


F yra generationer 

De fyr a generationerna är: Herr Alfred Nilsson 82 år, Skurup, hans 
son sockerfabriksarb. Hilding Nilsson, Anderslöv, sonsonen, byggnads
arb. Kaij Nilsson, Klagstorp, och sonsonsonen Mikael, 8 månader. 

Foto: Sernert, Skurup) 

Kattfärd med poäng 
En händelse som inte saknar po

änger blev en Skurupsbilist vittne 
till en av dagarna i nyårshelgen. På 
vägen mellan Skivarp och Skurup 
kom han att Jigga bakom en stor 
amerikansk vagn fullastad med ung
domar, och såg då något egendom
ligt hänga ner under ungdomarnas 
fordon. 

grans'kning visade det sig vara en 
katt som satt uppkrup·en på di:fiferen
tiail.huset och som antagligen låtit 
svansen hänga ner under färden. 

Efter mycket besvär fick man fram 
djuret, som med ett fräsande för
svann utåt åkrarna. Men döni. av 
förvåning när en av ungdomarna 
kände igen katten som sin egen hus-

Han signalerade att de skulle stan- katt. Nu hör till saken att ung
na, vilket de också gjorde. Skurups- domarna var från Tornelilla och tro
bilisten gjorde ungdomarna upp- ligen har katten åkt friskjuts hela 
märksam på vad han sett och trodde l den Jå!lgäVägen på sin något o be
att avgasröret lossnat. Vid närmare kvi}ma och ovanliga åkplats. 



Skurupsflicka blir 
SKEPPSKOCKA! 

Full fart framåt mot sina drömmars. mål s'ignalerar här Margareta 

Larsson 

·I SKURUP finns ett flic- hon' ·skall ·vara· färdigutbil

kebarn . som tänker bli . dad · skeppskocka. Då läm

skeppskocka - ett ganska nar hon Kalmar stads e~t

så ovanligt yrke på den åriga kockskola tillsam

feminina sidan. Hon heter mans med 14 pojkar och en 

M a r g a r e t a · L a r s s o n, flicka. l 

är 17 år och just nu hemma MARGARETA har alltid 

. och hälsar på föräldra1•na 

Skrirup. 

I BöRJAN av juni ,må

nad är <;}et me'nin·gen att 

gillat . matlagning, berättar 

hon fQ,r Skånska · Dagbl8 

dets ·Allan Andersson 

SISTA SIDAN-

S1keppskocka från Skurup 

17-åriga Margareta Larsson - b!ivande skeppskocka - hemma hos 

fami!jen i Skurup. 

Margareta Larsson från Skurup är en käck och framåt flicka. Hon 

tänker nämligen bli skeppskocka. Ett ännu så länge ovanligt yrke på 

spinnsidan. Under lite mer än ett halvår har hon skaffat sig sin ut- , 

l
bildning på Kalmar läns yrkesskola, den enda i landet som tar sig an 

kvinnliga skeppskockselever. 

Här får hon sina lärdomar av den Själv tycker inte Margareta att det 

ände matlagningskonstnären Arne skall bli särskilt märkvärdigt att 

ausis tillsammans med fjorton poj- laga mat på sjön. När man är intres-

ar och en flicka till .från Norrkö- serad av matlagning sen barnsben så 

ping, som , också tänker slå in på går det faktiskt att laga mat var som 

samma bana som Margareta fran helst tycker den käcka skurupstö-

Skurup. T1ll sommaren ar skolan • 

slut och då väntar praktiken. sen. 



Hon gillar matlagning och äventyr 
Nu går hon till sjöss som skeppskock 
- AV ALLAN .ANDERSSON - jlämnar 14 pojkar och två flickor sin som tar emot kvinnliga elever, som 

. . .. .. tre v liga utbildning. För trevligt ty c- vill utbilda sig till skeppskockar. Så 
.. Kvumhg .. skeppsko~k ar an~u så 

1 

ker Margareta att det är. Den som nog hade man litet tur alltir', menar 
lan~e .ett ~ogst ovanligt yr~e pa den undervisar de · b1ivande skepps- Margareta, när hon berätta-r om sin 
femm!lna sidan. l Skurup fums dock kockarna är stewarden Arne Tausis utbildning. 
en flicka som siktar in sig på de1ma känd från sina kulinariska inlägg ' 
sysselsättning. Det är 17-åriga Mar- veckotidningsspalterna. TAR LÄTT PA SJöN 
gareta La.rssQn, som säkerligen kom- O Efter skolans slut ä:· det me-

:;~:tto:~s~ä:ai :~~t.yr~~:U~~ s~ p M:~a~:: ~:T~~;a:~ft in- ge s:~~noc~t~~:s::l~:t::k~~~ 
hon hemma och hälsar på i h emmet t f'" ti · h lton livet. Men Margareta är inte ra·· dd. 
På K k tan resse or ma agrung oc 

yr oga · gillar samtidigt litet äventyr. När Det kan inte vara konstigare att 
O Så värst många månader är det l hon fick nys om att även flickor l laga mat på sjön än på land, tycker 

inte kvar tills Margareta går u t kw1de bli skeppskockar så nappade hon. Värst blir naturligtvi> att tåla 
som färdigutbildad skeppskock från hon bums. Men det är inte, så lätt sjön, men skeppskockseleverna har 

j~almar stads ettåriga kockskola. I att komma in som kvinnlig elev. fått god träning under kurstiden. De 
lbörjan på juni slutar kursen och då Kalmar hushållsskola är den enda får följa med tjänstefartyg ut på 

turer under ett par tre dagar och då 
få känna på hur det känns. Mat •för 
13 personer är det . mesta Margareta 
lagat under sådana utfärder. Och 
det är ingen konst alls menar hon. · 
Det klarar man av hur lätt som 
helst . 

sagostundsfest i Skurup 

Skurups Sagostunder höll på. lördngskvällen sin traditionella julfes t i 

Folkets park . Med vänner och anförvanter blev det 250 pe?·soner som 

roade sig och dansade efter Algot Haralds orkester med vokalist Clary 

Johansson. Snälla tomtar var Ernst Svensson och Sigvard Hansson, 

som gladde barnen med att leda dansen runt -granen och med att dela 

ut gottepåsar. På bilden ses tomtarna med några av sina skyddslingar. 

BöRJAR SOM 2:e KOCK 

O Efter skolans slut får eleverna 
vanligen börja som andre kockar 

och sedan så småningom arbeta sig 
fram till l:e kockar. Högsta graden 
•inom yrket är stewart; men för· detta 
fodras tre års utbildning fö1:utom 
praktisk förstås. Men så långt har 
inte Margareta ställt sina framtids
drömmar än. Det finns så mycket 
am1at att upptäcka innan man nått 
så långt, menar hon, den käcka 
Skurupsflickan. 



Ny läkare har tillträtt 
på Skurups tvåläkarstation 
Ny provinsialläkare på Skurups 

tvåläkarstation är ·fr. o. m: årsskiftet 
dr Leopold Recht, som inträder på 
platsen efter dr Bemdt Werner. Den 
nye läkaren kommer i fortsättningen 
att jämte dr Per-Eric Ringberg ar
beta inom Skurups provinsialläkare
distrikt. 

Dr Recht är dansk till börden, 
men har fått sin läkarpraktik i Sve
rige. Trots åldern, 40 år, har han all
sidig läkarpraktik med bl. a . 15 år 
som lasarettsläkare. De ställen i lan
det där dr Recht tjänstgjort är Ny
näshamn, Stenshuit, Amål, Lu
leå, Nässjö, Västet-vik och m.1 senast 
Angelholms lasaretlt. Även tidigare 
har den nye läkaren suttit som pro
vinsialläkare. Detta var år 1959, då 
han innehade .tjänsten inom J\.1;örby-
långa provinsialläkaredistrikt på 
öland. · 

Den nye Skurupsläkaren har i förs
ta hand specialiserat sig på invärtes 
medicinska sjukdomar och har som 
allmän utbildning tre års kirurgiut
bildning, tre års medic::inutbildning, 
tre års reumatologisk utbildning samt 
ett års psylciatriutbildning. Beträf
fande förhoppningar som inne
havaren av tjänsten i Skurup tror 
dr Recht att de båda läkarna i 
Skurups tvåläkarstation skall kunna 
komplettera varann med tanke på 
sin respektive specialistutbildning. 
Som bekant är dr Ringberg specialist 
inom kirurgi. 

STOR FOLKMIHSKHIHG UNDER DE 
10 SEHASTE AREN l VEMMENHöG 

Befolkningssiffrorna i Vemmenhögs storkommun fortsatte tyvärr sin 
kräftgång även under fjoråret. Förhoppningar fanns vid å1·ets början 
om att i stället för den nedlagda ·sockerfabriken skulle ersättningsindu
strier etablera sig i kommunen, men därav blev intet. 

Nergången i befolkningsantalet har Ramsbo i Skivarp,' mark för fritids
dock ' inte varit så katastrofal som områden har förvärvats i Mossby och 
under 1963, Då fick storkommunen .&bbekås, och allt är kilart för ut
en befolkningsminskning på 126 per- byggnad av ett stort område för fri
soner och året förut var siffran 53. tids- och fast bebyggelse å Vadbac
Ar 1964 blev det 76. Största nedgång- ken i Abbekås. Allt sådant kostar 
en had.e dellkommunen Skivarp med pengar, men kommunen får dem till 
3~ .. per::oner. Närmast koll_l./ Västra stor del tillhaka så småningom. 
Nohbelov med 21, Vastra Vemmen- Vi bör dessutom kunna ha rätt an
hög med 15, ~venstorp med 5 och öst- ta, att utflyttningens kulmen nu har 
ra Vemmenbog med 3. nåtts. Innevarande år blir flera fler-

Ser vi tillbaka i tiden till stor- familljshus färdiga för inflyttning i 
kommunens tillkomst 1952, så hade Skivarp. De är inte avsedda enbart 
stor-Vemmenhög då en befolkning för Vemmenhögshor. Många förfråg
på 3.785 personer. Den förste januari ningar om möjligheter att hyra bo-
1955 var befodkningssiffran 3.624. Un- stad eller köpa fastighet i Skivarp 

k 's.ta tio åren -har alltså be- ell-er Abbekås inkommer till kom
folkniDgen minskats med 725 perso- munalkontoret från bl. a. Ystad och 
ner och sedan storkommunens till- Malmö. På det vackra Vadbacksom
komst med 886, en tragisk utveck- r ådet kommer efter vad man nu vet, 
ling bakåt. Trots denna allt annat än ett 20-tal villor att byggas redan i 
glädjande tillbakagång, har kommu- vår . Där finns plats för många fler, 
nen ända fram till innevarande år och kommunen har dessutom tomter 
hört till de mest skattevänJliga i Skå- till fördelaktiga priser både i Abbe
ne. Orsaken till att skatterna nu sti- kås, öremölla och Skivarp. 
git i Vemmenhög beror dock inte ha: 1-------==-~-----~ 
ra på den kraftiga utflyttningen utan 
i nästan lika hög grad på de stora 
investeringar som kommunen gjort de 
senaste åren. Sålunda har renings-
verk byggts i Öl·emölla, och Abbe-
kås. Gymnastikhus har byggts i Skiv-
arp. Stora väganläggningar har ut-
förts. Vatten och avlopp har ordnats 
i Skivarp och Abbekås. Den kommu-
nala byggnadsverksamheten har ork-
så varit, och är fortfarande, stor. Ett 
helt bostadsområde växer upp på 

NÅR lGA 
skurupsflickan Margareta 

S}UTTO Larsson siktar i:n sig på 
·ett så pass o-vam!l~gt yrke som skeppskocka. Red:m till so~
maren blir hon färdig med skolan i Kalmar, vilken f n ar 
del!l. €'Il!da i landet som tar emot kvinillliga skeppskockelever. 
Läromästare är den kände matlagningsexperten Arne Tau
s<is steward ti'll professionen. U n der hans fasta hand drillas 
el:verna, fj()ll"ton pojkar och två flickor, till sitt blivande 
säkerligen en aning spännande yrke. 

Åtminstone tycker Margareta från Skurup att det skall 
bli spännande när hon får lämna landbacken på aDv~r. ~en 
å andra sidan tycker hon inrte det skail bli mera .markvar: 
d!iJgt ~tt laga ma:t på sjön än på landbacken. Åt~mst~e sa 
länge sjön är något så när lugn och beskedlig. Na~ det 
blåsffi' fuhl storm och vågorna går höga, då ko~~r gtve~
vis det verkliga elddopet. Men Margareta oroa~ Slg mte. ~ar 
man lir ung då går allting menar hon och mte skall Jag 
väl tappa koncepterna för så litet. 



Dr L eopold Recht. 

De skurupsbor som behöver söka 

läkarvård får nu se ett nytt ansikte 

på den tvåläkarstation som finns i 

Skurup. Den nye provinsialläkaren är 

dr Leopold Recht, som efterträder 

tidigare dr Berndt Werner. 

Den nye provinsialläkaren har lång 

praktik bakom sig trots sina unga år, 

40 år fyllda. Under 15 års tid har han 

tjänstgjort på olika lasarett i landet 

samt dessutom innehaft en provin

sialläkartjänst tidigare 1959 i Mörby

långa på Öland. Nu närmast kommer 

dr Recht från en tjänst på Angel

holms lasarett. 
Dr Recht är specialist på invärtes 

medicinska sjukdomar. Beträffande 

framtida förhoppningar i den nya 

1 t?,änsten anser dr Recht att de båda 

J lakarna på tvåläkarstationen kom

l pletterar varann på så vis att dr Per

l Eric Ri_?gberg är specialist på kirurgi. 

Detta ar en god komplettering när 

två provinsialläkare finns på platsen. 

Jordbrukarnas Föreningsblad (nr 51-52) Lördagen 19 dec. 1964 

Ny SLMA-filial i Skurup påbörJ·ad 

3400 kvm verkstad och servicelokaler 

Dir. Birger Hästadius, Malmö, ta.r första spadtaget till SLMA-nybygget i Skurup. 

Första spadtaget till en ny 

SLMA-fillaJ i Skurup tog verk

ställande direktören l SLC 

Birger Håstadius häromdagen 

vid en sammankomst ordnad 

av Skurups lndustrinämnd. Fl

Halen kommer att ligga pä or

tens nya industriområde och 

uppta en sa~agd yta 

u~der tak pä 8.400 kvm. Den 

skaH st~ färdig den l august! 

nästa är. SLMA har i samband 

med nybygget också. planer pä 

· att ,förlägga en verkstadsskola 

till Skurup med plats för 12-

14 elever. 

I den nya byggnaden har

SLMA tänkt att få plats med 

både den serviceverksamhet man 

har samt en mekanisk verkstad 

för vagntillverkning. Därjämte 

kommer utrymmena att upptas 

av kontot och personalrum samt 

ett friliggande kallager. Entre

prenör för nybyggnaden är Ar

merad betong och den totala 

byggkostnaden kommer att bli 

1,5 milj. kr. Man planerar a.tt i 

den nya filialen ha sysselsättning 

för omkring 50-talet anställda. 

Allt under ett tak 

Det var 1960 som Skänska 

1
lantmännens maskin AB kom till! 

Skurup, då man köpte tidigare 

Wickströms Maskinaffär av di

rektör Inge Theander. Utrymme~ 

na har under dessa år blivit 

för små genom J~et allt större 

förtroende föret<~·et vunnit på 

orten. 
Dä koncernen också. har sin 

tillverkning av lantbruksvagnar 

förlagd till Skurup men på an

nat ställe än själva filialkonto

ret, blir _det en stor fördel att 

genom nybygget kunna fä allt 

under ett tak. 

Vid sammankomsten yttrade 

direktör Håstadius också att 

SLMA har planer pä att förlägga 

en verkstadsskola till Skurup, 

som sitall förse hela företaget 

med eget utbildat folk. Att denna 

skola förläggs till Skurup beror 

pä att man här funnit gott om 

arbetskraft för det rekryterings

behov man behöver. Verkstads

skolan kommer att bli tvåårig. 

Eleverna får sin praktiska utbild

ning i verkstaden vid den nya 

filialen och sin teoretiska utbild

ning vid ortens yrkesskola. 

ANA 



Spåren efter inbrottet vid 8-tiden på tisdagsmorgonen i skomagasinet 
på Järnvägsgatan i Skurup granskas här av affärsinnehavare Nils 
Persson som överraskades med att stå ög<a mol öga med tjuven 

när han skulle öppna på morgonen. 

INBROTTSTJUV l SKURUPSAFFÄR 
VID öPPNINGSDAGS PA MORGONEN 

Inte sä litet förvånad blev affärsinnehavaren till Skomagasinet Nils Persson, Järnvägsgatan, Skurup, nä r han en halvtimma innan öppningsdags på förmiddagen trettiu afton fick se sig stå öga mot öga mot en inbrottstjuv som berett sig tillträde till affärslokalen genom 
ett fönster på gårdssidan. 

Tjuven var när Persson kom till 
affären i full gång med att sÖka ige
nom lokalen, förmodligen för att 
hitta fler pengar. Han hade när 
Persson stötte på honom redap. lagt 
beslag på affärskassan på ca 340 kr. 
Affärsinnehavaren larmade polis 
omedelbart, som så att säga grep 
tjuven, en 27-årig yngling frä:n Norr
köpingstrakten, på bar gärning. 

Det visade sig att tjuven var or
dentligt omtöcknad av spirituosa sorr 
han strax innan inbrottet drucki 

·f/t 

slut på. Bl. a. hade han hälsat på 
i en bostadsfastighet vid Kyrkoga
tan och där huserat" en stund i trapp.. 
uppgången. Detta vittnade en sön
derslagen vinflaska om. Vid polis
förhöret avslöjade den förslagne tju
ven, att han kommit över sprit vid 
ett inbrott på Rydsgårds Gästis ti
digare på natten. Affärskassan på 
340 kr, som yngll.ingen lade beslag på 
vid inbrottet på Järnvägsgatan kun
de polisen ta hand om omedelbart, 
iå han ej hann göra mera än stop
; a pengama i ficlkan. 

Fyrstadslcval i Skurup l 
blir det fredagen den 8 januari i 
Skurups idrottshall, då Skm·ups SK 
kommer att möta Svedala BK kl 20. 
Båda lagen leder var sin serie, men 
likväl får Svedala hållas som favo
rit. En av dem som ställer upp i Sve
dalas lag är Kjell Ingvar Johansson, 
som för mindre än ett år sen hörde 
till Skurup. Som helhetsomdöme i 

~=::=:...:::.::=~~=======!!förhand kan sägas att det kommer att l ' bli mycket bra brottningar. 

Korttidskurser 
inom lantbruket 
börjar i Skurup 
Kursplanen för 1965 på Skurups 

1antbruksskola följer i stort fjor
årets och i mitten på januari bör
jar den första av de sex koda k ur
ser som kommer att hållas på 1tåt:
kanten. Denna är deklaration oclt 
skatteberäkning och pågår fl·ån 
den 15 jan.-23 j.an. Här får del
tagarna lära sig upprätta en dek
laration både efter kontantprinci
pen och efter bokföringsmässiga 
grunder. Dessutom ges tillfälle dis
kutera med skatteexperter. 

Strax efter att denna kursen slu
tar påbörjas en allsidig kurs för ny
tillträdande lantbrukare. Denna är 
uppdelad i olika sektioner och i 
första hand får deltagarna lära eko
nomi och driftplanering. Kursen på
går så gott som hela året och and
ra punkter är frågor kring anima
lieproduktion och gödsling - växt
odling samt mekanisering. Fältvand
ringar görs på sommaren liksom be
sök på deltagarnas egna gårdar, vil
ket sker gruppvis. studieresor ingår 

.också och slutligen samlas man nå
gon gång mellan okt.-dec. för att 
diskutera de erfarenheter man vun
nit under kurstiden. 

Sedan följ er kurs för traktorförare 
som börjar den 8 febr. och i vilken 
hushållningssällskapet och länsar
betsnämnden står bakom. Vidare blir 
det en kurs i traktorvård med repa
rationer den l mars, där deltagarna 
får ta itu med sina egna traktorer 
och där lära sig reparera under lä
rares och montörers ledning. G!"und
läggande kurs i svetsning kommer 
den 8 mars och kurs med prov för 
traktorkörkort börjar den 22 mars. 

Laguppställningen är följande: Sve
dala BK, Flugv. Nils Jacobsson, ban
tqmv. Anders Palmkvist,- fjäderv. 
Kjell I. Johansson, lättv. Agne Lind
sjö, welterv. Björn Jönsson, mellanv. 
Viggo Nordkvist, lätt tungv. Stig 
Eriksson och tungv. Agne Mårtens
son. Skurups SK: Flugv. Lars Göran 
Andersson, bantamv. Börje Anders
son, fjäderv. Erik Nilsson, lättv. Olle 
Andersson, welterv. Leruiart Mårtens
son, me!lanv. Arnold Nilsson, lätt 
tungv. Rolf Mårtensson och tungv.l 
Yngve Persson. 

Skurupsfotbollens våromgång 
och träningsprogram är nu klart och 
får följande utseende: A-laget: 28/2 
Skurup-Harlösa. 6/3 Skurup-An
derslöv. 14/3 Skurup-Stavsten. 21/3 
Höörs IS-Skurup. 28/3 Skurup
Lunds N. 4/4 Skurup-Teckomatorp. 
6/4 Tomelilla-Skurup. 

B-laget: 7/ 3 Skurup-Gle~inge
bro A. 13/3 Skurup-Askeröd. 21/3 
Lunds N.-Skurup. 27/3 Skurup-Tec
komatorp. 9/4 BK Flagg-Skurup. 

l 

Löddeköpinge 
Eckl. markförsäljnh1g 
Hos kammarkollegiet samtycker 

stiftsnämnden till att lantbruksnämn
den i Malmöhus län medges förvär
va 5,0548 hektar av den Hofterups 
kyrka tillhöriga fastigheten Hofterup 
10:1 för 30.330 kr. Området arrende
ras f. n. av direktör Herman Ströje 
i Landskrona till 14 mars 1967. Om 
förvärvet medges är lantbruksnämn
den villig ersätta honom med 5.000 
kr för fTånträdandet av arrendet i 
fråga om förvärvsområdet. Marken 
behöver nämnden som ett led i den 
fastighetsreglering som erfordras i 
samband med byggandet av motor
vägen E 6. 

Teckomatorp 

Julgransplundring 

Skolans huvudkurser, förkortad 
driftsledarkm·s och förberedande 
praktisk-teoretisk yrkeskurs påbör
jas också fram på vårkanten. För
kortad driftsledarkurs tar sin bör
jan den 20 april och är påbyggnad 
på grundläggande yrkeskUl's för dem 
som har nödig praktik. Kursen syf
tar till att utbilda arbetsledare in
om jordbruket men kan också vara 
grunden till bl. a. lantmästare. 

Praktisk-teoretisk yrkeskurs är 
närmast avsedd för ungdomar som 
vill lära sig grunderna för jord
brukaryrket och denna infaller från 
och med i fjor så, att ungdomar som 
gått ut grundskolan kan komma in 
samma år som de gått ut nionde 
klass. Den börjar nämligen den 14 
juni. 

Teckomatorps, Billebergas och Ma
rieholms Lionsavdelningar kommer 
att ordna en stor julgrans
plundring söndagen den 10 januari 
kl. 16.00 på Folkets Hus i Teckoma
torp. På programmet står underhåll
ning för hela familjen. Det blir na
turligtvis också kaffeservering, och 
dessutom anordnas fiskdamm och 
tombolor. Som gästartist uppträder 
folkskollärare Bertil Nilsson från Råå. 
Festen avslutas med en stor plund
ring av julgran . 

... 
MEDBORGARSKOLANS TENNISKURS 

) l 
vårterminen startar lördagen den 9 januari kl. 15.00. Anmälan kan 
ske vid kursens början eller per tel. 403 00 alt. 406 00 till Jerker 
Nyberg. 

'.J 



Dagbladet --'- Lördagen den 9 januari l965 

Skurup tycks ej ha behov av 
barndaghemverksamhet just nu 

Y rkesskolekurser 
för vårterminen 

tiotalet i Skurup 

Yrkesskolan i Skurup tar nu emot 
anmälningar till vårterminens kur
ser. Det är ett tiotal som finns med
tagna i förteckningen och av dessa 
är ett par nya. 

Bland nyheterna är brandskydd 
och skydd mot olycksfall, främst av
sedd för värme- och sanitetsmon
törer. Kursen har en längd på 15 
timmar. I övrigt fipns kurs för räk
nestickans användning. Denna är 
närmast en påbyggnadskurs och har 
en längd på 20 timmar. Oljeeldning 
är vidare också populärt och denna 
kurs har en längd på 15 timmar. En 
fullständig kurs i maskinskrivning 
ingår oC'kså i vårterminsprogrammet 
på 70 timmar. 

Textning och plakatmålning heter 
en annan kurs med en längd av 64 
timmar. Denna är närmast avsedd 
för affärsanställda och 
samt andra som har behov av sådant 
kunnande. Svenska med hapdelskor
respondens har en omfattning av 70 
timmar. Deklaration för handel, in
dustri och hantverk är en kurs på 
25 timmar. Bland de husliga kur
serna märks flamskvävnad 45 timmar 

konstsömnad 90 timmar och barna
vård 16 timmar. Anmäln. till ·kur
serna kan göras pr tel 40389 eller 
40235. l 

VemmenhlJ& 

- Så länge inte Skurup har någon 
mer kvinnlig industri eller liknande 
sysselsättning för ortens kvinnor, så 
länge kommer det inte att finnas 
något större behov av barndaghems
verksamhet. Det kan socialass. 
Karl-Axel Larsson i dag 
konstatera efter att ha sett både 
barndagshemsverksamheten och fa
mlljedaghemsformen rinna ut i san
den. 

Våra förfrågningar och gjorda 
sonderingar har visat sig vara för 
gäves hittills, säger socialass. Lars
son. Det anmälda antalet barn till 
socialbyrån ar för litet för att vi 
skaiii kunna sätta i gång med någon 
regelrätt verksamhet. Visserligen är 
det litet mer än ett år sen social
byrån i Skurup gjorde sista förfråg
ningen till ortens mödrar genom att 
skicka ut anmäll(ingsblanketter. 

INGEN FöRANDRING 
-Men situationen kan inte ha för 

ändrats nämnvärt på den tiden, me
nar ass. Larsson. Samhällets struktur 
i fråga om sysselsättningen har inte 
förändrats och då är det föga tro
Hgt . att situationen förändrats be
träffande barndaghemsverksamhe
ten. Ännu så länge har man inget 
beslut nå att göra nya sonderingar, 
framhåUer ass. Larsson, även om det 

Skurups nyårstävling hade samlat 

28 par. 

l . K. Andersson - · G. Anqersson, 
Eriksl. 425, 2. Alwen Knut - Sjö
.ström, Silletorps BK 409. 3. K. 
Bengtsson - S. Svensson, Erik.,l. 402, 
4. A. Andersson - E. Nilsson, Sku
rup 395, 5. E. Andersson - T. Nils-

Kollekt ·l Skivatp son, Skurup 389, 6. I. Olsson- R. Jo-

under trettondagen var den största hansson, Eriksl. 381, 7. L. Larsson -

h . 'Ils fått · d 520 k. S. Sjösten, Skurup 380. 8. D. Lars-
man 1tti . m me 1 som son - I. Claesson Svedala 379 9, Kj. 
ligger ett par hundra kr över tidi- Perssari - W. JÖnsson, Köpb'ro 378, 

gare. I V. Nöbbelöv blev kollekten 10. N. Hansson - J. E. Persson, Sku-

212 kr, i ö. Vemmenhög 175 kr och rup, 372. 

Svenstorp 100 kr. 
-s 

Sos i a lass . Karl-Axel Larsson 

dryftats på senare tid att åter göra 
förfrågningar. 

15-TALET BEHöVS 
För att öppna barndagshemsverk

samheten enligt gi\ngse kollektivt 
system fordras åtminstone 15-talet 
barn, säger ass. Larsson, som drar 
en jämförande parallell med Torne
lilla. Där har helt nyligen vid en 
undersökning framkommit att inget 
direkt behov finns för uppförande 
av barndaghem. Nu hör tilil saken att 
man ändå kommer att bygga ett dag
hem där för att tillfredsställa de ny
etablerade industriernas önskemål. 

LIGGER NERE 
:Beträffande familj~daghemsverlk

samheten så ligger denna också ne
re. Man har fått kommunalt anslag 
för att kunna sätta i gång med så
dan verksamhet, men ännu så länge 
har det inte visat sig något större 
behov. De mammor som behöver 
pas.sning åt sina barn ordnar detta 
helt i privat regi, säger ass. Larsson. 
Visserligen har det kommit in för
frågningar. Men här Hksom vid den 
kollekt: va formen fordras visst mått 
av efterfrågan för att starta verk
samheten, framhåller ass. Larsson vi- , 
dare. . 'l 

Kommunen står dock beredd för 
sådan verksamhet när det en gång i 
'framtiden kan visa sig aktuellt, 
poängterar socialass. Larsson. Det är 
en inte oväsentlig service att kunna 
erbjuda barnfamiljerna denna tjänst 

är det behövs. 
A. A-n. 



~'J(O. flb ~b.r 

1 Rolf Hansson blev ny ordtör~nde 
i Rydsgårds CUF-avdelning 

Fr. v. nye ordf. i Rydsgårds CUF-avd Roll Rynge Hansson, tillsam
mans med Göran Larsson, Beden, Sven-Bertil Persson, Rydsgård, av
gående ordf., Nils-Åke Andersson, Katslösa och Stig Kristersson. 

Prislista: Signe Hansson, l:a pris l:a pris i hemkunskap CCUF hpr), 
betgallring, l:a pris bamavård CVil- Tord Lundgren, 2:a pris i rattmäs
lie RLF och CUF hpr), Lennart terskap (Villie cp hpr), Ake Persson, 
Nilsson, l:a pris NoNu, l:a pris 2:a pris' i rattmästerskap (CUF hpr), 
CUF-toppen (Katslösa RLF och CUF Hans Carlsson, 2:a pris i rattmäs
hp:r), Ann-Louise Mårtensson, l:a terskap (CUF hpr), Siv Olsson, 2:a 
pris musikkännedom, 2:a pris hem- pris i stickning (CUF h pr), Nils Erik 
kunskap CCKF och C\]F hpr), Inga Nilsson, 2:a pris i CUF-toppen CCUF 
May Severin, l:a pris NoNu, 2:a pris hpl!), Gull-Britt Olander, 2:a pris i 
musikkännedom (Bygdegårdsför och bamavård CCUF hpr), Inger Pauls
CUF hpr), Göran Larsson, 2:a pris son, 3:e pris i stickning, 2:a pris 
i in- och utlandspolitik, 2:a pris i i barnavård (Sjörups cp hpr), Len
CUF-toppen (Mejeriets lipr), Sven nart Larsson, 2:a pris i CUF-toppen 
Erik Hansson, l:a pris i femkamp (Villie cp hpr), Gunnar Andersson, 
(Hans Lars hpr), Sven-Bertil Pers- 3:e pris i in och tUtlandspolitik (CUF 
son, 2:a pris i fågelkännedom, 3:e hpr), Berit Olsson, 3:e pris i bar
pris i NoN u CLokalförreningens hpr), navård (Villie cp hpr), .Börje Lars
Harald Jönsson, 2:a pris i femkamp, son, 3:e pris i betgallring (CUF hpr), 
3:e pris i fågelkännedom (örsjö cp Leif Månsson, 3:e pris i hemkunskap 
hpr), Stig Allan Svensson, l:a pris i CCUF hpr). Jan Svensson, 3:e Pris 
rattmästerskap (Sjörups RLF hpr), i femkamp (Gösta Rasmussons hpr), 
Inger Nilsson, l:a pris i stickning Anna-Kerstin Hansson, l:a pris i bar
(CUF hpr), Kerstin Nilsson, l:a pris navård, 3:e pris i NoNu, 3:e pris i 
i fågelkännedom (Tånebro lanthan- musikkännedom CKatslösa cp och 
dels hpr, Rolf Hansson, l:a pris i CUF hpr), Bertil Nilsson, 2:a pris 
in- och utrikespolitik (CUF hpr) i betgallring (CUF hpr). • 
Birgitta Olsson, l:a pris i NoN~ Skivarps sockerfabriks vandrings
CCUF hpr), Lena Olsson, l:a pris i pris utgick för alltid till Signe Hans
NoNu CCUF hpr), Lisbeth Olsson, son, som vann det på bättre poäng. 
=====~,.,;;,~====-===,;;,,;,_;: CUF:s vpr gick till Lennam Nilsson 

och Inga-May Severin. 
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Kanadaemigranter hemma i jul 

trivs bra med landet i väster 

ET!' HART SLAG 

-Av ALLAN ANDERSSON

Hemma på Sverigevisit under ju

len har fabriksägare Sven Jönsson 

varit jämte hustrun Asta och bar

nen Anders, Agneta och Dan. De 

är bosatta i Innisfal 12 mil norr 

om staden Calgay i västra Kana

da intill. Klippiga bengen. När fa

miljen Jönsson kommer hem till 

Sverige har de många släktingar 

att hälsa på. 1 Själv här-

stammar Sven 1 Jönsson från 

Grönby prästgård och är således 

söderslättsbo till. börden, medan 

hustrun Asta kommer från Slim

mingetrakten. 
Jämnt fyra år sedan är det som 

hela familjen sist var hemma och 

hälsade på, säger Sven Jönsson när 

vi träffar honom hemma på fäder

negården i Grönby. Själv har han 

emellertid varit hemma i Grönby 

en gång däremellan och det var 

när hans fader lantbr. Anders Jöns-

l son fyllde 70 år. Den gången kom

binerade han visiten med en af

färsresa som sträckte sig ner i mel

lan-Europa. 
- Det är alltid lika t revligt att 

komma hem t ill gamla Sverige och 

se' hur Ni ha'r d~~ här hemma, tyc

ker han och får !medhåll av hust

rtm Asta. Trots att det inte är 

långa mellanrum
1 

mellan Sverige

visiterna kan familjen Jönsson än

då märka en del förändringar 

det svenska samhället. 

ANNORLUNDIA 

- Ni har fått t··gre skatter här, 

konstaterar Sven önsson och dess

utom verkar ar be e uppta de! mes

ta av svenskens tid numera. Så 

är inte förhållandet i Kanada. Där 

har man hitintillk lyckats bevara 

den lugnare atmoMären med mind

re bekymmer · fqr morgondagen. 

Förhållandena är l litet annorlunda 

jämfört med Sverige och de socia

la förmånetna har inte avancerat 

i samma takt som här 

hemma. Dessutom är skattesa·tsen 

- Det var ett h år t slag, träm

håller de båda makarna. Allt va 

vi skaffat förlorade vi. Bägge tv 

å tervände till Sverige igen meq 

foresatsen att för alltid stanna j 

Sverige. 
Men lyckan skulle än en gån 

le mot den hårt prövade famil

jen och det var när Sven Jönsso 

fick anbud från en bekant i Kana 

da om att bli medhjälpare i de 

företag som han nu är delägare j 

TRYGG TILLVARO 

Jag for över med nya föresat. 

ser, omtalar Sven Jönsson, och den 

na gång har det gått bättre. Nt 

har vi lyckats skaffa oss en tryg€ 

tillvaro i det nya landet, där v: 

trots allt har lärt oss att trivas 

Därtill bidrager helt · naturligt det 

fascinerande landskap som finns · 

trakten med de väldiga bergmas 

siven från Klippiga bergen i väs 

ter och ett fruktbart slättlandska 

så långt ögat n år i öster. 

hemma i Grönby: mamma Asta, pappa 

Sven, sönerna Dan och Anders samt dottern Agneta. 

en annan i Kanada. En inkomst

tagare med lägre inkomst än 18.000 

svenska kronor slipper betala nå

gon skatt till staten. 

FABRIKSAGARE 

Själv är Sven Jönsson fabriks

ägare och han jämte en kompan-

t 

jon har sen början på 50-talet två 

företag som tillverkar isolerings

plattor av pressad halm för tak 

och mellanväggar. Företagen går 

bra med sammanlagt ett 50-tal an

ställda. Det blir gärna långa af

färsresor och senast i våras var 

Sven Jönsson i Mexiko, där han 

hjälpte till att sätta i gång ett 

liknande företag. Det var en upp

levelse, konstaterar · han, att se kon

trasterna mellan fattiga och 

rika i detta land. 

ÄVENTYR SAKNAS EJ 

Men karriären i det nya landet 

har inte saknat äventyrliga inslag. 

Själv reste Sven J önsson över till 

Amerikanska kontinenten för

sta gången 1949. Han startade efter 

en tid en farm i trakten där fa

miljen nu är bosatt och till det 

nya hemmet följde hustrun Asta 

efter. Det dröjde dock inte mer än 

sex månader förrän det nya hem

met som de båda makarna byggt 

\lPP raserades i samband med en 

eldsvåda som ödelade hela bygg

nadsbeståndet. 
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Magert för kyrktjuvar 
O ETT FöRSöK TILL inbrott i kyrkan förövades natten till sönda

gen i Slimminge. Bytet blev dock klent vid det inbrott som för
övades i en verkstad och en bensinstation och i kyrkan stannade det 
hela vid försök, sedan den stora kyrkoporten utstått påfrestningarna. 

O DET FANNS OCKSA spår, som tydde på att tjuvarna blivit 
skrämda och därför gett upp försöket att ta sig in i kyrkan. Även 

vid inbrottet i en verkstad verkar tjuvarna ha blivit skrämda, 'efter
som de bara lagt beslag på växelkassan med ca 25 kr och ett 10-tal 
askar cigarretter. 

Vädret: Sydostl. vindar, mildare, regn Pris 45 öre 

De har 
lyckats väl 
i e/et nta 
lanJet 
D Hemma på Sverigevisit 

under julen har fabrikör 
Sven Jönsson med familj va
rit. 

D De är bosatta i lnnisfal l 
l 

Kanada, en ort på ca 1 000-
talet innevånare tiotalet mil 
norr om staden CaJgay. 

D Fabrikör Jönsson hör till 
den kategori utvandrare 

som lyckats väl i det nya lan
det. 

D Men hans karriär var inte 
utan motgångar. 

D Ett tag var både han och 
hustrun Asta, som här

stammar från Slimminge vid 
Skurup starkt betänkta på att 
för alltid återvända och stan
na i Sverige. 

Här ritar äldste sonen Anders av farfars gård i Grönby medan fa
dern Sven Jönsson intresserat tittar på sonens alster. 

D Men lyckan log mot dem 
på nytt och nu har de ska

pat sig en trygg tillvaro i df 
nya landet. 

.J 
- SIDAN TOLV- d 

l 
( 



Nya elever kom under måndagen 
till Skurups lanthushållsskola 

Volkamstkaffe serveras här av rekfor E. Schartau till de nya eleverna 

Ingrid Jönsson, Trelleborg, Kathrine Forssel, Sfockholm och Svea 

Rydälv, Skurvp 

Nya elever drog på måndagen åter in på Skurups lanthushållsskola 

för att påbörja skolans första kurs fÖr året. Denna gång är det sam

manlagt 34 flickor som skall lära allt om lanthushåll fram till mitten 

av juni, då kursen är slut. Eleverna hälsades välkomna av skolans rek

tor E. Schartau och alla tyckte det var härligt att komma in i de var

ma lokalerna på skolan .väl skyddade från den skånska slaskvhttern. 

Eleverna komma från olika hålliSkurup, Anna-Kajsa Schilow, Vel

i Sverige men övervägande delen linge, illla Sjölin, Karlshamn, Bodil 

är dock från de södra delarna av Svensson, Fosieby, Gertrud Svens-
son, Klagstorp, Inger Svensson, Dal

den skånska provinsen. Särskilt från by, Monika Widov, Skurup, Eva Wik-

Malmölänet är en del av eleverna, lund, Nyköping. l 

vilket är ganska naturligt med tanke 

på att Skurupsskolan har sitt största 

upptagningsområde härifrån. Liksom 

de senaste kurserna råder blandning 

av stads- och landsbygdsungdomar 

och detta om något bekräft'!r att 

hushållet av i dag håller på att 

jämnas ut för att bli lika både 

stad och på land. 

:NYBöRJARNA 

Nya hospitanter på skolan är till 

den l februari Ingegerd Berg, Oxie 

och efter detta datum träder Ka~in 

Thorelli, Näsum, till. De nya ele

verna .är: Eva Ahlström, Lund, Kers

tin Ahlqvist; Malmö, Elisabeth An

dersson, Onslunda, Lisbeth Anders

son, Ystad, Margareta Andersson, 

Vällingby, Monica Andersson, Ons

lunda, Carin Christoffersson, Jord

hOilmen, Kathrine Forssell, Stock

holm, Gunilla Gessle, Halmstad, Ma

ll'ia Johnsson, Osby, Ingrid Jönsson, 

Trelleborg, Ingalill· Karlsson, Långa

sjö, Karin Karlsson, Veberöd, Inger 

Kullander, Kal'llskrona, Bodil Lars

son, Staffanstorp1 Kerstin Lindström, 

Hedvigsdal, Birgitta Lundh, Kågeröd, 

Eva Månssorrc'Svenslor . Barbro Måt-

,:z l l 

tensson, Klagslorp, Marianne Thorup

Nielsen, S'kurup, Thyre Nilsson, Trel

leborg, Ann-Marie Olsson, Sk. Char

lottenlund, Anne-Marie Ols.Son, Sve

dala, Agneta Persson, östra Grevie, 

Inga-Britt Persson, Hedvigsdal, Kers

tin 'Persson, Rydsgård, Svea Rydä~v, 



LANTHUSHALLSSKOLESTART var det på måndagen i Skurup. Det 
var 34 elever och två hospitanter som infunnit sig. Eleverna är huvud
sakligen mantalsskrivna i Skåne~ men även hemortsadresser som Stock
holm, Vällingby, Nyköping, Karlshamn, Karlskrona o~h Halmstad före
kommer. Här hälsar rektor Elizabeth Schartu Eva Månsson, Stora Kö
pinge~ Inga Britt Persson, Hedvigsdal, och Kerstin Lindström, Valleberga, 

välkomna till vårkursen. 

l ;t 

Gör-det-själv-svets 
för 17 lantbrukare 

Agronom Alf Bjelke-Holtermann (andre man fr. v.) undervisar lant
brukarna Lennart Persson, Per-Eric Månsson och Sven Persson i 

p~aktisk svetskunskap 

RLF-avdelningen i Skårby har i dagarna tagit ett intiativ som sä
kert kommer att få många efterföljare. Man har nämligen låtit in
skriva 17 av sina medlemmar i en fyrtiotimmarskurs i "gör-det
själv -svets". 

Kursen inleddes på tisdagen med Kursplanen upptar som nämnts 
upprop och inledande teoretisk och fy~-tio timmar varav ungefär tio pro
praktisk verksamhet. Kurslokaler cent tillfaller den teoretiska utbild
har ställts till förfogande av lant- ningen. Eleverna får insikter i såväl 
brukshögsskolan i Skurup och som el- som gassvets och lärdomarna räc
lärare fungerar agronom Alf Bjelke- ker mer än väl till för att man skall 
Holtermann samt yrkeslärare Lars klara förekommande svetssysslor in-
Sandqvist. l om lantbruket. 



skurupskorpen 
Under torsdagen spelades två mat

cher i Skurups korphandbollsserie. 
Första matchen Skurupsverken -
Lärarna gav slutresultat 10-4 till 
Skurupsverken. Halvtidsresultat 3-3. 
Målgörare Skurupsverken: Göran 
Hallman 5, Robin Andersson 4, Sven 
Jönsson l. Lärarna: Nils örnhed 2, 
Bengt Göransson 2. Andra matchen 
Folkdanslaget - Bröderna Lundgren 
gav vinst för Folkdanslaget med 7-
6. Halvtidsresultat 3-5. Målgörare 
var för Folkdanslaget: Leif Thomas
son 3, Kent Thomasson 2, Bengt Mår
tensson l, Gert Mårtensson l. Bro
derna Lundgren: Rolf Mårtensson 3, 
Bengt Olsson l , Rolf Axelsson l, 
Christer Lundgren l. Nästa omgång 
spelas i morgon, söndag, med början 
kl. 16, då första matchen går mellan 
Algotsbröd - Bröderna Andersson. 

. 16.30 spelar Byggnads - Grundsko
lans 9 A l och kl. 17 Lantbrukar
na - Bröderna Lundgren. 

Skurups kyrkliga söndagsskola 
börjar vårterminen i mongon, söndag 

. kl. 09.15. Alla barn 4 år och däröver 
j välkomna. 

,/ 
;6/ 
/l 
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mästaren i blomsterbind
ning Knut Olsson, Skurup. 

nad i samband med karnevalsfest
ligheter . 

ERBJUDEN RESAN 

En kvinnlig deltagare är också med på kursen, fru Gunnel Möller, 
örsjö boställe, kursledare agr. Ragnar Persson, lantbrukarna Bo Möl

lebäck, Beddinge och Christer Olsson, S. Åby. 

'Erbjudande om att deltaga l fes
tivalen med fri resa och uppehälle 
fick hr Olsson från blomsterförmed
lingen lnterflora i Stockholm, som 
håller i trådarna när det gäller ar
rangemang och tävlingar i sådana 
här sammanhang. Han tackade som 

En kurs i deklaration och skatte
beräkning påbörjades under fre
dagen på Skurups lantbruksskola. Ti
den börjar åter närma sig när det 
är dags att redovisa inkomster och 
utgifter på deklarationsblanket
ten och därför är det många som 
tar tnlfället i akt a t t vara med på 
denna kurs. 

Ett 20-tal kom under fredagen och 
när man är fulltalig i 1tursen blir 
det 25-talet lantbrukare med. Kurs
ledare är agr. Ragnar Persson på 
lantbruksskolan och deltagama får 
under den veckas tid kursen pågår 
lära sig deklaration efter både kon
tantprincip och bokföringsmässi
ga grunder. 

Nya bestämmelser kommer också 

sagt ja och på tisdag anträder han 
p_ö om P? när det g_äller deklara- jämte sin kollega resan till San Re
b~n av JOrdbruk~fastl_ghet och det mo med flyg. Riktigt till San Remo 
blir extra gn_l_lg~mg_ _ l dessa nyhe- går dock inte flygresan, utan land
ter. Skatteberaknmg ar också bra att ningsplats blir Nizza, varefter det 
kunna .?ch ~etta få: kursdelt~ga:na blir buss ut till San Remo. 
o_ckså .lara ~1g. Sluthget; ges t111falle Onsdagen blir tävlingsdag och den
bli dlSkusswn med ohk~. skattee:x- na kommer att omfatta ett nejlik
pert~r som kommer att narvara . v~- och rosarrangemang samt en brud
sa tlmm.ar av kursen. Ett slutg1lt1gt bukett. Jurymedlemmarna kommer 
deklarationsprov avslutar kursen. att bestå av blomsterkännare samt 

Skurupsbo med i 
blomstertävling 
nere i San Remo 

av konstnärer från Italien. Efter be
dömningen kommer så blomsterar
rangemangen att ställas ut i mont
rar. Ungefär en vecka stannar de 
båda svenska representanterna och 
varje dag kommer det att bli tjusi
ga kamevalsinslag, bl.a., då med 
folkdansare från Norge. Söndagen 
kulminerar med blomstertåg. Ett ar
rangemang hr Olsson ställer stora 
förväntningar på. lngen vet bättre 
än sydeuropeerna hur sådan tillställ~ 
ningar skall göras för att bli ett ly-

Till sydeuropa - blommornas pa- sande skådespel i arrangemang och 
radis - närmare bestämt San Remo färger, säger den lycklige skurups
i Italien reser två svenskar, som bon till slut. Avsnitt från tävlingen 
gjort sig kända som mästare i bloms- och festivalen skall alltså sändas i 
terbindning, i början på nästa vec- Eurivision. A. A-n. 
ka. En av de två är skurupsbon 1 :===============Knut Olsson, •srårsmästare i bloms- 1-
terbindning. 

Väl framkomna till målet för re
san tänker duon från Sverige ta upp 
kampen i blomsterbindning i en täv
ling där 15-talet länder är represen
terade. Således gäller titeln Europa
bäst och det är till att hålla tum
marna för deltagarna från Sverige. 
Själv tycker Knut Olsson från Sku
rup att det skall bli mycket trev
ligt, särskilt som tävlingen är anord-
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scoutmaskerad i Skurup 

Hög hatt och frack dominerade i Stort intresse ägnades det boll
utstyrseln när scouterna i Skurup spel som sköttes av kåtchefen An
under lördagen höll maskeradfest i ders Ståhle och där det gällde att 
sin scoutgård Pilevallen. Senior- putta så många bollar som möjligt 
scouterna jämte scoutledningen stod i olika hål med en klubba. Likaså 
för inbjudan till samtliga flick- och ringkastning över pinnar var upp
pojkscouter på orten, ett 60-tal. skattat som förströelse i pauserna 

Uppfinningsrikedomen var stor på mellan danserna. Det var också väl 
dräkter och gästerna hade inte spa- ordnat med läsk. I ett av hörnen 
rat någon ·möda att få klädseln så hade man nämligen låtit montera 
festlig som möjligt. A ven värdarna upp en liten intim bar, i vilken det 
hade gjort sitt till för att man skulle gick att få blandat juice- och saft
kunna trivas under festen. s åledes groggar. 
vankades choklad och smörgås så Frv på bilden: Sten Karlstedt, 
mycket man orkade vid ankomsten. Stefan Ljungkvist, Roland Bengts
Sen blev det dans och olika slag av son och Lars Erik Nord roade sig 
förströelse. med ringkastning. 

Skurupsscouternas maskerad 
blev verkligt håll-i-gång 

Från scoutmaskisen på Pilgården. Bengt Mårtensson (i förgrunden) 

provar sin talang med bandyklubban påhejad av Uno Larsson, Claes 
Mårtensson, Roland B·engtsson, Hans G. Hansson, Hans Inge Hansson, 

Lotta Serneri och Marianne Ståhle 

Scoutledningen i Skurup jämte seniorscouterna stod under lör
dagskvällen för en jättekul maskeradfest på Pilevallen till vilken 60-
talet flick- och pojkscouter på orten var inbjudna. 

Gissa om man hade trevligt! Det l ena h~net där de närvarande kunde 
f ktiskt håll-i-gång från början ~t~~a till och . få blandat härliga 

var a JUICe och saftdrmkar. 
till slut och till detta bidrog i hög U ps\{attat var också de båda boll
grad de inbjudna gästerna som klätt spels- och ringkastningsstationerna, 
sig i de mest fantasifulla dräkter. vilka sköttes av kårchef Ståhle och 

Men kårchefen Anders Ståhle och scoutledare Sture Persson. Här gällde 
seniorscouterna Eric Mårtensson, det att försöka få flest bollar i olika 
Johnny Ljunggren, Thore Hansson, hål samt att kasta flest ringar över 
Lars Carmen och Anders Vifot spa- utsatta pinnar. Priser fanns uppsatta 
rade ingen möda för att gästerna och de som var riktigt duktiga kunde 
skulle ha trevligt. När festen började vinna en · coca-cola eller liknande. 
blev samtliga bjudna på smörgåsar Alla var överens om att festen var 
och choklad. Sedan följde dans och hellyckad och man hoppas kunna gö
allehanda andrå förströelser. Dessut- ·a om något liknande i framtiden. 
om hade ordnats med en liten bar i A. A-n. 



-!Gott om egnahem på Östergård 

~Ny typ radhus läggs väster om 

På planskissen syns t. h. det egnahemsområde som nu slälis ut för granskning . T. v. den föreslagna 

radh usbebyggelsen i 2-plan som blir föremål för revidering. 

Skurup kqmmer nu att få riklig tiUgång på egnahemstomter efter att en l tid haft så gott som slut på dessa. 

Anledningen till att man åter fått tillgång på egnahemstomter beror på att stadsplan nu är upprättad 

och klar för utställning över området vid östergård, norr om Östergatan i Skurup. Denna stadsplljn ger 

plats för 24 egnahem. 

Beslut om utställning av den nu nu planerade egnahemsområdet. Det- utförande, dels för att få en oroväx

upprättade stadsplanen över öster- ta förslag är tänkt att uppta bebyg- ling i samhällsbilden och dels för 

gårdsområdet fattades vid byggnads- gelse i radhusform. Planen för detta att få litet variation på byggnads

nämndens senaste sammanträde. In- Tadhusområde är dock inte godkänd stilen i radhusutförande. Området, 

tressant i sammanhanget är att yt- utan föremål för omarbetning. där radhusbebyggelsen, är tänkt, 

terligare ett förslag om stadsplan fö- Man har för radhusbebyggel- kommer att uppta ca 40-talet rad

religger för området väster om det sen diskuterat sådana hus i 2-plans- hus. 



Stadsplanen over Sl{urups 
industriområde nu godkänd 

-===~~~~""' 

Den nu godkända siadsplanen över Skurups industriområde vid 

"' Svaneholmsvägen. 

'.. stadsplanen över industriområdet i Slmrup, som en tid val'it ut
~- ställt till granskning, godkändes vid senaste byggnadsnämndssamman
:_.. trädet i sitt uppräthide skick. Plimen kommer nu att presenteras i 
"( fullmäktige för slutgiltigt godkännande. 

•' Beskrivningen över den upprätta
fle planen, som bär beteckningen stg 
}06, ger upplysning om att hela om
~det innefattar en areal av samman
tlfgt 13.7 ha, beläget väster om Sv a
neholmsområdet. Området har god 
:u;rondedng, som ger möjligheter till 
väl tilltagna industritomter. östra de
~jlrna av området är redan upptag
ila för olika industrier som har, el
~er tänker etablera sig, inom en snar 
framtid ocli endast 2.5 ha finns nu i 
'reserv av välbelägen tomtmark i em
'fådets nordvästra hörn. · ' 
jPå nuvarande soptippsområdet, som 
!'r inlemmat i planen, tänker man 
också så småningom etablera indust
~i genom erbjudande av tomtmarJ<r. 

Detta område upptar en areal av 1,6 
ha. Att detta område kan bli fritt 
för planering beror på att kommu
nen just nu diskuterar ett förslag 
med Rydsgårds och Vemmenhögs 
kommuner om gemen;;am höggradig 
sopförbrännipgsstation belägen i Tor
sjö. Skm·up slipper då ifrån att hål
la kvar sitt nuvarande soptippsom
råde. 

Som . kommunikationsled med in
dustriområdet ffireslås en utbyggnad 
av. V. Gränsgatan som huvudgata. 
Denna blir omlagd vid sin anslutning 
till Svaneholmsvägen, så att områ
det matas från två vägar dels i nor
ra och dels i södra gränsen. Dessa 
planerade vägar kan vid eventuell 
utvidgning av indus trimarken även 
betjäna områden norr, väster och sö
der om det nu aktuella området. 
Strax intill Svaneholmsvägen är 
tomtmark r eserverad för en motor
servicestation och där industrikom
mitten nu har fått bemyndigande att 

1 sälja till Svenska bensin Din-X. 
l 

S'l)_o ,.,.,_..,_..,_..,_ __ _ 
:-MOR och BARl\f~ ....... 

Ffu BERIT NILSSON, önMrp, med dottern BRITT, 4% år. 

(Foto Sernert, Skurup) 
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Bostadsbristen svår 
för Rydsgårdslöretag 
- Bristen på bostäder och arbets

kraft gör att AB Stängselnät i Ryds
gård i dag får köm med en förenklad 
produktionsform för att kunna hålla 
leveranserna. Föt·etaget behöver i dag 
ett 50-~al man, ~en ~å det inte går 

- att erbJuda bostäder ar det svårt att 
fylla ut bl'isten, omtalar företagschef 
O Il e B a r c h a n på SkD:s förfrå
gan. 

Den. uppkomna prekära situationen 
har g:}o~t att .. företaget får köpa in 
h.alvfabnkat for att kunna klara av 
sm slutproduktion till leverantörerna 
Det ar mte så produktionen skall dri
v~s i normal form. Men i brist på 
battr~. får man nöja sig med att göra 
det basta möjliga av situationen så
d~n den är, omtalar disp. Barehan 
vtdare. 
~n del omändringar och moderni

sermg~r har gjorts i företagets till
verknmgsform. Bl. a. har den aamla 
ytbehandlingsavdelningen bytts ut 
m?t nya g~lvaniseringsmaskiner med 
h?g kapacttet. I den tomma avdel
nmgen har helt nyligen färdigställts 
e~ utbyggnad av tråd- och stängsel
nattillverkningen, framhåller disp 
Barchan. 

Disp. Olle 
O. Graner 

ett 

Barehan och övering, 
diskuterar gemensamt 
ritnings förslag. 

- Vi är fullt villiga att samarbeta 
m~d kommunen för att lösa bostads
fragan, påpekar disp. Barehan och 
helt nyligen har en konferens' varit 
ordnad mellan företagsledningen och 

~årdkoDåkala l~åmöterna i Ryds- nen ställde sig välvillig till. Därför 
· om oc frågan upp om hoppas vi på en slutgiltig god lös 

ä!~~ ~B ~T;g~!J~äl /-nsptrtåkb som Bning av bosta«;;sproblemen, säger disp-
b .. " or a ygga arehan slutligen 7 

ostader pa. Ett förslag som ,kommu- · 
A. A-n. 

Från vänster poliskonstapel Nils Anderberg, l :e poliskonstapel Göte 

Lindgren och 1 :e polisass. Gösta Blom vid den nya polisbilen. 

Nu har även polisen inom SkUl'ups lokalvaktområde fått sin polis
bil. Denna, en Volvo Amaon särskilt utrustad för polisbruk, anlände 
under lördagen .Vad nyheten inne'bär är i första hand att bevak
ningen i fortsättningen kommer att bli effektivare genom att polis
bilen ofta kommer att synas ute i lokalvaktområdet. 

Vad som framförallt förtjä- l inträtt en betydande skärpning när 
nar ,nämnas är att Skurupspolisen det gäller tra~iköven:akningen, fram
. d l' b'l fått t'll å t'll håller l:e polisass. Gosta Blom, Sku-
1 en nya po 15 1 en 1 g ng 1 rup. ![)etta har blivit möjligt tack 
en högmodern radioutrustning. Detta vare att Skurupsstatiinen nu slipper 
innebär att man snabbt och lätt kan ifrån en del utredningsärenden, vil
kaila på förstärkning från poliscen- k11 överförts till Ystad. Olika razzior 
tralen i Ystad om så behövs. Under från den l jan har således till dags 
sina patrulleringsturer kommer det dato gett ett tiotal 'körförbud, ett 
nya fordonet att vara bemannad med 100-tal föreläggande på fordon och 
en styrka· på två man. · flera ingripande för: grov olovlig kör-

I, övrigt så har efter förstatligandet ning och andra trafikförseelser. 



SJUTTON NYA LANTBRUKARE 
P Å SPECIALKURs I SKURUP 

Rektorr för Skurups lantbruksskola Gunnar Knutsson s~s här i millen 
omgiven av några kursdeltagare, fr. v. Ove Jakobsson, Borrie, Per 
Malmquist, Skylls Vemmenlöv, och l. h. Hans Hansell, Arrie, och Uno 

Olsson, Rydsgård. 

De unga lantbrukarna vet att vägen till framgång heter kunskap 
och därför är det också ovanligt många som vill fortbilda sig. Det 
märktes tydligt när ·(m ny kurs för nytiiiträdda lantbrukare · började 
under måndagen på Skurups lantbruksskola. Kursdeltagarna var flera 
denria gången än vid premiärkursen och sammanlagt kunde inrälmas 
17 deltaga're. 

Kursen började med att rektor J fram på höstkanten då man åter 
Gunnar Knutsson lantbruk=kolan samlas för att suriunera ihop tidiga-

.. .. . ' .. . .., ' re intryck och göra upp nya plane-
hals~de v~l~om_men, dal han uttryck- ringskalkyler med ledning ay vad 
te sm gladje over det stora delta- kursen i tidigare skede gett. 
garantalen Denna gången kommer de 1 
flesta från Söderslätt, men deltaga- Deltagarna i kursen är: 
re märktes även från Ystad och Bengt Andersson, Skivarp, Lennart 
Lundahållet. Under en veckas tid Assarsson, Vellinge, Hans Hensell, 
kommer kursdeltagarna att gnugga Arrie, Ove Jacobsson, Ystad, Tors
ekonomi och driftsplanering under ten Jeppsson, S. Aby, Hemming 
ledning av agr. Ragnar Persson, Lundgren, Lund, Per-Egon Malm
lantbruksskolan. Sedan samlas man q vist, Skytts-Venunerlöv, Bertil Nils
en gång i veckan fram till vårbru- son, Smygehamn, Uno Ol;>son, Ryds
ket startar för att diskutera aktuella gård, Hans-Erik Persson, Södra Aby, 
spörsmål angående växtodlings- och Ingvar Persson, Skytts-Vemmerlöv, 
gödslingsfrågor. Sven-Bertil Persson, Rydsgård, Bengt 

Fram på sommaren blir det fält- Schyllert, Höllviksnäs, Lars &hyl
vandringar, gruppbesök på deltaga r- !ert, Skytts-Vemmer löv, Stig Sjö
nas gårdar, samt studieresor till går- land, Klagstorp, Arne Wressmark, 
dar som har speciella nyheter att Harlösa, Per-Arne Akesson, Anders
visa. Därefter göres uppehåll till löv. 

-MOR och BARN.~ ..... 

med döttrarna LENA, 9 år, GU

NILLA, 6 år och tvillingarna ANN-CHARLOTTE och ANN

LOUISE, 14 månader. (Foto: Sernert, Skurup) 



Sikten bättre i Svaneholmskurva 
genom rivning av äldre bygl(nad 

På bilden syns rivningen av den del av fasligheten som ligger närmast kurvan. Här blir sikten fram-
tiden väsentligt förbättrad. 

Ett ställe där vägtrafikanterna så småningom kommer att glädjas åt väsentligt förbättrad sikt är i kurvan 
mittför Svaneholms gård på vägen Svaneholm-Brodda. Vid gården är man just nu i färd med att dva 
ner den del av corps-de-logiet som ligger närmast vägen . 

.Rivningen av denna byggnad gör ri,vs var nämligen inte bebodd och l kanterna som färdas på denna väg
att vägfarande får betydligt bättre man hade således inte stor qytta sträcka. Och det är som bekant int 
sikt när de kommer i kurvan. Även av byggnaden. så litet med tanke på alla som vall 
bröderna Olsson, som f. n. brukar Genom rivningen får återstoden av 

1

. färdar till Svaneholms slott för at1 
gården tycker att den pågående för- byggnaden, som numera är bostad, antingen besöka krogen eller ocksE 
ändringen skall bli till välsignelse. ett betydligt bättre utseende som gör rt::.it:.:t:=a...:.p:.:å:_:m= u=s.::e.::et:..:.· _______ _ 
Den delen av corps-de-logiet som det hela mera tilltalande för trafi-



- Av SVEN KIELLANDER -
Både skolöverstyrelsen och Folkhälsoinstitutet är 

säkert intresserade av det försök, som Skurups kom
mun som första plats i Skåne sedan något är praktise
rar i sin skolbespisning. I elektronugnar värmer man 
här upp huvudrätten- kött och fisk- vilken kom
mer som vakuumpackade kylda varor (inte djup
frysta). Maten är alltså färdig när den köpes, men 
värmes i elektronugnarna upp på några minuter för att 
därefter portioneras ut vid en barservering. Det är en 
amerikansk metod, som introduceras i Sverige, en me
tod, som har en märklig förhistoria. 

Enligt vad som berättas började det 
hela vid en amerikansk radarsta
tion, där fågelsvärmar kom in i 
strålningen och föll ned döda. ibland 
nästan förkolnade, ibland upphettade. 
Enkelt förklarat kan man säga att 
elektronerna satte fart på fågelkrop
parnas molekyler, varvid friktion 
uppstod och värme bildades. Prin
cipen med elektronugnar är den
samma: från ett magnetronrör skju
tes elektroner igenom maträtten, var
vid en rotation uppstår i molekyler
na med liknande värmeeffekt som 
följd som då fågelkropparna förkol
nades i radarstrålningen. Maträtter
na uppvärms inifrån och ut. Upp
värmningen tar mellan 15 och 20 
sekunder pr portion beroende på vad 
rätt det gäller. Man räknar med att 
det behövs en uppvärmning ·i 4 mi
nuter för 10-15 matportioner, och då 
har man även inräknat det genom
strålningsmotstånd som emballaget 
bjuder. 

40 RÄTTER 

I Skurup har man ett 40-tal kött
och fiskrätter att välja mellan. Det 
kan vara kotlett, biff, korv, blodkorv. 
filead fisk etc. Potatisen kommer 
skalad och kokt på vanligt sätt i 
stora grytot. Köpingsmyndigheterna 
är generösa: i skolmåltiderna ingår 
mjölk, bröd och smör, pålägg, grön
saker och frukt samt ibland glass 
Maten serveras från en bardisk vid 
köket, och den serveras på papp
tallrikar • med plastöverdrag, som 
kastas efter måltiden. Barnen hämtar 
själva besticken, :>ch des~a ä1 det 
enda som går till disk efteråt, 

BARSYSTEM. 

Barsystemet har i Skurup visat sig 
vara en rationell serveringsmetod. 
Vid disken kan de tre hjälpredorna 
i köket, fruarna Ester Svensson, Ella 
Malmborg och Birgit Olsson 
maximalt utspisa 13-14 barn pi mi
nut, och barnen har då också möj
lighet att få portioner som de tror 
sig kunna äta upp. Om de önskar 
kan de komma tillbaka och få en 
ny portion. Husmor. fröken Gerd 
Persson, har tid att hjälpa barnen 
tillrätta, till exempel med bordskicket. 

En fördel med barsystemet är att 
man lätt kan räkna ut hur många 
sittplatser man behöver i utspisnings
lokalen. Eleverna sitter högst lO 
minuter vid borden. I Skurup hin
ner man servera 650 barn på en 
effektiv utspisningstid av 60 minuter. 
160 sittplatser finns tillgängliga i de 
källarutrymmen, som omändrats till 
utspisningslokaler men i stort sett 
klarar man sig med 130 och har all
tid 25-30 platser disponibla för even
tuell rusning. Möjligheter finns ju 
också att ett tag stoppa kön vid ser
veringsdisken. · 

PERSONAL
BEsPARANDE 

Enligt vad studierektor Per Siö
din, som är den närmast ansvange 
för Skurupssystemet, behövs det 
dubbelt så stor personalstyrka vid 
en konventionell bespisning som den 
man nu prövar i Skurup. I vanliga 
fall brukar skolorna laga maten på 
platsen. · 

Det var 1963 som Sjödin fick skol
styrelsens uppdrag att utreda en par
tiell bespisning enligt systemet djup
fryst, och det var då han via olika 
instanser kom på kombinationen 
amerikanskt elektronsystem-färdig
lagad mat. Denna kombination hade 
redan provats inom industrin men 
inte av några kommunala instanser. 
Sedan man fått in kostnadsförslag 
och preliminär matsedel ordnade man. 
en partiell bespisning enligt elektron
systemet för 200 tillresande elever i 
högstadiet. Dessa fick själva betala 
maten med 2 kr pr måltid. Resultatet 
blev gynnsamt, och eleverna var be
låtna. Sedan kom frågan om. fria skol
måltider upp i kommunen, och full
mäktige beslöt att på ett år pröva 
en kostnadsfri bespisning enligt elek
tronsystemet både vid grundskolan 
köpingen och i Sandåkra. 

700 UTSPISAS 

Sammanlagt deltar 700 elever i be
spisningen, och driftsresultatet från 
skolåret 1963-64 blev en genomsnitts
kostnad pr portion av kr 1: 91. Häri 
är då inräknat alla kostnader, båc,le 
mat- och personalutgifter. Höstte 
minen 1964 byggde man ut syste~ 

och serverar en måltid, sammansatt från högstadiet i Rydsgårds och Vem
enligt skolöverstyrelsens rekommen- menhögs kommuner - trivs med att 
dationer. Den preliminära kostnaden äta på ett annorlunda sätt. Det hela 
för höstterminen 1964 blev k.r 1: 67 går ännu på prov, m.e._~ . allt t~!~ 
pr måltid. f?r a.tt koiiUI)~na~fullmaKtlge detmi-

Erfarenheterna har hittills varit en- tJvt amnar gå m for elektronsyste~et. 
bart goda. Barnen är matfriska och Tre elektr~mugnar och kyl har m
spillet blir förvånansvärt ringa. Ele- stalierats 1 Skuz:up, vartill kommer 
verna - varibland också ingår barn en ugn och kyl 1 Sandåkra. En cen-

tral byggnadskommitte utre er In 
frågan om nya lokaler för köpingens 
behov, vari man också tänkt sig spe
ciella lokaler för skolbespisningen. 
Fortsätter man med. utspisningen en
ligt elektronsystemet blir kanske des
sa planerade skolmaltidslokaler över
flödiga, och köpingen kan använda 
utrymmet för annat ändamål. 

•r-! 
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AUa nöjda här: fr v Ingrid Sernert, Anna-Lena Dah!sjö, Kristina Tre~k, Karin Dah!gren, Berti! Mårtensson 
och Ro!and Andersson, samttiga i k!ass 6 a. 



Malmöpolisen mÖiter 
Skurup i brottning 

I kväll kommer Skurups SK att 
möta Malmöpolisen i brottning, och 
matcherna kommer att gå i Skurups 
sporthall. Det är att vänta bra mat
cher, då flera av brottarna som stäl
ler upp är sådana namn som låtit 
höra tala om sig tidigare. Matcherna 
kommer att börja kl. 20. 

Laguppställningarna bUr följande: 
Malmöpolisens A-lag: Flugv. Chris

ter Månsson, bantamv. Barry Pers
son, fjäderv. Leif Svensson, lättv. 
Freddie Hellström, welterv. Sture 
Andersson, mellanv. Per Svensson, 
lätt tungv. Bo Persson, tungv. Bir-
ger Jönsson. . 

Skurups SK A-lag: Flugv. Lars
Göran Andersson, bantamv. Börje 
Anderssan, fjäderv. Eric Nilsson, 
lättv. Olle Andersson, welterv. Len
nart Mårtensson, mellanv. Arnhold 
Nilsson, lätt tungv. Rolf Mårtensson, 
tungv. Yngve Persson. 

Reservlagsmatcher kommer att fö
regå själva huvudmatcherna. 

r Uppskattad underhållning 
l · på· Skurups lantbruksskola 

Några av de m~dverkande i kabaren fr. v. Sven Anders Bondebjer, 
Elsy Hansson, Moniklf Olsson, Karin Nilsson 

Kul hade innemot 200 lantbruks- och folkhö!fskolelever på Skurups 
lantbruksskola under torsdagskvällen. Samkväm var ordnat på lant
bruksskolan och som gäster hade eleverna på lantbruksskolan bjudit 
in sina kolleger vid folkhögskolan. Festen började med underhållning 
av "lantans" amatörlag, varefter det blev dans fram till midnatt. 

Det är skickliga förmågor lant- man fått förstärkning fråq skolans 
bruksskolan har tillgång till när det köksregioner. En förstärkning som vi
gäller att sätta ihop ett underhåll- sade sig helt motsvara kraven som 
ningsprogram. Inte mindre än dus- ställdes. 
sintalet olika småsketcher och sång- Bland åhörarna till underhållning
nummer ingick i programmet. För en märktes lärarepersonal och rek
att genomföra underhållningen plan- torer från de båda skolorna. Efter 
enligt fordrades emellertid ett upp- underhållningsprogrammets slut blev 
båd av flickor också. Så värst många det så av.brott med kaffesamkväm 
flickor är det inte som går på kurs innan den moderna dansen satte in 
på lantbruksskolan så därför hade fram till midnatt. 
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TILLÄGGSANSLAG PA 111~000 KR HY VAKTMÄSTARE 
BEGÄRSAV SKURUPS GRUHDSKOLA VID SVANEHOLM 

Vid skolstyrelsens senaste sammanträde i Skurup Ilade man att ta 
ställning till ett från grundskolan begärt tilläggsanslag på 177.000 kr. 
Av de olika posterna ingår lärarelöner med ca 68.000 kr. undervis
ningsmateriel med ca 20.000 kr., driftsanslag till skolbespi~ningen ca 
20.000 kr., underhåll 15.000 kl"., investeringar 17.000 kr. och interkommu
nala ersättningar 9.000 kr. 

Ef~er behandling i.. skolst;Yrelsen man godkänna en utökning av ring-
. beslat ~?a~ gara ett forslag till me- ledningarna till expeditioner · 
delsanvJSnmg genom erhållande av na 1 nya 
statsbidrag på 144.000 kr. av de 177.000 centralskolan för en kostnad av ca 
kr. som tilläggsanslaget upptar. Dess- 700 kr. Vidare beslöt man att u tre

utom räknade man med att hos da kostnaderna för inredande av toa
fullmäktige begära extra anslag för 1 gruppundervisning och skolskjutsar etter på gamla centralskolan. 
med tillhopa 4.000 kr. Till detta ut- Enligt föreliggande förslag beslöt 
går nämligen inget statsbidrag. skolstyrelsen också att företa hyres-

Av övriga. ärenden på ~a~01·~ning- höjning för lärarebostaden i Sand
en så . beslots om matenelmkop på .. .. . 
250 kr. utgörande inventarier i ma- åkra och for vaktmastarebostaden 1 

terielrum samt :Vidare inköp av mu- Skurup. Vidare beslöt ma.n lägga j 
for samma summa. I om vaktmästarnas tjänstgöring.Ssche-

reparationer på skolbygg- å 
bes.Jöt man enligt Sve- ma s a~t de kan bereda.s en halv 

rekommen- dags ledighet pr vecka. Nya städ

förlänga skorstenen på nya områden fastställdes också för gam
centrals~olan med 1.5 meter för bätt- la centralskolan, som enligt nya ord-
re funktion. Kostnaden for detta be- . 
räkna.s till ca 3.000 kr. Vidare besiöt nmgen dela.s upp rent symmetriskt. 

styrelsen beslöt vidare fastställa 
arvode åt skolbibliotekarien med 5.000 
kl". pr läsår och för schemaläggar
na med 100 kr. pr klassavdelning 
på högstadiet. Två småskollärare Eva 
Andersson och Margaretha Westring 
beviljades entledigande och som de-l 
ra.s ersätta re utsågs ' småskollärare l 
Brita Bredemar och Kerstin Hans
son. Även · ha.ndelslärare Marianne 
Månsson begärde enledigande och 
här utsågs som vikarie Astrid Vil
helm-Johnsson. Pal"ltiell tjänstledighet 
beviljades för studierektor Per Sjö
din under vårterminen med anled
ning av enskilt uppdrag. Till hans 
vikarie utsågs Britta Karlsson. 

Tjänstledighet beviliades också åt 
kontorsbiträde Birgitta Lindelöw och 
som extra ekonomibiträde vid skol
bespisningen i Sandåkra anställdes 

[fru M. Nilsson, Sandåkra. 

Nils Hulten heter fr. o. m. den 
l febr. den nye vaktmästaren på 
\Svaneholms slott som i fort
sättningen skall vara hustomte på 
den museala avdelningen. Hulten är 
44 år och har tidigare varit anställd 
i Mellanskåne, närmare bestämt av 
Eslövs stad. Att han flyttade till 
Skurupsbygden och Svaneholm be
ror närmast på att fru Hulten hade 
önskemål komma till Skurupstrak
ten. Hon härstammar nämligen där
ifrån. 

Själv tycker den nye slottsvakt
mästaren att det skall bli kul att 
syssla med gammalt. Han är myc
ket intresserad p.v kultur- och byg
dehistoria och detta gör ju naturligt
vis arbetet så mycket lättare. 

Slollsvaktmästare Nils Hulten. 



Den här vaggan fr4n 1885 har Elllda Ohbson och henne• barn legat l Nu finm!laa dm av dottern HanM;· 

-Av SVEN-KIELLANDER-

Anteckningsböcker, som fyller .en halv meter på en 

bokhylla, är det synliga resultatet av en gammal 

skånsk ordforskares amatörmöda, ett livsverk som åt

skilliga lärda män och kvinnor haft stor nytta av, ja 

till och m~d haft som underlag för doktorsavhand

lingar. Denna ovanliga amatörforskare är 76-åriga fru 

Eliida Ohlsson i Svenstorp utanför Skurup, en i sitt slag 

mycket märklig kvinna, som belönats med den fina 

l 
Hazelius-medaljen och diplom från Landsmålsarkivet. 

I förordet till de i höstas utgiv- bör de nedtecknas. Så är det ord

na Viktor Åkermans Minnen och stäv och sägner: de bör också bli 

anteckningar är fru Ohlsson om- bevarade. Och alla särPräglade och 

nämnd med tacksamhet för sin egenartade ord. ,.... hur mycket gölns 

medverkan t ill utgivandet av Gäräs- inte i dem? 

löv-önnarPs prästens memoarer, som 
hon dessutom korrekturläst. VISAN OM MACLEAN 

F ru Ohlsson bor i en hundtaårjg .. 
bondgård, som bevarat det mesta av - Jag har be~attat om brudstu

sin gamla karak tä r, och i de låga backen, storkahallan, tippelstens

rummen finns många gamla fina ~ången och harakullakr~gen, fo~t

ting bevarade. Den vinkelbyggda satter fru Ohlsson. Men for at~ go:·a 

gården har vitrappade väggar och i de ga~la orden _levande satte )ag m 

ena hörnet av går dsplanen står pum- dem l sm~ berattelser om drangen 

pen. Det är ett stycke äkta Skåne J~ns och pigan S1s~a, ?m Il1arknads

med pilträd längs markvägarna. In- traffar oc~ h,at~akop 1 Kopenham?. 

ne i stugan råder en stämning av Och så forla ]a~ all~~amm!'-ns till 

sägn och idyll, något av H C An- 1800-talet s~ SOffi:. )ag hor!. mm mor

dersen och Selma Lagerlöf. Sonen ~or och mm svarfar beratta. R~dan 

Helga och dottern Hanna är tredje n~r jag var tre år .. gammal satt )ag i 

generation i släktgården, och Han- m~n ~ormors kna, oc~?: de~ mesta 

na visar hur grant hon målat en mmns Jag den dag som ar. V1san om 

vagga, gjord 1885. I den har både MaeJean - .~or~reformatorn på ~va

Helga och Hanna legat som små, lik- n~holm - hor till det som jag lar.~e 

som deras mor en gång, och nu går ffilg av mormor. Den lyder så har: 

den som gåva till en kusin. Kal Mackeler 
sina bönner kringjsprer 
Di har ente anned o vänta 
än dageli ränta ' DIALEKTORD 

Fru Ohlsson visar på sina skriv

böcker, där hennes många anteck

ningar om skånska dialektord· finns 

bevarade liksom de berättelser hon 
byggt kring släkttraditioner, ordstäv 

o eveli Jäntan, · 
parmtofflor o kål 
ti vartendaste mål. 

KAGEKVINGJAN 

och sägner. Ända sedan ungdomen Det är bara början på en lång 

har fru. Ohlsson varit road ~~ att ramsa... Intr esset för gamla .;rd 

1 forska 1 det gamla och trad1 tians- .. . . .. 

bundna. Sina små berättelser skrev vack tes av mm farfar och mm svar-

hon om kvällarna sedan hon klarat far, säger fru Ohlsson, och de berät

av bondmorans ute- och innearbete . tade också om gamla tider: om ho

Det började med att hon svarade på veriet, brännvinsbränningen och den 

ft·ågelistor från folklivsarkivet i sista avrättningen på Galgbacken på 

Lund och Nordiska museet. Hon gränsen mellan ö stra och Västra 

startade med adj ektiven - de blir Vemmenhög strax öster om Tulls

först gfömda, påpekar fru Ohlsson - torps kyrka. Den hände år 1848. Av

su bstantiven ser vi dagligen om- ~ rättningar var in te bara något av 

kring oss och även verben lever ett folknöje, där socknarna bildade 

-------------~-----.....JI kvar. Men adj ektiven glöms. Därfö r spetsgård runt avrättningsplatserna 

--~~==~------------



för att klara av alla nyfikna som 
samlades - många ville också kom
ma fram för att doppa något klädes
plagg i blodet från den halshuggne, 
vilket användes till botande av sjuk
domar. Myckl!n vidskepelse frodades. 
I mina berättelser tog jag naturligt
vis också med ett och annat om folk-

' tro och skrock. Men helst berättar 
jag om gestalter ur folklivet, såda
na som Boels Sörens kagekvingja, 
hon som vandrade mellan gårdarna 
med sin gönjakorg och sålde fyra
styvers bullar, kejsarskorpor, drott
ningskorpor och mandelkransar. 

"DEN B:LAA" 

På 1930-talet deltog fru Ohlsson i 
en tävling, som Landsmålsarkivet i 
Lund anordnade i samarbete med 
en tidning, Det gällde att rädda gam-

[

la ord och uttryck undan glöffi$kan, 
främst . adjektiv. I den tävlingen 
fick fru Ohlsson ett hedersomnäm
nande. Därmed · inledde hon ett 
mångårigt samarbete med fil dr i 
Ingers i Lund. ·På. 40-talet började 
hon svara på frågelistor från Nor
diska museet, och det fortsätter hon 
alltjämt med, 

Just nu har hon skrivit om den 
ambulerande skärsliparen, som åker 
omkring och slipar verktyg - "sli
vestensmannen", som han kallas på 
ortens mål. Bl a berättar hon om en 
skärslipare, som alltid hade följe 
med en kvinna, kallad "den blåa" för 
sin blåsvarta hys skull Paret är än i 
dag ihågkommet av äldre skurups
bor, På den tiden låg skärsliparna 
alltid på tegelbruket i Skurup där 
de fick värma sig på tegelugnarna, 

·vilket var ett privilegium. "Numera 
färdas skärsliparen i bil - läser jag 

·i fru Ohlssons manuskrii?t - med
förande aggregat med stickkontakt, 
som tas fram och anslutes ·. till husens 
fasta elektriska kontakter: Tiden fö
re 1940 stod skärsliparen långt nere 
på den sociala rangskalan men har 
nu kommit längre upp, eftersom han 
fyller en service\.tppgift." 

Fru Ohlssons forskningar har ock
så gällt hemmens och jordbrukens 
redskap, och sålunda fick hon första 
pris i en tävling,. som Jordbrukarnas 
föreningsblad anordnade i samarbete 
med Nordiska museet. Den gången 
berättade hon om vävredskap. Fön 
en del år sedan fick hon besök av 
Landsmålsarkiven i Lund : och Upp
sala, som lånat en inspelningsbil från 
Radiotjänst för att göra bandupp
tagningar. Därvid fick fru Ohlsson 
läsa in på bandet en rad dialektprov 
från skurupstrakten, och program
met sändes sedan i radio. N og tycker 
man att Sveriges Radio och TV bor
de hitta fint stoff i den gamla bond
gården Svenstorp nr 5 med dess 
ovanliga miljö och in*ressanta be
rätterska .. 

MONTREAL: Ett nytt säreget re
kord har satts av universitetsstuden
ten Cam Mussels l Montreal, Kanada. 
Han har lyckats uthärda 60 timmar 
~der duschen. Det tidigare rekordet 
lydlie på 53 tlm. 

Katten vill gärna. va.ra med när fru Oli!ssori . ~~river. 

5 



Oj, oj, oj, vilket auktionsintresse l 

Trängseln var stor på auktionsplatsen och det gällde att va ra först kön. Auktionsutropare Alvin Ekblad hade inte svårt att få bud . . . 

Ett verkligt publikrekord 
kunde noteras vid lördagens 
första storauktion i Skurups
trakten. Närmare 2.000 per
soner trängdes kring maski
ner och inventarier på Norra 
Olstorps gård i ett strålande 
vinterväder. Köpluslen bland 
den 'stora publiken var ock
så stor och på ett par timmar 
hade man hunnit med det 
mesta. 

Noterbart är, att numera 
behöver det inte vara djur 
med på en auktion för att 
dra publik. Norra Olstorps 
gård drivs nämligen efter ' 
modernt mönster av ägaren 
Bror Chrisander utan anima
lieproduktion. 

Gården ligger intill stora 
riksväg 11, som på-, en sträc
ka av c:a · 3 km var fullbelas
tad med auktionsbesökarnas 

· bilar. "Givetvis · hade polisen 
ett drygt arbete att dirigera 
in och ut bilarna. Helst ville 
man ju inte· störa den löpan-, 
de trafiken riksvägen. ' 



Välbesökt Skurupsauktion 
Maskinerna blev dragplåster 

En 'ständig ström av ' auktionsbesökare ringlade sig ut till del stora 
maskinfältet vid auklionen·s början. 

- Har djuren spelat ut sin roll som dragande magnet när det gäller 
de skånska auktionerna? Bevis på detta fick man faktiskt vid lörda
gens första storauktion i Skurupstra,kten på Norra Olstorps gård. 
Trots att det endast var maskiner som fanns att bjuda ut på auk
tionsplatsen hade likväl inemot ett par tusen auktionsbesökare kom
mit på plats. 

Visserligen var det högmo-l begagnade sådana till salu och som 
derna maskiner som används på en kanske många gånger bara kostar 
gård med modern rationell drift. bråkdelen av nya. 
Och som sagt, dessa maskiner väc- Priserna blev goda och ropare Al
ker också sitt berättigade intresse. vin 'Ekblad, Dybeck hade ingen svå
Många jordbrukare anser, att de kan righet att få bud. Två stycken Vol
få en begagnad maskin billigare än vo-traktorer av märket Boxer gick 
en ny och är inte den egna gården under klubban, den ena för 21.000 
alltför stor kan en sådan begagnad och den andre för 15.000 kr. Betyd
maskin klara sig länge. I detta ra- ligt billigare blev däremot en Nuf

tidevarv vill jord- field fotogentraktor som såldes för 
moderna maskiner. 1.250 kr. En självgående John Deere 

är det kanske inte så märk- 8-fots tröska såldes för 7.000 kr. 
att man besöker auktioner Av redskapen gick en traktorkul-

vet att det finns bättre tivator till 1.100 kr, en '· tre-delad 1--------------- ringvält till 1.100, en traktorhacka 

led~r serien i knatte
handbollen 

på lyft 900, en sideräfsa 1.100,, ett 
slåtteraggregat 820 kr, en tallriks
harv 600 kr, en tallriksplog 2.000 kr, 
en 3-skärig traktorplog 1.400 kr, en 

I andra omgången av knattehand- handelsgödselspridare 950 kr, en 31-
bollen i Skurup blev det Heim och billars såmaskin 1.800 kr och en Taa
Lugi som avgick med segern. Första rup slaghack 3.300 kr. 
matchen Heim-H 43 slutade 6-4 och I övrigt så såldes vagnar varav 
andra matchen Lugi-Hellas slutade två stycken tvåaxlade vagnar klub-
9-1. bades bort för 2.000 kr pr styck. 

Målgörare var för första matchen: Lastkapaciteten på vagnarna var 4 
Heim: Hans Jörgen Schönning 6. ton. Vidare ropades en kärvtran
H 43: Lars Nord 2, Bo Andersson l, sportör bort för 2.000 kr, en Vatten
Magnus Palm l. I andra matchen: tunna på vagn rymmande 3.000 liter 
Lugi: Christian Kullberg 4, Ken- gick bort till 1.720 kr, en motorsåg 
neth Jakobsson 2, Ton\ Åkesson 2, kostade 610 kr, av svetstillbehören 
Johnny Wallgren l. Hellas: Leif kostade el-svetsen 1.140 kr och gas
Strömblad' l. ' svetsen 470 kr. Av övriga inventa-

Efter två omgångar visar serieta- rier i den på gården välinredda re
bellen att Heim ligger i ledning med paratiansverkstaden gick bl. a. en 
4 poäng tätt följd av Lugi. Tabel- borrmaskin till l:8Q kr. 
len: Auktionsförrättare var nämnde-
Heim • . .. . .... .. 2 2 14--9 4 man Herman Truedsson, Saritslöv 
Lugi .... ...... .. 2 l 11-4 2 som faktiskt sågs storbelåten i det 
H 43 ... . .... , •• , 2 l 7-8 2 vackra auktionsvädret, vilket han ha-
Vikingarna .. .. .. l O 5-8 O de all anledning till. 
Hellas .. .. .. .. .. l O -9 O A. A-n. 

jl 



Rekordpublik vid maskinauktion i Skurup 

!/~ l 

Internationell afton i Börringe 

Fr. v. Ingrid Andersson, Eva Kerstin Persson, Wimala Abeys11kera, Jan 

Sjögren, Agneta Andersson. 

Ett 40-tal av folket i Börrnigebygden hade på måndag5kvällen 

hörsammat den kallelse, som studiecirklarna där ställt för ett arrange

mang benämnt "Vänner i världen". 

Sammankomsten hölls i Bygdegår- Ghana fick man veta en l;lel del 

den, där fru Elsa Persson hälsade genom de prospekt och de beskriv-

··rk ft d t' b"""d tt ningar man erhållit från resp. am-
va ommen, vare er e JO s e bassader. Man tävlade på frågor om 

program som var i hög grad inter- dessa länder ooh det hela utveck

nationellt betonat. Indiern Wimela lades till en trivsam tillställning med 

Aebeykera kåserade om livet i sitt ett v1dgat vetande om de främmande 

hemland. Även om t. ex. Japan och länderna och deras · liv. 



En rofylld idyll från Svaneholmssjön. 

(< 

O I ·AR är det jämt 30 är se-
dan Svaneholms slott blev ett kulturcentru,n för södra Skäne. Det inköptes 1935 av Svaneholms andelsförening och köpet väckte stort intresse i VemmenhögSbygden. Man gjor

de museum av slottet och de fjimäma samlingarna, men in
tresset minskade så småningom. 
O ÄNDA tills för ett par år sedan. Då kom ett nytt ske
de i Svaneholms historia. Det var när man öppnade slottsre· staurang. Då kom slottet plöts
ligt åter i blickpunkten och blev 
föremäl för besök av en stän-

l 
/ 

l b 
Lf 

dig ström av turister både in
hemska och utländska. 

D MEN Svaneholms slotts an-
delsförening, som är det ~örvaltande organet, är inte nöjd ändå. Jubileumsåret tänker man slå ett slag för ökad PR kring platsen. "Enda bekym

ret nu är Svaneholmssjiin som 
kringflyter borgen. Denna hål
ler på att växa igen till stort 
förfång för alla sportfiskare och 
övriga som vill ta en roddtur 
och från sjösidan betrakta den 
lummiga idyll slottet utgör. 

- SIDAN TVA-



Svaneholm t 
Jubileumsåret präglas 
av ökad PR-verksamhet 

-Av ALLAN ANDERSSON-

Ett lyckligt drag gjordes av kulturintresserade vem
menhögsbor för jämnt trettio år sedan. Det var när 
Svaneholms slott år 1935 övergick i andelsförenings
ägo. Bygden hade länge saknat ett kulturcentrum, men 
när Svaneholms slott avstyckades från den tillhörande 
jordegendomen med samma namn, då grep man chan
sen. Föga anade man då vilken betydelse detta slott 
skulle få som turistmål trettio år efter denna händelse. 
Den andelsförening som under alla åren skött förvalt
ningen har gjort detta med den äran. Man har lyckats 
få slottet att uppleva en renässans som ett flitigt be
sökt turistmål. 
Anledningen till den i dag rela- de tusentals föremål som där är 

tivt stora besöksfrekvensen är att utställda. Föremål som vart och 

andelsföreningen helt nyligen to,g · ett berättar sin egen lilla histo-

initiativet till en slottsrestaurang. 
Ett ställe där besökarna kan få 
lekamlig spis efter att först ha 
strövat omkring antingen i slotts
parken eller i det stora hembygds

museets alla gömmor och tittat på 

Minister Z. P. Westrup, Rydsgårds 
gård. Nuvarande andelsförenings

ordf. för Svaneholm. 

ria om hembygdslivet i Vemmen
hög för hundratalet år sen samt 
om den store reformv.torn Rutger 

Maclean. 

• Svårt med utrymmen 
* Från början när slottet inköptes 
* var det fornminnesföreningen 

* som gick i bräschen. Givmilda * vemmenhögsbor skänkte allt 
* fler och fler · saker · till forn
* minnesföreningen, men denna 
* hade väldigt svål't med utrym
* mena för att kunna ta tillvara * allt det fina gamla som skänk

* tes. 

Vad man behövde var således 
riktiga musenokaler och sådana 
fick föreningen i Svaneholms slott 
när detta stod ledigt. Men det gäll

de inte bara att önska. För att få 
tag i de ypperliga lokalerna på 

Svaneholms slott fordrades pengar. 
Man tillsatte således en kommit
te för att närmare lägga fram pla
ner för köp. Denna kommitte kom 
att bestå av kommunalordf. Mar
tin Andersson, Svenstorp, rektor 
Nils Buhre, fil. kand. C. G. Egard, 
kontorist Lars M. Hansson, folk
skollärare Ernst Jeppsson, köpman 
J. F. Kullenberg, fru Lisa Lidberg, 
byggffiästare N. H. Norden, samtli-

. ga i Skurup, lantbr. Jan-Olof Ols
son, Persegård, amanuens B. M. Vi
fot och disp. Oscar Östberg, Sku
rup. 

-

* Ett allmänt möte utlystes på Andelsföreningens första Iedamö
* Skurups hotell den Hi jan 1935, : ter blev följande: kammarherre 

* där kommittens ledamöter la- Stiernswärd, greve S. Thott, kon
* de fram sitt förslag' att förverk- sul Seth Axelsson, direktör J. F. 

* liga köpet genom bildandet av 

* ekonomisk förening. 

* skulle grundas genom 
* på 30 kr. styck. 

Denna 
andelar 

e 1.400 andelstecknare 
Andelsföreningen Svarteholms 

slott blev bildad ganska snart ef
ter detta första möte. Andelsteck
ningen gick bra och i dag är den 
grundslant man fick in till slottet 
baserad på 1.400 andelstecknare. 

* överallt där andels- o. fornmin
* nesföreningsledamöterna agite
* terade möttes de av stor op
* timism. Köpet gick att realisera 
* och äntligen hade fornminnes
* föreningen fått en plats, där 
* man kunde inhya sina för var 
* dag alltmera omfångsrika sam

* lingar. ' 

Kullenberg, kommunalordf. Martin 
Andersson, godsägare Oscar Fri
sing, riksdagsman Jöns Påhlsson, 
nämndeman Nils Andersson, rek
tor Nils Buhre, fru Hulda Lidberg, 

amanuens B. M. Vifot, köpman E. 
öhnner, fil. kand. C. G. Egard och 

smidare Johan Saltin. 

• Tinget - en tradition 
Men det räckte inte bara med 

andelsteckningen till slottet. Det 
tarvade också underhåll och vad 
var lämpligare än att använda net
tot av den fest, som kom att kall~ 
Svaneholmstinget och som blivit 
tradition i Vemmenhög. Första 
Svaneholmstinget celebrerades med 
besök av Gustav VI Adolf, som då 
var kronprins. Det blev succe med 
en enorm tillslutning av bygdens 
folk. 

6{ 



e Anslagen för små 
Således har Svaneholm fått an

slag från Kungafonden och dess
utom ett årligt anslag från kommu
nerna i Vemmenhögs härad. De 
sistnämnda anslagen hör dock till 
de blygsamma och var år 1963 2.250 
kr. från tillsammans fem kommu
ner. Jämfört med anslagen till Kul
turen, i Lund får Svaneholm en 
ringa bråkdel. Eller vad sägs om 
en jämförelse år 1963, då Kulturen 
fick 104.000 kr. i statliga . anslag, 
175.000 kr. från Lunds stad, från 
Malmöhus läns landsting 1!5.000 KJ!. 
och från Kristianstads läns lands
ting 10.000 kr. 

* - Anslagen är på tok för * små, säger nuvarande kassaför* valtaren i andelsföreningen fri* herre Jörn Ramel. Vad * man rimligen skulle kunna be* gära är att landstinget ger ett * årligt anslag. Det behövs ytter* ligare investeringar utöver dem * vi redan gjort och främst på * listan står upprensning av den * sjö som omger Svaneholm. En* sam kan emellertid föreningen * inte bära den kostnaden, men * man hoppas på ett intimt * samarbete med länets hushåll* ningssällskap. Något som dock * inte har lett till något resultat * ännu. 

• En lans för PR 
Jubileumsåret tänker man inom 

de båda Svaneholmsföreningarna 
att slå ett slag för PR-verksam
heten kring slottet och platsen. Nu 
sedan det blivit restaurang vid 
slottet har besöksfrekvensen stigit 
i rask takt. De allra flesta som 
kommer till Svaneholm trivs på 
den intima restaurangen i slotts
miljö. 

Stora summor har lagts ner i 
detta restaurangprojekt, men för
eningsmedlemmarna hoppas de 
skall bära frukt. Tillsammans med 
en intensifierad reklamkampanj för 
slottet hoppas man nå gott resul
tat. Och framgångarna hitintills vi
sar ju att Svaneholmsföreningarna 
inte är ute på alltför hal is. En 
upprensad sjö och en lekplats för 
småbarn, sen trivs både sportfis
kare och flerbarmfamilj er' riktigt 
gott. 

* Kanske vore det heller inte helt * oävet att sätta igång med yt* terligare en insamlingskampanj * för andelsteckning på 30-års * dagen. Vem vet, en sådan kom* mer kanske att röna lika stort * intresse som den gång man * köpte SvaneJ:olm. · 

·ettioårigt kulturcentrum 

Fru Clara von Arnold, Jordberga 
gård. Nuvarande ordförande i forn
minnesföreningen på Svaneholm. 

* Detta sommarting har sedan * återkommit regelbundet varje * år och. alltid har man haft ' * några attraktioner att presen* tera utöver det vanliga. Eller * vad sägs om besök av prins * Eugen, höga statsmän och * många, många andra prominen
'li ta personer. Trots den energi * som de båda föreningarna lade * ner på dessa fester, räckte in* komstema inte på långt nät, * till att finansiera de utgifter * man hade för slottet och dess * inredande till museum. 

åtskilliga gånger sen har man 
varit nära att ge upp, men alltid 
har någon bland ledamöterna va
rit en eldsjäl som lyckats få be
gärda anslag beviljade. 



Negersångaren 
l 

John Fleming gör 
Skurupsi:ome-hack 

/ 

r " 
~ l 

der mottogs med stor entusiasm a 
publiken och det är väl att förvänta 
samma denna gång. John Fleming, 
som numera är bosatt i Stockholm 
och bl. a. verksam inom rikskonsert
föreningen, är född i Atlanta i state 
Georgia i · USA. Sin repertoar av 
negro spirituals har han ärvt i rakt 
nerstigande led från sin fars farmor 
Hon kunde som ingen an bevaka 
traditionen eftersom hon blev 112 år 

Negersångare John Fleming ut- gammal. 
siriilar onekligen en viss per
sonlig charm vid sina framträ

danden. 

Redan som ung pojke kom John 
Fleming till New York och började 
sjunga. Efter debutkonserten 1947 har 
han erhållit Rockatellerstipendiet två 
gånger. Han har fl-amträtt på olika 

Negersångaren John Fleming kom- teatrar på Brodway. Första Sverige
mer att göra come back i Skurup framträdandet var i Stockholm 1961. 
på torsdag i nästa vecka. Första gång- Vid framträdandet på Skurups lant
en den skiC'klige sångaren var gäst bruksskolas aula den 11 februari har 
i Skurupsbygden var för snart ett Fleming en rik repertoar att bjuda ' 
år sedan. Liksom vid första fram- publiken. Publiken får bl. a. höra 
trädandet kommer publicum också HäRde1, Bach, frimsk 1400-tals sång, 
denna gång at t bestå av inbjudna Purcell m. fl. Även svenska tonsätta
elever från Skurups .. lan.tbruks-, 1ant- re ingå~ nä~ligen Alfven. Folkvis~r 
hushålls- och fo1khogsk'b1a . från olika ~ander . avslutar framtra- ~ 

Första framträdandet i dessa nej- dandet som börjar kl 19.00. 

Skurupsverken seriesegr~de 
med bred marginal i korpen 

Seriesegrarna ·skurupsverken. Främ re raden Robi~ Andersso~, vin
nlire av skytteligan, · K& r l Daugbjer,, Bror · Andersson, · Per Vikfng, Stig 
Olohsörl. Andra t·aäen fr: v-.: .. ,A) l lip Kris'tenssön, Clåus Larss'onr Sven 

JÖnsson, Göran Hailn1an samt-.lagledare Olle Thall. 

Skurups· rödakorskrets 
har arbetsmöte pli måndag kl. 19.00 
i Nya församlingshemmet. 



Fru Ruth Kullberg, Blenlarp, malar in en back ägg som så 
skall bli finfina kycklingar. 

Blenta i Bientarp 
för finfina broiler 
- Av ALLAN ANDERSSON - nil,g till framkläckning av 

kycklingar. Arbetet är ytterst ;,wg-
- Än har Sverige långt kvar grannt och beroende av en mangd 

bman man når upp i samma fjä- olika faktorer. Vad som behövs är 
derfäkonsumtion som ·Amerika, sä- en prima djurstam med lämp
ger konsulent Stig Karlsson, an- liga arvsanlag, vidare fordras en ra
svarig föc det fortlöpande av~ls- tionell och på nya rön baserad upp
arbetet när det gäller framställ- födning. Hyginen är ytterst vikti~ 
ning av broilerkycklingar vid den för undvikande av smittorisk och . 1 
nystartade broilerstationen Blenta varje stall finns baljor med desl
invid Blentarp. l detta sitt påstå- fiseringsvätska i vilka skötaren elle 
ende får han medhåll av lant- besökare får doppa sina skodon in 
mästare Sven Wegard, som står för nan han gör entre. Dessutom få1 
den administrativa sidan vid före- han en extra skyddsrock. 
taget. Bakom den nya stationen ~~~~~~:._:~:::::::::.:::.:::_ ___ ....! 
ligger Wemtofta fjäderfä, Klags-
torp, som här etablerat en ny gren 
av sin fjäderfäavel. 

-lst•tien 
cklin1•r 

SÄRSKILT LJUSJ>ROGRAM 
Livdjuren på Blenta är hybrid 

l som har sitt urspnmg i Tyskland: 
- Broilerproduktionen bör gå en Dessa korsas i sin tur vid Bienta

gynnsam utveckling till mötes i Sve- stationen tills man får fram produk
r1ge emedan det finns så oändligt tiansdjuret som skall sv.ara för ägg
mycket att arbeta upp just när det läggningen. Livdjuren fordrar sin 
gäller konsumtionen, framhåller de speciella uppfödning och för att und
båda ansvariga på Blenta. Statisti- vika en för tidig äggläggning med 
ken visade att år 1963 låg konsum- småägg som följd kör man på Blen
tionen av broiler i Sverige vid så ta med särskilt stegvis utbyggt ljU$
pass blygsam siffra som l kg pr och foderprogram åt djuren under 
capita och år, medan däremot Arne- själva uppväxtperioden. Ljuspro
rika enligt statisti~en visar en ID()t- grammet' innebär att dagsljuset er
svarande konsumhon av 12 kg. Nast sätts med elektriska dagsljuslampor. 
efter Amerika kommer Frankrike och Stallarna saknar fönster och detta 
Västtyskland med 8,6 respektive 6 gör att man under uppfödningen 
kg. I Tyskland tycks man ha fått kan reglera ljustillförseln till djuren; 
upp ögonen för konsumtion av me- Från att i början köra med ett ljus
ra fjäderfäkött och det vetenskapli- program på 24 timmar minskas det
ga arbetet ligger långt framme när ta undan för undan ner till 6 tirn
det gäller att få fram gott avelsma- mar, då djuren är i det närmaste 
terial för absolut perfekta broiler- fullvuxna.· På så vis kan man för
djur, säger konsulent Stig Karl.Ssqn dröja äggläggning så pass att dju
som själv studerat vid tyskarnas im- ren redan från början av ägglägg
ponerande broileranläggningar, bl. a. ningsperioden lägger ägg av nor
i Coxhafen. mal storlek. Småägg går ej att an

GIGANTISKA 
KLÄCKMASKINER 

Broilerstatiol)en i Bientarp som 
upptar 3.600 kvm i stallar och 1..000 

vända vid kläckning och det är där
för man genom denna . metod vill 
komma från detta stadium. 

INGA SITTPINNAR 
kvm i kläckcentral är så pass ny, Sedan djuren börjat med ägglägg
att själva kläckningscentralen inte ning flyttas de över till särskilt pro
är helt färdiginredd ännu. Två av duktio~tall. För att få -~~. go~ . ~e
de gigantiska ruvmaskinerna och tre fruktnmgsprocent som moJligt 1 ag
av kläckmaskinerna är dock .redan ,gen har man på Blenta l t upp på 
installerade. Var och en av dessa 10 hönor. Dessutom har djuren inga 
maskiner rymmer 80.000 ägg. ·När sittpin.na,x:. E~igt moderna. rön s4 in
kläckstafionen är- färdigutbyggd är verkar. s1ttpmnarna menligt J?.å be
det meningen att sex ruvmaskiner !~_uktnm~en,. emedan en del hons då 
och nio kläckmaskiner skall vara i garna blir s1ttande på dessa . . 
bruk. Onekligen en imponeran- I uppväxtstallarna · för livdjuren 
de produktion. De efterhand färdig- tillföres födan tillsammans med strö
kläckta kycklingarna levereras om- et. Detta gör att ströet hålls i bättre 
gående till uppfödare, som i sin tur kondition genom att djuren luckrar 
föder upp djuren till färdig broiler. upp när de söker efter föda. I pro

HYGIENEN V.,IKTIG 
Blenta kan således karakteriseras 

som en avelsstation för produktionen 
av till broileruppfödning lämpliga 
djur. Vad Stig Karlsson således i hu
vudsak har att syssla med är att få 
fram duktiga livdjur fqr ägglägg-

duktionsstallarna sker utfodringen 
pr band, som automatiskt tillför fo
der tre ggr dagligen. Vid den nya 
broilerstationen räknar man med att 
vara uppe i, full kläckningsintensitet 
frampå vårkanten varvid leve
rans av_ broilerkycklingar .sedan kom
mer att ske kontinuerligt. 

Lantmästare Sven Wegard framför manöverlavlan till en av 'de 
fiska kläckmaskinerna, som far 80.000 . ägg. 



Korpidrott folksport 
i skurupsbygden 

Skurups-verkens segrande lag i handbotlskorpen. Främre raden, fr v: 

Robin Andersson, Karl Daugbjer, Bror Andersson, Per Viking, Stig Olofs

son. Andra raden: Allan Kristensson, Claus Larsson, Sven Jönsson, Göran 
Hallman samt lagledaren Olle Thall. 

- Korpidrotten har blivit något av en folksport f Skurupsbygden, 

summer~r korpkommittens ordf K G Kruus den nu avslutade korp

handbollsserien. Enbart inom korphandbollen har ca · 130 personer 

inom olika yrkeskategorier deltagit. Sedan har man ju även kört 

med korpbordtennis under hösten. Denna serie blev dock slutspelad 

redan till jul. 

Kommitten har således enbart goda 
förhoppningar när det gäller fort
sättning av korpidrott. Redan nu äm
nar man förbereda för korpfotboll. 
Trots att seriespelet för tillfället upp
hört fortsätter likväl träningen för 
alla som önskar fortsätta hålla sig 
i form. Varje måndag är tränings
kvällar och varje torsdag finns möj
lighet vara med i motionsgymnastik. 

den 4 febr fick följande resultat: 
Skurupsverken- Algots Bröd 5--4, 
halvtid 3- 1. Målgörare: Skurupsver
ken: Robin Andersson 2, Göran Hall
man l, Allan Kristensson l, och Per 
Viking l. Algotl; Bröd: Kent Arne 
Persson 2, och Hans stridsberg 2. 

Lärarna- Konsum 8-7, halvtid 5-2. 
Målgörare: Lärarna: Nils örnhed 4, 
Sven Persson 2, Bengt Göransson l, 
och Tuve Runevad l. Konsum: Sven 
Olsson 3, Erik Olsson 3, och Hans 
Fäldt l. 

I den nu avslutade korphandbolls
serien, som startade i höstas har ut
kämpats många heta duster, omtalar 
Kruus vidare. Redan från början 1~---------------' 
placerade sig de nu främsta lagen i 
topp. Den ställningen har inte nämn
värt rubbats under serien. Det lag 
som kanske mest tappat orlmn på 
slutet har varit Algots Bröd som 
länge låg bland de tre främsta men 
på slutet halkade ner på femte plats. 

Skurupsverken har haft ett starkt 
lag och detta gjorde att man kunde 
bärga hem seriesegern utan att vara 
direkt -hotade. Som god tvåa kom 
Konsum medan Lärarna på Skurups 
grundskola blev trea i serien. 

Den slutliga tabellen kom således 
att se ut enligt följande: 

· Skurupsv. 10 10 O O 127- 30 20 
Konsum 10 8 O 2 106- 56 16 
Lärarna 10 7 l 2 00- 69 151 
Fria Yrken 10 ·6 2 2 89- 77 14 
A !gots Bröd 10 5 l 4 79- 58 11 
Br. Andersson 10 5 l 4 79- 74 11 
Grundsk 9al 10 5 O 5 88- 99 10 
Folkdanslaget 10 2 l 7 56-103 5 
Byggnads 10 2 O 8 57- 96 4 
Lantbrukarna 10 l O 9 43- 89 2 
Br. Lundgren 10 l O 9 39-102 2 

Skytteligan: Robin Andersson, 
Skurupsverken, 70 mål, Sven Olsson, 
Konsum, 42, Carsten Hålmnsson, 9a1, 
33, Jan Blomdahl, Br. Andersson, 30, 
Kent Arne Persson, Algots Bröd, 30, 
Erik Olsson, Konsum, 29, Kaj Ras-

. musson, Fria Yrken, 26, Bengt Gö 
ransson, Lärarna, 23, Leif Thomasson 
Folkdanslaget, 21. 

Sista matchomgången som spelade) 

HUSMODERHS TVÄTT l SKURUP 
iHST ALLERAR KEMTVÄTT AUTOMAT 

Fru Elva Jarl, Husmoderstvätten i Skurup expedierar h~r ett p11r 
byxor som .-kemtvättl!fs på den nya automaten åt Sven Svensson. 

Välkommen för husmödrarna och alla andra som· behöver kemtvät
ta torde väl den kemtvättautomat vara, som nu håller på att installe
ras vid Husmoderns tvättinrättning i Skurup. Genom denna installa
tion vill den välkända tvättinrättningen vid stortorget ge ytterligare 
service åt kunderna. 

- ;~l t 
r 

Kemtvättautomater börjar komma 
i bruk på allt fler s tällen i vårt 
avlånga land och de utgör onekligen 
en god tillgång för dem som vill ha 
gjort sin kemtvätt snabbt och billigt. 
Den kemtvättautomat som installe
ras är en dubbelmaskin med två in
kast som rymmer vardera 4 kg tvätt
gods. Räknat i kläder blir det en 
ansenlig mängd som man kan få 
m ed för den vikten. 

Själva kemtvätten sker i perklore
tylen, en vätska som garanteras 
skonsam mot fibrerna i tyget sam
tidigt som dert är en god fläckutta
gare. Själva tvättproceduren inklusi• 
ve återvinnings och torktid är un 
danstökad på ca 20 minuter och kun" 
den kan således få sina inlämnade 
kläder med sig hem omedelbart. Att 
nyheten på Husmoderns tvätt kom
mer att uppskattas av skurupsborna 
är nog inte att ta miste på . Månda
gen den 15 februari är den officiel
la öppningsdagen för den nya betjä
ningen. 



Bra tillslutning och goda 
djurpriser på Örsjöauktion 

Litet motsträvige i vintervädret ver djuren. P~ vaglien syns fr. v. 
auktionsförrältare Gunnar Larsson, Hyltaslätt, lantbr. Arvid Mårtens
son, Orsjö, utropare H~~ns And ersso n, Torsbo samt skrivarna Elvir 

Hansson och Ove Larsson. 

Tillslutningen av auktionsbesö~.re var ~od när la.ntbr. _Arv.id Mårtensson, örsjö under lördagen holl auktion på dJurbe~~ttnmg ?.ch lösbo. Köplusten var god och priserna på dj~ren _blev ho~l:l· Ett sarskilt stort intresser råder för djur denna auktwnssasong, sager auktionsförrättare Gunnar Larsson, Hyltaslätt, som höll auktionen. . · 
Priserna på djuren tenderar ock- ~ick till priser me1lan 700-;-650 kr så att gå i höjden och Hgga ett 1 ålder 1-2 månader. SJ?ågnsar så_lbra steg över fjorårspriserna. Dy- des också och dessa g1ck bort t1ll raste kon vid örsjöauktionen kos- priser mellan 130 - 170 kr. tade 2.800 kr och de övriga klubba- Av maskiner och lösöre gick en des bort till priser betydligt över hövändare till 600 ·kr, en påhängstvåtusenkronorsstrecket Således kun- räfsa till 450 kr, en bethacka till de noteras priser på 2.750, 2.650, 2.300 550 kr, en handelsgödselspridare 1.500 2.270 och 2.220 kr. Dräktiga kvigor be- kr, tre-delad ringvält 1.120 kr och talades också gott och gick bort till en kultivator 900 kr. Dyraste bilpriser på 1.800, 1.620 och 1.350 kr. vagnen såldes för 900 kr och av de Mindre kvigor kostade 1.410, 1.260 två traktorer som fanns på gården och 1.100 kr. Stutar kostade 1.900 och gick den dyraste en T 31 till 1.250 1.860 kr för de dyraste. Tjurkalvar l kr. Ropare va: lantbr. Hans Andersoch kvigkalvar blev högt i pris och son, Torsbo, önnarp. 

Fru GULLAN PERSSON med sönerna PETER och CHRISTER 
(Foto: Serner, Skurup) 

S!< D 

- Sd här går det till att förstora, säger Hans Bernert när han in
formerar Göran Johansson f~ån Svenstorp. · 

F o to graf eller tidningsman, ung 
skurupspojkes framtidsdrömmar 

·Pressen eller foto-konsten tackar och tar emot. Om Göran Johansson, 
14-årig lantbrukareson från Svenstorp, inte ändrar sig kanske han en 
vacker dag blir ett bemärkt namn i något av dessa yrken. Göran, som 
fortfarande går på grundskolan i Skurup, hör till de fåtal elever som· 
tycker det kan vara värdefullt att veta vad en tidningsman och en fo
tograf sysslar med. Därför · har han tidigare gått och sett på tidnings
mannens jobb på YA. Och därför "pluggar" han i dag fotokonst hos 
fotograf Hans Sernert i Skurup. 
Göran ·Johansson är en av de ele- finns ganska gott om ungdomar som 

ver i. åttonde årskursen som skall vill bli fotografer. MARCO 
praktisera i olika yrken under någ-
ra ·veckors tid. Då han ställdes in-
för valet bad han att få titta in på Än slant han hit, YA för att se och lära. Som alter-
nativ två tänkte han studera foto-
grafens jobb. På måndagen började än slant han dit, han sitt studiebesök hos Sernerts fo-
to. I två veckor skall han f't ett in- Yngve Roskvist, Skurups mesta ra
tryck av vad han tycker om mörk- cerförare, gjorde sin come-back på 
.rum och kameror och allt det andra isbanan i Jönköping på söndagen. 
som hör ihop med foto-yrket. Def var SM-tävling och Yngve kän-

Hans Sernert hör till bygdens mt..;t de sig rejält körsugen efter årslång 
aTllitade fotografer. I några decEm- ' avstängning från tävlingsbanorna. 
nier har han plåtat allt och alla i Men det slutade tyvärr inte som han 
bygden men . också ute omkring. Då ö:.skat och som hans supporters trott 
kung Olaf för något år sedan kom på. Bara 500 m från mål fick Yng
till Köpenhamn var Hans Sernert ve Roskvist stoppsladd på sin bil. 
på plats. Gagarins Malmöbesök fäs- Sladden förde med sig att Yngve 
te han på filmremsan och Krusses hamnade i en snödriva vid banans 
köpenhamnsbesök gav en mängd ro- sida. Tack vare stort försprång kun
liga bilder: Det är ~ånt so~ stimule- · de han dock ta sig ur malören på l 
rar ungdomar att soka s1g m på den mycket kort tid och bara två med
banan. l tävlare lyckades passera honom. - I första ha~.d får Göran följa Yngve Roskvist slutade på femte 
med allt som hander och sker på plats och fick trots missödet två SM
foto-fronten här, säger Hans Sernert poäng. Segrare i tävlingen blev Pic
medan han· för Göran demonstrerar ko Troberg Botkyrka MK i BMC 
~örs.~oringsapparaten:. Dag~rutinen är Cooper : Samma vagn som Yngve JU andå A och O aven ·1 foto-sam- Roskvist körde. 
m anhang. 

Och Göran tycker att det skall bli 
spännande. Liksom en hel del an- Skurupstjuvar fast 
dra pojkar tycker han att det fort- Ystadspolisen har gripit två ynglin
farande är en smula romantik över gar som IPisstänkta för inbrottsstöl
fotograf-yrket. Han är heller inte l den hos Wickströms i Skurup härensam att pröva det här jobbet. Lar~- förleden, då bl a verktyg, transistor
Enk Rmgberg och Per Lundberg ar radioapparater och gevär till ett vär
två andra unga herrar som kom- 9,e av 700~800, kr tillgreps. Yngling
mer att studera foto-yrket när det arna har erkänt. Det stulna hade de 
lider. Och ~ims Sernert säger: - grävt ned i marken på landsbygden 
Aterväxten är det inget fel på. Det 1 närheten .. 

Ylt 



REKORDDELTAGANDE 
I ÖREMÖLLASPELEN 

Framgångsrik damkvartett i (jremölla-spelen i bordtennis. Fr v: Marianne Nilsson, Rack, l5ja, Solveig Akesson, 
Glemmingebro, Lena Henriksson och Gunilla Sjöholm, IFK, Lu'nd. 

De nionde öremöllaspelen i bordtennis under lördag och söndag blev rekord
artade och arrangörerna hade inte mindre än 397 starter att avverka innan man 
var framme vid prisutdelningen. Trots detta flöt tävlingarna fint och Gerth 
Olsson o co i tävlingsledningen har alla heder av sina arrangemang. 
Några sensationer noterades inte efter att i semifinalen ha slagit ut Lena Henriksson, IFK Lund; 4) 

utan det blev favoritsegrar i samt- Rolf Fransson med 15-21, 21-13, Rolf Fransson/Lena Andersson, IFK 
liga klasser. IFK Lund domiterade 21-19. Den andra semifinalen vann Lund. 
stort och vann 6 av de 10 klasserna Lindbladh över Torsten ·Lindström, Juniorsingel: l) Kenth Johansson, 
och inkasserade dessutom ett fler- Ajax, med 21-10, 21-19, 21-19. Bjäresjö; 2) Arne Hallqvist, Rack; 
tal placeringar närmast segrarna. Tomas Gummelius vann också 3) Tomas Gummelius, IFK Lund; 

I både herrsingel A och B blev h~rrsingel B och. i mixeddubbel 4) L~nfolart Andersson, IFK Lund. 
det ren lundafinal i B var det t 0 m triumferade han tillsammans med PoJksmgel A: l) Tommy sten
enbart Lund ock;å i semifinalerna. Anna Karin Widen. Anna Karin beck, Minnesberg; 2) Kjell O Nils
I A-klassen segrade Tomas Gumme- tillhörde för övrigt också de mest son, Önneköp; 3) Rolf Brodin, Sve
lius över Leif Lindbladh (f d öre- framgångsrika med segrar både i dala ; 4) Harald Hedin, Minnesberg. 
mölla) med 15-21 21-19 21-11 damjunior och flicksingel. Pojksingel B: l) Gert Andersson, 
--------'----' ---' Resultat, A: l) Tomas Gummelius, Minnesberg; 2) Bengt A Jönsson, 

IFK Lund; 2) Leif Lindbladh, IFK IFK Lund; 3) Anders Sjöhagen, 
Burlöv lånar Lund; 3) Rolf Fransson, IFK Lund; IFK Lund; 4) Ulf Bogren, IFK 

För att säkerställa mark för tät- 4) Tors~en Lindström, Ajax. Lund. . . 
bebyggelse har Burlövs kommun . Herrsmgel B: l) Tomas Gumme- Damsmgel semor: l) Lena Af.l
gjort ett par markinköp för 140.000 hus, IFK Lund; 2) Rolf Fransson, dersson, IFK Lund; 2) Anna Karm 
kr och för finansiering av dessa be- IFK Lund; 3) Claes Henriksson, Widen, IFK Lund; 3) Lena Hen
gär kommunen tillstånd att upplåta IFK Lund; 4) Lennart Hansson, riksson, IFK Lund; 4) Anita Ros-
motsvarande belopp med en amorte- IFK Lund. dahl IFK Lund. 
ringstid av 10 år. Köpen gäller för- . ' . . . . . värv av fastigheten Kvarngatan 5 Herrrubbel. l) Benn;r. Olsson/Jan ~a;nJuniOrsmgel. l) Anna Karm 
som för 65.000 kr köpts av fabriks- E Johansson, Önnekop; 2) Jan W Iden, IFK Lund; 2) Lena Anders
arbetare Bror Mällerström samt 10.000 Brandt/Claes Eriksson, Glemminge- son, IFK Lund; 3) Mona Andersson j ~m av fastighe~en Kabbar~ 2: 7! som bro; 3) Torsten Lindström/Hans Minnesberg; 4) Eva Risberg, IFK 
for 75.000 kr kopts av polisassistent Olsson, Ajax; 4) Rolf Fransson/ Lund. 
Ingmar Mae Donald, Akarp. Lennart Hansson, IFK Lund. Flicksingel: l) Anna Karin Wi-

Mixeddubbel: l) Tomas Gumme- den, IFK Lund; 2) Lena Andersson, 
Löddeköpinge soc-dem kvinnaklubb lius/ Anna Karin W iden, IFK Lund; IFK Lund; 3) Lis_beth Andersson, 

håller årsmöte i dag tisdag . kl 19.30 2) Leif Lindbladh/Anita Rosdahl, Minnesberg; 4) Mona Andersson, 
i Folkets hus. IFK Lund; 3) Lennart Hansson/ Minnesberg. 



SKURUP 

skurupsinbrott uppklarat 
Ett av den senaste tidens många 

Jnbrott och stölder i Skurup har nu 

klarats upp. Två ynglingar från Sjö

botrakten har anhållits av kriminal

polisen i Ystad och erkänt att det 

var de· båda, som förövade 

hos Wickströms Järn i Skurup. 

del av tjuvgodset, bl. a. en del verk

tyg och ett gevär, hade de grävt 

ner i en skog i närheten av deras 

b9städer. Av tjuvbytet har i övrigt 

bl. a. en transistorradio återfUnnits. 

Skurupsbågskyttar 

med goda framgångar 

Skurups bågskytteklubb har hållit 

årsmöte under ordförandeskap 

Lars Nehlin, Skurup. Under 

som gått kan klubben glädja sig åt 

de största framgångarna hittills, där 

inte bara elitskytten Arne Ljung

kvist varit med utan även andra 

klubbens aktiva bågskyttar. 

De största framgångarna får dock 

tillerkännas Arne Ljungkvist som 

under året blev både nordisk och 

svensk mästare och dessutom satt 

svenskt rekord i sammanlagd rond. 

Tillsammans med Börje Andersson 
och Einar Olsson satte klubben dess
utom svenskt lagrekord för herrar. 

BYGGNADS- OCH TRAKTORKURs 
P Å SKURUPS LANTBRUKSSKOLA 

Kursledare agr. A. Bjelke-Hollermann pekar här på de vikliga de- t 

faljerna i en dieselpump för Göran Wallin, Tre'lleborg, Edvin Karls

son, och Nils Karlsson, Dybecks säteri, sam! Lennart Persson, Väsfre-

gård, Snåreslad, vilka samtliga går lraklorskölarekursen. 

Två av de många i serien så populära korttidskurserna, påbörjades 

under måndagen . vid Skurups lantbruksskola. Den ena var en bygg

nadskurs inriktad på lantbruksbyggnader och den · andra kursen för 

traktorskötare som vill ha mera avancerad utbildning inom sitt fack. 

Byggnadskursen pågår sammanlagt 5 veckor, varav en vecka teori och 

resten praktik, och traktorskötarekursen tre veckors tid. 

I fältskytte vann Börje Andersson I byggnadskursen å.r antalet kurs-, tagare som kommer från olika går

de största framgångarna och kom deltagare 11 stycken och flertalet av dar på Söderslätt och Ystadtrakten. 

på tredje plats vid SM i denna gren. . . Kursen ger ingående undervisning i 

En ·seger i Skåneserien· hörde också dessa kommer från den tldrgare ma- lantbruksmaskinernas underhåll, och 

till framgångarna och förde fram 1 skmkursen som avslutades sistlidna särskilt enklare slag av reparationer 

Skurupsklubben till Skånes bästa. vecka. Vad kursen framförallt trycker genomgås noga. Beträffande traktor-

Under förhandling~rna kom även på, är att visa olika slag av bygg- vål_'den, .så ä~ det endas~ enklare 

klubbens nyrekr_ytermgsproblem. på nadsmaterial och hur man skall sl;>g av JUstermgar som gas rgenom 

tal. pet har va:rt. en av de . storsta handskas med dessa. Deltagavna får pa kursen .. M.otorn går. m~. t. ex. 

svångheterna hrttrlls att nytrllkom- vidare lära hur man bäst skall se mte narrnare m på, då .det ar IDY,C

na bågs~,Ytt.u" varit så få. Det , beto- om sina byggnader i tid för att und- ket h~et som traktorforaren SJälV 

~des .~ärlor .. s~:kt att allt m.åste vika alltför stora reparationskostna- k:m gora .. ute på g~r~en .. .Va.d som 

göras for att forbattra nyrekrytermg- der. Särskilt viktigt är detta för dem d~remot ar. mera viktigt ar mstal.l

en om klubben skall kunna hålla som innehar arrendegårdar där syne- nmg av olika l~ntbruksredskap vrd 

sin ställning. . förrättning ingå. ' deras a~:bete i JOrden, . om de skall 

. Vid valen omvaldes. Lars Neh.lm studiebesök göres på olika gårdar a~· bet~. ratt. Både teor":trsk och prak

till ordf., Helge Feuk vrce. ordf., A~a samt på Byggtjänst i Malmö. Den tlsk lardom meddelas 1 detta. 

H~on se~r. och Arne LJungkvrst praktiska undervisningen består i att Deltagare i traktorskötarekursen är: 

kassor. R~vrsorer blev RenD.' ~an- deltagarna själva får prova på att Ulf Ronner •. Maglarp, J3o Kristians

sen oc_h ?rxten Robertsson. Tavh~gs- mura, gjuta och snickra. son, Skegrre, Lars-Goran Wallm, 

komrrutten kom att b~stå av Emar Deltagarna är: Hans Ove Anders- Trelleborg, Agne George Andersson, 

Olsson, Henry Olsson! Srxte~ ~ob":rts- son, Signestorp, Trelleborg, Lennart Mellan-Grevie, Nils Pete7. Andersso.n, 

son. Fest- ~~h lottenkommrtte Vr.ggo Assarsson, Slottagården, Vellinge, Klagstorp! Bror Holm, Kallstm:p, Nils 

Carlsson, Gote .Berg och He~.ge Fe~. Per Erik Björkbring, Vinäs gård, Anton Nrlsson, V. Vemmenhog, Alf 

Som valberednmg utsågs M~r~a Lm- Storsjö, Sven Anders Bondebjer, Bon- Ingvar Johansson, Rynge, Dan .Rag

dahl, Henry Olsson och BorJe An- nagård, Vinberg, Henry Gustavsson, nar Andersso~! Rynge, ~ans Srgurd, 

dersso~. Skälsbäck, FagerhuJ t, Sune Larsson, Hansson, BJronstorp, Nrls Lennart l 

Utmarkelser ?lev .också .. utde- Lindegården, Alstad, Paul-Ingvar Persson, Skån.e.s Charlottenlund, .i\.lPO l 
lade och Arne LJungkvrst, BorJe .A:n- Olsson Akeslund Anderslöv Jan- Maaranen, BJornstorp, Bengt Goran 

dersson, .~inar Olsson och Sv~n Lm- Olof Vissman, Västergården,' Häst- Olsson, Ettarps gård, Björnstorp; 0~-~ 

dahl erholl var sm glasvas .for go~a holmen, Kjell Erik Persson, Söinge ear Jakobsson, Rydsgå.rd, Edvm 

w..satser under året. Arne LJungkvrst gård Hörby Sven Erik Hansson, Vi!- Karlsson, Skrvarp, Alnk Olsson, 

fick äv~n belöning för sin seger i liegå~·den, Rydsgård, Karl Axel Holm- Rydsgård, ~ils Eric Karlsson1 Hörte-

1 ~lubbm.asterskap.et och H~lge Feuk berg, Trelleborg. Kursledare är yr- gården, Skrvarp, Johan Edvrn Mår

frck pns som baste man 1 en han- keslärare ·Las Sandkvist, Lantbruks-~ tensson, Skrvarp, Gosta Algot Pers~on, 

dicaptävling. För övrigt kan noteras skolan. Skivarp. Kursledare är agr. Alf BJel

att klubben har verkligt ,goda eko- Traktorskötarekursen har 19 del- ke-Holtermann, Lantbruksskolan. 

nomiska tillgångar. · 

~ /{ /) 9/~ 



Korpgymnastik för 
Skurupspensionärer 

Gymnastik för pensionärerna är 
nåf.ot som Skurups Korpkommitte 
tänker sätta i gång med inom det 
snaraste. Korpkommitteordf. K. G. 
Kruus höll information om den tilf

CUF -tävlare i Skurup 
ficl~ många fina priser 

tänkta gymnastiken för medlem- .. . En fest med publikrekord har Skurups CUF haft på Skurups Hotell. 
rnarna i Skurups Pensionärsförening over 200 ungdomar var närvarande, och roade sig till tonerna av Len 
på deras årsmöte härförleden och Glan~ orkester. I pausen hade avdelningen prisutdelning för de med-
det var faktiskt stort intresse från lemmar som vunnit i fjolårets olika tävlingar. , 
de gamlas sida. 

Något sådant har aldrig tidigare :Ettt tack framfördes också till den l dom, ?:a pris ~tiokning, Svea Rydell 
lanserats i Skurup men det finns avgående ordf. inom avdelningen, 3:e pns specenkannedom, Gert Måt:
faktiskt ett visst behov även för de Hans Inge Persson. Det' var nuvaran- tensso~ .. 2:a pns femkamp, 3:e pns 
äldre att motionera. Särskilt de specerikannedom, Ethel Persson 2:a 
manliga pensionärerna stelnar oftast de ordf. och .sekreterare SO!fl stod för pris specerikännedom, 3:e pris svamp
tilll alldeles för tidigt i sina leder den P,erso.nhga uppvaktnmgen. En kännedom, 4:e pris fiskkännedom, 
då de inte alls får samma motion gåva overlamnades från medlemmar- Claes Andersson l:a pris fiskkänne-
so.m kvinnorna med de dagliga syss- na bestående av ett fat. dom, 3:e pris specerikännedom, Britt 
lorna i hemmet. Alltså vill Korp- p . l' t . Andersson 3:e pris stickning, 3:e pris 
kommitten särskilt rikta en maning . ns Is an. rättskrivning, 3:e pris kunskapsprov, 
till de manliga pensionärerna att gö- S1gne Hansson 3:e pris specerikän- Göran Johansson, 2:a pris bilmärkes-~ 
ra allvar ·av att ta den tilltänkta nedom, 3.:e pris rättskriv.ning, 4:e biJ- kännedom, 4:e pris specerikännedom, 
motionsgymnastiken ad notam. markeskannedom, 4:e pns Nonu, Jan Bengt Harald Hansson l:a pris bil-

Det blir fru Britta Sjösten som Olof Olsson l:a pris kunskapsprov, märkeskännedom Bror Svensson l:a 
kommer att stå som ledare för gym- 2:a. pris fiskkännedom, 5:e pris Nonu, pris femkamp, Birgitta Persson l:a 
nastiken. Hon är utbildad för att La1la Kensmar l:a pris rättskrivning, pris stickning, Harriet Olsson 2:a pris 
just kunna ta hand om åldringsgym- l:_a pris Non u, 3:e pris bilmärkes- kunskapsprov, Per Arne Åkesson 2:a 
nastik. Platsen blir Skurups gamla kanne?om, 4:e pris svampkä~edom, pris Nonu, Sven Erik Olsson 3:e pris 
folkskolas gymnastiksal och . första 4:e pr!s k~mskB;PSJ;?rOv, Gun~ntt Borg Nonu, Curth Mårtensson 3:e pris fem
motionsträffen blir i morgon kl. 16. 2:a pns rattsknvnmg, 2:a pns svamp- kamp, Hans Inge Persson 4:e pris 
Därefter är det meningen att man ~anne~o~, 2:a.. pris specerik~edom, specerikännedom, 4:e kunskapsprov, 
ska träffas varje onsdag. SåJedes al- · ·>:e pns fiSkkannedom, 4:e prlS kun- Britta Bengtsson 4:e pris rättskriv
la som vill bli spänstiga och mjuka skapsprov, Anita Olss<;m, l:a, pris spe- ning, och Ulla Lindberg 4:e pris stidk
i lederna, passa på tillfället. Några .enkannedom, l:a prlS svampkänne- ning. 
särskilda gy~astikkläder behövs ej, '4'FF""~--·-...-,.....-~----=---~-.:::_-"'"" _ _ ___ --.. ____ ...J 
men tag med mneskor. 

Skurups MHF-avd. 
håller sitt årsmöte i Skurups för
samlingshem i morgon, onsdag, den 
10 febr. kl. 19.30. För underhållning
en svarar tävlingsförare Yngve Ros
kvist, Skurup, som kommer att visa · 
film om spännande biltävlingar han 
varit med om. 

Bioran~a i Skurup 
visar i morgon, onsdag, en västern
film inspelad i Syd-Dakota. Titelil på 
filmen är "Sista jakten" och i 
rollerna syns Robert Taylor., Stewart 
Granger, j Lloyd NoJan, Russ 
Tamblyn m.fl. Filmen är i färg. 

Skurups GIF:s fritidsgrupp 
kommer att ha returmatch mot FK 
Syd, Ystad, i morgon kl 17 i Skurups 
sporthall. Som bekant förlorade sku
rupslaget vid det första mötet, men 
det är att hoppas att de ska ta re
vansch denna gång. GIF:s lagupp
ställning blir följande: Berit Hans
son, Britt-Mari Henriksson, Cecilia 
!Daugbjerg, Gun-Merith Larsson, Bib
bi Rönnerfalk, Lisbeth Hansson, Eva 
Nilsson, Eva Kensmar, Ketty Persson, 
Anne-Mari Persson <>ch Majlis Pers
son. 

Skurups knattehandboll 
kan efter senaste omgången redo
visa följande resultat: Lugi-Viking
arna 5-3. H 43-Hellas 6-3. Målgö
r,are Lugi: Christian Kullberg 2, Gö
ran Mårtensson l, Jonny Wallgren l, 
Tom Åkesson l, Vikingarna: Tommy 
Lindstedt 2, Kent Lindahl l. Andra 
matchens målgörare: H 43: Bo An
dersson 4, ·L. Nordh l, Magnus Palm 
l. Hellas: Leif Strömblad 3. j 

Serietabellen: Lugi 3, 2, O, l, 16-7, 4, 
Heim 2, 2, O, O, 14-9, 4, H 43 3, 2, O, 
l, 13-11, 4, Vikingarna 2, O, O, 2, 8-10, 
3, Hellas 2, O, O, 2, 4-15 O. 

VEMMENHÖG 
En insamling 

till förmån för missionens hjälpar
bete i Etiopien gjordes vid försam
lingsdagen i ö:a Nöbbelövs efter frk. 
Elsa Andreassons föredrag om lan
det i fråga, och insamlingen in
bringade 200 kr. 

skurupsvärdarnas styrelsemedlemmar fr. v. fruarna Adina Hansson, 
Mary Hermansson och Ester Larsson visar här gästande föredrags
hållaren fru Hanna-Karin Larsson Borrby (andre fr. h.) olika alster 

från kursen i Metallslöjd · 

En trevlig sammankomst hade under tisd~gen ordna~. av Skun.t_ps 
CKF-avdelning på församlingshemmet. InbJudna. som gaster var ·Bor
ringe och Gärdslövs-önnarps CKF-avd:ar och tillsammans be~~stade 
ett 50-tal sammankomsten. Som föredragshållare hade skurupsvardar
na fru Hanna-Karin Larsson, Borrby, som på känt maner höll ett 

lnspirer,ande föredrag som hon gett titeln "Jag vill måla en träsked". 

Sammankomsten inleddes med att l CKF:s program . skymtade. också 
skurupsavdelningens ordf. fr11 Mary fram e:?eiJ.an de olika refle.~twnerna 
Hermansson, Ugglesjö hälsade de in- och toredragshållaren poangterade 
bjudna gästerna och för~drB;jlShålla- o.~kså. nyt~an av den gemenskap ~~m 
ren vä1komna Dagen till ara var forenmgslivet kan ge. En h)alp 
även en utställning ordnad ay de många gånger till människan så hon 
arbeten som Skurups CKF-medlem- slipper känna sig ensam oc~. bort
mar förfärdigat i cirkeln metallslöjd. glömd, menade fru .~rsson. Fored:,a-

I sitt föredrag försökte fru Hanna- get uppskattades hvllgt. av de nar,
Karin Larsson tränga djupare in på varande och som tack ftck fru Lars
det känslomässiga som en människa ~on motta blomm?.r. av .. CKF-~rdf. 
kan uppleva under olika stunder och 1 Skurup. Efteråt ~?lJd~ forhandh~g
i olika situationer. I sina medita- ar och kaffes.amkva~ mnan de nar
tioner över änmet citerade före- varande slutligen sk1ldes åt efter en 
dragshållaren · olika författare och trevlig samvaro. 
särskilt Karin Boyes diktsamlingar !.-----------~-----' 
~pirerade att göra olika utlägg- , r:· t' D 1 o;~ ..... 1 r 

1nmgar. [, c) \ (1-. ~Q 



nya given från bosladsstyrelsen innebär all Fridhemsprojektet vid Zimmermann 

Hur länge iir frågan? 

Hela Skurups bostadsprogram på 100 nya lägenheter under 1965 har gått . omstyr genom den åtstram
ningspol som statsmakterna nylige:~. presenterat när det gäller bostadslån. Malmöhuslän får samman
lagt en kvot på 2.800 lägenheter att fördelas på sjuttiotalet kommuner i länet. A v .dessa får Skurup 15 och 

hela Skutupsblocket sannnanlagt 25. 

- Ett hlrt slag säger kommunal- re delen av dessa planerade bostä- makterna i den uppkomna situatio~ 

nämndsordf G u n n a r L a r s s 0 n der ·skulle gå till lärarepersonaL Ett nen är ställt i vida fältet, menar hr 
. · . . .. hårt slag blir det 'också för Stängsel- Magnusson, men det är innerligt att 

till SkD. Den nya g1ven mnebar att nät i Rydsgård som också har ett hoppas, att oppositionspartierna kan 

vi får omarbeta vårt bostadsprogram trängande bostadsbehov åt sin perso- rätta till missförhållandena ·motions

inom kommunen helt och hållet. Att nal vid företaget. I vad mån kom- vägen. 
indragningen av bostadsbyggandet munerna själva kan påverka stats- A. A-n. 

kommer att verka utvecidingshäm- VEMMENHöG VA .. NTA ~ 

rnande är det ingen tvekan om. Vad . KRITISERAR SKARPT SLIMMINGE F~R . .. 
vi närmast kommer att göra är att . .. .. Den nya åtstram.nmgen mnebar att 
diskutera det skedda inom .kommu- Inom. Vemmenhogs k'?.mmun ar vi i Rydsgårds kommun får nöja oss 
nalnämnden och blockets satharbets- man lika kon:fm;de:ad over .. st~~- med de bostäder som är oundgäng
nämnd samt därefter göra en fram- ~akternas nya glV l bos~dsforsor)- li en nödvändiga för det interna be
ställning till länsbostadsnämnden i nmgen. Kommunalna~dsor.df. h~vet, säger kommunalnämndsordf. 

saken. Vi måste få möjligheter att Ragna~ Andersson l Skn;- Eric Magnusson, Jaqstorp.~~ 
bygga mera under året så fort läget a.rp kan mte underlåta att starkt ~~·1- Detta innebär att det planerade ~_o
ljusnar, säger Gunnar Larsson vi- tlSera statsm!lkternas bostad.spohtlk. stadsP.rojektet· i Slimminge får stal
dare. I annat fall kan man gott tala , Man lovar sa _vackert att t1llv;;~ata las åt' sidan. Följderna hära': blir. att 
om katastrofläge. landsbygdens mtre~sen och hJälpa lärareproblemet förstoras Vld Slun-J 

landskommunerna 1 deras avflytt-~~ . då det var meningen att stor-
FRIDHEM FAR VILA ningsbekymmer och sedan helt plöts- inn~n~g.e,~aiiiiiiilälliliaiiiiii!iftiiiiiililiiiiiiiii~ 

Tills 'd · b" d d' k ligt låter man dra ner rullgardinen 
Vl are mne ar e nya lre - och tar ifrån dem en aktiv bostads- J N G O 

tiven att bostadsbyggnadsprojektet l B 
på Fridhemsområdet får vila. Hur försörjning. Det enda som kan stop- . 
länge är frågan? Skurups kommun pa landsbygdens avfolkning, menar w •k •··nd 
har redan gjort betydande in- hr Andersson. Vemmenhögs kommun Drl S-... 
vesteringar inom området genom har fått en tilldelning av 5 lägenhe-
utläggninå av sanitära arbeten m. ter för !965, knappt en femtedel av i dag kl. 19.30 
m. som g(Jr före själva byggnadsar- tidigare års bostadsproduktion. Ar FATöLJ I SLUTRUNDAN 
betena. ~ kapital som man helst 196'4 färdigställdes nämligen 30 bo-
vill att det skall bli förräntat så stadslägenheter inom kommunen. At- OBS! Även söndagen den 14 

fort som möjligt. Ju längre det lig- gärderna blir nu närmast . den februari kL 13.30. l 
ger out!lyttjat, desto dyrare blir det. att samarbetsnämnden· får ta flll'lJ""!!!!!!!!!!!!~!I!II!~!I!II!~~~~~~~~~i\ 

upp sakeh och i sin tur påverka 111 
myndigheterna på något vis, menar 

L kommunainämndsordf. Andersson. 

-\ 

\ 
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SKURUP 
Informationsmöte 

om CUF -skolkluhh 
på Skurupsskolor 

Skurups Husmodersförening 
höll under onsdagskvällen årsmöte p 
Församlingshemmet under stor till
slutning. Förhandlingarna leddes av 
ordföranden, :(ru Inga Lindgren, som 
i sitt hälsningsanförande kunde peka 
på ett gott verksamhetsår för för
eningen, med ett flertal samman-En ny giv presenterades under tis- komster, soan\er och utflykter. Fördagen för medlemmarna vid elevrå- eningen har även haft framgångar den på Skurups lantbruks-, lanthus- i en handarbetstävling i Ystad. I hålls- och folkhögskolor av CUF:s kursverksamhe.ten har 54 medlemmar skol- och tätortskommitte Det man deltagit. En hobbyklubb har bildats hade på tapeten var bilda~det av en under året. Kassabehållningen vi~a-

k lkl bb · d t k 
1 de 7.063 kr. Medlemsantalet uppg1ck s o u mom e re s o orna. till170. 

Inga Lindgren omvaldes till ordfö
rande på ett år. övriga styrelsemed
lemmar, valda på två år, blev: Maj
ken Mårtensson, Ruth Christians, Sa-

Närvarande från skol- och tät
ortskommitten var dess ordf. Göte 
Karlsson jämte Britta Bengtsson och 
Ola Jönsson. Vad man närmast vill 

l
vinna gefiom ' pildandet av en skol
klubb ä att medlemmarna bevarar 
den intim8. ~ontakten med CUF i 
samma utstrii&ning som . utanför sko
lan. Dessa skolklubbar kan ha en 
högst stimulerande uppgift för för-

ra Persson och Elisabeth Schartau. rr-:=~----~...,..... Suppleanter blev Gunborg Larsson 
och Elna Vifot. Biträdande studie
ledare på två år blev Elna Vifot. 

-- /~/ --11 E B_ t--c-/ 4 6s. 
~---

ströelse och underhållning åt ele
verna. Man kan t . ex. genom dessa 
skolklubbar bilda underlag för dis
kussionsaftnar, tävlingssammankoms
ter, fester m. m. 

Förslaget med dessa skolklubbar 
är ännu så länge ganska färskt och 
Skurupsskolorna är bland de första 
som fått ta del av den tilltänkta 
verksamheten. Resultatet av tisdags
sammankomsten blev att en interim
styrelse tillsattes bestående av med
lemmar ur skolornas elevråd. Det 
är sedan meningen att denna inte
rimstyrelse skall försöka utröna hur 
pass stort intresset är för den nya 
given. Ett större upptaktsmöte är 
tänkt hållas den 2 mars. 

Ombud till Länsförbundets års
möte blev Astrid Andersson. Som 
medlem i Länsförbundets styrelse 
valdes ordföranden, fru Inga Lind
gren, med fru Karin Lindgren och 
Karin Wickman som suppleanter. 
Ombud till landsmötet i Örebro blev ordföranden med fröken Eisa Lasson 
och Ruth Christlans som supplean
ter. 

Den17mars kommer föreningen att 
göra ett studiebesök på Nygrens 
Möbler i Skurup. Den 8 april blir det 
mannekänguppvisning på Skurups 
hotell, 2 maj resa till Holland med 
Nyman och Schultz: Kursen . i · mö
belstoppning hade måst inställas. Som 
ersättning gör man en utfärd till 
Hemslöjden i Malmö i slutet av mars. 
För hösten planeras kurser i silver
smide och keramik. Hobbyklubben 
startar den 15 februari och träffas 
därefter fem måndagar framåt. Le
dare bli Lisa Jönsson, Skurup. Förs-
ta sammankomsten blir i Grundsko
lans teckningssal. Pensionärsgymnastiken i Skurup fick en lovande upptakt, .. d Vid mötet beslöt man förlägga ett under onsdagen startade _naG ~n besök till Kulturen i Lund. Kväl-

F lksk l 'ks 
1 

1 T:;tm a len avslutades med filmvisning och o o ans gymnast! a . 10ta- underhållning. let pensionärer hade infunnit sig till 
denna första övning, och arrangörer- Skurups MHF-avdelnin~ n~ - Skurups Korpkommitte - är höll under onsdagen sitt årsmöte på v1ssa om att det kommer flera. efter Försam1ing~hemmet med Ake Pershand. Bland deltagarna utgjordes son, Skurup, som ordförande. Förflertalet av _damer, endast fyra her- eningen har ·146 medlemmar, för viirar hade stalit upp. ka under året ordnats olika motor-Alla uttalade med en ~un, :;ttt arrangemang i form av bilrally och man tyckte _det skul~ bh ~.revhgt bilkortege. Kassabehållningen var n:ed gymnastiken. ~otlon ?eho_vs all- 2.581 kr. En d~r kurser har ordnats tld , och .. kan man fa UPJ?mJuknmg på under året. · detta satt, råde~ det mgen tv~_kan Ake Persson omvaldes till ordföom, att . den bl!r den allra . basta. rande. V. ordf. vald på två år blev Gymna~tlket;.. ledes sakkunrugt. av Yngve Andersson, 'kassör Evy Jönsfru Bnta SJosten, som helt nyl!gen son övrig styrelseledamot blev Göte varit på kurs för att få e_n inblick i Andersson. 

denna ~?rm. av gymnastik. . .. Till tävlingskommitten utsågs Sven Det -hor tlll saken, att pens10nars- Erik Andersson Göte Andersson Kagymnastiken är helt ~os!na~fri ~ör rin Wihlander ~ch Stig Nilsson.' Studeltagarna. Korpkomm1tten fmans1e- diel~dare blev Kjell Isaksson, konrar genom ett kommunalt anslag. l taktmän Ake Svensson för Skurup detta anslag är då inbegripet kost- ' nadsfri läkarundersökning av alla liP------· som kommer med. Nästa gång pen-
sionärerna samlas till gymnastik blir har flyttats fram en halv timme för nästa onsdag klockan 15.30. Tiden att bättre passa in i programmet. 

Pensionärer i Sl<.urup 
1 gymnastikpremiär 

Fru Brita S jösten, t h, ins truerar fr v fru Klara Nilsson, Sigrid Nilsson, 
Karalina Johansson, Malin Persson, Betty Jönsson, A lfred Persson, Per 

Olsson, Johan Jönsson och Johan Nilsson. 

Till tonerna av svepande r ytmisk musik tog en grupp pensionärer 
i Skurup under onsdagen sina första lektioner i dim motionsgymna

. s tik som just påbörjats för åldringar på orten. Rörelserna var kanske 
en aning tafatta och trevande, m en säkerligen oerhört nyttiga oth 
kommer man bara i gång så ... 

Det här händ e i gamla folkskolans l Åldringsgymnastiken handhas under gymnastiksal. Lektionen var den saklmnnig ledning av fru Brita Sjöförs ta sedan Skurups korpkommitte sten. Nyligen har hon bevistat en väcld förslaget och star tat motions- kurs för inblick i åldringsgymnastik. gymnastik för åldringar på orten. . .. . . . . Början blev förhålla ndevis , bra. Gymnastrken ar avg1ftsfn och gratis Tiotalet var med i första t räffen. läl{arundersöknincr in år också. 



Spänstiga Skurupsgymnaster 
sam.tliga klarade truppmärke 

Bedömarna, gymnastikdir. Anna-Brita Olsson, och fru Thyra Persson, Ystad flankerar här kvinnliga gymnastikföreningens ledarinna fru Gull-Britt Åkesson. l bakgrunden truppen som klarade sig samtliga. 
Skurups kvinnliga gymnaster har 'Persson, Ystad. Bedörnarna hade en- 1, Kerstin Hansson 1, Ann-Cihristin nyligen avlagt prov för truppmär- b~rt lovord att. ge deltagarna, som Hansson 2, Anita Ri!'lgberg l, Karin vJSade stor sakerhet. Programmet Weberg 8, Anne-Mane Persson 2, Leke. Sammanlagt deltog i proven 25 upptog dels redskapsgymnastik och na Hansson 3, Märta Ståhle, Majstycken och samtliga klarade sig dels fristående. Ledare för Skurups- Lis Persson 1, Anna Hansson 28, prickfritt. Äldst bland deltagarna var truppen är fru Gull-Britt Åkesson. Kerstin Gunhild Hansson 27, Brita Anna Hansson, Skurup, som nu va- Godkända blev således: Eija Sjö- Sjösten 25, Sigrid Barehan och Gulllagt truppmärket 28 ggr. Närmast berg (7 trupprnärkestagningar), !ng- Britt .A:kesson 17 ggr . efter henne korn Kerstin Gunhild rid Nilsson 7, Birgitta Nilsson 3, Efteråt samlades deltagarna i SkuHansson med 27 ggr och Brita Sjö- Gunnel Månsson 4, Margareta Ring- rups grundskolas bespisningsloka~er, sten 25 ggr. berg 9, Karin Holsbrink 3, Margare- där fotograf Hans Sernert, Skurup, Proven avolades i Skurups sport- ta Andersson 4, Inga-Lisa Persson 3, visade film från ett tidigare jubihall och bedörnare var gymnastikdir. J Ulla-Lena Ekdahl 3, Gerd Persson 1, leurn inom . den kvinnliga gymnastikAnna-Brits Olsson och fru Tyra Ulla-Britt Olsson l, Asa Eiderbrant föreningen. 



j Truppmärkestagning l 

Fr v Gunnel Månsson, Margaretha Andersson, Birgitta Nilsson och Anita 

Ringberg bedöms av fru Thyra P ersson, Ystad, medan fru Gu ll-Britt 

A kesson, Skurups kvinnliga gymnastik förenings ledarinna, ser på. 

Truppmär kestagning har det varit inom Skurups kvinnliga gymna

stikförening. Sammanlagt avlade 25 provet och alla godkändes. I prov-

tagningen ingick dels r edskapsgym nastik och dels fristående. Äldst 

bland truppmärkesdeltagarna var fru Anna Hansson, Skurup, som 

avlagt truppmärket 27 gånger. 

Bedömare var gymnastikdirektör 
Anna-Brita Olsson o _. h fru Tyra 
P ersson , Y stad. Proven ägde rum i 
Skurups sporthall. Bedömarna hade 
enbart lovord att ge truppen. Samt
liga skötte sig med den äran. Le
dare för skurupsfäreningen är fru 
Gull-Britt Åkesson . 

Namnen på samtliga 25 som kla
rade proven är: Eija Sjöberg, Ing
rid Nilsson , Birgitta Nilsson. Gun
nel Månsson, Margareta Ringber g, 
Karin Holsbrink, Margareta Anders
son, Inga-Lisa P ersson , Ulla-Lena 

Ekdahl, Gerd Persson, Ulla-Britl 
Olsson, Asa Eiderbrandt, Kerstin 
Hansson, Ann-Chrislin Hans, .. .-, , 
An ita Ringberg, Karin Weberg, Ann
Marie Persson, Lena Hansson; !'Ilar
ta Ståhle, Maj-Lis P ersson. Anna 
Hansson, Brita Sjösten , Sgirid n ar
ehan och Gull-Britt Åkesson. 

Efter truppmärkestagningen sam-

lades truppen i Skurups grundsko

las bespisningslokaler, där fotograf 

Hans Serner t visade film från ett 

tidigare jubileum inom föreningen . 

Bekanta tvillingarna Nilsson 
gästar skurupspark på söndag 

Nu får skurpsborna se dem igen, de på sistone så mångomtalade 

tvillingarna Olle och Lasse Nilsson från Hovmantorp i mörkaste Små

land. Gästframträdandet gör tvillingarna i Skurups Folkets par på 

söndag kl. 20.45 och då har ~ckså med sig den "tredje" i sällskapet, 

nämligen söta "Majsan" Mattsson fr ån Kiruna som sällat sig till brö

derna ft·ån Hovmantorp och tillsammans med dem nu är på sångar

tume. 

Anledningen till att det är något och bildade på si vis en sångkvar

alldeles extra med Skurupsframträ- tett. Deras körsång slog i bygden 

dandet beror närmast på, att brö- och de anlitades också ofta och fli

derna Nilsson under flera år gått tigt vid framträdanden på skolan. Ja, 

på Skurups folkhögskola. Det var magister Järneström hade även kon. 

egentligen här de upptäcktes och de takt med Lasse Holmkvist om fram

har till stor del magister B. Järne- trädande i TV:s bialittprogram. Den 

ström vid skolan att tacka för sina gången slog det inte riktigt, säger 

framgångar inom nöjesbranchen. mag. Järneström, då Lasse Holm

Genom hans försorg ordnades under kvist tänkt sig en annan upplägg

deras skolt id i Skurup de första tre- ningav programmet. Aven kontakter 

vande framträdandena i bygden runt- med radio Syd strandade närmast på 

om och detta gör att många skurups- grund av ekonomiska svårigheter -för 

bor är bekanta med de båda brö- piratradion. 
derna. · 

TV SLOG SLINT 

Magister Järneström följer natur
ligtvis m ed intresse de båda brö
dernas förehavanden och är enbart 
glad över deras framgångar. De för
tjänar framgångarna, säger han, iför 
de hade väl motigt i början. Under 
tiden på Skurupsskolan sjöng bröder
na tillsammans med två kamrater 

BROTTNING 

PROVSJUNGNING SLOG 

De båda bröderna slutade skolan 
och reste tillbaks till Småland igen 
och blev bankmän. Sångframträdan
dena låg nere ett par års tid, men 
sedan träffade en av bröderna "Maj-
san" Matsson som då gick på Växjö 
småskoleseminarium. Man bildade 
trio och började sjunga igen. I fjor 
sjöng trion in sej i Småland och det
ta gick så pass bra att de slcicklide 
in anmälan till folkparkernas artist
tävling i Eskilstuna. Deras prov
sjungning där blev succe. Kontrakt 

SKURUPS SPORTHALL 

. 1\ DAG KL. 20 _ 

MARSVINSHOLMS IF 

SKURUPS SK 

. tecknades · omgåend~ med 1MB gram
mofonbolag för skivinsjungn!ng. Hy
lands hörna följde den 16 januari 
i år och nu ~är framgangen ett fak
tum. Utiandsturneer 1ockar i Norge 
och Tyskland tillsammans med ös-

l
ten Warnebring. Det är således verk
liga publikidoler som skurupsborna 
får ae på söndae. . . · . 



LAGA MAT PÅ SJÖN 
är väl inte värre än att 
göra det på land, tycker 
Margareta Larsson som ut
bildar sej till skeppskocka 
(se krönikan). I varje fall 
inte om man varit road av 
matlagning sen man var li-
ten. 

O VA'ITYRKE 
har också 17 -åriga Margare
ta Larsson från Skurup valt 
- fast inte fullt så djup
gående. Sen i höstas utbil
dar sej Margareta (se bild 
nästa sida) till skeppskocka 
i Kalmar läns yrkesskola, 
den enda i landet som tar 
emot kvinnliga elever i det 
yrket. TiJJ fram i juni fort
sätter lektionerna - sen vän
tar sjön ~h praktiken. 

KO OCH KALV KOSTADE 4.300 
PA VÄLBETALD SKARBYAUKTION 

En bild från auklionspl~lsen, när man håller på med 
syns var det gott om folk. 

Auktionssäsongens hittills högsta pris på mjölkkor utan kontroll 
blev det vid lördagens auktion hos lantbr. Oskar Ivarsson, Skårby. Dy
rast~ kon som nyligen kalvat såldes för 3.550 kr och kalven gick till 
740 kr. Således ett sammanlagt pris på 4.290 kr. Medelpriset på samtli-
ga kor kom att ligga på 2.500 kr. Auktionen besöktes av 1000-talet per- ~ 
SOJler. 

Förutom ko besättningen såldes ' kr. och en Volvo T33 med lastare 
även ungdjur och för dessa blev ock- 4.100 kr. En direktdriven påhängsvagn 
så priserna goda. Betäckta kvigor sål- ~ såldes för 4.000 kr. och en tredelad 
des för 2.000 kr. och årskvigor gick ringvält såldes för 1.000 kr. Vidare 
till 1.300 kr. För svinen uppnåddes såldes en radsåningsmaskin för 1.950 
också höga priser och dräktiga suggor kr, en gödningsspridare på gummi
klubbades bort för 910 kr. och 980 kr. hjul för 2.550 kr. och en pick-uppress 
Suggor med grisar vid sidan såldes för 5.600 kr. 
till 2.030. kr. och 2.050 kr. Av fodervarorna kan nämnas korn 

Av maskinerna märktes flera nya till 56 kr pr 100 kg och melass för 80 
maskiner som också kom högt i pris. kr fatet . Ropare var Alvi!l Ekblad, 
Bland dessa kan nämnas en 61 års Dybeck och auktionsförrättare köp
Fordson Major som såldes för 13.000 man Lennart Nilsson, Rydsgård. 

Trillingar 
trallade 
i Skurup 

Gillande applåder smattrade från 
publiken i Skurups Folkets park, 
när tvillingarna Olle och Lasse 
Nilsson med "Majsan" Mattsson 
som kvinnlig partner under sönda
gen gästade nöjesstället. Deras 
klatschiga sångframträdande i form 

nav svängiga duetter gick hem. 
"Majsan" Mattssons medverkan 
blev faktiskt också ett extra vita
minpiller åt publiken. 

Publiken var ungefär 400, övervä
gande delen ungdomar. De som för 
något år sedan hörde tvillingarna 
under deras skoltid i Skurup när 
d,~ höll korta framträdanden på oli
ka tillställningar i bygden, tycktes 
inte ha infunnit sig för att åter höra 
sängarna, vilket var synd. säkerli
gen hade dessa kunnat märkt en 
tydlig skilln:;td på sångframträdan
dena då och nu .. 

Programmet var fräsigt och 
framfört. Inledningen gjordes 

"Majsan" Mattsson ' som SJong en 
klämmig bit, varefter följde en sång
duett av bröderna innan man för
enade sig i trio. Flera olika num
mer hann sångtrion framföra . under 
sir. stund på scenen. Uppskattningen 
bland publiken blev · dock inte så 
spontan som man kanske , hade . ve
lat önska sig, men . säg vad · ung do- · 
men gillar nu för tiden? Kanske 
långt liår och sötsliskigt Beatles
r.ynnande är vad som ska till för 
att dra. Men nog gjorde tvillingar
n:t och dera.s kvinnliga medsångerska 
ett fullödigt program alltid, även 
om man inte fallit in i Beatlesstilen. 

Sångtrion hann även med att gäs
ta sina gamla lärare på Skurups 
folkhögskola och deras återseende 
kunde faktiskt inte bli hjärtligare. 
Särskilt magister B. Järneström och 
tvillingarna hade mycket att prata 
om. 
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-MOR och BARN-

Fru ULLA OLSSON, Gärdslöv, med dottern CARINA, 8 mån. 
(Foto : Sernerl, Skurup.) 

········· ~~ ··~············· ········ ········ •.••• 
Barnvänlig köksavdelning 
nu på Rydsgårds lekskola 
Barnen i Rydsgårds lekskola tycker 

det är fest varje dag nu sedan de 
också fått en egen köksavdelning. 
Denna, som tagits i bruk i dagarna 
har måtten så att höjd och allt passar 
för barnen. I detta nya fina lekskole
kök får de pyssla med aUehanda 
roliga saker, bl . a. göra ·marmelader, 
kaksmet och andra trevliga bland-
ningar. 1 

Rydsgårds kommun har s atsat 
mycket i ~eks'koleverksamheten sen 
den startade för ca två år sedan. Man 
tog då i bruk örsjö gamla skola som 
stått tom en tid. Naturligtvis var inte 
lokalerna då lämpliga för den verk
samhetsforfil som startades. Men efter 
hand har gjorts ständiga förbättring
ar och omändringar. Nu anser man 
lekskolan får betraktas som färdig
utbyggd. Sista etappen i ombygg-

. nadsarbetet har bestått i inredande 
av barnvänligt kök, ma>terial- och lä
rarerum. 

l d el nya pyttetjusiga köket samlas ba rnen ofta kring sin lektant fru 

Karin Andersson för alt se i rece'p!boken vad man kan laga för något 
kul. Här är del fr. v. Nils-Arne Olsson, Thomas Holm, A nders Persson 

och Yvonne Persson som konfererar med " fröken". 

Naturligtvis tycker förskollära
re Karin Andersson att det är under 
bart med det nya barnvänliga köket . 
Det blir genast litet mera för barnen ,....--------------------------~----· 

att sysselsätta sig med. Och dessutom r J/ A l ~ 
nyttig sysselsättning. Något som sä- ~ f't U .. ,_ 
kerligen mamma uppskattar som ""-
gärna vill ha en duktig hjälpreda i 
hemmet. Vid lekskolan vistas f. n. 39 
barn fördelade i en förmiddags- och 
en eftermiddagsgrupp. Men flera ön-
skar man till lekskolan. Minst 15 
barn till skulle kunna få plats. 

Förskollärare Andersson är inte en
sam med sina telningar. !Hon har en 
god hjälpreda i fru GuH-Britt Hall 
som är ny sen denna terminen. Bäg
·ge betonar med en mun att kommu
nen är väldigt optimistisk med sin 
lekskola och man gör allt för att 
resultatet skall bli så bra som möj
ligt, 

A. A-n 
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bor och verkar· i Dalaled 
• När vinterkylan knäpper i knutar

na oC'h snön fyker förbi fönsterru
torna i den lilla verkstaden, då 
trivs Skurupsbygdens egen "döder
hultare" allra bäst med att arbeta 
på sina träsniderier. Ambing Mår
tensson i Dalaled ungefär ett par 
kilometer söder om Skurups ltöping 
älskar att vara i sin verkstad under 
vintern. 

Då får man riktig arbetsro och 
kan skapa fram figurer på det sätt 
som man vill ha dem, säger träsni
dare Mårtensson t~ll SkD. Visserli
gen arbetar jag även den anllra ti
den på året med mina figurer, men 
det blir inte samma tid att ägna sig 
åt snideriet då. En stor trädgård 
med 1.800 kvm yta hör till och denna 
tarvar också sin skötsel. 

HANDELS- OCH SPRITBOD 

Stället som Mårtensson är bosatt 
på har en gång vari t ett litet lant
bruk på 10 tnl, men sedan Mårtens
son kom upp i pensionsåldern tyckte 
han det blev för jobbigt med lant
bruket. Jorden såldes ifrån och.i dag 

är det som sagt endast en bit på Träsnidare Mårtensson i farlen med sina kära hästar. lägg märke till 
1.800 kvm kvar kring själva gården. f'' .. k d d t 'd d ' k t d 'tb t'k 
Sti•len på husen är typisk för Vem- onslret t. v., som ar var se an en 1 a ver s a en var spn v 1 • 

mehnhö?'t meddsitt .. inlagdaMkåorsvirke verkstad var boden förlagd. Nu har fallenhet för snideri. iRedan som lf-
oc v1 mena e vaggar. rtensson t bb d k lå b k ''·d 

t tt b "tta tt 'd den nötta handelsdisken bytts ut mot en gra un er s o ren ru a e 
ve a era a en man VI namn han tälja ut olika figurer som-- han 
Dahlkvist byggde gården år 1851. en kraftig hyvelbänk vid vilken den d åld t'll · k t Två 
F" t 1 tb k h" .. d ' se an s e ~ sma amra er. 

oru om an ru ~a~ . ar aven a skicklige träsnidaren arbetar. Just öre för varje figur var det vanliga 

handelsbod och spntrathgheter. nu håller han på med att skära ut priset. Det var stora pengar då, sä-

HÄSTAR PA BESTALLNING ett par kraftfulla ardennerhästar tihl ger Mårtensson och skratta_r. 
en· av skoloma i bygden. Träslaget De räckte minsann till en ·hel "fira

Just i det hörnet på boningshuset Mårtensson arbetar i är mahogny. stiverskaga". Det var underbart '• att 
l där Ambing Mårtensson nu har sin Han tycker detta lämpar sig bäst kunna köpa en sådan kaka och murn

genom sin vackra lyster som ger liv sa på. · Sen låg träsniderierna -i det 
åt figurerna. Men det är ett hårt trä närmaste nere. Ända till Mårtens
att arbeta i, säger Mårtensson. Man son kom upp i pensionsåldern. Då 
blir lätt öm i händerna. Förutom tog han upp sin kära gamla bob
träfigurerna som Mårtensson nu gör by igen. Och resultatet har blivit 
åt lantbruksskolan finns massor av massor av figurer. Ibland· säljer han, 
av annat. 'Hela studier med motiv men för det mesta går de färdiga 
hämtade från någon händelse som figurerna till samlingarna, som ba
skurupsträsnidaren ~äst om eller sett l ra växer och blir allt- större för var-
uppritad. je vinter som gått till ända. 

Ambing !Mårtensson har alltid haft A. A-n 



Intresserade slimmingehor 
lär nya rön på husdjurskurs 

Kursledare överass. Kaj B. Svensson går igenom djurens könsfunktio

ner för deltagarna Ove Oskarsson, Karl E. Olsson, Nils Kullberg och 

Ivar Andersso n. Slående längst t. h. konlro llass. Valter Ste,inbichter. 

' Än finns det intresse för djuruppfödn;rtg och mjölkproduktion bland 

de skånska lantbrukarna. Det visar bl. a. den samling djuruppfödare 

från Slimminge som i bygdens kontrollförenings regi nu studerar en 

kurs med titeln "Nötkreaturen. i la11tbmksproduktionen". 

Det var egentligen kontrollassisten- Svensson ger deltagarna den handled
ten i föreningen Walter Steinbichler ning de behöver. 

som intresserade medlemmarna för överassistent Svensson ·ans 

:kursen. Fj9rton stycken kom med och vara en trevlig form att fo'rtbi~~a sig 

l dagarn~. håller zr:?n .På att stude- på. Förutom läroböcker tillhandahål

ra som b.ast.. En .k vall -~ veck.an sam- ler kursledaren också film och annan 
l~ man l Shmmmge forsamlmgshem, undervisningsmateriel för att på det
dar kursledaren överassistent Kaj B. ta sätt lättare tillgodogöra sig kur-

/!_) 
> 

sen. Under onsdagen höll man på 
med att gå igenom djurens könsfunk
tioner. Utfodringsläran är också ett 
viktigt inslag. Vad som framförallt 
läggs huvudvikten vid är alla nya rön 
som kommit fram inom husdjurspro
duktionen. 

Ett tiotal gånger kommer deltagar
na att samlas och som avslutning har 
man en studieresa till en gård med 

uppläggning. Även byggnads
mekaniseringsfrågorna är ju vik
i den moderna husdjursdriften. 

Kul-i-tre i Skurup 

Omfattande program 
För alla dem som inte tänker resa: 

bort eller har annat att ägna sig åt 
under vårvinterlovet på Skurups 
grundskola i nästa vecka har grund
skolans GIF elevråd och ortens 
idrottsföreningar gemensamt samsats 
om, och gjort upp ett omfattande 
program av olika slag av förströelse 
åt eleverna. Programmet har man 
kallat kul-i-tre. 

Detta tar sin hörjan redan månd. 
22 febr. och då startar man bl' a med 
gymnastik och skytte för de äldre 
eleverna och sagotimma för de mind
re eleverna på lågstadiet. I gymna
stiken blir det gymnastikdir. Else An
dersson som blir ledare och platsen 
blir sporthallen. Här ska varje års
grupp bilda en egen tävlingsgrupp. 
Detta gäller även för skyttet där 
Skurups Skytteförening står som ar
rangör med Tore Jönsson som ledare. 
Platsen blir lokalen för luftgevärs
skytte vid Stattenagatan. För sagotim
marna under måndagen blir skolbib
lioteket samlingsplats och ledare ma
gister Lars Bolin. 

På tisdagen fortsätter man med 
brottning, bordtennis, stadsoriente
ring och lekar. Arrangör för brott
ningarna är Skurups Sportklubb och 
ledare blir Janne Johansson och Erik 
Persson. Platsen blir på gamla sko
lans gymnastiksal. Bordtennisen blir 
i bordtennislokalen och ledare Bertil 
Ahlberg. stadsorienteringen hålles 
av småskollärare Ann-Marie Jönsson 
i gymnastiksalen, som också kommer 
att ha lekar på samma plats under 
eftermiddagen. 

Onsdagen ger tillfälle att vara med 
i fri idrott, handboll, bordtennis och 
film. För friidrotten svarar Sven 
Persson och Ive Larsson och platsen 
blir sporthallen. Samma blir det för 
handbollen. Bordtennisen fortsätter 
då också i bordtennisskolan. För 
filmvisningen svarar magister Lars 
Bolin och detta är a vs ett för elever i 
klass 1-3. Platsen blir aulan i gam
la skolan. 

Torsdagen ger plats för tennis un
der ledning av Knut Andersson och 
på fredagen blir det fortsättning på 
handbollen samt vidare tillfälle att 
vara med i badminton och schack. 
Ledare i badminton blir Knut An
dersson och för schacken svarar 'ma
gister Knut Andersson och Gert-Ake 
Johansson. Dessutom kommer hela 
veckan att vara öppen för en foto
tävling för vilken d~:n kände Sku
rupsfotografen Hans ·Sernert blir le-

l 
dare. Deltagarantalet är här maxime
rat till 20 st. Motivet är utsatt till att 
gälla tagning av en äkta skånsk pile
vall, som deltagarna ska ta på rätt 
sätt och ur rätt vinkeL -Det blir alltså 
för fotointresserade elever att försöka 
hitta en fin pilevall och sådan t lär 
ju inte bli svårt i Skurupsbygden, där 
det finns gott om pilevallar, 



l 
Exteriör av Skurups mejeri, som blir ystningscentral för hela ISÖdra Skåne. 

undertecknats betyder det en ytter- betande föreningarna att förelägga god service ge både kunder och med
ligare rationalisering. Samarbetsavtal sina medlemmar förslag till fusions- lemmar det bästa möjliga. Rationa
är klart med Malmö Nya mejeri- avtal med Skånemejerier. Ett drifts- lisering av transporterna, bl. a. ge-
förening, Lundaortens mejeriförening, råd som skall ta h·and om ledningen nom tankbilshämtning, skall t. ex. 
Nordöstra Skånes mejeriförbund, för- har utsetts. I detta ingår en förtro- kunna förkorta vägen mellan produ
ening upa, Skurups mejeriförening endeman för vardera av de fem för- cent och konsument. Genom att så 
ooh ÖstePiens mejerier. Dessa företag eningarna jämte affärsledaren. Loka- mycket skett på kort tid kan man 
bar inom sig sammanlagt aderton me- ler har man t. v. hos Malmö Nya räkna med en livlig verksamhet på 
jerier förlagda till nordöstra, östra mejeriförening. Vid sammanträde den mejerifronten under den närmaste 
och södra delarna av Skäne, nämli- 4 februari diskuterades bl. a. frågan tiden. 
gen Malmö Nya, Lundaorten, Sku- om en ytterligare utbyggnad av or- Fotnot: Den nye affärsledaren i 
rup, Ystad, Lunnarp, Araskoga, To- ganisationen. Och ute i mejeriför- Skånemejerier, direktör Einar Helge
melilla, Löderup, Sjöbo, Tommarp, eningarna har man inom den när- gren är född i Göteborg 1921.' Se
s. Mellby, Kristianstadsorten, Häss- maste tiden frågan om fusionsbild- dan 1946 är han verksam inom jord
leholm, Degeberga, Arröd, Broby, Os- ning att ta ställning till. brukets föreningsrörelse. 1%2 blev 
by och Arkelstorp. I södra delen Man avser med samarbetsavtalet han organisationschef i SMR och 
av Skåne ingår qärem~t _inte ~relle- att kunna utnylttja marknaden betyd- nu har ban alltså utsetts till affärs
borgs och RydsgårdsmeJenerna I sam- ligt mer och snabbare och genom ledare i den nya skånefusionen. 

arbetsavtalet utan oildar ett par små:L. -------·-=======--=-----------~· 
öar i fältet. 

• Koncentrerad tillverkning 

Rent praktiskt betyder samarbets
avtalet att smörtillverknin2en kan 
koncentreras till fyra anläggningar, 
nämligen Malmö Nya, Lundaortens, 
Lunnarps och Kristianstad. Lunnarp
mejeriet bar f. ö. en förnämlig smör
packningscentraL 

Osttillverkningen koncentreras till 
Kris1tianstad och Sku-mp. Det sist
nämnda är tänkt som en ystnings
central för hela södra Skåne. Ost
tillverkningen där uppgår nu till cir
ka 50 ton om året, men man hop
pas kunna böja den till l 000 ton ge
nom en ökning av mjölktillförseln 
med 50 procent. 

För att få behovet av konsumtions
mjölk någorlunda täckt förlägger 
man ett konsumtionsmjölksmejeri i 
vartdera hörnet av Skåne. Resten av 
de mejeriföretag som kommer att leva 
kvar blir på strategiskt viktiga punk
ter ur mjölkförsörjningssynpunkt 
Man är också inne på den tanken 
att de -skall ligga så nära de stora 
konsumtionsställena som möjligt. Pa
ketering och distribuering av den fär
diga konsumtionsmjölken blir billi
gast så. Man kommer givetvis att 
använda engångsförpackningar av 
sortiment sqrn redan finns på den 
skånska marknaden, d. v. s. Pure Pak, 
Tetra Pak och Tetra Brik. 

Någon förändring f. ö. innebär inte 
avtalet vare sig för mjölkleverantörer 
eller kunder. Efter hand sådan kan 
bli aktuell kommer kontakt att tas 
med dem som berörs därav. Under 
närmaste tiden kommer de samar-

Avtalet, som redan trä tt i kraft, 
innebär i stort sett att föreningarnas 
verksamhet beträffande intranspor
ter, mejeridrift och försäljning . sam
ordnas. Medlemmarna skall erhålla 
ett mjölkpris motsvarande den inbör
des prisrelationen unde_r 1964. De 
vinster, som tillförs den samarbe
tande gruppen genom rat ionaliserin
gar, fördelas på all inom föreningar
na invägd mjölk. Från avta len un
dantas den glasstillverkning, som be
drivs inom två av föreningarna, näm
ligen GeGe-glass och Ahusglass, 

IJ -ela S ~åne . på 

l 
samt den förbundsverksamhet som 
.de två östra mejeriförbunden bedri
ver. Avtalet gäller med sex månaders 
ömsesidig uppsägning. Utan uppsäg-
nin g upphör avtalet när någon av 
föreningarna genom fusion ingår i 
Skånemeierier, framhåller nyutnämn
de affärsledaren, direktör Einar Hel
gegren. Avtalet föregriper givetvis 
inte medlemmarnas fria rätt att ta 
ställning till fusionsbildning med Skå-
nemejerier. 

SOI 
•• e or A"ta 

h~ va 1 11 i I131DD 
D DET FöRST A stora steget till skapandet av en fusion för 
alla Skånes mejeriföreningar togs i och med att de fyra mejeri
fc-rbunden bildade stororganisationen Skånemejerier, som syftar 
till att av de fyrtio skånska mejerierna genom rationalisering 
skapa ett enda företag r med tolv mejerier specialisera-de för 
olika uppgifter. Utredningen visar att när denna organisation 
blir klar kan 7,3 miljoner kr. årligen sparas åt jordbrul•arna 
och dessutom ge dem ett och ett halvt öre i bättre mjölkpris. 
skånemejerier trädde i funktion den l januari i år, men dess 
verksamhet har inte kunnat sättas igång förrän ett samarbets
avtal mellan fusionsbildningen ~ch fem stora mejeriföreningar 

' kommit till stånd. Detta är emellertid nu också klart och av
talet omfattar 11 000 medlemmar med 200 miljoner kg mjölk, 
alltså nära hälften av den totala skånska invägningen. 

!En nedskärning till tolv mejerier 
för . hela Skåne är ett viktigt rationa
liseringsobjekt inom skånemejerier 
och en av de mest genomgripande 

förändringar som skett inom ~kånsk 
mejerihantering. När nu sam arbets
avtalet mellan skånemejerier och 
fem stora mejeriföreningar i Skåne1 

Ii' 
U\ 
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Operasångaren Björn Forsell 
omtyckt av Skurupspubliken 

Del var intresserade grundskoleelever som lyssnade till operasångare 
Björn Forsell. 

Operasångare Björn Forsell korn faktiskt att nå många när han 
gästade Skurup under fredagen. :Oet blev nämligen förutom konser
ten i Skurups ;kyrka även besök vid ortens ålderdornshem och på 
grundslmlan. På alla ställen vann den kände sångaren gehör hos 
sin publik, som i honom också såg en intressant berätta~e. 

Björn Forse11 hade nämligen kom-- själv i mörka skogen går och Jung
binerat ~itt sångframträdande på ål- frun under linden. Av utländska 
derdomshem och skolor med att även kompositörer var det Grieg samt val· 
berätta om de olika ltompositö.rer da stycken ur operetten Teaterbåten 
han tolkade. Särskilt de lustiga epi- med Old man river högst i topp. 
soderna drog Forsell fram när han Konserten i kyrkan blev också den 
berättade, villtet gjorde hela fram- en verklig upplevelse och Forsell gav 
trädandet inlevelserikt. här bevis på att han också är ep 

Vid besöken på ålderdomshem cch förstklassig ltyrksångare. Alla de som 
på skolorna bestod Forsells reper- övervar konserten kund~ sålede~. gå 
toar av stycken ur August och Fe- hem med den vackra barytonstam
lix Körlings kompositioner. Även man klingande i öroner;:, s?m någ~t 
Vilhelm Petersen-Berger tolkade Mn j av det vackraste man hort 1 den va· 
genom a,tt framföra När jag för mig gen under Skurups kyrkovalv. 

....... M()R och BARN~ 

Fru KERSTIN OHLANDER, Genarp, med sonen JAN, 7 mån. 
(Foto Sernerl, Skurup) 

Toppriser vid storauktion 

149 Adela med kalv, såldes tillsammans för 3.520 kr. 

Verkliga toppriser kunde noteras vid fredagens storauktion i Sku
rupsbygden när besättningen om 90-talet djur på Munkamölla Gård i 
Hassle-Bösarp gick under klubban. Högsta pris noterades för kata
log nr 22 123 Isabella, som säldes till ett pris av 3.550 kr till Albin 
Bengtsson, Änglunda, Vollsjö. Samme ' köpart ropade ocks~ in avkom
man· 257 Isabella, en 2-månaders kalv för rekordpriset av 1.500 kr, 
alltså ett sammanlagt pris för en ko och kalv på 5.050 kr. 

Köplusten stimulerades inte precis De flesta av djuren gick till kö
av vädret. En pinande kall blåst drog pare i södra delarna av Skåne och 
på fredagen fram över den skånska flera lkunde också noteras från Sku
slätten och det var inte utan att be- rupstrakten. Ett bra pris blev det 
sökarna huttrade en aning när de stod också på ko 172 Trespa, som såldes 
församlade vid visningsringen. Men till lantbrukare Hans Göran Persson, 
som sagt, köplusten mattades inte Högalid, Alstad, för 3.200 kr. stam
utan var i stället på topp. Medelpri- modern för Isabellastammen, 136 Isa
set på samtliga 33 mjölkkor kom att bella, köptes av lantbrukaren Nils I. 
l~gga vid 2.610 kr. Bland de kor som Nilsson, önnarpsgården, för 2.800 kr. 
kom högst i pris efter dyraste var Flera av de övriga korna gick över 
149 Adela, som såldes med kalv vicl 3.000 kr-strecket och säljaren, lant
sidan. För detta par betalades et~ brukare Orvar Jeppsson, Munka
pris på 3.520 kr och köpare var hä~ mölla, kunde inte annat än känna sig 
Bertil Jönsson, Tibbaröd, Röstånga. belåten. Han har varit en intresserad 

s~/) 

djuruppfödare i alla år vilket 9ckså 
resulterade i den fina besättning, som 
nu skingrades. 

En tjur blev också såld och denna 
kostade 3.050 kr. I övrigt kom också 
kvigorna upp till bra priser och äldre 
dräktiga såldes till priser på omkring 
2.000 kr-strecket. Yngre kvigor gick 
ti'l priser omkring 1.500 och ner till 
1.000-lappen och för de minsta kvi
gorna betalades priser på 800 och ner 
till 650 kr. 

En del maskiner blev också sålda 
och bland dessa var även två trak
torer. Den epa av dessa, en T 55 kos-

l 
tade 8.000 kr och den andra, en BM 
36, gick bort till 7.700 kr. Vidare sål
des en Harvester för 5.000 kr, en slag
hack gick till 2.700 kr och en bilvagn 
till 3.200 kr. Av foderva ror kostade 
klöverhö 30 kr· per 100 kg, betfor 42 1 

kr och Mariekorn 52 kr. I övrigt kan 
nämnas en rostfri kylmaskin, som 
klubbades bort till 3.2oq kr. Auktions
förrättare var Gunnar ~rsson, Hylta-r 
slätt, och ropare Hans Andersson, 
Torsbo, önnarp. 



Funktionärskurs på Börringe 

Fr. v .. Kerstin Hansson S. Skytls, Hans Ekstrand Oxie, Ingrid Jönsson 

Oxie, Bror Svensson ö. Husby, disfriklsordf. Malle Jeppsson Malmö, 

Brilfa Bengtsson, Skurup 

Ett 45-tal CUF•ungdomar var under söndagen samlade till ell ,funk

tionärskurs . på Börringe Bygdegård för att här lära sig litet om det , ·• 

interna föreningsarbetet på de poster som de är ansvariga för inom 

sina egna avdelningar. Deltagama kom från CUF-avdelningar inom 

södra kretsen. Distriktsordf. Malte Jeppsson var närvarande och inled-

de med att orda litet om betydelsen av föreningsarbetet. 

Med som gruppledare i denna sade samtJliga deltagare välkomna till · 

funktionärskurs hade kretsen även kursen, varpå distriktsordf. tog till 

['

äran att se en CUF-representant från orda och gav en översikt om för 

Mellansverige, CUF-ordf. från ö. eningslivets betydelse i samhället. 

Husby i Östergötland Bo Svensson. Han erinrade också om CUF:s om

De grupper som de olika funktionä- daning från samhällsuppfostrande 

rerna indelades i var en ordf. och gärning till organisation med ung

sekreterare-grupp med distriktsordf. domsfostrande syfte. Fritidsaktivite

Malte Jeppsson och Bo Svensson, ö. ten har kommit alltmer i förgrun

Husby, som ledare. En tävlingsledar- den i våra dagar, sade talaren och 

grupp där distrikts- och kretstäv- här har CUF sett sin stora uppgift. 

lingsledare Lennart stansgård var le- Något som också mötte förståelse från 

dare. En programledargrupp med samhället i övrigt med gott stöd både 

W alter Hansson, Dal by som ledare från stads- och landsting. Däremot 

och en kassör- och matrickelförare- är inte det kommunala stödet för 

grupp med Per Arne Akesson och ungdomsverksamhet så utvecklat som 

Bengt Harald Hansson, Skurup som man skulle kunna önska, sade tala

ledare. ren, som samtidigt hoppades på att 

Samankomsten började med att l man även här ganska snart vinner 

Sven Bertil Persson, Rydsgård, häl- gehör. 

Operasångaren Björn Forsell 250 elever från grundskolans hög-

tade under fredagen Skurup, där stadium fick nöjet att under en 

han fram trädde i skolorna och or- timmes tid lyssna till a en kände 

tens åLderdomshem, samt vid en kon- operasångaren. 

sert i kyrkan. På repertoaren hade Forsell bl a 

Björn Forsell möttes av stor en- Körlingkompositioner, stycken av 

tusias_m. Särskilt bland skolungdo- Wilhelm Peterson-Berger, Grieg m fL 

men 1 . Sku~up blev h~n populär ge- I nästa vecka kommer Björn For

~?m s1tt s~tt att beratta och fram-~ sell att göra en liknande gästvisit i 
• fora de olika sångnumren. Ungefär Tomelilla. 



SKIV ARPSAFF ÄR ST ÄNGER IGEN 
VARULAGER SALDES l LORDAGS 

stor när varulagret portionerades ut. 
Alvin Ekblad som sköter klubban. 

Lanthandelns svår~gheter att över-~·lene ålder. så _länge. Skiva7ps soc~er- god rabatt ty buden för varje packe leva visade sig ätengen på lordagen bruk var 1 dnft. Nar fabnken stang- gick sällan över 12 kr. För det mesta genom att en affär tvingades slå des blev det också kännbart för af- låg buden på 10-12 kr. Naturligtvis igen sina dörrar för alltid. Denna fären. Visserligen har affären levt fanns även okuranta varor som fakgång var det handlande Hugo Björk många år efteråt 111en att den så tiskt blev betalade många gånger i Skivarp som innehaft tidigare S. småningom kom att försvinna är det över värdet. Av inventarierna gick en Thells affär intihl Skivarps socker- säkert många skivarpsbor som siat kyldisk till 55 kr, en uråldrig räkbruk som fick sälja ut hela sitt alltsedan socker~ruket lades . ner. nemaskin till 290 kr. och en skrivmavarulager och sina affärsinventarier Allt varulager såldes genom auk- skin, modell äldre till 150 kr. För ett på grund av att lönsamheten på si- tion under lördagen och mycket falk fristående kassaskåp betalades 350 kr. stone varit allt sämre. hade sa{lllats för att v.ara med och Ett parti potat·is säldes också av sort - Visst är det trist när en affär ropa in diverse saker som kan finnas Puritan. Dessa kostade 60 öre kg. stänger igen, men när kundunderla- när ett helt !ger rensas ut. Allt. sål- Auktionsförrättare var köpman get sviktar, då är det inget att · göra des i packeterad form med ca 15 kro- Lennart Nilsson, Rydsgård och ropaåt. Denna Skivarpsaffär hade sin gyl, nors värde. Köparna fick emellertid j re Alvin Ekblad, Dybeck. 



Stor uppslutning av. sl~ollediga 
till kul-i-tre-program i Skurup 

Kul-i-tre-arrangemanget i Sku
rup under första lovdagen av vår
vinterlovet gav glädjande resultat 
med god uppslutning i de grenar 
som startade. Gymnastik och skyt
te stod på programmet, och de 
som inte var med och tävlade i 
de olika grenarna hade mött upp 
som intresserade åskådare. För de 
mindre klassenta hade också ord
nats en trevlig stund i form av 
sagounderhållning. För denna stod 
magister Lars Bolin, som faktiskt 
blev mycket uppskattad sagobe
rättare för de som var med. 
I skyttet där Skurups Skytteför

ening var arrangör och Tore Jöns
son ledare, deltog ett 40-tal ungdo
mar. Mah tävlade på luftgevär och 
resutlaten blev: klass 7: l) Benny 
Lönnbom 93, 2) Christer Pedersen 
91, 3) Roland Nilsson 87, 4) Christer 
Nilsson 87. Klass 8: l) Finn Kajs
son 92, 2) Bo Mårtensson 91, 3) Alf 
Hötzel 90. Klass 9: l) Göran Jönsson 
90, 2) Bengt Göran Jönsson 90, 3) 
Lars Persson 87, 4) Gert-Ake Jo
hansson 87, 5) Per Lennart Borg
quist 86. 

Gymnastiken hade samlat mest 
flickor. Ledare var gymnastikdir. 
Eise Andersson, som förutom täv
lingen ordnat ett roligt inslag i form 
av Grönköpingsgymnastik. 

Resultat: Klass 9 flitckor: l) Ma-~ 
rianne Persson 9 g 406, 2) Anne
Christine Lundgren 9g 405, 3) Meja 
Pekkarinen 9 a 385, 4) Anna-Lena 
Magnusson 9 g 383. Klass 8: l) Eivor 
Persson 8 a 424, 2) Bibbi Rönnerfalk 
8 b 422, 3) Anna-Margret Kvist 8 a 
415, 4) Lisbeth Andersson 8 b 410. 
Klass 7: l) Christina Persson 7 b 377, 
2) Sonia Nilsson 7 b 328, 3) Lena 
Håkansson 7 a 319, 4) Birgitta Nils
son 7 a 302. Klass 6: l) Ingrid Ser
nert 6 a 313,30, 2) Gun Larsson 6 a 
296,60, 3) Anne- Louise Wallgren 6 a 
272,60, 4) Görel Herstedt 6 b 260,30. 
Klass 5: l) Ingrid Lennartsson 5 a 
306,30, 2) Monika Sigfridsson 5a 306, 
3) Christina Wemner 5 a 303, 4) Ing
r.id Johansson 5a 292,60. Klass 4: l) 
Pia Jakobsson 4 a 381,60, 2) Anne
Margret Persson 4 b 366,60, 30) Britt 
Inger Mollden 4 b 324,30, 4) Jette 
Schönning 4 b 315,30. Pojkar klass 9: 
D Bo Håkan Schödin 9 a 486. Klass 
8: l) Finn Kajsson 8 b 506, 2) Alf 
Hötzel 8 b 504, 3) Jörgen Persson 8 b 
355. Klass 7: l) Benny Lönnbom 7 b 
422. Klass 5: l) Kennet Hötzel 5 d 

1466. 2) Kjell Nilsson 5 d 459. 

Mag. Lars Bolin var engagerad som sagoberättare för eleverna på 
låstadiet under första kul-i-fredagen i Skurup. Del var många som 

intresserade sig för arrangemanget. 



usikaliska 
Skåtiesyskon 
O Äkta skånsk gammeldansmusik kan vi hoppas att 

fa höra inom en inte allt för avlägsen framtid i TV. 
O~ det blir några speciella Genarpstoner kan vi inte 
säga men tonerna som skall ljuda kommer i alla fall 
från Genarp. 

0 Det är sex musikaliska syskon 
med efterniiJI!Pet Theren, väl 

kända i sina hemtrakter för sin 
musikaliska färdighet, som varit på 
Erikslust i Malmö och spelat upp 
inför TV:s Malmöredaktion. 

O Yngst bland syskonen år nio-
åriga I n g e r som spelar fiol. 

12-åriga E v a började som fyra
åring spela blockflöjt, men har nu ,_ 
övergått till klarinett. 15-åriga 
B r i H a' var den · i syskonskaran' 
som tog · initiativet till musikut-

övandet då hon var sex, hon har 
sedan dess håll' · sig till dragspe
let, medan storasyster K a r i n 
spelar ·fiol. K j e Il som är 17 spe
lar gitarr och Torsten 18. år 
spelar trumma. 
0 Nämnas i detta sammänhang 

skall också syskonens pappa. 
som är lantbrukare och, heteo 
Ragnar Thot·en. Det är näm
ligen från• honom de ärvt · sin mu
sikalitet. , ' På · bilde,n - ses - fr. v. - Inger, Karin, Kjell, Brifta, Eva . och Torsten 

----~~~--------·----~----
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Kul i tre i Skurup 

Småskollärare fru Ann Marie Jönsson informerar fr v Gunnel Österling, , 

Jan Berg, Peter Rönnerfalk samt Gill Vifot om tävlingen. 

Skurups grundskola har denna vecka sitt vårvinterlov och för 

elever som inte rest bort eller har egna privata intressen har idrotts

föreningar och skolråd ordnat ett omfattande Kul i tre-pr.ogram som 

började redan. under måndagen med gymnastik- och skyttetävlingar. 

C. =-\- På tisdagen fortsatte kul-i-tre med 
J..7 _D 7/ ;-. -----./ c'--.,~~ stadsorientering för elever i klasser// ;c: O .C ,? /. 'Y/ na 3 och 4. Småskollärare Ann Marie 

· ~J Jönsson ledde övningarna som bestod 
l.. i att deltagarna fick lära sig att 

orientera på hemorten. Något som 
många gånger kan vara svårt med 
tanke på nya gatunamn som kommer 
till. Även bordtennis och brottning 
stod på programmet. Uppslutningen 
här blev god. 

Resten av veckan fortsätter med 
olika sportgrenar varvid fri idrott, 

handboll, tennis och badminton är 

några av inslagen. En fototävling är 

också ordnad och för denna står den 

kände fotografen Hans Sernert. Ett 

särskilt mofv är uttaget och detta är 

en pilevall, som skall fotograferas i 

bästa vinkel för att få fram skönhe

ten av detta · skånska bomärke. -Vår

vinterlovet avslutas på fredag, då 

man har skoldans i sporthallen. 

pausen blir det prisutdelning till del

tagarna i kul-i-tre. 

"TT'f '• s '•'•'•'•''C 

NYA LOKALUTRYMMEN BEHöVS 
I RYDSGÅRD FöR BESPISNING 

Den relativt nybyggda Rydsgårds folkskola är redan för trång. En 

utbyggnad av tre klassrum behövs göras inom närmaste tiden. 

Inrättande av slwlbespisni..ng har på sistone diskuterats i Rydsgård, 
men förslaget ligger ännu på förberedande stadium. Lokalbrist gör att 
bespisningen kanske ta litet tid innan det blir realitet. Men visst är 
det ett allmänt önskemål bland föräldrarna till skolbarnen att en så
dan bespisning genomförs när den nu än kommer, säger skolstyrelsens 
ordf. i Rydsgård Emil Hansson, örsjödal. 

Det har höjts röster för' att vi på undervisningslokaler. Därför blir 
inom skolstyrelsen har försinka t det i första hand aktuellt att gö1·a 
ärendet om skolbespisningen, fram- tillbyggnad med nya klassrum. Byg
håller hr Hansson. Detta påstående gandet av tre sådana klassrum är 

, är fel och grundat på bristande för- på förslaget . Huruvida man i sam
ståelse för omständigheterna kring ma etapp kommer att ta utspisnings
genomförandet av bespisningen. Det lokaler med är ännu inte klart. Men 
har nämligen visat sig att man blir det troliga är att man försöker ta 
tvingad att bygga nya lokaler för allt i ett, såvidainte myndigheterna 
att kunna ordna utspisningsförhål- sätter käpp i hjulet. Att man behö
landena. Sådana ärende om tillstånd ver bygga nya . k lassrum beror på 
för nybyggnad tar tid och skall bl.a. att en klass fått delas detta år och 
prövas av skolöverstyrelsen. Därför nästa år blir det två klasser som 
i\r det väldigt vanskligt att säga nå- får delas . 
gon tid när skolbespisning i Ryds- V ad för s!a:gs bespisningssystem 
gård kan bli realitet, säger hr Hans- man sedan kommer att gå inför har 
son. Med all säkerhet kan sägas att ännu ej varit uppe till diskussion, 
denna ej hinner komma tillstånd när säger hr Hansson. Troligtvis är att 
nästa läsår börjar pfl hösten 1965. man kommer att ta sig en titt på 
Rydsgårdsbanen får vänta ännu en Skurupssystemet, men ett skolkök bl 
tid. Kanske ett gott tag fram på 1966. också ledigt och då kanske ett kon-

ventionellt system kan diskuteras. 
EJ FöRSAMLINGSHEM A. A-n. 

FöR BESPISNING 

I Rydsgård finns f.n. två skolen
heter, en i Rydsgård och en i Slim
minge. På bägge ställena får man 
bygga utspisningslokaler, vilket ny
ligen genomförda undersökningar ger 
vid handen, framhåller skolstyrelse
ordf. Hansson. Ett tag trodde man 
sig i Slimminge kunna använda gam
la småskolan. Men här lägger all
männa landsvägen genom Slimminge- ; 
by hinder i vägen. Folkskolan lig-1 
ger nämligen på ena sidan · stora l 
landsvägen och småskolan på den l 
andra sidan om denna. Detta bety-l 
der att banen fick korsa allmänn 
landsväg när de skulle äta och detta 
är för stor trafikfara. Församlings
hemmet har också varit på tapeten, 
men de föreningar som hjälpt till 
att .rusta upp detta vill inte gå med 
på. saken. En lokal som skall an
vändas av många barn slits nämli
gen fort och detta ansåg man vara 1 
synd på församlingshemmet. I stället 
har framlagts förslag på att bygga 
ny urspisningslokal strax invid för• 
samlingshemmet och detta förslag 
kommer nog att stå sig, menar hr 
Hansson. 

KLASSRUM .FöRST I 
RYDSGARD 

l Rydsgård ställer sig problemen 
litet annorlunda. Redan nu är man 
trångbodd på skolan och har brist 

"' j.( \J 
l 
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Konferenshotell eller motell 
Stora planer för Svaneholm 

-Av SVEN KIELLANDER-

I Vemmenhögsbygden togs 1933 det djärva steget att inköpa Svaneholms slott utanför Skurup, 

byggt på 1500-talet av herr Mourids Sparre och den utan tvekan intressantaste gamla borgen i Skåne. 

Siste ägare var greve A Ehrensvärd och hans maka, född Hallenborg. Efter grevens död blev slottet 

till salu . . Det var då Svaneholms slotts andelsförening bildades, och man lyckades genom andels

teckning skrapa samman de 55.000 kr som erfordrades. 30-årsminnet av inköpet ämnar andelsför

eningen nu fira med en aktiviserad andelsteckning för att på olika sätt göra den berömda gamla bor

gen populär. 

Slottet är som bekant hemvist inte 

bara för de samlingar som Wemmen

högs härads fornminnes- och hem

bygdsförening köpt och fått som gå

vor. Där finns också sedan 1963 den 

mycket frekventerade Svaneholms

krogen, som på söndag öppnar för 

tredje året. 
Källarmästare är Torsten Vojlmel\ 

bror till krögaren på östarp. Svane

holmskrogen har i år rustats upp på 

ett anmärkningsvärt och elegant sätt. 

Förutom de tidigare ianspråktagna 

lokalerna i vattenvåningen och de 

gamla manslmpssalarna i källarvå

ningen kan hr Vollmer nu bjuda sina 

gäster till en ytterligare restaurerad 

riddarsal samt till två salonger, som 

tillhört den sista grevliga familjens 

privatsvit. 

Ett foajerum har inretts med till

gång till toaletter, något som tidigare 

saknats i ovanvåningen. Här finns 

också ett utsökt vackert stucktak, ett 

av de sista som finns i Skåne och 

tillkommet i slutet av 1580-talet. 

Dans i riddarsal 

I riddarsalen kan man dansa på ett 

förbättrat parkettgolv. I riddarsalen 

Fr v köksmästare Arne Rasmussen och källarmästare Torsten Vollmn" 

i Svaneholmskrogens moderniserade kök. 

hålls också middagar och bröllops- håll i Vemmenhögs härad. har inretts 1 tidstrogen stil, och vi-

fester. Tyvärr kan man på slottet l Lantbrukare Ingvar Andersson, dare har köket moderniserats. 

inte härbärgera alla dem, som kom~ som är styrelseledamot i båda för- Köksmästare Arne Rasmussen från 

mer tillresande, men den saken kan eningarna informerade vid ett sam- Danmark ämnar sörja för att Svane

kanske ordna sig, om Svaneholms l manträde på torsdagen pressen om holmskrogens mat blir helt i inter

andelsförening kan realisera sina de stora framtidsplanerna . och om vad nationell stil. Slutligen har man på 

storvulna planer i samarbete med som redan gjorts. I slottet har man Svaneholm också en fin vinkällare 

Skurups köping. investerat över en halv miljon kr, - en gammal munkkällare som den 

Man har nämligen planer på att varav 405.000 i restaurangen, inven- kallas, därför att enligt legenden en 

bygga ett konferenshotell eller ett tarier till denna, bostäder till källar- munk här levande murades in efter 

motell på Svaneholms slottsmark. mästaren och vaktmästaren samt ett disciplinbrott. 

Vidare hoppas man på anslag av parkeringsplatser m m. Därtill kom- Han lär t o m spöka och gå igen 

Hushållningssällskapet och lands- mer 100.000 kr till repaJ;ationer och klädd i sin munkkåpa. Slottet har ju 

tinget för ett iordningställande av underhåll. också andra spöken, men de lär väl 

Svaneholmssjön, som håller på att 

växa igen. 
Ett upprop om ny andelsteckning 

~kall inom kort tillställas alla hus-

Förutom redan nämnda attraktio-l så småningom drivas på flykten med 

ner finns matsalar i den gamla borg-~ all den rörelse som nu fått spelrum 

stugan. De gamla manskapssalarna ipom de gamla borgmurarna. 

85 



Stort dansintresse i Rydsgård 
30-ta/ CU F-ungdomar på kurs 

Danslärareparet Ingabritt och Stig Lindstedt med sina elever bak

grunden som intresserat tittar på. 

Ett 30-tal CUF-ungdomar i åldern 13--16 år hade under torsdagskväl

len jättekul på Rydsgårds gästis. Inom avdelningen påbörjades nämli

gen en danskurs och denna form av kursverksamhet avviker ju som 

bekant en hel de från den gängse. Ungdomarna tyckte att man borde 

slå ett slag för bättre danskultur och därför kom denna danskurs till-

stånd. . 

Skurupskul-i-3 
med fin tennis 
Den lugnaste dagen under veckans 

kul-i-tre i Skurup hade man på tors
dagen. Det enda program man hade 
uppe på schemat var tennis och man 
kan således säga att den vita sporten 
dominerade helt. De tävlande ko 
från klasserna 3 till 9 och matcher
na spelades i sporthallen. De bästa 
matcherna för dagen gick i klass 
7-8 mellan Kent Arne Persson och 
Tommy Ljunggren samt mellan Kent 
Arne Persson och Bernt Thulin. Den 
tennis de uppvisade var av mycket 
hög klass. 

Resultat :tennis, klass 3: l) Per 
Andersson, 2) Ingemar Järdler, 3) 

Peter Rönnerfalk, 4) Jan Anders 
Berg. Klass 5: l) Mats Thulin, 2) 
Lars Ake Järdler, 3) Tommy Lind
stedt. Klass 6: l) Ann-Christin Wick
man, 2) Bo Andersson, 3) Jörgen 
Larsson, 4) Lars Lundberg. Klass 7/ 8: 
l) Kent Arne Persson, 2) Bernt Thu
lin, 3) Tommy Ljunggren, 4) Stel
lan Ringström. Klass 9: l) Jerker 
Akerberg, 2) Roland Axelsson, 3) 

Tomas Nilsson. 
Klass 3, semifinaler: Per Anders

son-Jan Anders Berg 6--0, Ingemar 
Järdler-Peter Rönnerfalk 5-l. Fi
nal: Per Andersson-Ingemar Järd
ler 6--2. Klass 5, semifinal: Mats 
Thulin-Lars Ake Järdler 5-2. Fi
nal: Mats Thulin-Tommy Lindstedt 
6--0. Klass 6 ,semifinal: Bo Anders
son-Lars Lundberg 6--1, Ann
Christin Wickman-Jörgen Larsson 
5-2. Final: Ann-Christin Wickman 
-Bo Andersson 6-0. Klass 7/ 8, se
mifinal: Kent Arne Persson-Tommy 
Ljunggren 5-2, Bernt Thulin-Stel-~ 
lan Ringström 6-0. Final: Kent Ar
ne Persson-Bernt Thulin 4-2. Klass 
9, semifinal: Jerker Akerberg-Lars 

d d bl "d Kr d Wickman 3--1, Roland Axelsson-
Ofta är det väl så bland ungdo- ornar i ans, .a. v1 uuses ans- Tomas Nilsson 5-0. Final: Jerker 

mar att man gärna blir stående el- skola. Då var jitterbuggen dansilära- Akerberg-Roland Axelsson 5-2. 

[er sittande när man kommer på L" dst d · l"t t I R ds å d Resultat i stadsorientering under 

da t "llst""ll · Må ån b re m · e ts specia 1 e . y g r 
ns 1 a nmg. nga g ger eror . .. . tisdagen: Klass' 3: l lag 8 Per An-

detta just på osäkerhet med &ms- blir det daremot litet lugnare tern- dersson, Jan Anders Berg, Peter 

stegen. Man är rädd att visa sin po med vals, foxtrot och tango på Rönnerfalk 27 poäng, 2 lag 6 Klas 

dkunnighet för danspartnern. efter schemat. Tio gånger samlas man och Andersson
1
, Roland Axelsson, Jill Vi

detta skall det emellertid bli dansj sen blir det avslutning med stort 'fot ,!rene Jönsson 24 p., 3 lag 5 Pia 
Röstberg, Anette Berglund, Liselotte 

av i Rydsgård. dansjippo. Vad man efterlyser på Johansson, Gull Persson 22 p., klass 

Danslärare på kursen är skurups- kursen är dock fler flickor, ty den 4: 1 lag 3 Gunnel Österling, Lena 

bon Stig iLindstedt med fru Ingbritt. p1askulina sidan dominerade betyd- Hansson, Gull Britt Nilsson 25 p., 2. 

~aret har tidigare undervisat ung- Hgt under onsdagen. lag 4 Nils Bertil Hansson, Per Ingvar 



Jubileumsåret på Svaneholm 
. möts med större restaurang 
- Av ALLAN ANDERSSON-

En person må vara aldrig så in
tresserad av kulturella och historis
ka ting. Får hon inte lekamlig spis 
mattas snart det andliga intresset på 
bekostnad av de materiella tingen. 
Ungefär så kan i korta drag den 
tankegång karakteriseras som 'intres
senterna till Svaneholms slott fick 
när de för ett år sedan kom på 
iden med slottsrestaurang. 

Den iden har i dag visat sig bä
ra frukt av oanade mått. Svane
holm som vallfartsort har ökat be
tydligt sen slottsrestaurangen kom 
till och de medel man satsade den 
gången, omkr. 400.000 kr., har visat 
sig vara väl använda pengar. En
tusiasmen är också stor både inom 
Svaneholms andels- och fornminnes
förening och hos restaurangens käl
larmästare Torsten Vollmer. Båda ar
betar för samma mål att försöka 
bygga vidare på de framgångar man 
nu fått. 

FIRAR 30-ARSJUBILEUM 

l ett av de nyöppnade gästrummen på Svaneholms ~lottsrestaurang 
möts besökaren av det här praktlulla stuckade taket från tidigt 1600-
tal. Källarmästare T. Vollmer pekar på en detalj för lantbr. Ingvar 

Andersson, Andelsföreningen 

I år kommer Svaneholm att kun- ringar på restaurangprojektet ochltoaletter och foaje är nytt som mö
na fira 30-årsjubileet sen andelsför- som gjorts med tanke på jubileums- ter gästema på ovanvåningen. Vad 
eningen och fornminnesföreningen året. Den l mars kommer slotts- .. . .. 'nf" .. 
övertog äganderätten. I början an- restaurangen åter att öppnas för all- so:n o~n~t ?r nytt 1 0~ sas~ngsst?r
såg man det hela som ett äventyr mänheten efter att ha varit stängd ten P .!ublle;unsåret ar battre. m
och under många år låg detta Vem- ett par månader efter jul. De nya r~~a k~k~egw~r och en ny k,ok~
menhögs kulturcentrum liksom för- utbyggnader som gjorts till öpp- ~~~are l me ~ussen, d~nsk till 
s~nkt i en dvala. Museet var visser- ningsdagen ger gästerna ytterligare for ~ ~h . specialist . på mt~r~~
ligen frekventerat av besökare men utrymme att kunna njuta av alla wne a ratter. ge':om sm praktik Ii
detta tog sig inte så stora proper- de historiska sevärdheter som här tet varst;ms 1 varlden. 
tioner att det kunde bära upp ',(ad finns. 
föreningen satsat. Sommarfester ord-

NY ANDELS-
TECKNINGsKAMPANJ 

nades i form av ting, som alltjämt 
håller på. Men inte heller här låg 
några stöne finansiellt betydande 
saker. 

SER LJUSARE PA SAKEN 

FöRNÄMA STUCKTAK 

Vad man byggt på med är ytter- Förutom dessa nyheter kommer de 
ligare utrymme för gästerna i ovan- administrativa föreningarna vid Sva
våningen vid festsalen. Ett par rum neholm att starta en ny andelsteck
som tidigare varit stängda och där ningskampanj. Inom kort kommer 
sista greveparet Ehrensvärd bott har upprop att sändas ut till hushållen 

Sedan slottsrestaurangen kom till nu upplåtits för gäster. De många i häradet undertecknade av andels
i början på år 1963 ser man betyd- historiska minnesmärken som finns i föreningens ordf. Z. P. Westrup och 
ligt ljusare på situationen. Att Sva- de tidigare restauranglokalerna har fornminnesföreningens ordf. Clara l 
neholm vunnit i attraktivt hänseen- nu utökats med ytterligare en del von Arnold. De nya andelarna kom
de är höljt utom all tviveL Vid en intressanta saker. I de rum som nu mer att utgå med 30 kr. Den surn
pressvisning under torsdagen kunde upplåtits finns nämligen ett förnäm- m~ som kommer in genom .denna l 
källarmästare Vollmer och lantbru- ligt stuckat innertak som gästerna dnve kommer att an vandas till att l 
kare Ingvar Andersson, Andelsför- kan studera när de äter och som,göra ännu mer attraktivt av plat
eningen, visa ytterligare förbätt- härstammar från ·tidigt 1600-tal. Ävenlsen. Med tanke på att andelsteck

ningen den gången man köpte slot- ~ 
~ tet år 1935 var efter en lågkonjunk-

- ~~ tur och trots detta gav ett mycket 

En ny köksmästare finns också inför säsongsstarlen Arne Rasmusen 

gott resultat så ar väl att förvänta 
en god uppslutning även denna 
gång. 

PROBLEM MED V ASS 
' Ett svårt problem som man inom 

Svanehohnsföreninga:rna har att brot
tas med är sjön som omgiver slot
tet. Denna har de sista åren visat 
tendens att växa helt igen och be
höver därför en upprensning. Själv 
har inte föreningama resurser 
att klara detta rensningsprojekt. 
Man hoppas emellertid att få hjälp 
av hushållningssällskapet i länet, då 
det är flera sjöar i landskapet som 
går samma öde till mötes. Med hus
hållningssällskapets insats tror man 
sig ktinna 'få bUkt med vassen. Det 
får dock inte dröja alltför länge, 
ty Svaneholmssjön som tidigare va
rit flitigt anlitad för roddturer och 
fiske håller pa att mista denna att~ 
raktivitet. 



Skurupsbo vann. .lf6totävling 
Festligt slut på Kul-i-tre 

Pristagarna i fototävlingen. Fr. v. andre prislagare Karl Gustav 
Andersson, förste pristagare Lars Wickman och längst t. h. tredje 

pristagare Gert A. Johansson 

Fredagen var sista dagen ·för kul-i-tre i Skurup och denna blev 
verkligt händelserik. På kvällen hade alla deltagama i veckans ar
rangemang stor avslutningsfest på skolan, då det också utdelades 
priser till vinnarna i de olika tävlingarna. Arets nyarrangemang, 
fototävlingen. avgjordes också under fredagen. Vinnare blev här 
Lars Wickman. Skurup, som fick motta en kamera som belöning. 

Mottot för denna fototävling harlkGm Karl Gustav Ander~son, Lind
varit att fotografera en skånsk pile- byh'?lm (ett fotoalbum i pris), och 

il · ·· ·· h tr d · tredJe man blev Gert Ake Johans-
va pa ratt satt oc s~ lga . e•- son, Skurup (ett tidningsurklipps· 
tagare, ungefär ett dussmtal, v1sade albJ.Uil · i pris). Fastän inte de andra 
upp verkligt fotosinne. Som ledare d.~tagama ~~ade på prisplats för
för arrangemanget stod skurupsfoto- t~anar de hkväl en eloge med tanke 

l 
grafen Hans Sernert och för bedöm- på den o~sorg de lagt neE på sin 
rJng av ?ästa. bild hade han saml?-t fctografermg, var det omdol!.le s.?m 
en opart1sk Jury bestående av f1l. f?tograf Serner~ uttalade nar täv
mag. Bertil Järneström, yrkeslärare lmgen blev avgJord. 
Sven Persson och provinsialläkare Andra arrangemang under freda· 
Leopold Recht. gen var schacktur.nering som gick 

Jurymedlemmarna hade ett drygt i teckningssalen i nya skolan. Av 
arbete innan man kunde avgöra pla- idrottsarrangemangen var handböll 
ceringarna. Vinnare blev alltså Lars för klasserna· 3-6 samt badminton 
Wickman, Skurup, på andra plats för flickor och pojk<U" avslutning. 

SOCKERBETSAVTALET 
FICK MOTSTA~ 

I sin presentation av a-vta-:-""Ie-t~sn-=u""~H
dade förbundsordföranden också v1d 
förhandlingarna om ett nytt socker
jtsavtal. Det blir höjning jämfört 
med föregående år till 10,07 kr pr 
100 kg, m neavtalet som träffats m~l
lan de berörda parterna har stott 
starkt motstånd från regeringshåll. 
Man räknar från detta håll att kon
sumenterna genom höjningen kom
mit alltför hårt i kläm. Det finns 
dock ingen risk för att kontrover
serna på högsta ort kommer att 
spräcka det uppgjorda avtalet. Men 
vad man däremot kan befara, ansåg 
förbundsordföranden är, att man från 
regeringshåll kan utmynta det so:.:n 
en missbelåtenhet från konsumentsl
dan. 

UTSVALTNING BöR 
FöRHINDRAs 

Även strukturrationaliseringen be
rördes av talaren. Han påpekade att 
man beräknat att ca 800.000 h jord 
lagts under fäfot när struk,turratio
anliseringen är helt genornford. F. _n. 
har mP.n nått till 400.000 ha. Det ar 
de sämsta jordarna som skall bort, 
poängterade hr Oskarsson, men man 
måste också ta hänsyn till de byg
der det drabbar. Det måste till me
del så att inte enl utsvältning korn
rner till stånd för de brukare · som 
på grund av ålderskäl eller annat in
te kan omskolas. Dessa måste ges en 
gryggad ekonomisk ersättninge g<:
norn att ge dem en värdebeständig\ 
betalning av egendomen i utbyte. 

Hr Oskarsson kom även in på hur 
produktionsvolymen inom jordbru
ket borde begränsas. Här finns ing~n 
annan utväg, poängterade talaren an 
att fortsätta den rationaliseringstakt 
i igenläggande av dåliga åkerjordar 
som nu pågår. Som första mål får 
därför ställas ett lönsamt jordbruk. 
Detta kan också nås genom att lan
dets jordlirnitar tar tillvara produk
tionsresurserna och ger avkall på 
mindre lönande driftsenheter. 

BETPRISET MISSRAKNING 

Innan förbundsordf. Oskarssons an-l 



l(ritik mot regeringshandlande 
från RLF:s förhundsordförande 
- Av ALLAN ANDERSSON -

Att det svenska jordbruket har 
en svår ställning i dagens läge fick 
de söderslättslantbrukare bevis på 
i det föredrag som RLF:s förbunds
ordförande Sigge Oskarsson höll 
under fredagen på Vemmen
högs ortsförbunds årsstämma 
i Skurup. Just nu är man inne i 
en ny avtalsförhandlingsperiod för 
jordbruket och här kritiserade för
bundsordf. Oskarsson i skarpa or
dalag regeringens och framför allt 
jordbruksministerns tendenser att 
vilja lösa väsentliga jordbrukspro
blem utan att avvakta jordbruks
utredningens förslag. 
Detta aktivitetsbehov kan kanske 

vara förtjänstfullt, sade förbundsord
föranden, men ur såväl jordbrukets 
som samhällets synpunkt vore det 
avgjort att föredra om man då hade 
en genomtänkt grund att stå på i 
s!? "ege::unäktighet". Den grund för 
forhandlmgar som jordbruksutred
nirigen skall åstadkomma. V ad re
geringen framför allt vill påskynda, 
påpekade hr Oskarsson, är genom
d~Jva~det av det nya förvärvslag
stJftningen. Men utredningen för 
grunderna till det nya jordbruksav
talet har fortfarande helt fria hän
d~r a_tt göra en ingående sakpröv
nmg .1 frågan och då med häsyn ta
get t1ll den framtida jordbrukspoli
tikens utformning. Något förhastat 
beslut i den saken är således knap
past att föredra. Förbundsordf. Sigge Oskarsson (andre man fr. v.) ses överst tiii-PROVISORIEAVTAL sammans med orlsförbundsordf. Olof Pelrici, Beddinge, lanlbr. Hugo .Vidare framhöll förtlundsordf. Os- Månsson, Skurup och sekr. i ortsförbundet lanlbr. Einar Nilryd karsson ~. sitt anförande att den nu (längst t. h.). Stämman var talrikt besökt .som väl synes på nedre träffade overenskommelsen om avta- b"ld h · t t d · f let ur jordbrukets synpunkt knap- l en oc 1n resse var el mgef el på, då hr Oskarsson talade. 
lande. Förhandlingarna har förts i forande holls forhan~lmga.r mom for- nksfor~undet.s stammor va)des , ordf, 

pas t kan betecknas som tillfredsstäl-l .. .. .. . . .. . . .. .. 
ett hårt klimat och jordbruket har bundet. Som ordf .. ~or stamman satt med Emar N1lryä som suppl. Ombud nödgats pruta på krav som får anses lanji;br. Olo~ Pe.trJcJ, Beddinge och till provinsfQl:!wndets stämor blev ~imliga. D~n väsentliga förändringen han g~v l s1tt halsrungsanfo;-ande en ordf., Bror Axel O~son,. Smygehamn, 1 det provisoriska avtal som nu gäl.- återblick på det gångna are.t. ~tt Ove Oskars~on, Shmmmge, Torsten ler är, att den direkta anknytning- år, som .. ha~ uttryckte det var.It t.~ll- Jeppsson, Kalladal, S. A by med Malen av jordbrukets inkomstnivå till n:llest for JOrdbruket. ~da mJSsrak- te. Persson Norregård, Anderslöv, utvecklingen av industriarbetarlö- ~mgen var årets .. betprJS som med 58 HJahnar Persson, Vemmenhög och nerna har avlösts av ett s. k. in- or~ unders~eg .fm;egående ä:s bet- Hans Olle Knutsson, Brönnestad som flationsskydd. 1 princip innebär in- P:IS. På ammahesidan fralnholl ord- suppl. Ledamot och suppl. i prote detta utbyte att man frångått den f~randen faran av den st?ra utslak~- vinsförbundets valberedning blev målsättning, som går tillbaka till 1947 nmgen . a~ korn?- som. ar allvar hg ordf. med Ov Learsson Slimminge års liksdagsbeslut. Att denna for meJer~antermgen .. 1 dt;.ssa by.g- som ersättare. Till valberedning utväg valts besmr på att vid förhand- der. ..Betraff~!lde flaskpnse1::'-a så sågs sittande med Liss Noren, ÄspÖ lingama restes ett absolut motstånd f:alnholl ordforanden fa_ran for ut- som sammankallande. 

TRE MOTIONER 

från framför allt LO-håll, när det siktern!l av ett nytt flaskberg oc.h gäller anknytningen till industriar- som gor att ~an .kan se an framtJbetarlönen. Det har ansetts vara en den med en VISS angslan. Några motioner stod också upp
satta på listan och den ena av des
sa kom från Äspö-Kiagstorp lokalEfter detta övergick man till val avd. Den behandlade en fodran på och omvald som ordf. inom förbun- införande av resultatut jämning för 

belastning vid avtalsförhandlingarna 
på arbetsmarknaden. 

SNABB INFLATION RISK 

VALEN 

Talaren betonade likväl vissa ris- det blev lantbr. Petrici. I ovrigt blev jordbrukare i beskattningshänseende ker med det nya inflationsskyddet, det omval _på de i tur avgående sty- liksom nu är fallet inom skogsbrusoro koinmer i jordbruksavtalet. Går relseledamoterna Ove Larsson, Slim- ket. Motionen gick vidare till proinflationen fortare än beräknats så minge, Heru·y Nilsson, Stamgård, vinsförbundet. Nästa motion hade kan jordbruket komma i ett sämre Gunnar Andersson, Gunnebo, Hans inlämnats av ö. Torp-L. Isie lokalläge genom att nya förhandlingar Göran von Arnhold, Jordberga och avd. om vissa olikheter i försäkringsdå_ får ta vid om kompensation för J.ohn Bramstorp, S. Aby. Suppl. blev hänseende för anställda som denna snabba inflation. En efter- forutvar~de Harald Persson, Stavs- missgynnar i skattehänseende. Mosläpning i inkomstlikställighet kan hag, Sk1varp och Ebbe Alwen, Dy- tionen beslöts sändas vidare till prodå inträda gentemot andra yrkeska- beck. Omvada re':'i;sor~r blev Go~t- vinsförbm:det. Slutligen yrkade ö. tegarier genom att förhandlingar tar hard S~ensson, ~.Jorkllden, St. ls1e, Vemmenhågs lokalavd. på at en retid. Förbundsordf. Oskarsson fram- Bror · Jonss?n, Hoga~orp och Johan presentant från det praktiska jordhöll också att jordbruket har fått Svensson, Oreda!. T1ll ersattare för bruket skall ingå i den statliga giftbehålla sina 3 proc. regel med att dessa valdes Per Owe Pers- nämnden som nu är tillsatt. Aven ' det varit ett segslitet förhandlings- son, Kvarnvik och Hans Lennart denna beslöts sändas vidare till promoment. :M:en med hänsyn taget till Hansson, Klagstorp. Till ombud för vinsförbundet för behandling. andra justeringar som vidtagits i de 
nya förhandlingarna så får jordbru-
ket ungefär samma utbyte av det 
nu presenterade l'Jrovisoriska avtalet 
som av nuvarande sexårsavtal, sade 
förbundsordföranden. Skulle det där-
emot bli så olyckli.gt att inflationen 
stiger snabbare än nu och att löner-
na höjs IJned över 9 procent, då 
kommer det presenterade avtalet i ett 
sämre läge än nuvarande, betonade 
hr Oskarsson. 
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'Egenmäktig' jordhrnks~inister · .. 
kritiserad • i Vemmenhögs RLF 

RLF:s förbundsordförande Sigge Oskarsson, andre fr. v. besökte för första gången Vemmenhögs 
ortsförbund. På. bilden konfererar han med ortsförbundets ordförande, Olof Petrici, i mitten, om

given av styrelseledamöterna Hans Göran von Arnold, John Brarostorp och Einar Nilryd. 

Det nya jordbruksavtalet kan 
ur jordbrukets synpunltt knap
past betecknas som tilHredsstäl
lande, konstaterade förbundsord
förande Sigge Oskarsson när han 
i gär talade inför Vemmenhögs 
ortsförbund av RLF vid dess års
stämma i Skurup. 

Förhandlingarna har förts i ett 
hå.rt klimat och jordbruket har 
nödgats pruta på. krav som få.r 
anses rimliga, sade _han vidare. 

Den väsentliga förändringen är 
dock anså.g han att den direkta 
anknytningen av jordbrukets in
komstnivå. till utvecklingen av in
dustriarbetarlönerna har av
lösts av ett s k inflationsskydd. 
I princip innebär detta inte, att 
man frå.ngå.tt den må.lsättning, 
som gå.r tillbaka till 1947 års 
riksdagsbeslut. 

Att denna väg valts, beror på. 
att vid förhandlingarna rests ett 

absolut motständ frän framför 
allt LO-häll, när det gäller an
knytningen till industriarbetarlö
nen. Det har ansetts vara en be
lastning vid avtalsförhandlingar
na på. arbetsmarknaden. 

Tyvärr måste man konstatera, 
fortsatte Sigge Oskarsson, att re
geringen o. då främst jordbruks
ministern tycks ha en tendens 
att vilja "lösa" väsentliga jord-

Forts. på sid. 7. 



Festligare avslutning kunde man 
knappast ha än var som förekom på 
Skurups kul-i-treprogram i Skurup, 
Alla deltagarna i arrangemanget plus 
en hel del andra var nämligen under 
fredagskvällen samlade till en hej
dundrande avslutning med skoldans 
och prisutdelning, 

Särskilt prisutdelningen blev fre
dagskvällens höjdpunkt. Inte mindre 
än 300 priser delades ut av kul-i-tre-

Handikappade 
i Trelleborg 
uppvaktar sta'n 
Arsmöte har hållits med invalid

föreningen Vlljan i Trelleborg, var
vid föreningen beslutat uppvakta 
staden med skrivelser beträffande 
utformningen av entreer m m i bli
vande offentliga byggnader och även 
där så är möjligt i privata för att de 

ledarna magistrarna Knut Andersson handikappade skall kunna få till-
och Sven Persson, vilka bägge offrat träde till dessa utan att behöva 
sig helhjärtat åt kul-i-tre under vår- anlita hjälp. 
vinterlovet. Åtskilliga av priserna var Önskemål framföres vidare om 
i form 'av nätta silvertallrikar på vii- uppsättande av trappräck på redan 
ka emblem var ingraverade symboli- befintliga byggnader. 
serande den tävlingsgren ungdomar- Förhandlingarna leddes av Ann~ 
na varit med och vunnit i. Nilsson, som även blev nyvald i. sty-

. 'relsen efter Folke Knutsson, vilken 
.. Helt naturligt blev . ock~~ de båda bestämt undanbett sig ltterval. Lilly 

larare som uppoffrat s1g hJartlrgt hyl- Olsson omvaldes och Gunnar Hägg 
lade av entusiastiska ungdomar och nyvaldes efter Inga Andersson, som 
av föräldraföreningens ordf Janne flyttar till annan ort. Den sistnämn
Johansson, Skurup, Han höll ett litet da har också fungerat som social
tacktal och överlämnade blommor. ombud, en befattning, som styrelsen 
Efter detta blev det dans till skolans får upprätt?ålla tills vida:.e. Verk

samhetsberattelserna godkandes och 
ansvarsfrihet beviljades. styrelsen 
konstituerade sig så: ordf Algot 
Olsson, :v ordf Gunnar Hägg, sekr 
Lilly Olsson, v sekr Gustav Nilsson 
och kassör Anna Nilsson.. Algot Ols
son och Lilly Olsson valdes till om
bud vid rik~förbundets kongress i 
Malmö i juni. 

egen orkester. Eleverna är storbelåt
na över detta arrangemang och man 
vill absolut att kul-i-tre skall kom-
ma igen till nästa år. 

Ryssnuva 
i Sl{urup 

Vid Skurupsverken i Skurup 
har ett 30-tal pe1·imner insjuknat 
i den s k ryska snuvan. Det är 
dock en lindrig art. F..mellertid har 
det föranlett rusning till provin
sialläkaren för vaccinering. 

Gummiklubben i Trelleborg har 
årsmöte i Folkets hus Sporthall i 
dag kl 9.30. Förutom årsmötesför
handlingarna står en lång rad andra 
viktiga frågor på dagordningen. 

Läraravsked i Trelleborg. Läns
skolnämnden har beviljat folkskol 
lärare Signe Augusta Romee vid det 
obligatoriska skolväsendet i Trel
leborg avsked med pension från ut
gången av juni månad innevarande 
år. 

De flesta större företagen i sam
hället har med anledning av de 
många sjukdomsfallen på skurups
verken uppmanat sina anställda att 
låta vaccinera sig för att undvika Läraravsked i Repg. Länsskol
liknande massjukskrivningar som nämnden har beviljat folkskollärare 
skett vid det drabbade företaget. Hildur Wictoria Lundblad vid det 
Vid detta innebär det' stora antalet obligatoriska skolväsendet i Rengs 
frånvarande dock inte driftstopp kornmun avsked med pension från 
men givetvis en viss inskränkning i utgången av juni månad innevaran-
produktionen. de år. 

TIDNINGSBUD 
kvinnlig eller manlig erhåller anställning för utbärning i Skurup. 
Upplysning lämnas på expeditionen, Skurup, te!. 0411/ 412 80, bost. 
40119. 
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Gemensam korpfest i Skurup 
med sång, dans och priser 

Korpkommilleordl. K. G. Kruus fäster här medaljerna på lagled~rna 

i de tre främsta korplagen. Fr. v. är det Olle Thall, Skurupsverken, 

Knut Andersson, Lärarna, och Sven Olsson, Konsum. 

Gememarn fest för alla korpidrottsdeltagarna i Skurup var det 

under lördagen på Folkets hus lokaler. I samband med denna fest 

förrättades också prisutdelning till de lag som kommit främst i tabel

len vid hösten och vinterns korptävlingar. Inom korphandbollen gick 

guldmedaljen till Skurupsverken och inom bordtennisen blev det Skan

dinaviska banken och SkurupsverkenBI som fick motta guldutmär

kelse." 

Korpdeltagarna hade även sina fru- Lärarna: Nils örnhed, Bengt G~:.a~- • 

ar med sig på denna avslutnings- son, Knut Andersson, Per SJodm, l 
fest och inalles kunde räknas in ett Sven Lerstorp, Tuve iRundevad, Len-

125-tal. Det var en verkligt trivsam nart Larsson, Bo Ivarsson, Sven Pers

kvåll med ilekamlig förtäring, paket- son och Valde Valdemarsson. 

auktion och dans samt sångunder- Ko!1p'bordtennisen guld: Skandina 

hållning. För dansmusiken svarade viska banken (grupp ~) och ~~u

svarade Algot Haraids orkester och ropsverken (grupp B). S1lver: Affars

för sången stod Clary Johansson, anställda (grupp A och ~.ullebergs 

Skurup. Auktionerare för paketauk- (grupp B). ~r~ns: Algots B!.öd (grupp 

tionen var chaufför Ernst Svensson, A) och 'MeJeriet, Malmstroms grupp 

som faktiskt skötte sig med den äran. B). . 

Utrustad som sig bör med både käpp Dessutom erhöll ??lisassi~tent S~~g 

och klubba. Borgkvist med famllJ ett ~1?lom .for 

De deltagare inom korphandbollen sin medverkan inom famrlJ~m?hon. 

som fick medaljer var: Prisutdelare var korpkomiThltteordf. 

Korphandbollen: guld: Skurupsver- K. G. Kruus: . , .. 

ken: Bror Andersson, Göran Hall- Ett tack v11l korpkommitten ave:' 

man Sven Jönsson Allan Kristers- rikta till affärsmännen i Skurup for 

son,' Klas Larsson,' Karl Daugbjerg, deras välvillighet att skänka till pa

Stig Olofsson, Robin Andersson, Per~ 

1 Viking, Bertil Mårten~sön, Olle Thall ...----------------' 

och Verner Thall. S1lver: Konsum: 

Alve Hultin, Anders Kruus, K. G. 

Kruus, Erik Olsson, Sven Olsson, 

Sven, Persson, Rune Persson, Hans 

Fäklt och Tommy Johansson. Brons: 

GYMNASTIKHUSET l SKIVARP 
HAR·KOSTAT EN HALV MILJON 

Glada elever i den nya gymnastikhallen. 

När Skivarp i januari 1905 invig de sin nya folkskola, en mönster-

skola för att vara på den tiden, ansåg man det inte så nödvändigt med 

större utrymmen för en gymnastiksal. Den blev därför endast 8 x 8 

meter, men försågs med ribbstolar och även plint och bock och en del 

andra redskap anskaffades. På 1930-talet behövde man salen för annan 

undervisning, och redskapen plockades bort. 

Men samtidigt började man resone- Steglarp, -några förståndiga ord om 

ra om byggandet av ett gymnastik- att. systemet med de oändliga utred

hus. Ritningar beställdes, och frå- ningarna måste upphöra. Det var ett 

gan hade mot slutet av 1930-talet system som kostat kommunen en 

avancerat så långt, att ritningarna massa pengar utan att något positivt 

började vandra runt till olika myn- uträttats. 

digheter. Det höll de på med tills de På 1960-talet började det se ut som 

helt enkelt försvann. De kom fram om Skivarp skulll;. få bygga sitt gym

så småningom igen, men då var de nastikhus, så att även nu levande ge

för gamla. Det vi minns av dem var nerationer kunde få nytta och glädje 

bara, att gymnastiksalen .ritats 15 me- av detsamma. 1962 hade skolstyrelsen 

ter lAng. - Nya utredningar gjordes, kommit så långt, att huvudritningar 

nya :ritningar anskaffades, och medan och kostnads förslag låg färdiga och 

man väntade på statsbidrag kom kri- godkända av alla högre myndigheter. 

get och stoppade alla planer på att Nu hade de beräknade utgifterna sti

man skulle få bygga något så lite git till 472.900 kr, vartill kom kostna

nödvändigt som ett gymnastikhus. den för nödiga inventarier. Förutse-

1948 :förelåg nya ritningar igen på ende nog hade storkommunen i god 

ett gymnastikhus förlagt till folksko- tid lagt upp en fond för bygget på 

lans trädgård med fasaden åt söder, 230.000 kr. 1963 föreslog skolöversty

entre till gymnastiksalen åt öster mot 1 relsen regeringen att Vemm'enhögs 

landsvägen och ingång till folkbadet kommun skulle få statsbidrag till 

på södra sidan. I källarvåningen skul- bygget med 112.000 kr. Och 1964 kun

le folkbadet vara m!!d 7 avklädnings- de man sätta igång bygget med AB 

hytter, duschar, bastu och. 2 karbad. Yngve Nyström, Skurup, som· entre

Gymnastiksalen ~öreslogs nu bli 18 prenör. Kostnaderna för bygget be

meter lång. Byggnadsnämnden, som räknades nu till 530.000 kr. 

skulle ·yttra sig över förslaget ansåg 

dock lämpligt med en större utred

ning inom skolväsendet om verkliga 

behovet av lokaler för minst 10 år 

framåt, innan byggnadslov för gym

nastikhuset beviljades. Kommunal

lullmäktige beslöt emellertid över-

ämna ärendet till folkskoleinspektö-

och söka statsbidrag för bygg

_,dsarbetet, som beräknades ·kosta 

.!!I.OOO 'kr. 
Men 1949 meddelade folkskolein

,pektör Nils Persson vid ett samman

träde med kommunalmännen i Ski

varp, att det inte fanns minsta ut

sikt för Skivarp att få bygga sitt se

dan åtskilliga år planerade gymna

stikhus. Vid samm'lnträdet ifråga sa

de lantbrukare Jöns Kristoferson, 

I dagarna har Skivarp fått sitt nya 

gymnastikhus färdigt, och man har 

nu tagit det i bruk för skolans del. 

Bordtennisspelarna har fått tid vikt 

för 2 dagar i veckan. Manlig och ' 

kvinnlig frivillig gymnastik och bad

minton hör till sådant som man hop

pas det också skall finnas plats för. 

Det nya gymnastikhuset är byggt in

te bara för skolan utan också för att 

hållas öppet för fritidsverksamheten 

inom kommunen. 

Byggnaden har en utmärkt gym

nastiksal, ca 20 meter lång med först

klassig utrustning, särskilda duschar 

för pojkar och flickor finns, och i 

övre våningen hai· man inrett salar 

för manlig och kvinnlig slöjd. 
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l FORSÄKRIHGSK·ASSAH l SKURUP 
HAR FL'YT11T TILL HY A LOKALER 

Ko nforsföreståndare Gunnar Hansson, fru Inger Hansson och fröken 

Gun Britt Cederholm. 

Skurups lokala försäkringskassa tog under måndagen nya lokaler i 

bruk i f. d. ·~ngemanssons fastighet vid Fabriksgatan. Flyttqingen har 

länge varit befogad, då de gamla lokalerna vid Västergatan varit 

aningen trånga för den allt större arbetsuppgift som försäkringskassor

na fått efterhand. Nu har man förutom sjukersättning även hand om 

utbetalning av pe,nsioner och övriga sociala bidrag. 

I de nya lokalerna har försäkrings

kassan få!tt dubbelt så stort utrymme 

som i de gamla . lokalerna. Särskilt 

expeditionslokalen är väl tilltagen, 

vilket bör komma väl till pass när 

det gäller utbetalning av pensioner

na. Föreståndare Gunnar Hansson är 

belåten meli de nya lokalerna. De 

ligger mera fritt än den gamla expe-

ditionen och här mnns även bra par

keringsutrymmen för dem som kom

mer i bil. 
Någon personalutökning i samba 

med flyttningen är inte aktuell, 

lyser föreståndare Hansson N. 

dare. Arbetsuppgifterna har ni 

gen inte utökats fast kassan fåt('l! 

de utrymmen. 

Genom en beklaglig bildförväx

ling råkade Paraden i tisdagens tid

ning "gifta bort" (så gott som) 

malmömannekängen Ulla-Britt 

Wulff med alldeles fel tävlingsbilist. 

Bilden föreställde nämligen inte 

Ulla-Britts blivande make Yngve 

Rosqvist, vill!:et uppgavs i texten, 

utan en annan känd tävlingsförare 

Bertil Söderström. Vi beklagar för~ 

växlingen, som sagt, och på bilden 

ovan ses alltså det rätta paret -
Ulla-Britt oc? Yngve. • 

* 

* * * * 
Bröllop! 

DIREKT efter Grand Prix-rallyt i 

Monaco skal! tävlingsbilisten YNG

VE ROSQWST gifta sig med 

mannekängen ULLA-BRITTWULF, 

Malmö. Meningen är att bröllopet 

skal! äga rum i Monaco i slutet 

av maj, omtalar den blivande 

bruden. 

* 

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

Fru HJöRDIS JOHANSSON, Svedala, med dottern INGELA, 6 

månader. (Foto Sernert, Skurup) 



skolungdomsresor 
som specialitet 

akom res~byrån I. Kullenberg, Stockholm, som. arranB gerade skolungdomsresan till Österrike, står fil. stu~. Ingemar Kullenberg från Skurup. Han har under fler~ ar arrangerat speciellt skolungdoms- och studentresor framst till Österrike. 
Det är i huvudsak B-dagarsresor som man säljer antingen med buss hela vägen från Sverige eller med flyg till Miinchen och därifrån med buss till olika österrikiska turistmål. Det är främst till Obertauem, Radstadt, Zell am See, St Gilgen och Altenmarkt i trakterna kring Salzburg. 

Vid senaste veckohelgen avreste sammanlagt 548 ungdomar ' till Österrike. Huvuddelen är skolungdom från Stockholm men även en grupp finländska ung-domar finns med liksom ett . mindre antal från Gotland, som ' har vintersportlov samtidigt med . , stockholmsungdomen. Reseby- '' · rån har filialer både i Lund, Gö' teborg och Uppsala. 

Reseledaren Ingemar Kullenberg 

J 

.. 
Farligt område 

Enligt en tjänsteman på sjukhuset i Radstadt, dit de skadade förts, färdades svenska turister i tre bussar på eftermiddagen till Altenmarkt nära Radstadt. Svenskarna hade hyrt bussarna och åkt upp längs det bran-ta alpina passet för att åka skidor. Telefonlinjerna till Obertauern 
De bodde alla i Altetuna!'kt där för var på tisdagskvällen brutna och tros 
närvarande 300 svenskar firar vin.- ha skadats av lavinen. Tre ambu
tersemester. För några av bussens lanser gick på tisdagskvällen ~ skyt
passagerare var det den första dagen; teltrafik med skadade till olika sjlllk
i östen-rike. 

hus. De fördes bl a till lasarett i 
Det kraftiga snöfaRet i ~sterrike St Johann, Scliwarzach, Altenmarkt 

de senaste veckorna har gJort hela och Tamsweg. Chauffören på olycks
området farligt. Tauernpasset var bussen drabbades av nervsamman-
dock öppet för trafik men skul!J.e brott. ' ha .. stängts. om vaming för lavinfara Räddnångsmanskapet fick vid flera 
utfardarts 1 .. området. . .. tillfällen ta till skäl'lbrännare för att 

yagen där olyckan ~t:äffad~ var få loss de döda och skadade från den· 
stängd flera dagar 1 JanUarl på d lavinf T "di . . •-- helt krossade bussen. 
grun av ara!Ill. 1 gare 1 vm...,.. begravdes 12 holländska studenter av ett snöskred i området. Tre dodades. De wå bussar som kom undan lavinen har återvänt till AltenmaTkt. Från sjukhuset i Radstadt skickades skyndsamt läkare och ambulanser upp i bergen och även i privatbilar fördes skadade ner i dalen.. 

En tjänsteman på sjukhuset i Radstadt säger: 
- Vi vet ännu inte vem som kommit hit. Läkarna opererar utan avrott. Vi har inte tid att fråga vem de skada& är och de flesta har hel- : ler inga identitetshandlingar på sig. Vi vet inte en.s hur många persomJer . vi fått in. De håller just nu på att föras in i operationssalar ehler placeras i sängar. Alla läkare och am-bulanser i området är engagerade. Vi hoppas kunna rädda så många som möjligt. 

Passvägen till Radstad-t stängdes för a1i trafik efter olyckan och är fort- r farande blockerad av stora sn.Q- 1 massor. , 
1 Lavmen gick fram på 40 meters l bredd och med ett djup av två till tre meter. 

Räddrungsarbetet inleddes omedelbart men försvårades av den otillgängliga terrängen och den akuta faran för nya laviner. Stora snömassor hängde över olycksPlatsen och räddniJngsmanskapet fick .arbeta under ständig dödsfara. 

38 passagerare 
Enligt vad en av passagerarna en lätt chockskadad flicka - uppgav • hade bussen 38 passagerare. Sjuttonårige Richard Lettström, son till direktör FredTik Lettström i Stockholm, satt längst bak i bussen och undkom katastrofen med endast smärre blessYrer. 

I ett telefonsamtal med föräldrarna på kvällen meddelade Richard Lettström - elev vid Solbacka internatläroverk- att han omhändertagits avi en svensk familj som bor i Obertauern. När han talade med fadern var han lugn. , 
- När snölavil:nlen kom slog bussen! I1lillt ett och ett halvt v.all'V, berättade han. Själv skadades han i höften. fick läppen spräckt och en mindre ' skavank vid ena ögat. 

---=-~====~~~==~==~=== 



Ett skakat ögonvittne 
beriittar för KvP: 

tt . dån • • • 
- och bussen 
föll 
papperstuss 

som en 

SALTZBURG (KvP) Ingemar Kullenherg, Hälsingborg, direktör i Vinter
sportresor, blev ögonvittne till lavinkatastrofen. Han såg olyckshussen med de 
38 svenska turisterna kastas 50 meter ner i ravinen. 

Stora delar av hussen krossades när den dunsade emot ett träd och blev 
hängande l 00 meter ovanför ravinbottnen. 

Direktör Kullenberg färdades i en buss bakom katastrofhussen. Han hörde 
ett våldsamt dån när lavinen närmade sig. Innan någon hann reagera vräk. 
tes den österrikiska posthussen med de 38 svenskarna av vägen. 

Dilrelotör Kullenberg berättade' l 
motrSe för KvP: 

- Vi som kom l den efterföljan
de bussen inöttes av en fruktans
värd syn. Bussen var till stora delar 
helt förvriden. 

De unga passagerama i olycksbus
sen kastades vid kiraschen som van
tar fu-ån sina platser. När bussen 
g;reps av den dånande lavinen vält
rade den utfö,r stupet. 

Direktör Kulleberg och de andra 
passagerarrna i den efterföljande bus
sen grep omedelbart in i räddnings
ro-betet. De fick hasa sig ned för 
bergsluttningen innan de nådde ka-
1Jastrofbussen. 

För KvP berättar direktär Kullen
berg: 

- Bussen låg fastklämd mot ett 
träd. Lavinen hade kastat den upp 
och ner. Passager= satt fastkläm
da eller låg omkullkastade i bus~ 
sen. 

hade den rulla~ ner ytter li,gare 100 
meter. Det hade betytt en säker död 
for alla 38 passa.gerarna. 

Flera av studenterna hängde upp 
och ner i bussen när räddnringsman
skapet trängde fram till dem. Kata
strofpersonal fick gå l~ på bussen 
med svetslåga för att skära bort flera 
av passagerama som satt fust i bus
sen. Dörrar och bussens sidor bröts, 

slogs och svetsades upp. Räddnings
manskapet arbetad~ mot t iden. Man 
befarade att en ny lavin skulle kU111-
na sättas l rörelse. 

Ingemar Kullenberg till KvP: 
- Det var ·oerhört nervpåfrestan

de både för passageraana och rädd
ningsmanskapet. De skakande syner
na, med unga, döda och skad;lde 
mänroiskor glömmer jag aldrig. 

Minister lovar 
ALL HJÄLP 

WIEN (AP) Den österrikiske undervisningsminis
tern Theodor Piffl-Percevic sände på tisdagskvällen 
följande telegram till sin svenska kollega: 

MåJllga var mycket sansade trots -Djupt skakad av nyheten om den dela mitt djupa deltagande. Jag skall 
att de fortfarande var i uppenbar fruktansvärda lavinolyckan som kräv- omedelbart avresa till olycksplatsen 
livsfara. de svenska studenters lovande unga för att besöka de skadade studenter

Bussen kunde ha lossnat från trä- liv, känner jag ett tvång att till na och ge dem all hjälp jag är mäk
det som stoppat upp framfurten. Då er och de omkomnas familjer med- tig. 

Systrar bland ot·rren 
Vid husskatastrofen har ma, Claes Wendeus, Han- 110, Johanneshov, samt 

hl a omkommit: Ulla Ahl- nehergsgatan 18, Solna, finländskorna Marina och 
ström, Multrågatan 142, Bo Binnquist, Plåtslagare- Margarita Engelhardt, Sjö. 
Vällingby, Eva-Lena Britz, vägen 3, Bromma, Tommy tullsgatan 20 A, Helsing
Torsångsvägen 4, Brom- Svensson, Sköntorpsväge~ fors. 



......__ ___ 
-
'-

~~-

\ 

Den 
SALZBURG (KvP) Den ödes

digra vägen mellan Obertaurn 
och Radstadt ha;r sedan länge va
rit ett oerhört problem för myn
digheterna här nere. Radstadt är 
så nytt som turistområde och det 
är ingen tvekan om att den sma
la o~h slingrande vägen inte är 
avsedd för den ökade trafiken. 

På många ställen är vägen s~ 

smal att fordonen tvingas långt 
ut på vägkanten för att kunna 
mötas. Några vägräcken som kan 
hejda ett tyngre fordon finns 
inte. 

.,_ ·~ 

D FYRA M!iiTER 
Varje natt patrullerar en spe

ciell snöröjningspatrull efter den 
utsatta vägen. l3nödjupet är för 
närvarande 4 meter och när so
len ligger på dagarna ökas lavin-

ödesdigra •• v agen 
riskerna katastrofalt. 

Ljudet av en bilmotor kan ut
lösa den fruktade lavinen: I aJ;"
betet med att hålla vägen ren an
vänder man för första gången i 
år helikoptrar som aJV:;,panar om
rådet och rapporterar eventuella 
lavinrisker. 

På nätterna stängs vägen av 
och man skjuter med luftvärns
kanon för att kunna utlösa de 
inrapporterade eventuella lavi
nerna. 

D öPPEN RUTA 
Utefter vägen sitter plakat som 

uppmanar bilisterna att själva 
hålla utkik efter laviner. Redan 
på långt håll kan man höra d·ånet 
från den framvältrande snömas
san och de erfarna bilisterna kör 
alltid med ett fönster nerrullat 

för att kunna varnas l tid. 
De österrikiska bussförarna är 

visserligen oerhört skicklig~ men 
också mycket hårt ansträngda. 
Det förekoffilT\er att de bara har 
4 timmars vila och sömn mellan 
sina pa.Ss. Och som en av dem 
sade till mig: 

- Riskerna vågar man in te 
tänka på ..• 

Radstadtsområdet har på bara 
ett par år blivit en av Österrikes 
populäraste vlnter:;,portorter. Det 
ligger en tre timmars tågresa från 
Salzburg. Det har en ypperlig ut
försåkningsterräng med ett tjugo
tal liftar och linbanor. 

D TRE BYAR 
Området består av tre byar. Al

tenmarkt längst ner, Obertaurn på 
l 000 meters höjd och längst upp 

Radstad t på 2 000 meters höjd 
över havet. Tusentals svenska 
ungdomar besöker varje åJr Rad
stadtområdet och lika många tys
kar och österrikare förlägger ock
så sin semester till de populära 
orterna. 

Obertaurn och Radstadt är helt 
uppbyggt med tanke på turister
na. Ett d1.ISSintal hotell, ett post
kontor och några enstaka affä
rer utgör hela samhället. Hotellen 
är in te a v lyxklass till skillnad 
från de mera fashionabla vinter
sportorterna och detta är anled
ningen till att de svenska rese-
byråerna har sökt sig till Rad
stadtområdet 

Vintersportresor och Braclins 
Resebyrå är de två största sven
ska resebyråerna på platsen. 

Skolungd:omar inkvarteras i det 
ängst ner belägna Altenmarkt och 
universitetsungdomar 'brukar bo 
t Obertaurn eller Radstadt. 

D BUSSI}ESOR 
För att komma till de bättre 

backarna och liftmöjligheterna i 
Radstadt åker man varje dag med 
buss från Obertaurn och Alten
markt. Resebyråerna har egna 
mindre bussar och det österrikis
ka statsverket har också re~ljä
ra busslinjer. Det var med en av 
de senare som de förolyckade 
ungdomarna åkte. 

Det tar ungefär- tre kvarts tim
me att åka från Obertall!rn till 
Radstadt trots att det är en kort 
sträcka. Höjdskillnaden, den sma
la och slingrande vägen fördrö
jer transporterna. 



det 
hö~ger 

en 
kvilii ,eten SMEDStORPS KöK 

AB ALLAN SYENSSON 
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EEDAREN 
kring högerns starkt kritiserade utspel i ATP-frågan. Han 
begär svenska kärnvapen om inte det träffas en internatio
nell överenskommelse om totalförbqd. Han anser inte att 
högerns "måttfulla politik" ska överges i besvikelsen över 
att det inte blev någon samverkan med folkpartiet/centern. 

-SIDAN5-

SEN AR DET KLIPPT! 
A r b e t e t berättar i dag de 

långhårigas historia. 
Stig Lindstedt, swingpjatt, år

gång -45 träffade Per Löfgren, 
beatle, årgång -64. 

Pjattarna, dom minns ni -
långhåriga killar som retade folk 
till gallfeber för två decennier 
sen. 

Heatlama känner ju alla i dag. 
De gamle och förståndige knyter 
näven och uttalar hot om barbe
rare, vägrar anställa utan klipp
ning, talar om ungdomens ned
busning - och har glömt sin 
egen uppväxt. 

Två långhåriga killar av två 
vitt skilda skolor som kom väl 
överens - trots att Stig Lind
stedt, en gång jitterbugmästare, 
i dag är välbeställd affärschef 
med fru, tre barn, bU, sommar
stuga. 

Beatle, förlovad, låg Inte 
chockad ut över familjeidyllen 
sa mer ungefär som så: Vi ska 
alla den vägen vandra. Och då 
är det klippt. 

Bilden: Familjeidyll - ser rätt 
revligt ut, faktiskt. Men vem 
un tro att han va' swingpjatt .•• 
er Löfgren, beatle hemma hos 

;tig och Ingrid Lindstedt med 
>amen Tommy, Robin och Eva. 

- SIDAN 11-
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• I påsk- r 
av april -ä 
praktiskt 
omöjligt att f 
gon plats. 

• Annars finns 
många olika al 
nativ att välja r 

lan: Stugseme! 
med självbush 
hotellvistelse, p 
sionat, mor· 
barnferie tHI l; 
priser. 

• Eller långtu 
på skidor (Il 
gar) med erfa1 
färdledare. 

MoD· 
Arbetet ho 

kappsäcken 



Kommer ni ihdg de här bordtennisspelarna frdn dr 1949. Fr v Valter Andersson, William Bjösten, Ovr 
Håkansson, Jan BjiitJten och Sven Pers8on. 

Skurups bordtennisklubb snart 20 år 
mecf, rekordmånga unga ·pingis-spelare 

Det börjao..e l en danepaviljOIIJ, fortutte på en högälle och hamnade för tio år aedan i en köttbesiktnings

btrA. Kan ni gissa vad et• kan vara? Vl skall inte komplicera det i onödan: Skurup1 bordtennisklubb, In
om kort 20-årig, har gått denna ganska ovanliga vllg. I dag med 90-talet medlemmar, varav liver 50 i Aldern 

12-24 år, är det bara att konstatera a~ lokalerna aldrig betytt något för klubbens framgång. Skurups 

bordtennisklubb är still going strong. 

Det var vid årsmötet häromdagen 
man kom på att klubben l själva 
verket snart nog kan fira sitt 20-
Arsjublleum. PIHgis§t>orten gr'.lp sku
rupabarna nämligen n!lgon gbg 
1940--4e och eftersom man ndan dl 
hade driftiga och ansvUWMclvetlll 
krafter blev det full rUlle med en 
gång så snart man stökat undan in
terimssammanträdet på Femkorsets 

konditori. 
Ett tjogtal pingis-intresserade hade 

kommit till den kända .samlings
platsen för att se om .man 'inte kun-
de komma igån!f med bordtennissport 
i Vemmenhögsbygden. Karl Strand 
var väl den drivande kraften och det 
var också han som sedan under mån
ga år fick axla ordförandens bördor, 

men där var också Erik Wadgård 
som blev v ordförande och Bertil 
Åkesson sekreterare under en lång 
följd av år och Evert Viberg, 10m 
tog på sig att sköta den ännu ganska 

Skurups-laget hade en hel del fina 
namn att ställa upp med. 

Ännu roligare var dock att man 
fått det verkliga stjärnämnet -
skolgrabben Gert Olsson, en smal li
ten kille med dtt IIDått fantutiakt 
avinl som lovade mycket - och ock
så böll vad det lovade. 10 år aam
mal var han b111'8, den blivande sven
ske juniormästaren när för tio år se

'\ian bordtennismästerskapen gick i 
Skurup. Undra på att åskådareplat
serna var fyllda av skolgrabbar i 
alla åldrar som ville se knatten vin
na. 

Även ett annat namn började dy
ka upp i spalterna K G Hultberg 
hade kommit från Ystad för att gö
ra en insats och 1956 betecknades 
han som skurupsbygdens bäste bord
tennisspelare. Då kunde bordtennis
basarna i Skurup sträcka på sig. Tio 
års verksamhet hade visat att det 
fanns underlag för verkligt förnäm
ligt bollande. 

Fortsättningen gick Inte av för 
hackor. Gert Olsson kom alltmer i 
rampljuset, flick-pingis kom på mo
det och Gull-Britt Persson och Anita 
Nilsson satte god fart även på flick-

skrala kassan. Tore Palm invaldes pingis. Nu hade man också fått Iöf-
också i styrelsen liksom Börje An- te om ny lokal, den gamla kötthe-
dersson och så beslöt man detta förs- siktningsbyrån vid Erikstorget, och 

- här ~obbada medlemmarna, målade 
ta möte att träna l Folkets park ro- och putsade varefter det var d~gs 
tuncia dir det fallna o t om )l e ~ 
och bra ljusförhållanden: mäktiges ordförande och bordtennis-

Det blev god fart nästan med en . mycket vil.rd så länge den träna- förbundets sekreterare högtidligt 

l 
inviga lokalerna. Den dagen var det 

gång. På den tiden var det inte så de l Folkets park. Då klubben 1949 fröjd och gamman så det ekade meJ-
gott om roligheter l Skurup och för- gick till kommunalfullmäktige och Ian kakelplattorna. 

resten var det många ungdomar som med all tillbörlig vördnad anholl om l Hur skull~ d~t gå i fortsättni~gen;, 

~te att de kunde må väl av litet ett litet kommunalt stöd i form av Bra, naturligtvis. ::Gert Olsson slag 
. sig fram på alla tävlingar, Anita Ols-

spänstande bakom pingis-borden. Ba- anslag viaede det s1g att en av de son och Gull-Britt Persson kallades 
,r!l: tv4 år efter starten hade man al- dlvarande ledamöterna inte något vi- att förstärka ett TrelleborgsJag på 

-talet aktiva och 50-talet pasdvs dare gillade träningslokalen. östtyskland-besök och då man ställ
medlemmar och eftersom man lAg - Bordtennlaklubben kan knap- de upp l Sverige-tävlingen kom sen-

till lltt liven Inte. rnationellt k"nda ..... en f" t... t å t sationen - 15-årige Gert Olsson tog 
a ,...... ses vara or Jan av n go an- hem segern med besked. Att vara 

pingis-artister hälsade på i Skurup slag enär den har sin verksamhet bäst bland f.OOO garvade bordtennis
blev framgångarna givna. Tage Flis- förlagd till Folkets park, ansåg full- spelare, nej det var en karamell som 

berg och Stig Bladh hörde till dem mäktigeledamoten. Det var han dock smakade. 
Ogtmura, världlmästaren l bord-

som vil!e visa skurupsborna hur man tämligen ensam om och tyrannerna l 

spelar bordtennis och man undrar Skurup beslöt trots detta om ett li-
inte över att det blev fullt med pin- tet anslag. 
gis-vänner, så pass många rent av Pinp-spelarna l Skurup kunde 

att Skurups BTK fick se sig om ef- också bevisa att de inte bara dan

ter. en ny lokal, denna gång på sade runt bordtennisborden i Rotun

Skurups hotell där man fick hyra hö- dan. Samma år hade man sitt första 

gällen vilken man med förenade utlandsbesök, österrikiska VM-laget 
krafter ändrade till en trivsam bord- kom, sågs och segrade så klart och 

tennisloka l. 

tennis, kom pA besök. Fritidsgrupper 
bildades, skolungdomarna fortsatte 
att komma till bordtennislokalen o. 
för att ge ungdomarna lite mer att 
syssla med installerade bordtennis
styresmännen TV i lokalen vid Eriks
torget. Skurup gick till finalen l YA
cupen, klubben gick till serielednin
gen och än i dag kan den skryta 
med att ha ett förvånansvärt stort 
antal aktiva spelare som regelbun

alldeles särskilt glad var man natur- det möts i bt-lokalen för att träna 

Kommunalt kiv 

' 

Dessförinnan hade man dock fått 

veta att bordtennis inte anslp vara 

liKtvis över att österrikiska mästa
rinnan Trudl Pritzl ping-bollade så 
det lltod härligt till. Mot slutet av 40-

talet hade man också svårt att be-
reda plats lt alla som önskade spe
la bordtennll och träningskvällarna 

samlade upp till 50-talet ungdomar 
alla med den flisbergska glimten i 
ögonen. 

Det var l den vevan som Skurup 

fick ett klart skinande pingis-ljus, 

Ove HAkanason. Den unge mannen 
visste hur man skulle hantera rac
keten och vid klubbmästerskaps-
tävlingarna tog han mästarklassen 
utan diskussion med Rolf Hagtorn 

på fin andra plats och Gert Anders
son och Ture Åkerberg på tredje 
resp. fjärde plats. Jubel var det ock
så då Sven Sjösten vann tröstturne
ringen medan Jan Sjösten kamma
de hem priset l nybörjarklassen och 

Sven Persson och Nils Åkerberg blev 

bästa par i dubbel. Skurups bord
tennisklubb var på väg att bli ett 
känt namn och det enda som var be
svärligt var lokalfrågan som, det ana-

och ha trevligt. 
Jo, det är kanske en sak som Inger 

bekymmer - ledarefrågan. Hur man 
skall gå i land med den, är det väl 
i skrivande stund ingen som vet. Det 
är bara en sak Otto Andersson, ord
förande sedan många år, Valter An
dersson, kassör, och Bertil Akesson 
samt alla de andra är eniga om: Man 
måste försöka få fram unga nya kraf
ter som kan fö!'B den 20-åriga klub
ben vidare. Är det sedan så att kom
munen ökar på sitt kommunala an
slag säger man naturligtvis inte nej. 
Det är egentligen precis vad som 
skulle behövas som födelsedagspre
sent och ett liter erkännande för ett 
gott 20-årigt arbete. MARCO 

RT i Skurup besökte YA 

Round Table i Skurup gästade på 
torsdagskvällen Ystads Allehanda o. 
besåg företaget. Ciceron var faktor 
Greger Månsson som visade de in
tresserade medlemmarna hela pro
duktionskedjan fram till den färdiga 
tidningen. Ordf. i Skurups RT Sven 
Olof Andersson framförde de tolv 
deltagarnas tack för visningen, som 
avslutades med en animerad. ~i:t>ul>
sion om tidningstekniska problelh 

de man redan då, måste lösas gan- Husmodersförenlogen ordnar 
ska snart. 

- Kan en klubb erhälla anslag till 
klubblokal, frågades också bordten
nlsförbundet, · som dock hade ett 

ganska vagt svar att ge. Dä som nu 
har förbunden ont om pengar och 
varje klubb får försöka klara sig 
bäst den kan. 

möbelrepa!'Btionskun 

Ett nytt initiativ står på Skurups 
husmodersförenings program. Man 
inte bara kommer att resa till Hol
land, som nämndes i denna tidning 
för någon tid sedan, meningen är att 
damerna också skall gå i lä!'B de när
maste veckorna och studera hur 
man lämpligast lagar möbler. 

Detta och en del annat intressant 



Arbetet eöndag 10 januari 1965 - n 
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LANGHARIGA GENERATIONERNA 
~-Per Löfgren, 20 år, beatle, långt hår, vaxad mustasch, sammetskravatt, mockaväst med farfars

klocka, randiga city-byxor. Chefen betalade honom en krona per klippning, en muskelkille på en 

restaurang lovade märka honom, folk retar honom. 
SWINGPJATTI' 

. ' 

Stig Lindstedt, 37, jitterbug-kung under pjattepoken, i dag en herre som lyckats i affärer, ele

gant grå kostym, korrekt fluga, randig skjorta, fru, tre barn, bil, sommarstuga, chefsposition. OCHBEATLE 

2 KILLAR SOM FÖRSTÅR VARANN 
- A v Nils Andersson _ ~~usbeige blazer som var ~ortare - verkli~ extrem!! killarna, dom so!.ll 

aven om uppslagen på mma byxor har sidenband i håret. Men det ar 
Först de obligatoriska historierna var bredare. Jag hade förlorat") klart att man ser på en kille och 

om håret årgång -45 och håret åz- bedömer honom efter kläderna. Jag 
gång -64. Den tidigaste kalufsen e SAMMETSFLUGA förstår när äldre reagerar. Det är 
först: kul att dom gör det. 

Stig Lindstedt: Per Löfgren, dekoratör på en knn- Pjatten: 
- Jag jobbade som springgrabb fektionsfirma i Malmö, en av Mal- - Kläder som är bestämda på 

i en malmöfirma, där min syster var mös mesta beatles - ten med stil. Inilimetern i linjerna ger en käns
kontorist. Disponen~en sa till kon- Placerad på andra plats i en twist- la av säkerhet: Man visste att man 
torsc.hefen. som sa till kamrer~n so~ tävling på Västkusten, spelat trum- inte behövde kliva åt sidan för nå
sa ~!Il . mm syster som sa .till ~~g mor i pop-bandet "The Tremblers" 
att poJken måste gå och klippa s1g, i Göteborg. Attribut: välkammat gon. 
annars blir ~~t mget a~ honom: Ftr- långt hår _ dock · ara kragkort, 
Ill:an betalar · Jag klippte mtg - sammetsfluga av egen komposition, • BRYTER STIL 
for egn~. pengar. mockaväst med klockkedja och gam-

Per ~ofgren: . . .. malt fickur ("det håller inte tiden. 
DlS~one.nten. på en firma l Go- så jag har ett armbandsur också"). 

t~~or.g dar. Jag J~bb~.r~. sa en gång Välmodulerad och stilfull beatle 
nar Jag klippt mtg . name':!, du får ("Men när äldre säger nå'nting 
e~ krona -;- det ~rukar mm son få surt _ då vill man gärna hitta på 
nar han kh~per s1g - han har ock- något som chockar ändå mer"). 
6å beatleshår • Diskussionen kan börja. 

• HÅRDA BUD 
Pjatten: - Du är förlovad? 
Beateln: - Ja, sen ett år ... 
Swingpjatten: Jag gifte mig när 

Beateln: - Man kan inte gå om 
kring och säga åt folk att man är 
m o t saker och ting. På kläderm. 
ser dom protesten på en direkt. 

Pjatten: Man vill bryta en stil 
Beatlesungdomarna bryter raggar
mentaliteten, den tuffe raggaren kan 
inte komma åt beatlen, kan inget 
göra åt honom mer än att t ex pla
cera en varm korv med senap på 
hans kläder. Två snälla historier om hår. An- jar var 22 år. Sen var det slut med 

nars var el et hårda strider för swing- pjatten. Min fru sa att du får lägga 
pjattar och är det l,årda tider för om stil. (Nu har han tre barn -
beatlar: mycket hår - inget jobb. äldsta grabben, 10 år, "tvingades" av e SVIMMADE 

För att nysta upp denna hårre- mamma att klippa beatlesluggen för- . 
sande historia från början: A r b e- ra veckan). Beateln: - Jo, Jag vet ... 
t e t sammanförde: Beateln: Gången är väl den att Pjatt~n: - N~len-pastorn He~lund 

Stig Lindstedt, affärschef i Sku- man gifter sig och klipper sig och kom till Malma. Han sa att Jttter
rup, på sin tid en av Malmös mes- får barn. bug var synd. Han sa att jäntorna 
ta swingpjattar som turnerade i Pjatten: Jag jobbar i konfektions- såg ut SOI!,l isprinsessor och visad<• 
f?,lkparkerna som jitterbu~dansart; branschen. Jag har inga invänd- byxorna nar do.m dans~de. Tror d~ 
( 500--;800 kronor per framtradan?e 1 ningar mot Beatles-modet _ klär a~~ man hade lid att tanka på sån, 
Tornelilla eller Svedala och taxi - man sig med stil så må d t va a nar man buggade och allt berodde 
det var flot~ på d.en tidt;,n"), 4:a på extremt. ' e r på. att ma~ had~ ~ondition - jag 
S~ och ~:a 1 N.or~ska masters!<'apen. Beateln: _ Man vill ju se lite re- ~vunmade 1 en tävlmgspaus en gång 
Storsta. ogonbhck .. då han .f1ck ta presentativ ut. Herrmodet växlar in- 1 Stockholm. Men pastorn, J:~n ku:l
J?se~hine Baker 1 hand. PJatt~att- te mycket. Vi har gått tillbaka till de koncentrera stg på Jantornas 
nbut. långt hår som slutade 1 en 1700-talet. Det är lite av protest ••. byxor··· .. . 
kant •nere på axlarn:J., vågor uppe Beateln: - Man anskar hte mer 
på huvudet täckta av vidbrättad förståelse. Ibland är de gamla tank- • 
hatt, jättelång kavaj, korta stup- e VIKTIGT lösa. Mm 
rörsbyxor, vita strumpor, svarta Pjatten: - Beatles-hysterin k.an 

FOTO: JAN CA.RLSSON 
situation om 20 år? Per Löfgren (t h) ser fundersam ut. Familjen Stig Lindstedt, fru Ingrid, Tommy, 11 år, Eva, 1,5 år, och Robin, 6 år, på 

söndagspromenad. För 20 år sedan var Stig Lindstedt Malmös "näst mesta" pjatt. 
mockaskor med extratjocka sulor Pjatten: - Jag tror det är väldigt vara farlig. Ungdomar kan inteall
("Man jobbade för kläderna, vi var viktigt att man får rasa ut ordent- tid välja det rätta - de påverkas 
två som slogs om äran att vara ligt som ung. Nu säger jag när min också av avarter. Det jag tycker höver han inte uppträda i gäng som -:----------------------------~----------------------------
mest extrema i Malmö så en kvåll grabb har bjudning: Skrik nu så saknas i dag är dansundervisning i välter bilar. 
på Amiralen kom den' andra killen mycket ni nånsin kan!" Det gör dom. skolorna. Om en kille vet hur han 
in i gräsgrön knälång blazer - då Sen gör dom allt jag säger. ska uppträda, då behöver han inte 
var jag slagen, jag som bara hade Beateln: - Jag hör inte till dom vara full för att bjuda upp, då be- • SMINK- NÄ 

Beateln: - Vi vill representera 
den artiga, trevliga stilen. Men det 
får inte gå till överdrift, bli femi
nint. Smink nä ... 

Pjatten: - Jag känner en äldre 
man som sa "fy f-n för dom där 
Beatles". Då ea jag At honom att 
i din ungdom slogs man med anus
dosor och knogjärn. 

Beateln: - Att B !111!!1 Fllll(lt 11A 
1 t l< t 1liii'Dt nog på att det iilte 

finns förståelse bland de äldre. 
Ungarna får inte köpa Beatles-plat
tor för föräldrarna. Följden blir de 
mest extrema avarterna. De äldre 
har sig själva att skylla. 

ya brottsbalken 
två års mindre straff 

STOCKHOLM, TT 

Dom 1 det uppmärksammade mälet 

mot den 18-årige stockholmsyngllng 

10m förra året misshandlade en tun
nel akt till d kl mudd Jades på 

lÖft\agen av Stockholms rådhusrätt. 

fet blev två års fängelse. Do-
utmättes efter den nya brotts

·en. Hade den fallit före års-

skiftet skulle minimlstraffct utgjort 
fyra år. 

Milishandeln Inträffade på Krts
tlneberg8 T-station den 31 oktober 
sooan 18-åringen adörts från ett 
tåg, 1'nglingen slog av mossan på 
M-Arige vakten Gösta Löhing, När 
denne böjde sig ner för att ta upp 
den fick han en våldsam spark i 
ansiktet. Löhing avled av skadorna 
den 28 november. 

Warszawa firar 
sin befrielseda 

- 'War:.?:a1\a hii lidllghållrr. ile 17 januari 20-åre

dagen av stadens befrielse från den tyska ockupationen 

under andra världskriget. 

För två årtionden sedan var War- städer. 

Pjatten: - Min grabb får 
vara långhårig för mig. Men om 
livsstilen gör att han blir slö, inte 
klarar sitt jobb, inte läser läxor -
då måste jag gripa in. 

szawa. en. helt avfolkad och i grun- Det var ju Sigismund III, konung 
-~--------------------------- den forstord. stad. I dag upj)går dess av Polen - och en period även .av 

U N S K A P' S PA
•• N s T o c H befolkmng till 1,2 milJoner mvånare. Sverige _ som upphöjde Warszawa 

Historisk~ stadsdelar och minnesmär- till huvudstad. 
ken har ateruppbyggts och flera mo- ----
derna bostadsområden har växt upp. .. 

VKOPPLING F o•• R FBU Efter det andra världskriget har BERLIN: Tre unga man lyckades 
m~n byggt fyra gånger .så många bo- på lördagen ta sig över gränsen 
stader som _under den tJugoåriga me!- mell östt skl nd och N'eder-• EXTAS 

Beateln: Men många lärde siging- ogrammet för FBU:s vinterkur- vissa .fall även till am;lra ~eltagare. lankrtgsper.t.oden. . .. au y .. a 
1 

. 
et av pjatt-epoken... s föreligger nu klart och det är en ~et fmn~ en ra~ det?:IJbestamrnels~r Ar 1965 ar vtkhgt for den polsk~ sachsen. Den aldste, en 27-årmg, 

Pjatten: _ Människan kan gripas ra intressanta uppgifter som väntar vilka liksom anmalnmgsformular ~åv~d~tatd~~ '!r end annan synpunkt. flydde redan 1957 till Västtysk-
av extas framför TV·.n, på ett relt'. lemrnarna i hela lan'det. m m finns att hämta hos respektive t dar "tet. h t ar se an Warszawa ftck land men arresterades då han 1960 

.. . .. föreningssekreterare Kontakt bör s a sra lg e er. • .. d '11 s h · ö k 
giöst möte och på en pop-gala. Ge- unt tskfa.l?, s!?an.st och avkopplt1tngdart dock tagas med det snaraste då det En vandringsutställning som belyser a

1 
tervd af~ e ttt1 b ~.ck se~ l sttyHs -

nerationerna behöver utlopp . . m o or ovmngarna oavse e finns vissa anmälningstider som stadens historia skall sändas ut och an or a eso a sm mor, an 
Beateln: - Men tidningar och TV g' er skytte-, signal-, stabs- eller inträffar inom kort. ' kommer att visas i några svenska dömdes då till tre års straffarbete. 

ser oss från baksidan, inte objek·l n.. on annan kurs och oavsett det 
tivt. g er Abisko, Hemavan, Östersund 

e r någon av de andra vinter- VASTTYSKLAND: Den 89-årige f 
Pjatten: - Per, .du är en trevlig 0 

västtyske förbundskanslern Konrad 
kille, en bra beatle. Du kommer rna. . Adenauer kommer snart att begåvas 
att klara dig fint. urserna omfattar 1 regel tolv da- med sitt 24:e barnbarn. Det är svär-

. gir och samtliga är kostnadsfria. . 

Popgala på Amiralen. Det var 10 år sen jag var här senast, säger Stig Lindstedt. Då var jag stammis. Per 
Löfgren tyckte: - Det är minsann inte alla swingpjattar som förstår oss Beatles. 

Beateln: Oss emt;~lan g~r det .fmt Dessutom utgår ett dagarvode om 1o dottern Ulla-Bntta Jeansson .. från 
att snacka. Andra aldre forstår mte. . . Kalmar som om några dagar vantar 
Då föds trotset. Då vill man att dom nor under repet1t10ns-, beford-l en lycklig tilldragelse. Hon är gift 
ska få ändå mer att prata om. gs- och omskolningskurser samt i med Adenauers yngste son Georg. 

Två unga sjömän 
dog på hotellrum 

Olovlig körning 
blev en månad 
Under fredagen inledde man årets 

första tingsförhandlingar vid Färs 
häradsrätt i Sjöbo. Först bevistades 
tingspredikan i Södra Asurns kyrka, 
där Carl-Axel Björnryd, öved höll 
predikan. 

Rebell rna i Kongo 
sätter pp legoarme 

NAIROBI, KENYA, UPI 
Två svenska SJoman, 25-årige Stig Bertil Westerberg, Luleå, och 

23-årige Hans Arne Palm, Stockholm, har avlidit på ett hotell i 
Antwerpen. Polisen i Holland misstänker att orsaken till deras död är 

syrebrist på grund av en dåligt ventilerad gaskamin. 

På eftermiddagen inledde man 
tingsförhandlingarna med tre mål på 
dagordningen, som drog långt ut på De kongolesiska rebellerna planerar att sätta upp en arme av 10.000 man afrikanska 
tiden. Ett mål om smitning blev in-
~täl!t oå grund av sjukdom. legotrupper, omtalade en rekryteringsofficer i Kenya på lördagen. Rekryteringsoffi· 

Till en månads fängelse dömdes en J 0 h d k 11 k f d "f "'f " h 'l' " person från östra Färs för olovlig ceren, ames c wata, sa e att man s a re rytera 1' au-1' auman oc mi Itart ut• 
Några närmare uppgifter om vad hade nyligen mönstrat av. körning, en förseelse som han även bildad personal i Kenya och t styrkan snarast skall sättas in i striderna mot de rhode-

som hänt har inte stått att få. De Polisutredningen pågår om det tidigare ertappats för. Han hade i 
båda sjömännen hade tagit in på skedda. fjor observerats av en polis i Löve- siska och sydafrikanska lego~oldaterna i regeringstrupperna. 

h 11 · .. ta • h D stad, och vid kontroll visade det sig . 
=ot.:.:e=e:.:t_:_l_v_an:::.__n__:p:_a_n...:y:.__Y:._ra_. __ e _______________ att han saknade körkort. Han hade Orsaken bli att man satt igång larade Ochwata. Ochwata. "Och det kommer inte att 

även gjort sig skyldig till förseelse rekryteringskampanjen var den "D f 'k k t k f' å kv d k 

"Läkarbragd" 
i Halmstad 

·Nytt parti 
i Finland 

mot vägtrafikförordningen och trafik- kongolesiske premiärministern, Moise e a n ans a rupperna ommer mnas n gon ar av em som an 
försäkringslagen. Den åtalade avtjä- Tshombes, beslut att skaffa fler vita Inte att visa någon barmhärtighet återvända för att berätta vad som 
nar ett frihetsstraff på Rönnås vid legosoldater till centralarmen för- ot de vita legosoldaterna", tillade hänt". 
östra by. Han hemställde att få dagens ~------------' ________ __; ________ .:.._ _____________ _ 

straff sammanslaget med det han nu 
avtjänar. Detta blev också rättens 
beslut. 

HELSINGFORS, TT-FNB I nästa mål stod en 40-årig lant
Ett nytt part1 :- de fna demokra- brukare från Vallaryd åtalad för be

ter~as centerpar:h - h~r registrerats drägeri. Detta mål var uppe i augusti 
HALMSTAD, Arbetet l Fm~~nd. Ordfo~!lnd.e ar kon:.munal- i fjor, då den åtalade avvek från vad 

fullmaktlge 1 Traskanda, affarsman- han sagt till poliserna på en del 

ren rutinsak 
Annabella Broström 

RISI(ER R Å T AL 
Drunl{nade 
Iäl{ai·en e j 
återfunnen - Det är inte något märkvärdigt nen To1vo P. Juurmen. punkter. Därför hade målet nu kom-

att rädda llvet på en nyfödd som Hr Juurmen har h;oppat av från mit upp till ny behandling. Under 
det av tullrådet Ve1kko Venname . HA 

bara väger 1,2 kg. Tvärtom - det ledda småbondepartiet Småbonde- åren 195~ ~~ 1963 hade han Vid ett LMSTAD, Arbetet 
partiet åter är en fraktion av agrar- flertal .. tillfällen fått ut pengar från Medan åklagarmyndighetema i ungsbacka som bäst funderar på ARRECIFE, Kanarieöarna, UPI 

är normalt. 
Så säger jourhavande läkaren pä 

Halmstads lasarett med anlednipg 

förbundet som bröt sig ut för några arbetsloshetskaSSf!-n ... trots han ar~~- hur åtalet mot körkortslösa Annebella Broström skall lyda så har sökandet efter kroppen efter den 
år sedan. • I kommunalvalen i höstas ta t extra och for~J~n~t pengar dar. svenske läkaren Hilding Ekerfors, 
led partiet stora förluster. Han hade bl a sknv~t J!.ltyg på heder skeppsredaren och maken Dan Broström gett sin charmerande fru 

I oktober 1963 grundades ett annat och samve~e och fors~k_rat att h;an en ny bil för 119.000 kl'! sqm drunknade förra lördagen, fort-
av pressuppgifter om en läkar- rniniatyrparti, republikanska partiet var arbetslos, samt. sknv1t under m- satte till och med fredagen utan re-
bragd som uträttats av ett team på under ledning av tullinspektör Eero tyg7t med arbetsgivarnas namn o~ Det är en Rolls-Royce Silver Cloud III Coupe årsmodell 1965. En sultat. 
lasarettet. A Martikalnen Partiet hade klen dangenom fått ut 24 kr om dagen 1 vinröd lyxkärra - den enda i laniet hittills! 119.000 kr kontant! år 

fr'amgång i korn'munalvalen. un~~rstöd. Vid dagens förhand~ing Den 55- ige uppsalaläkaren drunk-
- Det händer nästan en gång i erkande .den åtalade att han mort Och Annabella vet inte om ho Royce. Topphastigheten ligger på nade vid El Golfo-stranden under 

månaden att vi får hand om barn underskrifter .~ m .. I den . tron att får ta körkort det närmaste året. Hon över 200 km. Då är bensinförbruk- simning i ganska hård sjö. 
Som ar.. så mycket för tidigt födda Dansk stali.hop så får man gara. Vidare VlSSte han h . t" k . k"rt l . 5 !'t 'j . t äf' f d .. f" sta d h 

h tt k t .,.; t likn d ar, mtss an er pohsen, o o ov- mngen 1 er pr m1 . . . m r a e pa or agen av ans 
och v! liksom andra lasarett ar va- om a amra er ...,or an e, om- , . .. 

• Ar.. b · d .. h _ talade han. Det belopp han fått ut på llgt. Polisen Torkel Noren l Kungsbacka vistelse på Kanarleoarna, enligt vad 
nan mne. arnen mm re ar c an k•d . . 1 t 1 .. . .. d å 
sen också betydligt mindre. S 'l utrustning falska u~tyg har han åter be~ at. Rät- Det var i början av december som till A r b e t e t: en a esman for pohsen forklara e p 

Påpekas bör också att den vikt- ~en be~ot att meddela dom 1 målet 22 hon körde av vägen och totalkvad- _ Fru Annabella Broström är inte fredagskvällen. 

sänkning från 1,2 till 0,9 kg som En vintersportintresserad danskiJanuart. d.ade sin ga.~la Rolls vid .. särövägen hörd än då hon befinner sig utom- Sökandet har försvårats av den 
förekom i det aktuella fallet är helt har anhålli~s ~v poli~.en i H~lm.stad • . . • soder om Goteborg. Den karran hade lands. Vi ~ar fått en anony~. anmä- hårda sjön och förrädiska klippor. 
naturlig. sedan han 1 ohka affarer stuht ihop TOKYO: Tva Japanska f1skeba. bara kostat 110.000. · · lan som sager att fru Brostram Inte 

Flickan som snart är en månad en exklusiv skidutrustning värd ca tar med vardera 13 man ombord Den nya Rollsen lossades på !ör- har svenskt körkort. Och det stäm- inverka pä hennes körkortsplaner. 
gammal väger nu nära 2 kg och 600 kr. Han greps på sitt hotell och rapporterades på lördagen saknade dagen i Göteborgs hamn. Det är en mer. Däremot vet ingen om hon har Makarna Broström befinner sig för 
väntas få komma hem till mamma,får stanna kvar i polisarrest ytter- efter snöstormar vid norra Japans sportbetonad version, en exklush· giltigt internationellt kort. Och jagjnärvarande i London och är inte 
och pappa 1 Halmstad ·inom en vecka. 1igare en tid. · · kust. · vagn t o m för att komma från Rolls. 'Vet inte vad l mån det skedda kan anträffbara för kommentarer. 

BOMBHOT AD: Prinsessan Margarets och hennes make lord Snowdown11 

semester på Irland blev inte sd lugn som väntats. Deras villa lade• i 
mörker och 8p'l'ängladdningar kreverade. Att 10 av de unga antiroja
listerna gripits är förmodligen inte tillräckligt för att händelserna skall 
glömmas. Säg vad man vill - prinsessan såg i varje fall inte rädd ut 

efter äventyret. 



** * * * * * * * 
SexTV -idoler gör comeback VÄRT ATT SE OCH HÖRA Topplista 

medSnya 

DAVID INGVAR GERHARD BENDZ 

~11~11~ 

ijJJI~ 
1111111 

* EN VÄLBEKANT sextett gör 
comeback i våra TV-rutor i kväll 
- fönnodligen till tittarnas stora 
förtjusning, De sex lärde från Lund 
blev stora favoriter under förra 
programserien j TV, och det är 
precis samrna verserade herrar som 
nu åter dyker upp för att sprida 
visdom och skingra mysterier för 
allt folket under en programserie 
10m blir tio nummer lång. 

kommande programmen. Tillgången 
på de obesvarade frågor är som 
synes stor men producenten vill 
ändå gärna att tittarna forisätter 
att sända in frågor till de tio nya 
program som väntar. 

Kvällens program går j direkt
lindning från AF i Lund, och lik
aom under förra programserien är 
det producenten Sören Engelbrekt
•on som håller i trådarna. 

Tre välbekanta radionamn skall 
denna premiärkväll försöka sätta 
Lunds lärde på det hala: Bengt 
Feldreich, Lars Madsen och Britt 
Edwall. 

Och om deras frågvishet inte 
akulie räcka till så betyder det 
ingen ko på isen: sedan förra pro
gramserien ligger det fortfarande 
uppåt 10.000 frågor obesvarade, till
Pt1da programredaktionen ur sven
w hjärtans djup ... 

Liksom förra gången kornmer 
några av de intressantaste och mest 
allmängiltiga av dessa TV-tittarnas 
egna frågor att tas upp under de 

(,d-A .A, hyllas SIGURD, i 
....,..... f morgon HUGO. So

len gl!r ner kl 15.56 i efter
middag och upp i morgon kl 
8.33. Dagen har ökat 24 !lli
nuter på kvällen och 6 mi
nuter på morgonen. 

Paraden lämnar här en kort pre
sentation av "hjärntrusten" som 
skall ösa ur sitt vetande inför TV
kamerorna i kväll: 

Boråspjäs 
kommer i 
TV-teatern 

och maskinräkning 
Undervisning och träning l masldn.dtrf'Vninlf 
- manuella och elektriska skrivmaskiner -
duplicering och skrivninlf efter diktafon. 
Mtukln;iiknlng på additions- och kalkylma
akiner. Dessutom börjar varje vår och höst 

kurser i stenografi. 

Bestlim själv Era kurstlder. Dag- och kvll.lls
tlder kan väljas. Nya kurser börjar varje 

vecka. Individuell undervisning. 

Anmäl Er per tel. 709 81, 24125 
&tyg •rhålles •fter genomgången kurs och 
todltända slutprov. 

I=ACIT 
&KOLAN 
(Tillhör Åtvidabergs-koncernen} 

statsunderstödd enskild yrkesskola 
Östergatan l, Malmö, te!. 709 81, 241 215. 

UTVECKLAR 
DITT KUNNANDE 

TBV:s kurser ger både kunskap och avkoppling. 
Nu startar vi kurser i: 

SAMHÄLLSKUNSKAP 
Socialpolitik och socialpsykologi 
Cirkeln kommer att omfatta socialpolitikens principer oeh historia, inter
nationellt oeh i Sverige. Familjepolitik, bostadspolitik, arbetsmarknads
politik och socialförsäkringsprinciper i dagens Sverige, anlag och miljö, 
attityder, massmedia m. m. 

MERKANTILA ÄMNEN 
Tala btittre - vinn sjtilvförtroende 
Att ha aktler - aktlekunskap. Automatisk databehandling 
- grundkurs. Grundkurs l programmering på Gamma 10. 
Bokföring, nybörjarkurs. Masklnbokförlng. MasklnrHknlng. 
stansoperatri skurs. 

ALLMÄNNA ÄMNEN 
Matlagningskurser 
Porslinsm61ning 
Bokbinderi 
Sömnad 
Vadstenaknyppling oc:h 

ramvävnad 

Batik 
Jiu-Jitsu för herrar 
TräslöJd 
Gitarrkurser 
Keramikframställning 

THV 
ALLA KAN STUDERA HOS TBV! 
Expedition: 

SJÄLBODGATAN 1 O, Malmö 
Telefon 771 50 Exp.-tld kl . 10.00-100 

lördagar januari kl. 10.00-12.00 

Svensk TV 

Kl 12.00 skerTV-starten i dag. 
Vi får under två timmar bevittna 
skridskolandskampen Finland
Sverige i Helsingfors. Kommen
tator: Sven Pete'l'sson. 

Kl 16.00 fortsätter sporten 
med specialslalom för herrar i 
Wengen och Eurovisionssänd
ningen kommenteras av Leif 
Forsbe'l'g. 

Kl 17.30 får vi träffa "Ma
rianne - liten flicka i stor stad". 
Hon är ltta år och bor i Paris -
i Al Capenes gamla kvarter t o m. 
Ingrid Edström och Lilian Rune
stam berättar här om den lilla 
franska flickana vardag. 

Kl 19.00 lr det "Drop In"· 
daga igen. Medverkande är bla 
gävleflickan Git Hill, Honf!'JI
comb•, Dec Jav• och den franske 
motalaldolen Bob A3klof. Pro
grammet bandades i fredags. 

Kl 20.00 lr det premiärdags 
för "Fråga Lund". Sören Engel
brektson presenterar Britt Ed
wall, Bengt Feldreich och Lar• 

Småländska Nybro de
buterade i Tio i topp-sam
manhang på lördagen och 
lyckades tillsammans med 
de obligatoriska stockhol
marna rösta in samtliga 
fem nya aspiranter på den 
nya listan. Som emellertid 
ståtar med exakt samma 
tättrio som förra veckan. 

Eftersom två låtar delar tionde
platsen blev det bara fyra av förra 
listans melodier som åkte ut i geog
rafin. Kvartetten som fick respass 
var "Little red rooster" med Rolling 
Stones, "Carroll" med The Nashmen, 
"Baby, baby" med stockholmsgrup
pen The Mascots och "I should have 
known better" med Beatles. 

Två svenska grupper lyckadea dock 
hålla sig kvar på topplistan, nämligen 
göteborgsbandet Tages och kiruna
grabbarna The Shanea. 

Så här ser nya Tio i topp-listan ut 
(föregående placering i parentes): 
l) Tell me - Rolling Ston•• (l) 
2) Little Honda - Beach B011• (ZJ 
3) I feel fina- Beatle• (3 
4) I could e48ily tall - Cliff Richard 

(1) 

I KV XLLENS teaterföreställning av Lorcas "Blodsbröllop" apelar 
Margaretha Krook, Brita Öbe'l'g och Ma;-Britt Lindholm de fram-

5) Sleep little girl - Tag, ( 4) 
6) Let'a go - Sir HenTJI & hi. But

lera (ny) 
trädande rollerna. Här en scen ur det apo.nskll drt~mat. 1) Let me ahotD wou tDho l &m -

Shanea (5) 

GöTEBORG, Paraden 
e PA ULLEVIS beryktade gräs
torvor 1 Göteborg blänker nu i.s
tåcket men folk med fotbollsdill 
kan i stället packas på Folkteatern, 
där Claes Svlwander satt upp frans
mannen Michel Fermauds "Match", 
en helt ytlig men rivande rolig ko
medi om kärlek kontra fotboll. Frö
ken Läder kula har trasslat till 
många äktenskap och nu gäckas det 
friskt med henne i kärleksmatchen 
mellan Göte Fyhring som den fana
tiske landslagsmålvakten Andre och 
hans söta exhustru Birgitta Petters
son som Marie-Therese, ett par som 
tränat våldsamt för att ensamma 
genomföra en föreställning som är 
en bra bit längre än en ordinarie 
fotbollsmatchs 90 minuter. 

- ]ag har bara lite ont 

i halsen och fartygsläkaren 

på "Silver Gate'' har uppma· 

nat mig att hålla mig l min 
hytt. Jag akulle tro att dkom• 
man beror ptl klimatomby· 

tet. Det är inget att oroa aig 

för och jag har ingen fe-

ber ••• 
Evert Taube dementerar själv 

eftertryckligt det rykte som spreds 
på lördagsmorgonen och som kom 
vissa kvällstidningar att ta fram de 
grova rubrikema: nämligen att 
han skulle ligga allvarligt sjuk 
ombord på ett fartyg i Rotterdam 
i Holland. 

De oroande uppgiftarna lär ha 
spritts av en AP-fotograf, som 
infann sig vid båten i Rotterdam 
för att ta bilder av Taube, som är 
på väg hem till Sverige efter TV
filmning i Sydamerika. 

• DET SAGS att Göte Fyhring 
aldrig skådat en fotbollsmatch in
nan Claes Sylwander som är fan
tast på gebitet tog honom till Ullevi, 
där han fir.k insupa elementära 
grunder för att göra rollen som 
burlejon i landslagsklass. Nu kastar 
han sig på scenen med dödsförakt 
och studsar i den äktenskapliga 
sängen så att man undrar om inte 
ambulans från Sahlgrenska sjuk
huset väntar utanför sceningången 
ifall målvakten skulle råka justera 
sig. Fyhring gör ett fysiskt kondi
tionsprov och spelar även teater 
med en friskhet och vitalitet i repli
kerna som inte många skådespe
lare mäktar. Ett vinkelskott som går 
direkt in hos publiken är när han 
föreslår hustrun att de skall göra 
en liten målvakt. 

Birgitta Pettersson och Göte Fyhring i "Match" på Folkteatern i 
Göteborg. 

Trubaduren kände sig inte hå
gad för att ställa upp framför 
kameran, och hans sekreterare lät 

bollidolens kvinna är förstås svart
sjuk på läderkulan, och även denna 
roll görs med rasande temperament. 
För ett virilt målvaktslejon måste 
Birgitta vara en lika eftertraktad 
leksak som bollen, och hon spelar 

Motalagrabben 
e BIRGITTA PETTERSSON som 

lössläppt och charmigt. • fi k 
Det är ett fasligt hålligång på see- t 

nen hela första halvlek men i andra som gJ,OT ·rans 
sjunker farten, därför att författa- l l 
ren degraderat stycket från lands- - --------
lagsklass till gärdsgårdsserien. Men 

Utlandssvenskar 
fdr kortvågstips 
om Malmö-Lund 

=~te~v~!j~ ffr,~ge.~al~~t~e~k~ po~sao nga rka rrz·a·. r vara en dodssynd. Det kan dock .sa- 1 
1 

1 
1 gas att det inte är någon futtig 

"tåfis" utan ett rejält praktskott -

Lars Erik Brolin, reporter på 
Sveriges Radio i Stockholm, be
sökte på lördagen Lund och Malmö 
för att spela in en del inslag till 
våra s k utlandsprogram över kort
våg. 

I Lund hälsade han bl a på i 
domkyrkan. vars klockor också 
förevigades på inspelningsbandet, 
och i Malmö fick turistchefen Axel 
Strandberg en visit. I en intervju 
på 12-14 minuter berättar hr 
Strandberg om förbindelserna över 
Sundet, vad som kan bli aktuellt 
till sommaren och vad vi över hu
vud taget har att erbjuda turisterna 
i Malmö med omnejd. I program
met nämns t ex att sundstrafiken i 
fjor för första gången överskred 
rekordsiffran 5 miljoner resande. 

e CLAES SYLWANDER har skapat 
ett förträffligt scenrum, en mål
vaktstjärnas lya under takåsarna i 
Paris, tapetserad med matchreferat, 
och med fotbollar, bolldojor och po
kaler som rummets husgudar. Sce
nerna skiftar som snabba film
sekvenser, och målvakten råkar l 
bolldåreextas när frugan ger honom 
en uppsättning svenska dubbar som 
bröllopsgåva. 

Som en framåt sportreferent 
trängde Paradens recensent i halv
tid in i omklädningsrumme t och 
fick se målvakten Göte Fyhring ba
dande i svett och utpumpad efter 
sin hårda första halvlek. Bollstjär
nan orkade dock flämtande be
kräfta att han värvats till laget på 
Malmö stadsteater i au~ti, och 
malmöpubliken tillrådes reservera 
parkettplats i hjärtat för en ny 
favorit. Torsten Söderling 

* Strindberg i Israel 
Programinslaget skall alltså ingå Under tiden 9-20 januari gästspe

i de kortvågsprogram som Sveriges lar "Ziirichs Biihne 64" på teatersee
Radio sänder med speciell adress ner Israel runt med Ziircher Schau
till utlandssvenskar i olika hörn av spielhaus-föreställningen av Strind-

ld M l k bergs "Dödsdansen" på repertoaren. 
vär en. . a ~öprogr:mrnet om~ Regissör för denna mycket lovordade 
mer trollgen fors~ gange~ red~ l föreställning var den under tiden av
mars, men sedan lar det bh repnserllidne västberlinregissören Walter 
under sommaren. Henn. 

•• REUMATISK VARK u:;~;mu~~:;; 
d SNART VÄRKEN alTTER Eftersom det direkt angriper det smlr
IN lindrar Alges~ reumatisk tande stället (genom sin djupgående, 
muskelvärk och styvhet 1 le- snabbt gen.?mträngande fllrmäga) .~indrar 
derna, värk vid hastiga väder• Algesal smartan så snart salva!l trangt in 
l ksf .. d . . i huden - snabbt och behagligt - utan 
e. ö~an rongar, ~.evr~lgoer, att hetta, utan att irritera huden. 

vmknongar och stracknongar, Vänta inte tills smärtan slår till med att 
ryggsko~, nackstelhe.t, .värk köpa en tub Algesal. Ha alltid tillhands i 
efter harda kroppsovnmgar husapoteket en tub Algesal för snabb lind
under arbete eller idroH. ring av smärtorna. Säljs på alla apotek. 

Bob Asklöf är hemma för att bL Il göra sin första svenska insjungning. 

BOB ASKLöF, den unge motalagrabben som gjort 
sensationell karriär som popsångare i Frankrike, är 
sedan trettondagen på besök hemma i Sverige för för
sta gången på länge. I dag får tittarna se honom i 
TV-programmet "Drop In", och under sverigevisiten 
passar han också på att göra sin första svenska skiv-
insjungning. 

I Frankrike, som Bob numera 
räknar som sitt andra hemland,' är 
han en av de populäraste unga ar
tisterna med en lång rad EP-ski
vor bakom sig, förutom att han re
gelbundet medverkar i TV och ra
dio. 

Han får 300 beundrarbrev om da
gen förutom de brev frlm filmpro
ducenter som på senare tid allt of
tare börjat höra av sig till Bob. 
Han har fått 27 (!) olika manu
skript till filmer att läsa, men än
nu inte tackat ja till något av dem. 

Bob Asklöf är en ung man med 
allvarliga ambitioner och medve
ten om att en dålig film skulle 
kunna skada hans karriär som 
sångare, och han väntar gärna hur 
länge som helst på den riktiga rol
len. 

Bob Asklöf är född den 16 feb-

ruari 1944 i Motala. Efter studenten 
började han på teaterskola men 
hoppade av och gick till sjöss i 
stället, ett beslut som skulle visa 
sig vara ett lyckokast. Annars ha
de han nämligen inte träffat den 
person som skulle ge honom knuf
fen in i popbranschen; Ju!iette 
Greco. 

Den franska storstjärnan befann 
sig nämligen på ett gästspel i Tel 
Aviv i Israel samtidigt som Bobs 
båt låg i hamnen. Hon hörde ho
nom sjunga och rådde honom att 
snarast sätta sig i förbindelse med 
grammofonfolket i Paris. 

Med Juliettes rekommendation i 
fickan var det inte svårt för Bob 
att få en provsjungning ordnad, 
och sedan dess har framgångarna 
gått slag i slag. 

TV kl 19.00 

hälsa att Taube kände sig krass
lig. Av den lilla fjädern blev en 
höna. Det hette t o m att Taube 
var så svårt sjuk att han inte 
kunde flyttas frm båten till 
sjukhus i land •.• 

Under tiden satt trubaduren 

8) Show my girl - Her7714n's Hll'
mits (ny) 

9) What have they done to the rcin 
- Searchera (ny) 

10) When you walk in the room -
Jackie DeShannon (ny); Te,., -
Twinkle (ny), 

* 

antagligen i redarsviten ombord 
på "Silver Gate" och pysslade i 
godan ro med utkast till nya dik
ter, visor och artiklar. 

"Silver Gate" beräknas an
komma till Göteborg på söndags
kvällen. 

* * * * * * * * * * * * *'* * * * * * * * * * * * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* l vilket at;ärntecken är ni född? Utsikter i dagt * 

* STENBOCKEN LEJONET * 
(23/1Z--20/1): Da- (23/7-22/8): NI 

)j-~ gen är inte gynn- ~ känner er djupt* 
sam om det gäller förorättad av någon 

* att fatta viktiga be- person, som emel- * 
...._ "-"' slut - det är alltså lertid l själva ver- ,. 
...- . 1 klokast att upp- ket inte varit ute ..-
* skjuta sädana av- för att såra er. Ett* 

göranden. Kvällen ser ut att kunna samtal med vederbörande pli tu man 
*iA helt l ilädjens tecken. hand kan klara luften. * 

VATTUMANNEN 
(21/1-18/ 2): Passa 
på det tillfälle ni 
får i dag att koppla 
av och ta det lu&nt! 
Vissa personer vill 
kanske locka med 
er pA diverse även
tyrligheter, men ni 

alla sådana frestelser. 

JUNGFRUN * 
(23/ 8-22/ 9): En del 
löften som ni gett * 
har inte blivit in
friade och det * 
smärtar er djupt . ...._ 

. I dag kanske ni ..-
får chansen att * 

gottgöra era försummelser. Och den 
chansen bör inte försittas , , • * 

VAGEN * 
(23/ 9-22/10): Det 
tycks bli en spän- * 
nande dag l många 
avseenden, och )j-
möjligen träffar ni 
också vissa infly- * 

FISKARNA 
(19/2- 20/ 3): I dag 
får ni kanske chan
sen att uppleva nå
got ovanligt - och 
det kan bli en min
nesvärd stund. I 

* sammanhanget blir 
trollgen en kortare resa aktuell, och 

*den sker tillsammans med goda 

telserika personer 
som kan få betydelse för er fram- * 

*vänner. 
~~~~s~kfio~e~~ för alla ekonomiska * 

SKORPIONEN Jj-
(23/ 1()-22/11): Ett 
avgörande beslut * 
som ni uppskjutit...._ 
gång på gång måste ,... 
fattas med det sna- .,_ 
raste. Goda vänner...
kan ge värdefulla )j

VADUREN 
(21/3-2~/4): Under 
dagens lopp kan ni 
näs av en invitation 
av något slag som 
det dock är lämp
ligt att artlit av
böja. En god vän 

*som ni Inte sett på länge hör av sig 
och har ilädjande ting att berätta. 

råd som ni bör hälla l minnet. Da
gen blir i övrigt ganska vilsam. * 

* 

*kan det 
*ningar. 

OXEN 
(21/ 4- 20/5): NI bör 
reducera vissa an
språk som ni stäl
ler på en person l 
er omgivning och l 
stället göra en in
sats själv. Annars 

uppstA besvärliga motsätt-

SKYTTEN )j-
(23/ 11-22/ 12): I en 
viss angelägenhet * 
gäller det för er * 
att hålla tungan 
rätt i mun ... * 
Oförsiktiga yttran
den kan nämligen * 

få oanade konsekvenser, om inte i 
da& sA längre fram. * 

* * * * TVILLINGARNA 
(21/ 5--21/6): En del e FöDELSEDAG I DAG: Ert nya )j-
planer som n1 tän- levnadsår blir både arbetsamt och 
ker realisera är illa stimulerande och kommer kanske * 
genomtänkta och att bjuda på nya <>väntade och 
bör grundligt be ar- intressanta upplevelser. Särskilt * 
beta.. Om n1 ger er sommaren ser ut att bli händelserik 
till tåls kommer för ert vidkommande. Det är också* 

*också utvecklingen att inverka till möjligt att ni hamnar l en helt ny* 
er förmån. miljö. 

* KRÄ.FTAN e NYFöDDA I DAG blir utrustade* 
& (22/ &-22/ 7): En med stor fantasi och begåvas också 

* .. \';r person l er närhet med talanger av de mest skilda slag.* 
* ~;~~· ~.'--_~. håller på att få De väljer tidigt sin levnadsbana ...._ 

;:. ~ lite väl stort lnfly- och håller sedan fast vid denna..,.. 
* tande över er och hela sitt liv, även om de kanske* 

det är högt på t!- ägnar sig åt talrika sysselsättningar 
)j- den att ni hävdar vid sidan av. Lyckligt familjeliv.* 

ert oberoende och er egen mening. Viktiga levnadsår: 21, 24, 28, 30, 31, 
lf-I övri&t en lugn och stilla da&. 39 och 45. * 

************************** 



Skurupsbo stor~mlare ~v 
koboltpjäser och majolika 

Erik Ekslrand med sin omfattande koboltsarrding i bakgrunden. Obser

vera de förnäma majolikapjäserna uppe på skåpet. (Foto: H. Sernert.) 

- Av ALLAN ANDERISSON-
- Privata samlingar av olika slag har alltid sitt intresse och har 

samlaren ifråga specialiserat sig brukar det alltid då också att ingå ra

riteter i samlingarna. Erik Eksh·and vid Prästgatan i Skurup hör tlll 

den samlarkategori som till en del har specialiserat sig. Denna specia

lisering tar sig uttryck i prydnadsföremål i fajans glaserade med ko

bolt. 

Driftsledarkurs på sommar

halvåret vid Sku'rupss1wla 

En av de huvudkurser som är 
konstanta i Skurups lantbruksskolas 
undervisningsplan är förkortad drifts
ledarekurs. Arets kurs kommer snart 
att ta sil?. början 20 april och redan 
nu börjar anmälningar och förfråg
ningar att komma in på skolan, sä
ger rektor Gunnar Knutsson. Den
na kurs är en påbyggnad på sko
~ans grundkurs och till skillnad från 
andra lantbruksskolor i Malmölänet 
har Skurup inte ändrat på tidpunk
ten för denna kurs utan låtit den 
stå kvar bland sommarhalvårets 
kurser. 

Rektor G. Knutsson anser att som
marundervisningen har så pass stort 
värde att det är synd att förlägga 
denna kurs till andra tider på året. 
Den är till ganska stor del baserad 
på praktiska demonstrationer och 
övningar ute i fält bland levande 
material. Kursen syftar till att ge 
deltagarna vidgade kunskaper i 
jordbrukets olika driftsgrenar. Stor 
vikt läggs vid att belysa olika fak
torers inverkan på jordbruksföreta
gets tekniska och ekonomiska resul
tat. Den förkortade driftsledarekur
sen är på så sätt avpassad för bli
vande jordbrukare, arbetsledare och 
tjänstemän. 

Kursplanen upptar bl. a. ekonomi
undervisning i 100 timmar, bygg
nadslära med inomgårdsrationalise
ring i 20 timmar, maskin- och ar
betslära 104 timmar, redovisningslä
ra 80 timmar och marknadslära samt 
maskinskrivning med sammanlagt 42 
timmar. För kursen utgår studiebi
drag enligt gängse normer. 

Föremål med koboltglasyr har med köpts på någon auktion och vissa av Knattehandbollen i Skurup J 

åren blivit verkliga rariteter emedan föremålen kommer t. o. m .. från Göte- Andra omgången spelas i dag i 

kobolten helt försvunnit i modern borg. Skurups Sporthall. Första matchen / 

tid för denna användning. Samlare Även i antikvitetsaffärerna hälsar börjar kl. 19.00 mellan Heim - Hel

Ekstrand har dock fastnat för dessa skurunsbon ofta på i de närliggande las. Andra matchen går 19.30 mellan • 

speciella föremål och vet också en,städerna Ystad och Malmö. Härfinns H 43-Vikingarna .. Det blir Lugi som / 

hel del om framställningen. I för- mycket att studera och det har också. denna gång står over. l 

ening med andra kemiska ämnen ger hänt att hJ; Ekstrand efter sådana Skurups bridgesällskap l 
kobolten en glasyr med djup färglys-l besök kommit ut ~~ån affäro;n m.ed har spelat en tävling med lottade par. 

ter och det var detta som gJorde att en helt annan sak an han fran bor- De bäs"a resultaten bl . l) T N'ls-

kobolten under en tid var på modet. jan gick in för att fråga efter. son/Le~nart Knutsson,e~S; 2) Nor~/ 1 

Svensken Brandt står som upphovs- K Andersson 83· 3 Nl'ls Han 1 1 

å 1739 '11 k 1 FINA MAJOLIKAPJASER · • • sson 
~an r , tl o bo tglasyren eller .. . .. Arne Andersson, 80; 4 Sven Sjös ten/ ' 

smaltsen som den också kallas med Det dar ~ed saml.~remtresset ar ett Erik Andersson, 75; 5) Göte Nilsson/ 

ett annat namn. arv från faderna, sager hr Ekstrand. E N'l 74 
I föräldrahemmet fanns många dyr-~ ,·-· __ l_s_s_on-'--, - ·-----'------- 

SO-TALET KOBOLTFöREMAL gripar. Därom vittnar de praktfulla 

Dena glasyrmetod daterar sig majolikapjäser som också finns i 

ganska lång tid tillbaka och försvann skurupssamlarens ägo. Majolikan är 

efter en tid. Koboltglaserade föremål en slags fajans som kännetecknas av · · 

har med tiden fått antikvärde och i sin vackra form och färg. Ursprungli- _) /(D ,5~) _ / r' 

dag är detta ganska stort. Hemma i gen hörde tillverkningen hemma på f: (;, el 

Ekstrands våning vid Prästgatan Mallorca, men så småningom övertog 

finns en omfattande samling av detta italienarna framställningen. Allt har 

slag av rariteter. Helt naturligt om- sitt givna värde och bland alla vack-

sorgsfullt uppradade i ett lika antikt ra sakerna skall inte glömmas den 

skåp. Intill ett 50-tai olika föremål omfattande pipsamlingen. Unik i sitt i 
finns att beskåda och dessa har Ek- slag. me.~ tank<; p~ att hr Ekstran d i' 

strand samlat ihop under en tid av aldng SJalv vant rakare. 

ett trettiotal år: · 

TÄTA BESöK I ANTIKVITETS

BODAR 

Nästan varje föremål som hr Ek
strand kommit över så är det tillfäl- 1 

ligheterna som gjort det. En del har t 
han lyckats få tag i genom rekom- 1 

mendation av bekanta~ andra har in-l 

i 



2. 

Danskurs 1 Skurup 

150 elever vid Skurups grundskola liir modern dans. Ledar.e för dans
kursen är affärsföreståndare Stig Lindstedt, Skurup, med assistans av 
sin maka Ing-Britt. Kursen är upplagd på tio lektioner som hålls i sko
lans idrottshall. Eleverna fick ställa upp i långa rader där de fick instruk
tioner av dansläraren, som med hjälp av högtalare fick god :ordning på 

den stora gruppen (bilden) . 

........ M()R och BARN ....... 

Fru ANNE-LOUISE EK, Skurup, med sönerna CHRISTER, 3'12 år, 
och ROBERT, 1 år. ·, (Foto Sernert, Skurup) 

A r be te t 
513 - ~ s 

DIV III 
Skurup-Ystad 7-1 

Tore Nilsson, s, w o, Börje Anders
son, S, w o, Eric Nilsson, S-Nils Stoltz 
poäng, Olle Andersson, S-Nils Mår
tensson 2,30, Lennart Mårtensson, S
B. Lundgren 4,50, Arnold Nilsson, S, 
w o, Rolf Mårtensson, S,-Ingemar 
Olsson 4,55, B. Månsson, Y, w o. 
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l dag är Abbekåskonstnären Oskar Albin Nilsson 75 år fyllda och: kan 
se tillbaka på 25 år som må lare och konstnär . 

. ., - ~-

Det konstnärliga fick vika 
,för 'kampen om brödfödan' 

D REDAN som ung hade · tiden fick han lära sig att 0 I DAG är han 75 fyllda han på 40-talet fick det så , 
O s k a r A l b i n N i l s- ta vara på sig själv och det och l~arr · se tillbaka på bra ställt att han fick chans 

s o n i Abbekås fallenhet konstnärliga fick stryka på 25 år som målare och :1\onst~ att helt gå ö~ er till sitt 'kära 
för det . konstnärliga men foten för :'kampen om bröd- när. Han är nöjd med sin måleri. l som så många andra på den födan". insats - och. är , glad att ·- SISTA SIDAN - .3 
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•••••••••••••••••••••••••• 
O. Albin är pseudonymen 

1/ör känd Abbekåskonstnär 
l - Abbekåsbon Oscar Albin Nils- lenhet för det konstnärliga. Detta del konstverk blev sålda. De sista 
son, pseudonym O. Albin, är nöjd fick utlopp i form av träsniderier. åren har dock abbekåskon'stnären lä
med sin insats som målare och konst- Måla tavlor var än så länge ett okänt 
när. Han började måla på allvar först begrepp för den unge grabben. ·Han tit utställningarna vara, men fortia-
vid 56 fyllda. I dagarna har han fl- väJCte upp och ;fick som så många ~a;~e~ålare han när inspirationen 
rat sin 75-årsdag. Det är 25 år som andra på den tiden lära sig att ta 
målare och konstnär, och denna tid vara på sig själv. Det konstnärliga 
har gett Abbekåskonstnären många fick stryka på foten för "kampen 
trevliga kontakter med övriga måla- om brödfödan". 
re och konstutövare i Sverige. Efter några år satte Oskar Nilsson 

upp trädgårdsmästeri och detta tog 
- Redan som ung pojke hade Os- nästan all hans tid i anspråk. Vis

ear Nilsson, som han mest ka!Ias, fal- serligen försökte den konstnärsbe-
..__,.. gåvade abbekåsbon att någon gång 

slita sig loss och koppla av framför 
staffliet med målarpensel i hand. Men 
det gick inte att få någon helhet i 
konstnärsutövandet Oskar Nilsson 
slets mellan sitt yrke och sitt måleri. 

Avgörandet kom på 40-talet. Då ha
de Oskar Nilsson gjort s~tt val och 
hade så pass ställt att han beslöt gå 

l 
över till sitt kära måleri helt och 
hållet. Men abbekåsbon fick inte rik
tigt ut vad han ville ha ut. De ele-

l
mentära grunderna hade han aldrig 
fått tillfälle att lära sig. Målaresko
lan i Malmö blev nästa steg och det
ta ångrar abbekåskonstnären absplut 
inte. , 

På målareskolan lärde han att kän
na konstnärslivet på riktigt. Impul
serna kom slag i slag. Han förstod 
att utlandsresor var nödvändiga för 
att få så stor vidd som möjligt på 

l' målerikonsten. Tillsammans med ett 
par målarekolleger gav han sig år 
1947 ut på en omfattande turne bl.a. 
till Frankrike, där han låg fyra må-
nader i Sant Tropez, vidare till ·Ita
lien, Spanien och Tyskland. 

Vid tiden när den sydskånske må
laren gjorde sin resa lägrade sig än
nu krigets minnesmärken över de 
platser man reste. Detta har bl. a. 
inspirerat Oskar Nilsson till en av si
na tavlor, där man ser en folkhop på 
flykt genom en trång passage. Flyk
ten har han ytterligare symboliserat 
genom en fågelskock som far samma 
väg som flyktingarna. Oskar Nilsson 
balanserar således mellan det kon
kreta och det abstrakta i sin målare
konst. 

Efter utlandsvistelsen följde en rad 
utställningar, bl. a. då på SDS-hallen 
i Malmö, Söderslätts konsilförenings 
lokaler, Ystads konstmuseum, konst
föreningen i Hammenhög och Olof
ström. 

- I början var det oerhört ner
vöst, framhåller Oskar Ndl~son, in
nan man visste riktigt hur det skulle 
slå ut. Men mottagandet av utställ
ningarna blev gott från konstkriti
kernas sida och detta gjorde att en 

A. A-n 
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., Värden för 2 miljoner kronor till spillo 
\pROBLEM FÖR BÖNDERNA 

) En explosionsartad brand utbröt på söndagsmidd~gen i ·skånska Lantmännens Maskinaffär AB:s 
k~mtors- och lagerlokaler i Skurup. Lokalerna och 
heta lagret gick till spillo. Tillsammans represente
rar det ett värde av cirka två miljoner kronor. De 
brunna lokalerna ligger mitt i samhället, men då 
det vid brandtillfället var vindstilla fanns ingen 
risk , för att branden slm1le sprida sig. Värdefu1la, 
fabriksnya maskiner blev lågornas rov. Allt var för
säkrat. 
Elden upptäcktes kl 11.55 av en fru man ännu inte med säkerhet. Polii en fastighet mitt emot. Då vällde sen skall i dag börja en undersök•rök upp genom taket. Skurups brand- ning. Det brann ännu sent på sönkår larmades, men kunde inte rädda dagseftermitldagen och det var då vare sig fastigheten eller lagret. alltför varmt för att man skulle Det enda som hann räddas undan kunna ta sig in i lokalerna. Polisen den våldsamma branden var pappe- tror dock inte att branden är an-ren i bokförings. och chefskontoren. lagd:.. . .. . Däremot ·brann alla lagerchefens Mo]hgen k:m mäla~farg och kemi-papper upp. k!lher S()m forvaras 1 b?"ggna~en .~a • .. . sJalvantant Man g1ssar aven pa moJ-Lagercij~f .Karl Mansson berattar. ligheten att värmepannan har explo- Jag forsokte rusa m på mitt kon- derat. 

~or for att radda m ma papper!. _men Polisman Tage Nerdevi kom förbi Jag var t\ru~.gen att retn e1 a for att strax efter det att brandkåren Jam-mte bli rol\forg1ftad. .. .. • _ Reservdelslagret var helt fyllt mats. Han. berattar att rok da bolocn värderas till mellan 800.000 och made ut langs den vmltelbyggda fasen miljon kronor. Allt brann upp. tighetens takås. Det tyder på att en Dess~tom blev hela byggnaden total- snabb och häftig övertändning skett forstord. . .. inomhus. Brande,n betyder ett stort avbrack .. . för rörelsen och stora problem för Ett problem for polisen under lantbrukarna i trakten. Dessa får nu släckningsarbetet var trafikdirigebege si~. till MaJ.mö, Trelleborg eller ringen. Man fick sätta ut sex polisYstad for att hamt.a reservdelar t1ll män i det s k · femkorset för att försma lantbruksmaskmer. 
Däremot skadades inte verkstaelen 

och ett intilliggande förråd med cir
ka 10 traktorer. Man tror också at! 
papperen i firmans kassafack skall ha 
motstått den fruklansvärda hettan. 

Tomten där maskinaffären låg ägs 
av KF och till sommaren skulle hu
set ha rivits, då SLM flyttar till ny
byggda lokaler. Fastigheten är en av 
Skurups äldsta och har flera gånger byggts om. 

Var och hur branden börjat vet 

hindra krockar och stockningar. Väg-
korsningen var belamrad med slangar 
undPr släckningen. 

Rökutvecklingen blev som synes enorm vid den explosionsartade branden i Skånska Lantmännens Maskin
affär AB:s lokaler i Skurup. 
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Sk~urup vållade • Brand l 

skador för två miljoner 
Söndagens våldsamma brand vid Skånska lantmännens måndagen startar utredningen står flera teorier öppna. 

maskinaktiebolag i Skurup förstörde värden för inemot Branden fick ett explosionsartat förlopp och Skurups brand-

två miljoner -kronor. Ingenting kunde räddas ur den stora kår fick helt inrikta sig på att rädda intilliggande bebyggelse. 

lager- och kontorsbyggnaden. Orsaken till jättebranden Den intensiva och kvävande röken från eldsvådan lade sig tät 

är ännu höljd i dunkel- när kriminalpolisen i Ystad på över hela Skurup. 

Förste !kriminalassistent Paul Ols- på grund av Iriskerna att förstöra VÄLFYLLT LAGER 

son rtill SDS: - Tidrl@a~St under mån- splåJr och ledtrådaJr.( Uppgifterna om t~IDo,givna vär-

dagem vågar vi göra ett uttalande Urtrecl!ruing;smännen påpekar att det den för två miljoner !kronor är offi

om oJ:Saken till lbrandem.. Tills v:iJda- ror- da~en inte filnns anledrun:g att ciella. Reservd>e.Lslagret till bl a lant

re är resterna av bY'ggnadJen avsp•äJr- misstänka ~b:ran.d även om en bruksmaski!ner haT i d~aJI"na blivit 

rade, . ingen får komma i närheten sådan inte helt ikan uteslu,tas. fullstärudJi,gt !kompletterat. 

Det kusliga. skådespelet har nått sin klu.lmen, hela, byggnaden är ett brinna,nde, glödande och rö•kigt inferno 

För maskinbolagets reservdelsdi
strikt innebär branden någonting av 
katastrof. Det kan ta mycket lång 
tid innan lagret blir så komplet
terat att det kan klara distriktets 
behov. Lantbrukarna är allvarligt 
bekymrade. 

I ~ontol's- och lagerb~ggnaden 

fa<nns ingen. verksamhet varken un
der lördagen eller sönda,gen. Endast 
ett paJr av företagets tjänstemän. ut
rättade några snabbärend~n i 'byigg
nad€11J på lördagen. 

ViclJ middagstiden llljpptä~te en' per
soo. att irÖk började sippra ut frän, 
!byggnaden. Han förstod vad det gäll
de och larmade brandkår och polis. 

BöRJAN I PANNRUMMET? 

Lagerchef Karl Månsson - som 
fick sitt kontor med många oersätt
liga handlingar totalt förstöti - gis
sar personligen att branden börja
de i pannrummet, eventuellt genom 
någon läcka i en ledning till olje-

J(atastroj· för jordbruket 
p~an. Någon annan uppvärm- Kontors- ocih lagerbYJ&gnaden var ännu på söndagskvällen ingen aning Någ001 överhängande fara för an

nmgsanordning fanns inte i byggn,a- rnyc.k,et garnmal och sku,lle enligt pla- om. n an beby,ggelse kring det s k Fem

den. nema rivas om något halvår. Nya Lagerchef Karl Månsson frarnhål- k;,orset [ Skll.T'Up var det inte sedan 

Till polisens teorier h.ör oc-kså fel bygJgnader att tas i bl"lllk är redan ler emellertid: _ Visst blir den ,bvandmännen ikommit i verksamhet. 

på de elektriska installationerna el- UJlJder uppförande. närmaste tiden svår men vi gör allt Däremot oroade man si,g ett tag för 

}er eventu•ellt en s-jälvantän.dnin g i 

br•äm:tbara vätskor och ffuemål i rnå
larverkstaden. 

Omkring 15 personer hade sin för att få hålla i gång så länge som en lbensinstati~n me.d nedkrävda d-
verksamhet förlagd till den total- t ~ g d 1b 
fo"rsto"rda byggnaden. Hur det nar" ·- möJ"ligt Sannolikt täcker försäk s erner som .] ger 1 orne e ar an-

. - slutrung till det brunna huset. Ex-

mast skall gå för dessa hade man lingar värdet av det brunna. plosion:sfaran. var dock snart över. 

'==============~~====,;;,====~===.,;~_: ___ ..;._..,..======"'i BramJdmännen fick a:rbeta :hela s'Ön-

dagsefterrnidda·gen med efterslläck

cingsarbetet. 



- _Av ALLAN ANDERSSQN -

Värden för ca 2 milj. kronor gick 
under söndagen till spillo när la
ger- och kontorslokaler vid Sl,åns
ka Lantmännens Maskin AB i Sku- . 
rup ba~ mid till grunden. Bran" . 
den upptäcktes vid 12-tiden på mid
dagen och Skurups. Brandkår' xyck
te omedelbart ut till brandplatsen. 
Redan efter en halvtimme stod def 
klart, att inget stod att rädda då · 
elden spred sig explosionsartat 
bland det eldfängda materialet i 
lagerbyggnaden. 

rådde vindstilla vid b1·andti1Hället. rups Konsumentförening, som lger 

Men hade så inte varit .fallet kunde tomtmarken, ska bygga en var\lhall 
brand.en f~~ e? omfattnmg av oana- på platsen. Nu kommer · maskinaftä
de matt. Sarsklit som en del gammal ren att få dras med provisor:ium fram 
~ebygg.els~ lll_(!d eldfän~d~ papptak till nybyggnaden blir klar ... Så värst 
hgger mtill den nu eldharJade bygg- långt kommer dock inte kontoret ett 

nåden. ~lytta då en ' lokal står torri< · tv:ärs 

NYA LOKALER 
över gatan i .förutvarande- Håkaru~

sons Livsmedelsaffär. Här kommer 

För Skånska Lantmännens vidkom- man att inrymma ·kontoret så länge. 
mande kom branden i viss mån oläg- I.agerutrymmena ska flyttas till ma
ligt. Om ett halvår ska man näm- skinverkstaden, , som ligger · i en arr-

I
ligen flytta till nya lokaler på kö-l gränsande . byggnad till · den . nu• eld

pingens industriområde emedan Sku- härjade. 

Redan efter en timme var byggna
den så gott som helt nerbrunnen 
trots brandmännens ansträngningar 
att försöka begränsa elden. Man lyc
kades dock radda en del kontorsin
ventarier, då kontorsdelen var den 
sista i byggnaden som angreps av 
branden. Ett kassavalv med värde
papper kunde dock inte nås . av 
brandmännen· och .ännu sent- på ef
termiddagen visste man ej om detta 
utstått den intensiva hetta som u t 
vecklades vid den explosionsartade l;! 
branden. - · l 

ORS,AKEN OKLAR 

Hur branden uppstått är ännu ej 
fastställt avi kriminalpolisen i Ystad, 
som har hand _ om· utredningen. I den 
eldhärj_ade byggnaden fanns · också en 
måleriverkstad, där man handskas 
med en del eldfängt materieL Även 
oljeeldningspanna och elledningar 
kan kopplas ihop som brandorsak. 
När elden upptäcktes slog ·den ·först 
upp i byggnadens sydvästra hörn. 
'Brandmännen försökte ta sig in i 
byggnaden med hjälp av rökmask 
och därifrån försöka 'kväva elden. 
Ganska snart måste man ge upp det
ta försök då risk fanns för att taket 
skulle störta in. 

TRAFIKHINDER 
Då brandplatsen · ligger · strax intill 

Femkorset, Skurups trafikknutpunkt, 
uppstod ganska snart blockningar i 
trafiken och polis fick ingripa för . 

1 att dirigera om denna . . Åskådarnas 
antal var också stort på platsen, men 
här behövde . polisen aldrig ingripa 
då .. man höll sig på -respektfu,llt av
stånd. Det signalerades nämligen ex
plosionsrisker då en del oljefat och 
annat fanns i byggnaden. Dessbättre 
inträffade ingen sådan. Någon ·egent.- · 
lig fara för den kringliggande be- ' 
byggeisen fanns heller inte, då det Disponent Sture Andersson räddar telefonväxeln ur det brinnande huset 

f 
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A L L e hc h rl u. 

Värden för över en miljon 
förstörda vid Skurupsbrand 

Elden utvecklade en svart och besvärande rök och brandmännen hade ett besvärligt arbete. 

Värden för över en miljon kro- fanns på. kontoret. Maskiner och Hettan pä brandplatsen omöjlig

nor gick på. söndagen till spillo maskindelar från lagerlokalerna gjorde för polisen att gä in bland 

när Skänska Lantmännens Ma- kunde inte räddas. resterna av byggnaden. 

skin AB:s kontors- och lagerlo-
Branden var mycket svär- Tack vare vindstilla var inga 

kaler i Skurup brann ner till 
släckt för brandkären som hade närliggande fastigheter i fara. 

grunden. 
ett styvt arbete i fyra timmar 

Branden upptäcktes strax före innan man fått elden begränsad. 

kl 12 av en dam som bor mitt I gär kväll övertog polis och per

emot. Branden utbredde sig ex- sona! frän företaget vakten över 

plosionsartat och Skurups brand- brandplatsen. Först vid 19-tiden 

kär hann inte till platsen förrän var branden släckt. 

hela byggnaden var övertänd. Hur branden uppstått visste 

Det enda som kunde räddas man på. söndagskvällen ing

från byggnaderna var vad som enting om hos Skurupspolisen. 

En enorm rökutveckling uppstod 
vid branden och lockade massor 
av folk till platsen. 

Deri nedbrunna byggnaden 
skulle ha rivits om ett halvår. 

Brandchef Hjalmar Larsson 
berättar att släckningsarbetet 
var mycket besvärligt men att 
man lyckades bra i förhällande 
till det rädande läget. 



"Maskerad'.-: pjäs av Ludvig Holberg, gavs på lördagskvällen på Skurups 
folkhögskola. På bilden fr v Bengt Ake Larsson; Hammenhög, som Jeroni
mus, Lars Andersson, Ystad gestaltade Henrik Leanders betjiint, Chri-

stine Persson, Skivarp, Jeronimus maka. 

Tvillingar och Holberg 
på elevmöte l Skurup 
Populära gäster på Skurups folk-· Traditionellt följde efter föredraget 

högskolas elevförbundsmöte under ett teaterstycke av skolans nuvarande 
lördagen blev tvillingbröderna Lasse elever. Liksom alltid. var detta fram
och Olle 'Nilsson från Småland. Dessa, trädande .en prägel av god klass. Den 
som numera turnerar i folkpar'kerna pjäs, som framfördes, var hämtad ur 
och även fra111trätt i TV, har tidigare Ludvig Holbergs produl<:tion. Regissör 
varit elever vid Skurupsskolan. Brö- var mag B. Järneström. Slutligen 
dernas sängarförmåga upptäcktes 're- följde så dans och som ovan nämn.ts 
dan då, men nu har de blivit full- s~ngframträdande av tvillingarna Nils
fjädrade artister. son, som hade sin kvinnliga partner 

Tvillingbrödernas sånginslag hörde 
till en av programpunkterna på mö
tet. Detta började med hälsningsan
förande av rektorn på skolan Stig 
Lundgren, varefter följde korta för
handlingar. Ett föredrag hölls av ,fil 
mag Bengt Englund. Han berättade 
om en resa i Brasilien och visade 
även intressanta bilder från denna 

"Majsan" Mattsson med sig. 

Nyantagna elever. Vid Sköndals
institutet, sociala linjen, har bl a föl
jande elever nyantagits: Elisabeth 
Johansson, Torup, Mona Johansson, 
Hälsingborg, Bo Knutsson, Lund, He-
lena Nilsson, Karlshamn, Anna N0r
borg, Slöinge, och Anders Twete, 

r_e_s~a~·--------------------------~~H~a~·l~si~n~g~b~o~rg~. ---------------------

Stort elevmöte • Skurttp l 

God teater, fän;gsla.nde föredrag och såingu;nderhåll.ning var ingre
diensermil i det underhållningsprogram som or<)nats när Skurups folk
högskolas elevförbund under lö'l'dagen höll vintermöte. Många rorna 
eh~ver hade 1rtftumit sig för 8/tt träffa sina f d lärare. Skolans :rektor 
Sti1g Lund;gren hälsade · vällkommen .till mötet. I hälsiJJingsamförandet 
framhöll rek•torn att en ny skolbyggnad är und'!!r UJ>pförande och att 
den.rua kanske skall bli klar så att elevförbundet kan hålla sitt som
marmöte där. Korta fövhandlinga!l' följde därefter och sedan var det 
dags för underhålln:ing. Först berättade .fiL mag Bengt Englund om 
BrasHien. Därefter följde . teater av de elever som nu vistas vid skolan. 
Liksom alltLd var denna pjäs, en Ludvig Holbe:rgproduktion, av god 
klass. Som regissör stod mag B Jär:neström. På bilden ses fr v Lars 
Andersson, Ystad, som LeandEi'l's betjänt samt Bruno Lindblad, Simris
hamn, som Learuiers soTh. 
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Mä.nga på elevförbundsmöte 

j med Skurups folkhögskola 
l . 
l 

l 

l 

De kvinnliga inslagen i Holbergspjäsen på Skurups folkhögskola var 
fr. v. Birgilla Kempe, Glemmingebro, Margaretha Fredriksson, Hässle

holm, Yvonne Hyberg, Skurup och Christina Persson, Skivarp. 

Slmrups folkhugskolas elevförbund höll under lördagen vintermöte. 
Bland de nfu·varande märk tes närmare 100-talet gamla elever och mö
teslokalen var faktiskt till gränsen fylld när rel\tor Stig Lundgre11 
hälsade välkomen. Ett trevligt program hade utiormats och efter 
förhandlingarna bjöds de närvarande på föredrag från Brasilien av 
mag B. Englund samt teater. Samkväm med dans avslutade. 

Vid förhandlingarna blev det val var avverkat blev det så tid för tea
i av styrelse för elevförbundet vilken ter. Den pjäs som framrördes var 
l ·T d" • D ' Ludvig Holbergs "Maskerad", en 

l va Jes vart tre Je ar. en nya sty- gama! fin klassiker där huvtidrol-

Lantbruksskolan 
fick 100 kr. vid 
kursavslutningar 

Skurups lantbruksskola hade · un- · 
der lördagen avslutning på två av 
sina kurser. Den ena av dessa gäll
de byggnadskursen i vilken 11 .ele
ver deltagit och den andra ·en trak
torkurs för lantbrukare. 
Byggnadskursen har pågått ·under 

en tid av fyra veckor oc'h eleverrna 
har här fått grundlig inblick i hur 
man bäst klarar av underhåll på 
lantbrukets ekonomibyggnader samt 
dessutom byggnadsplanering när det 
gäller nybyggnation . Kursen har inte 
bara gett teoretisk inblick utan del-

1 tagarna har även fått ägna sig åt· 
praktiska uppgifter såsom snickeriar
beten, murning, gjutning och en del 
annat. En av huvudlärarna har ing. 
Persson, Skurup varit och andra som 
undervisat är Nils G. !Nilsson, Genarp 
konsulent och en del andra byggex
perter. Vid avslutningen var det Hen
ry Gustav~on som förde elevernas 
talan och överräckte blommor som 
tack till rektor och lärare. 

Vid traktorkursen var det · lantbr. 
Per Arne Akesson, Anderslöv som 
framförde elevernas tack för under
visningen. En vecka har denna kurs 1 

pågått och deltagarna har här haft 
egna traktorer med sig som an un
der lärares översyn fått gå igenom. 
En kursavslutning har dessutom 
gjorts under den gångna veckan .i 
de'n svetskurs som en studiegrupp 
från Skårby RLF-avd. genomfört. Ar 
ton stycken har deltagit och kursle
daFe har varit agr. Alf Bjelk~-Hol
termann och yrkeslärare Lars Sand
qvist vid lantbruksskolan. Vid av
slutningen var det Per Erik Månsson, 
Gusnava som förde elevernas talan 
och överräckte blommor samt en 
summa på 100 kr att placeras i den 
konstfond som finns på lantbrukssko
lan. 

Anderslöv vann 
match i Skurup 

relsen kom att bestå av rektor Stig len gjordes av Lars Andersson, 
jLundgren ordf. och övriga ledamöter Ystad som Henrik Leanders betjänt. 
j blev Lars Larsson, S tegla1,. Jan Denna roll bar den unge f~lkho,g-
. E "k Th k M l .. Ak w·n skoleeleven uppe med verklig for- Skurups AlF förlorade sin första 

l 
fl Y esson, a mo, e 1 Y tj änst. Även de andra rollil:mehavar- träningsmatch för året mot Anders-

Ni._.son, Malmö och Kjell Ahlberg, na spelade verkligt gott, vilket åter- lövs BoiK mecl 3-1. Matchen gick i 1 
Vellinge. Suppl. Margaretha Anders-

1

_ig·e· n bevisade a t_ t folkhögskolan .. har Skurup på träningsplanen vid idrotts- ' 
kl å t t rf f platsen på lördagseftermiddagen. i son, Gödelöv och Hans Pålsson, Äng- nog ass ~. sma ea e, ram · ~ran- Trots ett drygt . arbete innan från de , 

' elholm. Revisorer blev Erik And reas- 11 den. Regissor var mag. B. J arne- kommunala verken i ltöpingen att få · 
!son, Skurup och Börje Norrman, ström. . .. . . . planen spelduglig var denna ~ck 
Skurup med Bengt Englund som er-j ~luthgen folJde slt dans · fram t1H knappast lämplig för spel. Vattenpus
'sättare. m1dnatt. Programpunkten med sång- sar och töväder gjorde att man efter 

Efter förhandlingarna följde orne- framförande av "Trilli?garna", som e~. ~ids spel fick springa i rena ler-
d lb· t r. d ··t B t en gång varit elever pa folkhögs;Jo- va!lmgen. Något ordnat spel blev det 

1 E~gl~nd ~r':t rlae~o;v~:;,ag::a~r gjo~·I;g i lan och numera pop-idoler i landets kdärfdö.r. aldrig tadl _omAmden Jl'ämvä.l edtt 
f lk ·k . f k " 11 , . d · tä'll on I honsprov ar n ers ov v1sa e l Brasilien. Det var ett inlevelserikt 0• pat .er • IC ':me ~r,~ ms as sig vara de starkaste. 

'

föredrag och till detta hade före- da en 1 sangartnon insJuknat. __ _ 
dragshållaren många ekra och ta- A. A-n. 

I
lande färgbilder att visa. Föredraget 
var betitlat "Oba", ett portugisiskt 
uttryck som betyder att allt går en
ligt ritningarna .. 

Man samlades därefter i matsalar
na~ för kaffesamkväm och när detta 

10 

Odont; kand. Gösta Lindgren med ma
ka-n sekreterare Gunilla Nilborn, 
Malmö. (Foto: Holst, MaJmö) 

) 

Trädgårdsmästa·re Mats Magnusso~, 
Sandviken, med makan Brita Wil
helmsson, Skurup (Foto: Sernert, 
Skurup) 



Kontorist Lena Hansson och disponent Sture Andersson räddar pärmar ur de eldhärjade lokalerna i Skurup där bara murarna 

till första vån ingen finns kv.ar 

Experter tillkallas 
i Skuruf!sbranden 

Kriminalpolisen i · Y stad 
kallar på experter för hjälp 

med utredningen av sönda~ 

gens tvåmiljonersbrand hos 

Skånska lantmännens rna

skinaffärs AB i Skurup. 

Ännu sent på måndagskväl

len hade man ingen aning 

ont brandorsaken· även om 

Forts. nästa sida D 

vissa teorier börjat fram· 
träda. 

Misstankarna riktar sig 
främst mot värmepannan som 
i den gamla byggnaden visaf 
tendenser att mankera några 
gånger. En av teor.ierna är att 
ett oljerör brustit och därige
nom spritt elden. 

Även det elektriska syste
met skall noga kontrolleras i 
den mån det går efter de sto
ra skadorna. För detta arbete 
kommer en elingenjör att an

litas. 
Praktiskt taget hela mån

dagen var kriminalpolisen sys
selsatt med undersökningar på 
brandplatsen. Några ledtrådar 
av värde fann man inte. 

I företagsledningen säger 
disponent Sture Andersson till 
SDS: - Inga anställda blir 
utan arbete genom branden. 
Vi har genomfört omdispone- · 
ringar som garanterar full sys
selsättning. En del av man
skapet får hjälpa till med 
uppröjningsarbetet sedan ·ut
redningsmännen blivit klara. 

Exakt hur stora värden som 
gick till spillo genom branden 
kan ännu ingen överblicka. 
De två miljoner kronor som 
prelm;inärt nämndes timmar
na efter branden ser dock ut 
att stämma ganska väl. 

Kassavalvet i byggnaden -
som man på söndagen inte · 
kunde öppna - visade sig se
nare mycket väl ha skyddat 
många oersättliga handlingar. 

Företaget har redan försökt 
ersätta en del reservdelar som 
först9rdes vid branden för att 
i bästa mån klara högsäsong
ens efterfrågan. 
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KassavUlv klarade hettan 
vid storbranden • Skurup l 

Här är man i färd alt läna kassavalvet med de vikliga handlingar som klarat sig. 

Upphovet till branden under sön

dagen vid Skånska Lantmännens 
Maskin AB i Skurup, då lager och 

kontorsbyggnader brann ned till 

grunden, är ännu så länge olöst. En 

expertkommission med kriminalas

sistent Paul Ohlsson, Ystad, i spet

sen var sysselsatt hela måndagen 

med utredningen kring branden. Man 

lwmmer att fortsätta denna i dag 

och hoppas då kunna fastställa brand

orsaken. 

Enligt vad kriminalassistent Ohls
son meddelade under måndagsefter
middagen har inga fler alternativ 
kring branden dykt upp än dem man 
antog under söndagen. Såleles arbe
tar man mad teorierna kring värme-

' panna, elinstallationer och måleri
verkstaden som brandorsak. Natur-

< ligtvis kan inte teorin om att bran
den kan ha varit anlagd helt uteslu
tas, men denna betraktas som mindre 
trolig. Under tisdagen kommer att 
tillkallas en ångpanneexpert för att 
närmare granska möjligheterna om 
branden kan ha uppstått genom 
värmepannan. J 

Glädjande var däremot beskedet 
om att alla de viktiga värdepapper, 
som förvarades i ett särskilt brand- \ 
säkert valv i den eldhärjade bygg
naden, klarat den intensiva hettan. 
Det var med spänning man grep 
sig an verket att öppna valvet för 

i 'l.. 

att se hur det såg ut inuti. Det vi
sade sig emellertid att alla hand
lingar och dokument klarat sig. En
dast några hade fått obetydliga vat
tenskador vid den intensiva vattenbe-

gj utning som brandmanskapet hade 
på valvet hela tiden, sedan man bli-. 
vit uppmärksam på vikten att hålla 
detta under uppsikt så att värmen ej 
blev för stark. 



* * * * * * * * * * *l. 
·VÄRT ATT SE OCH HÖRA 

GUNNEL NILSSON och LENNART KJELLGREN -populärt par, som i kväll underhåller i TV frd.n 
Vellinge gästgivaregård tillsammans med bl a THORE SKOGMAN. 

- ' 

Svensk TV 

Kl 09.00 blir det en morgon
stund för de yngsta, "Titta, leka, 
lära". 

Kl 09.30 Skol-TV: Utblick. 

Kl 10.05 Skol-TV: Läger-
skola. 

[(l 13.05 Skol-TV: Ekonomi. 

Kl 14.00 Repris: Melissa. 
Femte avsnittet. 

Kl 14.30 Repris: Mitt i bullret. 
Från den 2 mars. 

Kl 15.00 Repris: Tid för an
nat. Från den 5 mars. 

Kl 15.30 Repris: Paragrafer 
och människor. Från .den 4 febr. 

Kl 16.30 kommenterar Bengt 
Bedrup ishockeymatchen Sovjet
Sverige i Tammerfors. Kan säkert 
bli spännande. 

Kl 18.45 "Les fran~ais chez 
vous". 

Kl 19.15 får vi ett samman
drag av ishockeymatchen Sovjet
Sverige. 

Kl 20.00 bjuds det på Gam
maldans från Vellinge gästgivare
gård. Medverkande är bl a Thore 
Skogman, Gunnel Nilsson, Len
nart Kjellgre:n, Göingeflickorna, 
Gösta Jahner samt Einar Bodins 
och- Staffan Akerbergs orkestrar. 

Kl 20.30 får vi ett reportage 
kallat "Dokumen 65". Det är 
sammanställt av strövtågarparet 
Karl-Axel Sjöblom och Roland 
Hje fte och handlar om svenskby-
borna. · 

Kl 21.25 kommer ett nytt 
avsnitt ur · den internationella 
äventyrsserien "Svindlande af
färer". 

Kl 22.25 -får vi en rapport 
från riksdagen. 

Kl 20.20 sänder Danmarks 
TV ett internationellt jordbruks
magasin. 

Kl 20.55 visar man ett tyskt 
TV -spel kallat "Generalens hund". 

Kl 19.05 är det dags för "Vi 
i 5:an", den populära frågetäv
lingen för femteklassister. I kväll 
möts Eksjö och Kalix. Berndt Fri
berg är programledare. (p l). 

Kl 19.30 undrar profes5or Jo
hannes Lindblom "Vad är en pro
fet?" Han belyser Israels profeter 
rent psykologiskt. (P 2). 

Kl 20.00 kommer Brian Matt
hew med "Top of the Pops". (P 3). 



Många värdesaker sålda 
på Skoghult vid Rydsgård 
• 
Ett verkligt eldorado för konst-

och antikvitetskännare skulle man 
väl kunna kalla onsdagens auktion 
vid Skoghults gård nära Rydsgård. 
Här försåldes hela det värdefulla 
inr~ boet, bestående av massor med 
antika och för-!läma saker. Att boet 
skingrades berodde på att ägaren, 
överingenjör C. W. Kemner, nu för
sålt gården och därför tänker lämna 
den. 

Publiken var kanske inte så stor, 
men de som var närvarande var 
däremot kännare och spekulanter. 
Förutom en del av de större gods
herrama i södra Skåne märktes ock
så rikligt med inslag av antikvitets
handlare som här funnit ett rikt till·· 
fälle att kanske kunna förse sig med 
dyrgripar. Det fanns också mycket 
att välja bland, antika silversaker i 
danskt och svenskt silver, pampiga 
ljuskronor, vidlyftiga prydnadspjä
ser och statyer, byster och mycket, 
mycket annat. Auktionen började kl 
10 på förrniddagen och tiden fram 
till middag gick åt att sälja diverse 
hushållsutensilier samt möbler. Des
sa som var i gott skick blev trots detta 
ganska billiga. Det var endast några 
enstaka exemplar som sköt upp emot 
tusenlappen. Däribland kan nämnas 
en stilsoffa i blommig plysch. På 
eftermiddagen blev dyrgripama för
sålda och där blev det helt andra ' 

Fru Solhveig Kemner, Skoghult, med en tjusig silverskål i äkta hand
arbete. På bordet syns för övrigt olika saker i danskt och svenskt silver 

priser. En bricka i danskt silver betalades 5.700 kr medan de övriga 
såldes för 550 kr, soppterin 560, en igck i prislägen på 3.800, 1.050, 450 
antik kaffekokare i silver gick till och 420 kr, allt efter storlek. Stat;·er 
1.250 kr. Att silvret var förnämt vi- på sockel såldes för tusenlappen 

\sar bl. a. priset på 7 stycken silver- jämnt, för mattor bjöds också priser 
1
skedar som kostade hela 1.200 kr. I på tusenlappen och osignerade tav
övrigt kan nämnas ett dussin tekop- lor korn upp-till 850 kr. Alla tycktes 
par för 550 kr. vara nöjda och det tycktes också 

Ljuskronor fanns också i mångfald auktionsförrättaren Theodor · Pehls
och dessa verkligt förnäma saker \son från Tornelilla dch roparen : Stig. 
steg högt i pris. För den dyra~te Lihderoth. 
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LSI-r D l.CZjJ '-b s 
Pigg 77-åring i SandUkra 
är inte rädd för höjder 

O FORTFARANDE gott en ungdom längre. Han har nom högt uppe i kronan på O NOG TYCKER vi . att 

virke syns det enligt bil- nyligen fyllat 77 år. Detta pileträdet. Inte·heller är det det är spänstigt gjort 

den att döma vara både i syns då rakt inte vare sig någon konst att gå på höj

f. d. fjärdingsman F r a n s på g-ången eller i rörelserna den fastän pileträdet mäter 

A l m k v i s t, Sandåkra, o. för övrigt. sina modiga fyra meter. 

i pileträdet som han håller O JAG KÄNNER mig lika Jag lider varken av yrsel 

på att skära ner grenar på. spänstig nu som förr, eller annat som sätter hin

Nu hör till saken att fjär- säger den gamle krutg-ub- der i vägen att gå på höj

dingsman Almkvist är ing-- ben, när vi träffar på ho- den. 

Rektor Gunnar Knutsson, Skurup, och disponent Per Schmidt, 
Jordberga, var arrangörer av jordbrukardagen. De ses här t. v. 
på bilden tillsammans med föredragshållarna, agronomerna Ha-

rald Nilsson, Åkerslund och John E. Nilsson, Arlöv. 

Betavtal och odlingsförsöl{ 
dryftades på jordbrul{ardag 

Skurups Lantbruksskola och l eliska norteri:IJJgen, har man försökit 

Sockerbolagets gemensamt an- klom;ma ifrän i diet n•ya avta,let. 
. · , . . Där gär man efter pal'isnote-

ordnade JOrdbrukardag 1 går 1 ringen i stäl:l~t. Denrua :notering 

Skurup hade samlat drygt 50-ta- är lägre och mera följsam till 

let jordbrukare. På programmet världsmBJrkiruaden. 
stod anföranden om det nya bet- Efter det gamia avtalet beta-

t l t h b t dli f .. "ks l>a,des 100 kg sock!erbetor, 16-pro-
av a e oc e o ngens orso - ceiJJtiga, med 7.65 ror. Sockli'ets 

verksamhet samt gemensam dis- medelpri;s VJar 87.84 kr med en 
kussion. övre pl'isg'II'äns pä 96.62 kr och 

en nedJI:e pri>sgrämJS pä 79.06. 
SedBJn rektO!I' GunrrwJr Knutsson Motsvrura~!llde sd!ffror i det nya 

väl:komsthähsa,t gav a,gronom Ha

rald Nilsson, Akerslund, en in

geäooe anJaJliys över booavtal•et. 

Han börjrude med det gamla 
avtalet och gav i siffror och ta-

l 
bel>ler en klar öv€1I'sikt hur av
trulet val!' uppbyggt. Det g3Jll'Jl>a 
avtaliet, .som byggde pä den eng-

avbal·et är för 100 kg betOII' 10.70 
kr VBJrvid sköroeskadea,vgiften, 
ungefär 7 öre är imäknta:d. Me
delipriset är 110.67. övre pri:sgrän
sen ligger pä 127.27 kir och ruedre 
pä 94.07 kr. Detta efter en od
!Ji.n!g all! 44.000 ha. 

Infö:nsekwgiften är 67.67 kr mot 

1 
Forts. på sid. 6. 

av 77-åring-en att ännu skö

ta om både hus och hem 

och därtill ansa pileträd och 
trädgård när så behövs. Li

tet flera av den sorten skul
le kanske inte skada att det 
fanns. 

/ 
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III INGET FEL ,PÅ VIRKET! l .. .. 
l ~; =~ 

Högt uppe pileträdets. topp siller spänstige Frans Almkvisl, 77 år gammal. 



J/~- D '·Y~ - L~/) 
~--------~====~~-

RK-UTSTÄLLHIHG l SKURUP OM 
HJÄLPMEDEL AT HANDIKAPPADE 

Inventering av förrådet behövs med jämna mellanrum och här görs en 

koll av kretsordf., Ann-Marie Knutsson (t. v.) och fru Rake! Eiderbrant 

de nya lokalerna på Skurups lekskola. 

Hjälpmedel åt gamla och handikappade har aktualiserats på sistone 
och detta har lett till en utställning inom Skurups rödakorskrets. 
I kretsen har förrådet kompletterats med olika artiklar till hjälp åt 
gamla och rörelsehindrade och det är dessa saker som visas på utställ
ningen. Denna blir i Nygrens möbelaffär på Kyrkogatan. 

P å fredagskvällen var en del av dan man arbetar på inom Skurups
rnedlemrnar och styrelse i gång med rödakorset. Man glömmer inte syfte
att ordna till utställningen som korn- målet med Rödakorset att i första 
mer att visas från i dag en vecka hand göra verklig hjälpinsats åt sju
framåt. Det man koJUp!etterat med kq. där så behövs. 
är t. ex. griptänger som gör det lätta- ----------------

re att ta på huvudbonad, ta på skor- PREDIKOTURER 
na och ta upp något som fallit på 

l golvet. En annan finess är ett robust 
trähandtag att sätta på vattenkra- (For ts. från jöreg, sida.) 

1 nen för att lättare kunna öppna och 
stänga denna. Kretsordf, fru Ann- Vittskövle skolan EFS: To~d. 19.30, 
Marie Knutsson, anser att denna l:>ibetsttud. 
)j:ornplettering av de nya sakerna är Skurup EFS: I dag 14 Pg. _19 Ny
nödvändig då många fråaar om rö- lander, WewteT o. Fonsl:>e11g. Sond. 10 

d k k, h "'l hbb .. t • d ssk . 15 Nyla'l'lJder, Fo·rebeng. 
a m·set. an. )a p a oc l S a me Rydsgårds Missionshus: Sörud. 1<0 s-

lån ur s1tt fon·ad. sk. TOJ.•sd. 19 med!. mötJe . 
Skurups Rödakors har tidigare ett Vallby Missionshus: Sönd. 19 Ny,]Jan-

t rt t lå · .... • d d ll h da der o. Forsberg. 
s_ o .u mngs~orra .. me a e an Klagsto1·ps Missionshus: Månd. 19.30 
~Jukvardsrnater1el. pare_rnot ha.~ man Nylander 0 . Forsoe-ng . 
mte haft något for direkt rorelse- Sörby Missionshus: F11ed. lJ!J, Eng
hindrade tidigare. Därför kan väl sä- ström. 
gas att de nya sakerna kornmit som _Svedala Elim: I dag 19.30 gJ.'lloppm. 
ett värdefullt komplement. Rödakors- Sond. 10 ssk. 16 vekJto-r Bywen. To·r\9d. 
f .. ··• d t . Sk .. · .. d tt t'll 19 ·~° K1100

"'· Olla e l urup ar var esa 1. Svedala Missionskyrka: Sönd. 10 •Sik. 
20.000 kr. Ingen småsumma preciS 18 Kvist.= sÖinJdagskv. OnCS"d. 19 jiiiD. 
men så har man också litet av varje, Torsd. 19.30 noll1l•l. sym. 
bl. a. då: ett katastrofförråd för hjälp V eliinge Missionskyrkan: Sänd. 9.30 
åt 100 personer om så skulle behövas, ~k.· . Mänd. 1'9 joun. Om d. 19.30 syf. h, 

framhåller kretsordföranden. 
8lft'lt{;~iksnäs Missionshus: Sönd. 10 s-

Förrådet har också nyligen flyttat sk. 15 gtr,j ., •Sjöd!in. Tisd. 13 sy;f., 01g>a 

till andra lokaler i källarvåningen NHs•on. 19.30 olif. mö1Je, Sjödlin . 
på Skurups lekskola. Här h a.r man Kämpinge ... Missionshus: Sönd. 119.30 

goda utrymmen där det även finns off. mo.te, SJodm. . 
19

_
30 ' .. Skanor Betel: Tonsd. 18 JUn. 

god reservpla.ts all!eftersorn forråd_et off. möte, SjödJin. 
med åren svaller 1 omfång. Det ar Falsterbo Missionshus: Sönd. 10 ssk: 
sålei!es inte bara ,den ekonorni.ska si- Fnect. 1:8 jrun. <19.30 olflf. möte, S1•öd•in. 

l~ 

Jägmästare Eric Lundqvist 
höll ma~i på Skurupsträff 

Jägmästare E. Lundqvist (andre man fr. h.) tillsammans med elevför

bundsmedlemmarna Eufon Svensson, Sandby, förbundsordf. Alrik Jöns

son, östarp, och Nils Nilsson, Skurup. 

Primitiv magi och allehanda trolldomar var ett av inslagen i det 
medryckande program som lantbruksskolans elevförbund i Skurup ha
de lyckats ordna till lördagens årsmöte. Den man som svarade för 
de intressanta magiska tingen var ingen mindre än jägmästare Eric 
Lundqvist, känd TV -man,. som 'berätta~e om sina vlst~lser i btdo~~;esi
en och dänned sammanhimgande studium av den infodda befolknmg
en. 

Elevförbundsmötet inleddes rnedlbin Jönsson, Skurup. Suppl. i sty
förhandlingar under ordförandeskap relsen lJ;lev ~arl Erik Ohlsson, Li-

Alr'k J" .. Mån 1 hult, Enk Jonsson, Tågra gård och 
av 1 onsson, ostarp. ga e e- Rune Olsson, Vellinge. Revisorer blev 
ver hade infunnit sig och trllsam- Erik Esbjörnsson, Folkestorp och 
mans med damerna var man närma- Harry Olsson, Ellestad med Torsten 
re 200 på mötet. Den äldsta repre- Hansson, Skurup som suppl. Det be
senterade årskursen var 1924-25 allt- slöts också om höjning av medlems
så 40 år sedan skoltiden. Parentation avgiften från tidigare 5 kr till 10 kr. 
hölls allra först över bortgånge lä- Efter förhandlingarna blev det så 
raren Ake Karlsson och i rninnesor- jägmästare Lundqvists tur att prata 
den erinrade ordf. om minnesfonden om religiösa riter i Indonesien och 
över den avlidne läraren som nu är Indien. Ett · inspirerande och medryc
uppe i 3.500 kr och vars ~v kastning kande. föredrag ot?.- inföd0-garnas sätt 
skall användas som premie åt elev. att bh besatta for att hkna andra 

styrelseberättelsen föredrogs innan varelser. En intr~ant film visade 
vallen och denna berättade bl. a. att också en seance, nar en grupp unga 
elevförbundet under året ökat med infödingspojkar blir försatta i trance 
50 medlemmar. De i tur avgående le- för att likna hästar. Också reli
darnötema i elevförbundsstyrelsen giösa riter korn in i bilden under 
blev omvalda på en tid av två år. föredraget som varade nära nog ett 
Dessa var Alrik Jönsson, östarp, par timmar. Slutligen följde så tra
Ernst iNtlsson, Abbekås .och agr. Al- ditionella måltid och samkväm. 



-...,.-------------

Lantliga ryttareföreningarna 
höll årskongress på Svaneholm 

Fr. v. sekr. ryttmästa re A. Ståhle, frihe rre Otto ·Ramel och kaplen 

O . Kiel lander. 

De svenska lantliga ryttareföreningarnas centralförbund höll under 

tisdagen sin årskong ress på Svaneholms slott. --Närvarande vid kon

gressen, som tog hela dagen i anspråk, var ombuden från sammanlagt 

lt ryttareföreningar l landet. Ordföranden för sammankomsten var 

centralförbundsordföranden baron Otto Ramel, Övedskloster. 

Förmiddagen ägnades åt att be- Denna bestämdes utgå med 50 kr : 

handla en del motioner som inkom- från föreningar med ett medlems- l 

mit till förbundet från de olika för- antal lägre än 50. För ytterligare 

eningarna. Av dessa orsakade av- medlemmar därutöver skall betalas 

giftsfrågan till centralförbundet den en krona per medlem upp till 100 

längsta debatten. Det var Skabersjö- medlemmar. 100 kr bestämdes som 

ortens ryttareförening som kommit\ insatstak. I öv-rigt behandlade mo

upp med förslaget om en årlig av- tionerna vissa tävlingsbestämmelser 

gift till förbundet för att på detta som resulterade i ändring av regie

sätt stödja verksamheten. Visserli- mentet. Även kommande statsanslag 

gen påpekades det att förbundet fu-- var uppe _och ventilerades, var·vid 

ligen får sin beskärda del av stats- ordför~nden framhöll att det är 

anslaget som utgår till ridsportens mycket troligt ridsporten detta år 

främjande men att detta anslag inte får ytterligare ökat statsanslag. 

räcker till. Eftermiddagen ägnades åt sight-

Det var främst utformningen av seeing på Svaneholms slott och dess 

dessa årliga utgifter som vållade dis- samlingar samt årsmötesförhand

kussionen. Ett av ombuden ville att lingar. Val förrättades också och av 

man helst skulle gå ifrån denna de i tur avgående medlemmarna 

form av stöd åt centralförbundet och återvaldes O. Kiellander och H. Ar

i stället start rikslotteriverksamhet, vidsson samt nyvaldes tidigare suppl. 

vars netto skulle komma rorbundet H. J arlestam. Suppl. till styrelsen 

l till del. De andra ombudens ställ- blev A. Gudmundsson och Hans Ber

n ingstagande var att lotteriverksam- til Hansson. Till revisorer valdes 

heten är ett alltför osäkert kapitel, Å. Lödby och Bertil Nilsson med 

varför man beslöt om en årlig avgift. Stig Nilsson och Ulf Hallenborg som 

l======-----------Jersättare. Efter valen fö'ljde oriente-

j " j f] /1/ t __. ring om tid och plats för årets ge-

/{ /~J ,) mensamma ryttaretävlingar den 1-4 
juli. Stämman beslåt att platsen fö.r 
tävlingarna skall bli Flyinge. 

Efter förhandling~rnas avslutan
de följde utdelning av förtjänst
tecken och utmärkelser. Centralför
bundets förtjänsttecken i guld till
delades Vallentin Jacobsson, Fly
inge, Per Ove Rosengren, Gärd~, 

Wiveca Thott, Skabersjö, och J ohn 
Nilsson, Skabersjö, Hälsingborgs Ryt
tareförening fick motta major Stjern
svärds memorial och centralförbun
dets instruktörspris tilldelades tjän
steman Åke J ensen, Hälsingborgs 
ryttareförening. Championpriset till
delades Lene Lembke med Sirocco 
från Astorps ry tt<ird öt·ening. Slut-

1 !igen valdes Ossian Nilsson, Slägge
n äs, Ludvigsborg, till förbundets he·j 

1 dersledamot. 



-----------------

. Frågor om kärlek och lantbruk 
Skurupsskolans nya elevtidning • 

l 

Redaktionsslaben, fr. v. Arne Andersson, Skivarp, Nils-Erik Andersson, Kvarnby, Sven-Olof Linders, Sta'llans

lorp, Slen Hansson, önnarp, och Kjell-Arne Danielsson, Hököpinge. 

På Lantbruksskolan i Skurup råder just nu febril verksamhet med att arbeta fram skolans första elevtid

ning. Bakom tidningen, som utkommer vid månadsskiftet mars/april, ligger samtliga elever i skolans grund

kurs. En utvald redaktionsstab på sju man står dock för utarbetandet av annonser och trevliga artiklar. Lars 

Erik Hultgren är redaktionschef och ansvarig utgivare. 

Samtliga tycker det är verkligt sti- och det blir eleverna som skall stå 

mulerande att arbeta fram tidningen. för försäljningen. Ansvariga utgiva

Den kommer att tryckas i A5-for- ren HUiltgren har tidigare sysslat med 

des till kommande eevers trivsel 
pengarna skall användas, och det är 
väl ett initiativ så gott som något; 

mat och omfatta 65 mycket intressan- slika ting när han gick på gymna-_1_..----------------> 

ta , sidor. Förutom annonserna kom- siet i Ystad. Då var han ansvarig ut~ 

mer det att bili alltigenom läsvärda givare för skolans elevtidning. 

saker. Redaktionschefen avslöjar så Syftet med arbetet på Lantbruks-

här i slutskedet, att tidningen bl. a. skolans elevtidning är att man .av 

kommer att upptaga en huvudartikel nettot skall få en grundplåt för iord-

med en stort upplagd enkät, där ett ningställandet av en hittilils saknad 

j30-tal lantbrukare i trakterna kring idrottsplats till skolan. Det blir såle-

Skw'Up bereds tillfälle svara på tre 
d!ika frågor, nämligen om det är lönt 
att vara jordbrukare i dag, om de 
tillfrågade set mörkt eller ljust på 
l jordbrukets framtid, och om jorldbm
ket skall drivas med specialiserad 
drift. Dessutom blir det i samband 
med enkäten specialintervjuer med 
RLF':s förbundsordförande och ord
föranden i Lantbruksförbundet. För 
att stimulera läslusten hos så många 
som möjligt har på ett annat uppslag 

1 
tagits med uttalanden av prästen 

1 M
årten Werner om "äktenskap och 

1 kärlek" - ett spörsmål som torde in
tressera de flesta. Dessutom blir det 

inlägg av hintbr'uksskolans rektor ·och l 
lärare. · · <. ·· • 

Namnet på ·den nya elevtidningen 

var naturligtvis en svår. nöt att knäc
ka, och en omröstning bland elever
na på skolan fick avgöra den saken. 
Man fastnade för namnr.t "Uppehålls
väder", ett ord rätt intimt förknippat 
med lantbruk. - Dessutom kan det 
kanske också underlätta försäiljning
eh, om man kommer ut oc'h erbjuder 
för tre kronor "Uppehållsväder", me
nar ILars-Erik Hultgren. Priset för 

tidningen blir nämligen tre kronor, l 
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-Av Allan Andersson-

D Skurupsgrabben Per Lemwrtsson 
över det praktikantjobb han fick 

är helfrälst 
sig tilldelat 

från Skurups grundskola. Under veckan har han 
nämligen fått segla med Öresundsbo1agets nyaste 
färja Öresund mellan Malmö-Köpenhamn och där 
fått sätta sig in i det imponerande maskineri som 
finns på båten. Per är en tekniskt lagd grabb sam
tidigt som han älskar sjön. Därför valde han prak
tiken i maskinrummet på Malmöfärjan. 

D Att han valde praktiken i maskinrummet på en 
båt har han alls ingen anledning att ångra. Det 

har helt enkelt varit jättekul att få vara ombord och 
just på den_ plat8. på b.åten. där det händer JJåg~m
ting. Där det är liv. 

O Visserligen har Per inte fått greja något själv på 
egen hand. Men han är en grabb som har ögonen 

med sig och själv tycker han, att han lärt fantastiskt 
mycket bara på denna veckan. 

D Det är ett imponerande frautdrivningsmaskineri 
som ligger i skrovet på den nya bilfärjan. Perso

nalen har förklarat för Per att det rör sig om en die
selmotor på 4 000 hkr, vilket också märks när den 
är igång. Då är dånet i maskinrummet öronbedö
vande. 

D Det är sjöingenjör Bertil Hansson som för be-
fälet i maskinrummet. Han har idel beröm att 

ge Per, som han anser varit ·ovanligt vaksam och 
duktig. Det blev också en ordentlig handskakning 
och lycka till i fortsättningen när Per hade gjort sis· 
ta turen på torsdagskvällen. Sen gick han iland, li
tet trött kanske, men ändå med en viss saknad efter 
färjan och de bussiga besättningsmännen ombord. 

2..: 
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• -• 
för so"ffa och fåtölj 

FAVORIT - en grupp med vackert avrundade linjer. Sits~n med lösa skumgummi plymåer. Favorit är en grupp
tillver~ad i hög kvalitet till e~t fördelaktigt Nygrens-pris. Soffans längd är 175 cm, fåtöljens bredd 73 cm. Se och provsitt den hos oss. 



-

F ALSTERBO - en trivselgrupp med vändbara skumgummiplymåer i rygg och sits. 

3-sitssoffa och fåtölj i hög kvalitet till ett mycket fördelaktigt pris. Soffans längd är 

190 cm och fåtöljens bredd 73 cm. Försumma inte att närmare bekanta Er med 

å vår möbel~isning i morgon, söndag. Priset är ........ 913:-

-

ALF A - elegant bokhylla av gedigen kvalitetstill verkning. Hyllans bredd 120 cm, 

höjd 170 cm. Alfa finns att få i teak eller valnöt_ Alfa-hyllan är en prydnad för varje 

hem. Nygrens-kvalitet till lågpris - per sektion i teak endast .... _ .... _ . _ 556: -

Hög fåtöl1 i svart Skaiflor av hög kvalitet - Nygrens-pris .... - - . . . . . . . . 268: -

'). 
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om 
tegel 

:i En som kan berätta om fegelarkilekfur och konslen alt bränna fegel är f. fegelmäslaren vid Börringe fegelbruk J. Alfred Sjögren. 

D EN RIK SAMLING, 
som 

skiftets 
visar upp sekel
tegelarkitektur o. 

konstnärliga inriktning-, 
finns bevarad på Böt-ringe 
tegelbruk. I ett litet oan
senligt skjul på platsen 

finns otalig-a alster att stu
dera. Alster som blev gjor
da till en utställning i Mal
mö år 1896 på vilken det 
då relativt f nyuppförda 
Börringebruket ville visa 
sin klass. 

D EN SOM MINNS om 
förberedelserna och till

verkningen av dessa ut
ställningsalster ar Bör-. 
ringebrukets förre tegel
mästare J. Alfred Sjögren 
nu 84 år g-ammal. Han var 

bara pojken nar den hän
delsen inträffade, men har 
ännu gott minne om allt 
ståhejet och . uppbåde.t av 
konstnärer och modellörer 
kring- utställningsprojek
tet. Dessutom kan Alfred 

Sjögren berätta om Bör
ringebrukets under åren 

skif~ande historia. Han var 
nämligen _ tegelmästare . på 

platsen 19.22-1950 . . 

- SIDAN TV Å -

. . . . .. .. .. .. .. 
i~ 

.. .. .. .. .. .. 
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l Gammal tegelarkitektur och konst 
bevarad på tegelbruket • 

l Börring e 
- Text: ALLAN ANDERSSON - Foto: HANS SERNERT -

Tegelarkitektur och tegelkonst stod i sitt flor i slu
tet på förra århundradet, då också glasyren spelade 
en framträdande roll. Denna smakriktning fortsatte 
ett bra tag in på 1900-talet för att sedan helt plötsligt 
försvinna. Man gick ifrån krusidullerna och över till 
de raka linjerna även i tegelfabrikationen. Ett ställe 
där besökaren kan få en uppfattning om förra seklets 
tegelkonstnärliga arbeten är på Börringe gamla tegel
bruk. Här finns en fantastisk samling bevarad, gjord 
till en utställning i Malmö år 1896, där det relativt ny
uppförda bruket ville visa prov på sin skicklighet och 
sitt kunnande inom tegelfabrikationens område. Ut
ställningen flyttades sedermera också till Göteborg. 

Bland arsenalen av utställnings- gelmästare J. Alfred Sjögren, 84 år 

föremål som Börringe tegelbruk L.en gammal. Han var bara pojke då, 

gången lät framställa finns ännu men förberedelserna till utställ

bevarat jättelika lejonhuvud, klas- ningen var en stor händelse i det 

siska grekiska byster och en del unga brukets historia och därför 

andra personfigurer i helbild. Den 

mest dominerande i samlingen är 

en jättetavla på vilken det står 

att läsa om grundläggaren till Bör

ringe och Y ddinge tegelbruk samt 

datum när bruken uppfördes. Det 

var en dansk murare vid namn' I. 

Köhler som stod för grundandet 

av de båda tegelbruken, varav Yd
dinge numera är nerlagt. 

* Artalet för uppförandet av Bör

* ringe gamla tegelbruk står att 

* läsa till 1886. Inskriptionen bärs 

* upp av två figurer i helbild fö* restältande tegelarbetare. Ett 

* par deviser p_ryc' också den 

* övre och nedre kanten av den * jättelika tavlan, som förmodli* gen varit uppmonterat vid in* gången till Börringebrukets ut* ställningsområde. 

En som minns ... 
- En som minns denna utställ

ning och förberedelserna till den 
är Börri.ngebrukets förutvarande te. 

har den fastnat i minnet. 

- Jag minns så väl hela arsena

len av tegelarbetare och modellö

rer som arbetade på konstverken 
för utställningen, berättar f. tegel

mästare Sjögren, som fortfarande 

bor kvar på brukets område. Det 

va ett stoj och ett stim under 

ganska lång tid och jag tror alla 

var relativt nöjda när arbetena stod 

färdiga. Själv hjälpte jag till med 

att blanda leran. Fast anställd var 

jag inte då. Jag var ju bara skol

grabb, säger den gamle tegelmäs

taren. 

Mycket prydnadstegel 
- Men om detta med utställning

en var extra arbeten, så fanns dess

utom en omfattande tillverlmings· 
serie vid Börringebruket i gamla 

tider, menar Sjögren. Det visar f. 
ö. en katalog som ännu finns be
varad i det Sjögrenska hemmet och 
som upptar över 200 olika tegel
prover. I tillverkningen ingick mas-

Nuvarande tillverkningen är uteslutande tegelrör vid Börringabruket 



Tegelskulptur i all sin skönhel ger dessa alster belägg för som här visas 
upp av nuvarande tegelmästaren vid Börringebruket Karl-Åke Hemlin 

s J.<!) 

ser med prydnadstegel till utsmyck

ning av såväl stora offentliga bygg

nader som arv vanlliga bostadshus. 

Vackra kolonnhuvud med rikt ut

smyckad ornamentering är ett av 

exemplen liksom olika slag av list

tegel avsedda att fogas in som ut

smyckning runt fönsterbågar och 

dörrar. Dessa alster finns lfortfa
,rande bevarade tillsammans med 
föremålen från Malmöutställnmgen. 

Nytt bruk 1908 
* Tillverkningskapaciteten blev * vid Börringe så småningom av * storleken att man fick bygga * ett nytt tegelbruk jämsides med * det gamla. Detta skedde år 1908, * berättade f. tegelmästare Sjö* gren. Båda bruken var i drift 
* samtidigt och det var många * ortsbor som fick sin försörjning * av tegel-tillverkningen. När ar* hetsstyrkan ·var som störst upp* gick den till 90-talet man och * då hade man inte mindre än * sju tegelugnar i gång~ Det var * ' en fröjd för ögat att vara med * i driften då, framhåller den * gamle bruksbon. Leran togs på * åkrarna runt bruket. 

Glasering storartikel 
I tillverlmingen ingick inte blott 

och bart tegelbränning. Glasering-

en av den brända tegeln var när 

bruket var ungt en stor artikel. 

Av ugna-ma fanns således två gla-

5Y'l'Ugnar, två muffelugnar och blå
dämpningsugnar. Det var många 
vackert glaserade te~elalster som 
såg dagens ljus i Börringe. Som 
exempel , pekar tegelmästare Sjö
gren på de glaserade tegelpannor
na vid Malmö allmänna sjukhus 
som bställdes vid Börringebruket. 
Arstillverkningen var ca 2,5 mil-

joner tegel i olika formBJt och ut
förande samt ca l milj. tegelpan
nor. 

Driften mattades av 
Så småningom mattades emeller

tid driften vid Börringe och när 
tegelmästare Sjögren frånträdde 
tjänsten 1950 hade arbetsstyrkan 
gått ner till ca 50 man. Hela det 
stora tillverkningsregistret krymp
te undan Iför undan. Framförallt 
försvann de konstnärliga alstren 
och likaså glasyrframställning. I 
dag har man endast en artikel på 
tillverkningsprogrammet vid Bör
ringebruket och det är dränerings
rör. Detta kör man ännu för fullt. 
Men bruket är omodernt och frå
gan är väl vad som kan bli av 
framtiden. 

* Kvar står emellet•tid den om* fattande samlingen från Bör* ringsbrukets storhetstid, som * på samma gång ger en inblick * i smakriktningen på den tiden. * Samlingen har således sitt kul* turhistoriska vär9,e även om den * f. n. inhyses i ett mycket skral* tigt skjul på bruksområdet 



Goda tävlingsframgångar 
för Skurups skytteförening 

styrelse n i Skurups skytte fören ing fr. v. Tore Jönsso n, Wald e mar Jo! 

hansso n, Ei nar Antonsson och o rdf. disp. N. O . Jö nsso n. 

Skurups skytteförening höll mtde'r lördagen sitt årsmöte på Sku
rups hotell. Därvid framko~ att Skurupsskyttarna hävdat sig väl. Den 
största framgången var de lagpriser man lyckades erövra vid Baltiska 
riksskyttetävlingarna i Malmö samt den goda placeringen vid Södra 
förbundets tävlingar. 

.2 
Även vid Malmö-Ystad skyttekrets1Luftgevärskommitten kom att bestå 

mästerskap lyckades Skurup nå en av Kurt Andersson, Gösta Kvant, 
·andra plats såväl i skol- som fält- Hans Hansson, N. G. Olsson och 
skjutning. Arthur Christersson. Pistolkommit-

Mötesledare under årsmötet var tens utseende blev Gunnar Nilsson, 
skytteföreningens ordf. disp. N. O. Egon Jönsson, Henning Larsson, N. 
Jönsson, Skurup, som i sitt häls- G. Olsson och Bertil Högberg. 
ningsanförande passade på att tacka Efter årsmötesförhandlingarna dis· 
alla markägare och befattningshava- kuterades skottpriserna samt skol
re som varit med om skjutningarna skjutningarna. Härvid bestämdes ett 
under året. Efter detta framlades reducerat pris på skotten vid skol
verksamheten och denna gav vid skjutningarna samt fria skott när 
handen att medlemsantalet i för- skolelever bevistar skjutbanan vid 
eningen uppgår till 372 fördelade sina friluftsdagar. Även medlemsav
med 108 juniorer, 33 i klass l, 84 giften var uppe till behandling och 
i klass II, 13 i klass III, 12 i klass denna beslöts utgå oförändrad. Man 
IV, 8 i klass V och 7 i veteran- diskuterade också att plantera gran 
klass samt 107 passiva. A'ntalet los- som vindskydd runtom skjutbanan 
sade skotl' har varit föremål för nå- och styrelsen fick i uppdrag att un
gon nerglifg och utgjorde för gevär dersöka lämplighet för granplante-
35.680 ocn ·för automatvapen 4.600. 1 ring. Sammankomsten slöts med pris

l Föreningens pistolklubb visar ettlutdelning, supe och samkväm. :J 
medlemsantal av 24 stycken och ett A A-D 
antal lossiade skott av 5.300, vilket · 
är 4.450 J:Iiindre än närmast föregå- r---·- --· -· - .. - . . 
ende år. Duftgevärsskyttet har haft ! anslag har foren~.n~en fått 1.~0 
ungefär samma omfattning som tidi- , kr. från .. Skurups kopmg . oc~ fr å~ 
gare, men med ökat intresse från de 'N. O. Jonss~~ ~00 kr. Vrdare har 
äldre skyttarnas sida. Korporations- ett e g :t l~tteuan angemang gett 1.100 
tävlingarna hade ett deltagareantal kr. !foremngen har emellertid e~o~ l 
på 160 stycken. Tävlingsstatistiken nomrska svångheter som två år 1 1 

visar för de enskilda skyttarna att rad gett :':lll<!:ers!'ott .. Man.h.opp~s dock l 
N. G. Olsson segrat i två kretsfält- . p~ en forbattrrng 1 det~ avseende. 
skjutningar, H .. Hansson och Gun- V:~d valen blev . ordf. drsp. N. O. 
nar Nilsson Spikh vunnit vardera ! ~onsson o~vald liksom avgåen~e s ty
en kretsfältskjutning, Benny Lönn- lrelseledamoterna Lennart Berg o~h l 
bom segrade i juniorklassen vid Waldemar }ohansso_n. Suppl: Kapn 
kretsskolskjumingarna i Ystad oc;h Weber~. Ene _Weberg och Nrls Nrls
vid samma tävling blev Gösta Kvant son. T1ll revrsorer valdes Otto Jo- • 

... · .. hansson och Ivar Hansson med Os
kar Olsson och Per E. Hansson som 
ersättare. 

Att representera vid krets- och för
bundsstämmorna valdes Lennart 
Bergh, Uno Roos och Hans . Hans
son med Gösta Kvant som ersättare. 
Fanbärare blev Lennart Bergh med 
Bertil Högberg som suppl. I korp
kommitten invaldes Lennart Bergh, 
rik Weberg, Wilhelm Persson, Gun
nar Nilsson Spikh, Gösta Kvant, 
Allan Persson, Kurt Andersson, A~i 
ton Christersson och N. G . Olsso>;jt; 



Skurupsskyttarna 
var framgångsrika 

Fr v disponent N .. O. Jönsson överlämnar guldmedalj till mästerskytten 

Sven E. Rödseth för segern i fältskyttetävlingen medan sekr Tore Jönsson 

ser på. 

Skurups skytteförening har hållit årsmöte på Skurups hotell under 

ordförandeskap av disp N. O. Jönsson, Skurup. Ur årets tävlings

statistik framgår att skurupsskyttarna hållit sig väl framme och att 

föreningen erövrat två lagpriser vid Baltiska riksskyttet i Malmö samt 

två hederspriser vid Södra förbundets tävlingar. 

Verksamheten visa.r för övrigt att I anslag har föreningen erhållit , 

föreningen har 372 medlemmar. An- 1.000 kr från Skurups köping och 200 

talet lossade· skott under året har kr från föreningens ordf N. O. Jöns

vad t 35.680 med gevär och 4.600 med son. Vid valen blev disponent N. O. 

automatvapen. Pistolklubben har be- Jönsson omvald ordförande Likaså 

stått av 24 medlemmar och 5.300 skott omvaldes de i tur avgående styrel

har lossats. Föreningens luftgevärs- seledamöterna Lennart Bergh och 

klubb har haft ungefär samma om- Waldemar Johansson. Till revisorer 

fattning som tidigare år. Dock har valdes Otto Johansson och Ivar Hans

noterats ett ökat · intresse från de son. Att representera vid förbunds

äldre skyttarnas sida. stämmor valdes Lennart Bergh, Uno 

Korporationsskjutningarna samlade Roos och Hans E. Hansson l 
160 deltagare, och liksom tidigare Korpkommitten kom att bestå av 

hade många priser skänkts från fir- Lennart Bergh, Erik Weberg, Wil

mor och enskilda. övriga tävlings- helm Persson, Gunnar Nilsson, 

framgångar för fören ingen har varit Spikh, Gösta Kvant, Allan Persson, 

andraplats för lag vid Malmö-Ystads Kurt Andersson, Anton Christersson 

skyttekrets mästerskap. I fältskytte- och N. G. Olsson. Luftgevärskom

divisionen blev Skurup också tvåa mitte Kurt Andersson, Gösta Kvant, 

samt belade tredje plats i förbunds- Hans Hansson, N. G. Olsson och 

mästerskap för lag. Av de enskilda Arthur Christersson. Pistolkommitte 

skyttarnas prestationer kan nämnas Gunnar Nilsson, Egon Jönsson, Hen

N. G. Olsson, som·segrat i två krets- ning Larsson, N. G. Olsson, Bertil 

!
fältskjutningar, H. E. Hansson och Högberg. Vidare bestämdes att skol

Gunnar Nilsson, Spikh vunnit var- unngdomen skall få skott till re

dera en kretsfältskjutning. Vid krets- ducerat pris på 20 öre samt att alla 
skolskjutningen i Ystad segrade Ben- k · 
ny Lönnbarn i juniorklassen medan s ott, som skolelever avlossar under 

Gösta Kvant blev fjärde man i mäs-Jfriluftsdagarna, skall tillhandahållas 

terskapen. gratis. 
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Från teknisk chef i Kapstaden 
till pastejfabrikör i Abbekås 
Vägen från Kapstaden i Sydaf

rika till Abbekås är lång. Fast det 
tycker inte ingenjör Asger 
Ruberg. Nyligen har han startat le
verpastejtillverkning i Konsums 
nerlagda butik i Abbekås efter att 
tidigare ha varit teknisk chef för 
en stor dausk konservfabrik i Kap
staden.Skillnadema förefaller sto-
ra, men ing. Ruberg tycker om att 

l 
vara sin egen. 

Att vara anställd fordrar stor di
plomati för att kunna vara alla till 
lags, menår ing. Ruberg. Dessutom 
märker man att det · __ endast . går att 
röra sig inom vi~a bestämda grän
ser. Sådant tilltalade inte i längden 
och därför slog jag om och blev min 
egen, förklarar ing. !Ruberg. ,Nu har 
jag däremot fått t illräckiigt 'utrym
me för mina ideer och kan gÖra ·pre
cis vad jag behagar. 

Egentligen var det en ren tillfäl
lighet a tt den danske livsmedelsin
genjören kom att bosätta sig i Abbe
kås. !Familjen hade hyrt ett sommar
nöje i Mossby efter att ha tillbringat 
några månader i Spanien. Under vis'
telsen i IM:ossby får ing. Ruberg helt 
plötsligt se att affären vid hamnen 
står tom. Då kläcks iMen att försö
ka s tar ta pastejtillverkningen just i 
Abbekås . 

Ing. Ruberg förhörde sig om möj
ligheten att överta affären och fick 
då veta a tt Vemmenhögs kommun 
hade övertagit byggnaderna. När den 
danske pastejtillverkaren kom i kon

ltakt med kommunen ställde man sig 
positiv till förslagen och har faktiskt 
gett den nye företa·garen goda möj
ligheter. Och det behövs påstår ing. 
Ruberg. För ä n väger inte inkomst
och utf!iftssidan jä:mnt utan största 

Mannen bakom Rubergpaslejen från Abbekås ing. Asger Ruberg visar 
här upp dagens tillverkning innan den går in i förpackningsmaskinen. 

delen väger över på utgiftssidan. får sätta piffen på pastej en. Inget arbetar än så länge ensamma och 
Det är verkligt fina pastejer som mjöl förekommer i smeten, så det är gör 1.500 pastej er om dan. Menman 

lagas i Abbekås. Alla råvaror köpes rejäl och fin vara som kommer från hoppas att relativt snabbt kunna öka 
i Sverige av Sean och sedan är det Abbekåsfabriken. Om man nu kan tillverkningen. 

l gamla danska beprövade r ecept som kalla den fabrik. Makarna R u berg A. A.-n. 
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1 Konditionstest för Skurup 

Kommunalk:mnrer Erling Sigfridsson får testat sin kondition. Inget fel 
på hjiirtklctppningen hd,. inte, konstatera>· frk Stin-Britt W·ihlbo>·g, Mcth~ö. 

Som extra arrangemang vid skurupskorpens årsmöte hade ordnats 
en konditionstest på testcykel, Många av deltagama i korpen passade 
på tillfäilet att prova sin kondition, och enligt ombudsman Herbert 
Hansson, Skånes korpfiirbund, Malmö, hade skmupsborna goda vär
den. Han och dottern Stin -Bl'itt Wihlhorg stod nämligen fö1· testen. 

Vapen för 
Venunenhö~s härad 

statens heraldiska nämnd föreslår 
regeringen fastställa vapen för Vem
menhögs härad enligt följande be-De som trampade testcykeln var nastiksektionen Britta Sjösten, Er- skrivning: "I fält av silver tre gröi de mest skiftande åldrar. Ungdo- ling Sigfridsson och K. G. Kruus. na rundlar, ordnade en och två". rnarna föreföll dock ha sämre vär- Frilufts- och famil:jesektionen Ernst Motivet åter år 

0 å h " . d ts den än de äldre, och detta tyckte Svensson, · Knut Pettersson, Knut An- .. . . ~' • a~ a e näst naturligtvis inte ombudsman Hans- dersson, Gunnar Jönsson. Valbered- aldsta Slgill, tillkommet mellan åren son var så bra. Därför fick ungdo- i ning blev Sven Olsson, Sixten Kris- 1625 och 1648, visande tre rundlar rnarna beskedet( att träna och späns- · och Er lin Si fridsson. åtskilda av y -lik~ ande ornament. l ta mera. l Ett äldre sigill, känt från 1524 vi-Förutom val behandlades starten l · .. · ' : för korpfotbollen. Denna blev be- sar 1 skald en uppsUgande man. Ett stämd till den 2 maj och deltagan- senare sigill för häradet med årta-de korpo1~ationer bör 'vara inne m~d , Jet 1750 i sigillfältet visar tre från sma a~J?almn~ar senast den 20 apnl. sidan sedda högar. Sistnämnd ·-Namnfragan for skurupskorpen kom l . . .. . a Sl också upp, och man beslöt enligt 1 1 g1llhlld talar for tolkmngen av de styrelsens försJ11g att döpa korpen till l l tre rundlarna som tre uppifrån sed .. Skurups korpforbund. l da högar. Vid valen blev disponent K. G. 
L. _____ ,__ ________ ____, 

Kruus omvald till ordförande. Till 
kassör omvaldes Ernst Svensson, sekr 
Bertil Mårtensson och övriga i sty
relsen blev Sven Kristiansson och 
Knut Pettersson. Till revisorer val-~ 
des Erling Sigfridsson och Birger 
Hansson. Till fotboll sektion u tsågs' 
Ernst Svensson, K. G. Kruus, Sven 
Kristiansson och Bertil Mårtensson. 

I handbollssektionen valdes K. G. \ 
KTuus, Ei'nst Svensson och Bertil l 
Mårtensson. Bordlennissektionel• j 

l 
Sven Kristiansson. Valter Anderssonl 
och Sven Ljunggren. Pensionärsgym- l 

J 



Betodlare på specialkurs" 
l 

vid Jordberga sockerbruk 

Lanfmäsl11re Per Sylwan visar här på Pa lms nya sp ecialsåmaski n·· med 
fröhus i plast för deltagarna i onsdagens inslruktio nskurs. 

Jordberga sockerbruk håller i dagarna på med instruktionskurser åt 
köparna av specialsåmaskiner för betsådd. Kurserna är uppdelade på 
tre dagar och sammanlagt är det ett 120-tal som varit med för att ·få 

instruktioner i hur maskinerna skall handhas och vilka finesser det 
finns på dessa. 

l 
l 

De som står för instruktionerna är 
tjänstemän från sockerbolagets bet
mekaniseringsbyrå i Arlöv. Under 

mer sockerbolaget att så med egna 1

1 specialsåmaskiner till de odlare som 
så önskar. 

onsdagen var det lantmästare Per Syl-1---------------------------

Folkhögskoleförening 
besökte nybyggnad 

i Skurup 
Styrelse~t för Vemmenhögs med 

f1~ra här~ders folkhögskoleförening 
gJorde under, onsdagens årsmöte sin 
första runc.!vandring i den nya skol
byggnad, som nu i det närmaste står 
klar vid Skurups folkhögskola. Ä ven 
om en del arbeten ännu återstår, fick w--------------
deltagarna en uppfattning om utrym
mena i den 60 m långa byggnaden. 

Entreprenör för skolbygget är 
byggmästare Yngve Nyström, Skurup 
som lovat att byggnadsarbetena skall 
vara avslutade i början på april. Se
dan återstår målnings- och inred
ningsarbetet. Enligt vad skolans rek
tor, S t i g L u n d g r e n, upplyser, 
har man dock gott hopp om att den 
nya byggnaden åtminstone proviso
riskt skall · stå klar till avslutningen 
den 30 april. Då kommer man att för 
första gången ta i bruk den stora 
hörsalen, som rymmer ca 300 per
soner. 

Före rundvandringen hölls mötes
förhandlingar med Ingvar Andersson 
som ordförande. Föreningeils förvalt
ning godkändes och ansvarsfrihet be
viljades styrelsen. styrelsens förslag 

till inteckningar i skolans fastigheter 
bifölls också. Vid valen blev de i tur 
avgående styrelseledamöterna, · kom
munalnämndsordf. Hjalmar Anders- ~· 
son, Bientarp och lantbrukare Ingvar 
Wilhelmsson, Svartemölla omvalda. 
Till suppleanter utsågs lantbrukarna 
Allan Göransson, Viilie 26 och Gösta 
Jönsson, Tinggården. Klagstorp. Re
visorer blev kommunalordförande 
Anders Magnusson, Villie och direk
tör John Nyberg, Skurup med spar
bankskamrer Sven Andersson, Sku-' 
rup som ersättare. " l 

Efter årsmötet konstituerade sty
relsen sig med Ingvar Andersson som 
ordförande, Gunnar Larsson, Hylta
slätt, v. ordf., rektor Stig Lundgren, 
kassör och Sven Andersson, siffer
granskare. 1 

wan som instruerade de närvarande. 
Aven betinspektör E. Poppius från 
Jordber·gabruket biträder med råd 
och anvisningar. I dag finns ganska 
många specialmaskiner i handeln och 
vid Jordbergakursen fanns fem olika 
märken uppställda till demonstration. 
Dessa var Palm, överum, Monodrill, 
Nibex och Stanhay. Alla är svenska 
utom iMonodrill som är av tyskt fa
brikat och Stanhay som är engelsk. 

/hklvl 
--------------------------------"--------~ 

Deltagarna fick också studera spe
cialsåmaskiner med påmonterade be
sprutningsaggregat för bandspridning. 
Aven här finns olika fabrikat. Be
sprutning för ogräs i betor har dock 
inte vunnit någon större framgång 
ännu beroende på osäkerheten vid 
besprutningen. Det som spelar in här 
är väderleken. Vid torrt väder gör 
besprutningen ingen effekt. Betin
spektör Poppius kan för övrigt om
tala att ett 75-tal specialsåmaskiner 
försålts inom Jordbergadistrik<tet. En 
särskild maskinlånefond gör att kö
parna kan få sina maskiner på för- ~ 
månliga villkor. Liksom i fjor kom-

Trevlig mod_evisning i Skurup 

Vårmodet besågs på - tisd~Jgskvällen av ett hundratal Skurups-damer i Flakets park. Som arrangör för mo
devisningen svarade Skurups soc dem kvinnoklubb. Konferencier var Gösta Norrman, Ystad. Bilden: fr v 
Agnes Arling, fru Ellen stridsberg samt fru Sonja Jönsson beundrar här vårkapporna på fr v Elsie Nils-

son, Ystad, Inger Ottesson, S:t Olof samt Birgitta Miller, Malmö. 

2\ 



Hemkonsulentverksamhetetts utformning 
diskuterades på husmodersdag i Skurup 
Hemkonsulentverksamhetens fram

tida utformning i samband med om
bildandet av hushållningssällskapen 
och lantbntksnämndema till ettge
mensamt regionalorgan kom under 
belysning vid den husmodersdag, 
som Vemmenhögs Hushållsnänmd 
ordnat på Skurups Lanthushållssko
la under torsdagen. Information i den 
aktuella saken lämnades av dir. Stu
re Kristiansson, Malmöhus läns Hus
hållningssällskap, som i sitt föredrag 
pekade på de utredningar, som hit
tills blivit gjorda. 

Att det är ett brännande aktu~llt 
ämne för lanthusmödrarna är inte 
att ta miste på. Ända sedan år 1912 
har denna kategori haft tillgång ti<ll 
·gett åt landsby.gden. Nu snår man 
helt plötsligt för en ombildning där 
hitti!JJs ingen bestämt vet hur den 
framtida hemkonsulentverksamheten 
kommit att te sig, vilket framhöl:ls 
av IHushålllsnämndens ordf. agronom 
Gunnel llVIöller, örsjö Boställe, Fr. v. rektor Elizabeth Schartau, fru Gunnel Möller och direktör Sture 
då hon hälsade de näl'Varande, och Kr ist iansson. 
dir. Kristianssonvälkomna. 

betsinsatsen har ökat från 1954 till rande det nya rationaliseringsorga-
1961. Denna ökade arbetsinsats är net, och dänned också i princ;p utta

![ sitt föredvag nämnde dir Kris- n:er markerad på de stör~·e bruk- la ss gg toohmmmmm hhhhhhhh 
' tiansson in~edningsvis, att vissa de- nmgsenheterna an på demmdre. I net, och därmed också i princip u tta

'batter i pressen visat tacksamhet Jordbruk _På 10-:-20· har och 20-30 la sig om hemkonsulentvrsamhetens 
över att 1960 års jordbruksutredning har gor ~älften .till 3/5 av. hustrurna organisation i framtiden. Att nå gra 
gjorthemkonsulenterna husvilla. Man en ~!"betsmsats .over 500 timmar och veckor före detta beslut, såsom mo
ville genom dessa ironiska inlägg få ~/4 over 1.000 timmar, . alltså en stor tionärerna önskar, til:lsätta en utred
fram en d{fuatt angående jordbruks- msats. l!trednmeen vtsar ocks-å, att ning om hemkonsulentverksamheten, 
utredningens förslag om hernkonsu- hustrur l åldern 36-45 år gör den ansåg dir. Kristiansson föga realis
lentemas verksamhet på en brdar störs~a arbetsir;sa·tsen: Undersökning- tiskt. En sådan utredning bör givet
front, d. v. s. n dylik upplysning ~n VIsar dock mge_~tn;t.g om hustruns vis komma senare. Det blir en vik
ävn istäder och andra tätorter. Dir. Insa~ P~ trk~ork~rnmgens .. on:råde. tig detalj i de många organisatoris
Kristiansson kom därefter över på f.\nmarkmngsvart l U?dersok~ngen ka överväganden, som måstegöras 
vad jordbruksutredningen har att sä- ar att .hustruns arbetsmsats mmskar efter riksdagens beslut, avseende det 
ga om den framtida hemkonsulent- med sbgande bostadsstandard och då länsorgan som bl. a. ska taga hand 
verksamheten. I utredningen har den- ~en tekniska. ~trustningen fö:bättr.as. om de nuvarande huslrållnin~äll-

IRONISKA INLÄGG 

na delats upp i två huvudgrenar. Dels Aven Mailm.olanets ~ushållnmgssall- skapens uppgifter. ': 
alllmän konsumentupplhsnin•g och s~ap. har gJort en hknande under.- ·l 

dels planering och åtgärder för hust- soknmgpå en grupp och denna _Yl- OST OCH TRÄDGA~DAR 
runs ·med'verkande i lantbrukföreta- sade ett medeltal på over 600 tim
gen. mars arbetsinsats på de olika jord-

bruksenheterna. 
BERöR ALLA 

Efter detta föredrag fick de nä~va
rande tilil:fäille att vara med om .en 
deJVonstration om 'hur man äter ost 

öi~G AV KONSULEN1.1ER på 'rätt sätt och hur deolika ostsor-
Den allmänna k:onsumentuppi].ys- terna skaserveras . !Denna gjordes av 

ningen berör alla ikonsumentgrup- Villka linjer manslutgiltigt kom- konsulent !Börje Velinde, SMIR. 
per och !har 'knappast någon specifik mer att gå in för i den framtida Även trädgårdarnas planläggrting 
anknytning iill. jordbruket och dess hemkonsulentverksamheten är därför deltagarna tillfälle att taga del av i 
rationalisering. IDet finns därför ing- svåra att sia om i ag, då allt ligger ett annat föredrag, som hölls av träd
en anledning, säger utredningen, att på utredningsplan, framhölldir . Kris- gårdsinstruktör Stenki1l 
inordna denna gren och hemkonsu- .tiansson. Andra utredningar, som IHushMiningssällskapet . I 
~entverksamiheten i det framtida re- gjorts tidigare om hemkonsuil.entfrå- framhöll talaren, att det är lika 
gionailorganet utan denna bör i prin- .gans lösning föreslår ett samarbete tigt att planlägga trädgården som 
cip avskiljas. Tidpuri&ten när detta mellan det stalioga lronsumenrtinsti- planlägga byggnadsbestfmdet p å 
ska ske ikan dock öervägas, säger tutet och hemkonsulenterna. Vidare lantgård. Denna planD.äggning bör 
utredningen vidare, eftersom ett orne- en utö'lming av hemkonsulenterna i efter famlljoens struktur. iHar 
del!bart avskiljande av verksamheten hushåil'lningssäiJlskapen från 40--58. barn bör det göras twr~~~·iftEa~~~ 
s'kulile !ha men!lig inverkan på den- Två motioner har inlämnats till rymmen förholbbyytor. 
samma. !Detta speciellt d å något annat årets riksdag. !Där yrkas på en snabb köksträdgården bör denna inte 
särskilt organ att anknyta verks~~ utn~dning rörande hemkonsullenternas större än den :tillfredsställer ett direkt 
hten till, f. n. inte finns på [änspla- framtida verksamhet samt om deras :konsumtionsbehov. 
net. centrala och regionala anknytning. --------- ------ -

Jordbruksutvedningen framhåller !Motionerna synes så tillvidamotive
däremot, nämnde talare, at t den rade som det inte går att besluta om 
andra grenen av hemkonsulentver'k- någon omorgarrisation av verksamhe
samhet, som gäller hustntns med- ten ;på grundval av de allmänna rikt
erkan för rationallisering på ratio- linjer, som jrdbruksutredningen 
rialiseringsanbete inom jord- och uppdragit. Fördetta behövs en in
skogsbruk och syftar till en bättre gående bearbetning och förening av 
hushållning med produktionsresur- alla de prover som redovisas i ut
srna på landsbygden. Främst då ifvå- redningens principförslag. Motionä
ga om avbetskraft me111 också k:apita- rerna framhåNer beydeilsen av att 
let. iDen inledande fasen. i denna hemkonsulenterna i framticlen får en 
verksamhet gäl:ler främst sådan ar- nära organistarisk anknyltning till 
beilsrationalisering i lansby·gdshem- den statliga !bedrivna lkonsumentupp-
men, som ska möjliggöra för ikvin- lysningen. !Men det är lika viktigt, 
norna att i större utsträckning ägna sägs det i motionerna, att verkSam-
sig låt förvärvsarbete i det egna jurtl: hetens regionala förarrkring som nu 
bru!ksföretaget. finns via hushåNningssällskapen, bi-

behålll:es inågon form. Det ges så-
'öKAD ARBETSI!NSATS !u..nda inga anvisningar om · · V<!rt 

Med rurledning av detta har gjor.ts he~'?JU?ulentver~:nnheten vid ~n 
en undersökning hur stor jordbrukar- av:skilJmng f:ån ~älls;kapeneller det 
hustruns arbetsinsats är i jordbruket. ·blivande rll;tionailiSermgsorgat;Iet s~ 
Denna visar, att hustruns arbetsin- ankn~. Riksdagen k~Il~I!ler 1 en n~-

"3'L sats är större i den [ägsta storleks- ra framtid! att fatta prmcipbeslut ro-

---------~ ·gruppen av jordbruk, vida1•e att ar-

6 



Skurups Heim segrare 

i knattehandbollserie 

Segrande laget Heim hissar här sin främste målgörare Hans Schönning 

som också blev etta i skytteligan med 43 mål. 

Knattehandbollen, som tilldragit sig stort intresse bland skol

ungdomen i Skurup, är nu slutspelad. A v de fem lag som vad t med 

blev det Heim som avgick med segern. Segermarginalen blev emel

l~rtid knapp, då närmast följande lag i tabellen H 43 fick 11 poäng 

lik~om . segrarlaget Det var endast bättre målskillnad som gjorde 

lle1m hll seg1·are. 

Det har varit kämpaglöd från bör- ning. som gjorde 43 mål sammanlagt. 

jan till slut så länge serien har på- Pnsutdelning följde omedelbart 

gått, framhåller. mag Knut Anders- efter sista matchen var slutspelad 

son, som hål h t 1 .. tråtlarna. Det finns och de tre första lagen i tabellen 

många lovand~ formågar bland grab- fck guld, silver och bronsplakett 

barna och baste man ~ skytteligan från Skurups AIF. Prisutdelare var 

blev segrarlagets Hans Jorgen Schön- idrottsnämndens ordf i Skurup Sven 

Hansson. Extra fest1igt hade ordnats 

kring prisutdelningen och Kloster

bryggeriet i Ystad bjöd knattespe

larna på coca -ca la och film. 
Klassmöte 

i Simrishamn 
På fredagskvällen hölls klassmöte

för klasserna 2: 3 a, 2: 3 b, 2: 3 c och 

3: 4 a vid ' samrealskolan i Simris
hamn. Mötet hölls i Janebergsskolans 
aula, och på programmet stod bl a 
en information angående 6ärskild 
studiegång i franska och teckning. 
Rektor Nils Persson höll ett föredrag 
"På safari i Afrika", samt visade P,.; 
film i anslutning till detta. Tillfäl-le 

l ti
ll enskilda samtal med lärarna gavs 

också. 

Tabell 

H e im 8 5 1 2 
H 43 8 4 3 l 
Vikingarna 8 4 2 2 
Lugi 8 3 o 5 
Hellas 8 1 o 7 

Skytteligan 

Hns Jörgen Schö1ming, 
Bo Andersson, H 43, 15; 
Kullberg, Lugi, 14. 

49-31 11 
'33-27 11 
38-34 10 
31-28 6 
26-57 2 

Heim, 43; 
Christian 

l 
Bjärsjölagård

speröd l-2 

r---~~~7-F~~---J 

Efter hyfsat spel tog Esperöd skal
pen av Bjärsjölagård vid lördagens 
träningsupprrijukning. Hemmalaget 

tog lednmgen genom Wahlquist in
nan Bengt Lindblad gjorde de båda 
esperödsmålen. Det' förstnämnda kom 

på straff medan tvåan kom på en 
passn ing från högerytt~rn Molin. 

Den sistnämnde tillhörde de ton
givande i Esperöd liksom centerhal
ven Per Sigm undh. F ö så möter Es
peröd i år upp med samma lag som 
var mblandade i toppstriden i fjor j 

Bibeln var 
konferens 

temat vid 
Skurup • 

l 

Några av deltagarna vid konferensen; sillande fr. v. Hilda Romelöf, 

Ella Bring, K·arin Olsson och stående Gunnel Larsson, Gunvor Sahlin, 

Margit Rosen och Rigmor Preisler. 



400 personer på 
distriktsstämma 
Distriktsstämma hölls under lör-

dagen med Skurups konsument

förening i Skurups Folkets park. 

Det var stor tillslutning och när

mare 400 personer, var närvarande 

på stämman som började med för

handlingar under typograf Olle 

Olssons ledning och fortsatte med 

underhållning och dans till Len 

Glanz orkester. 

Förhandlingarna började med häls
ningsanförande och genomgång av 
verksamheten, som under året varit 
särskilt gynnsam . med en ökad om
sättning på en kvarts milj. kr. Ef
ter detta följde val av medlemsråd 
och fullmäktige, I medlemsrådet val
des Olle Olsson, Hartvig Harvigsson, 
Edvin Ahrling, Albert Dahlberg, 
Lennart Akerberg, Karl Persson, Per 
Sjödin, Erik Cederholm, Majken 
Larsson och Kerstin Dahlsjö, 

Till fullmäktige valdes H. Harvigs
son, Kurt Ekblad, Gunnar Berglund, 
Edvin Ahrling, Lennart Akerberg, 
Elsa Lövgren, John Jakobsson, Erik 
Cederholm, Tage Karlsson, Albert 
Dahlberg, Karl Persson, Emil Sand
ström, Artur Borgström, Per Sjödin, 
Bernfrid Olsson, Otto Malmros, 
Evald Magnusson, Anton Karlsson, 
Majken Larsson, Olle Olsson, Knut 
Nilsson, Kerstin Dahlsjö, Nils Olofs
son, Sigurd Nilsson och Nils Persson. 

Efter förhandlingarna tog man upp 

Heimseger i Skurups knattehandboll 

Seriens bäste målskytt, Hans Jörgen Schönning, hissas av sina över

lyckliga Jagkamraler. 

t!ll ?iskussion den struk,turrati~ma- Det blev Heim som avgick med Heim: Börje Dehlen ~ och l.nf Jöns-

lJ.?ermg so~ f: n. håller P':! att bildas . · Sk knatt h db ll f- son 1. H 43---Lugi 5-4. Målgörare: 
forenmgsmass1gt genom bildandet av seger 1 urups e an o e . 

d t f .. · f.. M lm'"h ter ck affl d 1 tst "d H 43: Bo Andersson 2, Magnus Palm 
en en a s or orenmg or a o us en my et r an e s u r1 . 2 h L Er'k N. d 1 L . Oh . 
län och vissa delar av Kristianstads .. .. . . oc ars l or . ug1: ns-
län såsom Simrishamn, Klippan och Poangmasslgt lyckades mte segrar- tian Kullberg 3 och Kenneth Jacobs-

Ängelliolm. I stort hade debattörerna laget hävda sig, utan det fick · bli son l. 

inget att invända ~.ot utt:~d_ning~~ö:- bättre måLkvot som fällde arvgöran- Efteråt följde prisutdelning i gamla 

slaget oc~ man J?,eslot enhälligt stodJa d t Två H 43 k näml' • skolans aula, där de tre första lagen 

det uppgJorda forslaget e· .. ~· ' om · Igen pa i serien fick motta respektive guld-, 

11 poang liksom segrru'Uaget. silver- och bronsplakett från Sim-

Skurups Korpförbund 
ordnade familjemotion 

D~ matcher som spelades sista om- rups AlF. Prisutdelare var idrotts

gången var Vikingarna-Heim som nämndens ordf. Sven Hansson, som 

slutade med seger för Vikingarna på också passade på att ge magister 
Knut Andersson en eloge för hans 

5-3. Målgörare: Vikingarna: Jörgen uppoffrande insats att ta hand om 

Regnet hängde i luften och det såg Malmkvist 2, Tommy Lindstedt l , knattehandbollen. Ungdomarna blev 

inte vidare lovande ut, när Skurups Göran Hansson 1, Kent Lindahl 1. också bjudna på coca-cola samt fick 

Korpförbund på söndagseftermidda- se film, vilket Klosterbryggeriet i 

gen startade sin familjemotlonstävlan. Rydsgårds rödakorskrets Ystad stod för. 

L~väl blev anslutningen över för- har arbetsmöte i d ånd k TABELLSTALLNING 
vantan och allt som allt deltog ett 75- ag m ag l. 
tal personer. Denna tävling konliDer 14.00 .på Ryclsgårds gästis. Mannekä.rig-

Heim 
att gå i serier om tre olika tävlings- uppvisning i kretsens regi kommer H 43 
dagar och söndagen var premiärdagen. att ordnas på centralskolan i Ryds-

Största tillslutningen blev det fak- gård, tisdagen den 6 april kl. 19.00. 

tiskt i yngsta klassen för ungdomar F:a Waldecks damkonfektion och f·a 
upp till 14 år. I klassen 14-17 år var Chi h · . . · 

Vikingarna 
Lugi 
Hellas 

g 5 l 2 49-31 11 
g 4 3 l 33-27 11 
8 4 2 2 :lS-24 10 
8 3 o 5 31-28 6 
8 l o 7 26-5-7 2 

nas tillslutning var god. Äldste delta- visar sina vårkollektioner. En kudae, · SKY'ITELIGAN 

l 
det minst deltagande medan de vux- cs attmode l Skurup bllr det som 

garen unde7 söndagen var 70-åri.ga handsydd petite pointe, kommer att Hans Jörgen Schönnind Heim 43· 

fru Klara N lisson Skurup som enhgt 1 t . h ]"k l - <>• ·' • ' 

' korpförbundets ~rdf. di~p. K. G. o tas ut oc 1 aså en matkorg. Kaf- Bo Andersson, H 43, l~ och Chnstlan 

Kruus klarade proven utmärkt. Start feservering. Alla hjärtligt välkomna. Kullberg, Lugi, 14. 

och mål var för lagda till stortorget i 
Skurup, och sträckan, som deltagarna: 
skulle avverka, var på tre kilometer. 
Utmed denna sträcka hade lagts .ut 8 
kontroller, där det gällde att besvara l 

olika frågeuppgifter. Så fick delta
garna t. ex. försöka klara upp bland 
ett antal uppritade bilar, vilken av 
dem som var framhjulsdriven, vidare 

, vilka landskap och landskapsvapnen 
l som hörde ihop osv. Vid målet vän
tade slutligen praktiska prov i form 
av pil- och bollkastning. 



TUNGAN RÄTT I MUN! Bengt SeTvatka i Skurup siktaT in sig på 
pilkastningen. 

SKURUP: 
75 deltagare tyckte vårlekspremiä

ren i Skurup var kul. Svårast var 
skiljeuppgifterna - de flesta kam
made. noll i boll- och pilkastningen. 
Äldsta deltagare var Klara Nilsson, 

......... M.()R och BARN--····--··· 

Fru ANN MARIE SVENSSON, Skivarp, med dottern CARINA, 
3 år. (Foto: Sernerl, Skurup.) 

.....•...••....•......................•.......• 
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Skurupsmässan 
blir oförändrad 
också detta år 

Aven i år kommer Skurups mark
nads- och varumässa att omfatta tre 
dagar, enligt vad sor .• framkom när 
arbetarnas fastighetsförening i Sku
rup höll årsmöte. Att man inte redan 
i år går över till tvådagarsmässa be
ror på länsstyrelsem utdragna remiss
arbete. Ansökan hinner således inte 
bli beviljad. 

Ordf. för sammankomsten var 
nämndeman Börje Linden. Förutom 
marknaden kom även fram att Sku
rups folkets park till nästa år skall 1 
6Q-årsjubilera. Med anledning härav 
accepterade man ett förslag om di
striktskonferens för folkparkerna 
Skurup till nästa år. 

Folkparksverksamheten visade även 
den ett gott år och den ekonomiska 
sammanställningen visade att inkoms
ter och utgifter balanserar på 156.511 
kr. Av denna summa har på utgifts
sidan 17.130 kr gått till artister, 31.744 
kr till dansmusik och 16.922 kr till 
reparationer. På inkomstsidan upp
tar inträdesavgifter en summa på 
97.151 kr medan restaurationen gav 

·~ l"A~ l.n··------~----_1 

DAM PAKöRD AV 
BIL l SKURUP 

Mjölkskötarfest i Skurup 
Silvermedalj till Sjörup 

Fr. v. silvermedaljör Albin Jönsson, Sjörup, Agnes Olsson, Hylteberga, 

som fick guldplakett, disp. N. O. Jönsso~, Skurups mejeri, och rektor 

Gunnar Knutsson. 

Under måndagen var turen kommen till Skurup för utdelning av 
Mjölkpropagandans utmärkelser. Sammankomsten var ordnad på Bio
ramabiograven, dit ett 70-tal leverantörer och mjölkskötare från Sku
rups och Rydsgårds mejeriområden hade infunnit sig. Högsta unrnär
kelsen denna gång för prickfi·i mjölk, en silvemtedalj, tilldelades lantbr 
Albin Jönsson, Sjörup. · 

En trafikolycka inträffade på mån- Sammankomsten börj~de med före-~ Persson, Kvarn vik , Beddinge; Ida 

dagsförmiddagen i Skurups köping, drag av agr. Artur Ostensson om Persson fru Kongshult Blentarp. 

korsni'ngen Kyrkogatan-Macleanga- vatten °; vattenvård, där han poäng- Diplo:n III: Ragn~ Andersson 
terade VIkten av att ha en bra brmm <M .. 

tan. En 50-årig dam från orten, som och i övrigt de sanitära förhållande-~ agnus ~on~?n stbh), Ekarp 2, Sku
na enligt föreskrifterna. Efter före- rup; Hedv1g Jonsson, fru, Herreberga, 

på cykel färdades söderut vid Kyr- draget följde så u tdelning av diplom Blentar.p; Karla & John Olsson, nr. 

kogatan vek plötsligt över på höger och förtjänsttecken vilket gjordes av 20, Blentarp; Tage Persson, Leröd, 

sida utan att ge tecken. En bakom- rektor Gunnar Knutsson, Skurups Skurup. . 
. . . lantbruksskola. Diplo II· L' < & J hn And 

varande b1hst som stod 1 begrepp att A d b .. . . . m · mn.,a o ers-
.. ' . . .. .. ven e .~gg~ meJenemas d1spo- son, Kullaröd, Skurup; Signe & Bil-

kora om, kunde mgentmg gora for nenter och forenmgsordf. var n ärva- d'ng D 'h Sk 1 Sk . K 
. . . rande och överlämnade vtterligare .l e n , ram an, urup, a-

att undv1ka kolhswnen, trots att han gåvor till de främsta utmä;kelsemot- r~n & Yngve Magnusson, St . Bed-

girade över på höger sida. Cyklisten ~~garna. ~åle~~s fick silvermedal- J dmge 19, Kla~storp; Elma & Nils 
kastades i gatan och i fallet ådrog JOren Albm Jonsson motta ljussta- Malmgren, Shmmmge G, Skurup; 

hon sig ett elakartat sår i huvudet. kar från Skurups mejeri medan de Astrid & Albin Nilsson, Oran, Slim

Tillskyndande personer såg till, att so~ erhöll plaketter fick silverske- mingeby; Elin & Herman Nilsson, 

den skadade damen så fort som möj- daElftsomdext:ttra~ä.vlodr sa:ntf_h
1
lom:nor. Slimminge 18, Skurup; Johan & Hel-

. .. . er e a IOJ e sa 1m 1 det N'! L'll Bdd' 1 
l~gt _kom under ~akarv~rd på provm- ämne som agr. östensson hållit fö- g~ J sson,_ l a . e tnge , Bed-

Slallakarmottagmngen 1 Skurup. rech·ag. Sedan gick man så över till dmgestrand, Gottfnd Olofsson <+Il, 
.Skurups hotell där samtliga blev Karlsro Snogeholm, Sjöbo; Greta & 

Upphävd byggnadsplan 
blir strandskyddsområde 

Länsarkitekten, som tillstyrker 
upphävande av byggnadsplanen för 
del av fastigheten Måsby 6:1 m. fl. 
inom Vemmenhögs kommun, föreslår 
att ifrågavarande område av länssty
relse förkilaras såsom standskyddsom
råde enligt naturvårdslagen. För ett 
ororådde omedelbart öster om bygg
nadsplanen har länsstyrelsen förord
nat om strandskycld, varför detta för
ordnande bör omfatta även den del 
av byggnadsplanen, som föreslagits 
upphävd. 

Biorama Skurup 

visar i morgon, onsdag, en Tarzan 
film i färg fylld av spänning och 
underbara upplevelser. Namnet på 
filmen är "Tarzans äventyr i In
dien" och i rollistan märks Jock 

If 

bjudna på kaffe. Bernt Persson, Hylteberga 2, Skurup; 

Följande erhöll utmärkelser: 

RYDSGÄRD 

Bronsplakett: l\1agnhild & Oskar 
Svensson, Varmlösa 11, Rydsgård. 

Diplom III: Gösta Magnusson, ör
sjö 8, Rydsgård; Inge Nilsson, fru, 
Tegelbruksgården, Rydsgård. 

Diplom II: Elsa & Gunnar Larsson, 
Trunnerup 4, Rydsgård; Klara & As
sar Magnusson, Viilie 30, Rydsgård. 

Dessutom innehar 27 leverantörer 
giltiga intyg för senaste bedömnings
perioden. 

SKURUP 

Linnea & Emil Sjödin, Oran l , Sku
rup; Carla & Johan Wedin, önnarp 
3, Skurup. 

Diplom I: Elsa & Gustaf Andersson, 
Flathult, Skurup; Frida & Bror An
dersson, Lindby 3, Skivarp; E. Bon
desson, fru, Karlsborg 5, Rynge; Son
ja & Sven Borgström, Sjörup 12, 
Rynge; Alfred Larsson, Oran, Sku
rup; Esther Larsson, fru, Granliden, 
Skurup; Anton Lundgren, Sandåkra, 
Skurup; Hildevig Malmborg, fru, 
Havberg, Skurup; Anni Mårtensson, 
fru, Nr 10, Blentarp; Helga & Nils 
Nilsson, Slimminge 18, Skurup; Anna 
Ohlsson, fru, Lindesborg, Rynge; An
na Olsson, fru, Slimminge 5, Skurup; t 

Silvermedalj: Albin Jönsson, Sjö- Inga-Britt Ohlsson, fru, Karlsborg 13, 
rup 19, Rynge. Rynge; Karin Olsson, fru, Slimmir>ge 

Guldplakett: Agnes Olsson, fru, 22, Skurup. 
Hylteberga 14, Skurup. Dessutom innehar 129 leverantörer 

Silverplakett: Märta Liljequist, fru l giltiga intyg för senaste bedö~s
Slimminge, Skurup; Anna & Per-Ove ~perioden. 



Sliurllp,sbo 
sliadad vid 

hilolyclia 
En skurupsyngling skadades så 

svårt vid en trafikolycka strax ut
anför Börringa vid 14-tiden på 
måndagen att han måste föras till 
Trelleborgs lasarett där han ome
delbart opererades för lårbensbrott. 

Olyckan inträffade på vägen 
Malmö-Skurup strax före avtags
vägen till Börringe kyrka där en bil 
med tre ynglingar från Skurup 
körde av vägen och ner för en sex 
meter hög slänt. Därvid törnade 
fordonet mot en ledningsstolpe som 
nästan maldes sönder. Endast en 
person skadades medan bilen blev 
mycket illa tilltygad (bilden). 

l 

* 

Skurupsynglingar orsakade 
elstopp i Börringehygden 

Den ene av ynglingarna förs till ambulans. l förgrunden lednings
stolpen som bilen klippte av. 

Tre Skurupsynglingar gjorde vid 14-tiden på måndagen en bil
kullerbytta så kraftig att man förundrar sig över att de kom ifrån 
det hela så bra som de gjorde. Y ng lingama var på väg till Malmö och 
då de strax före östra intarten till Börringe kyrkby skulle köra om ett 
traktortåg fick de bilen i sladdning först emot högra sidan av kör
banan och sedan till vänster, där de knäckte det kraftiga betongväg
räcket, som bilen sed;m, gled på ett 10-tal meter innan den flög över 
detsamma. Bilen slog därefter av en större ledningsstolpe och slog 
därefter flera varv rmlt ner för en 15 meter djup vägslänt och ham
nade slutligen i ett rapsfält. 

Strömlös eftermiddag blev det för Polisen i Malmö tog hand om olycks
en större del av Börringabygden i platsen och i ambulans infördes en · 

av ynglingarna till Trelleborgs lasa
och med att ledningsstolpen föll. rett där man konstaterade lårbens-
Ledningen går nämligen tvärs över brott och mindre sårskador. De båda 
huvudvägen och f fick kapas för att andra ynglingarna klarade sig ifrån 
trafiken skulle kunna hållas igång.! det hela så gott som utan skador. / . 

.:;d/2: 
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Skivarps lokalförening 60 år 
Jubileumsåret något av rekord 
Om man tänker :;.å omsättningen. 

Och varfor skulle man inte göra 
' det, när man nu nått så högt som 
' under det sistförlidna år~t, då den 
, var 3.638.766 kr. Ett lysande resul
·:' tat och passande att förgylla för
.~ handlingarna kring årsmötet, det 

, .. 60:e i ordningen. 
·. Att man kunnat göra ett så fint 
bokslut, beror naturligtvis mycket 
på de mannar som stått i föreningens 
ledning och de som står där nu men 
också på den verkliga omvälvning 
,som har sji:ett inom det svenska 
' lantbrul{et under de gångna 60 åren. 

Skivarps lokalfö ren ing med silobyggnaden i bakgrunden. 

Detta gäller även lantmännens eko
nomiska föreningsrörelser av olika 
slag. Dessa föreningar till gemensam 
nytta har u tvecklats till allt större, 
fastare, mångsidigare och mäktigare 
organisationer. I högsta grad kan 
detta sägas ha varit fallet med Skån
ska Lantmännens Centralförening 
och dess avläggare ute i bygderna - lantbrukarna Anders Nilsson, Möl- hektar. En lysande utveckling får 
de lokala föreningarna. lersdal, M. P . Knutsson, Almaröd, man väl säga, och styrelse, förestån-

Föreningens förste ordförande och Anders Pålsson, Mariefält, och Nils dare, den förre och den nuvarande, 
även initiativtagare var lantbrukare V. Persson, Almaröd. Revisorer var övriga anställda och naturligtvis 
Kristofer Jönsson, Steglarp, och i lan.tbr. Hjalmar Jönsson, Almaröd, också medlemmarna i ' föreningen har 
,den första styrelsen satt dessutom och Truls Andersson, Kropp, Krist- all orsak fira 60-årsjubileum med 

ofer Jönsson var ordf. till 1909, då stolthet över de år som gått och 
Nils V. Persson blev ordf. fram till med ljus optimism inför framtiden. 
1916. Han efterträddes av Nils Måns- I föreningen s styrelse sitter f . n. 
son, Krabbeholm, som skötte klub- lantbrukarna- Johan Svensson, öre
ban fram till 1925, då ban.kdir. Olof dal ordf., Börje Olsson, Strandåltra, 
Larsson, Västra Nöbbelöv, övertog vie~ ordf., Oskar Andersson, Tinga
de~samma .. och m~ kra~ ledd~. for - röd, Stig Olsson, Mossby, Karl Nils
enmgens .öden i mte mmdre an 30 son, Västergärd, Harald Persson, 
år fram till 1956, då nuvarande ord- Stavshög och Folke Olsson, öre
förande, lantbr. J ohan Svensson v;U- mölla. ' 
des till ordf. Sitt 60-årsjubileum celebrerar för-

Under första ·10-årsperioden, 1905- eningen med middag på Skivarps 
1915, överlämnade fören ingen till gästgivaregård efter årsmötet, som 
hand!. Nils Mattsson att ha hand om hålles onsdag den 31 mars. 
ordermottagning och varuutlämning. ---
Fodervaror, gödningsämnen och i 
någon mån utsäden och. fröer för
medlades på detta sätt till medlem
marna. Några siffror, som visar för
eningens omsättning under dessa år, 
finns inte längre tillgängliga. 

MAGASIN FöR 3.000 
Samröret med annan affärsrörelse 

var naturligtvis inte något idealiskt, 
och den väntade skilsmässan beslöts l 
vid en extra föreningsstänuna den 12 
juni 1916. Samma år den 25 septem
ber hölls åter extra stämma, och nu 
beslöt föreningen bygga eget maga
sin på förhyrd tomt intill järnvägen. 
Magasinet, som uppfördes av bygg-

Nuvarande ordf. lantbr. mästare Ljungberg, för en så blyg-
Jehan Svensson, öredaL sam summa som 2.985 kr., blev fär-

_--~==============l:" digt på nyåret 1916. Som kassör an
togs stationsinspektor P. Walden, 
som själv fick an ställa en man för 
utlämning av varor två dagar i vec
kan - måndagar och fredagar -
under foderämnessäsongen. Så fort
j gick det även under 1917. 



Bilens ena sida blev helt intryckt av ledningsstolpen. Bakom bilen ser vi hur en skadad tas om hamd 

· av ambulanspersonalen. 

Tre skadades vid bilolycka i Börringe 

Bil slog av stolpe och totalförstördes 
En person ådrog sig lårbens- Bilen törnade först mot en ce-~ Den svårast skadade mannen 

brott och en del andra skador och mentbarriär, sedan mot en belys- fördes i ambulans till Trelleborgs 

Och lasarett, där han fick stanna för 

två andra skadades lindrigare vid ningsstolpe som knäcktes 
värd. 

en trafikolycka mellan Börringe följde med bilen, när denna 

kyrka och Lerruneströ gärd i går l schade utför . en sex meter 

eftermiddag. slänt innan den stannade. 

rut- Bilen blev totalskadad och 

hög måste tas frän platsen med bärg

ningsbil. 



SKURUPSAKERI SKIFT AR ÄGARE 
Malmöbo övertar verksamheten 

Åkeriiigere Emil Andersson, Skurup, som nu överlåler sin efler 
ell he innehaft den i 44 år. 

Emil Anderssons åkerifirma i Skurup skiftar i morgon ägare, då åkeriägare Emil Andersson överlåter sin rörelse till malmöbon Stlg Ekdahl. I hela 44 år har åkeriägare Andersson innehaft sin rörelse och denna torde därmed vara den äldsta på orten. 

- Nu tycker däremot Skurupsåka-
1 ren att det skall bli skönt att koppla 
av. - "Har man hållit på så länge 
kan det faktiskt vara skönt att få 

·vila sig" förklarade åkeriägare A n -
d e r s s o n när SkD var och hälsa
de på. Det långa innehavet av rö
relsen har gjort att Skurupsåkaren 
följt motorismens utveckling nästan 
ända sedan dess barndom. 

FöRST MED 
TRAFIKRÄTTIGHET 

aggregat. Akeriägare Andersson 
minns det första aggregatet han köp
ten. Det gick helt enkelt inte att an
vända utan fick ställas åt sidan på 
gårdsplanen och där stod det läng~ 
som ett minne av första tiden med 
gengas. 

DIESELN HAR KOMMIT 
Men så småningom blev man ju 

riktig expert på gengasen, säger åke
riägare Andersson, och på slutet gick 
dessa oklanderligt. Nu har dock' 

När åkeriägare Andersson började kommit annat bränsle i dieseln, SOII1 sin verksamhet i köpingen var han på de tunga lastbilarna helt domi· den förste som fick trafikrättigheter nerar. Motorerna har också blivi1 mellan Malmö och Ystad. Den första starkare både i styrka och kvalitet bilen var en Ford med lastkapacitet Men det fordras också i dag, då last· på ett ton. När inte Emil Andersson bilstransporterna dominerar allt me
transporterade gods så placerade han ~~ra~-~-------+-------
;:~:t~~fl0-~p~=~ae;er~~~- g:~~~r:~~ l 
trevligt nöje och särskilt på sönda-
j!~rna blev de • k '' nin ar o) 

LjO 

RöRELSEN ALLT 
STöRRE 

Med tiden växte rörelsen i om
fång med allt flera och större for
do.n. · I dag har åkerifirman tre tunga 
lastbilar och tre anställda som har 
fullt upp att göra. För det mesta 
rör ' det sig om styckegods- och in
dustritransporter mellan Skurup och 
framför allt Malmö. Något som fir
man utförde flitigt förr var flytt
ningstransporter och när åkerirörel
sen var ung ombesörjde åkeriägare 
Andersson 90 procent av alla flytt
ningar .· i köpingen och i trakterna 
runt omkririg. På senare tid har dock 
dessa . flyttningstransporter minskat 
och ersatts med tyngre transporter. 

GENGASTIDEN 
BESV.ÄRLIG 

Akeriägare Andersson klarade gen
gastiden också under krigsåren. Visst 
var det besvärligt många gånger och 
särskilt i början innan man fick ex
perimenterat ut verkligt effektiva 

Underhållningsafton i 

MÄNGA GAMLA 
KVAR ... 

Nu kommer dock den gamla fina 
firman i andra händer, men Emil 
Andersson framhåller dock att det 
alltid varit roligt att arbeta i kö
pingen och åt skurupsborna. Atskil
liga av de gamla kunderna sen åke
riets start har också varit firman 
trogna under alla år och detta är väl 
ett betyg så. gott som något. 

A. A-n. 

Skurupsblockledare 
hjälper allmänheten 

sexton olika blockledare hjälper f. 
n. till med att organisera och dela 
ut de papper och kort som behövs 
för den hälsoundersökning vilken in
om kort startar i Skurup. 

För alla som har . svårt att fylla i 
det hälsokort som skall lämnas vid 
undersökningen står blockledarna 
gärna till tjänst. Det går också att 
få hjälp av den personal som kom
mer att hjälpa till under själva häl
soundersökningen. 

. Församlingshemmet, Skurup 
torsdagen den l april kl. 20.00 

Sedan litet mera än en vecka till
baka har blockledarna varit syssel
satta med att dela ut de formulär 
och blanketter som var och en skall 
ha med sig vid hälsoundersökning
en. Allt har gått friktionsfritt hit
tills. Nu är bara att hoppas att sku
rupsborna möter upp mangrant när 
undersökningen pågår. 

! 

Medverkande: 
SKURUPS MUSIKSÄLLSKAP 

Dirigent: Musikfanj. Ingvar Akesson. 
VEMMENHöGs KöREN 

Dirigent: Kantor V. Valdemarsson. 

.. S K U R U P 
. När det gäller 

Edra kläder firulre såväl som var
dags . . Vänd Er med förtroende till 
oss. Låt fackmannen övertaga· an
svaret. 

E4SYKEM. 
Husmoderns 

Tviitt 

Erikslunds damklubb 
ordnar påskförsäljning 

Erikslunds damklubb vilar .inte på 
lagrarna. Fredagen den 2 april tän
ker nämligen damerna ordna med 
påskauktion i Erikslunds bygdegård 
och då skall man försälja diverse 
påskpynt som förfärdigats under 
träffarna i vinter. Förutom detta blir 
det många andra fina saker i form 
av ~andarbete som skall · bjudas ut. 
Man har sytt underbara dukar, 
kuqdar och förkläde m. m. Allt vitt
nar om damernas flit. Påskförsälj
ningen tar sin början kl. 19.00 den 
aktuella dagen. Förutom försäljning 
kommer det också att bli underhåll
ning av två sångbegåvade flickor. 
Kerstin . och Kicki heter flickorna 
och det är meningen att de skall 
både sjunga och spela för publiken. 
Vidare blir det en stunds all sång 
samt kafteservering. I fjor slog auk-

lltionen väl ut och den flitiga dam-stortorget 9 klubben hoppas naturligtvis på sam-L--------------=:=:::---::-----_Jl1Jm:!JaLi!!n!!tr~e~s~s~e~· från allmänheten äuen 1, 

/ 

~ 



Gesällutnämningar i Skurup 

Extra högtidligt vid Skurups hanfverk~lörenings årsmöte var det när 

man hunnit över förhandlingarna och kom till utdelning av årets 

gesiillsbrev. Sex stycke~ damfrisörer stod i fur, men endast tre av dem 

hade tillfälle närvara. Förutom sina gesällsbrev blev Iliekorna också 

blomsterbehängda. Närvarande som gäst var konsulent Knut Ofslröm, 

Stockholm, som önskade de nya gesällerna lycka till i deras fortsalla 

värv. På bilden flankeras de närvarande gesällerna Doris Kristiansson, 

Rydsgård, Barbro Bondesson, Skurup, och Margaretha. Andersson, 

Skurup, av f. v. hantverkslöreningens ordf. Lennart Bergh och t. h. av 

konsulent Knut Ofslröm, Slockholm. De övriga tre gesällerna var 

Gun Britt Andersson, Skurup, Gunnel Karlsson, Skivarp, och Birgilla 

Bergqvisf, Rydsgård. 

S/fO ~6s. 
.Slotlsmaskerad på Svaneholm 

Ur den rika arsenalen av kläder kunde också ' urskiljas Lena Sjölin 

och Lars G. Hylen, Ma lmö som "Tjorven och Båtsman". Bålsman

dressen blev kanske i varmaste laget vad kvällen led. 

slottsmaskerad var det under lördagskvällen på Svaneholms slott i 
vilken ett 50-tal väl utkoiidda personer· deltog. De fantasirika dräkter
na bidrog till att skapa en verkligt fin feststämning i förening mett 
slottsmilj ön. 

Arrangör för maskeraden var säll- att företa en kryssning med "Prins 
skapet Gammeldansens vänner i Mal- Bertil" eller "Nils Holgersson". Un-

der lördagen inledde festen med att 
mö, som är anslutna till Svenska ung- samtliga närvarande tågade in till 
domsringen för bygdekultur. Fest- dukat festbord till tonerna av en 
kommitten hade också låtit inbjuda .Polonäs. Därefter hälsade festkom
medlemarna i skurupsortens folk- mitteordf. Hansson som "Gubben i 

lådan" välkommen till festen och se-
danslag till den trevliga festen. dan fortsatte man med supe och dans 

- Anledningen till att man inom till långt ut på nattimmarna. 

folkdansföreningarna ordnar med så- A. A-n 
dana ovanliga feste~, beror .på att 1=====~==-------

vi vill ha litet modem design över 
det hela, framhöll festkomitteordf.l 
Sven Ake Hansson, Malmö, då SkD , 
träffade honom bland de väl utkläd-
da festdeltagarna. 

Visser !igen till talar detta nya upp
slag inte våra gamla medlemmar i 
så stor utsträckning men det finns 
så· många yngre med i folkdansför
eningen att något måste göras för 
att stimulera de yngres intressen, 
säger hr Hansson vidare. Det började 
under fjoråret då man i november 
höll en annorlunda fest med julafton 
och midsommarfest på en gång. 

Dessa annorlunda fester har visat 

1 
sig dra stort deltagareantal och nästa 

. gång umgås föreningen med tanken 



SKURUPS LIONS SALDE SNABBT 
SINA LOTTER OCH RöDA FJÄDRAR 

Marie Holtermann och Margaretha Sligsdoller i !elen för Sago~ 

stunderna under marschen genom Skurups galor:-

Skurups Lions Club plcoakdes snabbt på sina röda fjädrar under lör
dagens insamlingskampanj. Ett lottantal på 6.300 hade man förbundit 
sig att sälja inom Skurupsblocket (Skurup Rydsgård och Vemmenhög). 
Detta lottantal var slutsålt vid middagstiden och enligt ordf, i Lions 
aktivitetskommitte konditor Stig Andersson skulle man ledigt kunnat 
sålt 2-3.000 lotter till. 

Nu fanns inga fler lotter att .få bössinsamling och på detta vis fick 
från centralförbundet. Man hade sam- man P1 ytterligare 850 kr. 12:600 kr 
ma strykande åtgång överallt i hela gav lottförsäljningen i rena pengar. 

Skolelever och scouter gjorde en 
landet och således fick Skurupslejo- stor insats i lottförsälgsarbetet och 

l nen vara nöjda med sin insats. När svarade för en ansenlig del genom 

!lotterna var slut fortsatte man att att sälja till folk direkt på gatan el~ 
ler ocksåvid dörren. Men även lotte~ 

sälja enbart "röda fjädra" genom ristånden var översvämmade med 
lottköpare. Alla ville ha åtminstone 

! en röd fjäder att smycka sig med. 
Och det syntes också tydligt. Lottkö-
parna bar sin "trofe" väl synlig då 
de flanerade runt på gatorna. 

Som en inramning åt arrangemang~ 
et i Skurupsbygden hade Skurups sa
gostunder ställt upp. De gav konsert 
i Rydsgård och Skivarp samt gjorde 
en marsch genom gatorna i Skurup 
föregångna av två söta tamburmajo
rer Margaretha Stigsdotter och Marie 
Holtermann, som glatt svin.;:ade sina 
marskalkstavar, denna gång "röda 
fjädrar". Allt var flott. arrangerat och" 
gav på något vis feststämning. 

A. A-n 

1~ j,v 
, ' 

Vackra flamskvävnadsarbeten 
gjorda på CKF-kurs 1 Genarp 

Några av dellagarna i kursen fr. v. kursledaren fru Inga . Nilsson, 

Hemslöjden, Malmö, fru Ester Pålsson, fru Agda Lundberg och 
CKF-ordf. Greta lsacsson 

En kurs i flamskvävnad avslutades under måndagen i Genarp. 
Deltagare i kursen har varit medlemmar från Genarps CKF-avdel
nlng och tillslutningen blev verkligt god med femton stycken som 
anmälde sig. 

Kursledare har varit fru Inga Nils- rum i Genarps nya skola fanns flera 
son från Hemslöjden i Malmö. I sa.~?- färdiga alster i de mest underbara l 
manlagt 45 timmar har de konstnar- motiv och färger. Ordf. i Genarps 
liga damerna hållit på med sina CKF-avd. fru Greta Isacsson tackade 
konstvävnader. Man har träffats tre kursledaren för allt vad man fått lä
timmar en gång i veckan under kurs- ra. Nu komme_:.; k;ursdeltal?arna att 
· ·· · å h b t ordna med utstallning av sma alster 

tiden och for VarJe g ng ar ar e ena på CKF:s kyrksöndag, som är be-
växt fram allt mera. stämd till första söndagen efter påsk. 

Vid kursavslutningen som ägde Utställningsplats blir nya skolan. 



l Skurupsungdomar undervis.ade / 
i brandtjänst på friluftsdag 

Här visar Sam Nilsson klass 8 hur man snabbt kväver en enld 
'· 

Brandtjänst för Skurupsungdom ingick i det schema som var upp
satt för högstadieelevernas friluftsdag i Skurup. Det var åttonde klas
sen, som fick en lektion i deeta vik tiga ämne av Skurups vice brand
chef, Nils Trink. J$everna fick se e n instruktiv film med titeln "El
den, vår vän o~:h fiende". Filmen var uppdelad i tre avsnitt och 
visade hur man skall förfara, om el d uppstår i bostadslägenhet, och 
hur man slmll gå tillväga för at t rädda eventuellt bränn- eller rök-
skadade personer. · 

Även praktisk undervisning inick i 38, 8. Bengt Persson 37, 9. Tommy 
i programmet, och här fick eleverna Rosengren 37, 10. Roland Axelsson 
pröva på att släcka eld i kläderna 36. 

. på en docka .. , Även en öppen ben- Sjunde klassen hade studieresa till 
: sinbrasa fick eleverna söka bemäst- Malmö och Limhamn, där man bl. a. 

l
' ra. Naturligtvis gick man också ige- besökte Limhamns kalkbrott. Dess
nom brandmaterielen på Skurups utom besöktes kyrkor ur olika tros
brandstation, och eleverna oriente- samfund. 
rades även om, hur brandväsendet är 
uppbyggt. Jämsides med brandtjänst 
hade åttorna också sjukvårdsövning- Lutherhjälpens sparbössor 
ar. för insamlade medel, dvs. Luther-

Nionde klassens poj'kar ägnade·för- hjälpens fasteinsamling 1965, tas emot 
middagen åt skolskjutning. 30 poj- i Skurups kyrka nästkommande 
kar deltog, ooh skjutledare var ma- palmsöndag. 7 
gister Ture Runevad, kapten Nils Kollekten denna dag går till 
cnhed och hr Sven Lerstorp. Tio Lutherska Världsförbundets svenska 
hederpriser var uppsatta, och resul- sektion för dess hjälpverksamhet och 
ta ten av skjutningarna blev: l. Rolf man hoppas på många "'ech stora bi
Persson 47, 2. ffif Hansen 46, 3. Karl- drag till denna insamling åt U-län
Erik Persson 46, 4. Gert Larsson 44,

1 

derna. V ar med j fasteinsamlingen 
5. Torbjörn Johansson 43, 6. Per Len- 1965 med en gåva til~ dem som lever 
nart Borgkivst 40, 7. Göran Jönsson i "ständig fastan", vädjar man. 

;------c._(_~-~- h ? (. 
NäpJla små .harnniannekänger på 

· CKF ~visnin~- .i Eriksinn d 

In!! lies deltog 1 t barn i Aldern 3-1 O år som mannekänger. Här 

fr. v. konferencier frk Barbro Kranz, Ystad, Anna-Kmin Andersson, 

Bod il Jönsson och Skårby CKF-ordf fru Irma ' Jönsson 

SJ!:å,rby CKF-avd. hade under onsdagen e~ trevlig sammankomst på 
Erikslunds bygdegård. I programrna t ingick visning av barnkläder från 
en konfektionsfirma i Ystad samt ett trevligt kåseri om "Barn i da
gens skola" av småskollärare Ellen Bengtsson, Y stad. 

Många föräldrar med barn hade olika slag av material och här lik
mött upp och samthanlagt ett 100- som i kläder åt vuxna går de lätt 
tal var närvarande vid samman- tvätt.bara textilierna igen. Mycket av , 
komsten. Denna började med väl- clubJackor och västar i laminerat vi- l 

sades upp. De närvarande reagerade 
korosthälsning av Skårby CKF-ordf. emellertid en aning när konferen
fru Irma Jönsson, varefter visning- cieren förtäljde om priserna på des
en av barnkläder omedelbart tog vid . .sa laminerade saker, som förhållan-

devis är dyrare än till vuxna . 
CKF-medlemmarnas egna telningar Efter visningen som pågick i .nära 
fungerade som mannekänger och vi- en timma höll så "fröken" Ellen 
sade näpet upp de olika kollektio- Bengtsson, Ystad sitt kåseri. Hon in

ledde med att tala litet om små
skollärarens yrke, om varda,gslivet i 
skolan, barn som individer ooh sam
lade i en kollektiv grupp. K;åsören 
betonade särskilt vikten av samar
bete mellan hem och skola. I sitt 
kåseri berörde fru Bengtsson också 

nerna. 
Även i barn'kläder går ·årets pa

stellfärger ien med rosa och ljus
blått. Marin och vitt hör också till 
de populära färgerna. Det visades 

de muntrationer som ofta förekom
mer i skolan, där elevernas sponta
na yttranden ofta kan bli goda his
torier. 

Sammankomsten avslutades med 
kaffesamkväm och alla verkade nöj
da och belåtna med vad de fått se 
och höra. 
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Skuruj>s Husmodersförening höll 

omväxlande mannekängupp • • 

Fr. v. visar fru Inger Ha~son en modell i dubleneen, en skrynkelfribehandlad linnekvalile medan fru Gu

nilla Bredemar är iklädd en klänning i lerylene-chiffon. De båda tonåringarna Lotta Serneri och Ann

Krisfin Wickman är iklädda de så populära skepparjackorna och bär till flanellbyxor som är utsvängda 

Husmoderföreningen i Skurup hade 

på torsdagskvällen sin årliga manne· 

kängu))pvisning på hote~Iet. Som 

mannekänger tjänstgjorde huvud

sakligast föreningens egna medlem

mar samt deras döttrar. 

nedtill, 

ter visades, . och framförallt återkom 
de .Chanelinspirerade modellerna of
ta. Vackra&t av dem var en ylledräkt 

i rosa och grått. 
, Bland kapporna dominerade ulster
och poplirunodellema h~lt, och av de 
förstnämnda hade många handlaska-

Mest utmärkande för visningen var de kanter och besättningar av äkta 

tygerna som nästan uteslutande be- krokodilknappar. De flesta modeller

stod a vlättvättade skrynkelfria ma- na var också uppsydda i marinblått 

terial som diolen, terylene och eller ,kamelhåi:sfärger. 

crimplene. De stora färgerna för De veckade kjolarna upplever nu 

våren var dels mörkblått, som stän- sin renässans. Tygerna är formbe

digt verkar vara lika aktuellt samt l ständiga och lätts~ötta . och k~ i de 

d l
. li llf" allra flesta fall tvattas 1 maskin utan 

e JUV gaste paste arger. att fördärvas. 

En hel rad nätta, otidsenliga dräk- På finklänningarna har den svagt 

utställda kjolen kommit tillbaka, 
men som vanligt förekommer många 

raka eller snäva modeller, alla givet
vis i konstfibermateriaL 

-regebyxan fanns också med i kol
lektionen. Enfärgade eller krit
strecksrandiga skall de vara och görs 

i nestan, ett material som uppges ha 

terylenens alla goda egenskaper, 

men med ullens utseende och känsel. 

Till dem hör naturligtvis den så om
talade skepparjackan, och de stora 

färgerna där är blått eller ljusrött. 
Svart och vitt blir modefärgerna 

på sommarens baddräkter. Till 
många av dem finns ett skärp att 

knyta om midjan och vidare börjar 

blusade liv så smått göra sitt intåg. 



Påfyllningen av aggregatets båda behållare sker från en tank inne

hållande 2 fon flytande ammoniak. Här diskuterar fr. v. agr. A. 

Bjelke-H.olfermann, försäljn,ingschef Tage Persson, ing. Berfil Carls

brandt och inspektor Olof Kristersson aggregalels funktioner vid 

provkörning på Jordberga gård. 

FYRA AV SKANEGODSEH PROVAR 
AMMONIAK SASOM GöDSELMEDEL 

l 
Flytande ammoniak som gödselmedel tänker fyra av/ de större 

godsen i södra Skåne använda på försök i vår. Det är Jordberga, 

Dy beck, Ruuthsbo och Cha~·lottenlund som gemensamt har gått in för · 

att pröva detta koncentrerade gödselmedel i praktisk drift. 

Tidigare ha1· spridningen av flytan- sök på de sydskånska godsen kom
de ammoniak stött på svårigheter mer från Marsk Stig i Danmark ocl). 
genom att spridaraggregaten inte va- här har man i första hand gått in 
rit tillfyllest. Nu har emellertid Dan- för säkerheten. Aggregatet provkör
mark, som är föregångare på detta des under fredagen på Jordberga 

o.mråde, .~xperimenterat fram fullt gård under överinseende av repre
tillfredsstallande aggregat som upp- sentanter från den danska firman 
fyller de mest rigorösa säkerhetsbe- samt från Söderberg & Haak som 
stämmelser. Problemet är att sprid- importerat aggregatet till S~erige. 
ning av flytande ammoniak sker un- Finner man spridningen fullgod är 

der tryck och detta gör att de tryck- det meningen att gödselmedlet 
behållare som används måste håtlla prövas till alla grödor. Även hii . .:hrPt,~ l 

j ett ' visst mått. Sverige som har be- tänker man kvävegödsla på 
'tydligt skärptare bestämmelser här- sätt. Mylilningsdjupet är .ungefär 10 

l 
vidlag har tidigare underkänt del centimeter och aggregatets arbets
danska aggregaten för anv~dning bredd 4.25 meter. I år tänker man 
L'lom landet. köra med aggregatet på en areal av 

. -Det ggregat SOII} nu går under för- närmare 300 tnld. 

'al 
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C"Owboyklädd CUF-styrelse 
i · Skurup blev lyckat drag 

Cowboyflickorna Ann-Louise och Britt-Marie Mårlen·sson från Rydsgårds 

amatörgäng beundras här av Göran Johansson, Lars E. Nilsson och 

Torsten Nilsson från Skurups CUF. 

Fester utöver de gängse formerna 
praktiserades litet då och då av led
·ningen inom Skurups CUF-avd. Un
der lördagen hade man en sådan "an
norlunda" fest, där festvåningen på 
Skurups hotell var förvandlat till 
tjusigt värdshus i bästa västernstiL 
Palmer vajade i hörnen och jätte
stora planscher med diligensmotiv 
gjorde stämnirtgen äkta. 

. Till detta ):>ör läggas att styrelsen! 
mom avdelnm,gen beslutat sköta om 
värdskapet i cowboyutstyrseL Man ' 
har knåpat och sytt ·de senaste da
garna och lagt ner mycket arbete på 
att få dräkterna så festliga som möj
ligt. Och oog hade man lyckats all
tid. I~te mindre än 210 CUF-ungdo
mar mom kretsen lockades till fes
ten. Skurupsungdomarnas initiativri
kedom är känd, och man vet att det 
blir en trevlig kväll. 

Allt gick i västernstil denna kväll ! 
och den kontraktade orkestern hade 
också tagit munderingen på sig. I 
pausen bjöds på underhållning av 
medlemmar från Rydsgårds teater
amatörer. Också detta blev ett väs
ternprogram där de agerande som 
var Stig Kristensson, Ann-Loui~e och 
Britt-Marie Mårtensson samt Kerstin 
Hansson sjöng käcka cowboy-sånger. 



/ 
6.> 

Kursavslutning på lördagen vid 
Skurups lantbruksskola 

Eleverna Lars E. Huligren, Skurup, Ulla Åkerskog, Skullorp, och An

ders Olsson, Borrby, samlade kring förvaltningsnämndens ordf. riks

dagsman Stig F. Hansson, önnarp (andre fr. v.). 

Grundläggande yrkeskursen vid l orienteringen och premieutdelare var 
Skurups lantbruksskola höll avslut- nämndeman Emil Hoolrne. Först tac
ning under lördagen. Inalles har 48 kade emellertid rektor Knutsson för 
elever .varit med på kursen däribland l de nya premiefonder som tillförts 
en kvinnlig elev. Avslutningshögti- lantbruks- och lanthushållsskolorna 
den började med en estraddebatt var- av Skivarps betodlarförening. Dessa 
efter följde orientering om vinterns l fonder är på vardera 4.679 kr och 
kurser vid skolan och prernieutdel- avkastningen skall gå till elever vid 
ning samt slutligen tacktal av rektor, skolorna som gjort sig förtjänta där
elevkårens ordf. och förvaltnings- 1 av. 
nämndens ordf. för skolan. l Premier som delades ut: Lars Erik 

I sitt hälsningsanförande kunde Hultgren, Slirninge (Toftebos fond 
rektor Gunnar Knutsson inte bara 250 kr), Anders Ove Ohlsson, Borr
hälsa ett ovanligt rikt antal föräld- by (Sånga...Säbyprerniurn), Ulla Åker
rar och anhöriga välkomna utan även skog, Skultorp (Huldbengs fond 150 
särskilt ·inbjudna gäster. Bland des- kr), Sven-Olof Linders, Staffanstorp 
sa märktes · dir. A. Bokander, Sku- (Skurups sparbank 150 kr), Eskil 
rups sparbank, kamrer Claes Knuts- Bengtsson, Anderslöv (Vernrnenhögs 
son, Jordbrukskassan samt styrelsen sparbank 100 kr), Sten Hansson, 
för upphörda Skivarps betodlarför- önnarp (Skurups jordbrukskassa 100 
ening nämndeman Emil Hoolrne, kr), Per-Olof Malm, ö. Grevie 
V~rnrnenhög och lantbr. Edvin Jöns- (Skytts sparbank 50 kr), Sven-Algot 
son, Hyltaskog. Samtliga huvudmän Hermansson, Löderup (ö. Skånes an
för inrättningar i Skurup som är fli- delsslakt.för. 5() kr), Walter Persson, 
tiga prerniedonatorer. Lövestad (Huldbergs fond 50 kr), 

Estraddebatten rörde sig kring Sven-Göran Larsson, Tornelilla 
"lantbrukets mekanisering" och är (Huldbergs fond 50 kr), Sven Claus
ett ständigt lika aktuellt ämne. I son, Köpingebro (bokprerniurn) Ber
denna deltog Lars Erik Hultgren, til Olsson, Klasaröd (bokprernium). 
Sten Hansson, Sven Olof Linders, Stipendier ur Hans Nilssons stiftel
anders Olof Olsson och Christer se tilldelades Leif Nilsson, Rynge och 
Persson. Det diskuterades nya eller Thore Hansson, Tågarp, Trelleborg. 
begagnade maskiner, liten eller stor Stipendier ur CUF:s stipendiefond 
traktor, rnaskinköp enskilt eller 'i tilldelades Knut Månsson, V. Vire
kornpanjonskap samt bogserad eller stad, Allan Akesson, Skåne-Tranås, 
självgående skördetröska på gården. Lars-Göran· Andersson, Alstad, An
stundom blev debatten riktigt till- ders Ohlsson, Borrby och Sven Algot 
spetsad där inte minst de debatte- Hermansson, Löderup. Efter premie
rande pojkarnas föräldrar var ivriga utdelningen följde tacktal av rektor 
åhörare. Knutsson, elevkårsordf. Anders Ove 

Paus följde på debatten och när Ohlsson och av förvaltningsnämn
man åter samlats i aulan blev det 

1 

dens ordf. riksdagsman Stig F. Hans
rektor Knutssons tur att redogöra för son, önnarp. Ä ven Lars-Erik Hult
vinterhalvårets kurser vid skolan. gren passade på att tacka den re
Han omtalade bl. a. att skolans tre dakttionskornrnitte som han arbetat 
huvudkUFser haft tillsammans 75 ele- med för att ge ut lantbruksskolans 
ver. Det största elevantal hittills på första · skoltidning. En tidning vars 
dessa kurser i skolans historia. På avkastning skall gå till idrottsplats. 
skolans korta !kurser har tillsammans Annonsintäkterna överlämnades vid 
deltagit '1.25 och detta gör att ett an- avslutningen högtidligen till rektor 
tal på 200 elever passerat limtbruks- Knutsson och samtidigt fick skolan 
skolan denna vinter. av elevkåren motta 250 kr till konst- l 
~~r~enu __ ·e_u_t_d_e_lnin_·_:g __ fo~·l~jd~e==e=fi=e=r==k=ur=s~-~f=o=n=d=e=n=.====--------~·----------~. 

- i Skurups kyrka mellan ingenjör 

HAKON diLJARAS och fröken ULLA 

WALLIN. dotter till kyrkoherde Gun

nar Wallin. Skurup, och hP.ns hustru 

Birgitte. född Barnekow. Brudgummens 

och hans forlover, oversersjanten 

norska flygvapnet Rolf Dypdalen möt

te vid altaret bruden. som till to

nerna av C. Purcells A Trwnpet Vo

lontary exekverad av Ake Johnny 

Jönsson, Anderslöv. och kantor Bengt 
Olsson, Svedala. fördes fram till alta
ret av sin fader, som också förrättade 

l 
vigseln. I himlar sjun~en den Ev. ig~s 
ära sjöngs med gjutmast. Helge SJo-

' lander som solist. Kyrkokören s jöng_ 
hymnen Allt folk som uppå jorden bor 
nu tacke Fader Vår av Johann Crli
ger. Brudparet l'ttägade till tonerna av 
Johann Sebastian Bachs preludium i 
C-dur. Brudnäbb var Aina .Jacobsen. 
Sandefjo,·d, Norge, brudgummens sys
terdotter. samt Karin Ameen. Lund. 
och brudens kusindöttrar Margareta 
och Kristina Samuelsson, Uppsala. Efter 
vigselakten gav brudens föräldrar 'mid
dag för ett 60-tal Inbjudna. 
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' ' Trettio flickor tog truppmärke 

,Verklig grace visade- flickorna upp, fr. v. Marianne Stålile, Beriih Hans

son, · Ann-Margret Kvist och Christina Rösfberg. 

De flickor som under måndagen berg, Ingrid Sernert och Marianne 
avlade prov för svenska gymnastik- Ståhle. 
förbundets juniortruppmärke var kl. Programmet flickorna hade att kla-
5,--6; Kerstin Andersson, Ingrid ra av var krävande med dels ryt
Bengtsson, Anna-Lena Dahlsjö, Inger mysk rörelsegymnastik och dels red
Hans.Son, Görel Härstedt, Ingrid Jo- skapsövningar. Bakom truppmärkes
hansson, Gun Larsson, Ingrid. Len- . tqgningen stod Skurups GIGIF och 
nartsson, Lisbeth Månsson, S.onja samtliga flickor tillhörde den fritids
!Nilsson, Ethel Persson, Monica Sig- grupp som gymnastikdir. Else An-
fridsson, Elna Sjövall, Eli.Sabeth dersson leder. 
Svensson, Karin Svensson, Ann-Lou-1----------------J 
ise Wallgren, Christina Wemner, och 
Gert Österling. Kl. 7-8: Lisbeth An-
dersson, Cecilia Daugbjerg, Berit 
Hansson, Lisbeth Hansson, Britt-Ma- 1 

rie. Henriksson, Christina Persson, 
Ketty Persson, Ann-Magret Qvist, 
Bibbi Rönnerfalk, Christina Röst-



Rälfare Jan lsgren visar här på förhållandel volymmässigt mellan van

ligt löst hö och pelleterad vara. 

Vallfoderpelletering ny giv 
vid Rydsgårds lordbruks AB 
- Av ALLAN ANDERSSON - fodring av· pelleterat vallfoder har 

En helt ny linje för att bevara grönpelletsen är lätta att hantera och 

vallgrödorna i vä:dföljden trots har en gynnsam inverkan på idssiar

kreaturslös drift har gjorts på nas digestion. I Danmark, där man 

Rydsgårds Jordbruks AB. Där lät ligger ganska långt framme med ut

man under fjoråret installera en fodring av pelltterat vallfoder har 

konsttorkniugsanlägg~g för grön- försöken visat, att man genom pelle

fodermassa i kommersiell drift för tering har fått större utbyte av val

framställning av hömjöl. Denna an- len järnsides med en bättre koncen

läggning har i dagarna komplette- trationsgrad i fodret. Det har således 

rats så att man i fortsättningen kan påvisats att pelleterat vallfoder inne

framställa pelleterat vallfoder. håller 40-50 proc .mera näring än 

Vid konsttorkningsanläggningen på 
Rydsgård eräknar man att med den 
nya anläggningen kunna framställa 
2.500 ton pelleterat vallfoder årligen, 
framhåller civilekonom Jann West
rup. Av denna kvantitet kornmer ca 
500 ton att användas för hernrnabru
ket. På vinterhalvåret tänker man 
också ha bruk av anläggningen ge
nom att låta pelletera svinfoder
blandningar för gårdens egen svin
uppfödning på ca 6.000 slaktsvin om 
året. 

Civilekonom Westrup kan även 
omtala att man nu också. satt igång 

'--------------:;-------~==~=======-~.undersökningar på Dituna och Aln-

:,/J.f ..J arp angående det pelleterade fodrets 
egenskaper. I dessa försök tänker 

1 
man undersöka fodervärdet vid ut
fodring, ekonomiska faktorer samt 
den mekaniska hanteringen för 

Genom denna komplettering har l hö. Järnfört med korn är näringsvär

man vunnit att det konsttorkade· rna- det 75 proc av kornets, men protein

terialet även kan användas till ut- halten den dubbla. 

framställningen. 
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Rivningen haT nu påböTjats av kantaTsbostaden i SkuTUp. 

Macleanska huset rivs i Skurup 
Det omdebatterade kantorshuset i Skurup, med ursprung från Rutger Macleans 

tid, håller nu på att rivas. Genom detta har således kulturvårdarna till sist fått ge 
med sig för kyrkofullmäktiges beslut i församlingen om rivning av huset. 

Anledningen till att kyrkofull
mäktige föreslog rivning av bygg
naden var framförall t den trafik
fara, som huset utgör, där det lig
ger alldeles intill en vägkorsning. 
Dessutom ansåg ledamöterna att 
huset förvanskats ganska mycket 
från sitt ursprungliga skick och 
därför mist sitt historiska värde. 

Kanske hade huset kunnat räd
das, om de kulturvårdande instan
serna haft medel till att rusta upp 
byggnaden· och eventuellt också 
flyttat den från det utsatta läget 

Konsun1 aktivs återbäring 

blir 357.565 kr för år 1964 
Konsum Aktiv i Trelleborg har haft årsstämma med valda fullmäk-

tige, Styrelsens ordförande Axel Ankarberg hälsade viiikommen och 
utsågs leda stämman. Förvaltningsrådet, styrelsens och revisorernas 
redogörelse av vilken framgår att balansräkningen omslutit 5.433.104 
kr lades med godkännande till handlingarna. 

i vägkorsningen. Nu saknades så- För årsredogörelsen har tidigare Lööv, Ester Mårtensson, Edith Hell
dana medel, och Riksantikvarieäm- utförligt redogjorts i A r b e t e t. man och Emil Olsson, med Rut 
betet som kontaktades i saken, an- Arets nettoöverskott beslöt stäm- Jönsson, Kjell Hansson och Stig 
såg inte byggnaden vara något man på styrelsens förslag fördela Jeppsson som suppleanter. 
katastroffall. så att 4.000 kr avsättes till reserv- Till revisorer omvaldes för en 

I dagarna går således kyrkofull- fo.nden. Till förräntningen av med- tid av två år Torsten Bergbom. In
mäktiges beslut om rivning i upp- lemmarnas insatser avsättes 22.475 venteringskontrollant för bageriet 
fyllelse, och redan under torsdagen kr och 357.565 kr går till återbäring blev Eric Carlsson och för cafete
började man rivningen med att med tre procent på köpta varor. rian Axel Ankarberg. 
plocka ner tegeltaket för använd- Det sammanlagda nettoöverskottet Till ombud vid distriktskongres
ning på annan byggnad. Strax efter utgjorde 384.310 kr. sen utsågs Axel Ankarberg, Ture 
påskhelgen är det meningen att I förvaltningsrådet omvaldes Ing- Persson, Bertil Andersson, Stig 
schaktmaskin skall sättas in för att var Björkman, Stig Rosvall, Eric Rosvall, Eric Carlsson, Josef Lööv, 
helt jämna byggnaden med marken. Carlsson, Gösta Berggren, Josef Edgar Sandgren och Enock Olsson. 



Köpare kom ända från Gotland 
vid auktion på Önnarpsgården 

Lantbr. Erik Bendelin från Klintehamn på Gotland (längst t. v.) var 

mycket intresserad av de skånska låglandsdjuren och köpte också 

med sig hem. 

En av säsongens sista djurauktio- melass som såldes till 80 kr pr fat 

ner hölls under skärtorsdagen hos och betmassa som klubbades bort till 

lantbr. Nils Ingvar Nilsson, önn- 290 kr ropet. Auktionsförrättare var 

arpsgården, Skurup. Det var avels- köpman Lennart Nilsson, Rydsgård, 

djur som såldes och helt naturligt och ropare Alvin Ekblad, Dybeck. 

hade många köpare. Den mest lång-
väga av dessa var lantbr. Erik Ben-
delin, som kom ända från Klinte- Skurups AlF 

hamn på Gotland. har sin seriepremiär på hemmaplan 

Intresset för de skånska låglands- i dag, då laget kommer att möta/ Kö

djuren är stort bland gotlänningarna, pingebro IF. Matchen kommer att gå 

som .. lä~ger mycket an på djur- kl 15. Laguppställningen för Skurups 

uppfodnmg. . del blir: Olle Jönsson (målvakt), Ru-
Sammanlagt var det 38 kvigor och - . . 

kalvar som gick under klubban och ne Karlsson, Bo HJalmarsson, Chns

lantbr. Bendelin var den som ropa- ter Andersson, Ulf Held,- Kenneth 

de in ett av auktionens dyraste djur, Lindberg, Sture Larsson, Sven Jöns

en sex månaders kvigkalv för 1.680 son, Göte Jönsson, Robin Andersson 

kr. Av de övriga djuren kan nämnas och Rune' Olsson. 

två betäckta kvigor, vilka . gick_ :m Det är att hoppas på vinst för Sku-

1.970 kr pr styck. Yngre kv_Igor l al- rups del även denna gång. Förra 

der 1.5-1 år såldes också for mycket matchen, som gick mot Ale i Kåse

höga priser mellan 1.880-1.240 kr. berga, vann Skurup. Annandag påsk 

Mindre kalvar kom också högt upp kommer reservlaget att spela mot 

i pris· och för treveckors betalades Janstorp på Janstorps idro!~splats. 

priser på 800, 810 och 950 kr. Vidare Denna match kommer att borJa kl 

kan nämnas en ettårstjur som gick 13.30. 

bort till ett pris på 2.000 kr. Även Tomtindelningar i Skurup 
svin blev sålda och för en sugga med .. .. 
12 grisar vid sidan betalades 1.200 kr. Lansstyr!"lsen har. efter ansok~!l. av 
-.,... dr""kt" lt · k b t t"ll · lbyggnadsnamnden 1 Skurups kopmg 
.-... og a Iga gy ?r gic or 1 pr_I- fastställt tomtindelning inom .kvar-

ser på 700 upp till 1.000 kr. Ha~:'svm teren Hanen och Hylsan, vilka kvar

kostade 200 kr pr styck och for en l ter indelats i vardera en tomt, samt 

fargalt betalades 730 kr. inom del av kvarteret Siktet, där en 

Bland fodervarorna kan nämnas tomt bildats. 

hii~shekani:a kantorshuset 
i ·Skurup skall · nu rivas 

), ... '-

Under torsdagen började man plocka ner tegelpannorna på kantors

husel och på tisdag är det meningen alt en schaktmaskin skall sällas 

in mot husväggarna. 

Det omdebatterade Skurups kant or,shus skattar nu åt förgängelsen. 

Kyrkofullmäktigebeslutet om rivning av byggnaden har nu trätt i 

verkställighet och redan under skär torsdagen var man i färd med att 

plocka bort takbeläggningen. Denna, som utgöres av tegelpannor, kom

mer att användas på annan byggnad som taktäckning. 

Ungefär ett års tid har det tagit l mäktigeledamöterna stod emellertid 

att gå från beslut till verkställighet även denna gång eniga i sitt tidi

om rivningen av Skurups kantorshus . . gare beslut om rivning. Bl. a. peka

De kulturvårdande instanserna ingav des på det orimliga i att låta kom

en flammande protest när rivnings- munen stå för upprustningen. Där

beslutet blev kungjort. Detta skedde emot var man beredd att låta riks

i fjor sommar och landsantikvadet antikvadet ta hand om byggnaden. 

var på platsen för att undersöka Då inga medel fanns för upprust

byggnadens kulturhistoriska värde. ningen av byggnaden, som dessutom 

Ingripandet gjorde att man senare under årens lopp förändrats mycket 

på hösten beslöt ordna en offentlig genom restaureringen, blev det till 

diskussion om kantorshusets vara el- slut kyrkofullmäktige som segrade i 

ler icke vara. striden om kantorshuset Vad som 

Vid denna diskussion ingrep sär- utgjorde ett av de bärande skälen för 

skilt landsantikvarie Evald Gustafs- rivningen är att huset ligger illa till 

son och manade åt kyrkofullmäktige ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det lig

att låta byggnaden stå kvar. Han ger nämligen alldeles intill en väg

föreslog också att man eventuellt korsning och skymmer sikten. Strax 

kunde tänka sig en upprustning ge- efter påskhele:en är det meningen att 

nom kommunens försorg. I så fa:ll man skall låta en schaktmaskin ra

skulle huset användas för bostad el- sera murarna i kantorshuset, som se

ler som samlingslokal. Kyrkofull- dan bara är ett minne blott. 



Konfirmandträff i Skivarp 

Deltagarna konfirmandfräffen fillsammans med kyrkoherde Agne 
Ekdahl vid högliden i Skivarps kyrka 

Konfirmandrä"ff hölls under påsk- varit Anton Norrman, Skivarp. Sam
dagen i Skivarps kyrka. Det var 1915 mankomsten inleddes med gudstjänst 
års 'konfirmander. som samlades och och nattvardsgång, som förrättades 
av ~e ursprunghgen 47 som ble~ · av kyrkoherde Agne Ekdahl, Skivarp. 
konf1rmerade deltog nu 13 stycken 1 Efter högtiden i kyrkan blev det 
träffen. kransnerläggning på V. Nöbbelövs, 

Sammankallande till 'träffen har Skivarps och ö. Vemmenhögs kyrko
gårdar vid avlidna konfirmanders 
grayplatser. Därefter samlades del
tagarna till gemensam måltid på 
Skatehohns pensionat. På långfreda
gen hyllade konfirmanderna den av
lidne konfirmandläraren kyrkoherde 
Herman Molanders minne genom 
kransnerläggning på hans ·grayplats 
i Lund. 

Deltagare i träffen var Arthur An
dersson, öremölla, Albert och Hulda 
Dahlberg, Skurup, Edvin Bruhn, Hö
köpinge, Axel Bengtsson, Skivarp, 
Ester Johansson, öremölla, Agnes 
Sörensson, Dybe{:k, Ivar Kullberg, 
öremölla, Johan Hedin, Ystad, Sven 
Jönsson, Skivarp, Henning Persson, 
Malmö, Axel Nilsson, Skivarp, samt 
sammankallande Anton Norrman, 
Skivarp. 

YSTADS ALLEHANDA tisdag.en den 20 april 1965 

Konfirmandträff i Skivarps kyrka 

Det var andakt och högtid och 
fullt av minnen i Skivarps kyrka 
på påskdagen. Tretton damer och 
herrar från större delen . av södra 
Skåne hade samlats för att hålla 

, konfirmandjubileum. Med krans-
nedläggningar och hiilgmässa samt 
nattvardsgång och slutligen gemen
sam måltid på Skateholms pensionat 
blev sammankomsten till en minne
nas högtid. 

Det var i själva verket hr Anton 

l 
Norrman i Skiv:arp som någon gång 
förra sommaren kom på att det i år l är 50 år sedan konfirmationen hölls 
för de 47 från skivarpsbygden. Han 

började forska i vart konfirmations
kamraterna tagit vägen och lyckades 1 

också komma i kontakt med dem l 
som fortfarande finns i livet. Så be
slöt man sig för att ordna konfir- j 

rnatiansjubileet på självaste påskda
gen men redan på långfredagen 
blev det kransnedläggning på kon
firmationslärarens kyrkoherde Her
man Molanders gravplats i Lund där 
det också hölls ett tal til! den av
hållne prästmannens minne. 

På påskdagen inleddes konfirma
tionsträffen med gudstjänst och natt
vardsgång som förrättades av kyr
koherde Agne Ekdahl varefter det 
blev kransnedläggning på V Näbbe
lövs och Skivarps samt ö Vemmen
högs kyrkogårdar där avlidna kon
firmander fått sin sista viloplats. 

I anslutning till detta samlades 
deltagarna på Skateholms pensionat 
där man återupplivade gamla min
nen, lyssnade till hälsningar från 
konfirmationskamrater i bl a USA 
och Danmark som inte hade tillfälle l 
övervara sammankomsten samt tac
kade initiativtagaren för samman
komsten, Anton Norrman fÖll" det 
stora arbete han nedlagt på ordnan- Il 
det av denna högtid. 

Deltagande i sammankomsten var 
Arthur Andersson öremölla, Albert l 
och Hulda Dahlberg Skurup, Edvin 
Bruhn Hököpinge, Axel Bengtsson 
Skivarp, Ester Johansson öremölla, 
Agnes Särensson Dy beck, Ivar l 
Kullberg öremölla, John Hedin Y
stad, Sven Jönsson Skivarp, Hen
ning Persson Malmö, AxEll Nilsson 
Skivarp samt Anton Norrman Skiv 
ar p. 

r 
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J(antorshuset rives 

Kantorsooset i Skurup håller på att 
rivas. Här plockas takteglen ner 

Det i slutet av !förra året så omde
batterade kantorshuset i Slmrup med 
urs,prurig från Rutger Macleans tid 
håller nu på att rivas. Sluiet p-å stri
den om huse.t ha•r således blirvit att 
ku1turv·årdarna fått ge sig för kyrko
fullmäktig-es beslut a.tt rirva byggna
den. 

Anledningen till rivningsbeslutet 
var kantorshusets läge :ur trafiksyn
punkt. Kanske ihade huset ändå kun
nat räddas om de kultUii'Vårdande in
stanserna haft medel till att rusta 
uw •byggnaden oc:h i samband med 
detta då också flyttat den från det 
utsatta läget i vägkorsningen intill 
Sk.urups ky;rka. 

Nu saknades sådana medel oc:h 
riksantikvarie\ som efter rirvnings
beslJutet kontaktad.es i är-endet ansåg 
inte byggnaden av sådant kulturhi
storiskt värde att man omedelbart 
kunde .ge e.tt snwbbanslag för a.tt räd
da den. Det ihela fick så1edes bero på 
vad kyrkolfu!Lmäkti,ge sade i fallet. 
Här stod man dock orubbligt fast 
rvid sitt bes·1ut. 

iPå torsdagen började rivningsar
betet med att plocka ner tegeltaket 
som ~eker byggnaden. Det är me
ningen att tegelpanno;rna skall an
,vändas på annan byggnad. strax ef
ter påsloheJ.gen är det bestämt a.tt 
man skall sätta en sciha.kJbm.ask:in på 
återstoden fÖII" att kunna jämna det 
hela med marken så snabbt som möj-
ligt. . 

e Större och dyrare maskiner: Nu kommer den -•'"'-'·"''n-••naco< Bl~ö•·detrösktm 
-den vanliga börjar bli gammalmodig. 

uppfinningarna har gjort, säger dr 
Sven Holmst!I"öm, chef för Jordbru-
kets utredningsinstitut. Och nästa 
revolution inom jordbruket blir en l 
~:~~:~·lisering av ekonomibyggna- • .J· ,J C {!l 

Svårigheterna att få tag i folk 
återspeglas också i ao:betsltraftsun
dea:sökningen. Minskningen av ax
betsinsatsen är 29 procent för jord
brukarna själva och deras familje
medlemmar. Den lejda arbetsk.raf- · 
tens insatser hax miJnskat med 44 
procen1 sedan 1956. Den lejda air
betskraftens andel av jordbruksar
betet har minskat från 20 till 16,5 
procent. f 

,_) 

Stort pop-intresse i Skurup 

l. " • ndag påsk · gästade 
f 11 , .. d"g när "Lol1pops pa an 

Extasen var u s an 1 un domar som kommil 
Skurups Folkels park. Del .. va~ också mån~:r si~ framträdande, som 
tillstädes för att se och hora Idolerna. Un D t 
varade ungefär en halvtimma, trängdes ca 800 krmg scenenh d e t 
är länge sedan publikintresset varit så stort i Skur~psp~rken ~-c e 

. ..1 Il "popen" slagit igenom ordentligt aven ar. · v1sar va a . 



SEXTON PÅ DRIFTSLEDAREKURS 
. ' 

VID SKURUPS LANTBRUKSSKOLA 

Rekfor G. Knutsson (i mitten) med några av de nya eleverna i 
driftsledarekursen fr. v. Tore Jeppsson, Eslöv, Stig Sjölanc;l, Beddinge, 

Lars Påhlsson, Annelöv och Bengt Malmkvist, Trelleborg. 

Den förko~de driftsledarkursen tog under tisdagen sin början på 
. Skurups lantbruksskola. Bland eleverna på kursen märktes flera av 
dem· som strax innan påsk gick ut grundläggande yrkeskursen ... 
Sammanlagt är 16 anmälda till kursen. 

Denna kurs pågår samm'anlagt 21 omfattning. ' En stor del av tiden 
veckor · och ger deltagarna en fort- ägnas däremot att göra upp en kul
satt påbyggnad på de kun~kaper som tur- eller driftsplan över ett jord
inhämtats i den grundläggande yr- bruk. Därför ~ngår i kursen .även 
keskursen. Vid uppropet i lantbruks- ekonomi och bokföring som stort äm
skolans .aula gav rektor Gunnar ne. 
Knutsson en kort orientering över I kursen är också inlagd rikligt 
kursen. Förutom kompetens för ar- med studiebesök på olika gårdar och 
betsledareb.efattningar på jordbruket institutioner. Under fjorårets kurs in
meriterar denna kurs även för in- leddes också ett nära samarbete med 
träde till lantmästareutbildning på Höngs lantbruksskola i ·Danmark. 
Alnarp. Detta utbyte tänker man fortsätta 

De ämnen man lägger störst vikt med och om möjligt utveckla vidare. 
vid är växtodlings- och jordbrukslä-l Danskt lantbruk har nämligen en hel 
ra samt maskinlära. Det senare äm- del intressanta aspekter att ge lant
net är dock något nerskuret till sin bruksstuderande ungdom. -
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'?.ättare Mats Trulsson pd Rydsgd?-ds gdrd utfo?·dra?· tjumr med lucernpellets, s k "grönpiller", vilka 
\ djuren begärligt mumsa?· i sig. 
J 

Konsttorkade . vallgrödor blir 
högvärdigt n ö tkreatnrsf o der 

Konsttorkning av vallgrödor och utnyttjandet av de färdiga produkterna i form av foderpellets ·till nötkrea
tur är en för Sverige helt ny metod för kreatursfoder, vilken på experthåll bedöms ha stora chanser att re
volutionera kreatursskötseln och animalieproduktionen. Bakom de praktiska förberedelserna att få detta nya 
system att slå igenom står bl a Rydsgårds Jordbruks AB, som för en tid sedan kompletterade en större konst
tork med pelletering,sanläggning. 

Intresset för vallgrödornas för-, som lancerar den praktiska tillämp-
vandling till högvärdigt och allsidigt ningen av de nya ideerna. Han är 
foder efter effektivare och mera eko- efter studiebesök 1 utlandet, bl a 
nomiska riktlinjer än konventionell i Schweiz och Danmark, där foder
höberedning och ensilering är stort systemet tydligen definitivt slagit i
bland svensk lantbruksexpertis. Så- genom, ·entusiastisk inför de nya 
lunda lär större försök förberedas på möjligheter som systemet öppnar. 
Ultuna och samma är förhållandet Han är också redan inne på tanken 
vid Alnarp. Var de skånska försöken att löntorka vallgrödorna åt lantbru
karnmer att ·förläggas är för dagen kars i den omliggande bygden och 
osäkert men eventuellt blir det i därmed hjälpa dem att få bästa möj
Rydsgård. Också Sockerbolaget har liga ut)Jyte av ~ina. vallgrödor. 
anmält intresse för möjligheten att - Konsttorkat vallfoder hal" vi 
konsttorka och pelletera betblast och känt till sedan 1930-talet men då 
betmassa för användning till krea- huvudsakligast som inblandningsme
tursfoder. del i foder till svin och höns, säger 

Civilekonom Jann Westrup i Ryds- civilekonom Westrup. Men kreaturs
gårds Jordbruks AB är en av dem skötseln har fått bibehålla sitt sedan 
---- länge inarbetade system, vilket inte l kan fortsätta om den inte helt skall 

b,ryta samman. Ett betecknande ex-. 
empel på vart vi är på väg i det 
avseendet är den växande mängden 
kreaturslösa driftsformer. En radikal 
lösning behövs och en sådan torde 
utan tvekan konsttorkningen av 
vallgrödor och pelletering · utgöra. 
Dessutom slår man med odlingen av 
vall två flugor i en smäll eftersom 
vallen · av många lantbruksexperter 
anses ' nästan oundgänglig för växt
följden. Den biologiska omsättning
en i jorden blir för stor utan vall 
med påföljd att den utsätts för ut
armning. 

Billigare;_ enklare ' 

Ett par andra viktiga fördelar med 
vallodlingen och konsttorkning är 
en relativt billig prpduktion av nä
ringsrik foder. Vi behöver bara skän
ka en tanke på dagens dyra arbets
löner. Jämfört med ensilering äro 
konsttorkningen betydligt enklare 
och man slipper ifrån den under 
senare ar alltmer brännande frågan 
-hul" lantbrukets skadliga spillvatten 
bl a från ensilage skall elimineras 
från -våra vattendrag. Vid konsttork
ningen försvinner nämligen fuktighe-
ten som ånga. · 

Man kan självklart inte heller bort
se från att mellan 25-40 proc av 'fo
dernäringen anses gå bort vid ensi
lering och vanlig höberedning me
dan detta näringsspill vid konsttork
njngen kan reduceras till cirka 2 
proc. 

.Bättre . dräktighetsprocent 

·Men det finns flera uppenblll'a för
delar med det konsttorkade vallfod
ret. Våra högt förädlade djur har 
naturligtvis i sin tur höga krav på 
miljö och utfodring. Om deras pro
duktionsförmåga skall utnyttjas till 
fullo måste vi alltså dels servera 
dem ett högvärdigt foder, dels se till 
att hålla der.as miljiii så sund som 
möjligt. Vi kan inte stoppa i dem 
diverse illa · skördade och konserve
rade produkter, vilka bara blir en 
belastning av deras fodersmält
ningsapparatur. Det har vid danska 
försök bl a framgått att kreaturens 
vomfunktioner hålls. · i konstant och 
frisk kondition genom utfodring med 
vallfoderpellets. I danska försök har 
man vidare kunnat konstatera vä
sentligt förbättrad . dräktighetsprocent 
hos både suggor och kor som utfod
rats med lämpliga mängder grönmjöl 
eller "grönpiller". 

Det · konsttorkade fodret är natur
ligtvis inte något undermedel, säger 
civilekonom Westrup vidare, men av 
hittills i utlandet vunna erfarenhe
ter känner man sig övertygad om att 
det starkt kan bidra till att lösa män
ga problem beträffande lönsamhet, 
arbetskraft, växtfö;!jd, specialisering, 
djurens hälsa och produkternas kva
lite. I fråga om det sistnämnda kan 
bara noteras att schweizarna är helt 
inne på linjen med utfodring av pel
leterat vallfoder eftersom det visat 
sig att ensilerat foder innehåller en 
viss bakterieflora, vilken gör det 
omöjligt att av den producerade 
mjölken göra den riktiga rundpipiga 
osten. 



Skurups kantorshus revs i går 
Vissa detaljer till Svaneholm 

Här är rivningen av del mackJeanska kanforshuset i full gång 

Kantorshuset i Skurup blev inte rivet i tisdags, som tidigare var be
stämt, men på fredagen lät man beslutet gå i verkställighet. Tidigt på 
morgonen började man med schaktmaskin angripa väggarna och efter 
någop timma var inte mycket kvar av det gamla kultuirninnesmärket. 

Under rivningsarbetet spärrade po~ 
lisen av platsen, emedan man var 
rädd att förbipasserande trafikanter 
skulle skadas av eventuella murres
ter som kunde falla ut i körbanan. 
Kantorshuset låg nämligen endast en 
meter från vägen. Tidigare innan den 
slutgiltiga rivningen har man dock 
tagit tillvarå vissa saker som var av 
värde och kan användas på annat 

Men helt utplånat kommer inte 
minnet av kantorshuset att bli. Det 
har nämligen beslutats att rädda vis
sa värdefulla delar åt eftervärlden. 
Således togs vid rivningen undan ett 
stycke av de mackelerade väggarna 
på ca 200 kg. Detta skall forslas till 
Svaneholm och konserveras där. Ock
så ett gavelfönster på husets norra 
gavel följer med till Svaneholm. 

Det är också tänkt att resa en min
-------------~==-l nessten på platsen där kantorshuset 

har legat. Denna sten skall i så fall 
tas ur husgrunden på kantorshuset. 
På denna sten skall sedan huggas 
in en inskription som förtäljer data 
om byggnaden. 

håll. 

SKURUPSELEVER T AR MACK LE AH 
SOM EMBLEM Pit HY SKOLTRöJA 

Skurupseleverna Ann Margrelh Johansson, Birgilla Eriksson och elev

rådels ordf. Gert Åke Johansson samlade vid MackJeans minne, 

sÖm utgjort förebild till skolemblemet. 

Eleverna på Skurups grundskola kommer inom en nära framtid att 
byta ut sin gamla skoltröja mot en ny sådan. På den nya tröjan har 
man helt annat emblem än tidigare, nämligen Rutger MackJean i pro
fil. 

Denne Skurupsbygdens store son, 
som en gång i tiden svarade för den 
revolutionerande enskiftesreformen, 
har alltså tillvaratagits av grundsko
lans elever som en symbol för Vem
menhögsbygden. Under Macklean
profilen står också hans namn utsatt . 

Förslaget med Rutger MackJean 
kom fram vid en tävling som utlys
tes på skolan om bästa förslag till 
emblem på skoltröja. Den elev som 
stod för det nu antagna förslaget 
med Mackleim var Jörgen Persson i 
klass 8 högstadiet. 

Elevkårsordf. , Gert Ake J chansson 
kan f. ö. tala om att en liten m~:~lör 
inträffade då man fick första prov- ' 
tröjan. På denna stod namnet Mack
Jean med enbart c. Det skall emel
lertid vara ck och denna stavning 

kommer det också i fortsättningen 
att bli på de övriga skoltröjorna. In
tresset tycks vara gott och redan har 
ett 50-tal beställts. Om ett lO-tal da
gar räknar vi med att ha fått tröjor-~ 
na levererade, omtalar elevkårsordf. 
Johansson. • 



Cementarb. Agne Nilsson _' Sjöbo 
med maka Ingrid,- född Larsson, 
Sjöbo. · 

(Foto Sernert Skurup) 

Dubbelbröllop har ägt rum i östra Vemmenhögs kyrka: Fr v repa
mtör Kjell Andreasson Lindby med maka Inga-Britt, född Olsson, 
.Slimminge och typograf G~t Sjöström Malmö med 'maka Gun-Britt, 
född Andreasson Lindby. (Foto Sernert Skurup) 

Byggnadssnickare Leif Nilsson 
önna1·p med maka Anne-Christi
ne, född Nilsson, Anderslöv. 

(Foto Sernert Skurup) 
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Nyhet lansefad av Lindby IF 
Mopedrally kö·rdes på söndagen 

En del av deltagarna mopedrallyt ses här tillsammans med täv-
lingsledare Carl-Gustav Andersson, Lindby 

Kul värre hade nio stycken grab- Utmed banan var ett 20-tal skärmar bar, som på söndagen deltog i ett mo- uppsatta och vid varje sådan konpedrally, ordnat av Lindby IF, Initia- troll hade rallydeltagarna att svara tivtagare till rallyt är en ung grabb på frågor. , Efter det att var och en från Lindby, Carl Gustav Andersson, kommit i mål hade man slutprov med som tyckte att det kunde vara på bl. a. körning över planka De tre tiden att det ordnades även med ett främsta fick motta hederspriser som rally för detta slag av fordon. skänkts av Birger Larssons cykelaf-Ingen har tidigare ordnat med mo- fär, Skurup samt av lantbrukarna pedrallyn och Lindby IF samt Carl Bengt Hugo Andersson och Einar NilGustav Andersson är således ban- ryd, Lindby. 
brytare på området. Men trevligt var D !t · d ll t T 1 det tyckte brabbarna efteråt. starten e ~gama l mope ra y . var:. ors- l skedde vid Lindby idrottsplats och ten N1lsson 9a l, Lars Erik Nilsson, 
sedan hade deltagarna att avverka en Ingemar Olsson 8e, Magnus Nilryd l bana på över 4 mil, som gick över 8e, Hans-Inge Hansson 9 l, Tommy Svenstorp - Skurup - Svaneholm Johansson 9y, Gert Ake Johansson Hassie Bösarp och östra Vemmen- 9g2, Göran Jönsson 9a2 och Knuthög samt slutligt mål i Lindby. Arne Andersson. / , ............................................................................................... . ································"······················ .. ···.,·····~~··························••1!.!.11 - -- -!5 · Vi börJ· ar i da'.'l ii - -- -- -•• •• ! 
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EE och leksaker m. m. till starkt reducerade priser. Passa på till- ii 
5! fållet att köpa billigt. 55 " ~ n Hans Larsson & Co., AB., Rydsgård ii H 
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Pensionärsföreningsauktion 
i Skurup gav nära 1.900 kr 

Utroparen • Alfred Ekvall tillsammans med fruarna Mali n Persson och 
Hulda Karlstedt bland de många fina handarbetena. 

Försäljningen av de många handarbeten som förfärdigats av Skurups pensionärsförenings hobbyklubb gav ett strålande resultat. Vid sammanräkningen kunde man som slutsumma notera mellan 1.800-1.900 kr vilket var över all förväntan. Intresset för försäljningen var emellertid stort och ett 120-tal skurupsbor var närvarande när de många alstren bjods ut i Folkets h11s lokaler. 

Den kvinnliga hobbyklubben inomflerornarna inom Skurups pensionärsSkurups pensionärsförening har såle- förening att kunna starta något slag des all heder av sitt arbete. Under av hobbyverksamhet. Intresset finns hela vintern ända sedan oktober må- att få igång något, men det största nad i fjor har hobbyklubbens trettio- kruxet är att skaffa ledare. För närtal medlemmar arbeta t flitigt >tnder varande har pensionärsföreningen ett sina arbetssammankomster. Var fjor- anslag från ABF på 150 kr. avsett tonde dag har man samlats hemma att användas för hobbyverksamhet. hos någon av. klubbmedlemmarna och Detta anslag räcker dock inte till, undan för undan har antalet färdi- och man funderar på att få kommuga arbeten växt fram. nen att bidra med ytterligare medel Nu hoppas även de manliga med- till föreningen. 
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( SKURUP 

Vårleken 
i Skurup 

Andra etappen i Vårleken i Sku
rup samlade ett 50-tal deltagare. 
De båda pensionär-erna fru Klara 
Nilsson och Johan Jönsson, de 
äldsta deltagarna i Skurup. Fru 
Klara Nilsson var med i första 
etappen också, då hon tog 30 
poäng. I dagens etapp som var 
svårare b lev det 25 poäng för fru 
Nilsson och följeslagaren J o han 
Jönsson, Skurup. Inga poiing blev 
det för fru Klara Nilsson i boll
kastningen. Artig paraplyhållare 
iir Johan Jönsson. 

Ny orgel • 
l Örsjö kyrka 

örsjö kyrka undergår f. n. 
restaurering varvid man kommer 
att installera en ny kyrkorgel. Den 
gamla orgeln som varit med i 
många är är utsliten och därför 
är man i behov av en ny. Den 
nya orgeln som är under bygg
nad kommer att kosta ca 40.000 
kr. 
Egentligen skulle restauratio-

nen redan vara klar och den nya 
orgeln installerad, men vissa svå
righeter har uppstått med att få tag 
på orgelbyggare. Dessa är strängt 
upptagna och därför kom det att 
ta längre tid än beräknat med att 
få en ny orgel. 

l samband med orgelinstallatio
nan göres också andra arbeten i 
kyrkan. Allt trä benandlas för trä
gnagare och dessutom kommer man 
att bygga om orgelläktaren samt 
trapporna upp till denna. 

Den gamla orgeln i Orsjö kyrka, som nu kommer alt byggas om. 

l samband med detta lägges också nytt golv på orgelläktaren 

Snarestad 



Planeringen ä~ nu i gång för 
fritidsbebyggelse på V abaeken 

Första etappen av den omfattande fritidsbebyggelse som är tänkt för kustlandet i V emmenhög·s kommun har nu påbörjats. Det är Vabacksområdet i Abbekås, som sedan en tid tillbaka håller på att planeras för kommande bebyggelse. Man har redan hunnit så långt i de förberedande arbetena att vatten och avlopp är färdigutlagt. Vad som 
- lntresset är väldigt stort bland 

fritidsbyggarna att få en tomt på 
Vabacks-området, säger kommunal

lkamrer Einar Prahl i Vemmen
högs kommun. Byggnationerna hade 
m ed all sannolikhet redan varit i 
gång om inte kreditrestriktionerna 
lagt hinder i vägen för bostadsbyg
gandet. Särskilt problematiskt är det 
för fritidsbyggarna, som har svåra
re att få byggnadslov i det rådande 
ekonomiska läget. Men det är att 
hoppas på en lättnad, fortsätter kom-. 
munalkanu·er Prahl, så att de första 
åtminstone kan ' komma i gång sista 
halvåret 1965. Ritningar är redan in
lämnade på den första villan på 
området. I princip är ritningarna re
dan godkända, då de följer de be
stämmelser som är utfästa just för 
detta fritidsområde . 

TYP "SKÄNSK LÄNGA" 
Redan när skisserna för fritidsom

rådet i Abbekås drogs upp var man 
på det klara med att vanlig modern 
fritidsbebyggelse kom att utgöra ett 
störande moment för den gamla fina 
bebyggelse som finns i fiskeläget 
med pittoreska gamla fiskarestugor. 
För att inte förstöra det helhetsin
tryck som de gamla fiskarestugorna 
i Abbekås utgör lades fram förslag 
om att vissa bestämda hustyper skul
le ingå på de nya planerade fritids 
onu·ådena. Dessa skulle i görligaste 
mån smälta ihop med den gamla 
bebyggelsen och de ritningsförslag 
som drogs upp kom att gå under 
benämningen "Skånsk länga". 

närmast kommer att följa blir utstakning av tomtmarken på området. Inalles blir det plåts för 44 villor och av desSC!_ kommer de flesta att bli för enbart fritidsändamål. Endast fem av husen kommer att 
inredas som året-runt-bostäder. 

ommer all gÖrlls vid länsvägen Trelleborg-Ystad. VA-arbetena har 
0.000 kr. 



INTRESSET STORT 

De som ämnar bosätta sig på Va
backsområdet har således att välja 
mellan tre olika hustyper. Alla har 
det gemensamt att de har en takres
niJ;J.g i 45 graders vinkel. Platta tak 
är således förbjudna. I övrigt är 
husen ganska lå;nga och smala och 
för att riktigt kunna tillmötes
gå stugägarna kan de fås antingen lket som möjligt skall smälta ihop lningen, säger kommunalkamrer 

med eller utan inlagt korsvirke i med den gamla bebyggelsen. Alla Prahl vidare, och vi är säkra på 

väggarna . .Även fönstren följer visst som fått förslaget om hustyperna pre- att det blir något som kommer att 

storleksmått. Allt för att det så myc- senterat tför sig om utform- slå när bebyggelsen en gång står 
färdig. 

formen av en hästsko 

HäSTSKOFORMAT O~ADE 

Bebyggelsen på Vaba-cks-området 
kommer också att få sin speciella 
utformning. Planen över området vi
sar att stugorna kommer att ligga 
i hästskoform och detta har sin spe
ciella förklaring, framhåller kommu
nalkamrer Prahl. När Jandshövding 
Gösta Netzen i sällskap med läns
bostadsnämndens och länsstyrelsens 

för något <h· sedan 
var och synade platsen för den till
ämnade bebyggelsen tog man en titt 
på området från länsvägen Trelle
borg-Ystad. Härvid blev man på det 
klara med att om bebyggelsen skul
le följa områdets gränser helt och 
hållet kom detta nya fritidsomr~de 
att dölja den tjusiga gamla fiskare
stugabebyggelse som finns strax sö
der om Vabacksområdet nere vid ha
vet. För att förhindra att den gamla 
bebyggelsen "gömdes" bakom den 
nya bebyggelsen bestämdes att om
rådet skulle utformas så att full in
syn gavs åt den gamla bebyggel
sen. Detta har gjort hästskoformen, 
där villorna kommer att samlas kring 
ett grönområde i mitten. 

STORA VILLATOMTER 

På detta grönområde är det me
ningen att man skall plantera häng
björkar och andra perenna växter. l 
En tidigare grustäkt mitt i detta 
grönområde kan också komma väl 
tillpass. Eventuellt kan här ordnas 
med någon form av damm eller 
fontän av något slag. Alla villorna 1 

l
kommer att få förbindelse med det- söder om länsvägen i Abbekås för

ta grönområde genom hä~komgärda- Idarar kommunalkamrer Prahl, D 
de gångar som leder ut till området. .. . .. · en 

'Allt kommer att bli en trevlig liten ovnga nybebyggelsen ar planerad 

idyll när det blir färdigt, där man norr om denna väg. Det· torde dock 

lagt ner en del på trivsel och trev- dröja ytterligare ett par tre är in-
nad. , k • 

Dessutom kommer varje villaäga- nan man oromer sa långt att dessa 

re att få en väl tilltagen tomt. Ingen områden kan bebyggas. Framtidspia

av de 44 villato!?terna understiger nen visar dock att man även tagit 

1.000 kvm, poangterar kommu- ut plats för skola. När all bebyg-
nalkamrer Prahl, utan de flesta kom- . . . .. 
mer att få en tomtstorlek på mel- gelse bhr klar 1 framt1den raknru 

lan 1.000-1.100 kvm. Priset på mar- man nämligen med så stor folkök

kan kommer att ligga mellan 12-14 ning i det gamla pittoreska Abbekå< 
kr kvm. Detta inkluder;lr då allt · 
arbete kommunen lagt ner på om- att en skola kan anses befogad. 

rådet s~om vatten och avlopp, ga- A. · A.:...n. 
tubelysnmg samt kantsten kring ga- ~-----""""""'"""'"""'"""' __ _ 
torna. 

SKOLA .d'LANERAD 

Vabaeks-området blir det enda 
fritidsområde som kommer att ligga 



Pelleterat vallfoder är toppen 
tycker tjurar på Rydsgårds gård1 
Ett nytt system för tillvaratagan

de av vallgrödorna har under sis
ta året införts på Rydsgårds Jord
bruks AB. Från att tidigare ha 
tillvaratagit vallskörden genom 
ensilering och hässjning har man 
nu övergått tin konsttorkning av 
vallfodret Omläggningen gjordes 
samtidigt med övergång till krea
turslös drift. 
För att ändå bevara vallgrödorna 

i växtföljden gick man in för ' den
na lösning. Beredningen av vallfod
ret på detta sätt öppnar helt nya 
möjligheter både när det gäller till
varatagande av vallens avkastning, 
fodrets hantering och dess behand
ling som handelsvara, framhåller c i
viiekonom Jann Westrup för SkD 
i anslutning till det nya systemet. 

Som synes är de tjurar som uffodras med lucern pellets på Ryds
gårds gård mycket begivna på del nYa fodret. Del är rättare Mal~ 

Trulsson som här lockar med en skyffel av pellelsen. 

Redan under fjoråret installerades 
konsttork på Rydsgårds Jordbruks 
AB och i år har anläggningen yt
terligare byggts ut med en pellete
ringsavdelning, där man på maski
nell väg pressar det konsttorkade 
materialet i lämpliga briketter. Just 
pelleteringen gör konsttorkningen av 
vallfodret värdefullt då vissa gynn
samma faktorer uppnås genom den
na procedur. Danska utfodringsförsök 
har klarlagt, säger civilekonom West
rup att pelleterat vallfoder får ett 
högre näringsvärde. Detta ligger inte 
långt efter kornets näringsvärde. 
Proteinhalten ligger däremot på det 
iubbla jämfört med korn. lvidare friskare djur · och bättre pro- särskild personal som tar hand om 

dukter. Den bismak som ofta uppstår detta, vilket gör att vallen, bättre 
SUNDHETSEFFEKT i mjölken vid utfodring av t. ex. bet- kan tillvaratas genom att alltid skör-

Det kanske mest intressanta man blast försvinner helt om man ger das i tid. Det finns de som tror •att 
kommit fram till vid tötsöken i Dan- djuren en giva pelleterat vallioder· den danske familjejordbrukaren ge-
mark och även USA är att utfodring- dagligen. nom · det nya systemet får bättre 
en av vallpellets i mindre mängder chans att fortsätta med kreatur ge-
har ett slags sundhetseffekt som inte KONSTTORKNJNG nom att han befrias från bekymret 
uppnås med annat foder, framhåller KONKUHIRENSI{RAFTIG om vallskörden och i stället till ett 
civilekonom Westrup vidare. Det Danskarna säger vidare, omtalar rimligt pris får tillgång till ett grov
har påvisats att vommiljön hos idiss- civilekonom Westrup att konsttork- foder som bekvämt kan utfodras i 
larna bl&!' betydligt bättre och detta ningen kan erbjuda ett i alla hän- den gamla stallen utan i . . stal
gör att djuren kan tillgodogöra sig seenden konkurrenskraftigt alterna- lering av dyrbara mekaniserings
den övriga foderstaten betydligt lät- tiv till ensilering och höberedning. anordningar för att transportera fod
tare. Aptiten stimuleras nämligen av Det händer nämligen ofta med de kli- ret till djuren. Konsttorkningsindu
vallfoderpelletsen och danska försök matiska betingelser som råder strin är på stor frammarsch 
har genom detta kunnat påvisa en i Skandinavien att vallen blir dåligt i Danmark och på tre år har den 

' ökad avkastning i mjölkdjursbesätt- skördad genom ostadig väderlek just fyrdubblats. I Sverige har man där
ningar med upp till l liter pr djur i skördetid. Detta undvikes genom emot inte än anammat konsttork
och dag. Andra positiva egenskaper konsttorkningen där man är oberoen- ningen på samma sätt. De nya lag
som kunnat påvisas i dessa försök är de av vädrets nycker, då materialet bestämmelserna om vattenförorening, 
att dräktigheten förbättras under torkas på maskinell väg. Mycket kan där också jordbruket är inbegripet 
stallutfodringsperioden. Det har därför vinnas om lantbrukarna över- genom pressaftavrinningen vid ensi
emellertid inte ännu kunnat påvisas låter vallskörden till en konsttork- lering, torde emellertid göra att 
vad det är för egenskaper hos det ningsanläggning. Antingen det sker konsttorkningen även här i landet 
pelleterade vallfodret som påverkar enligt andelssystem eller också ge- får en knuff framåt. 
könsfunktionerna i gynnsam rikt- nom kontraktsodling. 

KONTRAKTSODLINGAR ning. 

DANSKARN A 
LIGGER FöRE 

UTMäRKT SUGGFODER Konsttorken vid Rydsgårds Jord
En starkt ökad efterfrågan från bruks AB är byggd dels för den egna 

smågrisuppfödarnas sida har också vallodlingen och dels för mottagning 
l Danmark har man hunnit betyd- konstaterats i Danmark. I gjorda för- av kontraktsodlingar som man låtit 

ligt längre när det gäller konsttprk- sök har nämligen den danske pro- tecknas av lantbrukarna som har 
ning _av vallgrödorna och det är nu fessom Hjalmar Clausen konstaterat nära till anläggningen ,på Rydsgård. 
fjärde . året man håller på nied ut- väsentligt förbät~: ad produktion hos I år utgör den kontrakterade od
fodringsförsök av pelleterat vallfo- suggor vid utfodring av lämpliga lingen 140 tnld. Denna kommer att 
.der . . Dessa bygger dels på direkta mängder konsttorkat vallfoder. Upp skördas av särskild personal som är 
vetenskapliga undersökningar och till ett kg pr sugga och dag · eller knuten till torkanläggningen. Allt 
dels på iakttagelser som gjorts un-~20 proc. av totalfodret rekommende- material som levereras till torken 

pelleterade fodret. 'Summeringen av dräktiga suggor. Digivande suggor mesta av denna pelleterade 
der titl'en som man utfodrat med det ras ·nu i Danmark till sinta och kommer att pelleteras. Det l 
dessa ' försö~ har hitt.~lls blivit att skall däremo! inte ha något alls el- vara kommer att gå ut på fodermark 
danskarna sager, att fordelarna med ler ytterst htet emedan de annars naden, men en del användes fo1 
konsttorkning ·är så många att det får i sig för litet energi för att pro- Rydsgårds gårds egen del. 
är ett system som tilltalar de flesta ducera tillräckligt med mjölk. Till Utfodringen av pelleterat vallfode 
djuruppfödare. Man får en helt an- höns användes också konsttor- prövas också vid Rydsgård 
nan stallmiljö utan ensilage eller med kat vallfoder i Danmark, men in- gård och även här kan man kon 
en mindre mängd av detta foder in- blandningen varierar här. Dessutom statera goda erfarenheter. Givan ti 
lagd i foderstaten. Vallpelletsen ger finns det de som använder fodret till varje djur utgör ungefär 2 kg pJ 

mink, kaniner och hästar. Antalet dag och kan närmast betraktas sorr 
ridhästar stiger snabbt i Dan- en ren "sundhetsgiva" med tankE 

' mark och ridskolorna har börjat på fodrets gynnsamma effekt på di· 
använda grönpellets. gestiansapparaten hos djuren. Vad 

man kan konstatera är att djuren är 
ANDELSTORKAR .J DA.NM.AltK mycket begärliga på det pelleterade 

I Danmark bygger man konsttork- fodret. Pelleteringsproceduren gör 
ningen mycket på andelstorkar, där nämligen fodret extra smakligt vii
varje lantbrukare har sina andelar. ket också är en fördel. 
Vid skörden · av vallarna har man A.A-n. 



SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Onsdagen den 28 aprill965 

FIXERINGSBILD FRAON Sl(URUP 

V AD ÄR DET som finns på 
den vänstra bilden och saknas 
på den högra? 

Ingenting annat än Skurups 
äldsta hus, kantorsgården, 
byggd 1786 av Rutger Macklean 
(samme jordbruksreformator 
som figurerar på Skurups 
grundskolas elevtröjor). 

Fotot till vänster togs här
omdagen; fotot till höger togs 
i går. Rivningen har g1\.tt med 
expressfart. De mackelerade 
murarna (som bland annat va
rit vittne till landets första 
massvaccination - en liten de
talj i svenska folkhälsans his
toria) lät sig artigt pulvnsera 

av 1965 års förstörelseappara
ter. Utsikten är numera fri 
mot det nya församlingshem
met som kostat 600 00!) kronor 
(70 000 skulle en restaure1·ing 
av kantorshuset ha dragit). 

OCH INGEN behöver läng
re riskera att kollidera med 
mötande trafik från den lilla 

bivägen (som kantorshuset 
skulle ha skymt). Visserligen 
h a r det aldrig varit . någon 
mötande trafik att tala om, och 
någon kollision skedde aldrig 
heller vid kantorshusets knut; 
men man kan ju aldrig vara 
nog försiktig, har kyrkorådet 
resonerat. 

I DEN HELIGA trafikens 

namn borde kanske Skurups 

makthavare tänka på att gö

ra något åt kyrkan också. Den 

ligger illa placerad på en kulle 

som stora vägen måste kröka 

sig runtom. Dessutom är 

denna kyrka urgammal, ända 

från 1100-talet; det är pä ti

den att den rationaliseras bort 

och ersättes med en bättre be

lägen modern arkitektskapelse, 

gärna i något progressivt och 

underhållsfritt material - ex

empelvis plast. 

BERTIL WIDERBERG 



/ l 

C. G. Johansson 
Hans Larssons i 

övertager 
Rydsgård 

Köpma n C. G . Jo hansson framför Hans Larssonska fasligheten dit han 
flyttar i millen av maj med sin affär. 

Den butiksdöd, som för en tid sedan hotade Rydsgårds samhälle ge
nom nerläggning av en av de större livsmedelsaffärerna, har nu i stäl
let fått en lycklig lösning. Det blir en annan Rydsgårdsköpman, C. G. 
Johansson, som kommer att efterträda köpman Hans Larsson i den 
fömäma affärsfastigheten vid genomfarten i samhället. 

I dagarna har överlåtelsekontrak-J man Johansson vidare. Det blir en
tet blivit klart och själva övertagan- dast köttavdelningen som i fortsätt-

.. · ningen kommer att få manuell be-
det av. aNaren ko~er att ske den tjäning. Det är också meningen att 
17 maJ, omtalar kopman C. G. Jo- blomsteraffären skall ligga i samma 
bansson för SkD. Köpman Johans- lokaler. Genom detta vinner vi fram
son har redan två affärer i samhäl- förall.~ i personalhänseende, framhål
let en charkuteriaffär och en bloms- ler kopman Johansson, som har tankt 
te1:affär. Genoin övertagandet av driva sin nya rörelse med en styrka 
Hans Larssons affär kommer köp- på 5-& MAN· 
man Johansson att slopa de båda af- På en fråga om det kommer att 
färer som han nu driver och i stället bli nya affärer i de tidigare lokalerna 
låta allt komma under samma tak.! blir svaret nej. Köttaffären ligger i 

Den nya affären skall ändras till AB stängselnäts fastighet, som be
en modern allivsbutik enligt själv- höver lokalen för utbyggnad av sitt 
betjäningsprincipen, säger köp- kontor. 



/ ~ 4?~~~cc /~~-c -;;;;k7/~~ h/?.c/~~?-7~~-~' 
Halvannan miljon kycklingar per år 

kläcks på en skånsk avelshönsgård 

Pci "V e-mtoftn f.iädeTfä" - me rl J'i.L'Y! avelsdj11T och åTlig uppfödning av kvarts miljon "nio-veckors ung höns" - äT det självklart kuckeliku hela dagen. 



Den hart när otroliga driftsut- veckors ~nghöns. Det gör per år ning inrättad station på Bjärsjöveckling som har ägt rum på lant- 200.000 t1ll 250.000 som alltså går lagård. För uttagning av äggma-tebrukets område kan studeras i till kunder som önskar föryngra rialet från avelsgårdarna och för samtliga av modernäringens många sina hönsbesättningar enligt det- a<tt den vidare behandlingen· av 
avsni~t. Men det kan ifrågasä.~tas ta system. .. . djuren skall ske betryggande rättom mte utvecklmgen på hons- har måst utokas kraH1gt, allt ef- vist, lämnas garantier i form av avelns område slår rekord härvid- t~rsom verksamhetens omfattning bestämmelser som noga efterföljes. 
lag. Vidgats. Ett treårsmedeltal för kos-tna· . Det är inte alls länge sen man ... Grun_dare. o~h ägare av detta der, kycklingkostnad, foderåtgång lltet varstans frampå_ vårar och Jattek~acken ar Seved Werntoft, försålda produkter osv. resulte· forsomrar kunde se hons~ammo; som fo: NST:s _medarbetare _lyfter rar i ett "saldo, vägt relativtal", spatsera om.J_<:rmg, med s_1tt vanll- något lltet av forlå<ten framfor det där respektive avelsgårdar genom gen ca dussmtalet kycklmgar, en stora maskmenet. Detta omfattar sin placering får sina besättning
vacker och. idyllisk SJ.'n . vi~serligen bl. a. _tio ruvningsmaskiner med ar rättvist bedömda. Det förtjänar 
~en f~~lstan~igt omoJllg_ 1 ett nu- k~pac1t~.t v~rdera ~~ 27.300 agg. nämnas att i Kontrollstationens tida honsskotsel-ekonomiskt sam- For klacknmgen forfogar Vern- senaste redogörelse _ för tiden 
manh~ng. I dag är. kläck~ing ~v ~ofta över utrustning för 90.000 1961_ 64 har Verntoflta fjäderfä kycklmgar en helt mdustnell his- agg. . . . toria, där sådana komponenter som Rent praktiskt innebär detta att b_llvit placerad .~om _etta, m~d ;e~aforskning, experiment, kontroll här kan kläckas 90.000 ägg per hvtal 126,1. For narmast l~tllllgoch företagsekonomisk beräkning vecka. - Och sagda antal ägg ger gande avelsgård anges Siffran 
är helt ofrånkomliga, såsom integ- genomsnittligt 65.000 kycklingar, 123•9· 
rerande delar i det hela. berättar hr \Verntoft. Den övervä-

I Klagstorp, på en halvmils av- gande delen av dessa kycklingar 
stånd norr skånska sydkusten lig- säljs som endags, för transport till 
ger "Verntofta Fjäderfä" ett av kunder över hela landet, av na
landets största kläckerier. NST har turliga skäl dock huvudsakligen 
besökt anläggningen, som fr.ån en i Södra Sverige. Men vi har tran
stap:tdjursbesättning, på 30.000 sporter a y . el!).dags Kycklingar även 
avelsdjur kläcker ca halvannan till utlandet. Ett mindre antal 
miljon kycklingar per år. kycklingar, ca 8.000 per vecka, be-

Av denna väldiga kapacitet håller vi för uppfödning till nio
märks utifrån knappast någonoting - Dagens situation på hönssköt
alls. Verntofta gård är ett lant- selns område är kännetecknad av 
bruk, relativt stort, där man låga priser. För att en hönsgård 
har lämnat mjölkproduktionsstadi- skall bära sig och ge en rimlig 
et och övergåltt till specialiserad inkomst så fordras en stor besätt
kycklingproduktion. Detta hände ning. Vidare gäller regeln att od-
1945, alltså för tjugo år sen, och !aren väljer en produktionskraftig 
"Verntofta fjäderfä" är sålunda ett ras. Och där håller alltjämt den 
fÖretag som i år kan fira 20-års- gamla uppfattningen att som ägg
jubileum, om så skulle vara. Till producent, i relation till skötsel
en början bedrevs den nya verk- och foderkostnaden, står Vit Leg
samheten i efter nötkreaturen le- horn främst. Moderiktningar, som 
digblivna stallutrymmen, men det gjort sig gällande tid efter annan Seved Werntoft, Klagst01·p, innehavare av "Verntojta fjäderfä". faller av sig själv att lokaliteterna har regelmässigt avlösts av slutlig f----..,--------;_;_ ____________ _.:.:. __ ;_;_ ______ ~-------- seger för Vit Leghorn, som är vår 

ekonomiskt se<tt absolut bästa hö-
n a. 

Här är vi framme vid besätt
ningskontrollen och dennes roll 
vid valet av produktionshöns. Se
dan våren 1960 utföres sådan kon
troll vid av Malmöhus läns hus
hållningssällskap i samarbete med l 
Malmöhus läns Fjäderfäavelsföre-j 

E. L. 
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