h 

på viJJ.terkur!iern~t. 163 el~ver ~las Ingyar Brodin, Kl11gstorp1 

har 11ammanlagt deltagit i kur- bokpremier. 
serna. Tre }luvudkurser har va-
rit anordnade med sam,:n~nlagti-------------_J 

64 delta~~tre och sex kurser om 

en tm fyra veckor lla.de .s~tmlat 

99 deltagare. 

Av&Iutningen inledqes med 
ett estr;idsarrital där en del av 
eleverna gav sina olika syn
punkter på svinproduktion. Där
efter visades en film om samma 
ämJle innan rektor Gmmar 
Knutsson lämnade en redogö
relse om kursverksamheten. 

skolstyrelsens yiae ordföl'an
de, nämndeman Teodor Mår, 
tensson, Skurup, avslutade där
efter · kursen och kyrkoherde 
Gunnar WalLin höll en kort be
traktelse innan man samlades 
till gemensam middag. Vid 
middagen taclmde~ 11ektor 
Knutsson från elevernas föräld
rar av lantbrukare Tryggve 
WilheJmsson, Skurup, 

Bland dem som på avslut
ningen erhöll premier var Gö
ran Wext, Alstad, 150 kr frål) 
Huldbergs fond och Skurups 
sparbank, Ingvar Kristoffers
son, J ordholmen, 150 kr från 
Toftebos fond och Skurups 
Jordbrukskassa, Rolf Anders!>on 
Jordberga, 100 kr från Skurups 
Mejeriföreuing, Lennart Pers-

YSTADS ALLEHANDA-i&rdagen. den l f april f 964 

Veckans brudpa1 

L antbr . K uTt Gem·g J eppsson Anderslöv med maka I nger Lillemor, 
f . I sgren, Sku:n~p samt gjuteTiarbetaTe A Tne J önsson SkU!·up med 
m ak a M m·ianne, f. Isgren, Skurup. · (Foto : ·SernertSkurup) 

.. ....... M()R och BARN ........ 

GUNBORG WAHLKVIST med dottern EVA, Dalby 
(Foto: Sernert, Skurup) 

······································ ~ · · ····· 



Inte mindre än 23 slyeken deltog i träffen, vilka här ses samlade 

Konfirmander hade 35-årsjuhileum 
under söndagen i Börringe kyrka 
Konfirmandträff hölls under sön- De1tagarna i träffen var Johan 

dagen i Börringe kyrka av 1929-års Svensson, Anderslöv, Valter Anders
konfinnander. Många av de 44 kon- son, Bön·inge, Erik Lorentzon, Dal
finnanderna hade samlats till träf- by, Erik Berlin, Vitaby, Gunnar 
fen för att åter få se sina konfir- Nilsson, Skurup, Len art Olsson, 1 
mandkamrater, vilket för många var Malmö, Einar Hägg, Lomma, Nils -
ända sedan den dagen man lämnade Nilsson, Trellebong, Erik Olsson, Ystad 
kyrkan efter konfirmationen. Detta Minuni Karlsson, Hälsingborg, Elsa 
innebär 35 långa år och på den ti- Svendler, Hälsingborg, Agda Larsson 
den hinner en hel del ändras och Anderslöv, Elsa Lindkvist, Malmö, 
då även to.tseendet. Ethel Svensson, Skurup, Anna s ten-

Initiativtagare till 35-årsträffen var beck, M.almö, Greta Härstedt, Mal
frk Anna · Larsson, Kävlinge. Hon mö, Inga Larsson, Minnesberg, Mär
har lyckats leta rätt på de flesta av ta Stoltze, Bön·inge, Anna Palm, 
de gamla konfinnandkamraterna, Lund, Margit Olsson, Genarp, Annie 
trots att de flesta numera bor långt Norlin, Skabersjö, Astrid Persson, 
från Börringe. Vid jubileumsträffen Staffanstorp och Anna Larsson Käv
samldes man i Börringe kyrka för linge. 
att övervara gudstjänsten med kom- !--------=---====------' 
minister Sjöstrand, Börringe. Krans-
nedläggning ägde också rum på kon-
finnationslärare prosten E. W estbergs 
gravplats och en avliden kamrats 
g>rav som ibåda har sin .gravpla:ts i 
Börringe. slutligen blev det gemen-
sam supe på Svaneholms slottskrog. 

t 

r /fi Y 

JDRQITSDJPLQMERADE · Riksidrottsf~r~undefi 
grundkurs for tdrotts

ledare hade på tisdagskvällen 'sin final med dipomutdelning av ordföran: 

den i Ungdomens råd, Gunnar Hansson, Skurup. Inalles har 16 deltagiC r i kursen som letts av yrkeslärare Sven Persson, Börringe. Den har p~ 
· l1 gått under fem veckors tid. På bilden återfinns diplomerade Ann Marie 

() 
Persson, Leif Olsson, Anders Nilsson samt kursledare yrkesiiirare S~e~ 
Persson, Börringe. . · _. 



~odevisning i Skurups 
husmodersförening 

Kappor och dräkter, vardags pch 
finklänningar, mockasaker och nap
pasaker kommer Wiekroans bekläd
nad att visa vid mannekängvisningen 
i Husmodersföreningens regi på Sku
rups Hotell, onsdagen den 15 april 
kl. 19.00. Arets mode bjuder på 
många intressanta saker och det blir 
det allra senaste beklädnadsaffären 
kommer att bjuda den publik som 
samlas. Medverkan kommer det ock
så ·att bli av Chics modeaffär, spe
cialist på hattmode. Vårens hatt
mode, moderna mössor och vackra 
modellhatta·r kommer mannekänger
na att vara skrudade i när de bär 
upp sina olika kollektioner. Manne
kängand<et kommer att göras av Sku
rups husmoc;!ersförenings egna vid 
detta laget ganska så rutinerade 
mannekänger jämte en yrkesmanne
käng. Behållning<en av den trevliga 
modevisningen kommer bl. a. att gå 
till välgörande ändamål. 

Avancerad uppvisning i Skurup 
i gymnastik av Malmöflickorna 

Malmöflickorna visar 
Skurupsgymnasler. 

prografTI för 

Maln'iöflickorna, · som vunnit stor berömmelse för sitt förnäma gym
nastikprogram, gjorde under söndagen Skurup den äran. Det var fyra 
av de i trup.Pen ingående flickorna som gav uppvisning i gamla folk
skolans gymnastikhall och dar ·medlemmar från Skurups frivilliga 
gymnas~ikförening var· intresserade åskådare. 

Egentligen var Malmöflickornas vid gymnastikuppvisningen på Bal
program upplagt för att filmas. Gym- tiska spelen i Malmö. 
nostikföreningens ledarinna gyrona- Flickorna stod under ledning av 

sin 1edar.inna gymnaJStikclir. Leida l 
stikdirektör Else Andersson, Skurup Leesment och den uppvisning som 
vill nämligen ha Malmöflickornas gavs var fulländad i sin gradösa stil 
uppvisning till att användas i un- och samstämmighet. Ungefär en 
dervisningssyfte. Den uppvisning de ~aii'VItimme varade U~p~IYVisningen, och 
fyra Malmöflickorna gav var egent- f1lmades av Skurupsfotografen Hans 
ligen det program som skall visas Sernert. · 

~ 

l Samla frimärken en kul hobby 
för grundskoleelever i Skurup 

av grabbarna i filatelistklubben samlade kring ledaren studie
Per Sjödin. Fr. v. Per Ola Nilssbn, Lars Eric Ringberg och 

.Alf Hi.ilzel. 

En filatelistklubb är värdefull för 
ungdomar som har intresse av att 
samla frimärken. En ordnad sådan 
har saknats l Skurup tills för nå
gon månad sedan när studielektor 
Per sjödin vid Skurupt grundsko
la, själv filatelist, samlade de skol
tingdomar som är intresserade av 
att Sllmla frimärken i en gemen
.sam klubb. Utbytet har sedan klub
ben bildats varit enbart gott. 

Som- pedagogiskt hjälpmedel är 

Idrottsledarekurs i Skurup 
l 

avsl~tades under tisdagen i nya för
samlmgshemmet, efter att ha pågått 
under 5 veckors tid. Kursen utgjorde 
~iksidrottsförbundets grundkurs rör 
1drotts!edare och har anordnats i regi 
av Skanes idrottsförbund och Yng. 
domens råd _i ?kurup. Sammanlagt 
har. 16 delb~~lt 1 kursen. Ledare har 
v.ant yrkesiarare Sven Persson Bör
rmge, och olika ämneslärar~ har 
'me~delat undervisningen. 
. V1d avslutningen var ordföranden 
~. Ungdomens råd, Gunnar Hansson 
A.ngsro, ~ärvarande. Han delade ut 
d1plom. till kursdeltagarna och' ytt-· 
rad e nagra <;>r d ·.om idrotie.ns Iretty.
delse och sarsklit vikten av goda 
ledare. 

De som erhöll diplom för genom
gången kurs var: Roland Axelsson 
Skurups A.IF, Göte Bergh, Skurup 
AIF, ~enr:.art Borg, Heleneholms IF, 
Malma, qoran Ekblad, Grundskolans 
GolF, S1gvard Hansson, Skurups 
bågskytteklubb, Bertil Kullberg 
Skurups AlF,, Gösta Malmberg, SoGK 

l 
Pantern, SklVarp, Claes Månsson 
Grundskolans GolF, Inge Johansson: 
Rydsgårds AIF, Anders Nilsson 
Skurups bordtennisklubb, Dan Nils~ 
son, Skurups hockeyklubb, Leif Ols
son,. Grundskolans elevråd, Ann
Mane ·~er.~on~ Skurups kvinnliga 
gymnastJkforenmg, May-Lis Persson 
Grundskolans GolF, Göran Serne~ 

! S~urups badmintonklubb, och Bertil 
Sovgren, Skurups sportklubb. 

derana hobby verkligt värdefull. Den 
ger besked om viktiga händelser, 
personer och annat i olika länder. 
Många av de frimärksintresserade 
ungdomarna som besöker den ny
bildade Skurupsklubben har samlat 
frimärken i åtskilliga år förut och så
ledes hunnit få ihop en ansenlig 
samling märken. Roligt är också att 
denna hobby ger ett bestående vär
de, d. v. s. om man vårdar och är 
särskilt noggrann om sina samling
ar. Varje märke har sitt katalog
värde och vissa rariteter är ju uppe 
i betydande summor. 

Ungdomarna i klubben brukar sam
:las med jämna rueHanrum v~rj-e 
torsdag, i gamla skolans bespisnings
lokal efter lektionstid när skolan är 
slut för dagen. Här roar man sig 
med att diskutera nyförvärv, byta 
märken och i allmänhet vårda sina 
samlingar. studierektor Sjödin ger 
ungdomarna värdefulla tips och råd 
i fall man skulle råka på en nöt 
som är särskilt svår att knäcka. 

Var och eh av fllatelistklubbens 
medlemmar har sin egen specialitet. 
En av grabbarna samlar på enbart 
Sverigefrimärken. Men det finns na
turligtvis många olika variationer att 
välja mellan. En specialitet är t. ex. 
att samla s. k. motivfrimärken. Dt\t 
kan ge en hel del kunskaper att gå 
in för samlingarna i specialiserad 
form. 

A. A-n. 



rorsdagen den 16 aprill964 

.Flof.t modevisning i Skurup 

På de två första b ilderna (t. v.) visar fru Birgitta Sjöström, y rkes

mannekäng til l professionen, upp eleganta fritidsplagg, och t . h. är 

det fru Ninnie Sjöström, Skurups Husmodersförening som visar upp 

en vacker mellanklänning i shanglung. 

En 'välarrangerad modevisning hölls under onsdagskvällen på 

Skurups Hotell med Skurups husmodersförening som arrangör. Inte 

mindre än 200 damer hade infunnit sig .för att titta på vad skurups

firmorna Wickmans Beklädnad och Chic's modeaffär hade att visa av 

vår- och sommarplagg jämte käcka och pigga hattar. För rnaune

kängandet stod medlemmar från Husmodersföreningen jämte yrkes

mannekängen Britta Sjöström, Malmö. 

Stora salen på Skurups Hotell jäm
te foaj en hade tagits i anspråk för 
besökarna. Vackra dekorationer hade 
satts upp av Lindskogs blomsterhan
del. Konferencier var köpman Ove 
Wickman, och bakgrundsmusiken 
sköttes av fru Solveig Almk-vist. 
Kvällen började med att Husmoders
föreningens ordförande, fru Inga 
Lindgren, hälsade välkommen, var
efter hr Wickman omedelbart tog vid 
och påbörjade visningen. 

liga, men kanske inte plagg för vem 
som helst. 

DUBBELVÄVT I KAPPOR 
skall det vara i vår, det märktes på 
det stora antal modeller som visades 
fram. Många av dem är verkligen 
djädva i snittet och inte så li~t Pa
risinspirerade. Fritidsplaggen 1 år 
skall vara de populära eJastabyxorna 
tillsammans med en härlig orlonjum
per. Men även guldskinn i jacka och 
svart skinn i byxa skall gå fint, om 
man vii lvara lite djärvare. 

KLÄNNING I MOCKA Festklänningen skall i vår vara två-
Ett hundratal nummer visades upp färgad i stora rutor på framsidan el

av olika plagg. Mest frapperande var ler också i pastellfärg i gult eller 
kanske de många nya material som rosa, de absoluta modefärgerna. 
kommit ut till sommarsäsongen. Des- Även blommigt går fint liksom en
sa gör det till en barnlek att själv färgat vitt och svart. Eleganta res
tvätta plaggen och sedan bara hänga plagg fanns också med i de olika kol
upp dem till tork. Sedan är de lika lektioner som visades upp. 
fräscha och fina igen. Bland detta En och en halv timme fick de när
nya material kan nämnas chrimpline varande studera vår- och sommar
och diolen. strukturen i tygerna är modet, och applåderna vid slutsigna
också underbar. Svala och luftiga len visade att visningen uppskatta
sommarklänrlingar i terylene visades des. Den var också verkligt välarran
också, och bland de mera exklusiva l gerad, och vi noterar med tillfreds
sakerna bör nämnas klänningar i ställelse att den hör till de visningar 
mocka ,som med verklig elegans bars som kommer igen varje år, till gläd
upp av fru Sjöström. Mjuka och här- je för Skurupspublikeh. 

Nyårsbön vid 25 år 
Under mitten och sista delen av 30-

talet stod .S~urup~ köping i sitt flor 
D Det skulle emellertid dröja ända vad aff~slivei 'anbelanger och även 

D tills den l januari 1939 innan i betraktande av andra åtgärder 

D Skurup nr 5 blev inkorporerat som vidtogs i kommunal regi. Så

D med. köpingen, vilket kom i sam- ledes skrevs bl. a. om Skurup år 1936, 

O band med nya bestämmelser om "att samhället som sådant sysselsatte 

D ~':!?n~~;=~:i:fta~t~~~~e\r~: invånarna till största delan med 
D affärsverksamhet". 
D system inom tätbebyggt område. Byggnadsverksamheten tog också 

fart under denna tidsperiod och där

om vittnar bl. a. de många "funkis
villor" som blev byggda i ytterområ

dena av den urspnmgliga köpingen. 

Kanske framförallt Svaneholmsvägen 

vittnar om expansiof1. från denna tid 
och området mot Flintebro. 

Ar 1939 var året då Skm·up varit 1 

Jköping i 25 år och detta högtidlighöll 
man i Skurups kxrka med nyårsbön. 

'\\ 
1 



l(natlefotboJI vid Skurups AlF 
. "~. '. ..:/ ' 

Skurups AlF presenterar i år en 
ny giv för ungdomsarbetet. Före
ningen ämnar nämligen införa s. k. 
knattefotboll på programmet. Den
na nyhet är. ett led i den upp
ryckning av ungdomsarbetet, som 
.SAIF nu genomför. 

Ungdomssektionens chef, tränare 
och allt ' i allo är Rune Oh Is
s o n, tidigare A-lagsspelare i Sku
rup, för övrigt en mycket bra 
sådan, men han har nu lagt av som 

' aktiv fotbollsspelare. Atminstone 
1 hävdar han det' själv . . 

l Knattefotbollen kornmer att genom-~ för knattefotbollen är tänkt att ske 
föras som en serie med sex lag. La- någon gång i maj, och matcherna 
gen skall best$! av sju spelare i skall förmodligen spelas på stattenas J 

åld~rn nio till tretton år, och varje f9tbollsplan. 
lag kommer att stå under ledning .. 
av en A-lagsspelare, efter vilken • TRANINGSINTRESSE 
laget också får sitt namn. Starten De träningstimmar som SAIF:s 

ungdomssektion tilldelats i idrotts
hallen - torsdagar tränar 14-16-
åringar och fredagar 10-13-åringar -
är mycket välbesökta. Totalt tränar 
ett sextiotal ungdomar och i genom
snitt per vecka cirka fyrtio stycken. 
Träningen Qörjade för två månader 
sedan, då handbollssäsongen slutade. 
Inom de närmaste veckorna kommer 
träningen att flyttas utomhus om 
vädret så medger. 

• SERIER OCH ' SKOLLAG \ 
Två pojklag, ett 16-års och ett 14-

års, ämnar •föreningen låta delta i 
seriespel. . 

Den intensifierade ungdomsverk
samheten tjänar också syftet att få 
fram bra skollag. 

Det stora träningsintresset får till 
stor del tillskrivas Rune Ohlsson och 
hans träningsmetoder. Hans entusi
asm för teknikträning har .verkligen l 
vunnit gehör. 

1 

Sphinx. l 
Preparerade 
SOLDATER 

T·re hundra väl'!lJpli'!titiga vid Ka 5 
i Hämösand har de senaste dagaT
na de1tag~t i en vetenskaplig un

dersökning av fHm!m 491. De väm
pH~tiga har f olika grupper fått se 
både den censurerade och den 
ocen:sui•eTade filmen. DessförJnnan 
hade de· värnpj,i.~tiga preparerats i 
en specie11 riktning för att ge dem 
en förutfarttad mening. För en del 
presenterades enbart goda recen
sioner, medan andrra delgavs enbart 
negativa omdömen om fil1men. De 
vämpli:Miga fick sedan fylla i vis
sa frågefurmulär. 

Avsikten med undersökningen, 
som görs av socirllilogiska inst1tu
tionen vid Uppsala universiltet, är 
att söka ikasta ny.tt ljus över cen
sm·en och dess normer. Initiativet 
tiU experimerutet, som bekostas av 
svenska fHminstiturtet, haT tagi~ av 
docenJtema Ulf Himmelstrand och 
Joachim Israel. 

Det unga lotbolls-Skurup andäktig beundrBn inför Rune Ohlssons bollkonsler av den högre skolan, 

- Det har ockiså genast kunna.t 
konstBiteras artt den förutfattade me
nmgen är svår IIJtt av~ägsna, om1a
lar docent Israel. De som getts en 
posLtiv bild av filmen tyck·te den 
va~;: bra, medan de som enbart fått 
ta del . av kritikfyllda recensioner 
hade en helt annan atä.Rning. 



finnas skurupsbornas ägo sen bosatt utanför köpinggränserna och Som ung köping hade Skurup även 

köpingeJ?okens begynnelse. därför fick landskommunen henne på andra problem att brottas med. Gatu-

Egentligen var det järnvägen Mal- sin lott. nätet var . inte det allra bästa och här 

mö-Ystad som lade grunden till kö

pingen. Denna viktiga trafikåder an

lades någon gång på 1870-talet och 

ett stationshus · byggdes pa den plats 

där Skurups nuvarande järnvägssta

r tion är belägen. Denna järnvägssta

jtion blev som en magnet. Allt fler 

hus växte upp runtom den viktiga 

anhalten på banan. Affärer grunda
des och stationssamhället blomstrade. 

D · Nu var det inte längre Skurups 

D by som stod i blickpunkten för 

D folkets intressen utan Skurups 

D stationssamhälle. Affärslivet och 

D industrin fick en fast förankring 

D 
D 

kring järnvägsstationen och år 

1914 hade Skurups stationssam

Förutom ordningsväsendet fick in- erfordrades krafttag för att få ord

nevånarna i köpingen under denna ning på vägunderhållet. Med tiden 

tid en hel del andra pålagor att rätta skulle dock stensättning komma av 

sig efter. Något som man inte behövt de flesta större gatorna, men det 

sörja för innan. mesta av detta kom dock inte förrän , 

på 30-talet. r 
D Där utfärdades ny brandordning År 1918 gjorde Vemmenhögs och 

D år 1915 och likaledes samma år Skytts Kraft AB. framställning om 

D nytt renhållningsreglemente. Des- framdragande av kraftledning till 

D sa föreskrev, att gångbanor, rärm- köpingen/och även detta bör ha varit 

D stenar och avloppsbrunnar skulle en stor händelse i köpingens historia. 

D sopas två ggr i veckan. Under 

D sommarmånaderna före , kl. 8.00 Ofredstider 
D på förrn. och övrig årstid före kl. Skurup erhöll sina köplngrättighe-

0' 9.00. ter mitt under ofredstid, 1:a världs.- ~ 

Matstadga och hälsovårdsstadga in-j kriget 1914-18, och även detta skym

fördes. Matstadgan ville åstadkomma 

betryggande hygieniska anordningar 
D hälle vuxit så pass att man ansåg 
D sig kunna stå på egna ben. vid beredning, förvaring, transport 

och försäljning av födoämnen Detta 
Innan Skurups stationssamhälle f" d ed . k"ttb 'k · · 

.. . or e m srg o es1 tnmgstvång. 
kom så långt att det blev kopmg N ål 'kt' · 
h d .. r ya P agor som var v1 Iga men 1 

l a ~ . äve~ en annan vasent 1g och början främmande och kanske en 

l traditiOnsrik sak flyttats från Sku- . å f" å Ii 

l 

anmg sv r orst e ga. 
rups by. Det var marknaden. Den 

spelade i forna tider en stor roll. skolan ett tvistefrö 
· Tidigare hade marknadsplatsen legat l Den 11 februar~ 1918 kom ett ärende 

.

1 

strax öster om där nuvarande Sku- fram i kommunalstämman som under 

rups Folkhögskola är belägen. Allt l lång tid framöver skulle bli ett 

eftersom Skurups stationssamhälle tvistefrö mellan köping och lands

växte fram och affärslivet koncentre- kommun. Detta ärende gällde förslag 

Text: 
ALLAN ANDERSSON 

Foto: 
HANSSERNERT 

om inkorporering av · Skurup nr 5 

för, som man uttryckte det, erhållan

de av bättre sanitära förhållanden på 

området. Skurups köpings förste polistill· 

syningsman hette Jakob Jönsson. 

Som synes en jovalisk man. 

Senare återkommaride behandling 

av ärendet i kommunalfullmäktige, 

som efter år· 1'919 införts i köpingen, 

framhöll fördelen av denna inkorpo-
rering. Barnantalet hade nämligen tar fram bland protokollsanteckning-

. under viss period krympt så det var arna. Så beslöts således den 25 juni 

rades dit , flyttades också marknads- vissa risker att inte skolform av A- 1918 på kommunalstämma, att anslå 

platsen. Skurups marknad hölls så- t k. d "tthåll . k" ·3.000 kr till lindring av kristidsverk-
. .. • . . yp un e uppra as mom o- . 

ledes 1 Skurups kopmg v1d tiden . I t k ll t h t d t , tt mngarna för mindre bemedlade 
. .. . .. . pmgen. pro o o e e er e a · 

krmg erhållandet av kopmgrattig- en inkorporering av nr 5 skulle be- Summan bestämdes enligt protokoll 

heterna. tyda mycket för köpingen. D6tta om- att utgå under tiden juli-dec. j 

råde hade nämligen 109 barn under 

14 år." Detta förhållande skulle 1·äta 

upp situationen betydligt, 



Bilden t. v. visar Skurup år 1885 och den t. h. hur samma parti av Kyrkogatan ser ut dag. Som synes 
finns inga likheter alls. 

slutet pä 50-talet ersattes den gamla 
konventionella skolformen, folkskola 

och samrealskola, med enhetsskola. 
Det var ett djärvt steg köpingens 
fäder tog i denna sak och i viss mån 
var man pionjärer på området. 

O Enhetsskolan har i dag fullföljts 
O med grundskolereformen. Det har 
O varit många härda kritiska åsik-
0 ter om grundskoleideen och frå-

0 gan är väl om systemet kan anses 
O fulländat ännu. Men huvudsaken 

O i detta sammanhang är att Sku-
0 rup har anammat de nya refor-
0 mema. 

Sak samma beträffande exploate
ring av markområden för byggnation. 

Även här försöker Skurup skapa så 
goda tillgångar som möjligt. 

Något som kanske inte följt takten 
med övrig utveckling har varit in
dustrialiseringen. Nu göres emellertid 
krafttag även på detta område och 

på sistone har debatterna gått höga 
om detta spörsmål. Ingen vet väl vad 
framtiden bär i sitt sköte. 

Ett är dock ganska säkert. Skurup 
måste följa samhällsutvecklingen i 
stort. Hur denna har slagit ut, låt oss 
säga när Skurup st~ inför sitt 75-
årsjublleum, kan bli verkligt intres
sant. Särskilt med tanke pä de stora 
omställningsprocesser som f. n. är i 
gång med folkvandring åt väster, 
framförallt örestadsområdet, rationa-

lisering av vårt jordbruk och sist 
men inte minst detaljhandelns om
vandling. 

Med tanke på att Skurup en gång 

i tiden bildades genom den l starka 
affärskoncentrationen kring järnvä

gen är väl frågan närmast den, om 
detta näringsfång kommer att bära 
upp samhället i framtiden. Kanske 
blir det en industrialiseringsepok som 
kommer att komplettera eller avlösa 
affärsepoken i Skurup. Framtiden får 
visa i vilken riktning det kommer 
att gä. 

Skurup börjar få anor sqm köping betraktat. l år är det 
nämligen 50 år sedan m'an fick sina köpingsrättigheter. 
Detta skedde d~n ( januari 1914 och händelsen firades 
enligt gulnaride protokoll med "illumination och· högtids
tal i det fria". För a lla bosatta inom köpingens gränser 
var det en stor händel-se. Man avsade sig i och med detta 
all sa;,hörj~het med iandskommunen och bildade en egen · 
regim. Meo vissa sociala frågor g jorde att det även i fort
sättningen kom att bli samhörighet mellan landskommun 
och köping. Till detta bidrog framförallt skolväsendet. 
Köpingen kämpade .i många år med att ytterligare få 
vidga sin~ gränser ; så att tillräckligt underlag för egna 
skolor skufle bi ldas. 

Så forts;itte ko.nflikterna i smått tänker fira halvsekeljubileum i större 

mellan köping och landskommun. skala i år. Något sådant är inte be

Ä~da tills i slutet av 40-talet, då stämt inom de kommunala instanser

man åter föll i varandras armar och na. Men på den årligen 'återkomman
föreslog gemensamt samarbete. I dag de Skurupsmässan komtner något av 

är Skurups kommun och köping ett köpingens 50-åriga historia att skymta 

och de arbetar för varandras gemen- fram. Där J;lar man tänkt att ordna 
samma bästa. Kanske är det detta en särskild monter med utställning 

förbund som gör att ' köpingen inte l av gamla värdefulla föremäl som )!:an 

Behållen position 
Denna position har Skurups köping 

behållit under det halvsekel som gått. 
Visserligen har stormarknadsplatsen 
flyttats och den ursprungliga stor

marknaden tänjts ut med en mässa. 
Men marknaden hålles alltjämt inom 
köping~ns gränser. I övrigt är all. 
marknadsföring med levande djur ut
död sedan länge. Men är 1914 hade 

denna handel en inte oväsentlig be
tydelse. Affärerna gjordes på torg
platsen och slöts med besök på 

värdshus och denna handel och van
del var faktiskt en krydda för affärs- l 
livet i köpingen. Det drogs folk till, 

platsen och alltid hå de man något l 
. ärende även i handelsbodarna. 

• Den första fråga Skurup tog itu l 
med som köping var ordningsfrågan. 

En av lantmätare T. Röing ~ 1888 1 
upprättad karta lade grunden tlll var 
dessa ordningsföreskrifter skulle gäl

la. Vissa tillägg gjordes till denna 
och hela arealen för ordningsstad
gans tillä~pning omfattade 134 ha. 
Vissa av bestämmelserna följde an
visningar för rikets städer. Det blev 
även utfärdat bestämmelse1; vid den

na tid om att Skurup skulle bli pro
vinsialläkaresäte. Vidare ombildades 
Skurups samskola till kommunal 
mell~skola och erhöll ett årligt an
slag på 3.000 kr. 

Eget polisväsende 
Köpingen fick oc~å sitt eget polis

väsende år 1914. Den 2 mars 1914 be
slöts nämligen efter votering att anslå 
2.500 kr i lön åt anställande av en 
polisuppsyningsman. Ett förbehåll var 
även utfärdat i ocli med inrättande 
av tjänsten. Den som skulle ta denna 

fick kke förena sysslan med annan 
tjänsl På stämman beslöts också att , 
uppsyningsmannen skulle biträdas av l 
två poliskonstaplar, vilka vardera 'l 
skulle uppbära en lön på 1.200 kr. 

Vid en senare kommunalstämma 
när man hade delningsärende från 

köping och landskommun uppe till ! 
behandling, b.~slöts det "att .köpingen 
övertager avlomngen av pohsmannen 
och att l~dskommunen svarar för 
avlöning åt fjärdingsman och barna
morska". Anledningen till att bam-

1
1 morsl< ~n kom me~ i sammanhanget 
står eJ upptaget 1 protokollet frän 

• den tiden; men förmodligen var hon 1 



UNIK 300-ÅRIG STUGA 
GLÖMD RELIK I SKURUP 

' 
. 

En relik från Baltiska utställningen år 1914 finns i 

Skurup. Denna relik består av en · grovhuggen 300-årig 

timmerstuga med ursprung från N:a Asbo härad. Än i 

dag är stugan ytterligt välbevarad tack vare nuvarande 

ägarens, godsägare Leonard Peterson-Broddas, omsorg 

om den. Historiken kring stugan gör gällande att slumpe~ 

avgjorde att den just hamnade i Skurup. Intressant är 

också att samme person verkställt flyttningen alla gång

erna. 

Hassle-Bösarpslanthrukare 
blev sin egen byggherre 

Att vara sin egen byggherre har lantbr. Stig Mårtensson Hassle

Bösarp prövat på under våren. Nästan helt och hållet på ~gen hand 

har han byggt ett nytt svinhus vid gården. Detta tack vare det ända

målsenliga byggmaterial som finns att få nuför tiden. Väggarna be

står av elementblock i sip01·ex och att resa ·dessa gick snabbt. 

Ca tre veckors tid höll lantbr. vändningen av nyare byggnadsmate

Mårtensson på med att föra upp rial. Skulle uppförandet skett på 

väggarna, gjuta betonggolv och grund gammalt konventionellt vis så hade 

till svinhuset.· Nu är även takstolen inte denna inbesparing kunnat gö

på plats. Här har den händige lant- ras. Byggnaden kommer att täckas 

brukaren ~ock haft hjälp . . Nu får med eternitplattor, vilka också är 

han ett svmhus på 108 kvadratmeter lätta att handskas med genom att 

som kommer att ligga i vinkel till de täcker så stor yta. Lantbr. Mår

den övriga stallbyggnaden. Detta ut- tensson räknar. således med att re

rymme ger plats för 10 boxar. Ut- dan någon gång i sommar ta stallen 

gödsling och utfodring av djuren i bruk. 
skall göras enligt gamla beprövade A. A-n. 

metoder. Något automatiskt har inte 1~-------------

lantbr. Mårtensson tänkt sig. Det 
nya svinhuset skall avses för små-
grisproduktion och inrymma suggor 

HALVA BYGGKOSTNADEN 

Genom att lantbr. Mårtensson själv 
kunnat klara av byggjobbet så räknar 
han med att ha sparat in halva bygg
kostnaden. Detta är tack vare an-

Som synes ligger den 300 år gamla stugan väl inbäddad 

hus idyllen. 

I viss mån har kvarlevan från 
Baltiska utställningen sitt intresse i 
år när man är i gång att ordna 
jubileumsutställningen MILA. Hän
delserna kring stugan vet att omtala, 
att den blev uppförd i Hyllstofta by 
i V ed by socken i N :a As bo härad. 
Helt bevarad i sitt ursprungliga skick 

är den dock inte. 

Från början bestod den av endast 
ett rum, kök och förstuga, som på 
senare tid utökats till att omfatta 
ytterligare ett rum. Händelserna 

1
omtalar vidare att stugan försåldes 

år 1891 till Per N ilsson i Fors by vid 
Klippan. Hä1· stod den till år 1901, 
då den inköptes av Malmö forn
minnesförening. 

Stor sevärdhet 
Ar 1913 blev stugan flyttad till om

rådet för Baltisll:a utställningen, där 

den blev en stor sevärdhet under 
utställningsåret 1914. Stugan var un

der denna period i Malmöhus läns 
hushållningssällskaps ägo och skänk
tes efter utställningens slut till kam

rer Carl Gustafsson. Han lät ställa 
upp den på sitt koloniområde och 
hade sedan en lång följd av år en 
ypperlig sommarbostad, som han lär 
ha skattat mycket högt. 

Skänktes bort 
Ar 1944 behövde Malmö stad om

rådet för bebyggelse och kamrer 

Gustafsson hade då ingen annan råd 
än att låta flytta sin stuga. Men en 
egen jordbit att ställa stugan på sak

nade han och skänkte den därför till 
sin gode vän köpman Otto Håkans
son i Skurup. Denne, som tidigare 

förvärvat ett område på norr i Sku
tUP kallat " raegneh1is" , err gång i 

tiden tillhörigt Svaneholm, lät flytta 
stugan till detta smått historiska 

område. 

Vacker "högstua" 
Där har den stått sedan dess. Så 

småningom ' kom "Braegnehus"-om
rådet i annan persons ägo och då 

j följde stugan med på köpet. Agaren 

godsägare .Peterson-Brodda vet att 
berätta, att interiören är stilenlig 
och väl avvägd. På den tiden när 
stugan blev uppförd hade man inget 
mellanloft utan innertaket följde 

yttertakets resning, s. k. högstua. 
Miljön för övrigt är gjord efter gam

la tiders köpmanshus och stugan har 
mycket värdefullt att visa, fram

håller godsägare Peterson-Brodda. 
Stugan och markområdet "Braegne
hus" kom i Peterson-Broddas ägo 
strax innan hr Håkanssons frånfälle. 

l 
Märklig idyll 

Själva området utgör en orörd idyll 

och på den 9 tnld stora arealen 
härskar fullständig frid. Hela detta 
område lämpar sig utmärkt som fri 
tidsområde, omtalar godsägare Pe
terson-Brodda, som är mäkta för 
vånad över att inte Skurups köping 
har kommit med förfrågan om att 
få införliva "Braegnehus" i sin ägo. l 
Här skulle kunna skapas en förnäm
lig park efter litet röjnini:. \ 

Säljes! 
Storindustrier har redan frågat ef

ter området som fritidsområde, om
talar Peterson-Brodda vidare. Där
för bör Skurup skynda sig om man 
över huvud taget reflekterar över att 
köpa Braegnehus-området. Det torde 
inte dröja så värst lång tid förrän 

Peterson-Brodda låter avyttra det till 
högstbjudande. 

Sällsynt 
Sådana orörda oml'åden som Bra

egnehus får man leta efter i våra 
dagar. Särskilt med sådant läge som 
detta område har alldeles inpå knu-

1 tarna på en köping. Smärre vatten
drag ringlar sig genom parken oc 
förutvarande ägaren, köpman Otto 
Håkansson, hade här för sig att 
grunda ett eget naturreservat. Där

om vittnar ännu kvarlevorna av en 
gammal spång över en av de por lan- 1 

de bäckarna san1t längst in på om
rådet en starkt förfallen stuga i l 
sagostil med blyinfattade fönster. 

A.A- 11. 



ÅRETS SKURUPSMÄSSA 
. ' . ' 

BLIR EN JUBILEUMSEXPO 
Arets ~kurupsmarknad och varumässa den 11-14 jwti kommer 

att gå i jubileets tecken. En särskild utställning konuner att åter
spegla händelserna sen Skurup blev köping är 1914. Vad som gör 
deruta utställnwg intressant är, att även privatpersoner inom 
köpingen får lov att lämna sina bidrag om de har något gammalt 
bevarat sen köpingstidens början för femtio år sen, omtalar skurups
mässans bas, näumdeman B ö r j e L i n d e n, när SkD frågar om 
årets arrangemang. 

Mässkommitten hru· redan varit i 
sammanträde några gånger och vi 
är faktiskt komna långt i år, fram
håller nämndeman Linden. Progrrun
me~ under mäss- och marknadsda
garna håller stilen för att inramas i 
ett jubileumsarrangemang. Under
hållningen kommer att bestå av 
stjärnor, som just nu hör till de po
puläraste. Bland ·de gästande scen
artisterna märks Lill-Babs m~d 

trupp på tillsarrlmans &-7
1 
personer, 

Tina och Marina med följe på 8 

Tidigare är har det stundom sett 
ganska mörkt ut, men till sist hår 
allt ordnat ~pp sig. 

UTSTÄLLARNA FLER 

Nu bör det ju kanske framhällas 
att denna apparaten med mässa och 
marknad blir större för varje år som 
går. Det visar tydligt det ökade 
arbetet. Antalet utställare koll\nler 
i år att överträffa tidigare års, trant
häller näumdeman Linden. Det finns 
många som gjort förfrågan om att 

personer, Ove Thörnqvist med stab få vara med .Även ståndpersonerna 
på 5-6 personer. All;J. hör de till hör till den katego1i som snarare 
toppartisterna just nu, omtalat mäss- ökar än minskar i ~tal. Att här
basen, Börje Linden. bärgera allt fordrar planering och 

SVENSK·TYSKA SANGARE 

Ett stort evenemang blir även 

~ångarvisiten av Malmö järnvägs
tjänstemannakör och tyska staden 
Giibbels järnvägsmäns sångkör. Till
sammans blir det en sångtrupp J;Jå 

omdöme om det skall kunna lö~as 
på smidigaste sättet. 

i:>ROGRAMBLAD 
Nytt i år blir även de programblad 

som kommer att ges ut, omtalar, 
nämndeman Linden. Här är det me-
ningen att varje mäss- och mark-90 man och för att kunna härbärgera 
fladsbesökare skall få redogörels;; för allt på ett tilltalande sätt kommer 
vad mässljll har att bjuda. Men det man att bygga en särskild estrad i 

parken. Sitt framträdande gör de kommer även att bli annat intres
båda sångkörerna i samband meci' .,n sant i detta blad. Bl. a. en kort re· 

sume över köpingens 50-å.riga historundresa på Österlen. I övrigt kom-
mer Skurups folkdanslag att med
verka liksom Skurups sagostunds

ria samt vidare vad Skurup har att 
bjuda i dag som modernt samhälle 

orkester. Det blir jobbigt att få allt betraktat. Alltså på 
att klaffa säger nämndeman Linden. PR-introduktion. 
Men nog för att det skall klatfn. 1 

samma gång en 

A. A-n. 



JORDBRUK HANDEL SJÖ 

Vårbruket inför sin final 
Betsååcl SPECIAL fluga i år 

- Av ALLAN ANDERSSON 
~ 

Vårsådden går nu mot sin final i 

!iÖdra delarna av Skåne. Under 

torsdagen var betsådden allmänt i 

gång och fröna myllades ner på sitt 

särskilda "speciella" sätt. I år går 

det att sätta SPECIAL med stora 

bokstäver framför ordet betsådd. 

Varje gård med litet självaktning 

sår nämligen detta år sina socker

betor med särskild specialsåmaskin. 

Härtill får sockerhetsodlarna sin 

uppmuntran av Svenska sockerfa

briksaktiebolaget. 

Man har nämligen från detta håll 
beslutat att slå på stora trumman 
när det gäller att så med special
konstruerade maskiner. Nya förbätt
rade typer har kommit i marknaden 
och precisionen är fenomenal. Dessa 
'!.!nderverk till rnaskiner sätter fröna 
exakt där sockerhetsodlaren vill att Belsådd Special med ogräsbesprutning på Askliden i Simlinge hos 

de skall vara. Finessen är starkt un- lantbr. Lennart Aide, som syns t. h. samlala med betinspektörsassistent 

"<lerlättad skötsel som kan rationali- • . 

seras till ett minimum. Nytt för året Henry Marlensson, Sk1varp. T. v. Karl Gustav Friis sköter sådden. 

och som har slagit igenom på allvar 
är bandsprutning av den sådda bet- på tw·en när det gäller att bli av med l vill vara försökskaniner. Det kan 

raden på samma gång som betfröna ogräset på kemisk väg. De preparat Sockerbolaget intyga. De har vissa 

myllas ner. Det går nämligen att som finns i handeln f. n. är inte "legomaskiner" ute i dessa dagar som 

montera en ogrässpruta på specialså- hundraprocentiga och mycket bero- sår med SPECIAL till lantbruka,rna 

maskinen. Små fina slangar leder ende av väderleken kring besprut- både med och utan ogräsbesprutning. 

från en vätskebehållare med ogräs- ning och sådd. Helst skall komrna 

medlet ner till en spridare som sitter regn en 8-10 dagar efter sådden. Då 

monterad på varje såaggregat på gör ogräsmedlet bäst nytta. 

specialsårnaskinen. Det är meningen Men ingen bestämmer över vädrets 

att man samtidigt med sådden skall makter och därför tar lantbrukaren 

ta död på allt ogräs i betraderna och l i år vissa chanser när han utför den

på det sättet erhålla ogräsfria betor. na bandsprutning i samband med 

Än så länge får dock betodlarna lita sådden. Det finns dock många som 

På Simlingegården tedde sig betsådd Special på detta vis. Det är 

Valdemar Andersson som här fått en upphöjd plats för att hålla koll 

på maskinen. 

r 

DYRT ATT MISSLYCKAS 

En av dem som under torsdagen 
hade Sockerbolaget till att så betor 
med specialmaskin var lantbr. l!.en
nart Aide, Askliden, Simlinge. Han 
.ät även utföra ogräsbesprutning på 
samma gång. Ca 20 tnld sockerbetor 

låter lantbrukare Aide så på dettal 
sätt för att se hur resultatet kommer 
att bli. Han hopoas på ett gott re
sultat. Ogräsmedlet är för dyrt att 
misslyckas med. Bättre hade varit att 
få fram ett billigare medel för bred
sprutning, tyckte lantbr. Aide. 

En annan man, betinspektörsassi
stent Henry Mårtensson, Skivarp, 1 

som var närvarande vid betsådden i • 
Simlinge kan omtala, att betsådd med 

specialsåmaskin har blivit en verklig 
fluga. Jordberga sockerbruk har 4 

legornaskiner som cirkulerar runt i 
distriktet. De hinner inte med på 
långa vägar, omtalade hr Mårtensson 
som vid denna tidpunkt har en lång 

arbetsdag. Inte nog rn~d att han får 
vara ute och se efter brukets "!ego- J 
maskiner" på dagarna. Om kvällarna 
är han nerringd på telefonen av alla ' 
de lantbrukare som vill ha Socker
bolaget till att så betor med SPE
CIAL. Det lär för övrigt finnas brist 

på sådana r.1askiner och tillverkarna 
kan inte leverera alls i den utsträck
ning som orderna kommer in. Inom 
Jordbergsdistriktet har 60 maskiner 
blivit sålda genom brukets försorg 
detta år, vilket kan betraktas som en 
droppe i havet. 



Stårt gjordes i går i'Skurup 
på förkortad driftsledarkurs 

· Elever · i :· den ' Fr. v. Henry "Gustavsson, 

.Fägerhult, Karsten . BÖrjesson, Skyt!S Ve~merlöv, Hans Andersson, 

Signestorp, Trelleborg, och Sven Johansson, Sjöbo. 

En '-ny ku~sform med namnet förkortad driftsledarkurs tog under ' 

torsdagen sin början vid Skurups lantbruksskola; Den nya kursens 

tillkomst är föranledd av den nya stadga~ för jordbruksundervisning 

och är egentligen en ersättning · för den tidigare helårskursen och 

fortsättningskurs på vinterkurs. Tillsammans 20 . ungd()mar är. pre

miärelever och de · kommer att vistas · vid skolan 5 månader' framåt. 
l ' 

Kursen inleddes med upprop på 1 ringen. En tioårsprognos s~m f drogs 
förmiddagen då rektor Gunnar fram under konferensen VIsade att 
Knutsson hÖJsade samtliga kursdel- man inom den närmaste tioårsperio
taga're välkomna. Dessa fick förkla- den tänkt rationalisera bort vart 
ring på kursens tillkomst och ut- tredje av de lantbruk som fU:tts i 
formning samt · vad den närmast me- dag. I dag arbetar ca 12 proc~nt mom 
riterar till. Ändringar i ·kursplanen lantbruket men om 10 · år fmns en-

l har gjorts såtillvida att eleverna nu- dast 6-7 procent kvar. Detta kom

mera får reducerad un~e.rvisning i l ~er .givetv. !s att innebär~ stot~ föl'
vissa · ämnen bl. a. masKmlara och andrmgar mom de enskilda foreta

! arbetslär a . Kursformen är särskilt gen, poälfgterade rektor Knutsson. 
11lämpad för dem som tänkt vidare- Mycket av framtidens jordbruk är 
utbilda sig och är även meriterande tänkt skötas med datamaskin, men 
för inträde till lantmästareutbildning en sak kan inte beräknas med dessa 

J på Alnarp. · datamaskiner, menade rektor Knuts

EFFEKTIVIsERING 
VIKTIG 

son, och det är näringsidkarens ut
bildning. Det kommer också att sat
sas hårt i framtiden på utbildning
ens område inom lantbruket. Något 

Rektor Knut_sson kom vidare in på som behövs med de svåra problem 
omdaningen mom lantbruket och och hinder som lantbruket kommer 
relaterade i stora drag en. konferens 

1 
att brottas med. 

som hållits 'i veckan på Alnarp, där 
jordbruket i framtiden varit under HöG MEDELALDER 

debattform. Det framkom under kon- De kursdeltagare som ·går den för

ferensen, framhöll rektor Knutsson, kortade driftsledarkursen är relativt 
att många effektiviseringsvägar finns uppe i mogen ålder, vilket gör me

att välj~ mellan inom lantbruksnä- delåldern hög. Några har redan egna 

jordbruk och en kommer att gå på 
Metropol i Skurup särskilda specialvillkor. 

visar fredag-söndag den berömda Eleverna i premiärkursen är: Hans

Hasse Ekmanfilmen "Min kära är Ove Andersson, Signestorp, Treile-r 
en ros"·. Denna film är Hasse Ek- borg, Rolf Andersson, Jordberga, 

mans 40:e film som re . .:issör och be-
1 
Klagst'?.rp, Jan A:t?;d~rsson-Möller, 

tecknas som både choc-kerande och l Klasarod, .. Kar?ten Bol'jesson, ~kytts 
överraskande. I rollerna Gunnar l Vemmer lov, E~nar Carlsson,. Hog~by, 
Björnstrand, Gunnel Lindblom, Alf Bror Jarl Chnsander, Olstorps ~ard, 
Kjellin och Fam Ekman: · Skurup, Bernt Elofsson, Baldrmge, 

Kjell Gottfridsson, Runsten, Henry 
Gustavsson, Skälsbäck, Bertil Holm
ström, Viken, Sven Johansson, Sjöbo,/ 
Inge Jönsson, Flyinge, Ingemar Mår
tensson, Alstad, Lars-Ove Nilsson, 
S. 1 Sandby, Bengt-Erik Persson, 
Skytts Vemmerlöv, Erlert Persson, 
Oxie, Hans-Inge Persson, Skurup, 
Kurt Persson, Lövestad, Lars Sand
qvist, Skurup och Sven-Göran Wext, 
Alstad. 

Biorama i Skurup 
visar fredag-sijndag en film med 
James Dean i huvudrollen. Filmti
teln är "Ung rebell" och visar hur 
ungdomar utan fostran blir när de 
kommer i tonåren. Filmen går, i färg 
och i rollerna spelar även Nata!lie 
W ood och Sal Mineo. 

Skurups Folkets padc 
A. A-n. 

har dans på söndag mellan kl. 20-24. --J---

Aven denna gång fortsätter parkled- J 
ningen att lotta ut vånsupe. Tl'el- [_~ _ __.1 __ ..__,,._ _____ _ 

eborg och Skurup har kommit med 
utlottningen. Som bekant gäller 

vårsUipen Svaneholms slottekrog. 

PRAKTISK-TEORETISK . KURS 
PÅ SKURUPS LANTBRUKSSKOLA 

' Ett axplock från några av. de kursmoment deltagarna i praktisk-teore--

tiska yrkeskursen får varJ med om på Skurups lantbruksskola. Samt-

liga avsnitt hämtade från skolans jordbruk. 

Förberedande lantbruksutbildning, som ges på lantbruksskolorna i 
form av praktisk-teoretiska yrkeskurser, är särskilt lämpad att knyta 
an som fortsättning på grundskolan. Vid Skurups lantbruksskola har 
man nu också lyckats ordna detta på~,bästa sätt genom att direkt 
knyta an på grundskolan. Den praktisk - teoretiska yrkesutbildning 
som ges här tar nämligen fr. o .m. i år sin början den 15 juni. 

~~ synnerligen lämplig tid att på-1 övriga loc~ar un~domar från tätor
bol'ja ikumen, tycker skola'ru;l rektor ter och stader, sager rektor Knuts
Gunnar Knutsson. De ungdomar som son. Det är ungdomar som av en 
är intresserade av att pröva på lant- eller annan anledning dras till mo
bruk och lantbruksutbildning får dernäringen, många för att stanna 
nämligen här en fin chans att hoppa för gott, men andra däremot bara 

direkt över sen de gått ut för att pröva på. Naturligtvis traktar 
från grundskolan. Tidigare började vi efter att få de ungdomar som 
kursen i april. Men tidpunkten var stannar inom lantbruket för gott och 
mindre lämplig med tanke på grund- fortsätter sin utbildning. Men kursen 

skolan. De lantbruksintressera_de ele- kan även vara bra för de andra, 
verna fick stå över närmare ett helt de som tidigare höljt lantlivet i ett 
år och på den tiden hade man redan romantiskt skimmer. På kursen får 
fått förvärvsarbete. Sen blir det svå- de klarhet om de trivs med yrket 
rare att slita sig loss. · eller ej och den tid de "spillt" på 

·skolan kan närmast betraktas som 
PRAK'I.11K EJ ERFORDERLIG angenäm. 

De ungdomar som söker sig in på 
den praktisk-teoretiska yrkeskursep. INTERNATLIV 

behöver ingen erfarenhet av jord- Eleverna, som vanligen brukal' 
bruksarbete. Det erhåller de, på sk<i- uppgå till 8-10 stycken, både bor 

lan, framhåller rektor Knutsson. Den och äter på skolan under hela kurs
praktiska utbildningen som ges, in- tiden. Detta gör att de blir ett väl 
nefattar både växtodling• och 
husdjursskötsel på • skola)ls jordbruk sammansvetsat kamratgäng med ett 
och ger ungdomarna god inblick i verkligt gott utbyte både under lek
förhållandena. Kursen pågår från tionstid och på .fritid. Kursen är av
den 15J'uni till slutet av oktober giftsfri. Kostnaderna för kost och lo-

gi täckes genom allmänt studiebi-
roånad. På den tiden blir det även d M'"l' h t fi k " · 
1en del teoretiska studier i växtod- rag. OJ Ig e .. er nns oc sa att er-

ling maskinlära husdjursskötsel och ~ålla l?ehov~provade ~tats- ?Ch lands-
k ' · · ' tmgsshpendter. Anmälan till kursen 

e onomi. ; ,göres till · skolan, menar ~tor 

LOCKAR STADSU:N'GDOM\ . Knu~son slu!ligen, där det. även går 

' Kan~ke framförallt den praktisk- att fa ,ytterligare upplysnmgar. 

earetiska yrkeskursen mer än de A. A-n 



Hon vet när järnet är varmt . . ~~ 
VILLIEFRU ÅR SMED . PÅ HELTIO 

-Av ALLAN ANDERSSON-

..._ Smides-jobb är absolut inget frä1flmande för 
me.i, fastslår fru A g n e s O l s s o n· i Villie. Hennes 
man smedmästare K n u t O l s s o n har fall:tiskt sin 
bästa hjälpreda i ft:un och det erkänner han villigt·. 
Nutidens förhållanden gör, att den egna arbetskraften 
måste utnyttjas så mycket som möjligt när det gäller 
ett familjeföretag. , ' 

Den duktiga frun smider järn precis lika• gott som 
sin man och hon' hanterar hammaren lika vant som om 
hon aldrig i sitt i~ v gjort annat än stått vid· ett smides
städ i hela sitt liv • 

. - Många gånger är det . bråttom •Sådant får man vara två till och fru 
när kunderna .skall betjänas och då Agnes hjälpte sin make som om ·ar
är det minsann.· värdefullt att ha en betet varit den .enlclaste sak i världen. 
smideskunnig fru, som. : kan smida En modern smedja har smedmäs-

. medan järnet är varmt, .· tycker ma- tareparet i Villie. I mitten · på 40•ta
ken och . plira,; med ett ilhnarjgt let, inköpte smedmästare Olsson sin 
leend.e ·På sin fru. Ett be\:is p~ att smedja och sedan har han satt in 
de båda är de bästa arbetskamrater mode.rna maskiner efterhand. 
i världen. 

LÅDOR MED RINGAR 
ONT OM SMEDER När fru Agn~s inte hjälper ma-* Mina kunder hämtar jag från ett ken. så smider hon ringar. Dessa gör .. . .. hon på beställning till ett företag i * stort område, forklarar smedmas- Rydsgård. Flera lådor av _ de finaste * .tare Knjt .Olssqn. Ja, ända från böjda ringar kan fru Olsson visa * Blentarp, och Sjöbo kommer de fr~m och .hon v_~~ar också . hur .man * ibland. Det är ont om smeder nu khpper a~ de~ Jamspole s~m b~ldar 

Den smideskunnigil Viiliefrun är hemma , i alla göromål i smedjan. Här får maken, smedmästare : Knut 
Olsson god hjälp av fru Agnes när han skall lägga nytt järnband runt ett hjul. . .. . . • , · . . stomme t1ll rmgen. Det gores 1 en * for tiden, .s~eder som har t1d att elektriskt driven klippmaskin. * mer fram och kvicka, snärtiga * lappa ihd)}.: saker och ting ·som . * slag formar snabbt fram en vac-* gåtLs .. önder. · ** Sedan är det bara att hämta me- * kert rundad järnring'. · ra kol till ässjan, tillföra mera .. N.. SkD · d · t b .. k d * luft och stoppa järnbiten i elden. Så formas järnring efter järnring ar · mor e slt :. eso var et * Slutligen får ringarna den rätta av• den flitiga smideskunniga frun i ·en hjulring· som sKulle läggas om * färgen för att kunna smidas or- Villie, som älskar att hugga i där hjulet till en handelsgödselspridare. * dentligt. Smideshammaren kom- det behövs. ~------~--~~~~~~~~~=~~~~~==~~------- ·~-

-----·------- ·--~------------------

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



Sista delen Skurup-:Skivarp 
håller nu på att · dräneras 

av sista etappen Skurup-Skivarp- har 
gama fåll dränering, 

Sista etappen av nya vägsträclQrlngen Skurup-.-Sldvarp håller ,nu på 

att göras . ltlar, Drämnge~:i,ngsarbetena av vägb11nan är, i full gång på 
den. ca 2 km långa sträckan. Därefter kommer fyllnad av vägbanan att 
ta vid, Detta arbete räknar m11n med skall komma igång om en må-
nad. . 

Arbetena på iordningställande av ,..---_:__ __________ ____s 

~~;;~~~:ka~d:~k~~~~~~iv~:;äc::~ r-s. t• . k l 
:,:;,,:::~;:,;;,~"::! ,\~.' zmnunges o an 
dock fått vänta, då man ett tag inte 

var helt på det klara med. var vägen l • . . h l fit • 
skulle mynna ut. Enligt stakn'ingen ~ IUS ()C . ·u . . z:g 
kommer nu den nya vägbanan , att J 
mynna ut strax väster om tätbebygg-

else i Skivan> på vägbanan Malmö-

Ystad över Anderslöv. ' 

När den nya vägen Skurup-Skiv

arp blir helt klar kommer den att 

få en mycket fördelaktig rak sträck

ning med endast ett fåtal mjuka 

kurvor. Det är meningen att väg

banan skall fylla behovet. för . loka~

trafiken mellan de båda orterna e 
gång i framtiden och för detta än 
darnål torde den bli ·ypperlig. Innan 
den tilltänkta nya sträckningen a'( 
riksväg 11 blir utbyggd får den iord
ningställda vägen emellertid fortsät
ta att fungera som riksväg. 

A. A-n. 

Skolpaviljongen i Slimminge 
kommer att påbörjas inom den 
närmaste tiden. På platsen där bygg
naden skall uppföras har redan 
placerats ut markeringar. Inalles 
kommer paviljongen att rymma två 
klassrum och detta anses vara till• 
räckligt för at( ta emot de barn 
som . f. n. går · i skola i Ekarp och 
Tegelladan. ) . 
Paviljongen blir en parallellbygg-

nad till ··gamla skolan och placeras 
i vinkel med gymnastikhallen. Ut-

l
vändigt kommer den att få modem 
utformning med snedtak och stora 
fönsterytor. De påda klassrummen 
kommer således · att bli ljusa och luf-
tig<j. ' 

LÄRABRUM. 
. Fasaden på framsidan förses · med 

en ·. utbyggnad, där lärarpersonalen 
får sina· lärarrum. Dessutom är det 
meningen · att materialrunl sk;llil, m
rymmas i denna utbyggnad. 
Take~ kommer ' inte att .följa ut

byggnadens fofi!!. utan skall gå ut i 
rät- xe<k:tangel. Varj·e hörna -av :kam
sidans fasad får därför hängande tak 
över öppen, ingång. 

Folkskollärare: Alfred Sandryd, . ! 
Slimrninge, studerar ritni'!ga~na 

över paviljongbygget. 

rummen kommer iltt finnas ett väl 
SNABBYGG~ tilltaget biblioteksrum. 

Byggnaden kornmer att uppföras i Den nya skolbyggoden är avsedd 
modernt byggmaterial med mon- att i alla avseenden motsvara moder
teringsfärdiga block till ytterväggar- na krav och man hoppas från ansva
na. Det bör därför gå relativt fort rigt håll att initiativet med samman
att få byggnaden under tak. Sär- slagning av skolorna kommer att slå 
/skilt ventilationssystem skall också väl ut. En nödvändighet i dagens 
inmonteras till barnens nytta och samhälle för att få en fullt effektiv 
trevnad. Mitt emellan de båda klass- undervisning. 

g; 



V emmenhögsköpmän trivdes 
i Svaneholms trolska va.lv 

Följande kvarleft inom köpmannaföreningen trivdes fört räffl ig t i käl 

larvalven på Svaneholm. Fr. v. sittande hand!. John Söderbel'g, Äspö, 

fö rening e ns hedersord!. GÖsta Sjöström, Anderslöv, d ir. Torvald 

Persson, Ma lmö och o rd f. Ca rl Sjöström. 

Föreningar och sällsltap börjar nu åter livligt frekventera Svaneholm. 
Var je vecka har man alltid folk som vill disponera antingen slottets 
r iddarsal, stora matsalen eller också de trolskt upplysta källarvalven. 
Den sistnämnda platsen hade Vemmenhögs köpmannaförening tagit i 
besittning när de under onsdagen höll sitt årsmöte på Svaneholm. 

Riddarsalen var även den upptagen. Mötesledare inom köpmannaför
Det var medlemmar inom Lomma eningen var köpman Carl Sjöström, 

H d r ö . Klagstorp, som blev omvald på 
usmo ers örening som passade på ordförandeposten. styrelseledamöter i 

att förlägga vårutflykten dit och äta övrigt blev omval på Hilding Sjö
vårsupen innan fnan åter drog hemåt din, Skivarp, Walter Larsson, Skurup 
i den ljumma vårkvällen. Anledning- samt :&.ars Evert Jönsson, Skurup och 
en att man väljer Svaneholm? J a, nyval av Gerhard Andersson, Skiv
clet är svårt att ge ett konkret svar, arp, Villiam Håkansson, V. Vemmen
säger källarmästaren vid slottskro- hög och Tage Sjöström, Rydsgård. 
gen Torsten Vollmer. Många väljer Till suppl. omvaldes Erik Jönsson, 
säkerligen platsen för att uppleva St . Isie, Kurt Hansson, Torsjö, Gli
den historiska atmosfären, andra för via Larsson, Slimmingeby och Sven 
att njuta av källarmästarens läckert Brorsson, S. Aby samt nyvaldes Ove 
dignande bord. Sen erbjuder ju na- Ekström, Anderslöv och Gösta Ols
turen sitt i den väl tilltagna slotts- son, Skivarp. Revisorerna blev omval 
parken. på Tage J ohansson, Gislöv och Olof 

Det är mycket som dryftas av nya Linden, St. Beddinge och till ersät
ideer och förändringar och atmosfä- tare nyvaldes Arthur Andersson, Väs
ren präglas för det mesta av för- termarken, Beddinge och Svan
eningsanda bland de sällskap som te J önsson, Anderslöv. I övrigt be
gör Svanheolin den äran. Ett exem- slöt mötet om oförändrad medlems
pel bland <le mån ga gav årsmötet avgift och anslag till Skurups yrkes
med Vemme~ögs köpmannaförening. skola m ed 100 kr. 
Axplock, u r :;,diskussionerna bjöd på A. A-n. 
butiksradions betydelse, ägghandels-
frågor samt · återbaring. Allt dryfta
des under sakkun.t)ig ledning av för 
eningens inbjudna gäst dir. Torvald 
Persson, M:almö som själv redogjor
de om pris- och marginalfrågor samt 
stamps och mervärdesköp. Allt just 
nu · brännande aktuellt l inom detalj
h andelsbranchen. 

Bortamatch för Skurup 
blir det i morgon för A-laget. Man 
kommer då att kl. 17.00 möta Sim
r ishamn. Match i reservlagsserien 
blir det på Skurups idrottsplats kl. 
16.00 samma dag, då Skurup möter 
IFK Ystad. 

Högstadiefrågan avgjorde 
blockbildningen för Skurup 

- Synd att man inte tog hänsyn 
till vål'a krav vid uppvaktningen 
i Stockholrn, framhåller kommu
nalnämndsordföranden i Skurup, 
G u n n c. r L a r s s o n, som kom
mentar till den nu stadfästa block
indelningen. Artslutningen av önn
arp, Gårdslöv och . Tullstorp hade 
utan tvekan givit Skurupsblocket 
ett värdefullt mertillskott i befolk
ningsghänseende. 

Med den nu stadfästa blockbild
ningen blev inte Skurupsblocket nå
got . ;.>ta.-kt l~lock preeis vad tolk
,nät'\gden anbelangar med sinakn;J.p
pa 11.000 innevånare. Visser1igen hör 
Inte Skurupsblocket till de !llinsta, 
påpekar kommunalnämndsordf. Lars
son, men Skurupsblocket kommer att 
ligga inklämt mellan trenne sköldar 
i de betydligt större blocken Malmö, 
Trelleborg och Ystad. Likväl tror hr 
Larsson fullt och fast på skurups
blockets vidareutveckling i den gynn
samma riktningen. De naturliga för- · 
utsättningarna är nämligen gynn
samma, påpekar Skurups kommu
nalordf. 

HöGSTADffiT AVGJORDE 

Kommunalordf. Gun nar Larsson, 
Hy lla slätt 

Korrununalnämndsordf. Larsson llebo~g oc~ . Ma~~- Framför .allt YP-
tycker synd om de intill Skurups- per11!!a fntidsm_oJhgheter e:b~uds bä
plocket gränsande församlingarna de v1d kustgrans.en . och 1 mlandet. 
önnarp, 'J.ärdslöv och Tullstorp. An- A. A-n. 
ledningen till · att dessa utan . kom· 
mentarer kom att höra till Trelle
borgsblocket ·var ·högstadief·rågan. för . 
Anderslövs vidkommande. Hade inte 
dessa· bre ·församlingar · kommit . till .. 
Trelleborg så hade inte Anderslöv fått 
):Jehålla sin ställning som högstadie
ort. Nu hör ju Gärdslöv och önn
arp faktiskt flera kontakter med Sku

.. v ar~l?nsert 
i Skurup 

rup än med Trelleborg. Som influ- Vem som skördade de flesta tri-
ensorter till Skurup kommer de fak- f 'd d k "ll å 
tiskt att behålla sin prägel för all wn erna. VI tors ags va ens v r-
framtid, fastslår hr Larsson. Att man konsert 1 Skurups grundskolas aula 
tidigare hatt kontakter med Skurup är svårt att säga. Men nog verkade 
visade bl.a. . d~n _opp01;ionsbild~ing det som om publiken applåderade Ii
som uppstod I Ormarp n_aq bl~ckbild- ka generöst både åt Skurups Musik
n;ngsfrågan var J?å ~hsltusswnsst~- sällskaps framträdande som åt Hus
d;et. Man avsade s1g v1d denna op~l- moderskören och Tore Holmgaard. 
mon _alla kontakter med Anderslov på . xylofon. Alla tre inslagen var 
och fonn·dade Skul'\lp, . menar kom- faktiskt lika uppskattade. 
munalnamndsordf. Larsson. Nu här det som bekant ·till tra-

INGA FöRANDRINGAR ditionerna att Skurups Musiksällskap 
årligen arrangerar en konsert nu på 

Skurupsblocket kan egentligen i vårkanten. Tiden när allt ter sig 
viss mån käru:ta sig nöjda, avslut!'r ljust lämpar s:_ särskilt väl att bju
hr Larsson sma kommentarer till da på musikinslag och de vårligQf 
blockets tillblivelse. ?-iktJinj erna som visorna är lilta nya varje år som 
länsstyrelsen en gång · i tiden drog kommer. Men ett nytt inslag hade 
upp hu nämligen helt och hållet musiltsällskapet på sin repertoar 
följts. Då förordades från det hållet denna vårkonsert och det var som 
att till Skurups kommun, Rydsgårds förut nämnts Skurups Husmoders" 
och Vemmenhögs kommuner skulle förenings körmedlemmar. 
bilda ett gemensamt block. Den åsik- 12 stycken damer bestod kören av 
ten blev kvar orubbad för stadfäs- och det b;öds på den härligaste btu. 
telse. DP.ssutom kommer ju . Skurup kett vårmelodier som tänkas kan. 
att bilda högstadium och även detta Man började med "Vintern rasat ut" 
bidrar till att öka förutsättningarna och fortsatte sedan med hela raden 
för centralortens och givetvis även av dessa käcka melodier. Det var 

l den -omgivande landsbygdens vidare-' verkligt njutbar underhållning so)ll 
utveckling. Skurupsblocket ligger ju kö:·en bjöd åhörarna och det märktes 

l 
med tanke på naturen som en pärla att det .inte var första gången kör
mellan de tre giganterna Ystad, Trel- medlemmarna stod på en estrad. Ny

- ----- --- blivna ledarinnan kantor Kerstin 
Nilsson 'dingerade taktfast sina med
lemmar. 

Orkestermedlemmarna i musiksäll· 
skapet hade som dirigent musikfan· 
junkare Ingvar Åkesson, Ystad, och 
liksom alltid tidigare var det verk
ligt fin musik orkestern presterade. 
Kanske soloframträdandet med Tore 
Holmgaard på xylofon skö~·dade flest 
triumfer, men så var han fantastiski 
att hantera sitt instrument. Ahörar
nas antal kunde tyvärr varit lite 
större. Endast ' ett 60-tal hade kom-

l 
mit tillstädes till den trevliga mu
sikstunden. Blommor utdelades till 
musiker och sångare. r 



Tröjpremi~r i Skurup 

det premiär för skoltröjor i Skurups grundskola. Flickor

na ,hade va.lt glada färger . ·Pojkarna håller sig till grått. På bilden ses 

In~rid Sernert, Birgitta Lindahl, Lena Olrup, Anj~ Persson, Lena Nilsson 

.och/, Stefan Ljungkvist. Smblemet med S och tre .punkter symboliserar. 

' de tr(! högarna i · V Vemmenhög. 

---. 
Premi-är för skoltröjor i ,Skurup 1 

De nya skoltröjorna provas av fr. v. Göran Serneri 9 g, Karslen Hå

kan~son 8 b och Finn . Kajsson 7 b. 

Premiär för skoltröjor med stort med särskilt emblem blev bestämt 

"S" på bröstet var det under lör- vid senaste, ·sammanträde inom 
dagen vid Skurups grundskola. C:a grundskolans elevråd. Tröjan går att 
120 a~ elevern.?-. vid. skolan ~ade skaf- få i sju olika färgnyanser. Mest ef
fat srg skoltro)a tr~.l premraren .. E~- terfrågad har faktiskt grått, rött och 
~rgt e~~vrådets bestammelse. kan .. ~ro- ljusblått varit bland dem som hittills 
Jan baras av elever ner till fjarde skaffat sia skoltröjor. l 
klassen. F==~"';,==~·========i 

Beslutet om införande av skoltröja 

)1/r 

Trevlig dräktkavalkad i Börring e 

.. 
Från dräktparaden i Börringe bygdegård. Fr. v. fru Gulli Kullberg, fru 

Ebba Ragnarsson-Oisson och fru · Margit .Jönsson, Svedala, fröken Bir

gitta Persson, Anderslöv, fröknarnå l. Hellman och Eva Persson, Sve

dala, fru Ulla Svensson, fröken Anna Greta Jönsson och fru Magnhild 

Blomberg, Syedala. 

Svedala-Bö,J.tringe-Kärrstorps Rödakorskrets hade på fredag·en 

anordnat en succeartad underhållningsafton i Dörringe Bygdegård. 

Till tonerna av Svedala skolorkesters blåsare samlades man i den 

fagra vårkvällen i Bygdegården. 

RödakörskTetsens ordförande, fru 
1 Marianl!e Mårtensson, Svedala, hade 
glädjen att hälsa över 200 deltagare 
välkomna till en, som' hon hoppades, 
trevlig afton. Efter välkomsthäls
ningen inleddes kvällen med en hi
storisk dräktparad över modets ut
veckling och växlingar genom ti
derna kallad "Från valkyria till 
charlestonböna''. Dräkterna var från 
Teaterateljen i Svedala. 

Rödakorskretsens vice ordförande, 
fru Ellen Pålsson, överlämnade 
blommor till Teaterateljens inneha-, 
vare, fruarna Svea Jönsson och Ma-l 
rianne Mårtensson. Efter ett ange
nämt kaffesamkväm skildes man åt.J 
Några deltagare återvände till sina 
hem med vinster av olika slag. Fru 
Marianne Mårtensson riktade till or
kestern såväl som till sina övriga 

medhjälpare ett hjärtligt tack. 
OmedelbaTt· efter denna visrting 

visade Göteborgsmagasinet, Svedala,·t-- ------- -======= 

hur modet kommer att gestalta sig 
1964. Mannekängerna visade kläder 
för alla: åldrar, från 5-åringar i sina 
söta små klänningar, och sedan upp 
genom skol- och tonår och vidare 
fram till kvinnan med de grå tin
ningarnas charm. För mannekänger~ 
nas frisyrer svarade Agnes .Bengts- i 
sons frisersalong i Svedala, som sam
tidigt presenterade 'årets . hårmode. 
För musiken som beledsagade man
nekänguppvisningen svai-ade Hans 
Palm, Skurup. 

Fru Marianne Mårtensson över-

Ilämnade blommor till fröken Johns
son, Svedala, som ställt sitt rikhal-

l 
tiga sortiment av sommarens mode 
till. förfogande. Ä ven fru Agnes 
Bengtsson förärades blommor som 

j tack för .ett utomordentligt arbete. 

Round Tablemedlemmar 

på Svaneholmsspring 
Intercitymöte inom Round Table 

hölls under lördagen på Svaneholm 
i gammalt känt maner. En sarskild 
ritual populärt kallat "Svaneholms
spring" brukar var~ inb~kat i pro
grammet och . detta mnebar att med
lemmarna inom både värdklubben 
och de · gästande klubbarna får. ge 

l sig ut på en orienteringsr?"~a i Sva
. neholms natursköna omgrvnmg. 

sextiotalet hade infunnit sig till 
· intercitymötet, där även medlemmar
nas damer är med. De gästande klub-

1 

barna var bl a Simris~amn, T::,elle
borg och Ängelholm for att namna 
någrli'. Alla tyckte det var en syn
nerligen trevlig träff. Arrangemanget 
hade med stor omsorg ordnats av 
Skurupsklubbens ordf. Rolf Chris
tersson, Norrvalla, ö. Vemmenhög, 
och klubbmästaren Torsten Trueds
son, Skurup. 

\Under rundan i Svaneholmssko
garna passerade sällskapen om 4-::-6 
personer tre olika kontroller, dar 
man ställdes inför olika slag av. ku
linariska läckerheter och uppgifter. 
När · orienteringsrundan var tillän~a 
för samtliga deltagare blev det trd 
för middag i slottskrogens matsal 
innan man ändade det hela med 
dans. 

Tomtindelningar i Skurup. l 
Länsstyrelsen har efter ansökan av , 

kommunalnämnden i Skurups köping 
fastställt ett förslag till tomtindel
ning inom kvarteret Emil, yilket ~~ 
delats i en tomt samt ett fo1\Siag trli 
ändrad indelning inom kvarteret 
Kama, . v•i!lk.et lindelats i en ltomt 



....... M( )ft och BARN ....... 
Spännande blixtturnering slöt 
avancerad tenniskurs i Skurup 

I~Bt 

Kursledare fr~ Karin , Kull~nberg omgiven av 1 :a och 2:a pristagarna., 

t. v. Tommy LJunggren-Jorgen Larsson och t. h. Bernd! T;.ulin-:-lngrid . 

.. , Sernerf. . 

l Fyra timmars blixtturnerspel i sporthalle"n avslutade under Iörda-· 

gen Medborgarskolans tenniskurs för ungdom 1• Sku~· u d ' 

Fru SOL-BRITT PERSSON med dottern KATARINA, 2 mån., Skurup -i 
.. , •uP. ng ornar-

nas .. satt .att hantera racket och boll gav bevis på att kursledare fru 

............................. ~~~~::~::~:~;:~.! 
~arm Kullenberg inte sparat någon möda. när det gällt att trimma 

sma adepter . 

.. J!:'ör ~ilken gång ~ ordningen _det många . ung_domar som under årens 

ar tenmskursav~lutnmg kommer mte lopl? f~tt sm grundläggande tennis

fru Kullenberg Ihåg. Men nog är det utb1ldnmg av en outtröttlig ledare 
som fru Kullenberg alltid varit och 

·Konfirmationsunderyisningen 
· i Skurup_ föresiås_·:påi'·skoltid 
Bland de ärenden skolstyrelsen i Skump hade att dryfta vid sitt 

senaste sammanträde var om konfirmationsundervisning går att ordna 

på skoltid: Förlhållandet har prövats sistlidna läsår och faktiskt vunnit 

gehör både hos företrädarna för skolan och kyrkan. 

Ärendet om ändring av undervis- stadsskolor. Efter överläggning visa- r
1

_ 

ningstiden för konfirmationen har de skolstyrelsen ett synnerligen po

varit uppe i fullmäktige tidigare som sitivt intresse för detta. I övrigt så 

då remitterade detta ärende till skol- bestämdes om inrättande av en kurs 

styrelsen för utredning. I utlåtandet i barnavård på yrkesskolan med 

från skolstyrelsehåll har skolchefen examinerade barnavårdslärare Ulla

erbjudit försanilingama att lämna Britt Narvgren som· lärare. skolsty

schematid öppen ett par , dagar i vec- relsen hade att anta anbud om nytt l 
kan inom årskurs 7 för erhållande golv i gymnastiksalen på Sand,åkra 

av nödig konfirmationsundervisning. skola. Som entreprenör för arbetet 

Innevarande läsår korn den ändra- antogs f:a Golvtjänst som . ägs av 

de konfirmationsundervisningen sent Erik Magnusson. Anbudet löd på en 

i gång, men enligt skolstyrelseutred- summa av 1.702 kr. Dessutom beslu

ningen ·så räknar man med förbätt- tade ' skolstyrelsen om utökad belys

ring för kommande läsår. Kyrkans ning i gamla centralsleolans källar

företrädare är även de positivt in:. våp.ing samt diverse elektriska om-

ställda. ' ändringsarbeten. 

I övrigt så handlades ett ärende Sirnskoleundervisningeft under som

angående gjord framställning, från rnaren var också uppe till faststäl

industrikommissionen om skolstyrel- lelse. Härvid beslöts att två simkur

sens inställning till inbyggda verk- ser skulle anordnas varvid /den förs
ta skulle ta sin början den 6-25 
juli och den andra omedelbart ef
ter eller den 27 juli-15 augusti. 
Dessutom bestämdes fördelning ·av 
tillgängliga arvodesanslag åt simlä
rarna. Vissa fÖrordnanden och tjänst
ledighetsansökningar hade man ock- ' 
så att ta ställning till för nya läs-
året' 1964-65, Tjänstledighet bevilja
des således ljl. a. folkskollärare Gun
nel von Boer för studier. Som små-

fortfarande är när det gäller junio
rerna. De -utgör it1 nytillskottet bland 
de goda tennisutövare som Skurup· 
genom t~derna gjort sig känd för. Det · 
.h:"r . aJihd funnits . en viss förkärleli' 
fo1· den vita sporten just i ''Sl&'r:'u'P~; 
Och . genom fru· Kullenbergs idoga-
arbete har denna känsla snarare :för
storats än förminskats när det gäl•. 
ler de yngre leden. 

AVANCERADE JUNlORER 

Den under lördagen avslutade kur
sen tog sin början strax efter nyår 

eller närmare bestämt den 8 januari. 

Tjugotvå ungdornar har v:arit med 

under de fernton veckor kursen va

r~t. Många av dem hade tidigare 
gatt J?å Medborgarskolans kurser och 
hade __ således kornmit ifrån det 
g:undlagg8!lde stadiet. Detta har 
gJort att vr har kunnat ägnat oss åt 
mera avancerat spel, framhöll fru 
Kullenberg. Vid avslutningen blev 
d~t också prisutdelning till de fyra 
basta paren och 1:a pris gick till pa
ret Ingrid Sernert-Bernt Thulin 
2:a pris till Tommy Ljunggren-Jör~ 
ge?- Larsson, 3:e pris till Ann-Christin 
W~ckzr:an-Birgitta Eriksson och 4:e 
P;ns till Marie-Louise Nilsson-Ma
n_an;:e ,Ståhle. Fru Kullenberg soni 
forratta,d~· prisutdelningen kunde ef
teråt. o-c~så,. omtala att utornhustenni
sen. 1 Beddmge tar sin början den l 
maJ och att en manlig ledare från 
!-u~d ~ovat ställa sig till förfogande 
at JUmorerna under sommaren. · 



Onsdagen den 29 april 1964 

skurupstorget i principförslag 

Principförslaget sådant del ler sig enligt ritningen (ena halvan P-plats, andra halvan lummig oas). 

Den i Skurup tillsatta . torgför
sköningskonunitten har nu kommit 
en bit på väg i sitt uppdrag. Helt 
nyligen har man nämligen enats 
om ett framlagt principförslag upp
gjort av trädgårdsarkitekt Runo 
Lövenmo. Detta innebär i stort att 
halvan av stortorget upptas föl' 
parkerinl/splatser och resten blir en 
grön oas med bl. a. lekplats och . 
anvisad plats för fontän. 
Tre alternativ hade ursprungligen 

Skurups skolor 
firar Valborg 

Ett nytt inslag i Valborgsmässo
firandet blir det detta år i Sk u
rup. Det är Skuntps grundskola 
som kommer att stå för detta. Ele
Vel·na kommer att samlas i Stads
pat·kcn på torsdag milldag kl. 12.00, 
där det blir allsång och tal till vå
ren av någon från grundskolans 
lärarekår. 
Från skolhåll är detta nya initiativ 

taget för att kunna göras till tradi
tion. Huruvida det kommer att bli 
stadsparken man kommer att sam
las i varje år är inte säk ert. Det 
finns andra öppna samlin "spl atser i 
Skurup, t. ex . Stattenaonuäde t. 

För övrigt bjuder s agostunderna 
på Valborgsmässofirande vid Sku
rups Folkets park senare på tors
dagseftermiddagen. Liksom tidigare 
år blir det först fackeltåg som går 
ut från torget kl. 19.30. Tåget följer 
sedan Lilla Torggatan - Femkorset 
- Södergatan - Fabriksgatan -
Folkets Park. Kl. 20.00 brä1mes maj
bålet och samtidigt ger sagostun
derna en vårkonsert innan s tudie
rektor Per Sjödin, Skurup, håller ta
let till våren. Senare blir det dans 
i Folkets Parks dansrotunda mel
lan 20-24 till Glitters orkester. Kväl
len till ära kommer det att erbjudas 
en finfin tombola i Parken. 

arbetats fram av trädgårdsarkitekt För att inte d~tta område 
Lövenmo. Två av dessa ansåg man bryta helt mot grönområdet på 
bland kommitterade inte kunna rea- platsens andra halva kommer 
liseras. Det ena av dess alternativ häckar att skilja 
gick nämligen ut på att placera par- åt. Grönområdet 
keringsplatser vid samma sida om av gräsmatta med 
StifteJsen Skurupshems fastighet i och buskvegetation. I sydöstra 
torgets sydöstra hörna. Detta ansågs nan kommer att bli tillgång för 
mindre lämpligt med tanke på att plats och i torgets mitt har 
det finns många barnfamiljer i tänkt sig en fontän av något 
stiftelsens fastighet. Dessutom har Svagt slingrande gångar kommer 
biltrafiken sin utfart vid St. Torg- leda igenom grönområdet. 
gatan-Västergatan då de parkerar Nu kommer ärendet närmast 
på torget. Det andra alternativet som 
kasserades innebar att parkeringen tas upp i fullmäktige och vinner . 
kom att ligga i en rad utmed Väs- av .komm1tten antagna alternativet 
terga tan i form av snedställd parke- gehor .så menar man från ~ommu
ring. Detta utförande tar emellertid nalt hall at~ fo~beredelser till tor?.
för mycket av torgets tilltänk·a grön- platsens on:and.rmg kommer att go
område i anspråk. ras ~:~~an 1 host. D.~ komm_er man 

att borJa med att ploJa upp aen hal-
Det slutgiltigt antagna principför- van av torget där grönområdet är 

slaget anses ge bäst utbyte både för tänkt. Nästa vår är sedan lämpligt 

!
parkering och för torgets tilltalande att fylla i matjord för vidare pla
utseende. Parkeringsplatserna blir i nering. 
det godkända alternativet 64 Ftycken. A. a-n 

1-----------------------------------------------

Årsmöte med SLL i Skurup visar 
ökad omsättning med 300.000 kr 

En gynnsam ökning för varuomsättningen uppnåddes vid det 
verksamhetsår som nu ät· tillända vid Skånska Lantmännens lokal
förening i Skurup. Nära 300.000 kr. var denna omsättningsökning som 
ändock inte inkludemr inköpt spannmål. Resultatet ansågs som gott 
enligt vad som framkom vid årsmötesförhandlingarna på Skurups 
hotell under måndagen. 



....... M(JR. och BARN---

Fru MONIKA EKBLAD med sonen LARS-ERIK, 7 mån., Abbekås 
(Foto: Serner!, Skurup) · ~ 

t ....•.......•...........•..................... f 

Skolavslutnr~ng Vid 
SkurUps jolkhög'skola 

Fr v: Britt 'Rjiklund, Idbyn, örnsköldsvik, och Birgitta Kämpe, Ystad, 
fick vardera 500 kr i premie ur Lion Clubs s.,tipendiefond . . · 

Avslutning på skolåret 1963/64 hölls under torsdagen på Skurups 
Folkhögskola. Denna avslutning , var , förmodligen den slsta .i skolans 
gymnastiksal, som ända sen skolans tillblivel~e också tjänstgjort som 
samlingssal. Inom kort skall arbetet sättas i gång på en skolbyggnad 
med .stor fin hörsal, som enligt skolans ordf Ingvar Andersson, Svens
torp, bör stå klar till nästa årsavslutning . . 

Inalles v~r det ca 100 elever som Birgitte Kempe, Ingeistarp (Skurups 
pämnade skolan, men en del åter- Lions club stip 500 kr), Kerstin Jo: · 
J kommer på det nya läsåret för att hansson, Bientarp (Skurups spar· 
fortsätta en högre årskurs. För dem bank 100 kr), Maiken Persson, Genarp 
var säkerEgen skolordförandens ord, (Skurups sparbank 100 kr), Karin 
något att se fram emot. Den nyil Wikström, V Vemmenh'ög (Skurups 
skolbyggnaden lär för övrigt bli hy- sparbank 100 kr), Lars Malmström, 
permodern och även inrymm,a skol- Hässleberga (Toftebos stip), örjan 
matsal och skolkök. Före själv;~ av- Folkesson, Lyngby (Toftebos stipl, 
slutnings~eremonien gav en del av Gun ' Johans~on, Malmö (Malmöhus 
eleverna uppvisning i gymnastik läns egnahemför), 1Jlla Eriksson, 
varvid den manliga truppen stod, un- Lund (Malmöhus läns ' egnahemsför l, 
der ledning av kapten östen Linde- Gertrud Nilsson, Glemminge (Ö 
löw, Skurup och de kvinnliga gym- Skånes Andelsslakteriför), Lillemor 
nasterna av magister Mirja Malm- Bengtsson, Frostviken (Nils Buhres 
berg. En vacker slöjdutställning hade minnesfond) och slutligen Ulla-Berit 
också ordnats. av eleverna på den Gustavsson, Algutsboda (Elevkårens 
praktiska hushållslinjen med alle- stip Vk). Dessutom utdelades ett an
handa fina arbeten i klädsömnad, tal bokpremier från Lindbergs bok
vävning m m. ' ' handel, Skurup. Truppmärkken i 

. PREMIEUTDELNING 
gymnastik tilldelades också 18 man
liga och 14 kvinnliga elever. Högti
den slöts med anförande av skol-
styrelsens ordf Ingvar Andersson, 
Svenstorp samt rektors tack till skol
styrelse, lärare och övrig personal. 
Elevkårsordf Kjell-Åke Johansson, 

Själva avslutningen ägde rum i 
mymnastigsalen, där förutom elever
na även en del anhöriga hade infun
nit sig. Rektor Stig Lundgren inled
de med att göra en kortfattad över
sikt över läsåret innan premieutdel - Skurup, tackade P~. elevernas vägn~r l 
ning tog vid. Premierna som utde- och delade med hJalp av fr~ Gullli
lades tillföll: Britt Wiklund, Idbyn Ila Andersson ut blommor till samt
(Skurups Lions ch1b stip 500 kr), liga lärare och personal. 
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