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l E rikslund Talangträff 

Deltagarna i talangträflen fr. v. Karin Johnsson, Eslöv, Ann-Louis'e och Britt-Marie Mårtensson, Rydsgård, 
Stig Kristersson, Rydsgård, Kerstin Hansson, Rynge och Christin Andersson, Rydsgård 

Södra Skånes distrikt av CUF dersson sjöng valda delar ur Porgy 
höll under söndagen semifinaltäv- and Bess och Kerstin Hansson ac
ling i den talangträff som går i kompanjerade till på piano. 
distriktets regi. Träffen, som hölls Andra platsen i tävlingen blev de-

Ohlsson, Borrby. Talangträff final 
kommer också att hållas på Eriks
lund och datum blir söndagen den 
23 maj. 

på Erikslunds bygdegård hade en- lad mellan Rydsgårdstrion Anne-l-=============== 
dast samlat. ett fåtal tävlande, var- Louise och Britt-Marie Mårliensson 
av de flesta kom från Rydsgårds samt Stig Kristersson och Eslövsflic
CUF-avd., som har ett mycket ak- kan Karin Johnsson. Rydsgårdstrion 
tivt teateramatörgäng. placerade sig genom valda sångspex 
D1 ungdomar, som var med i täv- som man ~nvänt tidigare i sina k~

lingen framträdde dels i grupp och haretframfarande medan Karm 
dels i solo på scenen. Alla byggde Johnsson bärgade hem andra plat
sina framförande på sång med mu-l sen gen.om sång till eget gitarrac
sikackompanjemang. Etta i tävlingen kompanJemang. 
kom Rydsgårdsflickorna Christine l Som jury i tävlingen fungerade 
Andersson och Kerstin Hansson, på Per-Inge Persson, Malmö, Jan 
sitt framförande där Christine An- E. Ohlsson, Borrby, och Per-Åke 



r 

Gott resultat på danskursen 
inom Rydsgårds CUP-avdelning 

Fr. v. Monic~ Gustavsson, An M-Lena Lövberg, Kerstin Persson, Ryds
gård och Anna Mårtensson, Rynge uppvaklas här av Ove Pedersen, 
Snåreslt~d, Agne Hansson, Kjell Johansson och Karl Gustav Nilsson, 

Rynge vid avslutningsfeslen på Rydsgårds gästis. 

En , verklig dansant avslutning blev det på den kurs som pågått 
inom Rydsgårds CUF under sista måånaden. Danslärare Stig .Lindstedt, 
S~~rup; som undervisat ungdomarna kunde inte annat än känna sig 
noJd vid den stora avslutningsfesten som hölls på Rydsgårds gästis. 
Det dansades illtigt och faktiskt riktigt säkert för att vara nybörjare 

på dansgolvet. 

Humöret var på lopp vie! starlen på 
Christians (( mitten) som organiserat 

plats 

söndagsförmiddagen. Fru Ruth 
resan såg till att t~lla kom på 

I ett strålande väder startade ti-, tulpanfält utan också litet av de I denna danskurs, som är något undervisat i Rydsgård. Under hela digt på sö:,tda~sförm.iddagen Skurups holländska städerna, museer och analldeles nytt för CUF:s vidkomman- våren har han också hållit på med h.usmoderforenmg sm sedan en tid na som är karakteristiskt för lande, har sammanlagt 36 ungdomar att lära skolungdomen på grundsko- tillbaka planerade Hollandsresa. Re- det. deltagit. Helt naturligt har det mas- lan i Skurup att dansa. Också här s:m blev ganska fort fulltecknad och Första övernattningen sker i Brekulirra inslaget dominerat med 26 lider kursen mot sitt slut och i mit- tillsammans 34 husmodersmedlemmar men och därifrån fortsätter man över pojkar, ·men trots att den feminina ten av maj blir det stort avslut- är med på Hollandstrippen som går Groningen ner till Amsterdam, som numerären har varit underlägsen har ningsjippo till vilket föräldrar lä- med buss i Nyman och Schulz regi. blir utgångspunkten för en del av det likväl gått bra i lås. Sammanlagt rare och skolstyrelse kommer att bli En hel vecka tänker Skurupsre- utflykterna. I Amsterdam tänker man tio gånger har ungdomarna varit inbjudna för att titta på resultatet. senärerna stanna i tulpanernas för- ligga inkvarterade i fyra dagar. sesamlade och gjort sina övningar på Nu hör till saken att Stig Lind- l~vade land. och in.~e förrän sent på dan börjar hemfärden. ·- cnna gång ' dansgolvet. Varenda gång har intres- lordag kvall beraknar man ya- .. . .. set varit på topp och enligt hr Lind- stedt inregistrerat egen dansskola och ra hemma i Skurup igen. Det blir over Hamburg och. s1sta natten tan-stedt har det . varit enbart kul att redan den 11 maj tänker han starta en hel del som man kommer att ker man se den vasttyska storstaden ha med CUF-ungdomarna: att göra. en ny danskurs på Caravellen bese, inte bara jättestora blommande by night. 
Men Sig Lindstedt har inte bara Ystad. 



Sti, här kommer den nya svaneholmsfoldern att se ut när den väl 
släpps ut. Färgg,-ann och med vackra fotografier (tagna av sku
rupsfotografen Hans Sernert) skall den locka in- och utZändska 

turister. 

Svaneholm toppsak i dansk tidning 
Ny folder skall nu färdigstallas 

Fyns . Tidende 1 Odense i Danrnarit 
vill att danskarna sklil! återupptäcka 
Vemmenhögsbygden. På· måndagen 
sände de redaktör Henning Schnaltz
Jörgensen till den gamla medeltids
borgen för att i ord och bild beskriva 
vad Svaneholm är. Som mycket sak
kunnig ciceron fick den danske jour
nalisten källarmästare Torsten Von
mer. 

Alla skall veta att det danska in
tresset för Skåne ökat de allra se
naste åren. Till en viss del har väl 
vissa skånska kretsars dansksinnade 
propaganda medverkat till detta. 
Men måndagens danske gäst på Sva-

på Svane):wlm. En ny folder har 
gJorts i ordning av svaneholmsför'
eningarna och med den hoppas nian 
kunna lockä massor av människor 
från när och fjärran till den ,gamla 
byggnaden med dess underbara om
givningar, sina unika samlingar ' och 
slottskrog, Tyvärr har man · emeller
tid en känsla av att ·foldern kommer 
i senaste laget för årets turistsäsong. 
Den borde väl i själva verket ha 
sänts ut för länge sedan till turist
byråer, färjor och andra intresse
rade ställen." MARCO 

neholm hade annat i kikaren. Det Gunnar Nilsson 
gamla slottet i Vemmenhög har ju 
även en dansk historia, låt vara att blev etta vid pistolklubbens tävlingar 
den var ganska kort, och det var för på lördagseftermiddagen. Det var 
att redogöra för Svaneholms 400-åriga premiär för pistolskyttarna och re·
existens och för slottets museala och sultaten var intressanta. Sammanlagt 
kulinariska rikedomar som han kom kommer man att skjuta sex tävlings
till bygden. omgångar oc'h fÖr att man skall kom-

Redaktör Schnaltz-JÖil'gensen visste ma som segrare för månadspokalen 
emellertid också att berätta att in- skall man ha klarat tre av oro
tresset för Skåne är i stigande litet gångarna. 
varstans i Danmark och det kommer' Resultat: Klass 3: l) Gunnar Nils· 
naturligtvis inte att bli mindre när son 156, 2) Gösta Kvant 140. Klass 2 
Fyn-borna om någon vecka får ett l) N G Olsson 148, 2) Bertil Högberg 
utförligt reportage om Svaneholm 144. Klass I: l) Erik Svensson 106, 
och Sparreätten, Macklean och vår 2) Inger LÖinnborn 57. 
tids vemmenhögsföreningar. N" t å ' k tt .. ·as a omg ng oromer a aga rum 

Det är emellertid inte bara dans- nästa lördag med början kl 14 då 
karna som skall lockas att hälsa på l skjutledare blir Tore Jönsson. 

AVSLUTNING PÅ VINTERKURs 
VID SKURUPS FOLKHöGsKOLA 

Rekfor Sfig Lundgren är här omgiven av Lionsstipendiaten och elev
kårsordf Kjell Ahlberg, Vellinge samt Christine Persson O. Vemmenhög 

' ' Den nya skolbyggnaden med sin stort varit upplagd som tidigare kur-
rymliga samlingssal på Skurups folk- ser, men allt större valfrihet i vissa 
högskola hann . inte bli färdig till av- ämnen har börjat praktiseras, enligt 
slutningen av den nuvarande kursen, vad rektor Stig Lundgren upplyste, 
villtet man så innerligt hoppats. På då han orienterade om kurserna. 
fredagen var det avslutning, men Avslutningen föregicks av gyrona
man fick hålla tillgodo med den stikuppvisning, där skolans kvinnliga 

!gamla gymnastiksruen. Ingen såg elever först visade sitt program. 
emellertid ut att vara missnöjd för Elegant rytmisk gymnastik ingick i 
detta, utan i stället var alla glada uppvisningen, som hölls under led
över att skolbygget har avancerat så ning av skolans kvinnliga lärare fil. 
pass långt att det kan bli definitivt mag. Mirja Malmberg. Därefter var 
klart åt den nya årskurs, som börjar det de manliga elevernas tur att visa 
till hösten. sig på styva linan. Här fick de när-

Den kurs som under fredagen slu- varande under en hruvtimme se ele
tade på Skurups folkhögskola var gant redskapsgymnastik under led
den 77:e i ordningen. Från början ning av kapten östen Lindelöw, Sku
deltog 87 elever i kursen, men av rup. Avslutningshögtiden började 
dessa har några måst avbryta sina med sång av eleverna, varefter rek
studier av olika skäl. Fördelningen tor Lundgren orienterade om kur
har varit 29 elever på första års- sernå och förrättade premieutdelning 
kursens teoretiska avdelning, 15 styc- innan anföranden följde av skolsty
ken på praktiska avdelningen, 26 på relseordf. lantbr. Ingvar Andersson, 
andra årskursen och 17 elever i tred- Svenstorp, och elevkårens ordf. Kjell 
je årskursen. Undervisningen har i Ahlberg, Vellinge. 

..:.--------- -------il De premier som delades ut var dels 
penningpremier och dels bokpremier. 
Samtliga penningpremier på 100 kr. 
vardera utom Lions Clubs stipendi- . 
um som utgick med 500 kr. Premier
na tilld~lades följande: Kjell Ahl
berg, Vellinge (Lions Clubs stipen-
dium 500 kr.), Maiken Persson, Gen
arp (Skurups sparbank), Christine 
Persson, ö. Vemmenhög (Skurups 
sparbank), Gun Johansson, N. Sand
by (Skurups sparbank), Nils Lund
borg, Slimminge (Toftebos fond), l 
Arne Brandt, Hälsingborg (Toftebos 1 

fond), Aiono Humina, Tranemo (Mal- ~ 
möhus läns egnahemsför.), Margare
tha Petersson, Lindås (Malmöhus 1 
läns egnähemsför.), Ingemar Johans
son, Belganet (Malmöhus läns egna
hemsför.), Mai-Anne Carlsson, 
Långasjö (Hans Anderssons fond), 
Berit Nilsson, Målsryd (Hans och 
Hanna Perssons fond), Bertil Nilsson, 
ö. Broby (Ö. Skånes andelsslakteri
förening), Hans Pålsson, Ängelholm 
(Nils Buhres fond). 

Bokpremier skänkta av bokhandl. 
Gösta Lidberg, Skurup, till: Anders 
Jönsson, Gammalstorp, Ulf Varverud, 
Broberg, Yvonne Hyberg, Skurup, 
Ulla-Berit Gustafsson, Algutsboda, 
Annik~ Engdahl, Kalmar, Claes Gö
ran Bengtsson, Harplinge, Roger 
Johansson, Vretakloster, Hans Ake 
Må:·:ensson, Ystad, Claes Wallenberg, 
Ulrika, Birgitta Kempe, St. Herre
stad, och Birgitta Syren, Karlskrona. 
Dessutom utdelades truppmärken i 
gymnastik till nitton av de manliga 
eleverna och åtta av de kvinnliga. 



Praktiskt dräneringsfil ter 
demonstrerades på Rydsgård 

Med eft jordborr monterat på iraklom göres lätt hål till de nya 
driineringsfiltern från Gullhö.gen 

. Ett nytt Sått att få dräneringen till -att: nh1ger~ 'bättie-":På' styvare ler
jordar där ytvattn~t har_ svårt att ~:.;ä nga qndau demo:ilstrer~des under 
tisdagen av Gullhögens Aktiebolag tillsammans med Aktiebolaget Far
ming. Demonstrationen ägde rum på Rydsgårds gård, där besökama fick 
se den nya metoden i praktiskt utförande. Därefter förflyttade man sig 
till Gästis i Rydsgård för ytterllgilre orientering. 

Den nya metoden som visades av bildas på fälten vid nederbörd har 
arrangörerna består i att dränerings- lättare att tränga ned till dränerings
filter i plastad mineralull sättes ner systemet via dessa filter. På så sätt 
över täckdikningsrören med vissa me- får man ytvattnet att avlägsna sig 
ters mellanrum. Dessa mineralullsfil- snabbare. 

I
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ter kommer då att fungera som dag- Metoden är särskilt lämpad för sty-
vattenbrunnar och det ytvatten som va lerjordar där vanliga konventio- Fru BERIT JOHANSSON, Skurup, med sonen MIKAEL, 2 mån. 

nella dagvattenbrunnar eller grusfil-

' ) _ ~ l ~FE~~~~~€esfm;~~~~:r~. -==~~~~~~~~~~~~~-----.-... < .. F .. o .. to-.. S·e•rn .. e .. r•t"', .. s .. lt•u•r .. u .. p .. ) ... oLJ.. 

dels massiva och dels i form av rör. 
Det sistnämnda filtret kan fyllas med 
singel varvid mineralullen bildar ett 
skydd så att inte leran tränger in 
och sätter filtret ur funktion. 

Vid den efterföljande sammankoms
ten på Rydsgård;:; Gästis lämnade 
konsulent Malte Påhlsson, Gullhögen 
ytterligare upplysningar om den nya 
dräneringsfilteret samt övriga dräne
ringsprodukter firman tillhandahål
ler, däribland en dräneringsremsa av
sedd att läggas ovanpå dränerings
rören som skydd mot att skarvarna 
i rören slammar igen. Dränering med 
plaströr, en metod som är ny i Sve
rige, beskrevs av direktör Hans Lind
gren som visade på olika slag av • 
plaströr. Vad som är viktigt vid an- l 
vändning av dessa material till täck
dikning är att få ett plaströr i god 
kvalitet och med god hållbarhet, kon
staterade talaren. I annat fall kan 
kostnaderna bli dryga ooh i värsta 
fall får dräneringen helt göras om. 

Slutligen fick de närvarande se en 
film om Gullhögens nya dränerings
produkter med särskild beskrivning 
på mineralullsfilter. Bästa sättet at t 
placera dessa fil ter i jorden visades 
också. Hålet för filtret göres med en 
jordborr och vill man gå rationellt 
tillväga kan en hösvans monteras 
framtill på traktorn där man kan 
lägga ut filtren. I så fall har den per
son som utför arbetet allt med sig 
och kan slutföra detta med en gång.' 

l Demonstration på Folkets hus 
·för husmödrarna i Skurup blir det 
två dagar onsdagen den 5 maj och 
to rsdagen do" c _.. o' n · 



Stort Skurupsintresse 

för poliovaccinering 
Skurupsborna är väl medvetna 

om vikten av· att skydda sig mot 
polio. Det visar uppslutningen kring 
årets poliovaccinering, säger provin
sialläkare P e r - E r i k R i n g b e r g. 
Under onsdagen var det åter dags 
för vaccinering, och sammanlagt 230 
av .köpingens invånare infann sig då 
i Grundskolans aula för att få sin 
spruta. Många av dem som infann 

RYSKT TRAVFOLK FRAN MOSKVA 
PA GEMYTLIG VISIT l SKURUP 

En grupp hästintresserade ryssar gästade under onsdagen 'skurup. 
Anledningen till visiten var att sällskapet hälsade. på .'hos dir. Inge 
Theander, Skurup för att helt privat njuta av svensk gästfrihet och dis
kutera hästsport. Dir. Theander är nämligen sen gammalt mycket in
tresserad travhästuppfödare och har tidigare varit vice ordf. i Svensk 
hästägareförening. 

sig kom för att få den sista sprutan Den ryska gruppen som består av gästfrihet som mötte svenskarria när 
eller ock~å de~ tr~je .. Första ?m- tiotalet tränare med ledare är f. n. de var i Ryssland. 
gången for poltovaccmermg har 1 år 

FE!\.1 TRAVHäSTAR 
FINNSMED 

sammankopplats med hälsoundersök- stationerad på Jägersro. Anledning
ningen, som pågick under april må- en till Sverigebesöket är f!.tt grup
nad. pen har inbjudits av Skånska Trav-

Av ~essa 1.300 hade de _ fles~:a:. re- sällskapet på en återvisit efter det De 'ryska gästerna har också rys
dan foregåend~ år .. få~~ ~ma forsta besök som skånska travsportmed

i sprutor!. och frck ~arfo!'" 1 samb.and lemmar gjorde i Ryssland under au-
med halsotesten sm srsta vaccma- . . . .. 

ka travare med sig, som ,de tänker 

tävla med i Sverige. Redan i dag går 
, tion Sålunda kan man räkna med gust1 månad 1 fJor. Med på besoket 
att de flesta invånarna i Skurup för i Ryssland bland ryska hästsportvän- första tävlingen på Jägersro och se
närvarande är väl skyddade mot ner var då också dir. Inge Theander dan är det meningen att man ocksf 
polio. Ännu en tredje omgång kom- och detta var en av anledningarna skall tävla på Solvalla. Inalles är 
m:r att ordnas. i ~kurup, och dettaltill att ryssarna fick hälsa på i Sku- det fem förnäma ryska travare, sä
bhr den 24 maJ pa samma plats kl. rup under onsdagen. Dir. Theander 
18-~9. ville återgälda litet ·av den ryska ger den ryska gruppens ledare Gre-

. gori Netchipozenko. I Ryssland är 

. ... , . ..------ . 

) _&) 

gruppen stationerad vid Hippodro

men i Moskva, ett jättelikt häst
sportcentra, berättar Netchipozenko 
vidare. Här finns ca 850 travhästar 
och 250 galopphästar av olika raser. 
De bästa raserna är Ruski och Orlovs 
när det gäller tävlingar. Hästsporten 
är mycket omtyckt i Ryssland och 
redan som små lär sig de flesta rys
ka barn att rida, framhöll den ryske 
ledaren när SkD talade med honom 
under Skurupsbesöket. i 

l 
TV A VECKORS VISIT l 

Den ryska gruppens Sverigevisit 
varar sammanlagt fjorton dagar och 
då har man hunnit med att göra åt
skilliga utflykter och besökt många 
hästsportvänner. Det är nämligen me
ningen att gästerna skall ha ett fy I
ligt program under sin visit. För
utom Jägersro och Solvalla kommer 
man också att göra besök i Örebro. l 
Det mest spännande blir naturligtvis 1 

uppvisningarna under tävliTJgscl :o>gar
na om de ryska hästarna från Hip
podromen i Moskva kan slå sina 
svenska konkurrenter. 

A. -A-n, · 



F otog.raf har gamla Skurup på bild 
Fint tips för kulturvårdarna här 

Skurup skall få sin historieskriv
ning. Några vetenskapare i Lund hål
ler på att plöja igenom, sovra och 
skriva om köpingens gamla historia. 
Men på närmare håll, i själva verket 
vid stortorget, har fotografen Hans 
Sernert den kanske största sam
lingen gamla skurupsbilder man nå
gonsin kan hoppas driva upp. 

Det finns de som tycker att Sku
rups historia borde ha varit en bild
svit. Må vara därmed hur som helst, 
faktum är att Hans Sernert är i 
den lyckliga belägenheten att kunna 
projicera fram vårt gamla · samhäl.~e 
med bilder ända sedan 1890-talet. Dar 
är bilder från samhällets byggnation, 
ett vintervackert slädparti i Skurups 
by (med en mängd kända skurups
ansikten instoppade i de pälsklädda 
slädarna), här finns den smått hi
storiska järnvägsolyckan vid kaii
sjö 1929' och . en mängd andra bilder 
som får det att vattnas i munnen 
på kulturintresserade människor 
i våra trakter. 

Att Hans Sernert började intres
sera sig för gamla Skurup är kanske 
ingenting att förvånas över. Redan 
hans far var en intresserad fotograf 
och lämnade en hel del kulturhistoJ 
riskt värdeful!a bilder som bä-de kö
pingens kulturvårdare men också 
en bredare allmänhet borde våra 
tacksam över. 

Ett samhä.Jle är som ett levande vä
sen som alltid byter utseende, som 
rent av kan skifta karaktär. Det 
märks om man kastar en blick på 
dessa gamla bilder. Ta exempelvis 
bilden av den gamla ägghandeln i 
den fastighet där numera korgmaka
re Larosch har sin affär. Den be
tecknas av Haps Sernert som en av 
de vackraste och mest tidstypiska bil
derna och berättar väl i stort mer om 
vårt samhälle än många ord. 

Och Hans Sernert fortsätter på 
den inslagna vägen. Fortfarande är 
han på jakt efter vykort och andra 
bilder av gamla Skurup. F n har han 
väl 70-talet bilder som belyser livet 
för 5~ år sedan. Men också nu
tiden skall lämna sina spår. Utveck
lingen står ju inte stilla, kantorshu
set försvann men i stället har det 

Hans Berne·rt med någ,-a av sina 
gamla skurupsbilder. 

byggts nytt och kanske om 50-60 år 
andra skurupsbor undrar var alla 
bilder tagit vägen som tagits av vår 
tids skurupsf{)tograf-er. Sammanlagt 
något 1.000-tal fotografier av Sku
rups köping är vad Hans Sernert har 
i arkivet. 

Sedan är det väl så också att Hans 
Sernert som gammal skurupsbo vet 
var alla gamla köpingsfotografier och 
vykort finns - eller i varje fal! bor
de finnas. Och så ger han sig ut på 
bildjakt och lyckas merendels och är 
lycklig när han kan komma hem 
och fotografera av en dyrgrip. Som 
sagt: Kanske borde. köpingens . kul
turmän fundera på att utge en bild
bok på gamla Skurup. Man kan nog 
vara säker på att en sådan skrift 
skulle väcka intresse. MARCO 



Småskollärare Ingrid Nilsson bekantar sig här med Christin Andersson, 

Ann-Charlotte Sandahl, Eva Claesdotter och Per Persson, som alla 

var med i skolmognadsprovet 

Det var en ~ännande dag under to1·sdagen för de 17 nybörjare 

110m skall börja skolan i Slimmingeby till hösten. De fick då gå ige

nom särskilda skolmognadsprov, som skall ge vissa utlåtande om bar

nen har kommit i lämpligs skolålder. Proven är avsedda för sjuåring

ar, men vid torsdagens prov i Slimminge var även en sexåring med. 

Barnen åtföljdes av sina mammor\ heter och dela som saknas i en 

till skolan, där det först blev upp- helhet. Vidare minnes~:ov. och pr~_v 

rop. Sedan fick nybörjarna lämna av kunskaper samt bestarnnmg av ho

mamma på ett tag och vara ensam·- ger-vänster och viss klassificering. 

ma med "skolfröken" när själva pro- 1 ---
ven pågick. Naturligtvis var det litet 
ovant och främmande att behöva 
.sitta silla i en skolbänk, men efer
hand som proven pågick blev de sjut
ton nybörjarna mer och mer bekan
ta med omgivningen. Föräldrarna 
blev bjudna på kaffe i församlings
hemmet under tiden proven pågick. 

skolmognadsproven omfattar 11 oli
ka punkter samlade i ett häfte. Bland 
de olika problem som barnen ställ
des inför var att göra vissa marke
ringar och jämförelser, visa fram lik-

J ordbruksdag herp.met 
Skurup 

Anmälan om barn till jordbruks
daghemmet i Skurups köping för 
vårsäsongen 1965 skall göras till 
Socialbyrån, Kommunalkontoret, se-
nast den 14/ 5 1965. 

Blanketter för anmälan tillhanda
hålles å Socialbyrån vardagar utom 
lördagar klockan 11.00-13.00 samt 
dessutom torsdagar klockan 16.30-

18.00. 

Avgift kommer att u tgå med kronor 
·10: -, 15:-, 20:-, 25:- per vecka 
för resp. l, 2, 3, och 4 barn. 

BARNAVARDSNAMNDEN 

Ympning i Rydsgård 
Under torsdagen var turen kom

men till Rydsgård och Skivarp för j 
andra omgången av den kostnadsfria 
polioympningen. Uppslutningen var 
god på båda platserna och ca 350 
personer tog tillfället i akt att låta 
skyddsympa sig. Många av de som 
infann sig kom för att få tredje eller 
fjärde sprutan och detta visar att" 
man har stort intresse av att skydda 
sig mot polio. 

YSTAD 
SKURUP 

Grishals 
( l 0:80) 8:80 

Fläskfärs •;2 kg 4:50 

Leverkorv 
hemlagad l 0:90 
Kokt oxtunga 
skivad ( 2:60) l :95 

Italiensk sallad 
pr hg 0:80 

BöCKLINGPAsTEJ 
1:20 pr burk 1:08 

KULLSTRöMMING l (2:47) pr 
BLEKINGERULLAR (burk 2:06 

SALLADDRESSING 
(1:47) pr flaska 1:29 

MAJONNÄS kalorilåg 
(1:65) pr tub 1:49 

FöRPACKNING OM l burk böck
lingpastej, · l fl. salladdressing, l 
burk rullströmming (eller l burk 
Blekingerullar) (5: 14) 4: 25 

I DAG DEMONSTRATION 
OCH AVSMAKNING 

Bra varor till 
lägre priser 

Jordbrukardaghem 

populärt i Skurup 
Nu börjar snart tiden för betgall-

1ring att närma sig och liksom tidi
gare om åren kommer kommunen 
att tillhandahålla service med jord

' brukardaghem åt de mammor som 
vill lämna sina barn där. Denna in
rättning är mycket populär och un
der fjoråret hade man 30 barn vid 
hemmet, omtalar socialass. Karl-Axel 
Larsson. 

Platsen för verksamheten kommer 
liksom tidigare att vara för lagd till 
lekskolans lokaler vid Tegelgatan. 
Exakt datum när jordbrukardaghem
met kommer att Öppna är inte fast
ställd ännu, då detta är beroende 
på när betskötseln kommer igång. 
Tidigare år har varit omkring den 
20 maj och sedan har man hållit på 
4-5 veckor framåt. 

För alla som tänker utnyttja jord
brukardaghemmet och vill skicka si
na barn dit går det bra att nu göra 
anmälan därom på särskilda blanket
ter som lämnas ut av socialbyrån. 
Blanketterna kan ,1ämtas mellan kl 
11 och 13 på vardagar utom lördagar- . 
då socialbyrån är stängd. Vidare är 
öppet på torsdagar mellan kl 16.30 
och 18.00. Anmälningarna skall vara 
inne senast den 14 maj. 

Avgifterna kommer att utgå med 
samma belopp som tidigare eller 10, 
15, 20, 25 kr beroende på om det gäl
ler ett, två, tre eller fyra barn som 
skall vistas på jordbrukardaghemmet. 

Metropol i Skurup 

ger fredag-söndag en film med tuffe i 
Eddie Constantine i huvudrollen. Fil- l 
mens namn är "Eddie FBI-agent" 
och liksom alltid händer en hel del 
fighter även i denna film, där Eddie 
Constantine avslöjar tidernas största 
diamantkupp. 

Biorruna i Skurup 

visar lördag-söndag en verkligt trev
lig deckarkomedi med titeln "Mord 
sa hon" gjord av Agatha Christie. 
I rollerna Margaret Rutherford, Ro
bert Morley och Flora Robson. Pu
bliken får se de mest ruskiga saker 
som mynnar ut i rena parodin på 
allt vad hårdkokta deckarfilmer har 
att erbjuda. l 

Skurups Folkets park 

För söndagens dans i parken kom
mer Skurups AIF att stå som arrangö-1 
rer. Liksom i vanliga fall kommer 
dansen att pågå mellan kl 20 och 24 
och det blir Hakan Swärds orkester 
som svarar för musiken. 

Skurups gammeldansförening 

Livsmedelshall Lyckobringaren har dans i Slm-
rups Folkets park lördagen den 8 

SKURUP tel. 403 24 1 maj med början kl 19.00. Det blir 
; Eges orkester som svarar för gam- 1 

ri*l!!!if';.,.r;.. l meldansmusiken. l 



Börringeho har lyckats med 
vad ingen tidigare har gjort 

Sven Andreasson med fitå av sina dockor. 

&J-

D KONSTHANTVERKARE 
Sven Andreasson i Börringe 

är en mångsidig och uppfin
ningsrik herre. 

Just nu håller han på med 
något nytt - marionetter -

som har stor chans att bli en 
världsartikel. 

Hans dockor skiljer sig från 
andra genom att de fått helt 
(eller nästan) mänsklig rörel
seförmåga i min och ög~n. 

D IDEN FICK han efter att ha 

sett dockteater i rysk TV. 

Dessa doktor kunde skratta 

men ögonen var orörliga. -
Det är många som försökt att 

göra en marionett mecf na-

• turlig mänsklig rörelseförmå
ga i ansiktet, berättar han. 

Men alla har hittills misslyc
kats då dockorna blivit så 
svårhanterliga. 

- SISTA SIDAN 



' 

Börringekonstnär gör marionetter 
vilka lovar bli en världsartikel 
Text: ALLAN ANDERSSON 

Foto: HANS SERNERT 

Uppfinningsrikedom är nå-
got som alltid kännetec,knat 
konsthantverkare Sven An
dreasson, Börringe i hans 
gärning. Hans konstnärligt 
utförda produkter i skilda 
träslag har vunnit uppmärk
samhet och utgör för dagen 
eftertraktade föremål inte 

Börringekonstnären grep sig an l som kan användas för olika program. 
verket att försöka göra en fullän- Det är n ämligen meningen att man, 
dad docka, trots att han redan från om det blir TV -sak av dockorna, 
början visste vilka svårigheter som skall få följa dockfamiljen på olika 

skulle möta honom. - Det är många händelser. Meningen är således at 
som försökt sig .på att göra en mario- det skall kunna gå att göra upp ett 
nett med naturlig mänsklig rörelse- serieprogram. ·så mycket kan / vi av
förmåga i ansiktet, säger Andreas- slöja att en av medlemmarna i den
son när han visar fram sina förstq, na dockfamilj blir kände nöjespappan 

var han pappa till de Walt Disney
figurer som Lillebill Rhodin använ
de i sin marionetteater, som fanns 
inom utställningens lekplatsområde 

Dessutom avslöjar Börringe-
konstnären, att han gör vissa delar 
till de dockor som Charlotte Weibull 
lanserat under senare år och som 
blivit en verklig schlagerartikel på 
souvenirtnarknaclen. Det är således exemplat av de nya dockorna. Men Lennart Hyland. 

minst som presenter vid hög
tidsdagar. 

alla har hittills misslyckats beroen
de på att dockorna blivit svåra att 
hantera. 

Kruxet har varit att få fram ett 
smidigt material för de delar i an
siktet som skall vara rörliga. Det 
enda som duger är material i gum
mi, men de sorter som finns i han
deln går inte att aptera. Smidighe
ten blir inte tillräcklig. Därför har 
Börringekonstnären efter många och 
trägna försök lyckats experimentera 
fram en speciell gummimassa som 
innehåller alla de egenskaper som 
behövs för att lätt kunna hantera 

En ny artil{el som Bör
ringekonstnären nu håller på 
att experimentera fram är 
marionetter, som har stor 
chans att bli en världsartikel. och manövrera dockorna under fö

Börringedockorna skiljer sig reställning. 

från tidigare i genren genom Lämpligt för TV 

att ansiktet har fått helt TV-teknikens genombrott k an dock 

mänsklig rörelseförmåga i skapa om möjligheterna, så att ma-

mun och ögon. Detta gör att ~~;=~~:~:r so:;:e~n;e:~åf~~~;,e:~:; 
mimiken kan komma fram Andreasson. TV-produktionen byg-

på ett helt annat sätt. ger emellertid mycket i sina pro-

Id ' d tt ·· 1. t "kt gram på att visa detaljerna. Då är 
- en me e ror 1g ans1 e d f" d l k h • 

fi k Andr ft tt h titt t et en or e att unna a sa natur-
c easson e er a a . a liga dockor som möjligt för · att vid 

på. ett ry~t dockteaterprogram 1 TV. vissa tillfällen kunna få fram den 
Har upptackte han att de ryska doc- · 'k b h " f " tt "tt b" 
korna hade rörlighet i munpartiet, mimi son;; e ovs or a sa a as-
vilket gjorde det möjligt att få dem ta eff~kt pa programmet. Tanken med 

• expenmenten med dockorna har va-
att skratta samt att t~la pa et nå-l rit för eventuell användning i TV_ 

d" f t d , d k d sammanhang, fr amhåller Borrmge-

Har gjort dockor tidigare inte bara lyster och ådring i olika 

Docktillverkningen är ingen ny fö-~ träslag som Börringekonstnären är 

reteelse för Sven Andreasson i Bör- mästare i att få fram. Han kan 

ringe. Till fjorårets Mila-utställning också konsten att göra dockor. 

-o·· / . 
l ' 

VIDHET 
l DAG 

ALLMÄNNA UTSIKTER FöR 

LöRDAG OCH SöNDAG 

Götaland: Först sydöstliga, sedrut 

sydvästliga vindar. Ett regnområde 

väntas under lördagen passera väs

terifrån, därefter mest upt)ehållsvä-

1 der. Något varmare. 

TEMPERATUREN 
Det vackra vädret 

fortsätter under fre- var kl. 19 i Malmö 7, Lund 7, Ystad 

dagen i större delen 6, Falsterbo 6, Simrishamn 5, Smy

av landet. Regn förekom dock på gehuk 6, Ven 7, Vellinge 9, Klippan 

torsdagskvällen här och var i västra 7, Fl'ostavallen 2, Osby 8, Vittsjö 9, 
.. " Stockholm 9, Göteborg 10, Växjö 10, 

Gotalru1d, och ett nytt regnomrade Visby s, Norrköping 9, Karlstad 12, 

närmar sig från Brittiska öarna. I Falun 14, Gävle 8, Särna 11, öster. 

gränsområdet till kall luft i norr fö- st~nd 8, Storlien-Visjövalen 4, Härnö. 

rekom dessutom snö eller regnblan- sand· 8, Umeå 6; Skellefteå 13, Sten. 
.. . . · • sele 11, Jokkmokk 8, Ilaparanda 2, 

dad sno 1 nordligaste Lappland;· Den Kiruna 1 och Riksgränsen o grader. 

kalla luften utbreder sig något sö- Kl. 19 hade Oslo 8, Helsingfors 10, 

derut. London 12, Paris 14, Berlin 12, Wien 
11, Nizza 16, Rom 16, Malaga 22 

UTSIKTER 

* Skåne, västkustområdet och Vä-
gorlunda naurtroget satt. Vad som 'l .. · 

aremo a ~ e.s pa .e .. rys a oc- konstnären. 

l
1korna var r orhgheten 1 ogonen . Man . . . . . 
hade således inte helt lyckats medl DockfamilJ med Lennart Hyland 

att få fram naturliga mänskliga rö- Andreasson ·bygger· sin d<?cktillverk~ 
·relser i ansiktet. ning på att ' få fram en dockfamilj, 

nernomr.ådet: Svag, ·senare tilltagan- Solen går i dag upp kl. 4.14 och ner 

de sydlig vind. Mulet eller nästan 119.54. Dagen har tilltagit med 4 tin1. 
mulet och här och var lätt . regn. och 23 min. på morgonen och 4 tim. 
Oförändrad temperatur. · och 22 min. på kvällen . 

• 



lantbr. Thorild Christersson, Björ

kesäkra gård, som haft kultivatorn . 

----------- , ~å prov undersöker här resultatet 

SKURUPSKULTIVATOR AHV ÄHDBAR 
FöR OGRÄSREHSHIHG l RAPSF ALT 
På Björkesäkra gård i Börringe denna bredd täcker kultivatorn nio 

har i vår provats en ny metod att rader. Den är vidare upphängd i trak
rensa höstrapsfälten för ogräs i stäl-
let för den gängse metoden med torns hydrauliska lyftsystem. 

ogräshacka. Det redskap som använts Beträffande resultatet så är jag 

har varit en ny kultivatortyp från mycket nöjd med det arbete kulti

Br. Anderssons i Skurup. vatorn utför, säger lantbr. Thorild 

Den nya kultivatorn är så kon- Christersson, Björkesäkra gård. Ar

struerad att vissa pinnar kan ploc- hetskapaciteten ligger också högt i 

kas bort som går över raderna i den jämförelse med en vanlig hacka mec 

växande grödan. Mellan varje rad ca 16 tnld per dag. Dess~Jtom spara! 

arbetar tre pinnar och dessa utför en man genom den nya metoden. Der 

ett effektivt arbete både vad luck- nya kultivatorn går ännu så läng< 

ring och ogräsrensning beträffar. Kul-, på prov, men till hösten tänker Sku· 

tivatorn är gjord i tre delar och rupsfirman sätta igång med serie· 

med uppfällbara sidosektioner. Hela tillverkning. 
arbetsbredden är 4.30 meter och med A. A-n 

DUBBELBRÖLLOP 

Reparatör Kj ell Andreasson, Lindby, med maka Inga-Britta, f Olsson, 

Slimminge och typograf Gert Sjöström, Malmö, med maka Gttn-Britt, 

f Andreasson, Lindby. (Foto: Sernert, Skurup) 



Sklnska Dagblådet - Tisdagen den 11 maj 1965 

JORDBRUK HANDEL SJÖFART 

Högre äggpriser varslad~s vid 

Skånes Äggcentrals årsstämma 
De stora variationerna inom ägg

och fjäderfänäringen under de två 
sista åren där framför allt prisfrå
gan varit orsak till en del bekym
mer fördes på tal när Skånes Ägg
central under måndagen höll sin or
dinarie föreningsstämma på Svane
holros slott. Samtidigt påtalades ock
så en annan sak som får räknas till 
glädjeämnena. Nämligen den att Skå
nes Äggcentral och Svenska Äggpro
dukter tillsammans för första gången 
passerade en omsättning på 20 milj. 
kronor.. 

Närvarande vid stämman var för
utom ett 100-tal ombud jämte styrel
se och affärsledning inom äggcen

t tralen även nytillträdde direktören 
j inom Svenska Ägghandelsförbundet 
Rolf Andersson, Stockholm. Han läm-
nade efter stämman en översikt över 
läget på ägghandelsmarknaden. Sam
mankomsten började med att ordfö
randen i Skånes Äggcentral Algot 
Landgren, Vellinge hälsade välkom
men. I sitt hälsningsanförande påta
lade han de stora variationer som 
svenskt jordbruk varit utsatt för de 
sista åren och som också ägg- och 
fjäderfänäringen varit inbegripen i. 
Efter att år 1963 ha varit med om 
ägghandelsorganisationens högsta no
tering hittills kom man över till rakt 
motsatta förhållanden 1964 med pri-

Fr. v. dir. Tage Toråker Hälsingborg, lantbr. Algot Landgren Vel

linge, agr. Ernst Mäller Skurup, dir. Rolf Andersson Svenska Ägg- · 

handelsförbundet Stockholm. 

ser i bottenläge, beroende på att man S J h F "" l"" h lm Ernst utlandet samtidigt som ~an ko~
då hade den största invägningen hit- ven ° ansson, ors ovs 0 • k t tt rt 
tills inom landet. Denna ökade ägg- Moller, Skurup~ Joel Johns.~:n· Fly- mer att unna no era e avseva 

produktion orsakade överskott som inge, Ernst LJungdahlR, dsFaråmdgtoAftav högre prisläge. 
fick exporteras till förlustbringande och Helmer Isacsson, Y g r . Även prisutvecklingen inom landet 

riser styrelsesuppl. omvaldes Arthur An- kom direktör Andersson in på och 
p · dersson, Fjärdingslöv, Gunnar Pers- han framhöll därvid att med en fram-

SJUNKANDE MEDLEMSANTAL son, Blentarp, Albin Mårtenssorl:, Es- räknad priselasticitet på utbudssi
löv och Åke Gustavsson, östra Ljung- dan av 0,5 kommer man att kunna 

~la~ngen av de g_amla .. di- by samt nyvaldes Erik Gustav~on, hålla en relativt hög notering. Detta 
stnkten mom aggcentralen till storre Västra Karup, Eric Magnusson, Shm- kan i sin tur medföra en stimulans 

berördes också av ordföranden samt minge. Revisorer blev Gotthard till ökad äggproduktion som gör att 
att Hälsingbor!f-S .. äggnederlag under ·svensson, Klagstorp, Wilhelm Isacson, svensk ägghandel åter kan hamna i 
året gått upp 1 aggcentralen. Slakt- saxtorp och av revisorssuppl. omval- en prismisär under 1966. I övrigt kom 

djursförsäljningen kom också på tal des Hugo Emanuelsson, Svalöv och talaren också in på olika sätt att för

och här kunde ordf?.~andE.:n omt~la nyvaldes Agne Jönsson, Norrvidinge. söka stimulera konsumtionen genom 
att en utbyggnad av fjaderfaslaktenet Valberedning utsågs för första gång- bättre förpackningar där äggen är 

i Kristianstad håller . på att ske. Den- en och denna kom att bestå av 7 per - synliga för köparen, med märkesre

na utbyggnad skall i framtiden göra soner. Dessa kommer att väljas in- klam och så vidare. Efter föredraget 

det möjligt att kunna slakta 2.500 djur om distriktet. En längre diskussion följde supe på slottskrogen för samt-
l i timmen mot nuvarande 800. Med- uppstod innan beslutet huruvida man liga närvarande. 
lemsnumerärens nedgång med 2~9 skulle följa styrelsens förslag om 71.:::::.::.:::....::... __________ _ 
stycken medl~mmar skyllde .. ordfo- personer eller stämmans f?rsla!f om 
randen på en overgång till storre en- 14 ledamtöer i valberedningsnamn-
heter varvid småbesättningar fått den. Omedelbart efter valen avtacka-
stryka på foten. des avgående styrelsesuppl. Ernfrid 

PAKETE&ING VINNER 

Efter detta hälsningsanförande tog 
förhandlingarna vid och där gav 
Sven Ake M.agnusson, Äggcentralen 

Andersson ,Skivarp av ordföranden 
för sitt mångåriga arbete inom ägg-
centralen. 

NEDGANG KOMMER ATT SKE 

en utför'iig orientering om verksam- :r den översikt av marknadsläget 
heten som tidigare varit omnämnd i som efteråt gavs av direktör Rolf 
denna tidning. Bland kommentarerna Andersson ägghandelsförbundet, be
till redovisningen nämnde Magnusson rörde han utsikterna för innev,arande 
bl. a . att försäljningen av paketerade år. Han framhöll härvid att enligt 
ägg stigit kraftigt medan försäljning- den prognos man kommit fram till 
en av ägg lösvis, försvinner mer och kommer en nergång av äggproduk
mer. Han kunde också omtala att den tionen att ske med omkring 10 pro
rekordartade invägningen under året cent. Den inhemska konsumtionen av 
i;nom . ä_ggcentraleru; om_råd_e endast ägg och äggprodukter kommer i r.t;tnt 
overstigits .en gå_ng, __ n1;1ml1gen 1~54 tal att stiga med 1.000 ton med han
S?m var hogsta mva~~ret h_1t- syn till en befolkningsökning med l 
~s. Efter. de~ redogore~?e g1ck procent under året. Exportförh~llan
stämman over t!ll att faststalla ba- dena bedömde talaren till att bli sam
lansräkningen för pensionsstifte~n ma som under 1964. Hur importen 
inom Skånes Äggcentral, vilken hax av utländska ägg kommer att påver
en pensionsreserv på 71.900 kr. ka den svenska marknaden berördes 

också av talaren som här kunde på
l VALEN visa en minskning i antalet kläck
l Val förrättades också och samtliga ningar både för Danma:r;k, Holland 
som stod i tur att avgå omvaldes. och Engl,and. Detta medfor. at~ utbu~ 
Nämligen Algot Landgren, Vellinge, den av agg kommer att bh mmdre 1 



Trevlig mannekänguppvisning 
i Genarps CKF-avdelning 

Bland dem som var mannekänger var fruarna Brita Persson och 

Margit Sjunnesson samt lilla Karoline lsacsson, vilka här visar upp 

några festklänningar för fru Ingrid Gustavsson, frk Anna Persson, 

fru Signe Gustavsson, Ellen Andersson och Helga Fredriksson, vilka 

samtliga satt på första parkett. 

Vid senaste månadsmötet inom Genarps CKF-avd. på måndagen ha

de man ordnat med mannekänguppvisning som ett gott inslag i av

delningens mötesprogram. Visningen hade arrangerats av Esters ma

nufakturaffär i Genarp och deltagarna fick tillfälle att se en del 

dam- och barnkläder. 

Avdelningens egna medlemmar en var frk E . Lundberg som efteråt 

och deras barn fungerade som man- fick motta blommor av avdelnings

nekänger och tillsammans fem styc- ordf. fru Greta Isacsson för en lyc

ken visade upp kläderna. Det som kad mannekänguppvisning. Frk 

visades var klänningar i årets aktuel- Lundberg i sin tur delade ut var 

la mode och material. Bland barn- sin blombukett till de medverkande 

kläderna kan nämnas näpna klän- mannekängerna. 

ningar för flickor och kostymer för Förhandlingar hölls också under 

pojkar. Konferenciär under visning- sammankomsten _ och här diskutera-

--'========~------/ de medlemmarna bl. a. om utfärd till 
sommaren. Något program blev dock 
inte fastställt. En trevlig tävling fick 
de närvarande även vara med i, sOm 
gällde att gissa antalet knappar på 
en glasburk. Vinnaren fick ett för
kläde i pris skänkt av frk Ester 
Lundberg. 



Rationaliserin2 och industri 
( ... ./ 

vägde ~PP lågt äggpris 
Trots fjorårets rekordlåga p:riser på ägg var stämningen sna~rast op

timistisk under Skånes Ä®gcentrals årsstämma på Svanehohns slott i 
måndags, Men ordförande, lantbrukareAlgot Landgren, Vellinge, betona
de att fastän 1964 var ett enastående ,gott år för jOil'dbruket var det 
ett svart år för äggproducenterna. Aret förut hade man haft alla 
tiders högsta pris, nu fick man alla tiders största invägning och ett 
överslrott på ägg, som hårt tryckte priserna. Man fick hela 66 öre 
mindre för äggen per k,g. Att Äggcentralen dock kunnat utbE'tala dels 
ett överpris, dels en efterlikvid, eller tillhopa 28,5 öre extra per kg, 
beror dels på lån,gt driven rationalisering, dels på de vinster, som 
den industriella förarbetninlgen givit inom AB Svenska Äggproduk
ter, centrålens dotterbolag. 

En ny distriktsindelning har ge
nomförts inom centralen och den ger 
minskade administrationskostnader. 
Invägningen har ökat med 14 proc. 
Medlemsantatlet ha:r gått ner, men 
det betyder att stöl1I'e enheter bil
dats. 

Av styrelseberättelsen för Sikånes 
Aggoentrals 31:a verksamhetsår, som 
kommenterades av kamrer Åke Mag-

nusson framgår, att anslutna är 83 
äggdistrikt och 6 äggföreningar med 
ett totalt medlemsantal av 8 804. An
talet utträdda är 219 och inträdda 
96. Produktionen av ägg har ytter
ligare ökat med 9,4 proc. och be
tydande överskott har dels gått till 
into:rknin·g vid dotterföretaget AB 
Svenska Äggprodukter i Hälsingborg. 
dels exporterats till mycket låga pri
ser och med exportstöd. Äggcentra

för utvedklingsstörda barn. Veder- len har övertagit Hälsingborgs Ägg
b" d b sk"t sk såJ tt f nederlag, som nerlagts. Ny distrikts-

oran e am 0 er a av g a .~ - indelning har .genomförts och anta
ter :?en?mgfln:g av denm.a kurs söka let distrikt minskats till 14. 
ail!Ställning v1d något av de vård- . .. 
hem, som sorterar under Malmö stads AB Svenska Äggprodukters omsatt
centralstyrelse för undervisning och n!ng ~ar fortsatt att öka och upp
vård av psykiskt efterblivna. Med g10k till 7 768 000 kr. Från Aggeen
anledning härav ansåJg sjukvårds- t:ralens område har 192 483 djur le
styrelsen att de med genomgång av ":~rerats . till Södra Sveriges Fjäder
kursen förenade kostnaderna borde faslakten. 
bäras av centralstyrelsen och biföll Äggtillförseln till centralen upp
följaktligen inte ansökan om bibe- gick till 2 920 000 kg, av vilka 84,5 
hållen lön under utbildningstiden. proc. direktuppsamlade. Färsäljning
.A!nsökan om tjänstledigh€'1: bifölls en av paketerade ägg ökar. Cen
däremot - trots den besvärliga per- t:ra.Jen har utbetalat ett genomsnitt- · 
sonalsituationen - varför insända- ligt överpris med 22,5 öre per kg 
rens tal om "käpp i hjulet" osv fö- och en efterlikvid av 6 öre eller 
refaller helt omotiverat. Vad saken tillhopa 28,5 öre per kg. Av efter
gäller är helt enkelt att kostnaden likviden har 2 öre innehållits för 
för genomgånig av kursen skall bä- andelsbetalninga~r. Vinst- och för
ras av rätt ikommunalt forum. lusträ:lmin,gen för A,ggcentralen sJu-

ETik Asker tar på 12 248 236 kr, balansräkningen 
lorl;r.,ktör oå 3 489 754 kr med en vinst av 9 791 

FTån ÄggcentTaLens åTsmöte: i föTsta. roden fT v diT. Tage Toråker och 
ordf. Algot Lan.dgTen i ÄggcentTalen, agr. ETnst Möller, oTdf. i Ägg

produkter och dir. Rolf AndeTSson i Svenska Ägghandelsförbundet 

Slutligen höll marknadschefen i 
Svenska Ägghandelsförbundet direk
tör R o lf A !l d e il' s s o n ett föredrag 
om marknadsläget, i vilket han erin
rade om att mot vår nuvarande pro
duktion på 96 000 ton ägg ståT en 
konsumtion på 78 000 ton och en ex
port på 8 000 ton. Exporten har un
der senare tid staJTkt minskat och 
produktionen kan uppskattas nästa 
år bli 10 proc. mindre. Med den 
ökade konsumtionen kan man förut 
se, att vi nästa år inte behöver Täk
na med någon export alls. Talaren 1 
trodde att överhurvud prisfrågan för 
äggen . gick mot bättre tider. Efter 
föredTaget blev det en mycket lång 
och detaljrik diskussion, innan man 
satte si:g till middagsbordet. 

Leison 



Unika väggmålningar har 
plitrii/fats i Örsjö kyrka 

Unika väggmålningar från 1300-

talet har vid pågående restaure

ringsarbete påträffats i örsjö kyr

ka. De gjorda fynden håller nu på 

att plockas fram av konservator 

Albert .Eriksson, Sigtuna, som va

rit sysselsalt denna veckan att 

med stor försiktighet få fram de 

dyrbara målningarna. 

Tillsammafis rör det sig om två 

olika motiv, bägge påträffade i lång

husets norra sida, som daterar sitt 

ursprung från 1300-talet. Konserva

tor Eriksson kan omtala att målning

ar med liknande motiv inte tidigare 
påträffats i någon skånsk medeltids
kyrka. Det ena av. motiven förestäl
ler nämligen den helige Kristoffer 
och det andra livshjulet. 

Målningarna låg dolda under ett 
tjockt lager med kalk, som under 
tidernas lopp strukits på väggarna 
och dolt dyrbarheterna. Någon större 
svårighet att få fram dem har det 
inte varit, berättar konservator Eriks
son, men den ena av målningarna 
som föreställer Livshjulet är däremot 
skadad i ena kanten. Detta har skett 
när ett av kyr)dönsterna bytts ut. 

Motivet med "den helige Kl·istoffer" 
föreställer h<;mom bärande Jesusbar
net över ett vattendrag. Det~a helgon 
lär ha varit . de vägfarandes vän. 
"Livshjulet" består av en rund svart 
cirk_el med formen av ett hjul med 
ekrar .. På detta hjul finns sedan per
soner som · symboliserar ·!ivscirkeln. 
Vid hjulets vänstra sida en person 
på väg uppåt, i toppen på hjulet en 
person med krona och på högra si
dan en person på väg neråt och som 
tappar kronan från huvudet. 

Det mest unika är · att målning av 
helgonet Kristoffer · påträffas i en 
skånsk kyrka. De platser där denna 
helgonfigur tidigare mest förekom
mer på väggmålningar är i kyrkor 
på Gotland. Målningarna kommer nu 
att göras rena samt fixeras för att 
bevaras åt eftervärlden. Vidare klar
lägger man vid landsantikvarieinsti
tutionen i Lund omständigheterna 
kring det i en skånsk kyrka ovanliga 
fyndet. 

Konservalor Albert Eriksson, Sigluna och hans medhjälpare Mals 

Lindskoug, Malmö håller här på med all la fram målningen med den 

helige Krislofer. 

örs j ö kyrka vars · äldsta delar i kor och · absid · daterar sig från 

1200-talet .. 



Här byggs en 10-fons tv~axlad vagn meh frevägsfipp. 

Skurupsho bygger vassmaskin 

l för att rädda Skånesjöarna 
Att rädda de skånska insjö- en eventuell samverkan. Svaret har 

emellertid låtit vänta på sig. 
arna från att växa igen med 

vass har på $istone varit en ak

tuell fråga. Problemen har ofta 

varit uppe tji' diskussion i oli-

Han löste problemet 

Skurupsuppfinnaren, som hela ti

den med intresse följt andelsför

eningens förehavande beslöt då att 

ka sammanhC;lng, där naturvår- göra sin insats för att i någon mån 

inte är så lämpligt, då vattenvegeta
tionen lättare snor sig om en sådan. 
Även skärapparaten var svår att kpn
struera. Det går nämligen inte zp.ed 
en vanlig knivbalk Därtill är vege
tationen för kraftig. Under en av sina 
många resor i utlandet fick emeller
tid Cronqvist se en konstruktion. i 
Österrike som han ämnar förse med 
maskinen med. 

kanske kunna få en lösning på för-

darna framfört sina åsikter. En hållandenas tillstånd. Resultatet blev Hydrauliskt manövrerad 

person, som med intresse töljt att han satte igång med att på egen * skärapparaten kornmer aJtt vara 

med händelserna, är skurups- hand bygga en vasskärningsmaskin * hydrauliskt manövrerad och fiil 

bon Och 
med hjälp av en del material som * en skäryta på två meter. Dess

r~semontören Emil han kunde komma åt till relativt * utom kan den sänkas ner på 

Cronqvist sqfll nu håller på att hyggligt pris. Arbetena med maski- * ett djup av 1,5-2 meter, viJk~;t 

i bygga en vasskärningsmaskin nen började Emil Cronqvist i de- * gör att man får en effektiv be-

1 cember förra året och strax före jul * skärning. Maskinen korner att 

och som han hoppas skall kom- hade han hunnit så långt med kon- * drivas fram med en Volkswagen* motor och hela aggregatet får en * vikt av ca 450 kg. När maskpien * blir helt fårdig är inte klart än. 1 * Vad ;;om återstår är skäraggrega- ! 

ma till gagn i kampen mot struktionen att prototypen kunde 
provköras i Svaneholmssjön. 

Resultatet av proven utföll till be-igensumpningen av sjöarna. 

Det låg kans\te närmast till hands låtenhet och sedan satte Emil Cron- * tet. 

för Emil Cronqvist att se fömållan- qvist igång på allvar med att när- Irwm Svane):10lmsföreningarna ser 

dena l. SvaneholmssJ·o··n da··r man se- m~'·Q utforma detali~rna av den nya man positivt på Emil Cronqvist ini
, . ~~ • tiativ att försöka bistå i ansträng-

dan länge oroat sig över vad som maskinen. Varje kväll under hela p.ngarna att rädda Svaneholmssjön. 

håller på att ske ,när det gäller vas- vintern har han hållit på med att Tdigare har visserligen en ann.ll.Il 

sens och den övriga 'lattenvegetatio- ~ygg<t på maskin~n i källaren till mellansvens)l: vasslrärningsmaskin 
provkörts i sjön, men denna visade 

nens utbredning. Sv~eholms <mdtlls- sin f~tigh~ vid Väster,ga~. V<td sig vara för dyrpar i anskaffning. 

förening har läng~ brottats med P.ro- S?m var viktigt i sa,mmanhanget var Skurupsmaskinen lov<tr dock att bli 

blemen att på ett effektivt sätt kun- ~tt få framdriv,nings!llRSkineriet ut- betydligt billigare i tillverkning, 

na rerisa s)on. En effektiv rensning format på rätt sätt. Emil Cronqvist en'eda~ En:il Cronqvist har kunnat 

är ~mellefti.·d fR""r~n.i.li me .. d stora kost: hade att välja m. ella· n p.ronell.er eller l ut.nrd itJa ol!k~a. peg~~lade .dkelar nh·ån 
r- ' ' , ., ·rr • " an ra mas ll1er. .,..)a v ra nP.r m 

nader och Q.ärför par .tpa.n vänt sig skqye)hjul. 'l'ill sist qestämde han ;me~ att pr~t fullt fij,}·d,igt kommer 

1 tilllli~~ssä1~~~ t ~et ~ ~ ~i:jf ~~y~lJ?:j~ ~~ ~peUeJ; att ligga mellan 3.000-4.000 kr. 



___ _ ,,,,, _______ ~------ --- - ~ ------ ----·-·-----·------~---
-----------_, ____________ ________ -

SLMA:s vagnfabrikation i Skurup 
även uppmärksammad i Danmark 

En industri i Skurup, som på ett par års tid hunnit expandera kraftigt, är SLMA:s me

kaniska verksad för tillverkning av lantbruks- och industrivagnar samt andra redskap för 

lantbruket. Förut var tillverkningen enbart baserad på leveranser i Skåne, men nu håller 

man på att utöka försäljningsområdet till att omfatta praktiskt taget hela landet. Även 

danskarna har fått upp ögonen för Skurup s vagnarna och en del har redan gått på ex

port dit, omtalar fabrikör L a r s B r i n k, som ända sedan starten varit företagsledare 

för SLMA-tillverkningen. 

Att just Skurup blev platsen för bygger på att få fram en smidig, l vagnen skall kopplas till traktor. Vi- • 

det nya SLMA-företaget berodde på men samtidigt robust och framförallt · dare har han konstruerat en ny 

en ren slump, berättar fabrikör Brink. slitstark lastvagn, poängterar fabri- kopplingssprint, som är enkel och 

Den mekaniska verkstad, där till- kör Brink. Kunderna har också va- smidig att låsa. Även i den övriga 

verkningen nu är inrymd, följde näm- rit enbart belåtna och ännu har ingen tillverkningen vid företaget, som be-, 

!igen med i köpet när SLMA över- kommit med klagomål. Något som står av slirskydd till traktor, axlyfta

tog sina nuvarande lokaler efter ti- har kommit på modet under senare re och en del annat har fabrikör 

digare Wickströms Maskinaffär. Fö- tid är att förse vagnarna med låg- Brink svarat för konstruktionen. Det 

retags!edningen vid SLMA:s huvud- profildiwk för lättare framkomlighet l ar visserligen jobbigt, framl1åller l 
kontor i Malmö hade länge umgåtts urider svåra och blöta förhållanden Skurupsfabrikören, men några fri- ~ 

med planerna att börja tillverka lan t- och av alla leveranser som sker ut- tidsproblem har jag däremot inte. 

bruksvagnar och när man nu fick rustas numera 80-90 procent av vag-

en egen industrilokal sattes planerna narna med dessa lågprofildäck, fram-

i verket. Det dröjde dock till 1903 håller fabrikör Brink. 

på sommaren innan tiden var mo- - i 
gen att helt sätta i gång till till- Order på Mellansverige j 
verkningsprogrammet. N 1. · ' · d !"d' 

atur 1gtv1S ser v1 me g a Je att 

. . .. efterfrågan på våra vagnar håller på 

Fabnkahonen laggs om att sprida sig över ett allt större om-

Sedan dess har tillverkningen vuxit råde, säger fabrikör Brink. Just i da

med rekordfart och nu är lokalema garna har första beställningen på 

för trånga, säger fabrikör Brink. Men Mellansverige blivit klar och denna 

det dröjer inte många månader förr- gäller hela 30 vagnar som skall sändas 

än företaget kan flytta till nya rym- pr järnväg till Stockholm. Från bör- l 

l,iga verkstadslokaler i samband med jan var tillverkningen helt och hållet 

att hela SLMA-filialen i Skurup flyt- baserad på skånska förbållanden att 

tar ut på nya industriområdet. Här få fram en bra lastvagn för lant

kommer fabrikationen att läggas om bruket. Nu går emellertid konsfruk

efter löpandebandsprincipen och då tionerna även ut på att få fram en 

skall man också kunna öka produk- vagn som lämpar sig både för jord-

Fabrikör Lars Brink visar här på en ny f'1ness, ett sto" dben pa" , en- t' .. 1 .wnen vasent igt. I de nuvarande lo- bruks- och skogskörslor. Beträffande 

axlad, påhängsvagn med inbyggd hydraulisk domkraft. kalerna har tillverkningskapaciteten leveranserna till Danmark så fodrar 

----1 varit omkring tvåhundra vagnar år- dessa också sin speciella tillverkning. 

!igen. I Danmark är det nämligen lag på 

Arbetsstyrkan 22 man 
att alla släpvagnar efter traktorer 
skall besiktigas. Detta gör att de 

- Efterfrågan är emellertid större danska vagnar bl. a. får utrustas 

än tillverkningen f.n. framllåller fa- med bromsa~· på alla framlljulen. 

brikör Brink. Arbetsstyrkan u tgöres 
av inalles 22 man, som är sysselsatta 
inom olika avdelningar. De mesta av 
vagnarna tillverks efter standard-

ritningar, men det händer också att 
en och annan lämnar in särskilda 
specialbeställningar. Bl.a. har man 
h2ft sådana till KBS i Kristianstad, 



Skurups yrkesskola startar 
inbyggd verkstadskurs 1966 

Yrkesskolan i Skurup får en 
del nyheter i sitt program för 
läsåret 1965-66 enligt vad det 
prospekt visar som nyligen 
kommit ut. största utbyggna
den kommer att ske inom hel-

praktiskt skolade vid SLMA:s verk
städer medan teoriundervisningen 
blir förlagd till yrkesskolan med 8 
timmars undervisning pr vecka. Av
talsenlig lön kommer att utgå under 
lärotiden. Den nya kursen börjar 
först på nyåret 1966, men de ungdo
mar som tänker gå vid den nya verk
stadsskolan kan få anställning hos 
SIJMA redan till hösten. tidskursverksamheten, där två 

nya kurser blivit fastställda av 
skolöverstyrelsen. De nya kur
serna är inbyggd tvåårig verk
stadsskola samt en förberedan-

i 
utbildning. Kursavslutning för del- demonstration på nybygge över hur' 
tidskurserna kommer att hållas den mod!frna betongkonstruktioner utfö- · 
26 maj. Bland de större pågår just nu res. Biand nyheterna i kvällskurser
en kurs i hemsamaritutbildning på na under det nya läsåret kommer en 
sammanlagt 168 undervisningstimmar. instruktionskurs för sysselsättnings
Antalet deltagare i kursen är 16 styc- handledare, omtalar rektor Lindström 
ken och mening med utbildningen är Sysselsättningsfrågan för gamla och 
att eleverna sedan skall kunna hjäl- handikappade har på sistone aktuali
pa till inom åldringsvården och häl- sernts och detta har lett till att yrkes
sa på de gamla i hemmen. För ett skolorna tagit initiativ till denna 
par år sedan . började man denna ut- kurs. : Grundkurs för hemvårdare bildning och det finns faktiskt ännu ==='==~-~====~--l 

de kurs för vårdyrken. 

Den andra nyheten på heltidskurs- stort rekryteringsbehov. 
programmet, förberedande kurs för En annan av de längre kvällskur
vårdyrken är närmast tänkt som en serna är en yrkesteoretisk fortbild
grundutbildning för dem som senare ningskurs för byggnadsgrovarbetal·e. / 
tänker utbilda sig vidare inom bar- Denna omfattar 180 timmars under- ; 
navård, sjukvård och åldringsvård. visning och på den tiden får eleverna - Naturligtvis är det med stor till-, Kursen har närmast kommit till med f lära yrkesteknik, maskinlära, byggfredsställelse som vi ser på tillkoms- tanke på det behov av sjukvårdsper- nadslära, yrkesräkning och yrkesritten av de nya kurserna, säger rek- sona! som behövs och garanterar där- ning. I utbildningen ingår också ed. 

torn för Skurups yrkesskola Herluf 
Lindström. Verkstadsskolan kommer 
att vara fqrlagd till SLMA:s nya fi
lial och det är meningen att man 
skal1 kunna ta emot ett elevantal på 
15 stycken. :Dessa elever kommer inte 
enbart att tas upp inom Skurupsrä
jongen utan också från andra platser 
där SLMA har sina serviceverkstäder. 

Verkstadsskolan är lämplig för ung
domar i åldern 15-18 år och utgör 
en god praktik för dem som tänker 
fortsätta sin utbildning inom motor
branschen. Eleverna kommer att bli 

för lättare inträde till skolorna inom 
olika vårdyrken. Läroplanen är upp
lagd över en termin och orofalttar för
utom de obligatoriska läroämnena, 15 
till antalet, även tillvalsämnen i fy
sik, kemi och maskinskrivning. Rek
tor Lindström kan f. ö. omtala att 12 
sökande redan anmält sig till denna 
kurs som börjar i slutet av augusti. 
Kursen är dock avsedd för 16 elever. 

I övrigt kan vi inte klaga på in
tresset för kurserna, omtalar ;rektor 
Lindström, som också samtidigt un
derstryker att det i år varit ovanligt 
tidiga anmälningar. Sålunda har man 
till de övriga heltidskurserna redan 
kunnat motta 15 anmälningar till den 
ettåriga husmodersskolan och 16 till 
den ettåriga kontorsklirsen. Dessa bå
da kurser har stått på schemat i fle
ra år, men de är alltjämt lika popu
lära och detta är ett betyg så gott 
som något. 



• 
l l(orporationsidrotten 

Fritidssysselsättning 

Skurup 
slog som 

En form av fritidssysselsättning, som på sistone vunnit en oerhörd stor framgång i Skurup är korporations

sporten. Ända sedan man började för två år sedan blev initiativet mycket väl mottaget och -nu fim1s väl 

knappast någon av medlenunarna inom Skurups korpförbund, som vill vara. utan denna form av motion och 

härlig avkoppling från vardagens slit och stress. Under de två år som korpsporten funnits i Skurup har den 

undan för undan byggts på med olika grenar, så att man numera kan hålla. på med arrangemangen året 

om. 

Korpbas i Skurup är disp. K. G. fanns intresse för korparrangemang 1963 och redan då fick man ihop 

Kruus på Skurups konsumentföre- i Skurup beslöt jag att diskutera en serie på 10 korplag. För att $timu

ning. Han är också en av initiativ- saken tillsarrunaifS med ett par andra lera intresset och få i gång verkligt 

tagarna till arrangemangen. Disp. skurupsbor som också var varma an- gott spel från början så lät man sät

Kruus har ända sedan ungdomen hängare av korporationsidrott. När l ta in tre aktiva fotbollsspelare 

varit en ivrig förespråkare för den- vi sedan beslutade att starta med från Skurups Aii<' i varje km-pora
na form av, folksport, vilket härrör korporationsfotboll var jag inte ett tionslag. Spelet kom bra i gång och 

sig från åren då han var butikskon- dugg tveksf1m utan att allt skulle efterhand växte int resset från övri

sulent. Då blev det även till att ta gå väl i lås, framhåller disp. Kruus. ga skurupsbor, som gärna tog· tillfäl

personalens ;fritidsproblem under be- Denna form av idrott, där man inte let i akt att titta på någon av mat

aktande och det var under den tiden till varje pris går in för att ta ut cherna om det var kända förmågor 

som -km-porationsiden blev väckt, sä- sig till sista droppen för att nå bästa på plan, omtalar disp. Kruus. 

ger ordföranden i Skurups korpför- res~ltat, utan i stä_llet tar, det som ren In treset för fotbollen har sedan hål

hund. mohon, brukar ttlltala äe flesta. lit i sig-och under fjoråret hade man 

11 lag med i serien. Då slopade man 

Ordf. för Skurups korpförbund 

disp. K. G. Kruus, som också var 
en av initiativtagarna. 

de aktiva spelarnas medverkan och . 1 .. . 

- När jag därför hörde att det Det året korpfotbollen startade var lagen bestod av enbart korporations- som ftnns 1 Skurup for momhus
INTRESSET FANNS FöRSTA SERIEN 10 LAG 

idrotten. Det året fick man låta 
inomhussporten stå över. Desto mera 
väl genomtänkt var programmet när 
man började med korphandboll och 
korpbordtennis i fjor höstas. Även i 
dessa båda grenar blev det många 
deltagare och enbart i handbollen 
deltog 140 man. Det blev också en 
verkligt lång serie för handbollen 
som började i oktober och pågick 
ända fram till februari månad. 

ÄVEN 
PENSIONÄRSGYMNASTIK 

Men det är inte bara personer i sin 
1 

aktiva ålder som Skurups km-pför- ' 
bund velat ta hand om och intres- 1 

sera. Även för åldringarna har korp
iförbundet gjort en hel del och bl. a. 
börjat med motionsgymnastik. Initia
tivet anarrunades omgående av 
Skurups pensionärsförening och 
ett 20-tal pensionärer är nu med på 
dessa sammankomster. Här får del
tagarna framförallt syssla med fot
och armrörelser, så att man får me
ra spänst i lederna. Som ledare har 
pensionärerna fru Brita Sjösten, ak
tiv inom den kvinnliga gytnnastiken 
och även utbildad på just pensionärs
gymnastik. Ä ven Skurups kommun 
har ställt sig välvilligt till korpför
bundets initiativ med pensionärsgym
nastik · och för ändamålet beviljat 
anslag på 500 kr avsett för ledare 
samt för hälsoundersökning av delta- ! 

.. ' garna innan de får vara med i gym- l 
medlemmar. Naturligtvis gor det nastiken. l 

Pensionärsgymnastiken välkomnades varmt av de gamla. Ledare för denna är fru Brita Sjösten. 

mycket om ett lag har f. d. aktiva 
spelare med bland lagmedlerrunarna FAMILJEARRANGEMANG 1 

när det gäller framgångarna. Men p • . t ha k f'' b d t •--~ 
anl. 

· b uk d 1· · t a s1s one · r orp or tm e OCK.'Xi 
v -1gtv1s r ar e som 1gger s1s b'' . t .. . •t 
· å · · t · orJa agna s1g a arrangemang som 
l n gon ~.ene U: e ta motgangama kan tilltala hela familjen och just 
så hårt sager dtsp. Kruus. Huvud- å år t' t" 1 · t r 
saken är att man får en god kon- nku p g 'tt,end .. m~ ~otans av ~ l r~ rt 
ditionstränin". . a avsm. ar e garna ar a o-

Ja en smtslad bana med utsatta kon-
troller. Vid kontrollerna finns sedan 
olika frågeuppgifter som sk.all besva
ras, Även detta. arrangemang vet:kar 
till att slå väl ut, framhiller dlsp. 
Kruus. Vad som saknas är dock nå
gon form av förströelse för damerna 

1

men man har funderat litet på hand
'boll. Om nu denna sport tilltalar den 
feminina ~idan i Sknn1p 



GREVEOST- EN NY OSTSORT' 
SOM SKALL GöRAS I SKURUP 

l 
Skumps mejeri, som är känt 

för sin fina ostframställning, hål

ler nu på att bredda sitt register av 
ostsorter. En helt ny typ, som går 

under namnet Grev~ost, är under 
utprovning och denna nya ostsort 
är resultatet av det samarbetsavtal 
som i slutet på förra året ingicks 
mellan Skurups mejeri och Skä 
nemejerier. 
Den nya ostsorten är ännu så länge 

bara föremål för provystning vid 
Skurupsmejeriet. Tillverkning av 
Greveost sker dock redan vid meje
rier på andra håll i landet, omtalar 
disp, N. O. Jönsson, och f. n. fram
ställes en kvantitet på ca 200 ton pr 
månad. Detta går emellertid åt för 
konsumtion inom stockholmsområ
det. 

Ursprungligen är grev~osten 

ostsort. I Norge kallas den 
efter mejeriet som lansera

de tillverkningen. TiU utseende och 
struktur liknar den nya ostsorten 
Schweitzerosten, fast den är mindre 
i omfång. De provystningar som 
gjorts vid Skurupsmejeriet har utfal-
lit med gott resultat och en grupp 
norska mejeriexperter som nyligen 
var på besök i Skurup gav positivt 
utlåtande, framhåller disp. Jönsson. 

Det ingångna samarbetsavtalet med 
Skånemejerier har också medfört att 
Skurupsmejeriet i framtiden kom-

att fungera som ystningscentral 
för södra Skåne. Vissa ombyggnads
' arbete11 pågår nu, för att göra ut
rymmena till ostlagringen stö1Te, 
Hittills har dessa lagerutrymmen 
enbart varit baserad på en ostfram
ställning av 400 ton om året. Nu 
kommer emellertid denna att utökas 
med det dubbla till 800 ton årligen 
och då behövs helt naturligt större 
lagringsutrymmen. 

Den maskinella utrustningen be
höver däremot inte byggas ut för att 
klara den nya ystningskvoten. Den
na har sedan ett par år tillbaka va
rit högmodern och bl. a. har ystnings
karen bytts mot moderna ystnings
tankar. 

Första konsttorkningskursen 
arrangerad på Rydsgårds gård 

Dellagarna kommer från V. Tommarps, Trollenäs, Genevad och 

Skaraborgs konstlorkningsaniäggningar. På bilden fr. v. Henrik Wijk, 

Trollenäs, civilekonom Jann Westrup, Rydsgård, kursledare dir. Ing-

var Lindström, Malmö och Ingemar Nilsson, Genevad. 

En instruktionskurs för personal, som tänker ägna sig åt att 
sköta konsttorkningsanläggningar för grönfodermassa, pågår i da
garna på Rydsgårds gård. Platsen för undervisningen är förlagd 
till den nyinstallerade konsttorkningsanläggningen på gården. 

I kursen deltar all den personal pE-rsonalen vid en sådan anläggning 
·som f. n. finns anställd vid konst- själva kan avhjälpa när de väl käll
torkningsanläggningar inom landet. ner till konstruktionen. A. A-n 

Dessa är ännu så länge inte så 
många till antalet och på kursen 
är 20-talet med. Ledare för kursen 
är dir. Ingvar Lindström vid Square 
Company i Malmö, som kan berätta, 
att denna kursform är den första i 
sitt slag som arrangerats i landet. 

Förutom dir. I.;indström .finns ock
så teknisk expertis med från det 
tyska företag som installerat anlägg-
ningen på Rydsgårds gård. Meningen 
al" att deltagarna skall utbildas till 
torkskötare och i undervisningen in-
går skötsel av mask'ineriet, genom-
gång av anläggningens funktion och 
hur den arbetar i drift. 

Dir. Lindström kan vidare omta
la att Rydsgårdsanläggningen f. n. 
är den mest avancerade inom lan
det. Nyligen har själva torken kom
pletterats med en pelleteringsanlägg
ning och även denna får kursdel
tagarna fullständig genomgång av. ' 
Kursen påbörjades på tisdagen och l 
har sedan pågått fyra dagar. Av
slUVmg kommer att ske i dag' och då 
är det meningen att deltagarna skall l 
få' se anläggningen i full drift sådan 
den arbetar när färskvara torkas ner. 

En av anledningarna till kursens 
tillkomst är, •Önskemålet att ha så 
väl utbildad personal som rr~ligt 
anställd vid dessa anläggningar, be
rättar dir .. Lindström. Under säsong-· 
e1~ · är varJe.- min1,1t · dyrJJar 0ch- då 
v~U ·: det· till att allt fungerar per
fo]<t.· .Det finns många· småfel som 

c 
J 



Fina väggmålningar 
funna i Örsjö kyrka 

Konservator Albert Eriksson till höger och hans medhjälpare Mats Lind

skaug i arbete med att ta f~am målningen med helige Kristofer. 

Vid en pågående restaurering av örsjö kyrka har påtl.-äffats ett par 
värdefulla väggmålningar, som man tror daterar sig ft·ån 1300-talet. 
Väggmålningarna har nämligen påträffats i kyrkans långskepp och 
just denna del av kyrkan kom till på detta århundrade. En av mål
ningarna är särskilt ovanlig, emedan den föreställer ett helgon som 
sällan avbildas i Skåne, nämligen "den helige Kristofer". 

l. 

Detta helgon påstås svara för väg
farandes väl och . ve. Den. nyligen 
påträffade väggmålningen föreställer 
Kristofer bärande på J esusbarnet 
över ett vattendrag. Den andra mål
ningen föreställer livshjulet. En il-
lustration som påträffas ganska ofta 
i gamla kyrkmålningar och som fö
reställer människan under olika pe
rioder av sin levnad, dels när hon 
är på väg uppåt på sin levnadsbana, 
dels på toppen och till sist på väg 
nedåt. 

Enligt vad man vet har bilden av 
den helige Kristofer inte påträffats 
tidigare i Skåne men väl på vägg
målningar i gotländska medeltids
kyrkor. Nu håller de värdefulla mål
ningarna på att göras rena för att 
sedan lixeras så att de i framtiden 
kan ligga fria . Arbetena med detta 
utföres av konserva to r Albert Eriks
son, Sigtuna och konststud Mats Lind_ 
skoug, Malmö. 
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* THEREN•SEXTETTEN FRAN GENARP * 
LENNART KJELLGREN * GUNNEL NILSSON * BO THOMASSON * BO HAMMAR 

' 'VÅRAN VÅRTRÄFF'' 
En trivsam lördagsunderhållning för hela familjen presenterad av 
"TV-pappan" Bo Hammar, som kl 20.00 bjuder Er på bl a Bialitt
paret Lennart Kjellgren - Gunnel Nilsson, på nytända TV-stjär
norna Therem-sextet1en (sex musikglada syskon från Genarp) och 
på helrolige buktalaFen Bo Thomasson, KUL PUBLIKTÄVLING och 

MALMÖS LOLLIPOPS -'THE CANDYS' 
alla malmöungdomars jättefavoriter i Beatles-stil 
Inge Hallberg, 13 år, Stefan Berggrensson, 11 år, 
Jan Andersson, 13 år och Lars Berggren, 1 :S år 

14·15·16 maj På Linneplatsen 
vid Kung Oscars väg 

i ~~ 
1: Arrangör: 
~~ LIONS CLUB MALMö . 
~~: Kansli: Södra Förstadsgatan 48 B 
• · Tel. 9718 81 . 

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



STORT A VSLUTNINGSJIPPO 
I DANS FöR SKURUPSELEVER 

Danslärare på kursen har varit affärsföreståndare Stig Lindstedl, som 
här forsar fram med sina elever i en avslutningsjenka. 

En danskursavslutning som torde slå alla rekord i fråga om anta
let deltagare hölls under fredagen i Skurups idrottshall. Avslut
ningen gällde för ett 160-tal av grundskolans elever som i vår lärt 
sig modern dans av Skurups egen danslärare affärsföreståndare 
Stig Lindstedt. 

Det har varit ett länge närt önske-l sig. Det var emellertid fina presta
ål tt grundskoleeleverna i de hög- ti~mer på danskonstens område som 

m a • .. . viSades upp av ungdomarna och app
re klasserna skulle fa lära s1g mo- läderna blev spontana efter varje 
dern dans och när Stig Lindsted t uppvisning. Danslärare Lindsted t lät 

1 
lade fram förslaget om att ta sig an eleverna göra sin uppvisning på dans
med att ordna en danskurs gav både golvet klassvis. Askådarna fick se 
skolchefen och skolstyrelsen sitt bi- ungdomarna dansa tango, foxtrot och 
fall. Resultatet har blivit över för- vals, sen blev det naturligtvis bal
väntan gott, det visade de ungdomar longdans och mycket annat roligt. Ett 
som varit med på danskursen vid den tack riktades efter uppvisningen till 
uppvisning som ägde rum på freda- danslärare Lindstedt för det goda re
gen. sultat som åstadkommits. Ett resul-

Många föräldrar hade mött upp som tat som sporrar till fortsatt undervis
äskAdare och man väntade med spän- ning i modern dans vid Skurupssko
ning på hur det hela skulle utveckla lorna. 

i t'/ 
/il. 

DAHSKA MEJERIMÄN PA BESOK 
VID SKURUPS MODERNA MEJERI 

De danska besökarna var mycket intresserade av osttillverkningen 
vid Skurupsmejeriet. 

storinvasion av danska mjölkproducenter och mejeritekniker var 
det under fredagen på Skurups mejeri. Den danska gruppen, som be
stod av 35-talet deltagare, har gjort en tredagarsvisit i Skåne med Al
fa-Laval i Lund som värdar. Besöket har framförallt gällt studium av 
svensk mejeriindustri samt svensk mejerirationalisering. 

Ifråga om rationaliseringssträvan- och svensk reseledare har varit ing. 
dena så har svenskarna kommit ett Ake Barham, Lund. De ställen som 
bra steg före oss, omtalade dir. Si- det danska sällskapet besökt har va
gurd J. Madsen vid Skurupsbesöket. rit Alfa-Lavals anläggningar i Lund, 
Dir. Madsen tillhör ledningen för österlenmejeriers kärningscentral i 
"Da,nska ostproducenters samman- Lunnarp, Skurups mejeri och Simon
slutning". En förening som har till torp i Blentarp. Även en resa till 
uppgift att ordna med allt som har Bornholm har ingått i programmet, 
med ostproduktion att göra. Således vilken · ägde rum på torsdagen. 
står man för ostutställningar, ostbe- Under besöket i SkW'up var det 
dämningar och även utbildning av ystningen, som var föremål för in
mejerifolk. tresset. Vid Skurups mejeri ägnar 

På senare år har dock en sam- man sig numera enbart åt ystning, 
manslagning av flera mindre me- då Skurup genom samarbetsavtalet 
jerier till större centraler börjat äga med Skånemejerier är tänkt som 
rum, framhåller dir Madsen vidare ystningscentraL Ciceroner var disp. 
och detta gör att vi måste ut för att N. O. Jönsson och mejeriförestända
se på maskintekniska nyheter, drifts- re Ove Larsson, som visade hur man 
uppläggning och andra organisatoris- framställer ost från de nya ystnings
ka spörsmål utanför det egna landets tankar som blivit inmonterade för 
gränser. !något år sedan och som är effektiva- i 

Under tredagarsbesöket har Alfa- re än de gamla ystkaren. 
Laval i Lund svarat för värdskapet . A. A-n. 



Den helige l(ristofer tas fram 

Konservator Albert Eriksson ti!! höger och hans medhjälpare Mats Lind- i 
skoug i arbete med väggmtilningen med den helige Kristofer ' 

i örsjö kyrka, Rydsgtiro 

Ett par kyrkornålningar från 1300-
talet, ovanliga i sitt slag, har på
träffats i örsjö kyrka under pågå
ende restaureringsarbete. Målningar
na som sitter placerade i kyrkans 
långhus föreställder det medeltida 
helgonet "den h~Jige Kristofer" och 
"Livshjulet". Fyndet är värdefullt på 
så vis att det är första gången man 
påträffat detta helgon, som var de 
vägfarandes vän, i en Skånekyrka. 
Tidigare avbilder av den helige Kri
stofer har mest var:.potländska 
kyrkor. ,4 • -J A .. 

r. 1 

Det nya fyndet håller nu på att 
återställas i sitt ursprungliga skick 
av konservator Albert Eriksson, Sig
tuna, som har till hjälp konststud. 
Mats Lindskoug, Malmö. Arbe<tet att 
återställa och fixera målningarna har 
i huvudsak klarats av denna veckan. 
Det har inte varit någon större svå
righet att få fram målningarna. Vis
serligen- låg de dolda under ett tjockt 
lager av kalk, men detta lager satt 
relativt löst och har varit lätt att ta
ga bort _ 

/f-)' 
l 

l, 
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Skurupsbor fick medaljer 

Trajikbiläg_?:re Emil ~ndersson (t v) ~ed sina medaljerade tro
tJanare Edvtn Hansson och Sigurd Göransson. 

Edvin Hansson och Sigurd Görans. 
son heter Skurups senaste guldme
daljörer. Vid en liten fest på Stjär
neholms herrgårdspensionat på lör
dagen överlämnades till dem patrio
tiska sällskapets guldmedalj av tra
fikbilägare Emil Andersson. 

·De båda medaljörerna har 1 mån
ga år varit anställda som chaufförer 

Emil Anderssons firma. Edvin 
Hansson har i '1:7 år ägnat företaget 

sina tjänster och för det erhöll han 
en guldmedalj av andra graden me
dan Sigurd Göranssons 18 tjänsteår 
meriterade honom till en tredje
gradsmedalj. 

Tillställningen på Stjärneholm, 
till vilken trafikbilägare Anders
son inbjudit de anställda och deras 
närmaste, var en avskedsfest då hr 
Andersson för en tid sedan över
lämnade rörelsen i andra händer. 



Skurupshor fick medalj 

F. trafikbilägare Emil Andersson, Skurup (längst t. v.) tillsammans med 
sina medaljerade trotjänare Edvin Hansson och, Sigurd Göransson 

Medaljöverlämning skedde under j medaljer var hrr Edvin Hansson för 
lördagen till två av trotjänarna vid 27 års tjänst inom företaget och Si· 
Emil Anderssons Biltransportföretag i ·gurd Jönsson för 19 års tjänst. 
Skurup, som den l april övergick i 
nya händer. De båda som fick motta Den medalj de . båda trotjänarna 

fick motta var Patriotiska. sällskapets 
J.Ao~-----'------------..lg.uldmedalj, som överlämnades av f. 

trafikbilägare Emil Andersson vid en 
högtidssammankomst på Stjärne· 
holms herrgårdspensionat. Samtidigt 
med överlämnandet passade trafik· 

\

bilägare Andersson på att tacka de 
båda trotjänarna för den plikt trohet 
och· nit som de lagt ner i sitt a.r.bete 

'vid företaget under alla åren. 

cC:>fr~. 
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F olkskoleelever från .Skurup 
samlade till kul . 25--årslräff 

l 

Deltagarna skolträlfan samlade kring sin lärare Karl V. Nilsson och 
hans maka Sofia l 

Att träffas efter det att man gått dag. Seda.n man sett på skolan var l 
ur den vanJiga folkskolan hör inte det middag på Svaneholm, där folk
till det vanligaste. En sådan träff skollärare Nilsson och hans maka var j' 

ägde rum i Skurup under lördagen, hedersgäster. 
där elever som gått ur folkskolan Deltagarna i träffen: Göte Anders- 1 för 25 år sedan åter möttes med sin son, Ystad, Margaretha Blixt, Ystad, 
bamle lärare. Sven Franzen, Malmö, lnga Hansson, 

Det började .med att man samlades Skurup, Iris Hällje, Malmö, Rutit. Jo. 
hos folkskollärare Karl v. Nilsson, nasson Skurup, Inga Järdler, Skurup, 
Skurup. För många blev det ett glatt Britta Karlsson; Malmö, Karl E. Kem
återseende både med sin lärare och dal, Malmö, Gulli Larsson, Skurup, l 

Ingrid Larsson, Malmö, Kerstin Måsö, 1 
med sina gamla kamrater, då många inte råkats sen skoltiden. Efter ett Alvesta, östen Nilsson, Örebro, Nils 
gemytligt kaffesamkväm blev det Nilsson, Malmö, Helga Sandberg, Kal
rundvandring på Skurups ny>byggda mar, G1·eta Svensson,. Ystad, Torsten 
skola där 1·ektor Filip Eiderbrant True~sson, SkUl:up, ~uth Ahlander, ' . ·• .. .. • 'j L ud viksborg Bntt N}lsson, , Skurup, 
gav en Jalnforelse med forhallande· Sonja Nilsson, Skurup och Valter ! 
na för 25 år sedan och skolan av i l Nilsson, Blentarp. 



/~ 

Deltagarna i skolträffen samlade kring sin lärare Kar! V. Nilsson. 

SKOLJUBII_JEUM I SKURUP 
· En lång rad skåningar firade i l först den gamla skolan, sedan den Kemdal, Malmö, Gulli Larsson, 
lördags skoljubileum i Skurup. Det nya centralskolan, och till sist sam- Skurup, Ingrid Larsson, . Malmö, 
var lärare Karl V. Nilssons av- lades man till middag på Svane- Kerstin Måsö, Alvesta, Britt Nils

l gångsklass år 1940, som samlades holms slott. Deltagare i skolträffen son, Skurup, Sonja Nilsson, Skurup, 

ltill 25-årsjubileum. Till träffen var: Göte Andersson, Ystad, Mar- Valter Nilsson, Blentarp, östen 
hade folkskollärare Nilsson och garetha Blixt, Ystad, Svea Fran- Nilsson, Örebro, Nils Nilsson, Mal

ihans maka $ofia inbjudits. Efterlzen, Malmö, Inga Hansson, Skurup, mö, Helga Sandberg, Kalmar, 
!samling nedlade man blommor på Iris Hällje, Malmö, Ruth Jonasson,

1

Greta Svensson, Ystad, Torsten 

\
en avliden kamrat Ingalisa Holman- Skurup, Inga J ärdler, Sk_urup, Truedsson, Skurup och Ruth Ah
ders grav i Skurup. Därpå besågs Britta Karlsson, Malmö, Karl E. lander, Ludvigsborg. 

SKURUP Vattenbpn•an i Slhnminge kommer [lagor<iningen var anställ·nin~ av or
att l;)li re~~rv:borr!l. Man vill på det- dinarie skrivbiträde på kom~Dunal
ta ~ätt säkra vattentillförseln till de j{pntoret. Ef.ter överläggning beslöt !iik\ll'Ups h\lstnodersföre•*W 
an§lutna abbgn!'l!lt!lrfl!l i hiin'li!l}§e av man 11tt uppflytta Ann:l\'IIlr~~ J11- ano.rdnar g•tfärd fö. medlernmi!rflll 
att fel skulle uppstå på huvudbor- ·!wbsson, som innehar ext.ra ~Jansttm den 31 maj. li'tlr.st på pPogr!lmt~t 
rap.. R;v<ls~;:år~ allmänPil ic;lrgtW-i'ir- ~oin skrivbiträde, Ull ordmane kan- står ett besek på Kaptepsgåt•den i 
ep)ng h11de inkomit !lled ett ansla~;: ~liJbitrij.!;}e, .. .. L!!ndskrona, V!\l'!'lfter · färden ~b vi. 
på 4.000 kr fö1• inkPI;l av tidigare för- Ko!JllllJ.lnlllP.im!THien :P.ade a':'13n att dare till IIiil§injl'!Jorg 'm@d bl,g, hmmh 
hyrd dansbana. Kemmunalnäpmden pehand1a ett m.ecddelande S(lJll tnkom- på Parapeten och besök på ett >kaf. 
bes}!! t til1stypj{a, den gj erqa begäx:an mit från postrpästarep. ~ Y st<!~.S post- fel'Oliteri. Fik dem :>gm hu il!t!les§e 
om IUJ,slegl;lt, smn edqså lmmm!'!r att distrikt om a~~ po,ststatH>nen l fty~ge . . H 1 använd~ f(>r vissil by,g~edsarll~Jten )l;emmer att laggas ne1•. I fort;l!\ttnm- av att gil!'a ert .sh~J1H'l!l\gr\ffi 1 ·. e e 

»å testnla..t.<;en. - · g!!n kommer pestgången att utgå siq!!~r torde tiden iivtm det-
" .. d • t å R " " å .q ta, J\nmiUan P!'ll deltllglln · e . 11 gä-

IDtt llnnat aren · e som var ~pPe P" r n y...,g 1 • . ras senas•t mittlln !liV n~ste YllGka tiU 
Chml;rol'g l'.!!r~sgn, Stl!nl:Jerg!1t . . , .. ... . 

Skurupsgymna~ter Skm u ps kyrkl. a..,bets,ö1'ening 
har haft vårutfärd .med deltagande 
av ett 5{)-tal medlemmar. · Fården 

Flickorna i de ~rivilliga gymnastik- ställdes i år till österlen yi;a 13lentarp 
avd@!ningarn~ v~Q, Slmrups gr'!Pd. o(!h Sövti~, där wan tii-t§d~!!fPlrtii:Yr-

1 skola ~o;nmer pa måndak ,at~ P.Jud~ ~;m. Därifrån fqli m!)n v\~Jl,re · ö v-et 
1:!1 aU.s1d1gt . s;lJJimen.sat;t uppylli':l-'Pg l ö. Kä1•rsteorp till · li'1•enninge f~ att 
Skurups Idrottshall. B~h~llD.mgen av se på statyn över "Ljusets bonde". 
l'lrra11gem~get som bol'Jar kl:. l9.00 Vid Christip!!hof di'ii(r\t .§iillSkäp~t'ltilf
&kall ~å tlll resekostnader for de fe, Färden gick · S\!PIID yidar:en:·~ver 
f~m fl~cknr ur ·årskurs ,8, .30m lfkll.ll Hä~lamölla, Kr('>novalls ·.· s1ottsJ1ärk, 
delta ~ e~t stort gymnastlkap'ange- ~amt kyrkorlla. i St. ·;Olr;rt g~l} l~el
mar::g l Wl.en.. o stad. Blornsterprakte!;l · i Hammephög 

For upvlSnmgen på IruUlqag sva- . . . · .. 

visar Wienprogram 

rar två grupper, Den ena ~uppen s~uder~des ock~å mnap det bl~v .,ags 
kpmrper att qmfatt<t flickor i års- for n:':1ddag pli , .~grr.l:>;v liti3!14~~d l 
kurserna 4~6, 'Dessa kommer att ha Hemf~rden g1ck ovet _:I~ackåkra-:' o,ch 
gymnastik och olika sorters dans- sarnthga va~ myQ~~t I}QJd.a .mti:d .~~~
lekllf Då prpjiffllJnm~t. :Oen anC!ra na aV'slutnmg . pa varens 1!-V~Ii~ill-
gruppen j)eståf av :fllcl.j;Qr t &1•slqrr- song. · · -
sprnjl. 7-a ooh des&!! viser me1·a '

1
i 

~V@~ra~ friståti:ndi! rllnl51lr bl. Il· Skurups Yl'kesskola 
m~Å kiijl)l~r . Oj!lJ. l:lollft.I', I:le~~utom håll~r avslutning för tlleVIll'lliil 1 vin
Iwmm.e.v pul;)lllfen att få det prQgftml t~:rn§ peltiP~>In-!r~er, llP~Pägep dlll'l 26 
de utvalCla tJiglferna 1lelt11r mild i rpaj JU, w.so l grupd~kplaps ,;a14la. 
Wi~. Musi~ iv Skurlip§- l'fi\IS!-k,sälls'ka.P ech 

,._ _____ ...:._...::..:_:.:_.:.._ ____ ---. utdelnirrg av premier, bety"g äc~ in-
tyg, Ut.stil,llning flV eleval'hfjte~ tl,s
dagen den 25 mai Id. ltl~20 o<lh !lllS
d!!!l~n den 21) maj ki. li!-;!0,3Q. Pen
na ut;ltällning pli!' i grupdsll:olans 
gyml}astilrs!lL Intr{3l;serade inbjul!!es 

1 att Qti:It!! i åv~l!vslutni~gen peh - titta 
- på utställningen. 



SPIKAT FöR MATCH · har Sku1·ups sekreterare gjort när han 
satte upp- Y A-cupaffischen inför uppgörelsen mot Ystads IF pc'i 

onsdag. 

~-l 

Byggnationerna har nu hörjat 
av första etappen på Fridhem 

Gatorna är utlagda på det nya området vid Fridhem. Byggnads

arbetet har inletts med dränering kring de planerade huskropparna 

Det nya bostadsprojektet på norr i Skurup htom Ftidhemsom
rådet har nu påbörjats. Gatunätet är i:edan utlagt av gatuförvaltning
en och i slutet på förra veckan kunde entreprenören för projektets 
utförande påbörja förberedelserna för bostadsbyggandet. 

l Det är stiftelsen Skurupshem som 
. står för bostadsbyggandet på det nya 

området och entreprenör är bygg-
mästare Yngve Nyström, Skurup. 
Den etapp som nu påbörjats kommer 
att uppta sammanlagt 14 huskroppar 
och ~tt lägenhetsantal på 25 stycken. 

Inom kommunen har man arbetat 
mycket för att få byggnationerna i 

SKURUP 

Sku.rupsfinalisterna 
klara i "Vårleken" 

gång och efter diverse motgångar Uttagningen i fa:ntiljemotionstäv
har man således lyckats. Från början lingen "Vådeken" för finalen i Fros-

tavallen är nu klar för Skurups del. l 
var det bostadsrestriktionerna på ny- Finaltävlingen kommer att gå pingst-
året som satte stopp. Skurup fick dagen, då deltagama från de lokala 
då en lägenhetstilldelning på blott 15 korpförbunden i Skåne kommer att 
lägenheter, och detta hade inte räckt ställa upp för att tävla om slutpri-

serna. Delta.gama från Skurup är 
till första etappen. Efter hand blev alla skurupsbot· så näa:- som på ett 
det emellertid en extra kvot på 14 par som kommer från Andersl6v. 
lägenheter i två etapper efter trägna De som kvalificerat sig är följande: 

Familjeklassen: Robert och Anna 
uppvaktningar hos länsbostads- Dahlgren 80 p., Sixten och Signe 
nänmden. Borg 80, Åke och Ester Svensson 75, 

Vad som nu kommer att göras !Hans Inge Persson och Gull-Britt 
först på området är utläggning av . Borg 65, Johan J önsson och Klara 

Nilsson 60, Hugo och Inga-Lill Jöns
dränering kring huskropparna samt son 60, Karl-Erik och Karin Karls-
nerläggning av sanitära anordningar. son 55, Arne och Gulli Andersson 50, 
Sedan detta arbete slutförts kommer l Nils och . Ella Karlberg 35 och Ber-

···1 b d b t tt t "d til och SlV Thomasson 35. 
SJava yggna sar e ena a a Vl • Ungdomsklass 15-17 år: Birgitta 

--- lKruus 80, Christer Axelsson 55, Bo 
Hansson 50, Ulla Borgström 30, Eva 

Skurups korpfotboll lLindskog 25 och Ebon Lindahl 25. 
spelade ny omgång under tisdagen. l Ungdomsklass 12-15 år: Karin 
De matcher som avverkades var Dahlgren 80, Kristina Persson 65, 
mellan Br. Andersson-Skuba samt Lisbeth Andersson 65, Bo Göran 
Byggnads-Grundskolan. I den första Axelsson 60, Lotta Sernert 50, Bir
matchen segrade Er. Andersson med gitta Lindahl 50, Leif J ohansson 50, 

16-0 och målen gjordes av Jan Blom- Laila Hansson 35, Sven-Åke Svens-
dahl 4, Lars Nehlin och Kjell An- son 35 och Stefan Ljungkvist 30. 
dersson vardera l. . Den andra mat-
chen vanns _av Byggnads med 8-1. 
Grundskolan visade återigen att de 
är för veka och det hade inte skadat 
med lite bättre kämpatakter. Bygg-

. nads hade ingen svårighet att vinna. 
Målgörare var för Byggnads: Stig l 

' Lindskog 4, A. Karlsted t och N. G. 
l Olsson vardera 2. För Grundskolan 

lgjordes lagets enda mål av Göran 
Svensson. · 

Niorna i grundskolan 
hade under onsdagen ordnat med en 1 

trevlig sammankomst på Skurups nya . 
församlingshem. Föräldrarna hade ' 
inviterats till att vara med om en l 
reseafton, där arrangörerna berät- ; 
tade om sin vinterresa till Österrike 1 

mellan jul- och nyårshelgen. Det : 
var vackra färgbilder som visades 
och alla tycktes ha stort nöje av den 
arrangerade träffen. 



H anahögs bo gör ''extra · knäc·k '' 
hos lantbrukarna i Rydsgård 

Agaton Persson, Hanahög i sin trivselhörna med stormlykta och 

egenhändigt snickrat bord 

Han ser ut som en amerikafar
mare, Agaton Persson, Hanahög, 
Rydsgård, när vi stöter på honom 
utanför den lilla täcka stugan in
till allänna landsvägen. Det vä
dervitna något rundlätta ansiktet 
får ett extra "amerikaniserat" ut
seende genom den bredbrättade 
stråhatten och den brokiga halsdu
ken, som är knuten runt halsen. 
Onekligen ser Agaton Persson ut 
till att ha upplevat och sett mycket 
i sina dar från "landet there over" 
och vi förväntar oss en spännande 
berättelse. , 
- Men här. bedrar vi oss verkii- l 

gen. Trots sina "talande" anletsdrag l 
så har Agaton Persson varit en 1 

• bygdens son ända sen barndomen. 
Han har djupa rötter just vid den 
lilla stugan i Hannhög på vägen mel
lan Torsjö-örsjö, som han vårdar 
Så ömt. Fadern arbetade vid örsjö
gården och sonen Agaton följde i 
hans fotspår. Ända sen barndomen 
har han arbetat vid jordbruket. 

UPPSKATI'AD EXTRA HJÄLP 

Nu för tiden hjälper han rannarna 
när det är bråd säsong under vår 
och höst. Och naturligtvis uppskat; 
tar rydsgårdslantbrukarna attAgaten 
Persson finns att tillgå. Det har bli
vit så i dagens jordbruk att alla inte 
kan hålla heltidsanställd arbetskraft. 
Vissa perioder behövs emellertid en 
extra ,man att sätta in. Många lant
brukar ~ har problem just med den
na extra hjälp. För dem som bor i 
härbeten av Hanah~ finns inga pro
blem. Här står Agaton Persson gär
na till tjänst och räcker ett handtag 
där så behövs. 

SNICKERIER SOM HOBBY 

Något gifteräl har det aldrig bli
vit för Agaton Persson. Han bodde 
hemrna och tog vårdnaden om sina 
föräldrar på gamla dar. Nu är de 
borta båda två sen några år tilllba~a 
och nu lever Agaton Persson ensa 
sitt ungkarsliv i den trivsamma stu
gan. Här ordnar han det för sig ef
ter bilsta förmåga. Agaton Persson 
har litet snickaretalang och denna 
färdighet har gett honom mycken J 

förströelsfl när tiden någon gång har 
blivit för enformig och lång. : 

TRIVSELVRA UTMED VÄGEN i 
I trivselvrån längst ut i ena gavel

ändan· mot vägen är det verkligt 

----------~-----=======~-------, skånskt till interiören så det räcker 
till. Här har den händi,ge banahögs
bon hän·gt upp en gamal stormlyk
ta i taket som sprider en pittoresk 
prägel åt rummet. Här finns också 
ett av de egenhändigt snickrade bord, 
som Agaton Persson åstadkommit på 
lediga stunder. Ett bord som kom till 
en vinter när jag inte hade något 
särskilt att göra, säger Persson. På 
våren och somaren finns det inte 
tid med sådartt. Då skall trädgården 
ansas de stunder då inte lantbrukar-
na behöver h· äl . · 



Skurups-tvillingarna oroskällor 
. för Ystads IF idagens cupmatch 

Sällan har det väl snackats så mycket fotboll i Skurup 
som just i dessa dagar. Och anledningen till detta är givet
vis dagens stora YA-cupmatch mellan Skurups AlF och 

Ystads IF på Skurups idrottsplats kl. 18.30. Ja, d~t blir en 
match med stort M. Båda lagen är i härlig form och ett tips 
är det knappast någon som vågar sig på. 

TAKTISKA RITNINGAR drar här Skurups lagledare Pehr Olsson upp t i llsammans med bröderna 
Jönsson; Göte, Olle och Sven inför dagens YA.cupmatch mot Y stads IF. 

,%-/ 



gen den 22 maj 1965 

Skurupsverken oc~ 
Transport vann lätt 
Skurups korpfot}lpll 5pelluJc på 

f.redug~kvällen en om~rång l ~erien. 
I för5ta motchen mell11n SL!f~A.
Transport liegF!lde Transport med 
5-Z etter Ii-l i bnlvtld. 
Målgörare för SI,.MA: Berggren l, 

~jell Adolfsson J, för Trant~port: E. 
Svensson 2, I, Kristi~msson 2, B. Krill
tian&~on l, Tran§port hacle övertaget 
matchen igenom och Vll!lil lätt. 

I ;mdrll mt~tc4en, som gick meU!!D 
Skunmsverlum ~ Egna föret~11re, 
varm Slmrup/lver]ren med 4--0 -efter · 
l-() i. hv.lvtirl. 

MAlgö\'are val.' i matchen Sven Vi
king 2, Per Viking l , och ..\Han 
l{ristenswn l. Matchen var på det 
hela taget ganska jämn men Egn11 
företagare rniP~llde en d!ll målolum
ser varför lilutr!li>Ultatet inte VIII' 

alldelell t•ättvil!t. 

RYDSGÅRD 
P onderosa i J ansto1·p 

har säsongpremijir 
Säsongp.remiiir blir det i da.g, lör

dag, vid Fonderosa festplats i Jans
torp. Den orkester som kommer att 
svara för musiken under premiii,ren 
blir Qert Rign.ell:;; orke:;;ter och dan
sen ~ommer att pågå mellan kl. 
2{}-24. 

Barnen vid Skurups lekskola 
hade festligt på terminsslut 

Det var roligt vär're yiq lekskelan~ 11vslutning. Frk Agneta Sstengaard 

omgiven av fr. v. Tommy Hansson, Per Hultberg, Björn Holtermal'ln, 

Lars Gellströrn, Jan Knvt~son, R.ovin Lindsjedt, Olil ChrisClnd~r o~:h 

Milri!lnn JöhHon , ..• 
Nöjesetablissemanget drives av 

Janstorps AlF och dess ordf. Janne 
Johanssqn kan omtala att man i år 
tänke1• infiir<~ ~n del förbättringar på 
festplatsen . .l'tedtm i fjor Wade man RllrllCll vid Skprups l~k~ltolo ~luta(le under fredagen vårterminen 

om att lägga dan~gqlvfi!t upder t11k. för &onmtarpppehåll, Någ-ra föräi«Jrar v11r Inte med pji avslqtnintt~n. 

Denna tanKe kllfl rell,}lseras i år och men denna hade likviii ördnats extra f~Jstllg med j_äitekul barnkalas 

förberedelsen har redan vidtagits på samt filmförevisning. Dagen till ära fl6k ''fröken" pli lekskolan Agneta 

pi!lt:;;en, I och llllld att tak !<;ommer St!lngaQrd motta blpmbuklltter av sina skyddslingar, som tack för en 

över dansbanan kommer eekSå ser- rolig tern1in, 
vering att ordnlls t•untcm <la.nsba-
nan. Hr Johansson tror att publiken Men mitt i all &"lädjen fa.rl.tl~ l\ndå äldl'ai'Ill! tycker det är Htet trist att 

kol'Jlmllt' att :;iHtll vlirde på d~nna en stänk av bitterhet. Lekskalefröken frlt Stenl!lllll'Q lämnar Skunm. Men 

nydaning, ' Stenglli!Id !tom mer l'liiml~gtJn 11tt li\fll' 
Nu komme1• man emel!&·tid att n11 lekskolan för !(Plt och detta tyck- nfl.tul'!igt'.tis aoo!lpta rar man hllnne$ 

ordna med fester tre veckoslut i te inte b11rnen var kul alls. De har sJs,äl, när giftermål och eget .hem och 

rad utan tak över banan. Nästa !ör- under de två år frk Stengaar.d va- härd kallar. 

dag den 29 maj blir det Wi!lnnas rit i Skuru,p lärt sig att uppskatta T(llslutnln<>!3n till lekskolan hilr va-

ot•ke,ster och sedan bliP pet oc;;kså henne och hennes sätt att !!lda ve.rk- "" 

dan~ en p. v piqgstdagat'Illl. Sfl.mhllten vid leltakolan. Äv!ln fi)r- rit r ekordstor och ugpd.elad . P~ tv ;i 

-----=""============----------~~~-~ plgtser, I b<!mc:lag~hemet vid tlruks-

gatan hilr frk Sten,gl!ard haft · ~and 

om 40-tal~t barn och viq f.ötlsam. 
lingshemmet ha1• en f(lrmiddagsg.rupp 

på 20-talet barn haft sin vel'l~sam

het under ledning flY för§~oHära1•e 

frk In~a.aritt Et•iksson, På måi:ldag1 

kornme1• jordl:nukanl,.gh~rnrnet · att 
startll ,sin v!lrksarnhet i lPk<!lernä. vid 
Bru"s@tfl.n för några ve.ckOJ.· frEilYlåt , 

-'~ 



Rydsgårdspar distriktsbäst 
Distriktssegrare i årets talangträff 

l
, för amatörer inom CUF blev Ryds
gårdsparet Christine Andrsson och 
Kerstin Hansson med sitt operett

l framträdande ur "My Fair lady" och 
l "Porgy and Bess". Flnalen avgjor
des under söndagen på Erlksluu 
bygdegård. 

Ursprungligen var fem amatörpar 
anmälda till finalen, men tre av des-

sa blev i sista stund på grund av 
sjukdom förhindrade att närvara. Det 
blev således endast två av de anmäl
da som ställde upp o. förutom Ryds
gårdsparet var det 17-årige Ronnie 
Lindros, Malmö, som framträdde solo 
med klassisk pianomusik. 

Det blev en hård dust för den 
samlade juryn att avgöra vi1ka som 
var bäst på scen. Christine Anders- · 
son, som egentligen är Ystadflicka, 
stod för sången i Rydsgårdsparets 
framträdande. Hon tolkade de båda 
operettnumren lika skickligt som vil
ken tränad artist som helst, och med 
den sån~begåvningen kommer flic
kan att göra stora framsteg, om hon 
skolar sig. -

Men Ronnie Lindros framträdande 
stod inte långt efter och han får väl 
också kallas amatörmästare i sin gen
re, den kl8$siska musiken. Hans tolk
ning av Schwbert gav bevis på musi
kalisk begåvning. Men i sådan här 
sammanhang är det inte bara själva 
framträdandet som avgör. Aven ra
men omkring ger poäng och det får 
väl sä,gas att Rydsgårdsparet hade 
utarbetat en fin dekor. 

Nu blev dock poängställningen så 
lika att det vägde på en liten plus
poäng tidl Rydsgårdsparets favör. 
Därför rekommen<lerade juryn att 
bägge fina~paren går vidare till riks
tävlingen om så går för sig, Riks
tävling blir i samband med CUF:s 
riksstämrna den 17-18 juli. 

Vinnarna Christine Andersson, Ystad, 
och Kerstin Hansson, Rydsgård. 

Konfirmandträff i Slimminge 
1935 års konfirmander samlade 

Dellagarna i konfirmandträffen samlade i Slimminge kyrka kring sin 
konfirmationslärare kyrkoherde Erik Kaslman. 

KonfirmandjU!bileum höihls under horns slott, där många minnen ventl
söndagen i Slimrninge kyrka av 1935- lerades sedan konfirmandtiden. 

De som deltog i träMen var föl
års konfirmander. Uppslutningen jande: Hildur Persson-Jönsson, Sku-
kring träd!fen var god och 17 av dem rup, Brita Nilsson-Lindahl, Malmö, 
som kallats hade mött upp. Till träf- Margit Jönsson-Hansson, Lomma, Be
fen hade också infunnit sig gruppens rith Jönsson-Hansson, Hohög, Klara 
egen konfirmandlärare kyrkoherde Jönsson-Hansson, Ystad, Mar·git Nils- .· 
Erik Kastman, som numera tjänstgör son-Karlsson, Skurup, Dagny An
i Nosqiby. · dersson-Karmsten, Slimrninge, Hed-

Träffen började med att man sam- vig Larsso-Hansson, Slimrninge, 
lades till gu<lstjänst i Slimminge kyr. Sven Andersson, Svedala, Ture An
ka, där kyrkoherde Kastman predi- dersson, Slimminge, Gösta Nilsson, 
kade. Det blev också kransnedlägg- Billeberga, Harry Mårtensson, Skurup 
ning på den avlidne konfirmandkam- Lars Erik Larsson, Skurup, Knut 
ratens Göte Wedins grayplats. Del- Bengtsson, Dalby, Arvid Nilryd, 
ta.garna avslutade sammankomsten Gamrnelstozw, Hans Harvigsson, Mai
me<! gemensam middag på Svane- mö och Karl Hansson, Vellinge. " 



------ ------------------

·V allskörd på Rydsgårds gård
1 

Arets första skördebild togs under · 
måndagen på Rydsgårds gård, där 
man påbörjade skörden av gårdens 
vallareal. Den onekligen tidiga skör- · 
den har sin spedella förklaring. Vid 
Rydsgårds ~ård finns nämligen in
stallerad konsttorkningsanläggning 
för grönfodermassa och en vaUareal 
på 550 tnl. 

För att inte den sista delen av den
. na vallareal skall växa sig för kraf
tig fodras att man börjar extra t i-

1 digt. Näringsvärdet försämras nämli-
1 gen starkt ju grövre och mera växt
l trådrik vallgrödan blir. Hela arealen 
på Rydsgårds gård plus en del kon-
trakterad odling .torkas till hömjöl. 
Man beräknar nu att k'llilna köra 
kontinuerligt och skörda arealen i tre 
omgångar. 

Skörden av vallen är högmekani
serad och en självgående slaghack 
vandrade ·i snabb takt fra;n över fäl
ten. Den hackade grönmassan samla
des upp i en efterföljande special
konstruerad vagn med stor uppsam
lingskorg. Vagnen är försedd med 
hydraulisk tippanordning som lät t 
och behändigt lyfter uppsamlingskor
gen i tippläge för tömning i de vag
nar som ombesörjer transporten från 
fältet till torkanläggningen. Annat än 
de gamla hästslåttermaskinerna! 

Det är Erik Malmborg, Rydsgårds g ård som kör den högavverkande 

självg ående sl åtterhacken 
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YA:s upplaga i Skurup l:a halvåret 1964 ...•••••..... , 696 ex 
(vilket var 42 o/0 täckning av ltusltållen enligt Tidningsstatistik AR) 
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Den växamle upplagan är ett bevis för YA:s 
ökade popularitet oelt förtroende ltos läsekret
sen oelt den sporrar till ytterligare ansträng-
ningar. Välkouunen till de nya lokalerna • 

......_-YITADS ALLEHANDA 
den stora ortstidningen 
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Medalj , i stället för pens,io,n 
Efter 55 års tjänst som kantor i Hassle-Bösarps och 

Solberga församlingar utanför Skurup, nekas kantor 
Anton Ryberg, Solberga, pension. Det är Solberga för· 
samling som säger nej. - Vi har inte råd att betala pen· 

l 
sion till kantorn, säger kyrkostämmans ordförande lant· 
brukare Gösta Rasmusson.· Vi vill gärna ge kantorn en 

, medalj - det är han värd. - SIDAN 7 -
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Nr 103 YSTADS ALLEHANDA torsdaqen den 6 maj 1965 

slaktproduktionens totala värde 
var i fjor nära 2 miljarder kr 

STOCKHOLM (TT): Slaktproduktlonens totala avräkningsvärde ökade under fjoråret med ca 9 proc. till 

nära 2 miljarder kr, varav genom slakteriorganisationen 1,7 miljarder, framgår det av Sveriges slakteriför

bunds äraredovisning 1964. slakteriorganisationens andel av den betennärbesiktigade slakten var 84 proc. 

Den totala slaktkvantiteten upp- 294.000 kor, vilket innebär att ko- 1 Under 1964 slaktades sammanlagt 

gick till 310.655 ton, en ökning med stammen minskades med ornkringb 2.893.000 svin. För 1965 tyder fläsk

O, 7 proc. i förhållande till 1963. Nöt- 60.000 kor eller ca 6 proc. prognosen på ytterligare ökning av 
köttet minsttade med 5 proc. i järn- På grund av de senaste årens kraf- slakten med ca 6 proc. Slakten är 

förelse med 1963, medan fläsket öka- tiga kosJakt begränsas tillgången av dock ojämn fördelad under året, un-
de med 4 proc. kalvar för uppfödning. Någon fortsatt der sista kvartalet väntas därför ett 

Fläskkonsumtionen ökade med ökning av ungnötproduktionen är in- mindre produktionsunderskott 
drygt 3 proc. eller 6 milj kg. En av- te att vänta med det begränsade 
sevärd stegring redovisas också för kalvmaterial som nu står till buds, 
lammkött. Nötköttskonsumtionen var framhåller förbundet. Delvis kan 
oförändrad jämfört med 1963 och dock den framtida minskningen av 
kalvköttskonsumtionen fortsatte att antalet nötkreatur till slakt kompen
sjunka. Den stora utslaktningen av 

1 

seras genom högre medelvikter på 
kor som började våren 1962 fort- ungniiten, vilket även betyder högre 
satte under 1964. Totalt slaktades kvalitet. 

Jordbruksarbetare Bengt Md.rtensson Jordberga fyller flytande am
moniak i tankarna. 

Flytande ruttttlollnal p•Ö a 

i skånsl\:a gödslingsförsöl\: 
Med impulser från Danmark, som i Europa kan anses vara före

gångare inom detta område, har nålgra medlemmar inom den s k 20-

mannaföxeningen tagit iniativet till en försöksutläggning av flytande 

ammoniak i samband med vårgödslingen. 

De berörda gårdarna är Jordberga, 
Dybeck, Charlottenlund och Runts
bo. Den totalt gödslade arealen upp
går till ca 300 tunn!. och berör våra 
vanligaste grödor. Försöken leds av 
agr. A Holtermann Skurups lant
bruksskola. Det maskintekniska ma
terialet har anskaffats av Söderberg 
& Haak AB Malmö och är av det 
slag, som i huvudsak i dag använ
des i Danmark. 

Nermyllningsaggregat är av Marsk 
Stigs tillverkning och har en arbets
bredd på 4,59 m. Traktortankarna, 
som är 2, rymmer ca 500 kg ammo
niak tillsammans, vilket räcker till 
ung. 10 tunn!. vid normalgiva. Dessa 
fylls från en gårdstank, som rym
mer ca 2.000 kr. Tankningen, som sker 

med kompressorpump, tar 15 min i 
anspråk. Då man har andra säker
hetsbestämmelser i Sverige än i Dan
mark, är tankmaterialet ännu inte 
godkänt för allmänt bruk. Speciellt 
godkännande har getts för dessa för
sö.k. 

Utvecklingen mot användning av 
flytande ammoniak är på stark fram
marsch i Europa. I Danmark 16-dubb
lades användningen pä 2 år och un
der 1964 redovisas förbruket till 24.000 
ton, vilket utgör ung. 13 proc. av 
kväveförhukningen där. Givetvis är 
det i första hand det låga priset, unge
fär hälften av kalksalpeterns, som 
föro~~~~Bkat denna stora omställning. 
Men även rent odlingstekniska be
tingelser har bidragit till framgången 
t ex högre skördautbyte vid mer
gödsling med kväve, bättre längtids
verkan samt effektivare och säkrare 
spridning av gödningen. 

De gjorda försöken kommer att re
dovisas vid en jordbrukardag, som 
är planerad att äga rum fram på 
sommaren. 

Jordbrukets produktion 
per arbetstimme ökade 1951/52 
1961/62 med i genomsnitt 5,4 proc. 
per år. Motsvarande siffra för lndu
strin 1952-1962 var 4,7 proc. För det 
senaste produktionsåret 1963/64, allt
så betydligt över genomsnittet för 
den nämnda tioårsperioden. Denna 
ökning är helt en följd av en avse
värt större nedgång i arbetsvolymen 
för detta år än för tidigare år. 

Världsproduktionen 
av fetter och oljor beräknas 1963 ha 
uppgått till 31 milj ton, vilket är en 
proc. mer än 1962 enligt en översikt 
i Jordbruksekonomiska Meddelan
den. Föt· 1964 uppskattas produktio
nen till 31,6 milj ton, en ökning med 
2 proc. från året före och 18 proc. 
över genomsnittsnivån 1955-1959. 

Framställningen av vegatibilis-
ka matoljor uppgick 1963 till 13,6 milj 
ton, d v s lika mycket som 1962. För 
1964 väntas en uppgång med 3 proc. 
till 14 milj ton. 

På exportsidan 

minskade utförseln av nötkött till 
15.500 ton från 23.500 ton 1963. Fläsk
exporten ökade däremot till 25.800 
ton från 22.900 ton. Importen aV' nöt
kött ökade med 2.000 ton till 5.600 
ton och fläsk med 3.000 ton till 8.700 
ton. 

En intensifierad försö:ks- och forsk
ningsverksamhet i fråga om kött 
och fläsk rapporteras. Det stora 
korsningsförsöket omfattande 1.000 
djur slutförs i år. Av de preliminä
ra resultaten framgår att kors
ningen mellan SRB-kor och tjurar 
av andra raser ger mer snabbväxan
de djur än de renrasiga SRB-djuren. 
Särskilt har korsningar mellan SRB 
och Lågland givit positiva resultat. 
Också korsningar mellan SKB-kor 
och andra raser har utfallit väl. 
Positiva resultat har bl a nåtts ge
nom korsning med tjurar av den 
franska Charolaisrasen. 

Slakeriförbundets omsättning upp
gick 1964 till 995 milj kr. Den to
tala omsättningen inom organisa
tionen, alltså de till förbundet anslut
na 22 slakteriföreningarna inräkna
de, uppgår till omkring 2,5 miljarder 
kr. 

Förbundsstämrna 18 maj i Stock
holm. 

06fttralrörgatan genom den nya ammoniakfabriken. 

Stora ny nläggningar invigda 
för a moniali- och ureamedel 

Svenska Salpeterverken i Köping är en av vårt land stora och i stark expansion varande industrier på 

handelsgödselns område. D är ett relativt ungt företag och startades av Kooperativa förbundet 1964. År 

1954 inträdde Sveriges lant ksförbund som hälftendelägare. Anläggningarna fick från början en tillverk

ningskapacitet på 40.000 ton. I dag är kapaciteten 400.000 ton gödselmedel. Senaste stora utbyggnaden invig

des, som vi förut i korthet mtalat, i tisdags av statsrådet Sträng. 

Varför valdes Köping, som ......~----~---............ , ....... , .......................................... -.. ....... , ..... , ........................... . 
• k inne i landet som fabriksort fö 

Stora In omster salpeter? Det var av tre sk" 
fick tillgång till djuphamn, 

•11 h d f • • ningen kom att ligga i ett j or ti u s or distrikt, där distributionsområ 
dar en cirkel och vidare ans man 

H -sällskapen att det fanns skäl därför ä 
strategisk synpunkt. 

STOCKHOLM (TT-Specl Vid starten uppfördes en 

Hushållningssällskapens netto- niakfabrik p! 8.000 ton och år, 
petersyrafabrik och en fabr· 

tillgångar uppgår till Inemot 50 Köpingsalpeter d v s kalkam 

milj kr framgår det av en hlatorlk 11• ter med en kvavehalt 1111 15,:i JIIO~. 

i jordbrukspropositionen. Do•·- Fabrikens ledning hadP. l gal tid 

tlll kommer av sällskapcl1 for III• sörjt för att området i närhetbn av 
djuphamnen fick tillräckligt stor 

tade fonder på drygt l8 n'llj 1 r. plats för trnmtldl! tiiVHignlnga Ka-

Vid landets alla hushållningssäll- paclt~ten pA ~0.00!1 !hfl !;lev tanBka 
skap finns 376 p~.rsonalförtecknade . snart för liten, dä efterfrågan på 
tjänstemän som helt avlönas med nandelsgodset okade starkt. •>.,to.~m 

statsmedel. övrigt fast personal som större produktionsenheter kundol man 
vid årsskiftet 1963/64 uppgick till ekonomisera tillverkningen i jnöjli
omkring 800 får sin lön med anlitan- gaste mån. 
de av statliga eller på annat sätt an
visade medel, taxeringsinkomster 
eller andra inkomster av verksam
heten eller av sällskapens fonder. 
Främst under växtodlingssäsongen 
finns ett betydande antal tillfälligt 
anställda. 

Flera av sällskapen disponerar för
söks-, kurs- eller demonstrations
gårdar. Dessutom är en del sällskap 
huvudmän för lantbruks- och lant
hushållsskolor, kemiska stationer och 
förkontrollanstalter. 

Grunden för sällskapens finansie
ring är statliga medel som ställs 
till förfogande genom anslag över 
budgeten och vidare genom statliga 
myndigheter som ersättning för ut
förda uppdrag. Därjämte har säll
skapens betydande taxeringsinkoms
ter genom den verksamhet som be
drivs på olika områden. 

En sammanställning över säll-
skapens Inkomster år 1963 visar att 
dessa då uppgick till 41.843.000 kr. 
största andelen härav eller 20.155.000 
kr härrörde från statliga anslag 
till den egentliga verksamheten. 
största inkomstposten därefter eller 
11.316.000 kr kom på förrättnings
avgifter och liknande. Bidraget för 
förmedlingsuppdrag tillförde säll
skapen 2.328.000 kr och landstingen 
bidrog till inkomsterna med 1.265.000 
kr. 

Sällskapen hade också inkomster 
på räntor och fondmedel och här tog 
man år 1963 in inte mindre än 
2.4:7.000 kr. Avkastningen från de 
av sällskapen ägda fastigheterna läm
nade också goda inkomster och här 
redovisas ett belopp på 1.052.000 kr. 
Ledamotsavgifterna visade den 
minsta posten inkomster med 795.000 
kr. Slutligen redovisas i form av öv
riga inkomster ett belopp på 2.465.000 
kr. 

Tyngsta kalven 
Den tyngsta kalv som med stor 

säkerhet fötts inom SKB-rasen säg 
dagens ljus häromdagen hos hem
mansägare Sven Bergman Garsås 
Mora. 48 kg vägde han. Det normala 
sägs vara 25-30 kg. Förlossningen 
var svär för rödkullan Gullpris men 
allt gick väl. 

Ta~ka för det! 
- Såna djur finns inte, sa flickan 

när hon fick se den skönt behornade 
"baggen" hos hemmansägare Helge 
Laggar i byn Backgårdarna Stora 
Tuna. Faktum är emellertid att "bag
gen" två år i rad nedkommit med 
sammanlagt tre välskapade lamm, 
samtliga av hankön. Det är alltså en 
tacka, som förskönat sig med horn -
ett unikum förklarar expertisen. 

Svenskt utsäde till Finland 

Lantbruksförbundet 

hälvtendelägare 

En för svenskt jordbruk be 
full händelse inträffade 1954, 
Sveriges lantbruksförbund 
de som hälftenägare i fabrike 
med följde beslut om stora 
nader av anläggningarna De 
fattade en ny fabrik för sa 
syra med 4 gånger större k 
än den befintliga, en fyrdubb 
fabriken för Köpingsalpeter 
uppförandet av landets först 
gödselfabrik för framställni 
70.000 ton per år. NPK-Köpi 
innehåller kväve, fosfor och 
Vidare beslöts uppförandet av 
byggnader för råvaror samt 

Ureafabriken med det 46 meter höga tomet. 

Ater nya fabriker 

för produktionen 

Ammoniakunderlaget visade sig 
snart bli för litet, varför bolagets sty

dags, sedan de helt tagits i drift. 
Investeringarna i Köping och När

kes Kvarntorp uppgår under senas
te byggnadsetappen till 160 milj kr. 
Det är en av de största investering
ar som av ett kemiskt företag gjorts 
i detta land. 

diga produkter. 

Avtal med N'årkes Kv 

av relse åter beslöt uppföra nya fab
riker. I Köping byggdes en ammo
niakfabrik och en fullgödselfabrik 
Det nya gödselmedlet urea hade Svenska Salpeterfabriken har nu 
prövats i landet och befanns lämpligt en sammanlagd tillverkningskapaci
för jordbruket. För att tillfredsställa tet på över 400.000 ton gödselmedel 
kravet på detta lätthanterliga göd- med huvudsaklig avsättning inom 
selmedel beslöt man uppföra en fab- landet. En viss export av urea före
rik med en årsproduktion på 55.000 kornmer dock. Utöver gödselmedel 

Med Svenska Skifferolje ton. tillverkas en rad kemikalier för an-

Kvarntorp träffades avtal o Genom riksdagsbeslut nedlades vändning inom olika industrier. Bl a 

av dess ammoniakproduktio produktionen vid Svenska Skiffer- är urea en viktig råvara för plast-

20.000 ton per år. Därmed ha oljebolaget i Kvarntorp. För att säk- tillverkning. 

peterverken tillgång på prim" ra tillgången av ammoniak förvärva- Totalt sysselsätter företaget ca 800 

för 100.000 ton. Köpingsalpet de då Svenska Salpeterfabriken am- personer. I styrelsen sitter direktörer-

20,5 proc. kvävehalt samt 70. moniakfabriken i Kvarntorp. Genom na Gunnar Ekman, ordf. Carl Al-
fullgödsel, allt per år. om- och tillbyggnad stod fabriken bert Andersson och Harry Hjalmars-

Utbyggnaden fortsattes de nitmas- färdig 1963. Man använder här olja son från KF samt advokat Ture 

te åren till en kapacitet av :150.000 som basråvara i stället för tidigare Bengtsson, riksdagsman Nils Larsson 

ton Köpingsalpeter med 25 p kvä- skiffergas. De nya fabrikerna bö,rja- och överdirektör C V Curtman från 

ve samt fullgödselfabrikens apa-l de intrimmas i slutet av 1964 och l lantbruksförbundet. Företagschef är 
citet till 160.000 ton. kunde som redan sagts invigas i tis- direktör Dag Vendil. LBJ.Ä.RSE 

Kraftig livävegödsling l\:an 
minsl\:a skadedjursangrepp 
-Av agr. lic. NILS-ERIK PERSSON Alnarp-

Alla möjligheter att minska eller förbindra skadedjur,ens härjningar 
utan att använda kemiska medel måste tas tillvara. Vissa erfarenheter 
från några nyare tyska undersökningar kan därför vara av intresse. 

Det är ju ett allmänt talesätt att vems. En hög saftspänning resulte
om en växt gödslas kraftigt, växer rar här i att de gångar, som minerar
den ifrån ett skadedjursangrepp. I na gör, snabbare och effektivare fylls 
Tyskland har man närmare undersökt med harz och liknande produkter. 
orsaken til! detta. Man fann a~ när En hög kvävegiva till dessa växter 
växterna gödslades kraftigt med kvä- ger därför en större dödlighet hos 
ve blev tillväxten mycket snabb o. minerarelarverna. 
sockerhalten i växtsaften minskade i 
förhållande till äggvitehalten. För 
detta reagerar olika skadedjur på 
olika sätt. 

Torka ändrar resultatet 

Det här anförda resultatet får 
man under normala väderleksbetin
gelser. Under torra förhållanden har 
växterna dels svårare att ta upp 
kväve, varigenom tillväxten minskar, 
dels utbildas då normalt mera soc
ker i växterna, varför den föxsta 
gruppen insekter (fjärilslarver
na) gynnas av torr väderlek. 

Balsgårds värdefulla 
arbete bör fortsätta 

J ordbruksutskottet tillstyrker 
propositionen om att regeringen 
skall bemyndigas godkänna det av
tal som träffats mellan sakkunni
ga och Stiftelf.en för förädling av 
frukter och bär om driften av 
Balsgärdsinstitutet för tiden l juli 
1965-30 juni 1970. 

Avtalet innebär i princip att sta
ten skall bidra till kostnaderna för 
institutets verksamhet med 360 000 
kr och stiftelsen med minst 225 000 
kr pr budgetår. Om bidraget från 
stiftelsen skulle understiga minimi
beloppet skall enligt propositionen 
jämkning ske genom att statens bi
drag reduceras i motsvarande mån. 
Utskottet erinrar om att institutets 
ekonomiska läge är sådant att en 
reduktion av bidragstilldelningen un
der den i avtalet förutsatta nivån 
kan befaras medföra svårigheter för 
institutets forts~tta verksamhet. 

Utskottet förklarar att det finner 
insitutets verksamhet värdefull. 
Med hänsyn härtill förutsätter det 
att eventuell reducering av statsbi
draget görs på sådant sätt att verk
samheten vid institutet kan upprätt
hållas. 

• ~~~~S~gA~~EN ~ . 
YSTAD: Jennygatan 7·Tobaks·l BORRBY: Köpmansgatan 47 ~ 
gatan 16 Tel. 114 61, 125 05 Tel. 203 94 

Riks.omfattande sarnarhete 

ger bästa djurförsäkringen 
STOCKHOIJM (TT): skandinaviska kreaturförsäkringsbolaget (SKFB) 

firar i år 75-årsjubileum, samtidigt som en betydande koncentration aY 

husdjurs- och hagelskadeförsäkringen i Sverige skett, varigenom verk

saroneten i åtta separata försäkringsbolag sammanförts till en enhet. 

Från ärsskiftet har nämligen ett Många tidigare motsättningar 

samarbetsavtal mellan SKFB och två Direktör Staffan Böök 1 SKFB 

andra riksbolag, svenska husdjuxs- framhåller 1 en 75-årsöversikt i året.t 
försäkringsbolaget (Vänersborg) och 
Östergötlands kreatursförsäkrings- förvaltningsberätttelse att djutför
bolag (Linköping), trätt i kraft och säkringsbranschen genomlevt decen-

nier av strider och motsättningar 
de tre företagen framträder utåt un- mellan många små lokala företal 
der namnet Jordbrukets försäk- men att detta framstått som irratio-
ringsbolag för djur och gröda i sam- lit f" d t' d f" · bo 
arbete (JFB). ne or .. en nu 1 a ore~!ngs n• 

S b t t .. tt tt t den. En overtygelse har vaxt fram 
amar _e e ar avse a u mynna l om att ett riksomfattande sarnarbe

i .. en fus~~m som kommer att. ~ra te skulle ge bästa försäkringskydd 
for mer an 80 proc. av alla dJurfor- bästa. r·· .. k · ....,,dd t'll 1.. ta 
"k · · l d t At st d f" d orsa rmgss~.r l ags 

sa n~gar l an e · er 0 en ?r e- till lägsta kostnad. 
lar s1g på ett stort antal mmdre .. .. . . 
bolag nämligen två länsbolag och nä- . SKFB:s forsaknngsbestånd ~1d 
ra 700 härads- och sockenbolag. Vi- fJOrärets .. slut var 1.129.000 djur 
dare övertog SKFB den l april Ska- (1.4~ mllJ ~.r) .. oc~ en ansvarssu~
bolag. slutligen har i fråga om hagel- ma 1 hagelforsäkrmg?n av 813 mllj 
försäkring en koncentration skett ge- ~~· ~m.ler äre~ ~ar dJur- . och h~gel
nom fusion från årsskiftet mellan forsäknngen giVIt ett mmdre over
SKFB o. Förenade länshagelbolagen s~ott, som t~llsam~ans ~ed behåll
(Malmö), vilket i sin tur utgör en fu- n~.ngen. av fm~sfo~altmngen an
sion av tre tidigare Iänsbolag. Frän vants ~111 konsoh~~rmg, var~r vru:
årsskiftet finns nu endast två hagel- ken VInst eller forlust redovisas for 
försäkringsbolag och SKFB är det verksamhetsåret 1964. 
större med ungefär 80 proc. av den SKFB firar sitt jubliem med en 
totala premieinkomsten i hagelför- högtidssammankomst i samband med 
säkring. årsstämman i morgon i Stockholm. 

Korna mjölkar mer l Jordbrukets arbetsvolym 
Totalt har arbetsvolymen i jord· 

om 'de fao r bananer bruket under de senaste åtta äreri 
minskat med ca 3;1 proc. För bru-

STOCKHO_.LM (TT-Spec) 

Bananavfall ingår som en viktig 

del av dagsfodret för korna, på sto

ra Wäsby i Uppland, omtalar Jord-

brukarnas Föreningsblad. Det är 

förstås inte något som man kan ta 

efter på andra håll, men banan-

kosten har ändå sitt intresse i av-

kastningssamrnanhang. 

Med sådan föda har det nämligen 
visnt stg att kornn mjölkar mer, 
men • lir dot också ett sockerrikt 
tflitlll', l lilgg för det har man i den 
noggranna statistik som förs över 
.-tjuren i ~tnr>khfllfT'IQ' Hi,.~ kl'lT"tr,.n .. 

förening Carl de Geer som är fidei
kommissarie på Stora Wäsby och 
Leufsta. 

I besättningen på gården ingår just 
nu 66 mjölkkor. Därtill kommer fyra 
stamtjurar, 50-talet kvigor, över 30 
kvigkalvar, 15 ungtjurar och 30-talet 
tjurkalvar. I allt kommer man upp 
i över 200 djur. 

Vinterutfodring 

Den unika utfodringen med bana
ner sker vintertid som då kornmer 
med lastbil från frihamnen 1 Stock
holm. På sommaren ensileras de. Det 
har visat sig vara ett mycket begär
ligt foder och varje ko äter nog ca 
20 kg om dagen. Man förbrukar år
ligen ca 450 ton. Dessvärre är till
gången på bananer litet ojämnt och 
det avspeglar sig också i mjölkmäng
den som sjunker då bananerna sak
nas. Hanteringen av dem i samband 
med urfodringen är också ett litet 
problem och man har inte lyckats 
mekanisera den delen. 

Ensilaget - som finns i två torn 
rymmande tillsammans 500 ton grön
massa - tas emellertid ut med en 
automatisk silotörnmare. Det har vi
sat sig att ensilaget liksom luckras 
upp och blir begärligare för djuren. l 

kare med familjernedlemmar har 

minskningen sedan 1956 utgjort drygt 

29 proc. medan den för lejd arbets

kraft varit « proc. I överensstäm• 

rnelse härmed har de relativa ande· 

lama av arbetsvolymen för olika 

kategorier av arbetskraft förskju

ti' s betydligt. Brukarens andel har 
sälunda ökat från 61 proc. 1956 till 
ca 64 proc. 1964, medan den lejda 
arbetskraftens andel under samrna 
tid minskat från ca 20 till 16,5 proc. 
Brukaren och hans familj svarade 
således för 83,5 proc. av den totala 
art.etsvolymen en.igt juniinventerin-
gall il>M rr,ot ca proc. ·l~. 

:----

CH LE 
salpeter 

till betorna 
före sådd ger 

TOPPSKÖRD! 

Tornen har i vinter isolerats till 
halva höjden med halmbalar som se
dan använts till strÖ! där man an-~ 
nars har kutterspån. Isoleringen vi-

sade sig vara en bra åtgärd och en- '--------------" 
silaget frös inte. 

med CLAAS MEDIUM 
Den fjäderbelostade pick-up cylindern med släp
skor följer markens ojämnheter och presterar ren 
upptagning. CLAAS världsbekanta bindsäkra knyt
apparater och steglös inställning av presstryclcet. 

Balvikter 8-25 kg. 
Ballängder 4~0 cm. 

Begär speciolprospelcf 

SÖDERBERii & IIAAK. 
Tel. 040/9340 20 MALMO 

l 
I mars lossades de första från Sve

rige importerade utsädespartierna i 
Åbo hamn. Sammanlagt har man 
köpt 3.000 ton vårvete i Sverige, till 

De skadedjur (t ex fjärilslarver), 
som äter upp bladen, får l sig allt
för litet socker i förhällande till sitt 
optimala behov. En kraftig kvä
vegödsling resulterar för dessa lar
ver i en ökad dödlighet. Sådana in
sekter däremot som suger i sig väx
ternas saft (t ex bladlöas, spinn) 
är mera beroende av växtemas 
saftspänning än av sockerhalten. Ef
tersom kvävegödsling öltar saft
spänningen, g& detta at de sugan
de insekterna har lättare a suga i 
sig växtsaften. En ökad ·vegöds
ling resulterar därför i at de su
gande insekterna får lättare tt skaf
fa sig mat och de gynnas d för av 

Resultatet av dessa undersökning
ar blev därför att en ökad kväve
gödsling gav en sockerfattigare växt 
och speciellt gällde detta om göds
lingen kabinerades med bevatt
ning. Detta resulterade i att skade
djurens dödlighet ökade. Det gamla 
talesättet om att en kraftig göds
ling minskar ett skadedjursangrepp 
kan därför sägas äga full giltighet 

ännu bättre om gödslingen kombi- Auktoriserad dterförsäljare: 

större delen Svenno men i försöks-
syfte också mindre mängder av 
Prins. 

. . 

kväve. 
Helt motsatt är förhållan t hos I många fall skulle man kanske 

de 1 vedartade växter minera e lar- dock vilja tillägga att resultatet blir 

neras med bevattning, Därtill korn- GÄRSNÄS AB, N. Olsson & Ca., Gärsnäs 0414.500 Of 
mer naturligtvis den mekaniska ef- Ll:SDERUPS JÄRNHANDEL, Algot Månsson, Löderup 0411-240 OZ 
fekten av en bevattning. En hel del KULLENBERGs MASKINAFFXR K/B, Skurup 0411-411 1 O 
djur sköljs bort av vattnet och för- Bl:SRJE PERSSONS MASKINER, Parkqatan14, Hörby 0415-10298, 40037 

svinner på så sätt från växterna. -----------------------------
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Ny lel{Skola och h~arndaghem 
herälmas liosta 45~0.1000 lu-

En kommitte, bestående av ordfö
randrna i kommunalnämnden, bar
navårdsnämnden och byggnads
nämnden, vice ordföranden i bar
navårdsnämnden samt folkskolans 
rektor, har utrett frågan om inrät
tande av barndaghem och behovet 
av utbyggnad av lekskolan i Torne
lilla. Utredningen har tillkommit ef
ter beslut av kommunalfullmäktige l 
höstas. I går presenterade kommit
ten sin utredning för kommunal
nämnden, som således tog del av den 
på sitt sammanträde. 

Under utredningsarbetet har kom
mitten tagit del av skrivelser och 
cirkulär från statliga myndigheter i 
bidragsfrågor samt råd och anvis
ningar för sådan här verksamhet 
Man har också tagit hänsyn till den 
utredning om behovet av barn
daghem och lekskolor, som barna
vårdsnämnden tidigal'e upprättat. Vi
dare har man infordrat förslag till 
ritningar o dyl för byggnader. Nå
gon ny behovsprövning har således 
ej verkställt, då man anser att bar
navårdsnämndens utredning är ak
tuell, enär den omfattar det beräk
nade behovet för åren 1964 t o m 1966. 
Man instämmer också i att en ten
dens till ökat behov av allmänna 
barntillsynen föreligger. Vidare kon
staterar man att underlag för en yt
terligare utökning av lekskola finns. 

Kommitten föreslår att när beho
vet av barndaghem föreligger ett 
sådant uppföres för två avdelning
ar. Man anser därvid att det skall 
finnas en avdelning för 3-4-åring
ar med 12 barn samt en avdelning 
för 5--6-åringar med 15 barn. Vidare 
anser man att det bör finnas en lek
skola med 40 platser för ~ åringar 

TERYLENE-
BYXOR 

frän herrstorlek kr 

c 137 __ .•• .,. kr 

54:-
39:75 

6,25 % riinta. 
gottgöres på kapitalräkning. Spa• 
ra i Jordbrukskassan - sparkas• 
san för alla. 
TOMELILLA JORDBRUKSKASSA 

Tel. l Il 16 Exp. 9-15, fred. även 
16.30-17.30, lörd. stingt. 

R entreprena~ 
Tornelilla Industribyggnads 

AB utlämnar härmed på en
treprenad el. installationsar
beten för Ahlsell-Rylanders 
fabriksbyggnad inom kvarte
ret Stören (ca 4000 m2). 

Anbudshandlingar utläm
nas från byggnadskontoret, 
Gustafstorget, Tornelilla och 
anbud märkta "El. arbeten 
kvart. Stören" skall vara in
komna under angiven adress 
senast den 14 maj 1965 kl. 
17.00. 

Tornelilla 
Industribyggnads AB 

KOSTYMER 
Blazer och Uddabyxor 
av E;LSONS välkända fabrikat 

i god sortering. 
överrocken 1 terylene/ull 

rekommenderas. 

Anderbergs Beklädnad 
POSTHUSET 

Insatser till 

&-spelet 
.JAGERSRO 

mottages pi\ YA: s kontor 
i TOMELILLA 

För GALOPP sönd. 9 maj 
fredag 9-11 

Den person 
som den 5/5 råkade utbyta dam
cykel utanför Ystads Allehanda 
(nyrenoverad blä Crescent) be
des kontakta 
YA, tel. 100 04. 

vilken ju kan ta emot 80 barn. Skul
le behovet av två barndaghemavdel
ningar ej finnas något år kan den 
ena avdelningens lokaler användas 
till en tredje avdelning i lekskolan. 

Byggs vid stadsparken 

Man har också kostnadsberäknat 
dels uppförandet av lokaler och 
dels driften. Man utgår därvid från 
att den kommunägda delen av kv 
Mården vid stadsparken reserveras 
för lekskole- och barndaghemsbygg
naderna Barndaghemmet med två 
avdelningar bör enligt beräkningarna 
kosta 260.000 kr, varifrån går stats
bidrag med 2.500 kr per plats. Kö
pingens nettokostnad skulle därvid 
uppgå till 192.500 kr. Därvid är ej 
tomtens och utomhuslekplatsens 
iordningställande samt administra
tions- och räntekostnader under 
byggnadstiden medtagna. Utrustning
en till hemmet beräknas till 30.000 
kr, varifrån avgår bidrag från all
männa arvsfonden med 15.000 kr. 
Netto av driftskostnaderna bör enl. 
socialstyrelsens beräkningar uppgå 
till 116.000 kr. Därvid har man er
hållit statsbidrag med 32.400 kr och 
barnavgifter med 28.000 kr. Barnav
gifterna är beräknade till fyra kro
nor per dag med i genomsnitt 25 
barn per dag under 280 dagar. 

För lekskolans del - de nuvaran
de lokalerna är endast provisoriska 
- beräknar man byggkostnaderna 
till 190.000 kr, varifrån avgår stats
bidrag med 56.000 kr. Köpingens net
tobyggkostnad blir således 134.000 kr. 
Ej heller här är tomtens och utom
huslekplatsernas iordningställande 
m m inräknade. Kostnaden för ut
rustning beräknas till 14.000 kr, var
Ifrån går bidrag från allmänna arvs
fonden med 7.000 kr. Driftskostna
den räknar man med skall gå på 
62.000 kr netto. Då har man erhållit 
4.000 kr i statsbidrag och 5.600 kr l 
barnavgifter. Barnavgifterna har 
man beräknat till 35 kr per barn och 
termin. 

I(N behandlade 

inkorporering 
av hl a Högestad 

Kommunalnämnden sammanträdde 
på onsdagskvällen under kam
rer Erik Erikssons ordf'årandeskap. 
Bl a erhöll säUskapet TIF-vänner 
tillstånd att hålla s k loppmarknad 
på Gustafstorget den 30 maj. 

Skolstyrelsen anhöll om ett extra 
anslag på 13.500 kr till kostnaderna 
för behövlig nyutrustning vid grund
skolan~ 111\Plkök, vllken befunnits 
hA• t Mrllliten och 1 behov av att till 
största delen ersättas med ny, Kom
munalnämnden tillstyrkte. 

Småhuslån tillstyrks fö;r bilrepara
tör Gunnar Olsson för enfamiljshus 
på kv Hägern nr 11. Nämnden till
styrker vidare att åkeriägare Georg 
Andersson får överta beviljat 
bostadslån för nybyggnad på kv Tu
senkonstaren nr 5. Förbättringslån 
tillstyrks för pensionär Rudolf An
dersson Tryde Eke 1:58, f lantbr. Ivan 
Persson Kastanjen samt frk Anna
Lisa Nilsson Ullstorp. 

Tornelilla skrotaffär anhöll om 
att få förvärva tomten nr 1 l kv 
Stören. Anledningen härtill är upp
förande av planerad lagerbyggnad 
samt behov av större område. Kom
munalnämnden beslöt bordlägga 
ärendet. Vidare tillstyrker man att 
Lassessons elektriska i Sjöbo erhål
ler tillfällig entreprenörsrättighet l 
Tomelllla. 

Kommunalnämnden tog vidare del 
av Herrestads kommunalfullmäkti
ges protokoll, där man behandlat 
länsstyrelsens resolution angåen
de begäran från Tornelilla köping 
rörande viss Inkorporering från Her
restads kommun, nämligen Högestads 
och Baldringe församlingar. Herre
stads fullmäktige hade därvid utta
lat att man anser att de båda för
samlingarna skall bli kvar i Herre
stads kommun. 

Kommunalnämnden l Tornelilla be
slöt lägga skrivelsen till handlingar
na. 

Man tog också del av länsbostads
nämndens skrivelse angående fördel
ningen av reservkvoten för bostads
produktionen i Kristianstads län. 
Enligt denna har Tomeliila inte fått 

·del av denna kvot. Kommunalnämn
den besl(it lägga meddelandet till 
handlingarna. 

En del lönaärenden behandla
des också, bl a socialnämndens fram· 
ställning om att delegerade vid Bys
vångshemmet skall erhålla samman
trädesarvode efter de grunder som 
gäll er för av full mäktige fastställ
da. Nämnden tillstyrkte men beslöt 
på lönedelegerades färslag föreslå 
socialnämnden ta under övervägan
de huruvida särskilda delege
rade skall bibehållas för Byavångs
hemmet, eller att på dem vilande an
gelägenheter framdeles bör hand
läggas av socialnämnden. 

Man behandlade vidare kom-
mitterades yttrande i fråga om barn
daghem. Detta yttrande refereras i 
särskild artikel. Kommunalnämnden 
beslöt bordläggning. 

Tornelilla brandkårs anhållan att 
få använda Sälshög 8:2 som övnings
objekt bifölls, likaledes godkändes 
socialnämndens rekommendation att 
fru Anna Jönsson Tryde 17 får hyra 
en i pensionärshemmet ledig bostads
lägenhet. 

GLASOGON 
Hör Ni till dem, som börjar se 
dåligt p& n~r<t håll? Detta h 
fullständigt normalt och börjar 
i 40-45-årsåldern. Låt stjärn
optikern tillproya lösglasögon 
- det sparar Edra ögon. Tel, 101 32 

YSTADS ALLEHANDA torsdagen den 6 maj 1965 

Välkommen t'ill 

T E 
l 
• TOMELILLA 

Vi inbjuder våra anhöriga och vänner till anställ
da samt alla intresserade österleningar till en vis
ning av hur vi gör kvalitetsstövlar i vår nya fina 

industribyggnad. , 
Lördagen den 8/5 kl 09.00-11.00. 

Kaffe och film kl 10.00. 

TRETORNVÄ 
Vi planerar att utöka vår produktion i Tom lilla 
och behöver därför anställa fler arbetare. 

Om Ni är intresserad av att arbeta hos oss men 
av något skäl är förhindrad, t ex barn, resor, 
arbetstid m m så ring till Tretorn, verkmästare 
Harry Tovman telefon 0417/11128 eller ar
betsförmedlingen telefon 100 60, så skall vi 
försöka medverka till att Ni kan få det arbete 
Ni önskar. 

\ 

TRETORN I TOMELILLA AB 
Sälshögsvägen, Tomeliila 

Fastigheterna ~erade för 
l O l miljoner kr samman1agt 

Av fastigh t.taxerlngslängdema, taxerade för 5.374.500 av Vilka jord 
som nu finns tillgängliga för allmän- bruksvärdet iir 5 7.000, 1kogilViiHM 
heten, framgår att sammanlagda ta- 118.600 och tomt- och industrivärdet 

48.000. Vårdet av skogsmark uppgår 
xerlngsvärdet av fastigheterna l kö- till 33.400. Andra fastigheter finns 
pingen uppgår till 101.515.600 kr. Av taxerade för L883.300 där markvärdet 
denna summa utgör jordbruksfastig- utgör 177.560 och byggnadsvärdet 1. 
heterna 37.782.500 kr och andra fas- 705.750. Taxeringsvärdet på icke skat-
tigheter 63.733.100 kr. te pliktiga fastigheter är 334.900. 

I Tornelilla utgör taxeringsvärdet 7.484.100 kr uppgår taxeringsvärdet 
på jordbruksfastigheterna 1.381.400 kr av jordbruksfastigheterna i Benestad 
av vilket jordbruksvärdet är 851.000 till. Jordbruksvärdet är 7.1$.700, 
och tomt. och industrivärdet 530.400. skogsvärdet 135.400 och tomt- och 
Värdet av andra fastigheter uppgår industrivärdet 150.500. Värdet av 
till 55.748.600, därav markvärdet 8.759. skogsmark uppgår till 40.700 och sär-
200 och byggnadsvärdet 46.989.400. I skilda förmåner eller naturatillgån
byggnadsvärdet ingår maskinvärde gar till 10.000. 721.400 kr uppgår taxe
för 548.900. Icke skattepliktiga fas- ringsvärdet av andra fastigheter till 
tigheter finns taxerade för 4.435.500. och härav är 95.500 markvärde och 

I Tryde finns det största taxerings- 625.900 byggnadsvärde. Taxeringsvär
värdet på jordbruksfastigheter, näm- det av icke skattepliktiga fastigheter 
!igen 17.948.800 kr, därav jordbruks- uppgår till 265.000. 
värdet 17.737.600, skogsvärdet 2.600 och Ramsåsa har jordbruksfastigheter 
tomt- och industrivärdet 208.600. l taxerade för 5.593.700 kr av vilket 
jordbruksvärdet ingår värde av l jordbruksvärdet är 5.461.700 och 
skogsmark till 5.000 kr. Taxeringsvär- skogsvärdet 132.000, häri ingår skogs
det av andra fastigheter uppgår till mark för 48.300. Andra fastigheter 
4.665.300 av vilka markvärdet är 310. finns taxerat för 714.500 kr av vilket 
400 och byggnadsvärdet 4.354.900. Icke markvärdet är 75.900 och byggnads
skattepliktiga fastigheter finns taxe- värdet 638.600. Taxeringsvärdet av 
rade för 754.500. icke skattepliktiga fastigheter uppgår 

Ullstorp har jordbruksfastigheter till 184.000. 

socken, vilka föreningen för 
kr förvärvat av lantbr. Jöns 

Området omfattar cirka 
300 kvm och skall exploateras för 
fritids ebyggelse. Det är nu bevuxet 
med och tall. Jordmånen är in

ågon bättre beskaffenhet. 

s-Eslövs SLS-avdelning 

ett 25-tal medlemmar del-
4 cirklar med ämnet "Sång 
bildning" under ledning av 

Ingrid Persson samt en cirkel 
"Lantbrukspolitiken under 

rdförande omvaldes Karl 
Persson. Styrelsen för övrigt 
jande sammansättning. stu
e och kassör Gert Jönsson 
.. ck, sekreterare Inga Märta 
on Everlöv, övriga ledamö

ter s Andersson Everlöv, Nils 
Hugo ilsson Kurniatofta och Elsa 

Rotaryklubben 

bar varit samlad på stora Hotellet: 
1 TorneUlla till veckamöte under led
ning av disponent Kaj Brorsson. Vid 
samkvämet höll fabrikör Ewe Lar
zon ett Intressant föredrag om Afri
ka av l dag. Han kom därvid in på 
de olika afrikanska ländernas pro
blem och deras kamp för att för
bättra sina förhållanden. Även nega
tiva och nedbrytande tendenser inom 
det afrikanska samhällsarbetet be
rördes. Efteråt visades en del bilder, 
som på ett utmärkt sätt illustrerade 
såväl några av de afrikanska stä
dernas moderna effärs- och bo
stadsbyggnader som slumkvarter 
o dyl, 

l Nilssop Kladdarp. Revisorerna Knut 
Försäkringsnämnden Jönss• Herreberga, Alvar Nilsson 
l Tornelilla bar haft sammanträde un- Lantrtd och revlsorsuppl. Sven Päls
der ordförandeskap av advokat Sven son Eterlöv och Ingmar Anderss~.n 
Leandersson. Nämnden hade att fast- Hem orp omvaldes. Till ledamo
ställa inkomsterna för 14 sökande av ter t liretsstyrelsen valdes ordföran
kommunala bostadstillägg och ett den ocbl kassören. Till Vi Unga-leda
hustrutillägg. Vidare beslöt man om re v Jonny Johansson Navröd 
indragning av ett utgående bostads- och Ull bibliotekarie Olle Nilsson 
tillägg. Lillevång. 

Tomelilla syförening 
har haft årsmötesförhandlingar, vilka 
leddes av ordföranden, fru Davida 
Liwång-Håkansson. Styrelse- och 
revisionsberättelsen föredrogs och 
godkändes. Av verksamhetsberättel
sen framgick det att man under året 
firat 50-årsjubileum. Vidare hade man 
anordnat en utfärd runt Österlen till 
vilken åldringar och medlemmar l 
föreningen inbjudits att deltaga. 

Vid styrelsevalen omvaldes samtli
ga nämligen fru Davida Liwång
Håkansson ordförande, fru Hanna 
östing vice ordf, frk Julia Andersson 
kassör, fru Ulla-Brita Wassberg sek
reterare och fru Anna Hederström 
vice sekr, samt: suppleanterna fru 
Ellen Andren och fru Anna Anders
son. Till revisorer utsågs fru Brita 
Persson och fru Lova Svensson med 
fru Anna Åkesson som suppleant. 

På mötet diskuterades också den 
traditionella sommarutfärden vilken 
man överlät år styrelsen att anordna. 

Tornelilaortens äggförening 
håller, som framgått av annons, års
möte på fredag kl 15 på Hantverks
gården i Tomelilla. Bl a blir det kon
firmering av föregående mötes be
slut om fusionsbildningen med skån
ska äggexporten. 

Vägdelning l St Köpinge 
Lantb Albert Kristoffersson St Kö

pinge, hemställer hos länsstyrelsen 
om förordnande av förrättningsman 
för delning av vägunderhållsskyl
digheten och bildande av vägsamfäl
lighet: beträffande enskilda vägen 
från allmänna vägen 1021 till infar
ten till fastigheten Köpinge 21-22 l 
Stora Köpinge socken. 

Ur Malmö industrilotteris 
stipendiefond 
har ett stipendium tilldelats stud. 
Tom Jönsson Köpingebro. 

Skolstyrelsesammanträde 
skolstyrelsen har hållit samman

träde under ordförandeskap av 
nämndeman Gösta Jönsson Årsjö, 
varvid bestämdes ang. klassernas 
placering, tjänstgörande lärare, ut
ökning av skolskjuts, reparationer 
mm. 

För läsåret 1965-66 får det inrättas 

Skolmåltlderna 
TORSDAG: Köttfärs med kokt po

tatis, sås och lingon. Smörgås och 
mjölk. 
FREDAG~ Grönsakssoppa med kött. 

Smörgås och mjölk. 

1 småskaleavdelningar och 13 folk
skoleavdelningar inom kommunen. 

Soni ·mlärare och övningslärare 
anställdes som slöjdlärare Sven 
Nordström, textillärare Margareta 
Haglund och hushållslärarinnan Bar
bro Ottergren. Anordnad kurs "Sko
lan i eentrum" under dagarna 15 och 
16 jupi l Malmö skall bevistas av 
ordf. Gösta Jönsson och rektor Valter 
Jönsson. 

Anliikan forelåg ang. anhållan från 
en +sman i Nybrostrand om till
låtelse för ett barn att fll begynna 
sin skolgång i Ystads folkskolor. På 
grund av ärendets prejudicerande 
betydelse kunde skolstyrelsen ej bi
falla utan eleven hänvisas till Tings
högs skola under förutsättning att 
eleven är kyrkskriven inom försam
lingen vid tiden för inskrivningen. 

Rektor Jönsson hade bett om att 
få arbetet med Baldringe lägerskola 
överfört på någon annan därtill läm
pad person. Fru Ulla Omander Kö
pingebro, som utbildats till ledare 
för skol!nåltldspersonal utsågs att 
förestä lägerskolan. 

Skolsk uts nr 25 avseende skol
kökstur St. Herrestad- Tingshög 
- Herre d, utökades till att omfatta 
eventue !t utökat antal turer. 

Proto o sutdrag frän kommun~l
nämnd n förelåg ang. uppsatt regn
skydd for skolbarnen vid Borrle

Gemensamt sammanträde med 

Nr 103 

Eiser skall ta sitt nybygge i bruk den 1 juni och redan nu har man börjat tillverkningen • Gyllene 
Gripens tidigare fabrilc8lokaleT. 

Eiser har nu 3.000 kvm arbetsyta 
Behöver ytterligare 40 anställda 

För fem år sedan flyttade Eiser med att en del arbetskraft friställs 
(AB Sveriges förenade trikåfabriker) även i sjöbotrakten i och med att 
till sin nuvarande fabrik i Sjöbo, småbruk efterhand läggs ner. Fri
vilket betydde att ett 100-tal av färs- ställda och folk i sjöbotrakten akul
bygdens kvinnor fick arbete på fab- le säkerligen vilja ta arbete i Eiser!l 
riken till dubbelt så stor yta. Under j ljusa rymliga inbjudande lokaler ha
tiden byggnationen var igång lade ra man hade bostäder och fullgoda 
Gyllene Gripen ner sin tillverkning kommunikationer. 
i Sjöbo och då de fabrikslokalerna Detta är vårt stora problem säger 
ligger i omedelbar anslutning till Ei- driftsingenjör Otto Komma vid 
ser så beslöt sig företagsledningen malmökontoret. Vi vill o kan expan
att även förhyra dessa av kommunen. dera och ge flera arbete - l första 
Detta betydde att Eiser nu har sam- hand 40-talet kvinnor. Frågan är 
manlagt 3.000 kvadratmeters arbets- emellertid varifrån vi skall ta ar
yta och när allt blir taget i anspråk betskraften. Nu har det ordnat sig bra 
beräknar driftsingenjör Otto Komma med bostäder då vi fått 9 enrumslä
vid malmöavdelningen att man skall genheter i det nybyggda Nyström
kunna sysselsätta ca 170 personer i ska flerfamiljshuset där eventuell 
hvudsak kvinnlig arbetskraft ny arbetskraft kan få bostad. 

Frågan är emellertid var man skall Eiser i Sjöbo har en avdelning f& 
få arbetskraften från. Trots annonser undertrikåer som är den övervägan
och olika försök av arbetsförmedling- de fabrikationen. En annan avdel
ar och annat har man stora prob- ning tillverkar baddräkter, sim
lem att få fulltalig arbetskraft till byxor, kalasbyxor och annat och 
de tre stora fabrikerna som samman- speciellt baddräkterna exporteras 
binds medelst fö;rbindelsegångar. I över hela Europa. 
industriexpanderande Sjöbo finns in- Kvinnor som har planer på att bör
te längre kvinnlig arbetskraft att till- ja vid Eiser behöver inte dra sig 
gå - det var därför Gyllene Gripen för att söka sig dit även om de inte 
lade ner sin nåtlingsavdelning efter tidigare har sytt med maskin eller 
de fem år som man hade kontrakt annat. ~ser kommer nämligen i den 
med Sjöbo köping. nya fabriken som är under färdig-

Ett visst behov av arbete för kvin- ställande att inreda en modern sal 
nor finns förstås i relativt närbeläg- för undervisning av nybörjare som 
na Ystad. Likaså kan man räkna under undervisningstiden har full 

De Mda bästa i klubbmästerskapet 1964 Lennart Ny8tröm och 
Ola8 Ebbe öhrström. 

Sjöbo tennisklubb har många 
lovande ungdomar L sLna led 

lön, vilken sedan ökar successivt för 
att slutligen övergå till ackord. I 
undervisningslokalen är utbildade 
sjöbodarner och folk från huvudkon
toret i Malmö lärare. Samtliga dessa 
hru: genomgått kvalificerade kurser 
för att kunna lära andra. Tlll ny
bygget kommer man även att för
lägga lagerexpeditionen och genom 
de större lokalerna har man även 
möjligheter till en fortgående ratio
nalisering av de stora fabriksut
rymmena. 

Nybygget som nu är i det närmas
te färdigställt är på 40,5x30,4 kvm 
med golvutrymmen i en plan (sam
manlagt över L200 kvadratmeter) vi
dare kommer man att få källareut
rymmen under halva den nya bygg
naden. 

Driftsingenjör Komma anser att 
de nya lokalerna betyder mycket för 
rationaliseringen då man behöver 
ökad plats för lager av råvaror, till
behör, expediering av färdiga plagg 
samt sist men Inte minst tillskärning 
av de olika plaggen som görs vid 
sjöbofabriken. 

Eiser har blivit en värdefull Inrätt
ning för färsbygdens kvinnor som 
där har arbete året om och därför 
hoppas ingenjör Komma som är nä~ 
mast ansvarig för sjöbofabrikerna att 
ännu flera kvinnor skall söka arbete 
vid fabriken. 

Kommunalmän· deltar 
i debatt ordnad av 

Föräldraföreninger. 
Föräldraföreningen, som bilda· 

des för något år sedan i Sjöbo hw 
sedan dess gjort mycket för bättre 
kontakt mellan hem och skola Man 
har ordnat med klassträffar där ele
vernas målsmän fAtt tillfälle att dis
kutera med barnens lärare och nu 
skall man även ordna med en estrad
debatt som man hoppas skall bli gi
vande. 

Det är föräldraföreningens energis
ka styrelse som den 13 maj ställer 
till med estraddebatt i församlings
hemmet dit målsmän och lärare in
bjudits för att diskutera aktuella 
skolfrågor. Man har även försäkrat 
sig om kommunal medverkan och 
från Sjöbo köping deltar kommunal
fullmäktigeordföranden Stig Ljung
gren, kommunalnämndens och bar
navårdsnämndens ordförande Oscar 
Andersson, skolstyrelsens ordf. Arne 
Rosberg, skolchefen Gustav Tryde
stam, Färs skolförbunds styrelseord
förande Eric Spure samt skolsköter
skan syster Clary. Ledare för debat
ten blir köpman Nils Nilsson. 

i BRöSTSIDA 
Sjöbo tennisklubb har under sena

re år fått fram en hel rad lovande 
ungdomar som har verkligt goda an
lag för sporten. Genom driftige ord
föranden folkskollärare Sven Ros
kvists och hans styrelsekamraters för
sorg har man också sett till så att 
man fått en verkligt bra tennisbana 
i Holmbergs grane, där man även i 
fjor byggde en fin klubbstuga. Här 
hade man förlagt sitt årsmöte på tis
dagskvällen där tyVärr uppslutning
en var dålig. 

troende på den posten: köpman Nils -te ril)'lmad 
Nilsson, kontorist Torsten Nilsson, :t 
ingenjör Lennart Nyström, postiljon t s J o· . B o 
Sven Åke Sandberg, fastlghetsmlik- ~ 

7:20 å 
: 

LIVS; 

Ordföranden Sven Roskvist hälsa
de välkommen och av verksamhets
berättelsen framgick att 1964 varit 
ett bra år sportsligt sett. Man av
verkade klubbmästerskap och handi
captävling på banan och vidare un
dervisade de mera avancerade spelar
na yngre förmågor l klubben samt 
nybörjare i tennissportens finesser. 

Vid styrelsevalet fick tennisklub
ben följande styrelse - någon ord
förande valdes inte då folkskollära
re Roskvist bestämt avsagt sig för-

Köpingebro bridgeklubb 

lare Percy Ljunggren, folkskollärare 
Sven Roskvist o. stud. Jan Erik Nils
son. 

Revisorer blev järnvägstjänsteman 
Knut Andersson och assistent Malte 
Parkhagen. Tävlingskommitten be
står av ordföranden samt Arne 
Bengtsson och Ingemar Anderberg 

Efter årsmötesförhandlingarna fick 
de bästa 1 klubbmästerskapet och 
handicaptävlingen 1964 mottaga pri
ser och dessa var: Klubbmästerska
pet: 1) Lennart Nyström guldplakett 
2) Clas Ebbe öhrström silverplakett 

Handicaptävlingen: l) Jan Erik 
Nilsson guldplakett 2) Malte Park
hagen silverplakett. 

Lions 1 Sjöbo 

hade vid sitt senaste sammanträde 
bl a besök av distriktsguvernören 
Torsten Börjesson Hälsingborg, som 
informerade om Europa-Forum som 
skall hållas l Köpenhamn i höst och 
där Europas alla Lions deltar. 

Vid sammanträdet redogjordes ock
så för röda fjädern-aktiviteten so-n 
blev lyckad. För kvällens underhåll
ning svarade lionspresidenten ing 

spelade andra omg. l lottade part- Sjunne Björck som visade film fl'ån 
ner där resultaten blev: l) Karin aktiviteten och vidare visade gods
Feuk/Curt Nilsson 100 2) G Isacs- ägare Carl Erik Stiemswärd film och 
son/ R Hallin 99 3) J öhrstrand/G berättade om jakt på vildren l Nor
Sigmundsson 95 4) K Larsson/ B An- ge. 
dersson 83 5) K Nllsson;R Nilsson 82 
5) T Mårtensson/s Olsson 80 7) H Försäkringskassan 1 Sjöbo 
Lövberg/T Feuk 69 8) S Isaesson/M har nu sin statistik för april månad 
Persson 64. Sammanlagt efter två klar och av denna framgår att man 
omg. blev resultaten l) K Larsson vid månadens ingång hade 155 
192 2-3) G Isacsson, B Andersson 182 sjukperioder. Under april månad på-
4) H Nilsson 181 5) V Jönsson 177 6) börjades 107 sjukperioder medan 131 
J öhrstrand 176 7) S Isacsson 175 8) sjukperioder avslutades. Vid må
K Feuk 174 9) K Nilsson 172 10) R nadens slut var antalet pågående 
Hallin 171 11) S Olsson 162 12) T sjukperioder 131. Under april anmäl
Mårtensson 161 13) K Nilsson 56 4) d åtta k k d t·n r· "kr' 
M Persson 47 15-16) T Feuk 141 14) es yr ~ss ~ or J orsa mgs-
H Lö be 

141 
kassan och J ohka former av sjuk-

v rg · hjälp utbetalades 79.545 kr. 
. Nästa tisda.g blir det månadstäv- j 

hng och på lordag håller klubben s1tt österlenmejerier 
årsmöte på Svenstorps Villa kallar, som framgått av annons, med-

lemmarna i Araskoga och Sjöbo di
lärarepersonalen skall hållas i Brom- strikt till distriktsmöte på gästgiva-
ma bygdegård den 19 maj. regården i Sjöbo i kväll kl 19. 

Dam· och 
Flickklänningar 

l stor sortering 

AB 

NIGUS 
TEL. 101 34 

~ NYHET! :; 
* ALCRO BALKONG-GOLYFXRG. ! 
~ Jättestark. Fyra olika kulörer. -il 

!Cede.rlunds Färg~ 

AUKTION l OMMA 
Lördagen den 8 maj 1965 kL lS 

försäljer f. vägarbetare NUs Pers
son, Omma., Sjöbo pä grund av 
flyttning till pensionärshem ge. 
nom auktion största delen av lös
egendomen. 

sedvanliga villkor. 
Sjöbo t maj 1965. 

Stig Ljunggren Percy Ljunggren 

Ring 10263 

SJöBO· TVÄTTEN 
Snabb förstklassig fintvätt 

tiD lciga priser 

Insatser till 

V&-spelet 
JAGERSRO 

mottages på. Y A: s kontor 
l SJöBO 

För GALOPP sönd. 9 maJ 
fredag 9-ll.SO, 12.80-17 



NäriJ15.000 malmöbor besökte Gulini 
Herl'fnodeh'IL& på premiärdagen. Bu
tike" är inrymd i det stor~t, elegant4 
S :t ärgenshuset vid Gustav Adolf& 
Tor ,byggt av SKANSKA CEMENT
GJ ERIET och BYGGMA.STARE 
HU O ABEflG och uppmärksam
mat över hela landet för sin nya, 
top oderna arkitektur. 

Ög blieket {n.nan portarna slogs 
upp •.. Det stolta. byggfolket tar en 
sistal titt på ritningen och konstate
rar ~elåtet resultatet. Byggmästare 
Hug~ Aberg t.v. och hans meda.Tbe
tare ingenjör Henry Karlsson flan
ker cw1lingenjöTerna. GöTdn W11hle 
och ~ven Erik H er sval! från Skånska 
C e tgjuteriet. 

HELA MALMÖ 
GICK I BRITTISI(T TECl EN 

NÅR GULINS ÖPPNA 
Olidlig spänning i slutspurten. Skulle världens störs: .h 

'flygande matta" hinna fram till premiären? 

Allt tycktes klaffa fint för den stora skara som var sysselsatt singborg_. och b?.rjade som lärling m~nga kvalificerade. inköpar~, ~.om d~~;unm~ som_ . självbetjäning. 
d tt 

. dn' .. 
11 

G 
1
. t H d h . M lm"' hos skraddaremastare Lundberg 1 stand1gt reser omkrmg ute 1 vari- TJanstv1lliga forsal]are finns alltid me a 10r mgsta a u ms nya s or a errmo e us l a 0· Hälsingborg. Som färdig skräddare- dens modecentra och som har kon- till hands och är väl informerade om 

Det var bara en detalj, men en mycket viktig sådan som brast. g~säll for han över till herrmodets takter med de stora internationella varjE> vara och om rådande herr
Mattan som beställts från New York hade inte anlänt. Och det eget förlovade land, England och modeskaparna. M~n tar hem de bästa mod ... Ni ska inte heller behöva gå ' . .. . öppnade sedan en !'gen skriiddNi- ideerna och omsattl'r dl'm rekord. f1 m hll fönstret för att se varorna var inte vilken mattstump som helst. Det gällde en tJock och rörelse 1 Got borg r 1916. Uppho- snabbt i v n. k kon! ktlon. M1.1.1 i rätt ljus. Varorna presenteras i en 
mjuk och skön heltäckande matta på 1000 kvm, som nu genom vet till familjeföretaget Gulins är behöver alltså inte längre vänta en belyJ;ning som ger rätt färg. 
d k t e"k 1 N y k h d bli •t k å d 'd At således en hantverksrörelse. Nu har säsong för att få det senaste in-OC s r l en ew or .. a • Vl va~ P an ra Sl an.. d- vikormnit "him" igen, sa invignings- tem .... ivnella herrmodet. Gulins ser !~; drt ,.v.OOO N".LALMOBOR 
lanten. Fanns bara ett att gora. Iltelegram t11l New York- san talaren. till att det finns i fjorton herrmode- HOS GULINS DE 
mattan med flyg! Och världens största "flygande matta" blev h~s praktiskt ta_get ~ samma ögon- 10 FöRSTA DAGARNA! 
ett faktum. Nils Nessim såg till att den låg på plats och premiär- FRÅN EN ~ILL 14 BUTIKER ~~~kN:~my~~~-vlsas 1 

London, Rom ~etharvaritfolk':~dringtillqulins 
kundernakundetrampapåmjuka skönagolv såsomutlovatvar. PATIO ÅR. anda sedan prem1aren, men sa var ' ' När sonen, Olle Gulin, kom hem också premiärdagen extra spännan-

från studier i USA 1954, gjorde man SJ ÄLVVAL EFTER de då det ena glada jippot avlöste 
Innan malmöborna strömmade in na och övriga entreprenörer, som aiJvar av tanken att bygga ut Gulins det andra. Mr. ALFRED HOWARD 
för att bese sitt nya herrmodehus, nu stolt kunde betrakta sina verk. Herrmodehus till en kedja som AMERIKANSKT SYSTEM - engelsk towncrier och imperie-
handla till förmånliga premiärpriser skulle omspänna hela landet. För- Ni ska koppla av och ha det skönt mästare i konsten att ropa så att 
och s~ det senaste i Gulins egen NU HAR VI KOMMIT delarna med en kedja av den här när Ni handlar, tycker Gulins och det hörs - satte british accent på 
herrstil BRITISH ACCENT, hade typen är många. Genom stora inköp lägger stor vikt vid trivseleffekter. stan tillsammans med modeambas-
en premiärvisning ägt rum för en "HIM" IGEN kan man hålla moderata priser. Man Inte en stor butik utan många små sadörema Mr. Brown, Mr. Blue och 
rad prominenta gäster från skåne- Sven Gulin berättade om hur famil- kan erbjuda sina kunder ett brett specialbutiker med intim miljö. Mr. Grey samt en Rolls Royce, som 
metropolen. Där fanns flera av top- jens lilla skrädderirörelse vuxit ut urval. Gulins lovar att det finns Djärva färgsättningar, sköna fåtöl- tillhört Drottning Elizabeth. stäm
parna inom Malmös köpmannavärld, till Gulins stora butikskedja, som i kläder för korta, långa, smala och j er, stora eleganta speglar och tjoc- ningen var hög, tillfällena till fynd 
fö11eträdare för kommunala myndig- dag har fjorton herrmodehus runt tjocka, för alla smakriktningar och ka, heltäckande mattor. Stilla bak- många och vädret mycket engelskt! 
heter och den svenska konfektions- om i Jandet och som nu förbereder alla plånböcker - och man håller grundsmusik och trivsam belysning. Vi kan vänta oss många händelser 
adeln och naturligtvis Brittiske invigningen av det femtonde och också löftet. Ett jättelager och moj- Varorna presenteras öppet och lätt- av samma glada slag nu sedan 
Konsuln i Malmö Mr. Taylor. Där sextonde. Det hela började i Skåne! tigheter att snabbt få fram en ovan- åtkomligt. Ni ska kunna känna, nypa Gulins kommit till Malmö. Här mis
fanns också representanterförpres- Sven Gulins far, Sven Petter Gulin, Jig storlek är ett av plusen för den och prova själv om Ni har lust, till sasinget tillfälle att förgylla varda
sen och så naturligtvis byggherrar- är född i Bårslöv, strax utanför Häl- stora kedjan. Och sist, men inte minst, det. Det kallas självval, men är inte gen i det glada gemytets tecken! 

SWEDA KASSAREGISTER stämplar inte bara kvitton 
utan pToducera.r också en Temsa, som direkt .behandlas 
i elektroniska maskiner och ger en fullständig vaTu
gruppskontToll. Gulins och Sweda har gemensamt ar
betat ut systemet och det säljs nu som "System Gulins" 
överallt ute i världen. 

De duktiga "lysmaskarna" Per-Göran Magnusson och 
Knut K Tantz fTån AB ELEKTROSTRöM fick förtroende 
att hålla i trådarna till de näTmaTe 900 lj'IL&punkterna 
inne i butiken. Kravet från Gulins har varit Tätt ljus 
på rätt plats, välbelysta llaToT och kundvänligt ljua. 
AB Etektroatröm ·h4r lön·o.Zym.ingi/Tåga.n pf1'/elc'-

JOHAN PERSSONS GLASMA.STERI haT gjort den 
vackra obrutna glasfasaden och den imponerande 30 
meter långa glasväggen på andra våningen. Skyltfönst-
1'en är på internationellt sätt indragna i huskroppen 
och fristående glasakvarieT fångar intresset vid entren. 

Världens störstil "flygande matta" har just anlänt i ett 
60-tal stoTa rullar. Den kom med flyg i sista minuten 
och äT ca 1.000 m'. Mattläggarna från NILS NESSIM, 
aom haT jöTsål;ningskontoT i både Göteborg och Malmö, 
tog snabbt hand om den och &åg till att den kom p~ 
plats. Alla textil• e,. i· llftiif'M\ och-i •kvltfÖ?Utren iir ocksa 
Nils Nessim& verlc. 

NA.SSJö BUTIKSINREDNINGAR har gjort många bra 
jobb föl' Gulins - de svaraT föT inTedningen i samtliga 
Gulinsbutiker. A 'Il malmöaffärens 1400 m' har man gjort 
en riktig trivselbutik, uppbyggd efter senaste ameri
kanskil självvalssystem. Sven Karlsson och GilbeTt 
"Mulle" Helmersson hos "Nässjö" är skickliga yrkes
män, 1om Bnl1rt ska få mera jobb hos Gulins. 

Tre stora neonskyltar mot Södergatan och Stora Ny
gatan talar om att hiiT ligger Gulins HeTTmodehus. 
BRA.NDSTRÖMS NEON i Jönköping har skickliga plåt
slagaTe och montöTer, som lagt ner mycken kärlek i 
Gulins eleganta skyltar. Här skall Guling gylLene herr
modelejon, symbolen för British Accent ;uaa aiitu&a upp 
på den tTappstegsformade fasaden. 

ARKITEKT BJÖRN JACOBSEN har gjort sig 
känd långt utanför Skandinaviens gTiinseT föT 
sina framgångsrika. inredningsideer. Malmöbuti
ken iiT den 14:e affären i Gulinskedjan som bär 
hans signatur. 

ROBERT NILSSONS MALERIFIRMA har med 
många olika färgpytsar Lyckats åstadkomma en 
lugn och trivsam men färgglad miljö i Gulins 
HeTTmodehus. Det är de glada. målarna Torsten 
KTistiansson, Georg steffensson och Kjell Ottos
son som sett till att färgnyanserna stämmer exakt 
med arkitektens anvisningar. De har gjort ett 
bra och noggrant jobb. 

LuftkonditioneTingsanläggningen levererar svalt 
klimat på sommaTen och skön värme på vintern. 
Den ger också konstant luftfuktighet, vilket äT 
bra för kläderna. SVENSKA FLli.KTF ABRIKEN 
haT både pTOjekterat och levereTat anläggningen 
och garanteTar frisk lt~.ft oeJ. kgom 114rm8 hoa 
Gulins i Malmö. 

skyltdockorna. och annat skyltmaterial-hos Gulw 
i Malmö kommer fTån G. GORDON AB i Sund· 
bybeTg, och dockorna. är skulpterade speciellt för 
Gulins av en av viiTidens fTämsta på omTådet, 
schweizaren Schläppi. Det är en helt ny stil öveT 
dessa heTrmannekä.nger, maskulin British Accent. 

FALKENBERGS BELYSNINGS AB har ~tt 
skyltfönstren en belysning, som påminner om 
ljuset på en teateTscen. Inte mindTe än 460 spot
lights ger dekoratörerna möjlighet att skapa. \nor 
tressanta ljuseffekter, och med jämna mellanrum 
finns lågvoltlampor instuckna, som ger djup och 
Tymd. 

WIDtN & WIGLE i Mosås har levererat under
taket i Sanacoustik-plattor. Bakom detta vackra 
tak döljeT sig ett genomtänkt värmesystem för 
lagom dvmätt affärstemperat1tT. Vida?'e finns 100-
ta.ls belysningsarmaturer infällda på ett smak
fullt och effektivt sätt. Här liigger takmontöref' 
rista hand tJid verket. 



12 -Arbetet söndag 28 man 1965 · 

Fonder och hus,' 
skogar och jord · 

J ordägare är kyrkan i icke ringa utsträckning. Bilden ä.r 
hämtad från de väldiga ägor som tillhör Svaneholms 

go!U, Skurup. Xgare: Lund• domkyrka. Man köpte egendomen för 1,4 
miljoner kr. Ett antal andra brukningslotter har vi under senare år s«Ht 
till LUn.ds stad, säger byrådirektör A Neum.a.n på Domkapitlet i Lund. 

Barnsköterske-examen l Malmö hamn 
Vid Hallands läns landstings l Ank fartyg lördagen df!n rT mars: • l m/ s Niklas från Köpenhamn, s/s Mo

vardyrkesskola i Halmstad utexa- n_arda från ~rangemouth, m/ s Bret-
minerades lördagen den 26 mars t~g<;n från Halsingborg, m/a LaxA från 

l Halsmgborg, m/ s W arrnia trAn Gdansk, 
1965 tolv elever, som genomgått m/s Marius Nielsen från Rotterdam, 

.. .. .. m/s Buenos Aires från Göteborg, m/ t 
skolans forsta kurs for barnsko- Caltex Card1ft från Göteborg, m/s 
terskor. Dyvl Anglill från Dagenham, m/a sea

Avslutningshögtidligheten hölls i ma från Halsmglxlrg. 
Avg fartyg lordagen den 7 mars: 

Centrala verkstadsskolans elevhem, sands Sydhavn till Köpenhamn, m/s 
där eleverna fick mottaga betyg Paraguay till Stockholm, m/s Kalmar
jämte brosch av kursens förestån- sund l till Kalmarsund, m/s F~lk" till 

fru Ull And h lm C Is Halsingbora, m/s Mazury till Goteborg, 
dare, a er o - ar son m/s Wenla till Ronneby, m/a Rita Holst 
och läraren fröken Seija Huovinen. till Köpenhamn, m/a Niklas till Kö

Landstingsdirektör Gillis Albins- penhamn, ms Vasaland till Stockholm, 
h .. 'ds 1 d till 1 h m/s Minde till Ahus, m/s Prlamus till 

son ogti ta a e e everna oc Gäve! m/s Dlane Crls till Ahus s/s 
utdelade premium till kursens bäs- Mona;da till Stockholm, m/s Bret
ta elev, Brita-Lena Malmberg, tingen till Uddevalla, m/1 Blankaholm 
Halmstad. Som avslutning på hög- till .stockholm. 
tidligheten talade pastor A Wikren Vanlade fartyg: m/s Energle fd.n 
. · Rotterdam, m/a Garry från Mo l Rana. 

till eleverna. m/s Reiner Carstens från Ghf!nt, m/ s 
Från den nu avslutade kursen Anita Schytt trAn Ghent, m/s Ove Jan 

har följande elever utexaminerats· från Bergen, m/s .. salorne från Larvlk, 
. ~. · m/s Finn från Goteborg, m/s Llselotte 

Ing-Mane Abrahamsson, nalm- från Hamburg, m/s Frltiof från Danla, 
stad, Inger Adolfsson, Slättåka, m/s Dyvl AngU':' från Dagenham, m/ s 
Anita Borg Varberg Barbro Carls- Elsebeth från Kopenhamn, m/a Clmbrls 

• ' , . frän Bremen, m/a Gassella trAn Ghent, 
son, Halmstad, Gunilla Encsson, m/a scania trAn Hälsln&borc, m/s 
Söndrum, Inga-Lill Gummesson, Sllvretta från Rotterdam, m/a Pleter 
Halmstad Ulla-Märla Hagman, Wlnsemtua trAn Hull, m/a J'enja trAn 

' . . Amsterdmn, m/a LovHU!yn frAn Rot-
Halmatad, Bodil Henrung.sson, Ens- urdam, m/a Elbe frln Hälstngborg, 
löv, Gunilla Johansson, Laholm, m/a Niklas från Köpenhamn, m/a 
T~-'d Jönsson Harplinge Brita- Willa B från Rotterdam, nv'a Per från 
~.. ' 'd l G hen t, m/a Carina trin Daaenham, Lena Malmberg, Halmsta 1amt m/a Jan Suhr trin llltddleabrough. m/t 
Azm-Lou!ae Wlman, Värö. Thell trin Ronneb7. 

proft och välj 

1000 -tals 
VACKRA VARPLAGG 

T ag en modeprome
nad till Kepplinders. 
Hos oss ser Ni det 
nya som hänt med 
kappor och dräkter. 
Modet har ändrat 
silhuett, tygerna och 
färgerna flott bouc
le, kamel, moderna 
tweeder, tjusig äkta 
talsilk l bedårande 
färger: vårvitt, hav
re, majsgult, marin, 
pärlgrått, rosa, grönt 

allt finns hos 
KAPPLlNDERS 

Kärt bam med 
m6nga namn får 
man kalla denna 
ljuvliga vArdräkt, 
det nyaste nya 
just nu. E'n blom
mig vAr fAr vi räk
na med - l en 
mAngfald färgny
anser. Kom in och 
prova, Ni blir för
tjqst. Skrynkelfri, 
oöm och bedAran
de klädsam. 

ICAPPliNDERS - den LAG-prisledande afftlret~ 

POL YESTERKAPPOR 79:-
laROAGSUPPn nu. Il 11.M 

Y i hän.ger gärn.t~ urulma mot hmul.pen.n.in.g 

IAPPLINDERS 
ap.Mamnsvlgeft 24. Tel m f4. ~ .... t2, 21 ecta 71 

HUR RIK , ÄR KYRKAN? 

AB Svensk Gudstjänst värt (minst) 4 miljarder 
Lunds Domkyrka stenrik betalar allt själv 

Får vi presentera AB Svensk Gudstjänst, ett av 
landets största "företag" med anor från 1100-talet. 
En gammal gedigen firma med andra ord. Utan 
skryt skulle den kunna kalla sig "störst och först 
i marknaden". Det handlar om statskyrkan. Och 

om pengar; ungefär 4 miljarder! Svenska kyrkan 
är rik, men hade varit betydligt rikare om Gustav 
Vasa förblivit ofödd. Det var han som utan att an· 
stränga sig gjorde Domkyrkan i Lund tilllandets 
rikaste. 

Vid riksdagen i Västerås (1527) 
bröt han med påven och konfis
kerade en stor del av kyrkans 
skog- och jordegendomar. Det 
var framförallt biskoparna som 
råkade illa ut. Deras politiska och 
ekonomiska makt bröts genom att 
kungen själv övertog kontrollen 
och givetvis - avkastningen. Där
för är idag domkyrkorna inte sär
skilt förmögna, 

Det är bara Lunds domkyrka 
som har råd att betala sina ut
gifter med egna medel, men så 
berörde inte beslutet Lunds stift 
som då lydde under den danska 
kungen, 

Eget stenbrott 
1960 had• dornkyrkorna fast 

etendom till ett aammanlagt tax
trlnpvlrde av 24.5 milj. lnte 
mindre liD 20 mllj faller pA LundJ 

domkyrka. <Domkyrkobyggnader
na ej medräknade.) 

När Lunds domkyrka för några 
år sedan renoverades för Ii te över 
3 milj kronor behövde man inte 
begära något anslag, pengarna 
togs ur den egna kyrkokassan. 
Sten bröts från ett stenhrott i 
nä rheten av Ringsjön. Kyrkan 
äger stenbrottet, som sällan an
vänds. 

- Det står där ba;ra för dom
kyrkans räkning, kommer till an
vändning när den behöver en 
restaurering, upplyser stiftssekre. 
terare Tage Gynnerstedt, Lund. 

Invecklat 
Kyrkans ekonomi är faktiskt my c. 

ket svAr att överblicka, Knappast 
någon kan ge en alut(liltl& .iffra, 
Främst beror det pA den inveck
lade organisationen. Visaa f!?nder 

förvaltas av församlingarna, and
ra av pastoraten, stiftsnämnder
na, domkapitlen etc, Dessutom är 
de tillgängliga taxeringsvärdena 
ibland fem år gamla. 

Siffran 4 miljarder är alltså i 
högsta grad "cirka". Den är sä
kerligen för låg! 

Oersättliga 
• De största tillgångarna ligger 

givetvis i församlingskyrkorna. 
- De är oersättliga. Riksan

tikvarieämbetet vakar över dem 
med ständig uppmärksamhet. Man 
får inte ens slå in en spik i eti 
altarskåp utan deras samtycke, 
säger stiftssekreterare Tage Gyn
nerstedt. 

Men kyrkorna är brandför~iik. 
rade, just för att de är "oen;ätt. 
liga". 

Fön;äkringsbeloppet uppgick 

1961 till l. 726 miljoner för försam
lingskyrkoma. 

Fastigheter 
Kyrkan har också fastigheter, 

jord- och skogsegendomar i bety
dande utsträckning. 

• Man räknar med drygt 4.000 
lönehoställen ( 458 milj 1961) och 
2.000 prästboställen (167 milj), be
stående av 100.000 ha jord och 
285.000 ha skog. 

Fonderna 
AB Svensk Gudstjänsts viktigas. 

te fonder är prästlönefonderna 
och kyrkofonden. 

• Den senare bildades 1914. Be
hållningen uppgick till drygt sju 
miljoner. Atta år senare uppgick 
fondkapitalet till drygt 26 miljo
ner. En ökninfl med ca 2511 pm-

cent! 
I dag är kyrkofonden 83 miljo

ner. Man försöker hålla den så 
konstant kring åttiomiljonerstrec
ket som möjligt. 

Avlöningar 
• Prästlönefondema har upp

kommit på olika sätt men ända
målet är det samma - att utgöra 
en avlöningstillgång för svenska 
kyrkans präster, Den aktuellaste 
siffran visar att fonderna idag 
uppgår till drygt 100 miljoner. 

• Till kyrkans fonder hör ock
så de som förvaltas av de fyra 
diakonissanstalterna, Svenska Dia· 
konanstalten, Missionsstyrelsen, 
Sjömansvårdsstyrelsen m fl; fon
derna inom kyrkans "irja sektor" 
rymmer näera tiotal miljoner kr, 

• Dessutom redoviAde domka
pitlet 1.959 fonder med ett samman-

Reportage: 

Bo Näslund 

lagt belopp av drygt 11 miljoner, 
• Vi har dessutom 513 småkyr. 

kor och kapell med ett samman
lagt värde av 31 miljoner och 
1.100 fön;amlingshem (106 milj), 

• Även lokalkyrkorna har pla
cerat penpr i futigheter, men 
det prarnanlegda nroet uppgb 
inte Ull mera il120 mfijontr. 

lättebelopp z fonde m skar oroväckande 
LÅT I(YRKAN BILDA HOLDINGBOLAG! 

Även om kyrkans fonder är nästan oräkneliga och inne
hållet betydande finns det många som anser att pengarna 
skulle kunna användas på bättre sätt. Det finns de som yrkar 
på uppmjukade bestämmelser, som skulle kunna ge kyrkan 

1nöjlighet att konkurrera på aktiemarknaden. Ett förslag för 
något år sedan gick ut på att kyrkan skulle bilda ett holding· 
bolag! 

En betydande del av k yrkans 
förmögenhet ligger i stiftelser 
som förvaltas av församlingarna. 
Hur många är okänt. 

Den färskaste utredningen är 
65 år gammal ("Stiftelserna år 
1910") l Inte heller denna utred
ning var fullständig utan om
fattade endast donationsfonder. 
Hur som helst; man kom fram 
till summan 3.313. 

Men det var alltså för 65 år 
sedan. Inget tyder på att siffran 
1 dag är lägre, snarare tvärtom! 

250 miljoner 
Givetvis kan inga experter dra 

några slutsatser av denna un
dersökning. Det finns dock tec
ken som tyder på att försam
lingarnas fonder rymmer värden 
för omkring 250 miljoner, kan
ske något mindre. 

1954 gjordes nämligen en re
dovisning i Linköpings stift, som 
har en femtondel av landets be
folkning. I stiftet fanns nära 14 
miljoner fonderat i försam
lingarnas' stiftelser. Om man 
multiplicerar siffran med 15 och 
tar hänsyn till penningvärdes
försämringen har man fått ett 
resultat som visserligen är bättre 
än inget, men knappast av större 
värde än en gissning. 

saknarskydd 
Andra har med samrna metod 

kommit till siffror mellan 150 
och 200 miljoner, bl a dr Ove 
Hassler. Han säger i sin bok 
"Värdebeständig placering av 
kyrkans foi)der" (tillkommen i 
samarbete med jur dr Gunnar 
Prawitz och prosten Gunnar 
Forkman, båda på Svenska 
Pastoratens Riksförbund): 

- Då detta stora belopp för 
närvarande så gott som helt 
saknar skydd mot penningvär
desförsämringen, torde det vara 
angeläget att åtgärder omedel
bart vidtas för att bereda så stor 
del som möjligt av detta kapital 
sådant skydd. 

Omplacering 
Hassler rekommenderar en 

omplacering av pengarna: 
- I vissa fall lägger givetvis 

donationsbestämmelserna hinder 

l vägen för omplacering, men larna efter insatsernas storlek. len som placeringsobjekt. Ett i annan fastighet. bland annat berör aktiefråga; 
dessa bestämmelser kan ändras. När det gäller prästlönefonds- holdingbolag skulle kunna ägna Församlingen har möjlighet att 1960 års ecklesiastika boställsut-

Dr Prawitz till Arbetet: medel (sammanlagt belopp 100 sig antingen åt en allsidig pla- köpa aktier för en fjärdedel av redning. Landshövding Ivar 
- Tänkande människor kan ceringsverksamhet - fastighe- fondmedlen, men det i mycket Persson, Skabersjö, är ordföran-miljoner, vår anm) måste ansö- d 

inte undgå att lägga märke till ter, obligationer, aktier, brutto- liten utsträckning. Domkapitlen e. 
den inflationsprocess som pågår. kan göras hos domkapitlet om kraft - eller åt ett speciellt för- får sällan in ansökningar. Utredningsarbetet beräknaf 
Att ha pengar liggande i fonder godkännande av föreningsande- valtningsområde, t ex placering F n pågår en utredning som vara klart någon gång nästa år 
är mycket oförmånligt. Det kan _..:::_ ____ .:..._: _ _::_:..:.:.:.:..::::.::.:.::.:::..:__ _ _:_=::.:=~===-=-=--=-=~~--_::_~..::..:.:::.:..::_.:..:..:._::_.:..:.....:..:.......:::._: ________ .=....__:~-=----
inte vara rätt att pengar som 
kyrkan förvaltat sedan 11 och 
1200-talen ska försvinna nder 
loppet av 100 år. Kyrkan ör i 
större utsträckning få kö a in 
aktier. 

"J ordhunger' 
Kyrkan har ofta beskyl 

Homosexmördaren ännu en gåta 
Flera likheter med växjödådet 

att lida av ständig "jordh ger". Den 42-årige pojkmördaren i Malmö är fortfarande- ducenten, docent Gerhard Voigt, strypning. Men hur har 

~ve F~~~\j~~ngarna av ckle- trots långvariga förhör uruler lördagen - en gåta. En Josef Rovan strypts? Polisen måste invänta den slutgiltiga 
siastik jord har knappast i nå- viktig sak är klar: Mannen är bunden till mordet. I övrigt obduktionsrapporten. e 42-åringen slutade sitt arbete i 
got fall kommit till stånd kyr- har polist>n en rad frågetecken att arbeta med: e Moti- Mölndal överraskarule - flyttningen till Malmö verkar 
kans intresse eller på pal;tora-
tens begäran, utan därför att vet - det hann - eller vågade - man under lördagen omotiverad. Kände han någon för polisen okänd person 
ifrågavarande mark, som ofta är inte ens komma in på. e Har mannen visat homosexuella i Malmö? e Tomas Blomgren-mordet i Växjö förra året 
centralt belägen, erfordrats för 
samhälleliga ändamål. Kjyrkan drag tidigare? "]ag trodde det var en flicka", sa han på företer flera likheter med malmödådet. Polisen kommer 
bör inte hindra eller motjtrbeta fredagen till polisen om sitt offer. Under lördagen tog "om det anses motiverat" att titta på ouppklarade brott. 
samhällsutvecklingen m n å 
andra sidan bör man se 11 att han tillbaka den uppgiften. e Dödsorsaken är enligt ob- Finns det speciell orsak i Växjö-fallet? 
när kyrkan gör det bor11erliga .. .. . .. . .. .. ·· 
samhället en tjänst ho inte Forundersokmngsledaren, kammar- om att mannen varit så omtocknad obduktiOnsrapporten kommer. ar mer an vad alla nykomlingar har 

fd 'gt .. . ... •1 ... t åklagaren Sten Runerheim ingav på av långvarig spritförtäring att han Den rättsmedicinska undersök- i staden gör. Vi vet ännu inte om 
~mb11 gobr. Sklg SJafV. en.o Jan

1
s · lördagens häktningsframställning mot verkligen trott att han lockade in en ningen har utförts av docent Gerhard han hade skaffat något arbete -

e. asta o ]e ~en _or .. a. ~p a- pappersbruksarbetaren. Rubricering- flicka i lägenheten faller därmed. Voigt i Lund, som säger: kanske skulle han börja arbeta på 
cermg av kyrkliga forsall mgs- en: mord. Kammaråklagare Runerheim till - Obduktionen är klar. Men ännu måndag. 
medel är utan tvivel större ~n detalj klarnade ~å lördagen. A r: b e t e t: äterstår. kompletterande undersök- så vitt polisen vet har 42-åringen 
skogsegendomar. Dodsorsaken var strypmng. Obdl!k- _ Under lördagen Inriktade vi oss mngar mnan ett deflmhvt utlä~nde inte tidigare gjort sig skyldig till 

bonen drog ut .. på tiden och P.åg1ck på att klarlägga händelseförloppet kan . avges. Bl a -~å~te v1ssa r~tts- homosexuella övergrepp. 

Storegendom långt In på _lordagsnatten. Darmed och att binda mannen vid vissa de- kemiska .. unde:soknmgar utfaras. 42-åringen kommer närmast från 
kan det trollgen slås fast att 13- taljer. Vi skyndar långsamt. Motiv Prov~n sands .. till S~ockh~lrn Mera Mölndal. Där slutade han på egen 
ärmgen redan var do~. då han mlss- och bakgrund kommer vi till först ~~n ]ag 1~te _saga - Jag banv1sar till begäran sitt arbete för en dryg vecka 

Ett typiskt exempel på sådant hand~ades med stryk]arnet. .. . . längre fram. Jag vill inte släppa ut forunderso~m_ngsledaren._ sedan. 
förfarande kan byrådire!Ctör A _Pollsen arbetad~- ~ycket forsJkt~gt nägra uppgifter om de detaljer som Det slut~plhga .. ob~ukhonsprot~k~_l- Mannen är sklld sedan några år. 
N , D mk . 1 . d v1d de fortsatta forhoren under lor- framkornmit De kan vara olämplig let torde mte forellgga klart forran 1 'tt t'd' "kt k h d h n 

eu_man pa o ap1t et L Lun d!lgen. Man ville främst klarlägga läsning för ~llmänheten. mot slutet av veckan. ttb 1 lgare a ens ap a e a 
beratta om: handelseforloppet . Mordet på Thomas Blomgren l e arn. .. 

. .. - Det k a n också fmnas saker Växjö för ett kna t år sedan före- Uppenbart ar att pappersbruksar-
- V1 har under de naste 42-åringen torefaller att ha fattat som av andra orsaker inte bör PP betaren åtminstone periodvis har haft 

åren sålt ett ganska stort antal förtroende för de. polismän som hör komma ut. Först när det slutgil- :r /m~~::: tetaljer paralleller med spritproblem. Sedan han i måndags 
brukningslotter till Lundi5 stad honom. H.an har n1:te br_utlt sa~man tiga obduktionsprotokollet förelig- a 0 ~- • . kom till Malmö har han hela tiden 
för 5,8 miljoner. I stället förvär- då han fatt redogor.a for detaljerna ger och vi kan jämföra med man- - VI har annu. inte hat~. al_l,led~mg varit mer eller mindre berusad. 
vade vi vår största 'orde endom· krmg det f~~ktan~arda ~~ottet. nens berättelse kan det verkliga att kontakta polisen i V~jo, :>&ger 42-åringen har i olika omgångar 
S h 1 . Sk l K~. k'l • Man har annu mte berort frågan skeendet klarläggas med ltiirre kammaråkla~are Runerhe1m. V1 ar- varit anställd som pappersbruksarbe-

vane o m l urup. opes l - om motiv. säkerhet betar metodiskt - en sak 1 taget. tare 1 Mölndal Han är ursprungligen 
lingen var 1.470.000 kr. Vid de första förhören under fre- • .. Först måste vi klarlägga det aktuella från Gävle-trakten , 

d.agen sa pappersbruksarbetaren om ::å~ga bitar i handelsekedjan åter- fallet. Naturligtvis kommer vi senare De personer so~ varit i kontakt 
s1tt offer: ~t annu atltj lnfoga.Mlnget ltyl derkpå i den mån det finns anledning att med honom betecknar honom som 

-Jag trodde det var en flicka. ?- mannen __ uger,, en .Po sen an samarbeta med andra polismyndlg- lit t .. åld . 
mte heller for narvarande slå fast a anna an v SBIT.J-Holding bola~ 
att han 1 n t e gör det. heter. -:- Han verkade forsynt, anser en 

För något år sedan kpm dr e TOG TILLBAKA kvinna. 
Bassler upp med det r4dikala e EN GÅ T A - Han var Inbunden, klagade 
förslaget att kyrkan skulle bilda Under lördagen tog mannen åt- e STRYPNJNG ibland ö,ver nervbesvär, säger en 
ett holdingbolag Hassler· minstone delvis tillbaka de uppgif- 42-åringen är alltså fortfarande en man. 

_ :pastorat o~h försa~lingar t~!na. Han medger att han redan från Obduktionen visar att dödsorsaken gåta för utredningsmänn_;m. - ~;Ians pro~lem med spriten gjo~~e 
k 11 å . dl ch borjan såg att 13-ärmgen var en var strypning, Men polisen vet Inte - Han kom till Malmo fyra dagar att VI fiCk balla honom under sar

s._ u __ e g m som m~ emm~r 0 pojke. hur Josef Rovan strypta Detta är en före mordet. Tydligen reste han inte skild uppsikt, säge~. en arbetsledare. 
fo~varva andelar l forenmgen. Detta kan tyda pA att det är frAga av de detaljer som man väntar att hit helt på vinst eller förlust. Han Ingen tycks ha markt några homo
Vinsten skulle utdelas på ande- om ett rent homosexbrott Teorier få "kontrollerad" då den slutgiltiga hade åtminstone hyrt en bostad. Det sexuella tendenser hos 42-åringen. 

/ 
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l Önnarp Kattunge 
föds· upp me.d napp 

Elisabeth Askner malar här sin skyddsling. 

Lilla Elisabeth Asknor, önnarp har tagit på sig ett stort ansvar. Hon. 
har nämligen blivit styvmoder åt en liten svart kattunge som förlorat 
sin mamma .. Ursprunligen rörde det sig om en hel kull. Kattungarnas · 
belägenhet observerades hemma på gården när de en dag 'kom fram all
deles uthungrade. 

Hela kullen av kattungar tog man J nappflaskan och nu äter den med 
dock inte hand om, men lilla Elisa- glupsk aptit så fort den blir bjuden 
beth fastnade för en av dem, en hel- på mat. Hälften mjölk och hälften 
svart liten krabat . Problemet var grädde är receptet och på de 14 da
emellertid att på lämpligaste sätt ge gar Elisabeth har haft hand om katt
den mat. Men Elisabeth fann på råd. ungen har den vuxit snabbt och trivs 
Hon kom att tänka på nappflaskan nu utmärkt med sin matmor. 
till sin älsklingsdocka. Flaskan var 
lagom stor att mata kattungen med. 

Den lilla kattungen fann tröst 

Skurups knattefotboll 
har spelat ny omgång i serien. I för
sta matchen vann lag Sven Jönsson 
över Olle Jönsson med 1-0. Målgö
rare var Ulf Johansson. Andra mat
chen rom gick mellan Göte Jönsson 
-Christer Andersson slutade 2-0. 
Målgörare Kent Lindahl l, Christer 
Andersson l. l tredje matchen mel
lan Bengt Erik Persson~'>ture Lars
son segrade Bengt Erik Persson med 
5--0. Målgörare var här Bo Anders
son 4 och Jonny Waldner l. Tabell
ställning: 

Göte 32015--34 
Sven 3 2 O l 2-2 4 
Christer 3 l l l 3--3 3 
Sture 3 l l l 4-7 3 
Rulle 3'-J. O 2 2-4 .' 2 
Skytteligan: Bo Andersson 5, Ihge-

mar Gertsson 3, Kent Lindahl 3, Ulf 
Johansson 2, Jörgen Malmkvist 2. 

Nästa matcher i serien spelas på 
måndag. 

Slimmingepensionärer 
på utfärd till Andrarum 

Slimminge kyrkliga arbetsförening 
har haft utfärd för de gamla i Slim
mingetrakten. Ett 40-tal pensionärer 
deltog i utfärden, som gick med ar
betsföreningsmedlemmarnas egna pri
vata bilar. Målet för utfärden var 
Andrarum. 

Från församlingshemmet i Slim-· 
mingeby färda•les man över Sövde
borg, Sjöbo, Vollsjö och Vallarum till 
klockaregården i AnP,Yarum, där kaf
fe intogs. Efter detta blev det besök 
i Andrarums kyrka .'·som visade den 
vackra silveruppsatsen. 

Kyrkobesöket avslutades med an
daktsstund som hölls av kyrkoherde 
Sjölin. Kantor Hanna Leion, Slim-1 
mingeby, medverkade med att sjw1ga 
Beethovens Lovsång. Vid hemfärden 
från Andrarwn fick var och en ta 
den väg som de tyckte var bäst ocb 
vackrast. Dessförinn·an hade pensio
närerna dock tackat arbetsföreningen 
för en trevlig dag. 

Bågskyttets Dag 
firas i Skurup 

En speciell propagandadag för båg
skyttesporten, "Bågskyttets dag" 
kommer att ordnas över hela landet 
Kristi Himmelsfärdsdag. Anledning
en till propagandadagen är att Sven
ska bågskytteförbw;ulet fyller 25 .år. 

I Skurup kommer också propagan
dadagen att hållas och för arran
gemangen står Skurups bågskytte
klubb. Alla intresserade hälsas väl
komna till idrottsplatsen mellan kl. 
10-13, där medlemmarna i klubben 
kommer att · ta hand om besökarna. 
Klubbens skyttar kommer att hjäl-
pa till och visa till rätta hur man 
hanterar pil och båge på rätt sätt. 
Besökarna är även välkomna in i 
klubbstugan, där · det blir kaffe. 

Som ett led i jubileumsfirandet 
kommer Sverige även att svara för 
värdskapet vid VM. Tävlingarna ar
rangeras i Västerås den 19-25 juli. 

et bästa med bågskyttesporten är 
att det är en sport för hela famil
tlen. Alla kan vara tillsammans, an
~ingen man bedriver bågskyttet som 
tävlingssport eller enbart för mo-
tions skull. · 

6. km från skolan. 

Fler till 
vårdyrkena 

Husmoderskurserna för de kvinnli
ga eleverna betraktas som en nöd
vändig kvalifikation och ett språng
bräde till vårdyrkena. För ytterligare 
specialisering kommer man nästa läs
år att anordna en särskiM förbere
dande kurs för vårdyrken med siltte 
på det kommande behovet av perso
nal vidlänssjukhemmet som byggts 
ut i Skurup. 

Kursen är grundläggande för vd-a
reutbildning inom skHda vårdyrken 
och bHr dir~kt meriterande för inträ
de till specialskolor för utbildning i 
sjuk-, 'barna- och å·ldring;svård. 

På sc'hemat står bl. a. Ulpptaget kur
ser i ana tom och fysiologi, P5Y'kolo
gi och vård av sjuka, barn och åld
ringar. , 

11 deltidskurserna med utbildning 
inom praktiskt taget aHa yrken plus 
språk, har man tillsammans med nyt
tohobbykurserna 300 elever. 

Nytt är instntktionskursen för sys
selsättningshandledare. Den kursen är 
särskilt avsedd för dem som siktar 
9på något av vårdyrkena. F. ö. finns 
det också en speciell kurs för hem
samariter under 3 dagar i veckan, 
J:telt gratis liksom all annan under
visning vid yrkesskolan. 

AGP 

Vid senaste SM i tavelskytte del
tog t. ex .. 19 äkta par i en speciell 
familjetävling. Det finns också exem
pel på att personer som börjat med 
bågskyttesporten efter det att de pas- ;t'_a .... ..,...,.===========~ 
serat halvsekelgränsen ändå blivit 
toppskyttar. Skurupsborna bö.r såle-
des ta tillvara chansen att få en lek-

Skurups yrkesskota ! 
kommer att hålla avslutning på del- f 
tidskursverksamheten i dag onsdag ' 
kl. 19.30. Avslutningen kommer att 
äga rum i grundskolans auila. Pro
grammet kommer att iniedas med 
musik av Skurups musiksällskap un
der ledning av musikfanjunkare Ing
var Åkesson, Ystad. Sammanlagt blir 
det fem olika musiknummer och man 
inleder med Richard Eilelllbe.rg "Die 
Miili·le in Schwarzwald". Därefter 
blir det J.oel Olssons "I våretid", Jo
sef Haydn "Minuet and trio", Jaro
mir W einberger "Polka ur operan 
Schwanda the Bagpiper" och sist 
Axel Fredriksen "Köbenhavner-

J marsch". Efter denna inlednin.g kom
mer yrkeskolans rektor Herluf Lind
ström att ge en k,ort redogö,·else för 
läsår.et innan skolstyrelseordf. Gun
nar Hansson, Angsro håller avslut
ningsanförande. Sist följer premieut
delning till eleverna varefter man 
a·vslutar med nationa,lsången. 
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Motorhistoriska klubben 
på matsäcksträff i Skurup 

De skånska veteranbilsamlarna 

alla tillhörande nybildade "skåns

ka motorhistoriska klubben" var i 

går Kristi Himmelsfärdsdag sam
lade i Skurup till klubbens första 
verkliga träff med fordon. För att 
vara första gången medlemmarna 
samlades var inte uppslutningen 
dålig. Redan strax efter middags
tid började de första fordonen drop
pa in hos fabrikör Manfred. Alm
kvist, som var värd för träffen, och 
fram emot tretiden på eftermidda
gen hade ett 20-tal infunnit sig. 

Klubben som bildades i januari i 
' år, har ungefär 50-talet medlemmar 

och det var således nära hälften som 
slutit upp kring första t11iiffen · ute i 
naturen. Denna var ordnad som "mat
säcksträrff" och gräsmattan vid Eriks
torget kom väl till pass som rast
ställe. Man fick faktiskt en vision 
av att ha hamnat på "det glada 20-
talet" både med tanke på fordonen 
och muntert mumsande klubb- ---'--~"~="'=~= 
medlemmar med familjer. Dagens värd, fabr ikör Manfred Almkvisl, Skurup, förevigar fabrikör 

Ord!f. och en av initiativtagarna till Rolf Andersso n, Gislöv, i sin T-Ford lastbil från 1925. 

kLublben är ing. Carl-Åke Blomstrand, 
Eslöv. Han omtalade att syftemålet 
med motomistoriska k1ulbben är att 
bevara de gamla bilarna som finns 
och som går:.. att-komma.. åt. och- ru.sta 

npp. Det finns ett stort intresse för Inom klubben finns dock utsedd en 
att bevara de gamla veterankärrorn2 särskild reservdelsmästare med upp
bland klubbmedlemmarna. Reservde. gift att försöka ta reda på alla gamla 
larna är emellertid det största kruxet. skrotbilar. Framförallt innebär det att 

--------------------------------~ känna till alla skrotfirmor i Norden. 
Det gör den person som nu innehar 
den ansvarsfulla posten som reserv
delsmästare, berättar ordf. Blom
strand. 

Naturligtvis var intresset stort för 
träffen även bland skurupsborna som 
tog tillfället i akt att titta på alla 
de gamla klenoderna som stod upp
ställda kring f:a Biltjänst, vars in,ne
havare är fabrikör Almkvist. Och 
visst fanns det många ol'ika modeller 
och årgångar att studera från fabri
kör Almkvists Ford årsmodelll914 till 
Buick årsmodell 1925, Dodge 1922 och 
en hel del Fordveteraner både per
son- och lastbilar. 

., 



Inge Hensson med maka Mergil och 
sönerna Rolf och Bert bullar här upp framför sin Chrysler av 

Skurup fortsätter på 
den inslagna vägen: 5-0 

Skurup fortsätter med sin trevliga vana att vinna ~-segrar och 
denna gång var det Järrestads FF som fick se sig slagna med dessa 
siffror. Resultatet var klart i underkant och med litet mera skärpa hos 
hemmaanfallet borde det ha blivit minst det dubbla. Skurup domine
rade matchen från början till slut och gästerna hade knappast någon re
jäl målchans. Järrestad var det absolut svagaste lag som har gästat Sku
rup i år och saknade totalt varje tillstymmelse till ordnat spel. 

årgång 1925. 

Nu är det väl .troligt att laget hade Järrestads svaga insats är naturligten speciellt olycklig dag ty man har vis att hemmalaget gjorde en av ju ändå haft vissa framgångar tidi- sina bästa matcher 1 år. Försvaret gare. Den ende som kan få godkänt spelade mycket säkert och kedjespebetyg är målvakten N Persson trots Jet klaffade perfekt i synnerhet unatt han gjorde en svår tabbe vid der första halvleken då man gick första målet men i fortsättningen fram i flera fina kombinationer med presterade han flera utmärkta rädd- farliga tillbud som följd. Målvakten ningar och räddade laget från ett än- Olle Jönsson hade en av sina lugnu stön·e nederlag. Det bakre för- naste dagar och trebackslinjen var svaret sopade undan ganska bra men för dagen absolut omutlig. 
något uppspel till kedjan blev det Ytterhalvorna stoppade de flesta aldrig tal om. Om det berodde på järrestadsanfallen redan vid ett tidetta bristande understöd eller om digt stadium och matade kedjan födet var egen oförmåga hos kedjan redömligt. ·Samtliga anfallsspelare får må vara osagt men något virrigare högt .betyg och skall någon nämnas anfallsspel än det Järrestad preste- särskilt får det bli vy Rune Olsson rade är det länge sedan man skådat. för hans fina framspelningar och all-En starkt bidragande orsrak till tid målfarlige Göte Jönsson. f 

JARRESTADSMALVAKTEN räddar framför Göthe Jönsson. 



Skurupstjuvar 
snabbt gripna 

Ett inbrott där tjuvarna blev tag

Omorganisation av 
undervisning i Skurup 

na på bar gärning inträffade vid 
se:n enligt förslaget att låta årskurs 22-tiden på onsdagskvällen i Sirius-
8 omfatta fem paralleller och års- ordens lokaler i Skurup. Det var 
kurs 6 paralleller. Vidare beslöt man två Skurupsynglingar i 18-årsål
hos länsskolnämnden begära att dela dern som stod för inbrottet. Tack en klass i 9 Y. En begäran lades 

Utökningen av antalet parallell
klasser vid Skurups grundskola 
till hösten gör att man var tvungen 
att företa en viss omorganisation 
av undervisningen av de högre 
klasserna för bättre utnyttjande 
av undervisningslokalerna. Ett för
slag om inredande av ämnesrum 
som gjorts av tillsynslärare Ove 
Nilsson var därför uppe vid skol
styrelsen senaste sammanträde. 

Förslaget går ut på att inreda fyra 
av de nuvarande lärosalarna vid nya 
Centralskolan för ämnesundervis
ning. Utrustningen av de planerade 
ämnesrummen blir närmast ny skåps
inredning, nytt kortsystem, anskaf
flmde av bandspelare och projekto
rer samt mörkläggningsanordningar 
för en sammanlagd kostnad av 12.000 
kronor. Skolstyrelsen beslutade · i 
princip att godkänna det framlagda 
förslaget om inredande av ämnes
rum och beviljade 5.000 kronor till 
att i första hand inreda ämnesrum
met för geografiundervisning. 

skolstyrelsen hade även att ta 
ställning till ett framlagt förslag 
om utrustning av klassrummen för 
mellanst,adium varvid kostnaderna 
för vart och ett klassrum beräknas 
till 13.000 kronor. Förslaget som 
gjorts upp av studierektor Per Sjö
din består närmast i en förbättring 
av inredningen i klassrummen med 
inmontering av speciella skåp och 
hurtsar för ritmateriel och av ut
rustning. Vidare separata arbetsplat
ser längs ena kortväggen och utfö
rande av anslagstavlor från golv till 
tak längs ena långväggen i klass
rummen. Dessutom upptar · förslaj!et 
insättning av bänkar och bord.- av 
speciell typ som lätt kan placeras 
om, för grupparbetet. Även filmdukar 
ech flanellografer samt speciella 
kartsystem hör till den föreslagna 
nyutrustning. Orgeln i varje klass
rum föreslogs också bytas ut mot 
ett piano. skolstyrelsen beslöt även 
här att i princip tiilstyrka det upp
gjorda förslaget och beviljade en 
summa på 8.500 kronor i första hand 
för upprustning av ett klassrum i 
årskurs 6. 

En del av de andra ärendena upp
tog reparationsarbeten och skolsty
relsen beslutade att företa reparation 
av vaktmästarebostaden i Sandåkra. 
Vidare beslutade man att feja skor
stenen på nya centralskolan samt ut
föra vissa smärre reparationsarbeten 
på rektorsexpeditionen och i metall
verkstaden. Däremot beslöt man att 
uppskjuta en planerad reparation 
för att förbättra akustiken i grund
skolans aula. 

Organisationen för nästa läsår vid 
grundskolan var också uppe till för
handling och här beslöt skolstyrel-

också in till länsskolnämnden att få vare att händelsen observerades av 
undervisningsskyldigheten fö~ skol- förbipasserande personer kunde 
chefen nedsatt till O eller inga tim- polis tillkallas omgående, som 
mar alls, för studierektor till 8 tim- snabbt var på platsen. 
mar, tillsynslärare 4 timmar och Tjuvarna hade knappast hunnit 
yrkesvårdslärare till 20 timmar per vittja någonting när de greps. De 
vecka. Skolstyrelsen beviljade även hade tagit sig in genom ett fönster 
skolchefen semester den 25/5-1/6, som stått på glänt till källarlokalen. 
till vik. under tiden utsågs Hei:lof Sedan hade de berett sig tillträde till 
Lindström och som vik. för rektors- bottenvåningen och bL a. genom
tjänsten vid yrkesskolan utsågs un- sökt köksregionerna. När Skurups
der tiden studierektor Per Sjödin. polisen kom till platsen hade tju
Rektor Lindström beviljades semes- varna hunnit gömma sig i källaren. 
ter mellan den 3/7-14/8 och den öv- De observerades emellertid snabbt 
riga personalen vid skolan fick ock- och kunde tas om hand. Enligt upp
så sina semesterar beviljade till i gift till polisen var de båda yng-
skilda omgångar. lingama på jakt efter sprit. 

Inger Lönnhorn blev mästare 
på 200 m i Skurups korpskytte 

Skurupsverkens korplag; fr. v. Kurt Andersson, Arthur Christensson och 
Axel Mårtensson. 

Dagens sensation vid korporations skjutningarna i Skurup under Kris
ti Himmelfärdsdag svarade onekligen pricksäkra kvinnliga skurups
skytten Inger Lönnbom för, som eft ter hård duell med Axel Mårtens
son, Skurupsverken tog hem mäster skapet på 200 meter. Korporations
mästare på 300 meter blev Gösta K vant på 198 poäng, två poäng före · 
Sven E. Rödseth. 

I lagtävlirl.gen segrade Skurupsver- striden på 200meter blev som nämn b 
ken som hade ställt upp med ett sä- en hård duell mellan Inger Lönnborr 
kert la-g. Tvåa i lagtävlingen kom och Axel Mårtensson. Bägge låg p~ 
Byggmästare Nyström och trea blev lika poäng efter första omgången och 
statsanställda. Skjutningarna ägde omskjutning fick ordnas. Här segra· 
rum i idealväder på Skurups skytte- de Ing-er Lönruborn med 96 poäng fä
bana och goda re-3ultat uppnåddes re Axel Mårtensson på 94 poäng ocl\ 
överlag bland skyttarna. Mästerskaps- blev därmed korpmästare på 200 me-

' 

ter. Efter skjutningarna följde pris
utdelning som förrättades av skytte
föreningens ordf. d\.sp. N. O. Jönsson, 
S'kurup. l 



Bilveteraner träff 

Lars Sjöstedt, Barsebäck, kom med flaggan i topp på sin Chevrolet från 

1931 niir han kom till Motorhistoriska klubbens träff i Skurup. Ti!l höger 

i samspråk med värden i fabrikör Manfred ALmkvist. 

Skånska motorhistoriska klubben gräset invid Erikstorget i Skurup 
var under torsdagen samlad till en bullade man upp medhavda matsäc
trevlig träff i Skurup, den första sen kar. 
klubben bildades i början på januari Bland ekipagen som fanns på plats 
detta året. Ett 20-tal veteranbilsam- och som kommit dit för egen maskin 
!are hade mött upp och värd var märktes en Buick 1925 års modell, 
fabrikör Manfred Almkvist, Skurup, en Dodge 1922 års modell och en hel 
själv ]{änd för att ha en verkligt fin del gam la Fordbilar. Klubbordf är 
raritet i sin bilsamling - en Ford ingenjör Carl-Åke Blomstrand, Eslöv, 
från är 1914. Klubbmedlemmarna1som kunde omtala att det blir flera 
hade sina familjer med, och i grän-gsådana träffar i sommar. 

Sensation i Skurup 
av kvinnlig skytt 

Fyrväppling i skurupsskyttet; fr v Ann Marie Jönsson, Maj Lis Röseth, 

Eva Olsson och Thyra Nilsson. 

Kvinnliga skurupsskyHen Inget· Lönnhorn gjorde sensation vid 

korporationsskjutningarna i Skurup genom att ta hem korpmäster

skapet på 200 meter . . Segern föregicks av en hård duell mellan Axel 

Mårtensson, Skurupverken, och d~t var först efter omskjutning som 

Inger Lönnhorn kuncle bärga hem segern. På 300 meter gick miister

skapet till Gösta Kvant, som vann med 198 poäng. 

Resultat: Mästerskap 200 m: l) 
Inger Lönnborn, Byggm Nyström. 
194, 2) Axel Mårtensson. Skurupsver
ken, 194, 3) I Dahlberg, Byggm Ny
ström, 191, 4) Kjell Arne Olsson, 
statsanställda, 189, 51 Håkan ,Johns
son, VoV, 188, 6) Elvir Lindkvist, 
Fria Yrken, 186. 

Mästerskap: 300 m: l) Gösta Kvant, 

Damkl ass: l) Tyra Nilsson, Pek
pinnen 94. 2) Inger Lönnborn, Byggm 
Ny~tröm 94, :1J Ann-Marie .Jönsson , 
Pekpinnen 93, 4) Karin Weberg, 
Kommunalanställda 88, 5) Eva Ols
son, Br Andersson 80, 6) Birgitta Ols
son, Kommun3lanställda 74, 7) Ag
neta Nilsson, Nils~ons familjelag 73. 

Klas I-II: l) Börje Palm, Mejeriet 
Kontorsanställda, 198, 2) S E Rödseth, 100, 21 Kejll Jönsson, Br Andersson 
Söderåsens, 196, 31 N G Olsson, Bygg- 99, 3) Håkan Johnsson, VoV 98, 4) 
mäst Nyström, 193, 4) H E Hansson, 
VoV, 191, 51 Lennart Bergh, Hant- Ingvar Dahlberg, Byggm Nyström as, 
verkarna, 190, 6) Karl Månsson. 5) Axel Mårtensson, Skurupsverken 

SLLMA:. 1
1
84. l) Sk k 294 98, 6) Bror Andersson, Svenssons 

agtav mg: urupsver en , . . 
2) Byggm Nyström 290, :l) Statsan- Åken 97, 7l KJell Arne Olsson, stats-
ställda 285. anställda 96, 8) Arne Andersson, 

Individuella resultat: Skogsanställda 96, 91 Elvir Lindkvist, 
Klass V: l) N G Olsson, Byggm . . OJ 

Nyström, 98, 2) Gösta Kvant, Kon- Fna Yrken 96, 10) KJell Arne sson, 
tors 98. statsanställda 96. 

Klass IV: l) A Christensson, Sku-
rupsverken 99. 2) L Berg. Egna Före- • • 
tagare 97, 31 Oskar Olsson, Lantbru- Slo1Jmgebarn 
karna 97, 4) Karl Månsson, SLMA o .. .l 
96, 5) Gunnar Nilsson, Br Andersson skalJ varstana 
96, 6) I Jönsson, scaniabilar :>4, 7) 
Tore Jönsson, Mejeriet 94. 

Klass Veteran: l) Hjalmar Pers
son, Fria Yrken 93, 2) Wilhelm Pers
son, Skogsanställda 36. 

Klass III: l) Hans I Mårtensson, 
Skogsanst 95, 2) Kjell Ake Nord
ström, skogsanställda 94, 3) Gunnar 
Nilsson, Nilssons familjelag g2, ~) 
Erik Hansson, Lantbrukarna 39, 5) 
K' el! Andersson · 

Skolbarnen i Skillinge skall lystra 
till appellen "Håll Skåne rent!" Den 
4 juni sätter de i gång storstädning 
längs strandremsan Skillinge-Kyhl, 
omtalar folkskollärare Axel Lancing. 
Det ser bedrövligt ut just nu vid 
stranden med plåtburkar, tunnor, 
papper och annat skräp liggande 
överallt. 



Sklnska Dagbladet - M~ndagen den 31 maj• 1965 
------~-----------------------------

Fusionen gicl{. igenom i Skurup 
Blentarpsleverantörer knorrade 

Endast ett 40-tal föreningsmed-
lemmar hade inlunnit sig till års
stämman med Skurups mejeriför
ening på lördagen för att slutgil
tigt stadfästa fusionen med ·Skå
nemejerieL Fusionsförslaget blev 
dock godkänt med erforderlig ma
joritet, men en livlig diskussion fö-

CUF-UNGDOMARNA I SKURUP 
HADE NATURSTIG I KASBJER 

, regick beslutet. N;\r'!arande på års
stämman var även dir. Einar Hel
gegren, Skånemejerier, som hade 
att klargöra aUa de ställda frågorna 
från medlemmarna. 
Årsmötet, som hölls på Skurups 

hotell, började med att mejeriför
eningens ordf. rektor Gunnar Knuts
son hälsade välkommen. I sitt häls
ningsanförande be;örde han för
eningens 70-årsjubileum under verk
samhetsåret och pekade också på ut
vecklingen under åren, som nu fört 
fram Skurup till det största ostmeje-

, riet i Skåne. Efter hälsningsanföran
. det övergick man till förhandlingar 
, med genomgång av verksamheten. I 
denna, som redan återgivits i den
na ·tidning, pekades särskilt på den 
minskade mjölkinvägningen under 

1 året, en minskning som tenderar att 
l fortsätta inom nuvarande upptag
! ningsområde. Även de gjorda av-l 
skrivningarna blev föremål för stäm
mans intresse och här hoppades Gun-~ 

l nar Svensson, Beddinge, att man ge
l nom dessa betydande avskrivningar 
kan vänta ett bättre 'mjölkpris vid 

. inträde i Skånemejerier, då företa
gets ekonomiska ställning redan nu 
konsoliderats väsentligt. 

Vid valen blev det omval på de i 
tur. avgående styrelseledamöter
na Gunnar Knutsson, Skurup, An
ton Andersson, Solber,ga Ny gård, Hu
go Lönrubom, Lilla Nellevad, och 
Sven Ingvar Jönsson, Mossby. Av 
suppl. omvaldes hrr Ove Larsson, 
Slimminge 13, Birger Anders
son, Krågarp 4, Oscar Ol:sson, St. Nel
levad och nyvaldes Ragnar Jönsson, 
Vrångabäck efter Fritz Andersson, 
V. Nöbbelöv, som avsagt sig åter
val. Till revisorer valdes förutvaran
de Gurinar Larsson, Hyltaslätt och 
Nils Andersson, S~imminge 11 och 
ersättare blev Elinar Nilryd, Lindby, 
och Gunnar Andersson, Banetorp, 
Bed dinge. 

Efter detta togs fusionsärendet upp 
till behandling. Här inledde dir. Hel
gegren med att lämna några syn
punkter på fusionen och vad som 

Ordf. Ethel Persson och sekr. Britla Bengtsson i Skurups CUF-avd. 
full färd med att examinera växter på en av kontrollerna. 

hänt på sista tiden inom S<kånemeje- Dussintalet ungdomar deltog un.der 
der. Han framhöll därvid att en söndagen i det Naturstigsprogram 
successiv utbyggnad av ystningskapa- ~om _lagts upp av S.ku.:ups CUF-avd: 
citeten håller på att ske vid Sku- 1. Ka~bJer. Det _lumrmga o~~det 1 

rupsmejeriet. Genom detta kommer l sm fors~mmargrpnska var tJus. ~gt att 
·'"!kl . vandi·a 1 tyckte deltagarna. Sa gott 

~JO evera~erna till Skuru~ att som hela området, som upptar ett 
oka och driftsrådet kommer 1 da- par tunnland, fick ungdomarna söka 
garna att ta ställning till omlägg- igenom för att finna de kontroller 
ning av skjutssystemet så att även som satts ut. 
mjölk från nerlagda Sjöbo mejeri Kor;trollen1a va1· 13 till antaJ.et o~h 
kommer att gå till Skurup. de tgallde f()r deltagan"'la att på v1:;s 

Samarbetet med Påhl.ssons mejeri- utsatt tld soka upp dem. På vru·Je 
er och Malmö Nya Mejeriför. fördes ställe fanns ocksa olika frågor att 

besvara, både praktiska och teore
tiska. En hel del frågor på olika 
växter hade lagts in och materialet 
var hämtart från området. Tiden att 
genomföra tävlingen var två timmar. 

Det var första gången. som Sku
rups CUF-avd. o1'<inat med Natur
stig, men säkedigen inte den sista. 
Alla var ense om, att dert var ett 
ypperligt sätt för motion och av
koppling. Efter tävlingen samlades 
alla deltag'arna och plockade fram 
matsäcken varefter man låg och njöt 
av det fina söndagsvädret. 



70-tal varmblod och ardenner· 
med på premiering vid Brodda 

Sloel Rediviva med föl från Broddastuteriet visas här upp av stallför
man Lauritz Pedersen för premieringsnämnden. 

Premiering var under fredagen ordnad på Brodda stuteri vid Sku
rup. Det största flertalet av de 70-tal hästar som ställde upp var varm
blod från Broddastuteriet, fina ungston och hingstar. Men även arden
ner fanns med och dessa mönstrades på slutet. Premieringarna och 
bedömningarna sköttes av kapten O. Kjellander, Flyinge. 

Pastor Hans Biennow gästade 
kyrklig ungdomsdag i Skurup 

Pasfor Hans Blennow, Åkarp samtalar här med konfraktsprost Sigrid 
Liljekvisl, Källstorp. l bakgrunden skymlar de ungdomar som var med 

på ungdomsdagen. 

Kyrklig ungdomsdag inom Vem- Bodil Hartell, Malmö, ackompanje
mcnhögs, Ljunits och Herrestads kon- rade. De närvarande ungdomarna 
trakt hölls under söndagen på Sku- lyssnade intresserat till vad den kän
rups nya församling·shem. Ett 100-tal de TV -prästen hade att säga och att 
ungdomar hade infunnit sig till träf- sjunga och på slutet blev det fak
!en, där programmet bt. a. upptog ett tiskt även allsång. 
lintressant inslag av pastor Hans Bien- Efter detta anförande följde så en 
now, Akarp över egna religiösa visor stunds kaffesamkväm, varefter ung
och sånger. domsdagen avslutades med afton-

Sammankomsten började med att gudstjänst i Slrurups kyrka. Andak
kontraktsprosten Sigfrid Liljekvist, ten hölls av kyrkdherde Stig U1f
Källstorp hälsade de närvarande väl- gaard, MarsvinshO'lm. Närvarande-av 
komna. Därefter sjöngs en psalm in- övriga präster i,nom kontraktet var ~ 
nan ordet överlämnades till pastor också kyrkoherde Gunnar Wallin, 
Blennow. I sitt föredrag lämnade han Skurup, pastor Tord Månsson. Sku
olika exempel på små kära visor som rup, komminister Nils Sjöstrand, Bör- c 
ungdomarna lätt kan lära in. Pastor ringe och komminister Stig Muhr- l 
Biennow sjöng själv sina visor och gren, Slimminge. J 



Spiinnande cupdrabbning i kviill 
mellan Skurup och SimJ.ishamn 

Det är en finalmeriterad kedja Skurqps AlF ställer 
' ' 

upp med i YA-cupen mot IFK Simrishamn i kväll kl. 18.30 

på Skurups idrotsplats. Samtliga i kvintetten spelade näm-

Även säkre målva~ten Olle Jöns
son var med 1962 men i övrigt är 
försvaret helt nytt, 
-På papperet . var nog vårt lag 

bättre 1962 men på plan är dagens 
lag effektivare, säger Iagled~~-~ Pehr 
Olsson i · Sku·rup: Ja, pojkarna spe
lar verkligen tjusig fotboll och vi är 
i form för närvarande. 

Målspottare 

- Trots att Simrishamn . även i 
Ar har ett bra lag tror jag vi har 
en rejäl chans · mot .dem. Vår kedja 
har ju varit på ett härligt .ll)ålspot
tarhlunör på senare tid. Särskilt 
Göte Jönss.on är på alerten och 
svarade lör alla fem målen mot 
Skillinge i förra serieomgåilgen. 

Sedan · den · lyckliga cupmatchen 
mat Ystads IF har Skurup gjort ett 
par smärre ändringar 1 . laget. Hy 
Robin AnderssQn: gör "lumpen" och 
ersätts med Sture Larsson som rti- . 
digare spelade · halvbac.k. Krister An-

Iigen YA-cupfinal 1962 mot östra Torp. De. fem är Sture 

·Larsson, Sven Jönsson, Göte Jönsson, Ken11et Lindberg, och 

Rmte Olsson. Alla tillliörde dock inte anfallet den gången. 

•~=n '1•1~ nij""'"i v, J ~ITT: ~LANGT <tt~ bollen o" .. , :::'~P:.:.f.';g,.:;.:.ktlw~~' Jii"''""' - M oo "'' •koll jag int• 
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SKURUPS TAKTIK inför m.atooen mot Simrish!lmn i Y A-cupen i dag är hemlig och får inte komma 
ut. Tränaren Bengt Skoog, t ~. tJch lagledaren PehT Olsson har gått lite • avsides vid t~·äningen och 

lägger upp ritningarna. ' Hur dessa ser ut fdr vi se idag. 



-Vi känner till Simrishamn· .rätt 
bra, fortsätter Pehr Olsson. I serien 
l fjor vann vi med 4-0 i Simrishamn 
och spelade 1-1 hemma. Simrishamn 
har en farlig innertrio som vi måste 
hårdbevaka. Alfred · Kohpke, Erling 
Persson och Kaj Andersson är inte 
att leka med. 

Tips: Oavgjort 

- Jag tippar det blir oavgjord, 
säger Pehr Olsson. S--8 är ett tro
ligt resultat. Det eventuella omspe
let blir också hårt. Det skulle inte 
förvåna om vi blir ett nytt Lun
narp-Vollsjö-fall ..• 

(Som bekant fick Lunnarp och 
'( allsjö -spela .fyra matcher -i första 
omgången i YA-cupen innan man 
skiljdes åt. Då fick mi!ri efter. 6,5 
timmars spei ·tillgripa straffsparkar). 

I Skurup litar man mycket på tvil
lingarna Oll!l pch Göte Jönsson., Gö
te är ju oerhört farlig som center 
me~an Olle ser till att motstånqarnag 
ihte gör något mål.· Bl a i matchen 
mat Ystads 1F visade han sig verk
ligen på styva linan. 

överraskning 

Den stora överraskningen i skurup
försvaret i förra cup-matchen .var vb 
Rune Karlsson men även hb Bo Hjal
marsson gjorde ett gott intryck. 
· En härlig ryggrad har man i ·lialv

backstrion Bengt Skoog, Bengt HeJd 
och Krister Andersson. . 

Simrishamn inledde starkt i serien l 
och har hela tiden legat bland topp
lagen. I senast'e matchen ·mot serie-~ 
våan Allians · som många anser va

ra seriens bästa lag - förlorade IFK 
~----------~------~~ 

Bruno Fagerlund utställer 
på Färg och Form i Stockholm 
- Av ALLAN ANDERSSON -

Bruno Fagerlund med ett av sina konstverk sin atelje i Beddinge 

Fagerlund guidat och detta är ingen 
liten tur precis. 210 svenska mil att 
kuska runt i spanska bussar är ing
en sinekur, säger Beddingekonstnä
ren, men det bjuder härliga vyer 
a<v det spanska landskapet. { 

Någon utställnin,g före höstens i J~ 



Jl;falmölätare på Skurups-kurs 

Fr v : lärare Jan Hedlund, Limhamn, Sven Persson, Skurup, K H Svens

son, Malmö, brandförman Eric Österberg, Malmö, sam t John S tjärnbom, 

Mnlmö. 

Malmöpedagoger hälsade under tisdagen Skurup. Anledningen till 

besöket var att studiedagar o.rdna ts på platsen. Av de gästande malmö

lärarna var 15 yrkeslärare, som höll till på Skurups grundskola och 

30- talet folkskollära.re på mellanstadiet, som blev orienterade om 

jordbruk på Skurups Iantbrukslwla. 

Gruppledare för de gästande yr
keslärarna var yrkeslärare Sven 
P ersson från Skurups grundskola. 
Tisdagens program gällde först ori 
en tering om yrkesundervisningen i 
Skurup samt besök i skolans verk
stadslokaler. På eftermiddagen följ 
de kurs i sjuk- och olycksfallsvård 
med brandförman Er ic Österberg från 
Malmö brandkår som instruktör. 
Aven på måndagen var yrk eslärarna 

1 
samlade på studiedag, och då gjor

des besök hos Abjörn Andersson, 

Svedala. 

s tudiegruppen på Skurups lan t-

bruksskola var alla lärare tillhöran
de ämnesgruppen samhällskunskap. 
L edare var tillsynslä rare Ru ben Wet
terberg, Malmö, och ämnet för da
gen var aktuella jord bru ksspörsmåL 
Deltagarna fick en orien tering om 
elen nuvarande utveckl ingen av vårt 
jord bruk både inom växtodling, hus
djursskötsel, m ekanisering och eko
nomi. Informationerna gjordes av 
lantbru ksskolans rek tor och lärare. 
Efter lunch fick malmöpedagogerna 
en orien tering om lan tbruksu tbild
n ingen, var efter de b esökte skolans 
jordbruk fö r a tt titta på djur oc 
de olika växtslagen. 

i . 
b 

Studiedagar för Malmölärare 
ordnade vid Skurupsskolorna 

Nllgra av de gästande yrkeslärarna i verksladen på Skurups yrkes

skola tillsammans med gruppledaren. Fr. v. yrkeslärare Sven Persson, 

Skurup, brandförman Eric Österberg, Malmö, John Stjärnbom, Malmö, 

K. H. Svensson, Malmö och Jan Hedlund, Limhamn. 

Skurup hade under tisdagen besök av lärare från Malmö stads sko
lor. Anledningen till visiten i Skurup var att studiedagar ordnats med 
anknytning till skolorna i bygden. På yrkesskolan var 15-talet yrkeslä
rare i gång med kurs i första hjälpen vid olycksfall och på Skurups 
lantbruksskola lårde sig 30-talet folkskollärare på mellanstadiet aktuellt 
om jordbruk. 

Yrkesläraregruppen startade sina ge aktuella och sakliga iniormatio
studiedagar redan under måndagen ner. Det finns elever i städerna som 
llJ.ed besök på Abjörn Andersons även är intresserade av detta och då 
gjuteri i Svedala. Ledare för grup- måste lärarna kunna svara. 
pen var båda dagarna yrkeslärare Tidigare har inga studeidagar äg
Sven Persson, Skurups grundskola, nats jordbruket, sade gruppledaren 
som också fungerade som värd. Strax tillsynslärare R'll!ben Wetterberg, och 
på tisdagsmorgonen samlades man de studiedagar som nu ordnats i 
först t ill getmm~ng av yrkesskolans Skurup var mera på försök. Delta
undervisningslokaler i Sk.urup innan garna informerades under samman
kursen om olycksfallsvård tog vid komsten om den aktuella utvecklin
under ledning a'l' brandförman Eric gen i jordbruket av rektor och lä-
östenberg, M:almö brandkår, rare på lantbruksskolan. Både växt-

. .. odlingsfrågor, husdjurslära, mekani~ 
..?e :ro-tal mellanstadielärare, som sering och ekonomi drogs in i pro

holl t111.. på S'lrurups lantb.r:uksskola grammet. Sist informerades deltagar
~der tiSdagen var .. samtliga s~- na om utbildningen inom lantbruket/ 
hallsvetare. l laroplanen ~n- innan man slutligen gjorde visiter på 
~r. att onentera el~ye:.na om oh~ skoljordbruket oc<h i stallarna. 
narmgsgrenar oc!h därfor måste la- .--------------=-;
rama göra studiebesök på olika fö
retag och institutioner för att kunna 

(. 

.i 
i 
l c 



A VSLUTNING MED SANGSPEL 
VID LEKSKOLANI RYDSGARD ~ 

Vid avslut~ingen sjöngs vårvisor av fr. v. Anelte Hall, Marie Hansson, '7 

Mona Muhrgren och · Karin Hansson. De övriga medverkande skym· ); 

tar i bakgrunden. 

Käcka små barnvisor. sjöngs både solo och i kör av lekskolebär
nen i Rydsgård vid vårterminens avslutning tmder onsdagen. Pro-

grammet var ordnat som sångspel, där alla barnen fick vara med •• 
och agera tmder ledning av förest ån dar en för lekskolan fru Karin 
Andersson. Föräldrarna var inbjudna för att titta och lyssna på 
avslutnillgsprogrammet. 

Lekskolan i Rydsgård, som har ut
märkta lokaler i tidigare örsjö små
skola, har under vårterminen haft 
35 barn. Trots att lekskolan ligger 
utanför Rydsgårds samhälle så att 
föräldrarna får skjutsa sina barn 
anser man inte detta vara något be-

svär. Dessutom fi)'lns det många barn , 
som kommer från den omgivande 
landsbygden. Ingen klagar emeller- • 
tid på att d~t är för långt att fä.r- ' 
das dit. Alla är i stället ense om 
att det är nödvändigt att ha bar
nen i lekskola. 

Det är också mycket som barnen 
får lära sig och de närvarande kunde 
efter sångprogrammet ta sig en titt 
på den utställning som ordnats av 
de arbeten barnen fått göra undcn 
terminen. Där visades prov både p~l 
handarbetsalster, papperssaker ocli 
annat som barnen förfärdiga,i: 

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

Stort gravfält påträffat 
på V abaeksområdet ~i Abbekås 

Sångprogrammet som framfördes bör-, 
jade med att man först hälsade vå~ 
ren med en solvisa, efter detta kom 
visor om resor till olika länder. Al
la som barnen illustrerade med oli-· 
ka dräkter som man klätt ut sig L· 
Efter barnens fnimträdande blev fru 
Karin Andersson avtackad . av för
äldrarna, som också överlämnade 
blommor. 

Våilade annans död 

- dömdes för vårdslöshet 
En man från Skurup dömdes böta 

30 x 18 för vårdslöshet i trafik och 
vållande till annans död. Det i. och 
för sig låga bötesstraffet motivera
des av att även den andra parten 
var medvållande. En man från Kra- l 
geholm hade kört moped i spritpå- • 
verkat tillstånd och fick det känn~' 
bara straffet av 100 dagsböter x SS 
för rattfylleri. • 

En ung man från Örsjö och hans , 
fader stod åtalade. Sonen för att utan 
körkort upprepade gånger inte kun·- ·• 
nat· avhålla sig fr~n nöjet att köra 

Oskar Hansson, Skivarp 22 arbetar på frilägg-andet av gravplilfsen. bil och han · domdes . till 100 dags~ 
stensältningen syns här tydligt. b?ter x 12 kr för grov olovlig kör

nmg. Fadern för att han inte hållit 
~on en i_ Herrans tukt och förmaning 

I samband med iordningställande av Vabacksområdet i Abbekås r det har avseendet och dömdes till 
har man påträffat en samling fomgravar. Dessa håller nu på att ploc- 10 dagsböter x 6 kr. 
kas fram i tiagen för närmare undersökning. Hittills har man funnit P ersoner från Benestad och östra-
sex gravplatser, men . det kanske finns flera inom det aktuella om- torp dömdes för vårdslöshet i trafik 
rådet. Alla är omgärdade av stensättning. till 20 x 5 oc:h 20 x 17. 
Gravplatserna ligger ganska grunt[------------------------------=-=:.::.....~___:__::.:::::~::::.......:.:~:.:.:._----~ 

och djupet torde inte vara mera än 
knappt en halvmeter. Det var tmder 
pågående pålningsarb~te för tomtin
delning som man påträffade fynden. 
Arkeolog från Ltmd tillkallades, som 
varit OC'h synat grr-.vplatsen. Närma
re undersökning torde det bli inorrl 
de. narmaste <lagarna. . '· . ' . ' 

Någi·a av -- de påträffade gravarn!i] 
är•. båtf:ormade. Aldern är ännu i'1ltel 
fastställd. Alla gravarna är stenom
gärdade och innanför denna har man 
öckså funnit aska. Vad man väntar 
sig är att fortsatta utgrävningar skall 
ge fynd av redskap eller urnor. Tills 

1 vidare kommer byggförbud att ut· 
1

1 

färdas för den aktuella platsen, men 
detta kommer troligen att hävas se
nare när fyndplatsen är fullständigt 

------- undersökt. 



l Skurup • 

300 P A SKOL-DM I SKURUP. 300 skolungdomar från Anderslöv och Svedala tävlade i Skurup. Samman

lagda resultatet blev att Skurup segrade med 326,5 poäng, Svedala 325 och Anderslöv 124 poäng. På bilden 

Eva Persson, som tävlade i kla.ss F för Skurup, hissas av sina kamrater efter att ha tagit två första pris, 

ett i 60 m löpning och i längd, samt som säker slutman i stafetten bärgade seger,;, till Skurup. 

SYSKONEN THERN TILL GISLöVS 

Syskonen Thern 

Syskonen Thern - vä1kända frånjrar. På utebanan spelar man u,pp 

gamalda!l.!\Programmet i TV - a<ge- ganimaldanstoner och för musiken 

rar på pingstdagen på Gislövs Stjärn•a. svarar Orreskougs kvartett. 

Stjärnan visar upp ett tredagarspro- På pingstdagen spelar Jan Håkans

gram för pingsten och som stjärnan sons kapell och då framträder på 

framför alla andra ·i paraden finns kvä!llen de välsjungande syskonen 

Alma Cogan< med sin engelska orkes- Them. Gruppen räknar 7' personer 

ter. från 8 till 19 år. 

Där kommer vidare att finnas till- Annandagsprogrammet upptar mu
sik av bl. a. Widex orkester och 

fälle dansa Ull tonerna från Lilje- på scenen kommer Th Candys 

hofs och Rickard Svennings ol'lk.e.st- Sveriges Lolle Pops att framträda. 



Aktiv studiekvinna blev 
Skånebäst l socialkunskap • 

Husmor på Margaretetorp i Genarp A s t a N i l s s o n har andra bekymmer 
just nu än de som yanligen ligger en skånsk lanthusmor om hjärtat. Hon 

lä!'ler socialkunskap, slår in siffror och anslag, fördjupar sig i sjukvård och åldrings· 
vård. Hon blev Skåne-etta i centerkvinnornas studietävling "Samhället och Vi" 
och den sjuttonde juni ska l! hon försvara de skånska färgerna vid riksfinalen i 
Gädb, där distriktsmästarinnorna från hela landet möts. 
- Nervös inför slutspurten? 
- Kat<ske. Det är spännande, 

lnen man kan ju inte mer än göra 
sitt bästa. 

- Har du tävlat förut? 
- O, ja - Asta ler entusiastiskt 

- jag tycker det är roligt både 
med cirkelstudierna och att tävla. 
Jag var med i den förra studietäv
lingen också "Skolan för alla" och 
där blev jag fyra i distriktstäv
lingen. Men clet är första gången 
jag skall tävla på riksplanet. Jag 
vet att konkurrensen blir hård. så 
jag försöker förbereda mig or
dentligt, och sen kan man ju bara 
hoppas att det skall gå vägen. 

TiivlillfJSVIlD 
Asta är studieledare i Börringe 

CKF-avdelning, och det har hon 
varit i nio år. Hon går hårt in för 
studiearbetet och går själv före 
med ·gott exempel. 

Bara l vinter har hon deltagit i 
fem studiecirklar. Förutom "Sam
hället och Vi" bar det varit "Vack
rare ftiska1·e", "Hur skulle du 
döma?", "Skånes historia" och 
"Vänner i världen". Under våren 
.tällde hon upp till distriktstävlan 
i ·"Samhället och Vi" och i "Vack
rare, ·friskare". I båda kom bon på 
första plats. 

Tidigare har Asta Nilsson tävlat 
i "Tvätt och textilvård" och CK.F:s 
stora konsumentupplysningsämne 
"Rätt vara, rätt pris". I båda fallen 
placerade hon sig bland de tio bäs
ta. Hon är ailltså veteran på täv
lingsområdet och har etteranhet 
bakom sig ända från den gång då 
hon som ung CUF -are i Börring e 
avdelning ställde upp i en tävlan i 
rättskrivning och belade tredje 
plats. Sen har det så att säga gått 
av bara farten. 

skulle man vilja tillägga. Goda pla
ceringar uteblir inte här heller. 

Ett annat område där de alla tre 
arbetar samman är Vi Unga. Asta 
har varit med om att bilda Häcke
berga Vi Unga-avdelning och i tre 
år har hon varit ordförande. Det 
har också betytt att hon praktiskt 
taget varje söndag har tagit mot 
medlemmarna i sitt hem och även 
lett studiecirklar bland dem. 

Bara •·oliflt 
Har man bara tillräcklig lust för 

något, då finner man alltid tid för 
det, är ett motto som skulle kunna 
vara Asta Nilssons. Hon tycker det 
är roligt med studier - det har 
hon gjort ända sedan skoltiden -
men hon deltar också gärna i prak
tiska kurser. Knyppling har hon 
lärt tidigare och senast gått på 
kurs i flamskvävnad. 

- Jag trivs med cirkelarbetet, 
säger hon, men jag måste läsa mer 
nu äu förr. Det märker jag uär jag 
förbereder mig för en tävling som 
finalen i "Samhället och VI". Det 
är mycket som man vill ha i hu
vudet för att känna sig lugn. 

Asta Nilsson ser fram mot sin 
Gävleresa med både spänning och 
förväntningar. Ombud vid studie-

IJngdomsarbete 
Tillsammans med maken sköter 

Asta en 50 tunnlands gård, som 
arrenderas från Häckeberga. Djur 
måste hållas. Det rör sig om ett 
40-tal, därav 12 mjölkkor, och Asta 
deltar i ·arbetet både ute och inne. 

Två barn finns i familjen, en 
dotter Elsa som arbetar hemma och 
en son, Stig Gunnar, som just i vår 
;a,vlagt examen som gymnasieingen
JÖr. När det gäller tävlingar delar 
de sin mod- intresse och energi 

stämmor har hon varit två gånger, 
men någon riksstämma i CK.F har 
hon ännu inte besökt. Vi i Skåne
distriktet lyckönskar till hennes se
ger på hemmaplan, och den 17 
håller vi tummarna för ett gott re
sultat också i riksfinalen. 

* * 
Vårens tävlingsetapp i "Samhäl

let och Vi" samlade 2.300 deltagare 
ur vinterns 559 cirklar. studiepla
nen tar upp ett socialpolitiskt äm
ne med stor räckvidd och avsett att 
ge en orientering om de olika gre
nar som nutida socialvård omfat
tar. Att så många som 559 cirklar 
valt detta ämnen vittnar gott om 
det intresse man inom centerns 
kvinnoförbund hyser för de socia
la problemen. 

Amnet har emellertid inte varit 
avgränsat enbart för kvinnoförbun
dets medlemmar, även om de flesta 
deltagarna rekryterats ur detta för
bund, som också står för tävlingen. 

studieplanen har författats av re
daktörerna Sonja Fredgardh, Mal
mö, och Karin Andersson, Stock
holm, vilka tillsammans med ord
föranden i CK.F:s studieråd kamrer 
Alice Ekelund gjort upp frågorna 
både till den första tävlingsetappen 
och till finalen. Asta Nilsson tog hem priset socialkunskap. 



Skurups grundskola 
segrade i lilla DM 

Fr. v. ln~rid Jöpsson, Svedala (två.a), Gunilla Persson, Skurup (eHa), , •l 
och Hamet Hansson, Sv·edala (trea), Gymnastikdir. Nils örnhed g ra- . 

lulerar ettan. Gunilla ~ersson till 1.25~segern. 

Medan gassande sol sken från klal'hlå bimmel avverkades på onsda- 1 
gen lilla DM, · triangelmatchen mellan grundskolan i Skurup, Sved;ala, 
och Samreal och grundskolan i Anderslöv. Det sammanlagda l:esultatet 1 

gav vid handen att en triumf för Skump för41låg. Skurups grundskola / 
segt:ade nämligen med 326,5 poäng före Svedala med 325 poäng. 

· . ,Under såd~a r.å:.dande ytt~e ~ör-/l~?gen · fungerade gynmastikdirek
. hallanden b]od S]alvfallet tavhng- torerna Nils Ornhed och Elsa An-
arna. på många goda resultat. Man d'ersson. · 

. får väl anta att det var dessa yttre Skolnarnnen har förkortats en!. 
petingel~er som verkade stimule- följande: Skurup, Sk, Svedala, Sv, 
rande pa de ca 300 deltagarna. Att Anderslöv, Ad. 
skolungdornar kan springa fort får· 'Resultaten ble:v sålunda: 
man belägg för. För om man tittar Flickor klass C. Lö nin 60 m. 

· i resultatlistan i nästan alla kla5ser \ 
föreligger det mycket goda tider på l\ \ 11 
löpnjng 60 meter. Bland annat k.an \IJ v \ ~ 
nämnas att i pojkar klass C sprang ( '" A. 
alla tre pristagarna in under 8 se- ' ~ \ 
kunder . . Som överledare för täv-

-------------======· d v 

TORRT I SKURUPSTRAKTEN 
. BEVATTNING PÅ BETFÄLTEN 

l Det börjat· bli tor~ på åkrarna 

j nu och de flesta av latifbruksgrödor
na behöver snart ett rejält regn om 
de inte skall hänmas i utvecklingen. 

l 
störsia bekymret vållar sockerbetor
na som redan från början fick en 
dål,ig start. I Slmrupstrakten har man 
på sina ställen börjat tillgripa konst-
bevattning av betfälten för att om 
möjNgt rädda denna gröda. 

- Det torde höra till sällsyntheter
att konstbevattning skall tillgri
pas, säger laritbr. E s k i l P e r s
s o n, Saritslöv. På gården fick emel
lertid socke1<betsarealen sås om och 
det är det nysådda som bevattnas. 
Jorden är så torr just nu, att bet
fröet inte kan utvecklas, om det in

.1 te hade gått att tillföra fukta i jor-
den 'På detta sätt. Lantbr. Persson 
sådde om sex tunnland, som bl>ivi1. 
förstörda av den häftiga nederbörd 
vilken föll i månadsskiftet a01·il /maj, 
strax efter den e.gentliga sockel'bets
sådden. Omsådden skedde den 24-25 
maj. 

A VKASTNINGEN NER 
10.000 KG PER TNLD 

Bevattningen började lantbr. Pers
son i måndags. I första omgången ges 
10 mm. Det märks redan att bevatt
ningen gör effekt. Fröna har redan 
börjat svälla och det torde inte dröja 
länge förrän groddarna kommer fram. 

I
AHrahelst som marktemperaturen är 
hög just nu. Men sockerhetsskörden 
blir inte vad den borde bli i år, sä-
ger lantbr. Persson. Minst 10.000 kg 
mindre i avkastning pr tnld tippar han 
att det blir, som fö ljd av omsådden. 
Men man får vara nöjd om det så 
bara blir foder, förklarar Persson. 

Lantbr. Eskil Persson, Saritslöv, i 
färd med att flyfia vattenkanoner

na till nytt ställe på betfältet. 

TR .. DA JORDEN SISTA UTVÄG\ hoppa;:; p~ att d:t skall lyckas. Nu är 
A det namhgen for sent att så annan 

Hoppet är emellertid det sista som gröda. Den .enda mi;ijlighet~n .?om 
sviker och i ö. Vemmenhög höll man finns är att la"!~a ~etJorden 1 tt:ada: 
faktiskt på med orosådd av betfärloten Men denna u tvag v1ll m~n undvtka 1 
så sent som i går. Vad det blir av det längsta med tanke· pa det ekono
dessa sent sådda socket,betor är svårt roiska avbräck som en sådan åtgärd 
att säga, men gårdar med betodling ger. 
har knappast annat val än fortsätta A. A-n. 



r 
Konstnärspar från Stockholm 
fann eget litet torp i Äspö 

-Av ALLAN ANDERSSON -
För dem som inget hellre önskar 

än att fly undan storstadens jäkt 
och stress och bullrande trafik är 
Söderslätt en av de platser, där det 
verkligen bjuds avkoppling och ro. 
Den leende slätten med sin bördiga 
mylla ger ögat vila och tanken klar
het . 

Så resonerar åtminstone konstnärs
paret Simone de Dardel och Botvid 
Kihlman, som helt nyligen lämnat 
Stockholm och skaffat sig en trev
lig liten Skånelänga i Äspö. De trivs 
med slätten och finner det platta 
landskapet fascinerande. Att kunna 
se hur långt som helst och följa 
växlingarna i landskapskonturerna är 
något som de aldrig tidigare upplevt. 

Det var för knappa två år sedan 
som de fann platsen, där de ville 
bosätta sig för gott. Österlen har 
kanske varit den plats i Skåne som 
mest lockat ett konstnärsöga, men 
de båda nyinflyttade söderslätts
konstnärerna fann att västra Skåne 
också har en del att bjuda på. De 
har lärt sig att trivas och nu vill 
de inte flytta tillhaks till Stockholm 
för aldrig det. 

TUREN M·JID SIG 
Men det fordras att ha en por

tion tur oe'h det hade Simone de Dar
del och Botvid K!hlman. De sakte 
länge, men så plötsligt fann de vad 
de sökte. En arbetaflbostad till en 
av gårdarna i Äspö stod tom. De 
frågade om det gick för sig att köpa. 
Ägaren samtyckte och så hade 
konstnärsparet fått vad de ville ha, l 
en skåns!c länga med anor 100 år 
tmbaka i tiden . 

. SKANINGAR PA RIKTIGT 
. Visserligen blev det inte en hel 

1 

skånsk länga konstnärsparet fick rå 
om. I ena halvan bodde en annan 
familj, men det bekyrTU"ade inte ett 
dugg. Man hade beslutat sig för att 
bli rrktiga skåningar och då skulle 
det också gå att samsas ihop med 
grannarna i samma hus. I början 
blev det till att åka från Stockholm 
och ner när tillfäll~ gavs. Men konst
närsparet var inte nöjda med huset 
som det var. · 

I nära två år sen huset blev de
ras har de arbetat för att få det 
just så som de vill ha det. Nu 

Gästfriheten är stor i konstnärskretsar och här är det kollegan Bruno är snart verket färdigt och som re-
Fagerlund med dottern Ditte som hälsar på- ltat har blivit en förtjusande plats, 

''""!1----------------------------- -J om faktiskt har inslag av både 
,skånsk och spansk stil. Simone de 
Dardel och hennes man har vistats 
mycket av sitt liv i Spanien och 
i:ntrycken därifrån har de velat om
sätta i sin egen lilla vrå. 

STOR HÄNDIGHET 
Hela tomten har de omgärdat med 

tegelmur för att skydda sig mot vin
den som kan vara nog så irrite
rande i det flacka landskapet. In

~.,nanlför muren finns den mest idyl-
lis:IDa trädgård man kan tänka sig 
med inslag av sydlänska buskar och 
växter tillsamlilans med svenska ar 1 

ter. Allt har Botvid Kihlman gjort 
själv. Händigheten är stor och han 
är både sin egen snicka•re, murare 
oob trädgårdsmästare. 

'liÖNSHUSET C.ILLESSTUGA 
Inuti konstnärsvillan . har . också 

lin<kats · om till oigenkännlighet. I 
tidigare hönshus och svinhus, som 
ligger i vinkel med bostaden, har 
konstnärsparet nu inrett gillesstuga 
med ö-ppen spis, egenhändigt uppmu
rad. Det blev faktiskt även plats 
till kök. Ovanpå bostadshuset, där ' 
tidigare var vind har vidare inretts 
tjusig atelje med förnäm utsikt över • 
slätten. Här ska11 skapas många 
kanstnärsalster både av Simone de 
Dardel och hennP.s man. 

ASPö LOCKAR 
- I fortsättningen blir det Spa

nien-Äspö i stället för Spanien -
Stockho:Jm, säger konstnärsparet som 
bestämt sig för att åter åka söderut 
i oktober. Längta~ till Sverige har 
faktiskt blivit betydfigt intensivare 
sen vi fick vårt eget Hlla toq> på 
''slätten". Det finns så oändligt myc
ket att pyssla med mellan måleriet 
soin 'man saknar på aru\.at ställe och 
det är väl detta som gör att vi tyc
ker om att vara äspöbor, säger det 
!:vekliga konstnärsnaret. 

Simone de Dardel, som är känd 
impressionist, framför staffliet i den 

nyinredda ateljen. 



Skolslut i Skurup 

I Skurup och Sandåkra var det skolavslutning på lördagen. Vid avslut

ningen i gymnastiksalen för årskurserna 4-9 i grundskolan sjöng skol

kören, skolorkestern spelade och Anna-Lena Magnusson sjöng solo 

Schuberts "önskan". Rektor Filip Eidebrant talade, liksom skolstyrelsens 

ordförande Gunnar Hansson, och kyrkoadjunkt Tord Månsson höll av

slutningen. En lång rad premier och stipendier utdelades. På bilden får 

Maj-Britt Hellkvist av magistern Tuve Runevad mottaga Lions clubs 

stipendium på 500 kr. 
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tets utförande UJppdrogs åt kommu- Lisbeth Stridsberg Bokpremier. Inger 
nens konsultbyrå i Lund. Olle-Sture, Erik-Göte spelet har sin Svensson Bokpremier. 

Arbetsam helg 
för Skurupspolisen 

Skurups knattefotboll 
slut för säsongen 

början klockan 18.15. Resultatet i för- 9 A:2. Göran Jönsson Bokpremier. 
ra omgången blev att Beng-Erik Mona Olsson Bokprernier. Det har varit en arbetsam helg !ö 
vann över Krister med 1-0 i första 9 Y:6. Tomas Johansson Bokpre- Skurupspolisen. På pingstafton had 
matchen. Målgörare var Bo Anders- rnier. man att utreda en s. k. singelolyck ' 
son. I andra matchen Olle-Göte vann 9 Y:7. Kaj Delen Bokprernier. i Svenstorp på vägen mellan Sku -
Olle med 2-1. Målg-örare var för Olle Bengt-Göran Jönsson Bokpremier. rup och Västra Vernmenhög. 

Skurups knattehandboll sjunger på Hans Görgen Skönning och Erik Efter premieutdelningen talade så Olyckan hände vid 13-tiden, varvie 

sista versen och i kväll spelas de sista Schön.ning för Göte Krister Anders- skolstyrelsens ordf. Gunnar Hansson, en bilist hamnade i diket och ra
matcherna i serien på träningsplanen son. Tredje matchen Sven--Sture slu- varvid han vände- sig ärskilt till rek- kade olyckligtvis krocka med ·en te-
\rid S:lmrups idrotsplats. Det har varit tade oavgjort 0-0. Tabellställning: tor Eiderbrant och studierektor lefonstolpe. Föraren, som var ensam 

Spännande så länge serien pågått och Sven 4 2 l l 2-2 5 Schödin och på skolstyrelsens vägnar i bilen klarade sig helt utan ska-
Ställningen är inför slutmatcherna så- Bengt-Erik 4 2 O 2 7--3 4 uttalade ett tack för det nedlagda dor, men de materiella _skadorna 
:lan att praktiskt taget alla 6 lagen har Göte 4 2 O 2 G-5 4 arbetet under året. Vidare tackade blev relativt omfattande. 
chansen att placera sig som serieseg- Olle 4 2 O 2 4-5 4 han lärare, som lämnar skolan och Under helgen har Skurupspolisen 

rare. Efter matcherna blir det pris- Sture 4 l 2 l 4-7 4 övrig personal som arbetar inom vidare nödgats ta hand om tre ratt-
utdelning och denna beräknas äga Christer 4 1 1 2 3--4 3 sk01lian. Därefter sjöngs examens- f-yllerister i Skurups köping och dess 
nun klockan 20.00. De främsta lagen Skytteligan Bo Andersson l, Inge- psalmen 474, varvid kyrkoadjunkt omnejd. I samband med spritfester 
får priser. mar Jerdler 3, Kent Lindahl 3, Ulf Tord Månsson tog till orda och gav har det också förekommit en del 

De matcher som kommer att spelas Johansson 2, Jörgen Malmqvist 2, s.a.s. eleverna, 5Qm nu lämnar sko- familjebråk, varvid polisen tvingats 

kväll blir mellan Sven-Krister, Christer Andersson 2. 11an ett ord på vägen. 1 ingripa och medla. 

Skurupshågskytt 
tävlar i England 

-Av KRlSTER FJORDEVIK-

Går man från centrum av Skurup 
längs Västergatan, förbi mejeriet 
odt scouternas stuga och omedelbart 
därefter tar av till vänster kommer 
man in på en gata som heter Kalen
dega,tan. På den gatan i det första 
huset på höger hand, inbäddat i 
lummig grönska i det idylliska villa
området bor Sve1·iges "Wilhelm 
Tell", eller om man så "vill Sveriges 
"HeTines", i varje fall svenske mäs
taren i Mgsk:ytte, alias Arne Ljung
kvist. Det är en ganska så sägen
omspunnen genre, som Arne Ljung
kvm sysslar med och det har sä
kerligen i Skånska Dagbladet skri
vits spaltmeter om honom, men det 
finns foi-tfarande mycket att skriva 

Efter att vi pratat lite allmänt om 
bågskyttegporten kommer vi in på 
Englandsresan och vi låter hr Ljung
kvist själv berätta: 

- Det är USA-födde Si,grid Jo
himsson från Stockholm och jag, 
som blivit inbjudna till England, för 
att bjuda de engelska bågskyttarna 
motstånd, när· de på lövdag och sön
dag drabbar samman för att slåss om 
landslagsplatserna. Tävlingen. går i 
Lemington, som ligger några mil 
från Biirm.ingham. !Förutom vi svens
kar deltar även bågskyttar från 
Australien, Belgi.en, Polen, Tjecko
slovakien och Västtyskland. Tävling
en varar som sagt i två dagar, så 
på måndag beräknar vi att vara 
hemma tgen. 

om denne Skurups "PR-man" num- Till Polen 
mer ett. Skånska Dagbladets nye Hur ser progl'ammet fÖr sommaren 
medarbetare besökte häromdagen i övrigt ut? 
~ Ljungkvist och fick en intervju - Söndagen. dä~-på blir P,et en. täv
med honom med anledning av den ling i Karlshamn och så i rnidsom
förestående resan till "John Bulls" mar blh· det återigen en utlands
land, dvs. England. tripp. Denna gång hlir det Polen, 

Arn.e Ljungkvist visade sig vara vilka inbjudit måg. Dem. 4 juli blir 
den lugne och hannoniske männi- det så en uttagningstävling till sven
skan, som man föreställt sig att en ska landslaget i Karlskrona och så 

L elitman inom bågskytte måste vara den 19-24 juli blir det VM i Väster
för att kunna lyckas, för koncentra- 'ås. Världsmästerskapet ' i bågskytte 
tion är väl A och O för en bågskytt? sänds för övrigt i TV, så de som är 

På bilden ses Arne Ljungkvist demonstrera 

• tavlan. 

sin skjulskicklighet pi 

- Jo, naturligtvis är koncentration intresserade att se Arne Ljungkvist 
· oerhört viktig och den förmågan i aktion behöver alltså inte åka upp ska väl tävlingssäsonmen för i år Paradoxalt nog, berättar hr Ljung
. tränar man upp genom att träna till VäSterås. Det var inte utan att vara så gott som avslutad. kvist, att i den första tävlingen han 

~ kondition. En konditionsstark män- skrivaren av dessa rader såg en liten Det blir · som SYilles en hel del st2Jlde upp i blev han sist. Men som 
: niska har betydligt lättare att kon- glimt i ögonvrån på hr LjUIJJgkvist, stortävlingar för hr Ljungl<vist un- sagt genombrottet kom 1957 och det 
1 centrera sig än människa utan kon- när den obligatoriska frågan om ett der s~r.gen, som hittills vunnit två var på en tävling här i Skurup, då 
t dition. tips ställdes. SM och i VM 1963 i Helsingfors bli- har satte två svenska rekord. Sedan 

Hur ofta måste man träna för att - Det är alltid vanskligt att tippa. vit 5:a. Det är meriter SOm talar dess har rekorden slagits av andra 

~ kunna hå1la sig kvar i toppen? J ac; siktall" alltid på att bli etta. för sig själv. Sverige är ju ännu bågskytt»r och Ljungkvist tagit igen 

, - Varannan kväll tränar jag. Här Det är tydUgt att äregirigheten och inget stort land ill!Om bågskytte- dem och vice versa. Ett rekoro har 

; i Skurup är det för övrigt väl sörjt viljan finns, så vi kan nog vänta sporten, men att ha e1;1 sådan elit- han dock fortfaQ·ande. Nämligen det 
med trän·ingsmöjlighetema för båg- oss stora bedrifter av hr Ljun~v.i.st ma.TJ. som Arne Ljungkvist är ju inte sammanlagda, som lyder på 1167 po-
skY:ttesporten, men tyvärr haT inte år. dåligt av ett i bågskyttehänseende äng, endast 8 poäng undeT världs-

' sporten väckt gehör bland ungdo- underutvecklat land. rekordet. 
men, säger hr Ljungkvist, som nästa SM i Sundsvall Ljungkvist har som synes en h~l 
år tänker ta det lite lugnru·e med Hr LjUlll~vist fortsätter att be- Började 1951 del meriter 'och det återstår att se 

tävlandet, för att i stället försöka riitta: Hr Ljungkvist berättade vidare n.tt om kanske Skurup ska få en världs-
intressera Skurupsungdomen för - Efter VM blir det sedan i han började med gporten 1951, men mästare i bågskytte. Det vore väl om 

- ooh triina upp nY< '?;'"!:'~SM i ~ ooh däreftoo dot og=tiiga g~mboo•ot kom 1957. nOgot "PR" fik Sk!moköping=. 



I dag öppnas allivsbutik 
på 300 kv~ yta i Rydsgård 

Affärsinnehavare C. G . Johansson (t. v.) ses här tillsammans med butiks

föreståndlire Kurt Jönsson i den nya allivsbutiken. 

I dag öppnas i Rydsgård en verkligt modern allivsbutik i förnäma 

lokaler. Det är handlande C. G. Johansson, som låtit inreda nerlagda 

Hans Larssons affär, enligt senaste moderna principer. Affären är 

utformad som självbetjäning, där Jtunderna lätt kan plocka till sig 

från de välfyllda hyllorna. I affären kommer också att finnas en 

manuell köttavde}ning. 

Hela ytan i de nya butikslokaler- l 'att databehandlas och detta uncler

na är på 300 kvm. Inredningen är lättar i hög grad både bokföring 

av modernaste slag, s. k Y -maLin- och uppläggning av sortiment. 

redning, och d~n går helt i stil med 

• 
l l(nattefothollen 

Skurup nu avslutad 
På tisdagskvällen avslutades knat- Slutligen utbringade spelarna ett 

tefatbollen i Skurup, varviå lag fyrfaldigt leve för ungdomsledaren 
utgick segrande ur stri- Rune Olsson, som lagt ned hela sin 

den. För strid var det verkligen. själ i arbetet, a tt · träna spelama och 

Samtliga lag slutade på 5 poäng och döma matcherna. God hjälp har han 

segi:aren fick · utses medelst målkvot. också haft av magister Knut An

Matchresultaten blev i sista omgång- dersson. 
en följande; Arets knattefotboll får väl anses 

Sven-Christer ~l som en triumf f~r de ansvariga le-
darna, som satt ihop lagen att alla 

Christer: Christer blev nästan jämnstarka, vilket slut
poängen vittnar om, Alla matcherna 

Olle--Sture 1-1 , har varit mycket spännande och 

m ålgörare för Olle: Erik Schönning tz:evliga .. Den .. ~lutgiltiga tabellställ-

målgörare för Sture: Ingemar nmgen fick folJande utseende: 
· Järdler Bengt-Erik 5 2 l 2 7~ 5 p. 

G"th B gt Er'k 0-0 GÖlthe 5 2 l 2 6-5 5 , 
o e- en - 1 Christer 5 2 l 2 6-5 5 , 

Efter matcherna förrättades prisut- Olle 5 2 1 2 5--S 5 , 

delnirig av Knut Nilsson. Bengt-Erik Sven 5 2 1 2 ~ 5 , 

fick guldplaketter, Göthe silver och Sture 5 1 3 l 5-8 5 , 
Christer brons. De övriga fick s. k. 

ltrös1tnr·is••r. Ungdomsledaren Rune 
Olssons bokpris tilldelades vinnaren Lärarförordnande i Veberöd 

av skytteligan Bo Andersson · som Länsskolnämnden har fr ån den l 

6 mål. Ingemar Järdler .kom juli ·t ill ordinarie småskollärare i Ve-

andra p~ats med 4 mål !Qo~da beröds kommun förordnat ·Ruth Mar

och på tredJe plats kom Kent Lin~ l git Viola Lunderoth född Karlsson. 
dhal med tre mål. ' 

Vinnende lag, Bengt-Erik Persso.n: Hans G, Hansson 14 år, Bo An

dersson 13 år, 'Per Andersson 1 O år, Jon ny Wallgren 12 år, Leif Jo

hensson 13 år, Magnus Palm .13 år, Håkan Ekblad 10 år, M. Lindgren 

9 år, Tommy Wallgren 9 år, Kennel Servatca 12 år. 

vad Wessels har i sin stormarknad, Förutom iivsmeäel finns i affären 

säger innehavaren C. G. Johansson. dessutom en välsorterad färg- och 

Från hyllorna ' kan kunderna själv kemisk-teknisk avdelning samt hus

välja vad de önskar och värdinnor geråd. - Min strävan h ar varit att 

kommer att stå till tjänst , med goda göra det _ modem t och bekvämt för 

råd ifråga om vål av olika varor. kunderna, säger innehavaren C. G 

Den manuella köttavd~lningen korn- Johansson, som också tycker att 

mer att betjänas av "två anställda. landsortens befolkning skall ha sam

I köttavdelningen kommer att finnas ma tördelar som en stadsbutik kan 

riJs: sortering med charkuterier och erbjuda ifråga om service och rna

köttdisken blir på hela 6 meter. Kyl- cj.ern ·uppläggruing. Därför saknas mg

anordningen är av · senaste snitt med. enting i den nya Rydsgårdsaffären, 

fyrdäckad öppen kyl med flytande int» ~! !S kunrf\,; .• gn m. · 

kyla. Vidare kommer att finnas en L============;=7."=r==~==============------
----------:---

frysgondol och en kyldisk för grön- / O / 
saker. , j l. 

Den nya allivsbutiken i Rydsgård f] t; 

är ansluten till Vivo-kedjan och dess s ./· J ~ ' 
konsulent Lars Hellberg, Malmö, har 
hjälpt till med att planera utform-
ningen av butiken. Allt har lagts 
upp av experter. Även i fortsätt-
ningen kornmer handlande c~ G Jo-
hanssons att ha hjälp av Vive-an-
slutningen. All registrering av för-
säljning i butiken kornmer nämligen 



Relativt' lå;;-a priser på brännolja 
och elström ;;-ynnar konsttorknin;;-
I SVERIGE HAR Y A•LLGRöDOR, huvudsakligen lucern, 
konsttorkats sedan mitten på 30-talet. Lucernmjöl har som 
komponent i de färdiga foderblandningarna hittills nästan 
uteslutande gått till utfodring av svin och· höns. Lucern
mjölet" är en god proteinkälla, det håller mellan 16 och 
25 procent, helt beroende på skördetidpunkten . Det inne
håller vidare i riklig mängd olika vitaminer.. Intimt 

förhunden med karotinet förekommer xantofyll, som har Jordbruks AB som framhåller detta när han här fram
förmågan att färga äggulor gula. Xantofyl,lmängden sfär lägger några synpunkter på konsttorkning och det konst
i direkt förhållande till vitamininnehållet, vilket innebär torkade fodrem användbarhet. Erfarenheterna grundar sig 
alt inten!ih•t gula äggulor inte bara är läckra att se på, på en årlig produktion vid Rydsgård av 3 000 ton konst
de är också i allmänhet, d. v. s. om de fått sin färg av torkade produkter varav 80 procent går till avsalu. Ut
lucernmjöl, •rika på vitaminer. gångsmaterialet odlas dels på gården, dels anskaffas det * Det är civilekonom J a n n W e s t r u p vid Rydsgård! från kontraktsodlingar i omgivningen. 

• Eftersom konsttorkningen torde fjol och en beräknad produktion 
vara helt överlägsen alla i dag · fö- av 125 000 ton i år. I Schweiz där 
rekammande kooserveringsmetoder man för osttillverkningen ·är utom-

U}!' ·;1·,1m1: m! i !l: för vall grödor, med fördelar som ordentligt beroende av att grovfod-
små förluster, möjlighet att skörda ret håller en hög kvalitet, arbetar 
vallen på ett mycket tidigt utveck- omkring 140 torkar. I USA lär 
lingsstadium, lätthanterlig färdig- man vid det här laget vara uppe i 
produkt, har många forskare och en produktion av omkring 1,5 mil
praktiker så länge meto'den funnits joner tön. I Sverige är vi än så 
drömt om att kunna utnyttja den länge mera blygsamma med knap
även vid foderberedning till nöt- pa 15 000 ton. 
kreatur. Alla tidigare försök · har Utvecklingen går dock även här 
dock stupat 'på den al,ltför höga snabbt. Det kan bl. a. nämnas att 
kostnaden. 

På. senare å.r h·ar bristen på. ar
betskraft inom · jordbruket blivit 
alltmera akut och priset på. den
samma allt högre. Beredningen och 
hanteringen av hö och ensilage har 
på. många håll blivit praktiskt ta
get omöjlig att klara_ av, eller i var
je fall så. dyrbar att man antingen 
säljer djuren eller försöker övergå 
till kraftfoder i så stor utsträck
ning_som möjligt, trots dettas höga 
pris. 

Samtidigt med denna utveckling 
har det, först i USA sedan i flera 

.I~~'.\!0}/f} europeiska länder, kommit fram 
50 kg hårdprC'ssat hö, 50 kg pelleterad (1 . v.) och 50 kg brikellerad nya torktyper med helt andra prest
lucem. D~ bcida säckama innehåller samma mängd näring, medall anda och produktionskostnader än 
hiiparti<'l får komplett eras med 20-25 kg kraftfoder för att komma upp tidigare. Likaså har äldre torktyper 

till samma näringskvantiief. moderniserats för att uppnå mot-
-----~-----------,~':-:. =;;;;o:::-----------4•, svarade resultat. Priserna på bränn

. olja och el-ström har jämfört med 
arbetslönen stigit obetydligt och så
ledes relativt sett blivit billiga pro-

~ duktionsfaktorer. Olja och el-ström 
'"- utgör nämligen en mycket stor del 

· ~ av den totala kostnaden för konst
torkning. 

Sveriges lucerngrönmjölsfabrikanters 
förening i år hälsar sin 16:e med
lem välkommen. Det är Skaraborgs 
läns hushållningssällskap som star
tar en tork som enbart skall fram
ställa kreatursfoder. Vidare hå.ller 
.en omfattande försöksverksamhet 
på att komma i gång, både i Mel
lansverige, under ledning av Ultu
na. och i Skåne, under ledning av 
Alnarp. 

a Flera fakt.orer på plussidan 
Vad beror då konsttorkningens 

expansion i Danmark på? Man 
kan ange följande huvudskäl: 
• Behovet av ett lätthanterligt 
vallfoder med hög koncentrations
grad. Det' på detta sätt behandlade 
fodret är lätthanterligt om ett 
kraftfoder och anses ha ett genom
snittligt näringsinnehåll 70-75 fe 
per J 00 kg torrsubstans, vilket är 
40 till 50 procent högre än vanligt 
hö av normalkvalitet Detta skulle 
bero dels på de obetydliga närings
förlusterna vid konsttorkning, dels 
på att vallgrödan kan bärgas på. ett 
så tidigt utvecklingsstadium. 

• Konsttorkningen ökor • Behovet av att göra vallfodret 
Dessa faktorer har tillsammans till en lätthanterlig handelsvara. 

gjort att konsttorkningen i dag med Man menar att dagens lantbrukare 
framgång kan - konkurrera med bå- måste välja mellan kreaturslöst el
de en ilering och höberedning, vilket ler specialisering på kreatur, men 
de senaste årens utveckling i bL a. att han även om han väljer krea
Danmark ger belägg för. Där har turslöst ej kan avstå från vallen i 
nämligen produktionen av konst- växtföljden. Avkastningen från val
torkat vallfoder sedan 1961 tre- len vill han sälja till ett hyggligt 
eller fyrdubblals , från 25 000- pris, vilket endast kan uppnås om 
30 000 ton 1961 till 90 000 ton i det är en vara som både i fråga 

Finhackad och o/orkad lucern matas 
in för torkning och pelletering. 

om kvalitet och lätthanterlighet kan 
tävla med andra fodermedel på 
marknaden , som han erbjuder. 
• Kravet på ökad avkastning fr1tn 
vallarna. Näringsförlusterna vid 
konsttorkning anges till 2-7 pro
cent mot 25-40 procent och där
över vid ensilering och höbered
ning. Vidare menar man att det är 
både praktiskt och ekonomiskt 
omöjligt för den enskilde lantbru-

For/s. på sid. 28. 



Kursavslutning i Skurup 

vid lanthushålls-skolan 

T v Barbro Mårtensson, Beddinge, Anne-Marie Olsson, Svedala, och Eva 

Månsson, St Köpinge, i pynttagen. 

På Skurups lanthushållsskola var det på lördagen avslutning i vår

kursen. En slöjdutställning var anordnad på skolan. Efter middag 

hölls avslutning i aulan, varvid pastor Mårten Werner, Malmö, höll 

föredrag över ämnet: "Ungdom i Fjärran östern". Sedan elever i 

ku1·sen sjungit några sånger lämnade rektorn en redogö1·else, varefter 

pastor Werner höll avslutning. Efteråt följde en trevlig mannekäng

uppvisning. 

Följande elever har deltagit: Kers-~Kajsa Schilow, Vellinge, Ulla Sjölin, 

tin Ahlqvist, Malmö, Elisabeth An- Karlshamn, Bodil Svensson, Fosieby, 

dersson Onslunda, Lisbeth Anders- Gertrud Svensson, Klagstorp, Inger 

3on, Sk Charlottenlund, Margareta Svensson, Dalby, Monika Widov, 

Andersson, Vällingby, Monica An- Skurup, Eva Wiklund, Nyköping. 

dersson, Onslunda, Carin Christof- Premier tilldelades: Kerstin Ahl

.'ersson, Jordholmen, Kathrine Fors
sdl, Stockholm, Gunilla Gessle, Halm
stall, Maria Johnsson, .Osby, Ingrid 
Jönsson, Trelleborg, Karin Karlsson, 
\7eberöd, Inger Kullander, Karls
•rona, Bodil Larsson, Staffanstorp, 
K ~rstin Lindström, Hedvigsdal, Bir
llitta Lundh, Kågeröd, Eva Månsson, 
ltlu.,nstorp, Barbro Mårtensson, Klags
il'lrr, Marianne Thor up-Nielsen, Sku
rup, Thyra Nilsson, Trelleborg, Ann
Marie Olsson, Rydsgård, Anne-Marie 
Olsson, Svedala, Agneta Persson, 
O.tra Grevie, Inga-Brit t Persson, 
H.eevigsdal, Kerstin Persson, Ryds
gärd, Svea R;•dälv, Skurup,. Anna-

qvist, Monika Widov, Gertrud Svens

son, Gunilla Gessle, Birgitta Lundh, 

Elisabeth Andersson, Agneta Persson, 

Eva Wiklund, Lisbeth Andersson, Mo-

nica Andersson, Eva Månsson, Carin 

Christoffersson, Ingrid Jönsson. "Den 

bästa kamraten": Kathrine Forssell. 

Dömd för otuktshärva l Perstorp. 
Den 53-årige perstorpsbo, som i bör
jan på året bedrev otukt med två 
minderåriga pojkar dömdes vid tinge1 
i Klippan till skyddstillsyn. · 

Skånska Dagbladet- Måndagen den 14 juni 1965 

SKURUPS LANTHUSHALLSSKOLA 
HöLLAVSLUTNINGPA VARKURS 

Trettiotvå flickor i sina vackra skoluniformer, blå klänning med 

vitt förkläde och en välstärkt käck liten vit hätta på huvudet, höll 

under lördagen avslutning på Skurups lanthushållsskola. I 21 veckor 

har flickorna vistats på skolan och på den tiden har det blivit or

dentlig gnuggning i alla husliga bestyr plus skötsel av träd.gård och 

hönsgård, som hör ett lanthushåll till. 

Liksom vid tidigare avslutningarlbokpremium), Monika Widov, Sku

hade en del av flickornas föräldrar rup (Skurups sparbank pr), G,ertrud 

h
.. . .. Fl" k Svensson, Klagstorp (Sånga-Saby pr 

och an onga mott upp. IC oma en veckas kurs), Gunilla Gessle, 

fick tillfälle att visa sina lärdomar, Halmstad CVemmenhögs sparbanks 

bl. a. vid den middag som de när- pr), Birigtta Lundh, Kågeröd (Sydv. 

varande blev bjudna på. Också Sk. mejeriförb. pr jämte bokpi') , 

slöjdutställningen med prov på söm- ·Elisabeth Andersson, Onslunda 

nads- och vävalster gav belägg för CVemmenhögs sparbanks pr), Agneta 

eleve1nas flit under kurstiden. Med Persson, östra Grevie (Skurups me

den gyllne regeln för ögonen, "att jeris pr), Eva Wiklund, Nyköping 

man· lär inte för skolan utan för CSkurups jordbrukskassas pr) , Lis

livet" har flickorna också lyckats ge- beth Andersson, Sk. Charlottenlund 

nomföra kursen med gott betyg, vil- (Lidbergs bokhandel pr) , Monica 

ket poängterades vid den kursge- Andersson, Onslunda (Lidbergs bok

nomgång som hölls av rektor E. handel pr), Eva Månsson, Svenstorp 

Schartau vid avslutningshögtiden i (Skurups sparbanks pr.), Carin Crist

aulan. offersson, Jordholmen (Skurups me-

En tankestä~lare om hur välorga- jeris pr), Ingrid Jönsson, Trelleborg 

niserat vår samhällsappart är i (Skytts häradsgilles pr), Kathrine 

jämförelse med de u-länder, där Forsell, Stock.holm (Elevernas pr för 

miljoner människor svälter, fick flic- "bästa kamrat"). 
koma också av dagens gäst pastor Efter premieutdelning gav Iedarna

Mårten W e mer, Malmö, som ny !igen l ten i skolans förvaltningsnämnd 

varit på besök i Främre Orienten. nämndeman Theodor Mårtensson, 

Sina intryck från besöket berättade Svenstorp eleverna ett ord på vägen 

den kände Malmöpastorn om på ett ut i livet. Elevkårens ordf. Gunilla 

målande sätt, där de närvarande fak.- Gessle, Halmstad överlämnade en 

tiskt kunde bilda sig en föreställning gåva till skolan, en flicka i k era

om vilket elände och misär det är i mik som tack. för trevlig kurs t ill 

denna del av världen. rektor Schartau. Slutligen sjöngs 

Sång av eleverna och premieutdel- psalm 474 innan man övergick till 

ning ägde också rum och de som waffedrickning · och mannekängupp

erhöll premier var: Kerstin Ahiqvist, visning av eleverna av de klänning

Malmö (Lions club premium plus ar de själva sytt upp under kursen. 

Här frestar de avgående elevern11 Monika Widov, Näsb.yholm, Svea 

Rydälv, Skurup, och Marianne Thorup-Nilsson, Stjärneholm, med sma 

examensprov på småbröd. 
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Storinvasion 1 Slimmingehy 
vid auktion på skolmateriel 

Slimmingeby fick under lördagen uppleva en invasion av folk, 

vars like man sällan skådat. Bilar kom från när och fjärran och alla 

upptänkliga parkeringsställen i hela byn samt Slimminge skolgård var 

fullproppade. Anledn.ingl)n till invasionen? Jo, det hölls auktion på 

begagnad skolmateriaL Sådana saker är begärliga nuförtiden. 

Om det är lusten att återigen få till två slrolenheter. En del älrlre 

känna hur det var att sitta i skol- skoLbyggnader blev därigenom över

bänken som driver folk till dessa flödiga och lilikaså skolmatel'ielen. Det 

aUJktioner, är svårt ~ säga. Men som såldes kom bl. a. från Solberga 

tydligen är de lika populära var de skola, Tegelladan, Tuninerup och 

än hålles. Till SlimminJgeauJrtionen Ekao:p. 

hade säkerligen inf\Ul!Il.it sig mellan Förutom skolbänkar, soan såldes 

4-500 personer. Där fanns ortens till priser mellan 10 och 50 kr, såldes 

egen befolkning nästan, mangrant även skåp, katedrar, orgla<r, hyvel

jämte stor tillströmning av stadsbor bänkar och en del sniokaTeverktyg. 

med sommarstuga på landet. Alla En verklig raritet fanns oclmå med, 

var lika intresserade av att få med nämligen en spinnrock. Sårlana är 

sig en skolbän<k hem. dyra nuförtiden och den såldes för 

Svenskp. folket har ju blivit ett priset av 125 kr. Även annat antikt 

bildat folk och tydligen är a tt man såsom vindor, bandväva<r m. m., vii

vill låta sina telninga,r vänja sig vid ket fliokoma en gång i tiden använt 

skolbänk och plugg så tidigt som i skolslöjden var begärliga saker. 

möjligt. Som bekant skall det böjas Allt gick åt med stcykande åtgång 

i tid som k'l"okigt skall bli. Den skol- och sällan ha<r väl ropare Alvin Ek-

l 
materiel som såJ:des var sådan som blad varLt med om att bli så över

blivit över sedan man rationaliserat l hopad med bud. 

skolväsendet i Rydsgårds kommun A. A-n. 

SKURUP-YSTADS HEMVÄRN 
25-ARSJUBILERADE 

General Ehrenswärd medaljerar här lottachefen fr~ Carla Edlund, 

Anderslöv. 

Skurups och Ysts;?~ hemvärnskretsa.r firade i gåt' sitt jubile.um på 

Svaneho~s slott, Vadret var kanske inte Ilet allra bästa. Det regnade 

till en borjan, men sådant avskräcker inte en hemvärnare utan •pro

grammet kunde gerwmföras till punkt- och pricka, Det klarnalle emel· 

lertid upp och jubileumsceremonin kunde hållas. i uppehållsväder. 

. Det var inte bara hemvärnskf\ren sjöngg. Efter korumet följde 'tal a' 

som medverkade i detta jubileum general Carl August Ehrenswärd Der 

utan även de organisa~oner som s- a. före detta chefen för 'försvarsstabez: 

S. står hemvärnskåren mycket nära, OCh för armens tal rl)fereras f en sär· 

dvs. Lottakåren och Röda Korset var skild artikel. 

också med och hjälpte till att sätta Efter generalens tal blev det me· 

den högtid.llga prägeln på jubileet. daljutdelning. Medaljutdelningen fö· 

Bland publiken som var faktiskt gan- retogs av generalen biträdd av Sku· 

slca så talrik· trots regnet kunde man rupskretsens chef H. G. von Arnold 

flhn.a många prominenta gäster. som Det var guld- och silvermec4ljer· som 

t ex .överste Svärd frl\n P 7 i ~eneral utdelades samt 25-årstecll:en för för-

von Horn, _greve C. von Piper. tjänstfulla insatser i hemvärnet. 

.~e;e~o:r:·m inleddes med en mycket De medaljerade var följande: 

l
hogtidlig mmarsch med den svenska Guldmedalj: Hv-plut.-ch Folke 

fanan: och Röda korsets i täten. Där- Persson, Klagstorp. 

efter ble_v det avlämning till ma;jor Silvermedalj: Lottachef fru Carla 

Erling Lmden.- Edlund, Anderslöv, stf kretsch. Gun-

Komminister Mårten Werner höll nar Ko~be, ' Ystadkretsen, hv.-chef 

korum, vilket inleddes med Sv. ps. Harry H~zn:lund, Ystad, hv.-~.hef ~jell 

124 "Vår Gud är oss en väldig borg". Fyhr, Borrmge!. hv.-chef Gote Jons-

Korumet avslutades med att ps. 169 son, Vemmenhog. • 

"Fädernas kyrka i Sveriges land" .25-årstecken: f. · hvehefs stf. Oskar 
Jonsson, Rydsgård, RK-samarit Herta 

'---::;;c-=---:=...,..--=c=..:::-:::-
-=-~Olsson, Skivarp,' hvman Anton Pers-

Efter medaljutdelningen J5lev det son, d:o, hvchef Göte Jönsson Bed

p~us, varefter det blev en förevis- dinge, Sven Linden, Ystad, 'Birger 

lli1Ilg av de olika hemvärnsgrupper- Persson, d:o, ·Erik Persson, d:o, Hen

na. In:Jedningen skedde med en pre- ry Schöön, d:o, fru Hanna Persson, 

sentation av vårt hemväm, varefter d:o, Knut Edgren,. Herrestad hvo, 

kulsprut~grupper, raketgevärsgrup- John Olsson, d:o, Henning Anders

per utforde en enklare manöver son, d:o, Einar Birger, d:o, Edvin 

V:ak~tjänsten är en av hemväme~ Henriksson, d:o, Johan· Nilsson d:o 

vtktigas~.e uppgifter och här agerade Viktor Nilsson, d!or Axel Nord: d:o: 

Anderslovs .. hemvärnsområde. Sku- Axel Oden, d:o, Per Svensson, d:o, 

r~ps hemvarnsområde löste en upp- Anders Seyerin, d:o, Ernst Sjögren, 

gift, som avsåg att fördröja en fram- d:o, Herman Sundevall, d:o, Per 

~ckp.nde fiende och Ystads hem- Karlsson-Tulin, d:o, Einar Jörisson, 

vazpso~åde avslutade med ett Skurup, Ove' Hald, Börrlnge, Kjell 

sprangnmgsmoment. Fyhr, d:o, Axel Larsson, d:o, Villy 

På kvällen blev det middag på Larsson, d:o, Henry Sveru;son, d:o, 

Svaneh~lms slott för särskilt inbjud- Karl Larsson, d:o, John Jönsson An-

l na. Jubileet blev mycket lyckat och gerslö v, Mia Andersson, d:o, .' Olga 

S_v~eholms .~.lott med dess sköna om- Anderssqn, q:·o, Ester Berglund, d:o, 

givnm~ar hJalpte till att ge jubileet Carla Edlund, d:o, Eva Johansson 

d~n hogtidliga prägel det rätteligen d:o, Märta Lund, d:o. · ' 

bor ~ara på !!tt hemvärnsjubileum, RK silverplakett: Fru-Annie Li!je-

yars .:msatser .. 1 ett krig sannerligen gren, Anderslöv. 

mte ar att foråkta. 



''En för alla och alla för en 
skyddar Skånefrån ofärd och 

-Av BROR PERSSON-

Tavlan skulle givetvis helst ha återgetts i ett färgfoto i stället för 

i ett tidningsreportage. Då skulle ni fått se sommarens vackraste syn 

i skul'Upsbygden! Den när Ystads och Skurups hemvärnskretsar ge

mensamt firade 25-årsjubileum. "Gamle generalen" C. A. Ehrenswärd, 

tidigare armechef med generalmajors dekorum på uniformskragen och 

en av äretecken praktfullt behängd bringa, var diii'. Han citerade 

devisen på en fana vid ett av Magnus stenbocks skånska häradsför

band: En för alla och alla för en, skyddar Skåne från ofärd och men. 

Med en ståtlig fanborg i täten tå
gade hemvärnstruppen, några hund
ra man stark, lottor och röda kors
personal upp på den stora gröna 
platsen framför Svaneholmstegelröda 
mäk tiga slottsfasad. Svaneholms le
gendariske slottsherre, han som in
förde det revolutionerande mång
skiftet, utgjorde i sin sentida väl
diga bronsskepnad ett meningsfull t 
blickfång för mannarna. 

Ystad, Henning Andersson Edvin 
Henriksson, Johan Nilsson, Viktor 
Nilsson, Per Svensson, Ernst Sjögren, 
Herman Sundevall, Per Karlsson
Thulin, Herrestads hvo, Einar Jöns
son, Skurup, Ove Hald, Kjell Fyhr, 
Axel Larsson, Henry Svensson, Karl 
Larsson, Börri.nge, John Jönsson, Mia 
Andersson. Olga · Andersson, Ester 
Berglund, Carla Edlund, Eva Johans
son, Märta Lund, Anderslöv. 

Efteråt följde föreviningsövningar 
PER EDVIN SKöLDS MOD varvid de olika hemvärnsområdena 

-, 

'' men 

I leden såg man många hemvärns- "kom i elden". slutvinjetten satte en Lottachefen Carla Edlund, Anderslöv, erhåller silvermedalj av general 

veteraner- så mycket hemvärnsvete_ hemvärnsgrupp från Ystad med en 
ran man över huvud taget kan bli verklig knalls~nsa.~ion ( det hand_lade C. A. Ehrenswärd. Mellan dem kretshemvärnschefen, godsägare Göran 

under folkliga hemortsförsvars 25-åri- a.lltså som m forstår om sprang- von Arnold, Jordberga. 

ga historia. De hade varit med allt-lll~t:Ja~n~s~t~) ·==::::;:::~'7================-------------------=---..1 
ifrån de kritiska dagar 1940 då då- tr 
varande försvarsministern Per Edvin• 
Sköld gav order om att hemvärnet 
skulle sättas upp. 

- Sl<öld visade verkligt ansvars
mod då han anbefallde detta utan 
att riksdagen hunnit höras, sade 
generalmajor Ehrenswärd i sitt 
högtidstal till hemvärnet och till 
lyssnande åskådare som gladdes åt 
att högtidsstunden undslapp hotan
de dropp från tungt vältrande 
molnformationer. 
Generalen skildrade läget för 25 år 

sedan: 
- Armechefen och hemvärnets bli

vande chef överste Petri tog telefon
kontakt med landshövdingarna och 
militärbefälhavarna, och så kom hem_ 
värnet till. överallt mottogs beslutet 
med entusiasm. Den 28 april avläm
nades proposition till riksdagen och 
den bifölls tre dagar senare. 

Då var organisationsarbetet i full 
gång. Bristen på vapen och annan 
utrustning var stor. Sköld har senare 
talat om hur svårt detta kändes. 

- Vid världskrigets slut trodde jag 
att intresset för hemvärnet skulle 
slappna och att därmed antalet hem- 1 

värnsmän skulle nedgå avsevärt. Dess l 
bättre blev det inte så, även om to
talstyrkan sjönk något. Numera ökas 
hemvärnet varje år, sakta men säkert. 
Dock är hemvärnet i de stora städer
na i regel :svagt. Landsbygdens folk 
håller bäst ut i hemvärnets led, kons
taterade hr Ehrenswärd. 

Komminister Mårten Werner, Mal
mö, höll korum, Malmö hemvärns
musikkår spelade, almar, ekar, lin
dar vaggade lövmassorna, åskådarna 
applåderade och general Ehrenswärd 
delade ut medaljer och förtjänst
tecken till följande: 

Guldmedalj: Hv-plut ch Folke 
Persson, K.lagstorp. 

Silvermedalj: Lottachef fru Carla 
Edlund, Anderslöv, stf kretsch Gun
nar Kolbe, Ystadkretsen, hv chef Har
ry Hörnlund, Ystad, Kjell Fyhr, Bör
ringe och Göte Jöl'lsson, Wemmenhög, 

25-årstecken: f hvchefs stf Oskar 
Jönsson, Rydsgård, RK-samarit Herta 
Olsson, Skivarp, hvman Anton Pers
son, Skivarp, hv chef Göte Jönsson, 
Beddinge, Sven Linden, Erik Persson, 

Sommarkurs på Skurups 
lantbruksskola igång 

F: • v.'7yrl<esliir~re Lars Sendqvist, eleverna ~icki Nordensson, Karlstad, 

Bo Wext, Kongsmarken, och Joachim Beck-Friis, Stockholm. 

En sommarkurs startades i går på Skurups lantbruksskola med ca 

12 elever. Kursen omfattar både praktisk och teoretisk unde~visning. 

Den praktiska delen omfattar övnlng och yrkesarbete och den teore

tiska jordbrukslära, hushållslära och maskinlära. Undervisningen kom

mer att ledas av yrkeslärare Lars Sandqvist och delvis också av agro

nom Jeppsson. 

De ' flesta av eleverna kommer från l sökte på måndagen skolan strax in

Skåne, men även Stockholm ·och nan eleverna skulle ge sig ut på 
Karlstad har blivit representerade. 
Det är meningen att kursen ska va- en rundvandring runt skolan trots 

ra som en språngbräda för den stora regnet, för att bekanta sig med de 

vinterkursen. Skånska Dagbladet be- olika arbetsuppgifterna som väntar. 



Uppåt för Skurups fotbollsgäng 

Så .här såg Skurupslagel ut e,fter ·vinsten mol Sjöbo. Slående fr. v. lag l. Per Olsson, S. Jönsson, K. Lid
berg, G. Jönsson, U. Held och R. Olsson. Knäslående fr. v. S. Larsson, B. Skoog, H. Slrids-berg, O. Jöm

son, R. Carlsson och C. Andersson. 

Ett gladare fotbollsgäng än Sku
rups AIF:s får man leta efter just 
nu. Efter söndagens seger över Sjö
bo kan man gå till sommarvila 
med tre poängs försprång före Es
peröd och dessutom har man en 
målkvot som· bara den är värd ett 
extra poäng. Det ser alltså ljust ut 
för ·avancemang till dlv. 4, men 
som det heter "man ska inte ropa 
hej förrän man är över bäcken", 
så osagt är väl bäst. 

lnerligen vara om man nästa år kun-,många farliga skyttar som när som 
de figurera i div. 4-samman- helst kan avgöra en match. De båg
hang. Spelarmaterial fi!1J1S där. Mål- ge yttrarna är snabba herrar med 
vakten Olle Jönsson kunde med en sprudlande spelglädje, ·som ibland 
framgång göra sig i mycket större nästan smittar av sig på både publik 1 

sammanhang. Hans ingripande är och domare. • 
kanske ibland lite av publikfrieri, Alldeles oförtjänt vore det in.te \ 
men huvudsaken är ju att han vak- om man kunde avancera upp till 1 

· . .. 4-an, för i år har man satsat sär- ~ 
tar målet så att mga mål gors och deles hårt och man började bl. a. 

En uppmuntran för 
ltronga fotbollsgäng skulle 

med det har han lyckats bra. Ett träna .!ed?" ~id jule.~id . Som ~t 
fotbollsämne har man också i vh. osagt ar väl bast. Det ar en hel h ost-

1 

Christer Andersson, som ska kunna omgång kvar, men det ser onekli- ~ 
bygdens gå långt inom fotbollen. Kedjan är gen ljust ut, eller hur 

det san- mycket vass i avslutningarna och har K . F-vik. 



Skurups marknad och mässa 
ger topp-program i fyra · dar 

. . . . . 
' 

Nät: Skurups-mässan i 'morgon' slår-upp . portant~ vänta~ nuinga. nyhe

ter ,för besökarna. Skurups Varu- och Marknadsmässa bHr i år ännu 

en attraktion rikare. Det har ju nästan blivit en tradition att mäss,kom

mitt~ varje år ska 'komma med något nytt. Å~ets attraktion blir. en 

stor *nt~rnationell turistutställning i Folkets hus stora sal, där som van

ligt; frestas ·man nästan · säga, .börriltgekonstnären. Sven Andreasson ock

så . ställer lit sina alltid så omtyckta alster. Turistutställpingen kom

mer att omfatta ett 10-tal länder från det sägenomspunna Ji;gypten i sö

der till Polen och VästtysKland i · norr, Vidare kan man i år skryta med 

att marknaden blir ännu mer omfattande än någonsin tid,lgare. Under

håliningsprogrannnet under de 4 dagan~ - 11-20 juni- mässan · va

rar står också Rå t~ppen , Välkända TV- och grarnmofona;rtister kom

mer att .underhålla. J\llässprogranunet är så utformat att även den mest 

kräsne kan få .sin beskärda del. Även själva varumässan konrmer att 

bU attralttiv. I år kommer en särdeles varieran,de utställning av lant

bruksmaskiner att visas, som säkert kommer att bli högintressant. Med 

and~a ord: Mässan ser i år ut att bli så attraktiv att man .med fog kan 

, säga .,att pu)>likrekordet är i fara. 
~ . 

. 1\'latkl;taden blir som sagt rekord-· köksmaskiner sm,_t mycket · annat 

stor. MäSsbaSen Börje Linden med- : som rör hemmet. Firman nar för öv

del.ade vid pre§sinformationen att ; rigt varit med 1.nda sedan skurups

han räknar .med· ca · 300 stånd. Det l mässan började liksom också Bengts- · 

s'kul1e betyda att - ~~äJ,ya marknaden ,so,n & Son, som · kommer att utställa , 

blir ca 100 stånd stör.re· ;in någonsin senaste nytt . på symaskinfronten samt, 

tidigare. Området för ' marknaden är l dammsugare. 'Natur,ligtvis ' kommer 

stort och det kan väl knappast ·upp- man också att visa sin specialvara, 

stå några loka1problem trots den nämligen trätofflor i moderna model

ll:.r.a:ftiga expansionen. Själva varuu~-l ler ' samt · n.v:heter inom · väsk- och 

stiillnån.gen blir mycket intressant och Uiod..~rbraru;chen. · 

bl. a. ·ka,n nämnas: En helt ny färg kommer . Knutssons 

Mässlyrels~n fr. v. Kjell Jön~son, Börje Linden, Erik Cederholm, Göte 

Berg och Sven Olsson. 

Unden ·det mottot utställer K.nut Fih·g att presente1;a. Det är. en Fasad- .. .. . . . , .. .. . 

Pers AB tvättmasl~iner, frysboxar, färg "Salkyd" som kommer a tt de- forsa:!trll'l;gs. bolaget :Skan_dla-FylgJ.a. , me~ bak~ank~n a;: forsoka. strmulera 

· monstreras. Färgeri är intressant så !?et ar bilder, ta~':a ~1d clrka olycks- d~ p~nnmgstl~ma svenskama att tu-

- till vida att den även går att måla till:bud r!Jllt om 1 Ska~e. Jan OlssolllS r,1stl!- 1 respektive 1and. ~an kan vara 

direkt på kalkbehandlade väggar, foto , ar en ann.a.n f.otofmn:a som korn,- overtygad om. att _de olika lan~ern.a. 

samt naturligtvis på puts betong as- mer att delta 1 mi3S5an. komme t· att bJUda over varann for a ct 

0 61' best och etern i t. ' · ' I en 8 ·meter bred monter ~.ommer fa syellSkarnas intresse r~ktat ti:lll just 

{

,r . Ett unikt bildmaterial kommer Fo- A!3 Haru; Andersson ;;_tt s~H.a . ut det ~-~n.a. land~t . D et ~,. so~ ~.gt 

i» to-fjell att ställa ut tillsammans med Dorr-~ fonster- och kokssm~~ener, prerruar f?r .. ~ur~tutställnmgen 1 SKu-

.,..---~======------.1 samt tak- vägg- och golvmatenal ·av r up och lU<ltlatlvet ar vart en eloge. 

f 
oli:ka sJ.a.g. Vida.re visas For,bo-plat- Hoppas bara att det blir en tradition. 

~ 
tan i plast, lätta att sätta upp över jTuristutställningen visas som sagt i 

t. ex. tenasser. FolketS Hus stora sal och i samband 
därmed utställer Börtinge-konstnäTen 

BILAR Sven An·dreasson, vars alster all.tid 
väckt folks intresse. Om honom kan 

ställer Motor-Tr•im -.u t. Det är he'la ni lä.S.a i en separat artikel häri.n

BMW-programmet som kommer att till där vi presenterar hans utställ

presenteras. Bl. a. visas två BMW nrn'g. 
sportvagnar samt den nu så populära 
BMW 1800. Scania-bUar ställer ut en 

. VV' 1200 och VW 1500 samt dessutom 
· 1500 ., Variant och en Pick-up. 

TURISTUTSTÄLLNING 

ORDNINGEN 
För att en mässa ska kunna över

l-eva år efter år så krävs det god ord
ning. Mä~bestyrelsen har alltid för
sökt att hålla så god ordning som 

blir det som sagt oe'h. en stor inter- möjligt på det 1ivligt frekventerade 

nGtionell ' sådan t. o m. Bland de . mäss- och marknadsområdet och 

länder som kommer att represente- kornmer säkerligen inte att frångå 

ras kan nämnas Egypten, Frankrike, sina vanor 1 år heller. Man vill ha 

Belgien, Västtyskland och Polen. Län- en trevlig publik utan störal!lde oros

derna kommer att presenteras i en moment och det får man väl hoppas 

monter för respektive land, där bil- att det kolllitler att bli även i år. Det 1 

der . med motiv från landet ifråga vi- är nog faktiskt så, som mässbasen 

sas. Även hemslöjdsartiklar karakte- Börje Linden framh~Uer, nämligen 

ristiska för landet kommer att ställas det att ordningen är kanske det som 

ut. Dessutom •kommer att vid bestäm- iblir mest uppskattat i längden. Då 

da tider visas film om de olika län- vågaT vem som helst sig hit och vi 

derna. Det är konsulaten för de oli- vill. ha vår mässa och marknad 

ka länderna som varit så måna om känd bland så bred publik som möj-

att :ffi sina länder representerade och ligt. .K. F-vik. 
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Konsthantverkare 1 Börringe 
utställer i 20 olika träslag 

Flitig utställare på varumässan i Skurup är konsthantverkare Sven 
Andreasson, Börringe. Han var med i fjorårets utställning "Fonn och 
Färg" och i år återkommer han med en separat visning. Konsthant
verk i 20 olika svenska träslag har han velat kalla årets · arrangemang 
Mässbesökarna får tillfälle att studera hur olika konstalster tar sig ut 

beträffande ådring och struktur i ö vrigt. 

- Mässan i år blir ju ganska in- ställas ut blir t. ex. kvinnofigurer 
ternationellt betonad, säger konst- gjorda av fjällbjörk, vidare .gäss gjor
hantverkal'e Andreasson när SkDföl'- da i päroh samt olåk.a. sla·g av skålar, 
hör sig om utsräl:lningen, så därför bl. a. i körsbär. 
tänkte jag komma med något verk- Vad som ft'amför allt ti!J.talar i 
J.igt helsv>enskt. Och det torde man. Andreassons konsthantverk är hans 
väl kunna säga att konstalster i 20 sätt att kunna utnyttja träets n•atur
olika svenska träslag utgör. Hela den liga egenskaper. Ådringen är en Sa.k 
svenska floran av träslag ulgör UI'Lge- som börringekonstnären vet att ut 
fär ett 30-tal säger Andl·easson vida- nyttja på det rätta sättet för att ge 
re. Det finns således inte många trä- de olika föremålen tilltalande ny-an
slag som bön-ingekonstnären ej för- ser. Även sättet att följa träets na
sökt göl' a någonting av. Egentligen är 1 turliga u tformn•ing är tyopiskt för An
det bam kastanj, hägg och buxbom, dreasson och detta ger konsten dess 
som jag ej prövat på, säger han väYde. 
själv. Det finns emellertid problem att 

Ungefär S:}--40 olika saker kom- arbeta med trä, framhåller börringe
mer mässbesökarna att kunna stude- konstnären. Ett aldrig så bra råma
ra av Andl·eassons konst. Någr·a mass, tevial kan bli förstört om träet inte 
a1'tiklar kommer inte med i denna får sin rätta behandling. Många av 
utställning. Andreasson vill nämlligen de ädlare svenska träslagen,, dit 
"'~lla den på en verkHgt hög nivå. fruktträden räknas, har stor · benä
\C'?<a prov på det som kommer att ! genhet att spricka. För att för}find.ra 
~ - --....._ detta måste träet doppas i hehahd

ling.svätsk·a, men int.:- vilken som 
helst . Andl·easson hai· själv provat ut 
rätt behandlingsmetod. Det tog emel
lertid tid, men huvudsaken är att 
kUJma bemästra även dessa problem. 

Konsthantverkare Anckeassons als
ter har med åren bHvit allt populä
rare och eftersökta av folk. Säl'S'kilt 
då som pt'esenter vid någon högtids
dag. Det är många träsku1pt~Jorer oc:h 

1 skål:ar från Börringe som mi är sprid
da litet varstans i vårt avlånga land. 

! Ä ven i utlandet ha:r Andreasson ve
J lat göra sina alster kända, bl. a. 
1 med en utställning i Tyskland under 
fjolåret. 
~~------------------------, 

·Konsthantverkare Sven Andreasson, B.örrin.ge, snidar . pi en av· sine 
träs:kulpturer. · 



V ariete i smått under

håller på Skurupsmässan 

Så · ser det ut när · Skurups · folkdanslag är i aktion. · 

Underltållningsprogrammet med .både . TV- och grammofonartister 

kommer säkerligen att göra mässan ännu attraktivare för besökarna. 

Alla fyra dagarna ·uppträder toppartister ooh en del lokaa fömtågor. 

På torsdagen ooh fredagen blir det ~ och på fredagen även uppträ- l 
dande av den från Nalen kände Mats Baer. 

' . l 

Löroagsprogoommet börjar ·klockan ning. Dessa fem flickor 'kommer se- 'j 

3 med konsert av Skurups sagostim- nare i sommar att resa till östen·ike 

der, varefter en gymnastiktrupp från och W~en för att ge en uppvisning. 

ISkurup om fem :flickor. och under Därför uppmanas skurupsoorna att gå 

1ledning av ·.gymnastikdirektör Else man ur huse för att ta en titt på de 

.Andersson kommer att ge en uppvis- duktiga flickorna. Behållningen av 



USA nästa för 
l 

Rydsgårdsgrabb 

De svenska björkarna och skålarna i fur får symbolisera den svenska 

träslöjden, som nu slöjdläraren .Per Anders;on ska försöka lära de 

amerikanska barnen. 

Per Andersson, lS år och från han utan att darra på m~schetterna: 
Villie, Rydsgård, slöjdlärare till ' pro· Den svenska furan står i en klass 

fessionen, emigrerar till USA på lör· förD sti~:. b tt h d 
. . . .. • e .ar ara a oppas att et i 

d~g. V~sserhgen mte for alltid, . bara USA finns något träslag som äger 

på tre månader, men ändock en de .egenskaper som den svenska fu. 

resa som faktiskt inte hör till de ran äger. Men det går också bra att 

vanliga. Per Andersson har bland a~·beta i andra träslag, vilket Per 
.. . . . . . . Vlsade. Bl. a. hade han , gjort två 

slotdlärarna . •·· Svertge uttagtts som möbler, d. v. s; ett salongskåp och en 

lärare i en· av ICEP:s (lnternaiional sekretär i gustaviansk stil i ·björk. 

counselors' exchange program) som· V:idare vi?ade han smörknivar i ene, 

lä
· ·f.. ' 'k k b v1lka han bl. a. kommer att ta med 

mar. ger or amert ans a arn. sig till USA för att visa barnen där. 

: överresan sker med flyg från Kast- Träskålar i björk . och teak visade, 

ri).p · och sammanlagt är det c:a 100 att han inte bara är . bra på att lära 

ska;ndinaver sdm ska över , till 'dollar- ut, uta- att han själv också kan sitt 

landet för att tjänstgöra som lärare yrke från grunden. · 

av olika kategoriel. Själva lägret Resan blir inte den första utiands

ligger 75 miles från staden New York resan för Per. Han har tidigare sett 

utmed Hudsonfloden. Lägret kom- så gott som hela Europa, men denna 

:mer att o:tn!atta 180 amerikanska resa, ~om han själv får bekosta, r.1en. 

barn i ålldern 8-15 år. Det blir inte med lon under tiden i USA, blir sä

mindre än 70 ledare ' som ska ta hand kert en upplevelse. Inte bara det. 

om dessa barn. Det ger ju· för öv- ~et huvudsakliga syftet med ICEP är 

rigt.en intressant bild a,v amerikansk l': ut?ytet av ideer från olika länder. 

ungdomsvård. En ledare på· två eller ~a Vl får hoppas att Per kommer 

tre barn. I Sverige är ju som be- tillbaka till Sverige och Skåne med 

karut förhållandena helt andra, tyvärr.! massJ.: av ny~ ideer, som han sedan 
Det Per Andersson kommer att kan lara ut tlll de svenska skolbar-

syssla med på lägret låter vi honom l Ren. 
själv berätta om. · ' · Krister F-vik 

RIKEMANS BARN 
-Jag kommer i !huvudsak att syss- l 

la med att .försöka · lära barnen me- ~ 

tall- och träslöjd, och dessutom blir 
det hobbyarbeten, . som pojkar i den 
åldern brukar tycka om . . Förestån
daren för lägret är för övrigt också 
europe, han är nämligen från Öster
rike. · Alla skandinaverna kommer 
naturli~vis inte att arbeta på detta 
läger. ICEP har många läger i USA, 
och vi utplaceras på olika ställen. 
Det finns också olika slag av läger, 
judeläger, negerläger, blandade lä
ger och läger från rikemans bam 
s. a. s. · Det är den sistnämnda läger
arten jag kommer att möta. Lägren 
klommer att vara i 2 månader och 
den 3:e och . sista månaden blir det 
gruppresor runt i USA för oss skan
dinaver. En gruppresa går till Kali
fornien och en annan till Texas. Jag 
har valt Texas-resan. 

DEN SVENSKA FURAN BÄST 

Per Andersson omtalade att han 
gått i slöjdseminariet i Linköping 
odh nu under det senaste året tjänst
gjort som slöjdlärare i Arlafors utan
för Kungälv. På frågan om vilket 
träslag som är det bästa materialet 
och det lättaste att arbeta i, svarade 



Skurup hade spionögon på 

:sig inför dagens cupmatch 
l ' 

Bjärsjölagårds IF har haft spioner i Skurup. Det hade man i söndags när Skurups AlF spelade seriefinal mot 

Sjöbo IF. I Bjärsjölagård vet man nu hur taktiken skall läggas upp inför YA-cupmatchen i · dag på Skurups 

Idrottsplats kl 19.00. 

-Vi har aldrig spelat mot Skurup' 

fÖrr,' säger Åke Andersson i Bjärsjö-

1agård. Men vi vet trots detta hur 

taktiken skall läggas upp. Bl a blir 

det hårdmarkering av Göte Jönsson. 

-Ja, kan sedan vår målfarliga 

' kedja göra resten så får Skurup-för

svaret en hård pers. Vårt nuvarande 

lag är det bästa på flera år. Pojkarna 

kan göra mål och detta har verkli

gen gett resultat i serien. Senast 

blev det ~ mot Torna . Hällestad, 

l men vi kunde gjort betydligt fler. 

Från IFK Malmö 

lig kedja, det vet vi berättar Skurups 

lagledare Pehr Olsson. Särskilt inner

trion Uno Andersson-Kenth Dahl

qvist-Bertil Nilsson får hårdmarke
ras. · 

- Vi repade oss snabbt efter ne
derlaget mot Sqvestad. Mot Sjöbo 

blev det en väldigt trevlig match 

och fortsätter pojkarna i samma 

stil får publiken se härlig fotboll. 

terna kan göra mål och det skulle 

inte förvåna om det blir ett målkalas 

på Skurups idrottsplats. 
Båda lagen är goda rep_resentanter 

för div. V-fotboll av hög klass. •Siktet 

är inställt både på avancemang i 

cupen och i serien. •En semifinal

plats i cupen i sommar och en upp

flyttning till högre serie i höst hade 

smakat. 
Men som sagt först återstår kvarts

finalen i dag. 
Sven Rosengren, Ystad sköter pip-

b åsandet. Linne 

l 
-Vår center Kenth Dahlqvist har 

i år återvänt efter sejouren i IFK 

Malmö. Kent är oerhört . målfarlig. 

Han har dessutom satt sprätt på 

kedjan. 

Skurup har ilillhört dom verkliga 

s k nerplockningslagen i årets YA

cup. Man har bl a slagit div. III-laget 

Ystads IF med 2-1 och div. IV-klub~· 
!Jen IFK Simrishamn med utklass- l _ _._,,.__ ___________ _ 

Bjärsjölagård tar det säkra för det 

osäkra och spelar med två målvak

ter. Det är Bertil Johansson och 

Leif Nilsson - som spelar hy. Leif 

har nämligen tidigare vaktat a
lagsburen men har numera nr 7 på 

ryggen. 

Bjärsjölagård ligger tvåa i den mel

lersta div. V -gruppen. Serieledande 

Höör har här endast förlorat en 

ningssiffrorna 7-0. Fortsättning föl-

jer i kväll? 

Siktar på final 

. Om Vi bara slipper IFK Ystad i 

en ev. semifinal tror jag vi når fina

len i år, avslöjar Pehr Olsson. Det 1 

är vår dröm och jag hoppas vi kan i 
förverkliga den. 

·Mitt tips lyder på 2-1 till oss. 

Men Bjärsjölagård är ju ett helt 

ny bekantskap för oss så det är 
vanskligt att sia om utgången. 

match - mot Bjärsjölagård. 3-2 slu- - Vi vet dock att våra gäster spelar 

tade matchen. Uppgörelsen blir en bra fotboll. Vinsten över Skillinge im

fin ·värdemätare ·på standarden i de ponerar. Skillinge spelade bra när vi 

båda di v. v -avdelningarna. mötte laget och därför måste B j är-

. sjölagård vara farligt som inte· tillät 

. · 'Oavgjort · . l Skillinge sticka upp. 

Mitt tips är oavgjort 2-2 och om- B k d· 

spel i Bjärsjölagård. Där tar vi dom, ra e JOr 

avslutar Åke Andersson. . l Det blir en match i kväll mellan 

:- Bjärsjölagård har en oerhört.far- två bra kedjor. Båda anfallskvintet-

BO HJALMARSSON, högerbac'k i S'kurup i le'ktagen inför matchen 

mot Bjii9'sjölagård i dag. Han har under årets cupturnering tillhört 

· de sä'krare bac'karna. 

r , 
.j 

, 
l 

J 



Skurup inleder i år som alltid 
den långa raden av skånemarkntlder 

Det är klart att man skall på Skurups marknad, sade fru Ulla Delrlen dagen 
före dagen och stödde sig på bethackan. 

- Förr markerade Skurups marknad att betorna var gallrade, fyllde maken 
Oskar i. Nu är vi åtminstone 10 dagar före med betorna, men det spelar ju ingen 

· störe roll. 
- Det är bättre ordning på marknaden numera, men det var roligare fö:rr. 

Det är klart att det fanns folk som inisskötte sig, kom åkande så beskedligt efter 
häst men fick anträda hemfärden i "svinaburen". 

Nu är det ingen kreatursmarimad i Skurup, besökarna åker mestadels bil och 
"svinaburar" behövs inte. En skylt i fönstret till Systembutiken upplyser förresten 
om att "Marlmadsdagen den 18 juni är butiken stängd". 
Vid årets marknad kommer för- skiner. Självgående tröskor, jätte- gräsklippare. Motorismen för nöjes 

modligen lantbruket att stå i för- starka trakto.rer och en sextons två- och nyttotrafiken skall också repre 
grurrden. Skånska lantmännens cen- axlad vagn, t o m med påhä~, skall senteras på en bilutställning mec 
traiförening ställer ut jordbruksma- visas. vagnar som passar både betpatroner 
man titta på gedigna trätofflor och Dessutom blir det ett urval av och andra sydskåningar. 
diverse annat. Medan man ändå är jordfräsar, motorhackor och motor- I expolokalerna i Folkets hus kan 
inne blir det tillfälle att stifta be
kantskap med trähantering av rent 
konstnärligt slag, Sven Andreasson i 
Börringe har nämligen en liten ut
sökt expo där. Skålar och prydnads
saker av diverse slag har han radat 
upp. Träslagen är dels svenska såsom 
fur, apel, syren m fl och dels ut
ländska - akacia och guldregn t ex. 

Resiusten får sitt i form av jätte
affischer från Egypten, Israel , Öster
rike, Frankrike, Polen och Västtysk
land. Inslaget är tillkommet för alt 
visa vilka enastående tillfällen svens
ken av 1965 har ifråga om semester
resor. Intressanta kortfilmer komplet
terar turistsidans begivenheter. 

Vad skulle marknaden vara för de 
unga om det inte fanns tivoli och 
vad skulle den vara för de köplystna 
i alla åldrar om man inte hade mark_ 
nadsstånden. Omkring 300 "stånds
personer" tävlar om att få sälja, Ocl · 
köpare .brukar det finnas. Bort;\ 
150.000 personer har under de senast•c 
åtta åren besökt marknaderna. 

TREDAGARSJIPPO 

Till sist några ord om de under
hållande inslagen fredag-lördag. 
Dessa representeras först ,av Oscar 
Rundqvist, Tasse Bark och Maud 
Nygren. Lokalt ställer Skurups folk-

. danslag upp. I raden av förnäm" 
dansorkestrar hittar man Liljehof> 
orkester - fredagsgäster -, öster .. 
len-pojkarna spelar på lördag oc l· 
Gert RignellS orkester på söndag. 

Mats Baar roar publiken på freda 
gen, kl 15 på lördag bjuder Skurun 
sagostunders orkester på konser. 
skurupsflickor ger gymnastikuppvi>' 
ning. Tre välkända flickor - Ann 
Linda och Marie - dyker upp p 
lördagen. Söndagsprogrammet är spe. 
ciellt påkostat. Det börjar med kon
sert av Trelleborgs ABF -orkester, se
dan kommer turen till folkdanslaget. 
Österlens spelmanslag. Toppunkt~n 
blir kanske det program som Larc 
Kåge samt gitarrspelande söne1·na 
Jonas och Slaffan och lilla charmiga 
Kris tini ska stå för. Jan Rodhe med 
sällskap svarar senare för ett under
hållningsprogram i den stora stilen. 

. , 
. Pr.ovdkte karusel! gjorde Ulf, Han~, Chr~ter och' Lars 'redan före 

rnarkiuLd~afton. ·,t f • 

F'ru Ulla pehlen tar betpaus för 
m".rknadens skul!. 



Skånska Dagbladet- Fredagen den 18 juni 1965 

Exotisk privatträdgård i Smygehamn 
är ·· jöremål för TV och kungainlresSe 

Av ALLAN ANDERSSON 

En färgstark person, inte minst i konstnärskretsar, 
är direktören och konstnären Einar Kihlman, Stock
holm. För något år sedan utnämpdes han till att före
stå Färg och Form i Stockholm, konstnärernas eget gal
leri. Einar Kihlman lovade att motta anbudet på ett vill
kor, oc·h det var att han fick göra uppehåll i sin krä
vande syssla varje år från maj tin september. 

- · Det fick han och nu räknar dir. 
Kihlman livet i sommarmånaqer. 
Den tid, då han vistas vid sitt ny
ligen inköpta sommarställe Äspö
holm på den sklånska ·sydkusten, 
strax . öster om Smygehamn. Här 
trivs han och här ägnar han sig 
hela sommaren åt sin älsklingshob
by, nämligen trädgårdsskötsel. På 
tomten vid sommarstället finns den 
mest fascinerande prydnadsträd
gård som man kan tänka sig. En 
trädgård av sådan klass att både 
TV och konungen visat sig intres
serade av ett besök. 

O En f1·istad 

ker han. Verkligt exotisk är ock
så den nyanlagda trädgården, som 
endast ligge'r någm tiotal meter 
från Östersjöns kustrand. Här väx
er t. ex. Metasukujan, ett unikt 
asiatiskt lövträd med små tunna 
ljust gröna genom.skinliga blad. 
Just det trädet trodde botanikerna 
var utdött för flera tusen år se
dan. Nyligen upptäcktes emeller
tid det utdöda fossilet livs levande 
av en engelsman. Nu har det för
ölmts och växer även på den skån
ska sydkusten i den Kihbnanska 
trädgården. 

O Allt finns på Äspöholm 
Skånska Dagbladets medarbetare - Ett annat sär·eget träd är Gin

möter honom· en vardag när han ko, som under årtusendenas lopp 
är i färd med · sitt pyssel. .Vi mö- förvandlats från barr- till lövträd. 
ter honom ivrigt sysselsatt att se Även bland blommorna finns ota
om sina många blommor i de ra-lliga exemplar, som var och en skul
batter som finns inströdda litet här le ha sin egen historia att berät
och var bland plantorna av tuja, ta. 
cypress och andra sydländska barr- * 
träd. * 
* - En fristad har dir. Kihlman ! * i sitt sommarställe. Han )1yllar '-k * Moa Martin sson i hennes ytt- * * rande om att "bästa sättet att * * koppla av är att mura in sig i * * ett eget 'kloster". Om nu det * * rlär m ed .kloster inte är så bok- * * stavligt så är i alla fall kloster- * * trädgården färdig. * 

* 

S'å är t. ex. fallet med den skön
blommande tyska vhododendron, 
som också växer i trädgården. 
En hybrid som är mycket säll
synt, men som trivs alldeles ut
märkt. Dir. Kihlman är person
lig vän med rektor Sven Gun
nar Green, hela Sveriges triid-r 
gårdsprofessor. Han lär en gång 
ha förklarat, att allt vad en 1 

svensk plantskela kan evbjuda, f 
det finns på Äspöholm. Och detf 
v'ill som sagt inte säga litet. 

Ett avsnitt av den förnäma trädgård med exotiskt inslag som dir. Einar Kihlman anslagt på sill sommarställe 
Äspöholm. Här förevisar han en praktblomma för systerdottern Ingrid Svedhammar, Stockholm. 



D Personligheten viktig 
Kanske bäst uttrycker dir. Kihl- D Trog·en Skånemålare 

man sitt yttrande i den livsfilosofi h Men dir. Kihlman är ju även 
som an lägger i dagen när han konstnär och målare och vad är då 
säger, att människans behov av en fr' d d" mera n aturligt än att fråga efter 

lsta • ar. ho.~ k~n koppla av hur pass mycken tid det blir över 
och vara s1g SJalv okar mer och t'll d tt ? 
mer. Dagens samhälle blir allt hår- 1 

e - a ·.. .. . .. .. 
dare att leva i. Både den sociala l - Jo?. forklarar agaren hll Aspo-
och ekonomis'·a -ta da ·de h holm, ar man uppe med solen så 
na' tts på be·!·, "t d, n t1

. n 
1 ar blir det faktiskt tid över t ill måleri .,os na av nvse n, me- . å · · nar Stockholmsdirektören. Vi nöt.s oc.Ks . Sen 20 år t1llbaka har Einar 

allt hårdare i varda!l'slivet och där- Klhlma~ vant trogen S'kånemåla
fö~ är det helt enkelt nödvändigt re och JUSt l tra~tcrna krmg Sn::s-
med en ege t .. tt k 

1 
,gehamn och Beddmge har han sokt n appa a opp a av . t' D . i De ne-t 'f å ·tt sma mo IV. e mJuka backarna ner 

J·~g sm· e•gaen rusar 1l rghn t 51 D teg~t mot havet h ar särskilt tilltalat. Nu , . person 1 e . e ar ... k d' K'hl ~.., .. emellertl'd nå<>o1 . . h" l t l .an -er lr. l man u..,..,...ora atel-, •-om VI .or a.ca . . • · .:11 oss för, menar Einar Kihlman, an- Je pa sommarsta et. 
nars kommer vi lått in i en ond Platsen där ateljen skall ligga 
cirkel där alla rusar åstad utan blir mot havet. På sätt ooh vis ka
att egentligen veta varför. 1·akteristlskt för Färg- och Fonn-

direh-tören, som älskar det sköna 
D Verldi·~·a rarHeter och trivs med att ta sig an stora 

uppgifter, kanske allrahelst på det 
- Dir. KU1lman har sin medicin konstnärliga området, men även när 

! sin trädgård. Här bygger han upp det gäller att sicapa o_ch.....-plantera. 
sin kropp och sin själ. :Inget ä~ så En man som visar att förnöjsam
intressant . scm att studera växter, het och konste!l att vara sig själv 
deras växtsätt och vatiatloner, tyc- ger _god utdelning. 

l(onfirmandföräldrar 
på informationsträff , 

De föräldrar som på bilden är_ i livligt samspråk med pasforn är fr. v. 
fru Märla Lindahl, pasfor Tord Månsson, fru Sonja Ljunggren och 

hr Sven Ljun·ggren. 

' En revolutionerande undervisnings-~ kJotet och för att människan ska 
metod kunde pastor Tord Månsson i kunn-a eXlistera på jorden måste man 
Skurup fö1-eläg·ga för föräldrarna till,slå vakt om v~ssa värden. Värde.n 
årets konfirmander, som var santlade ·som hemmet, låvet, äktenskapet, 
till en infonnationsträff på onsdagen .egendomen (d . v. s. människovärdet), 
och torsdagen. Det var ca ett 40-tal l ryktet och hjärtaJt. Vidare måste vär
konfirmandföräldrar som hade mött den som Guds namn, ära och ord 
upp och alla· fick de sig till livs en l skyddas. Det är detta som kontir
helt ny konfinnationsunderv isning, 

1

. mandern-a får lära sig och sedan näJ: 
!lOm var betydligt intressantare och de komme~ ut i l!ivet använda .dessa 
lättförståeligare än den de själva lärdo= som, ett rättesnöre, ett 1iv 
upplevt. Denna undervisning har pas- att sträva efter. - Nog är det sklll
tom· själv genom noggranna pedago- nad på den kanske stereotypa under
Iiska fakta arbetat sig fram till. v.is'lllingen som gavs fÖJ'r och den me-

Metoden i sammandrag: För att gö- tod :pastor Månsson använder sig ~v. 
ra det hela mera· lättförståeligt an- ~tmin.stone VaJr alla narvarande ror
VJänd~r han sig av figt~Jrer som han aldrar helt ense om den saken. 
sätter upp på en tavla. När hela tav- P.astorn omtalade också att syftet 
m är full:klistrad med bilder så har med die= iniformationsträff också 
mim ElllJ k1a.r bild av den kristna hrur en mycket allv.aa."lig bakwuncL. 
trons stöttepelare. Genom detta sys- F ö1· att ungdomen ska kunna växa 
tern är det mycket lätt att förstå lo- upp till hru'!I10J1.iska människor f.o~d
~kien och Jesus vancl!ring här på jor- ra.s det att föräldrar och präst sama.r
den bllir den röda treden eller sna- betat· och står på samma grill'lld s. a. s. 
rare rä~öt·et för den !<Jrist.na män- Det ha·r ju tyvärr b1ivit så för många 
niskanls liv. Pastwn utgår från jord- att konfirmatioDJen blivit en st.arous
'---------~-------,lsymbol, vilket är en f~e1a<kiig utveck-

YI 
(J • l tin~er infu.rmationen blev det kaf-

5 l / v b resamkväm och en del pr~ktiska frå-D gor löstes. Bl. a. lcliäd>selfrågor som 
·kan V'ara nog så kiliep~ga iJbland. Ef
ter kaifet tog föräldn-ari118 adjö av 
pastorn och uttryckte samtliga siJn 

' tacksamhet a#. få komma till det 
V'ackra församlingshemmet och att 
få en inblick i vad deras barn får 
lära si . 



Har hemkunskap för liten 
plats på skolschemat :~ 

En fortbildningskurs i familje

kunskap för hushålls- och barna

vårdslärare pågår för närvarande i 

· Skurups lanthushållsskola. Kursen 

började på torsdagens förmiddag 

och kommer att hålla på till och 
med .måndagen med ett deltagar
antal av c:a 35 hushålls- och bar
navårdslärare från hela landet. 
Som arrangör för kursen står 
Umeås fortbildningsinstitut. Kurs
ledare är konsulent Marta Nilsson, 
Malmö. 
Det är ett digert program, som 

kursdeltagarna har att taga del av. 
På · torsdagen höll fil. kand. Barbro 
W estholm, Västerås, föredrag över 
ämnet "Familjen förr och nu", Där
efter blev det grupparbeten med an
slutning till föredraget. På fredagen 
håller fil. kand. Barbro Westholm 
återigen föredrag över ämnet "För
värvsliv och hemarbete". Advokat 
M. Tengbom-Velander talar över 
ämnet "familjejuridik". På lördagen 
blir det bl. a . "familjerådgivning" av 
socionom Kerstin Henriksson och 
"familjekunskap för ungdomar och 
vuxna utanför skolan" av komminis
ter Mårten Wer.ner. På söndagen 
presenteras ett läropaket i familj e
kunskap för grundskolan av semi
narielärarinnan Gerd Stålfelt och om 
undervisning i familjekunskap i års
kurs 9 talar hushållslärarinnan Ma
rianne Thörne; På. måndagen blir det 
konlp-etisering. av undervisningen av 
konsulent Susanna Hallgren och över 
ämnet "Elevvård om ett led i sam
verkan mellan skola och hem" talar 
skoldirektör Birgit Rodhe och på 
måndagens eftermiddag avslutas kw·
sen med grupparbeten kring dagens 
föresläsningar och . redovisning. 

HAR HEMKUNSKAP FöR 
LITEN PLATS PA SCHEMAT? 

Kursdeltagarna fick också ta del 
a vett utdrag ur "The Bullentin of 
National association of Secondary 
school' 'av den kände amerikanske 
forskaren J. Lloyd Trump. Han häv
dar bl. a. att hemkunskapen i fram
tidens skola kommer att inta en 

mycket större plats på schemat än 
vad fallet är i dag. Det av honom 
framlagda förslaget till läroplan visar 
att eleven börjar läsa hemkunskap 
redan i årskw·s l och fortsätter med 
hemkunskap tills de lämnar skolan 
vi dsexton eller arton års ålder. För
slaget förutsätter dock att alla ele
ver under skoltiden är medlemmar 
i en familj och därför behöver ut
veckla attityder och lära sig kun
skaper och färdigheter, som blir va
nemässiga när de blir äldre och som 
är bärkraftiga för den vuxne~ 

Läroplanen •. i hemkunskap, såväl 
som läroplanen i -alla skolämnen, ska 
ta hänsyn till individuella olikheter 
hos eleverna och organiseras på ett 
sådant sätt, att varje elev ska kunna 
göra framsteg i sin egen takt. Till 
och med klass 4 kan icke facklärare 
undervisa i ämnet hemkunskap, men 
från och med klass 4 bör undervis
ningen ske av utbildade hemklm
skapslärare. 

UNDERVISNINGSMETODER 

Eleverna ska ha mer tid än nu för 
självständiga arbetsuppgifter. Det 
primära målet för all undervisning 
är att utveckla individuellt ansvar 
för inlärning och studieteknik. Lä-

rarna ska komma ihåg att deras mål 
är att göra sig obheövliga och ele
verna självständiga. Lärare bör ock
s åsarnia eleverna i små diskussions
grupper om högst 15 elever. Dagens 
tidsbundna schema ska ersättas av 
ett flexibelt schema. 

VÄRDERING 
I stället för att ge relativt me

ningslösa ensaka betyg, ska hem
kunskapsläraren göra en analys av 
varje elevs prestationer på följande 
tre områden: 

l) vad varje elev vet och kan göra, 
2) de observerbara förändringarna i 

elevens beteende i riktning mot må
let för hemkunskap, 

3) kvaliteten av varje elevs själv
ständiga arbete. 

Som motivering till sitt förslag 
framhåller Trump bl. a. att livet in
nehåller mycket mer för var och en 
av oss än att tjäna sitt upphälle. Del 
som händer hemma inverkar på res' 
ten av vårt liv. Att få inblick i hu 
man gör ett hem vackrare, mer kul
turellt, vänligare och till en plats 
där alla ha rrespekt för varandra 
och hjälpas åt hör till det väsentli· 
gaste man kan lära sig i livet. 

Krister F-vik. 

På bilden ses fr. v. fil. kand. Barbro Westholm, Västerås, konsulent 

Marta Nilsson, Malmö, hushållslärarinnorna Birgit Nilsson, Skurup, Alva 

Åsgrim, Ystad, och lnez ·Arvidsson, Umeå. 



Sibyllornas parad 
på Skurups marknad 

Jan Rasmusson, Skivarp, har fullt beväpnad satt av i sporriträck. 

- Av BROR PERSSON -
Ur publiktillströmningssynpunkt blev det en 1·ätt soft upptakt på 

Skurups tredagars varumässa och marknad. Fredagen var den egent
liga marknadsdagen. Viss mönstrades det upp av "ståndspersoner" 
och sibyllor och karusellskötare och försäljare av rökt blekingeål och 
möbelknallar från det gnetiga Smål~nd men det var tunnsått med 
kunder. Regnet skrämde många. Men vildigast: folk tar inte mark
nadsfritt från jobbet i vår produktionseffektiva tid. 

Sibyllor ja. Konstigt nog har de Johan Jönsson, 79 år, på sitt åt
fortfarande marknad - eller är det tionde och med en kaffegök inom
kanske så att vårt behov av mystik bords, ansåg sig ha fått full valuta 
och romantik växer i kapp med hos "Spanskan". · 
kromblanka bilköer och opersonliga - Tänka sig bara, hon kunde se 
snabbköp? att jag har kärnhälsa, är lyckligt 

I Skurup ställde enligt till- gift med Emma och har cyklat till 
gängliga reklamskyltar "Spågum- Marten, berättade han omtumlad och 
man", "Spanska sibyllan", Ungerska spådomsfrälst när han blev synlig 
sibyllan", '·'Sibyllan Sylvana" och i tältöppningen. . 
möjligen ytterligare någon framti- Vem som helst kunde se att far
dens avslöjerska upp till kamp om bror Jönsson är något av en viking, 
de fåtaliga börsarna. ' att han bar bred guldring på fing

ret och hade cykelspännen i byx
uppslagen, Men den som har tron 
han har den. 

A r b e t e t intervjuade sammetsög
da Sylvana som helst velat ha en 
"mjuk peng" men inte fick någon. 

- Jag är katolik och spår i namn 
av jungfru Maria, vars bild jag bär 
i mitt halssmycke, sa hon. Många 
vill bli spådda men de flesta är räd
da. Eller också skäms dom, Men ny
fikna är dom ... 

William Arnes motorkarusell kör
de med en slank och parant fort
praterska på reklamestraden. Hon 
arbetade med tufft grepp, intervjua
de den återvändande publiken i hög
talare. 

Bastant herre av modell hemmans 
ägare med gediget konto på Jord
brukskassan yttrade i mikrofonen: -
dä va' räligt att åka så hondingen 
fort på glatta väggen. 

Sånt bäddar för pling i bilj ettkas
san. 

Men annars var det mest vemo
digt hos dom som kommit til!re 
sande för att tjäna pengar på mark
nadspubliken, 

Han som sålde hötorgskonst stu 
vade in solnedångar och björkha
gar med röda stugor i skåpbilen när . 
det började regna på allvar. - Jag 
har inte tjänat till kaffepengar, kla
gade han. 

Och Roland från Halland undra
' de om skåningar aldrig sidder (det 

. . hade han· hört att dom gör ibland 
Stby!la Stlvana lockar med fu!l hand. när dom tänker), Han hade planerat 



Visst är det kul med marknad 
-AV KRISTER FJORDEVIK-

Visst är det kul med marknad. - Premiären för Skånes marknader i år, S.kurups marknad, blev lyckad som 

vanligt frestas man nästan säga. Visserligen regnade det på eftermiddagen, men vad gör det en sådan här dag. 

-En :marcknad är ju en gammal tradition och visst är det så sant som det är sagt, (en av marknadsbesökama, 

en herre ,i medelålder som inte besökt Skurups marknad på 25 år): "Tänk, allting är sig likt, de hembakade ka-
ramellerna ser precis likadana ut nu som förr". · 

Ja, v·isst är marknaden sig lik, 
kanske nu i modernare tappning. 
ståndspersonerna kommer inte nu 
med häst och vagn, nej, nu komm·er 
man i lyxiga amerikanska dollargrin. 
Så tydligen är man ståndspersoner 
i bolkstavlig bemärkelse. Marknaden 
är ju ett ställe, där gammalt och nytt 
blandas till en enhet, eller ett be
grepp och utgör en folkfest, där både 
gammal oCih ung kan få smaka av 
den söta marknadsdiod'ten, ,glömma ål
der, sor.ger och b~kymmer, bacra ha 
roligt och tvivas med livet. 

Skurups marknad '6lev inget un
dantag från den traditionella mark
naden, trots att vi nu befinner oss 
i en s. k. civiliserad värld, där dti
rectoiren UJpplever en renässans, där 
sputnikar och månraketer nästan 
dagligen sänds upp. Nej, marknaden 
finns där, en riktig gammaldags 
marknad, den står sig. - Lngenting 
futtades !heller Skurups marknad. 
Kommersen var livlig och stånden 
V811' många, som tävllade om !kunder
nas ~t. .AlJ1a lbjöd ut en massa 
tingel oCih tangel och folk köpte som 
vanligt. 

Man kunde köpa lyckopåsar, ja 
t. o. m. de gamla lyckobreven, som 
nästan blivit klassiska med sitt "efter
tryck föl'bjudes" underst, fanns där. 
Ballonger, karameller m. m. 

Med en mal'knad följer alltid en 
massa människor, som man nästan 
aldrig annars ser. Människor från 
Skåne och från andra delar av lan
det, ja t. o. m. utillänni.ngail' kan man 
få se. Men en viss skillnad mellan 
marlknad förr och nu är det visst. 
Inspektor Olof Kristersson, samme- Mona Selmer spås av Sibylla n. För säkerhets skull har ·hon köpt en 
dan bilen var på service besökte f • .. 

marlkn:aden berättade att förr körde lycKopase, for att gardera sig s. a. s. 

man hästskjuts från Rydsgård till 
Sk'Ur.ups marJrn.ad. Klusken på går-l Uär · fanns den spanska Sibyllan. och 
den SPände för hästen och gårdens den svenska versionen, så nog fanns 
folk steg på och sedan bar det av så det möjligheter för den som ville spå 
fort hästarna kunde spninga. J)et en- sig. Men en sak som man frapperas 
da man förde med s~g var brännvin, av när man går och tittar på alla 
för systemJoolaget i ISk:Ul'up var stängt saker som bjuds ut. Poppnyheter från 
marknadsdagen då som nu. Så visst USA, farms säkerligen inte på farfars 
var marknaden ett folknöje ' då som och morfars tid. Det är väl för ov
nu. rigt den enda skillnaden, som märks 

Skurups marknad saknade inte Si- så där tydligt mellan en marknad 
hyllan heller. Tre stycken var där förr och nu. - Men visst är det kul 
t. o. m. och spådde alla som ville. på marknad. 

Till marknadens drottning kröntes 

lilla Carina, 11 månader; ev fotO:. 

grafen. 



William Arne ·måste 
vara minst l 00 o ar 
- Av KRISTER FJORDEVlli: - lsett Willi'llm Arn€ år från år ter 
Rubriken ovan är ett citat från sig sva1'et inte fullständigt, Det mås: 

en av marknadsbesökarna en herre te vara något annat, som gör att han 
i medelåldern. Nog kan n:.an tro att kan ~ålla P~ so:n h~n ~· att ge:
William. Arne han med motorcirku- nomfora varJe foreställnmg med h
sen ni vet ä~ minst hundra år. Han vet i be'hålJ. För nog ser det Livs
har ju pr~tiskt taget kört så länge fru.-1i·gt ut, när, de kör på de l?d~·~ta 
man mhms med sin motorcirkus. v.aggarna, åt!lllll.Stone for en om[tle
Men faktum kvarstår William Arne rad. 
är bara en bit över de 50 och kom- DöTJ.1RARNA FORTSAT'l1ER 1 
mer säkerligen att hålla på många 
år ännu. Han började köra för 33 SIN FADERS "HJULSPAR"? 
år sedan och har ju för marknads- Med i drkusen är . nu hans två 
och tivoU.besökama sedan l~gt till- döttrar Rosalie, 16 år 000 EloisaJbeth 
baka vant ... ett. be~ep~: For andra }5 år. Ä.rmu har de söta flicko.rna 
å~_et, ptenu~ ~ fjor, ar hans iyå inte börjat köra, åldern 1lillåter det 
dottrar m~ 1 c1rku_~en och hela en:- ju inte, men i stället sitter de på 
kushens . artistantal ar nu fyra .med sty:tet, när pappa William och Cad
våg alsige Carl Henry. Henry !kör. Skånska Dawbladet · fick 

en interVju med :flickorna, som inte 
alls tycker det är så särskiLt märk" HUR ORKAR HAN? 

Denna ~orm av artisteri kan vara värdigt med att sitta vågrätt på sty
nog·så iklravande. Nerv~ m~e.:va- ret och se publiken från ett helt 
r~. Ull;der kon<troilll. under varJe före- azmat per~v än vad man är van 
stä11nmg och ?å !kommer frå- vid. Tydligen h:ar de arnag för att 
gan hur en 50-åJrJ?'~ Oiikar hålla __ på ibli astronauter. Flickorna går på 
år från ärr? - William Ame avfär- •gymnasirum ooo har även andra in
dar :!irå:gan ~ed en gest, v~s be- tressen än motor. Elisaibe1lh intres
tyde~e ~~ mte_ ikan ta __ nnste på: sera!l' sig för hästar och har bl. a. 
Det ar väl mgelllting, - For oss som en egen ridhäst. Rosalie är teater

intresserad och har kommit in på 
Calle Fly.gares teaterskola i Stock
iholm. - Så pass UJpp, kanske dött
rama Arne låter tala om s~g i helt 
annan mi!ljö än det man förknip
par med namnet Arne. - Hur som 
helst. Flickorna måste vara utrus
tade med ett balanssinne l!ångt ut
över det variliga och med nerver 
av stål, men så har de också vuxit 

På bilden ses den numera smått 
legendariske William Arne tillsam
mans med sina dölfrar Rosalie 
16 år (f. v.) och Elisabeth 15 år. 

i en miljö, där farl och dra
är varda-gsmat och livet sätts 

5[)61 dagligen. 

Polisrapport 
från mässan 

Vigsel på Svaneholm 

Skurupspoiisen har haft det ar
beissarnt. även vid årets marknad. 
Regnet mveiikade tydligen inte av
kylande på oroelementen. Under 
~orsda.gen oeh marumadsdagen greps 
mte mindre än Lem f:'}!llerister och en 
rattfyllerist. Smitarna från krocken 
i Skurups köping i torsdags greps 
också på fredagskvällen. Vidare har 
man haft att utreda slagsmå-l och ett 
fall av mishandel. Lördagen och sön
dagen fick ett oroväckande facit av 
olovlig lcörni.ng, Inte mindre än fem 
oLovliga körningar har man haft att 
utreda. Två 17-åringar är också miss
änkta för rattfy1lerL En av dessa 
17..:å.ringar har inte mindre än sju 
gå~r tidigare varit i delo med rätt
visan sedan nyår. Marknaden i år 
~:rr varit ganska normal för polisen. 
.::>nm agt regnet på ma1'knaddagen 
verkade inte all aVIkylande som man 
hade trott ocih hoppats. 

Brudparet ses på bilden vid in
gången till stensalen där vigseln 

förrättades. 

Ko.-nfotboH I lördags vi.gdes ämnesl:ärare Agne 
+ .t" Sonesson med maka Ulila, född Hans-

KOI'ISUlll-Bröderna Andersson 2-1, son, båda från Svedala, på Svane
efter D-1 i halvlek, Konsum spelade hohns slott. Vigsela!kten förrättades i 
mycket bra och utnyttjade sina den gamla stensalen och vigselförrät
chanser. Bröderna Andersson gjorde tare var pastor Robert Svensson 
dock en kämpamatch. Målgörare för Gränna, Stensalen var fullsatt nä; 
Bröderna Adersson var L, V. Hans- brudparet med brudnäbbarna Hans
son och för Konsum gjorde s. Ols- Olof Jönsson och DesiTe Harknäs i 
SQl1 och R Persson ett vardera. täten tagade in i salen till tonerna 

Kommunalanställda-Byggnads 2- av Mendehissons "Brudlkör", M:ar-
0, efter.~ i halvlek, Byggnads lag skal!k var fil. mag. David Sjörin och 
var d.ec1merat redan från början, då tärna f1L stud, UHa Blixt, Akten in
man mte kunde ställa upp med mer leddes med att sång 14 ur Segertoner 
än fyra utespelare. Man kämpade sjöngs "Jag lyfter mina händer", Fil. 
tappert och ingen större orättvisa IJ?-~g. A!:f Svensson, Gränna sjöng 
hade det varit om resultatet hade SJ_?.ng darefter solo. Som avslutning 
blivit oavgjort. Kommunalanställdas SJonws sång nr 373 ur Segertoner, Ef
mål gjordes av E. Jönsson 2. te akten hölls lyckönskningstal till 
'--~~----------------1 brudparet av pastor Robert Svens

son, På kväLlen blev det .m1ddag på 
Svaneho1ms slott för bröllopsgäster
na. 

. Fornfynd vid 
Abbekås 

Statistisika centraLbyrån har infor
tmerat Vemmenhögs kommun bL a. 
J om a.tt en folk- och bostadsräkning 
sikall äga num i samband med manl ta:lsskrivningen hösien 1965. Det ålig-

1 

ger kommunens styrelse att biträda 
v1d upprättandet och insamlingen av 
uppgifterna samt att svara för 

l 
granskning och rättning av desam
ma. Som granSkningsledare inom 
Venrmenhögs kommun har kommu
nalnämnden utsett f. lantbrukaren 

1 Oscar Nilsson,_ Ramsbo, Skivarp, med 
1 f. fabr.aTb. N1ls Mårtensson, Björk-

l 
hem, som ersä/ttare - På förslag av 
Länsavdelningen av Svenska Kom
munförbundet beslöts att till kostna
der-na för deltagande i öresundsrå
der!B verksamhet bidraga med 60 kr, 
Med anledning av en skrivelse från 
länsstyrelsen fick byggnadsnämnden 
i uppdrag att göra en inventering 
och förteckning över de områden el
ler naturföremål irom kommunen 
som är av den beskaffenhet att d~ 
bör erhålla någon form av skydd . 
. Lantmäteriförl'ättningen å Vabac
~en i Abbekås har tillfä1ligt avbru
bts på grund av att tväkol och aska 
hi tta.ts vid grävningen till de sista 
gränsmaPkerna, Lantmätaren avbröt 
fön·ä~ningen, och anmälan om fyn
det gJordes omedelbart till landsan-l tiltvarien, Efter antikvariens besök 

1 
~a ~lats~n _har yissa förberedelser 
for utgravnmg g:)Orts Ca 25 läger
platser eller gravplatser är redan 
framgrävda. För närvarande är ut
grävningsarbetet a\llbrutet, men tilll
stånd om fornlämningarnas öppnan-



Turistutst~llningen lockade mest 
Skurups Varu- och marknadsmäs- var 'ute och spelade, utan konserten 

sa har trots regn och otur med väd- fick i stället ges i rotundan. Gyrona
ret blivit en stor framgång för mäss- stikuppvisningen av Skurupsflickor
kommitten. Mässan har varit livligt na under ledning av gymnastikdirek
besökt alla dagarna och i synnerhet tör Else Andersson var ett annat in
marknadsdagen var den välbesökt. slag i progranunet . samt flickorna 

Det största dragplåstret har turist- från Allmänna gränd, Ann, Linda 
utställningen varit, som säkerligen och Marie som bejublades mycket. 
gett många resespekulanter goda och j På söndagen konserte~ade ABF:s 
många uppslag. Filmerna som visats orkester från Trelleborg och däref
med anslutning till turism har också ter blev det folkdans av Skurups 
varit livligt besedda. Börringekonst- folkdanslag. I söndagens program 
nären Sven Andreassol!JS utställning märktes också "Variete i smått" med 
har också varit 'ett mycket attrak- Lars Kåge och på kvällen Jan Rod
tivt dragplåster. Besökarna har kom- hes show med the Wild ones. 
mit i ström för att se hans alster. I anslutning till mässan hade också 
1\l'..an har beundrat alstema högeli- Kullenbergs maskinaffär anordnat en 
gen och uttryckt sin förtjusning över utställning i affären samt bjöd besö
de vackra sakerna. Vid ingången till karna på kaffe. Även den utställning
turistutställningen utställde Sernerts en besöktes livligt. 
foto en pelare med många uppskat- Kontentan av utställningen får bli 
tade bilder. Folk kände igen sig själ- den ;~tt kommitten har lagt ned ett 
va och bilder som varit i Skånska mycket gott arbete, men tyvärr har 
Dagbladet, vilket blev mycket upp- ju inte vädrets makter stått dem bi. 
skattat. Mässan har ändock besökts livligt 

På lördagskvällen besöktes mässan och säkerligen har besökaren fått ut 
av Oscar, Tosse och Maud, vilka gav mycket av utställningen. Det är bara 
två bejublade föreställningar. Sär- att hoppas att mässan konuner att 
l!lltilt Oscar Rundqvists basröst och vara en tradition i Slntrup. En tra
hanteringen av inte mindre än sju dition som ger besökare en inblick i 
inBtru:ment blev mycket uppskattat. bygdens näringsliv och folkliv. Kort 
sagostundernas konsert på lördagen sagt en tradition som gör att bygden 
hade också lockat en hel del besö- får ett gott renomme både i Sverige 
ka.re. Tyvärr tillät vädret inte att man och utlandet. 

.. 

Skurupsskolorna ger ut (idning 
Vfd skolstyrelsens senaste samman

triide i Skurup diskuterades frågan 
om utgivandet av en tidning "Skola 
och hem". Föräldraföreningen har 
ttllstyrkt f'örslaget, men då skolche
fen ansåg att tryckningskostnaderna 
blir för höga beslöt man · att tills vi
dare ge skolchefen fria händer att 
ge ut en stencilerad tidning med nå
got nummer per termin. 

Sedan Sklolchefen redogjort för vis
sa gränsdlragninglSp.robblem som upp
s1lood då elever erhöll sitlikvård ge~ 
nmn skolans försorg, diskuterades 
frågan av skoJstyre Isen. Det har näm
Ji,gen visat sig att eleverna i en del 
:fall icke gått till läkare vid behov ,på 
grund av de kostnader det för med 
sig. En lämplig lösning hade varit att 
eleverna erh:å:llit fri sjulwård varige
nom inga ekonomiska hinder skulle 

motorbranschen skulle helt anordnas 
i samarbete med SKLM. Den nu ak
tuella verkstadsskolan skuille vara en 
tvåårig inbyggd skola för vel"kstads
mekaniker och ano::dnas i samarbete t 
med tre slcui'UJpsföretag, Skurupsver- 1 
ken, Bröd. Andersson och Bröd. 
Lundgren. skoJstyrelsen beslöt odkså 
at t inrätta ocl!. begära statsbidrag för 
inb)'lggd verkstadsskola vid .AJB Ak
varex i Skurup. Här skulle två kur
ser anordnas om vardera tio vec'kor 
för anställda vid Akvarex. 

skolchefen meddelade vid samman
trädet at t han antagit offert från l 
Taxi ,på buss- och bilresor till sim
skolan samt överenskommi-t med SJ 
om inköp av perUbiljett för 40 elever 
oclh dag. KOstnaderna blir för buss 
70 kr per dag och för bil från Nel
levad till Hylteber.ga 45 kr per dag 

föreligga för elevernas behov av sjuk- samt till SJ ca 1.000 kr, sammanlagt 
vård. Xostnaderna beräknas inte bli ett belopp av 3.960 kr. 
av en s~?rre ~attning. Skolstyrel- Adjunkt Knut Andersson hade • 
s~ ~eslöt nu foreslå komrnunalfull- lämnat uppgift om kostnaderna för 
~äktl.ge ~tt. eleverna från Skurup er- inläggning av badmintonlinjer i gym
b:åiller t:1. SJ~ålrd s~~ att 500 kro- nastvlchallen. Dessa uppgår till 4.000 l 
nor ~VllJats for det!a and~mål. M:;m ·kr. Rillnings- och kostnadsförslag 
beslot octkså att rem1tte,~ .. arendet till skru.lle enligt beslut meddelas ko.m
Rydsgårds ooh VemmenhQgs kommu- munalnämnden. 
ner för ev. åtgärder i fråga om des- Vidare beslöt skolstyrelsen att elev
R elever. .. . . rådet i princip skall betala vaktmäs-

Skolstyrelsen beslot att till .~ils- tareensättning vid av rådet anordna
Inavar Nilsson utbetalat en grabfika- de skoldanser Sbrtli«en meddelade 
~ .på 600 kr .~amt att beg~a ett skoJ.styrels~ förordn:.nde fr. o. m. 
sarskilt anslag for detta. Betraffande hlösttermi.nen 1965 för små.skollärarin
Nils-ln,gvar Nilssoru; fortsatta anstäl.il- nan Anna-Stina Larsson vid småsko
ning på skolexpeditionen hänsköts lan i Sandåkra, småskolL Gudrun 
frågan tiLl kommunalnämnden. Upp- Gustavsson vid småskOllan i Skurup, 
gifter angående möjligheterna att bi- småS!ko11. L'illemor Malmiborg vid 
behålla pension m. m. skulle inhäm- Skurups små:Skola och v·id samma 
tas f.rån sooi.ala.ssisttenten. skola E1Jhel Olsson och fr. o. m. den 
· Vidlire beslöts af,t tiLl vede).'lböran- 1 juli 1965 fil. map.. Agneta Ben~

de myndighet göra en framställning son en eo. ad'.u'fllktst'änst . 
om att M inrätta två inby.ggda verk- !.=:=.::..:.:=-=-:::....======'--<~--~ 

stads&lrolor. Den t id1gar e beslutade 
vetkstadsskolan för ubbi,ldnin;g 

1
inom 

Vigsel på 

Svaneholm 

- A t t vigas på eft skånskt slott är 
populärt och nu har även Svaneholm 
annekterats som vigselplats . I slottJe ts 
stensal vigdes på lördagseftermidda
gen amneslärare Agne So-nessbr• och 
fröken Ulla Hansson från Svedala. 

:Här ses brudparet på slottstrappan 
efter vigseln tillsammans med vigsel-
förrättaren, pastor Robert Svensson, 
Gränna. Efter. högtidligheten i sten-
salen samlades, brudpar och gäster 
till bröllopsmiddag på Slottskrogen. 

\Sernerts foto, Skurup) 

Några av deltagarna i sex dagarskursen. ·Fr v Alv a Asgrim, Y stad, Tekto-r 

Elisabeth Schartau, Skurup, konsulent Ma1·ia Nisson, Mamö, och BiTgit 

Nilsson, Skurup. 

Kursavslutning i Skurup 
för barnavårdslärare 

Ett 40-tal hushålls- och barnavårdslärare avslutade på måndagen 

en sexdagars kurs på lanthushållsskolan i Skurup. Lärare från hela 

landet ha1· deltagit med konsulent Marta Nilsson som ledarinna. 

Kursdeltagarna har lyssnat på fö- i trådarna för diskussion om "Fa-
redrag, haft diskussioner och delta - milj ekunskap för ungdom och vux
git i grupparbeten. Ämnen som ta- na u tanför skolan". Skoldirektör 
gi ts upp har vari t t ex "Familj en . . , • 
förr och nu", "Familj ejuridik" och Blrglt Rodhe talade om Elevrad 
"Målsättning för familj ekunskap". l som ett led i samverkan mellan 

Komminister Mår ten Werner . höll skola och hem". 



ÖPA BEGAGNAD BIL? 
KROM OCH KAROSS! ' 

",• 

På bilden visar förste poliskonstapel Nils-Ingvar Anderberg hur upproslad bilen var. 
område inom Ystads polisdistrikt har säljer till minderåriga. Det blir allt- gama och dessutom för att bli ännu inte minlfre än 58 bilar belagts med så ägarens sak att se till a.tt bilen drjävare tar flaskan till kamrat. körförbu~ sedan n~år. ~": dessa har befinner sig i ett kördugligt skick. _ Nej, det behövs krafttag från 38 framf~ts av mmderanga. Av de Det ställs stora krav på köparen, . . .. Ynglingar som togs i lördags och k o t iä'll f'' tt myndigheternas sida for att dessa . · men rav som mas e s as, or a söndags, har den. ene gripits för inga oskyldiga ska behöva lida. rishögar, utgörande en livsfara för samma· förseelser sju gånger tidigare alla trafikanter, ska kunna fås bort i år. De~ har faktiskt gå.tt så l~g~ att Hur. s~mb.elst så är d~.t .oansvarigt från våra vägar. Kanske har kontrolnär polisen kommer sager 17-armg- av bllforsalJaren att sa}Ja en bil en: "Ja, det är jag nu igen". utan att vare sig vara förvissad om len blivit effektivare nu under se

att köparen har körkort och åldern nare år, men det är tydligt att det BILFöRSÄLJARENs FEL? inne och om han ~äljer den som inte räcker, när det finns oansvariga Är det bilförsäljarens eller ägarens skrot bör han också verkligen varall bilförsäljare, som med pengar i blick fel, när en trafikvådlig bil säljes. förvissad om attb ilen skrotas ned säljer dessa gamla bilar för några - Bilförsäljaren klarar sig om han och inte används av omogna yng- hundralappar, ·när de egentligen inte säljer bilen som skrot. Även om han lingni·, som blir livsfarliga på vä- är värda mer än skrotvärdet. 



l 

TÄNKER NIK 
TITTA UNDER 

- Av KRISTER FJORDERVIK - ' 

Se upp, alla .bilägare! Hur ser er bil ut under krom 

och kaross! Hpr ~r det med bromsar, däck pch styrinrätt

ning! - Hur är det med rosten! Två varnande skräck

exempel där skenet bedrar kunde man i går finna hos 

Skurupspolisen. Bilarna var en Vauxhall Victor årsmodell -58 

och en Opel Kapitän -57, alltså i och för sig inte så särskilt 

gamla. Bilarna såg ut att vara ganska så fina vid en första 

anblick. Men skenet bedrar. När man tittade närmare och 

undersökte bilen hittade man skräckexempel på hur en bil 

kan misskötas. Båda bilarna blev belagda med körförbud. 

Men vad värre är. Båda bilama J Cordväven i höger framdäck var 

framfördes av samma ynglingar, som genomskuren på ett 10-tal ställen 

vid det ena tillfället var rattfulla och J med repor upp till 6 mm djupa. Vi

dessutom var de minderåriga. Det 1 dare fanns en 3-4 smärre bristfäl

bänger nämligen ihop så, att Vaux- , ligheter. Inuti var bilen mycket fin 

hallen stals i lördags från en bil- och golvet var nymålat. För att ka

firma i Malmö. Bägge ynglingarna monflera de ställen, som var värst 

var starkt spritpåverkade när deJutsatta för rost hade man satt dit 

startade färden till Skurup. Den ene träpluggar och använt sig av plåt, 

ynglingen . tyckte att ka.rnraten var modell konservplåt, och dessutom 

för full, varför han tåg ratten. Yng- strukit på en sorts massa för att sky

lingama skulle till Skurup och säl- la över det värsta; Bilen hade stu

ja bilen på mässan. De greps emel- lits från en bilverkstad i Mabnö och 

lertid av polisen och bilen blev be- ägaren till bilen hade lämnat den 

lagd med körförbud. där för att motom skulle repareras. 

KORV 
Den andra bilen, Kapitänen, var 

också i ett miserabelt skick. Alla däc-

På söndagen var samma ynglingar i ken var omönstrade. Vänstra stöt

farten i Skurup igen och nu för dämparen var hopbunden med stål

att försöka sälja sin egen bil, en tråd. Karossens underrede svårt rost

Opel Kapitän årsmodell -57. De angripet. Avgasledning saknades. 

lyckades emellertid inte finna några Samtliga bromsrör svårt rostangrip

spekulanter, men radiomasten kun- na och dessutom en 7-8 andra brist

de man dock sälja till C!} spekulant. fälligheter. 

Dvs, man tog helt resolut och ryckte Båda bilama såg som sagt ut att 

bort masten och sälden den för att vara ganska bra för en oinitierad. 

kunna få pengar till varsin korv. Dessa exempel får vara som ett var

Masten såldes för tre kronor. nande exen~pel för spekulanter av 

TRAFIKVADLIGA 
begagnade bilar. Bilen kan se hur 
snygg som helst ut om den är ny-

Bägge bilarna var mycket trafik- polerad och leromen blänker. - Allt

vådliga och en livsfara på vägarna. så, överväg noga innan ni köper en 

Vauxhallen var nästan helt igenros- begagnad bil. 

tad. Balken till bakre fjäderfäste var Polisassistent Gösta Blom, Skurup, 

totalt upprostad. En bil av denna framhåller vid ett samtal med SkD:s 

modell är tillverkad med självbära.n- medarbetare, att polisens kontroll 

de kaross och saknar ram i egent- av motorfordon genom flygande he

lig bemärkelse, dvs. karossen bildar siktning är av oerhört stor bety

ram. När då underredet är uppros- delse. Vidare är det viktigt att bi

tat finns det alltså ingen ram läng- lama innan de köps besiktigas. An

re och bilen hade kunnat kapsejsat nars kan de utgöra en livsfara på vå

i vilket ögonblick som helst. Fot- ra vägar. 

bromsen var dessutom otillfredsstäl-l 
!ande och bara det kunde föranlett 58 KöRFöRBUD 

körförbud. Inom Skurupspolisens lokalvakt- l 

För alf kamouflera använde man träplpggar. Förste poliskonstapel Nils

Ingvar Anderberg visar där träpluggen suttit, medan förste poliskon- 1 

stapel Göthe Lindgren säller dit lappen med. körförbud. 



CJ--·~ /· /.;~ 

På bilden'· plockar fruarna Ruth Andersson (t. v.) och Nanny Ekblad, 
Abbekås, Ulster Chieltain. Polalisen ska vidare till en uppköpare 

i Ystad. 

Nu har man börjat skörda nypota
tisen vid Skånes sydkust, så nu kan
ske det kan bli nypotatis och sill på 
bordet. SkD besökte häromdagen 

]
lantbrukare John Mårtensson, Alm
slätt, Abbekås. Hos honom höll man 
som bäst på att skörda den tidiga 
sorten Ulster Chieftain. 

En uppköpare från Ystad hade lagt 
beslag på hela skörden. Partipriset 
var ganska hyggligt 1,45 kr. John 
Mårtensson tyckte att skörden var 
ganska normal i år. Inte heller är 
det så särskilt tidigt med skörden 
här nere. Potatisen .på sydkusten blir 
aLltid färdig lite tidigare än i inlan
det och dessutom har konstbevatt
ningen gjort sitt till. 

- Nypotatisen är säkerligen en ef
terlängtad rätt. Nypotatis och sill hör 
ju sommaren till. Detaljhandelspriset 
per kilo är nu också ganska hygg
ligt. För att för ca 14 dagar sedan 
kostat 8 kr per kilo var kilopriset i 
lördags nere i 1,90 k~;. . . 

Jordgubbarna däi'eniot låter vånta 
på sig ännu ett tag.~ ,Än är det ju 
inte tid för skörd, men man får hop-

pas att' 'det inte dröjer länge till. 
Jordgubbarna är också minst sagt en 
efterlängtad desserträtt. De gröna bä
ren har nu blivit ganska så stora. 

Jordgubbar med vispgrädde, 
det låter som en saga, men vi får 
hoppas att det snart blir verklighet. 

"Agedyna" skänkt 
till Svaneholin 
Fortfarande skäner man till Sva-r tyckt turistmål. Folk kommer från 

neholmsmuseet. Nyligen skänktes en när och fjärran, fö!· att äta på slotts
"agedyna" dvs en åkdyna, som man krogen och titta på museet. Den 
använde förr, när man skulle ut och vackra omgivningeu vid slottet och 
åka med häst och vagn. Dynan är sjön gör att man trivs och gärna 
daterad 1792 och är broderad vac- 1 _g~o::: .. r:......:e:..:t:.:.t...:å:::t:..:e:.:.r.::b.::es:::o:..:·k.::· _______ --.J 
kert i många färger . Den är skänkt 
från Bern t Peterssons sterbhus i Smy-
gehamn. Museiledningen vill poäng-
tera att det fortfarande är mycket 
välkommet med giivor till museet. 
Museet har ju !1JU en ansenlig sam-
ling av föremål från gamla tider. 
Många turister besöker museet dag-
ligen. Ca ett par hundra brukar 
man räkna in, me!l genom att utöka 
samlingarna kan man hoppas på än-
nu mer besökare från hela Sverige 
och utlandet. 

Svaneholm har ju på den sista ti- ' 
den. framstå.tt som ett mycket . om-
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Skurupsgrabb hem från 
sjötur på tre månader 

På bilden ses Clas Werner visa på karlan var han rest. 

- AV KRISTER FJORDEVIK -
Med massor av upplevelser och intryck från fjärran ländef kom 17-

årige Clas Werner. Skurup, hem till Sverige i förra veckan. Clas tog 
i fjor realen i Anderslöv, men eftersom han är en äventyrslysten 
grabb, som vill ut och se sig omkring i världen mönstrade han på 
Hälsingborgsbåten "Martin Thore" i Göteborg. Tiden var i november 
och sQm sagt nu i juni kom han hem till Sverige efter att ha varit 
bortaf t gott och väl sju månader. 

Ekonomibilträdet Werner på "Mar-, slet sig så ait en del av lasten föll 
tin '11hore" var alltså i väg på sin överbord. Det var många garvade 
livs innehåhlsrikaste resa. En resa sjömän, som varit med i åt<;jkilJ.å,ga år, 
till exotiska länder och människor. som sade att det var det värsta de 
Man gick från Bremen till Rotter- varit med om. Som tur var så klara
dam, Lissabon, Marseille, Alexandria, de jag mig från sjösjuka. 
Port Said, Carraclli, Bombay, Colom
bo, Singapore osv. Naturligtvis har 
Clas mycket att berätta om sina upp
levelser i de olika städerna och län
derna, men det skulle föra för långt 
att återge det här. M.än·ga gånger 
har besättningen inte kUI1!11at gå 
iland, beroende på många omstän
digheter, varför många städer bara 
setts utifrån. 

THAILAND BÄST 
Ett favoritland har emeHertid Clas. 

Thailand är ett underbart land, säger 
han. Vi var i Bangkok en vecka. All
ting var så billigt där och människor
na så trevliga. Templen och de enor
ma skatterna måste ses. Fantastiskt, 
h e !.t enkelt, säger han spontant. J ag 
såg en buddabild i rent guld. Kung
en åker dri.t tre gånger om året och 
byter kläder på buddan. Han är den 
enda som får vidröra buddabilden. 
Thailändarna är strän~ religiÖ\sa och 
håller på sin religion öuddismen. Vis
serligen finns det mer än den reli
gionen där, men majoriteten är bud
dister. - Arabien och Indien tycker 
däremot Clas inte alls om. Arbesin-

1 

teMiteten är mycket större i t . ex. 
Thailand, för där jo'bbar såväl kvin
nor som män. I Indien och Arabien 
ser det nästan ut som ingen arbetar. 
- När vi första gången kom till 
Singapore på Malaekahalvön fick vi 
inte gå iland på grund av orolig
heter, · berättar Clas. 

STORM I BISCAYA 
En storm råkade Clas och båten 

ut för i Biscaya. Vi hade däckslast, 
berättar han, som var fastsurrad, men 

SJöMANSKYRKORNA 
HAR STOR BETYDELSE 

Sjömanskyrkorna har stor betydel
se för sjömännen, berättar Clas. Kyr
kan blir ett andra hem för sjömän
nen. Pastorn kommer till båten så 
fort vi anlänt och g.er oss adresser 
och anvisningar om busslinjer osv, 
för att vi inte Ska råka illa ut. Det 
kommer nämligen alltid en viss ka
tegori mämriskor, som är vill:i,ga att 
'hjälpa en att få se staden och visa 
vägen till olika nöjesetablissemang. 
Dem ska man akta sig för. De är ute i 
bara ett ärende, nämligen att lura 
sjömännen. 

I sjömanskyrkan ,finns dei svenska 
tidningar, där man kan läsa om se
naste nytt från hemlandet. Sjömans
pastor.erna är i regel alltid vänliga 
och hjälpsamma mot oss, och vi träf
fas och talar om hemlandet i sjö
manskyrkan. 

RANAD I COLOMBO 

I Singapore mönstrade jag av och 
tog en annan svensk båt, m/s Nippon, 
som går mellan Japan och Sverige. 
Där arbetade jag som ekonomibi
träde, berättade Clas, som också be
rättade a<bt han i Colombo blev rå
nad. Han och två kamrater hade va
rit på bio och när de skulle gå hem 
hände det. Gatan blev med ens tom 
på folk och fram kom åtta infö
dingar, förklarade att det var ett 
rån och bad att få pengarna pojkar
na hade på sig. Man hade inget val, 
utan fick lämna ifrån sig det man 
hade på sig. Som tur var, var det l 
ingen större summa pojkarna hade l 

~~----------------. med sig, men ändå var det ruskigt. 1 

Pojkarna berättade det inträffade för 
en polis, men han bara skakade pä 
huvudet, de kunde ingenting göra. 
Antag1igen har väl inte polisen de 
möjligheter i ett unrlerutveckla.t land 
som i ett civiliserat. 
Cla~' berättar ::ttt hm gärna skulle 

vill ;: u t ige-n. m r~n h:u nu sökt in 
på g• nu .äoinm ,Jch av vo~far svar 

1 c!ä r !från innan. Sj öl ivet är härligt, i 
tycker han. Dessutom kan man för-~ 
ena nytta med nöje på ett sätt som 
inte går i and'ra yrken. 



Vattenskidor - en härlig sport 
TEXT: KRISTER FJORDEVIK -
FOTO: HANS SERNERT 
Vattenskidsporten är en härlig 

sport. Den ger både kondition och 
nöje, åtminstone om man ska tro 
friherre Peder af Ugglas och hans 
yngre bror Gustaf. De är helt fräl
sta av sporten. Skånska Dagbla
dets medarbetare och fotgraf be
sökte häromdagen det idylliska 
Skönabäcks slott, där de båda re
gerar. Intill slottet ligger en liten 
sjö, ja så liten att det är absolut 
omöjligt att åka vattenskidor där. 
Men bröderna af Ugglas är av en 
annan åsikt. 
,Det var i fjor som de båda brö

derna började ägna sig åt denna 
sport. Och si, det gick mycket bra, 
så belackarna som påstått annat fick 

1 
bita i gräset riktigt ordentligt. Dess-
· utom har sjön nu börjat vakna till 
liv igen, för att tidigare nästan varit 
!;telt igenvuxen. Det är den snabba 
plastbåten med en 50-hkr:s motor där 
bak som gjort detta. Propellervixvlar
na rör om slamet som ligger på 
botten och rycker loss allt sj öo.gräs. 

SLALOM MELLAN 
NÄCKRoSORNA 

Vi från Skånska Dagbladet var 
fortfarande lite skeptiska och trodde 
inte att det gick att åka vattenski
dor på en sådan liten sjö. Men vi 
blev snart överlbevisade. Bröderna a! 
Ugglas demonstrationsåkte för O·SS och 
vi stod på stranden och blev hän
förda av det vi fick se. Den ilsket 
brummande plastbåten klöv vatten
ytan och susade fram med en has
tighet, man aldrig hade kunnat 
drömma om, och tycktes lrunna vän
da på en Jiemöring. Efter båten i den 
röda nylonlinan åkte först Gustaf o. 
sedan Peder. - Det v>ar Jiantastiskt. 
- [)e visade upp hela sitt register. 
De ·åkte på sidied, ibaklänges, slalom 
mellan näckrosorna och allt. Några 

På bilden ses friherre Peder af Ugglas i full mundering demonstra

tionsåka för SkD på en skida. 

gånger tappade man balansen och na upp s1g. Men så tränar de minst Tyvärr finns det dåHgt med klU!b
föll i, men det hör liksom till. Det 1 time per dag och det är inte att bar, ·som har vattenskidm- på prl:)
gör det 'hela mycket mera spännande f'" k-ta E r till b "d gremet i Skåne, , säger bröderna, 
och roligare. Det är fatktiskt väldigt om · n syss mg .. ro e~a, en på :fraroma=h och alltså har ti
ansträngande att åka vattenskidor. danska UJila Nymann, ar ett varlds- men hoppas aJtt det snart kommer. 
Det frestar varenda muskel i krop- namn inom denna genre, så manfår Vattenskidsporten , är ju en sport 
pen, så det är kanske inte så kon- väl förmoda att lite tips och instruk- som korner och alltså har framti
stigt att man ibland tappar balansen tioner har väl kommit från Dan- den för sig. Det behövs slås några 
och faller i sjön. Hur som helst, det mark. Peder visade för övrigt en ny- slag på reklamtrumman för sporten, 
är inte vilka veklingar som helst, tagen film av henne, när hon trä- säger bröderna och är e!llbart tack
som vågar ställa sig på ett par va t- nade i Limfj orden, som också är en 1 samma för att Skånska Dagbladet . 
tenskidor och ~bland bara en skida. mwcket bra instruktionsfilm. hjälper till. 
Nej, det fodras kurage och våghal- r 
sigjhet. Man slår sig faktiskt ganska ~V ') eL, -</" / 
ordentligt när man tappar balansen // 0 ~ 
och faller i vattnet i en sådan fart. <... 

'
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TRÄNAR MINST ' 
l TIMME OM DAGEN 

iDet var som sagt i fjor som de 'bå
da började med sporten odh det är 
förvå.nalnmrärt hur lätt de kunnat trä-



GASTUB ANTÄNDES I SKURUP 

Brandkåren var snabbt på plats och hindrade elden all sprid!! sig 

i det torra vädret. 

Slrurups brandkår fick i går mid-,bilsflaket hade inte heller tagit nå

dag gö.~a en utry~~g till Svane- gon skada av eldi>vådan, men risk 
holmsvagen 17, dar en gastub an- t ·· tt bil k··" b'' · b · 
tänts !Lggande på ett lastbilsflak. or a en s w.1e or3a . rmna fö-
Brandkåren kom snaJI)bt till platsen relåg dock. Vädret var vid eldsvå
och släckte elden efter några minu- detillfället soligt och vackert och el
t~r. Tuben har antagligen explode- den hade kunnat SPridas om inte 
rat och antänts. Någon större fara brandkåren kommit så fort. Från tu
för ex;plosion var det docik inte ef- ben sprutade en eldkvast på över en 
tersom gasen inte var instängd. Last- meter. 

----·4/ {) 2 Cf; J 

~ rJ ' 1 t/ 

Trafikllygarcerlifikat klarade i ons

dags Skurupssonen Kaj Lind

blad, 23 år. Han började som 

privatflygare för 6 år sedan och 

h11r nu som sagt klarat provet 

för trafikllygarcertifikat. Han har 

sedan någon gång i vintras gått 

på Aeroskolan i Stockholm, och 

de senaste veckorna har föregåtts 

av en intensiv flygträning. 

Stork på 
Brodda 

En stork gästade häromdagen Brod- · 
da stuteri. Det är ju numera väldigt 
sällsyrrit med stork även i Skåne. Det 
var 30 år sedan man senast !:lade 
påh:äl:sn.ing av en stork på Brodda. 
När man kl 6 på m<lii1gonen sknille 1] 

börja dagens arbete satt storken på 
logtaket, men när man startade ma
skinerna blev dien rädd och flög sin 
kos. Den har dagen innan varit syn
lig på Broddas ägor vid ett kärr. 
Sedan den flOig sin kos från logtaket 
har den inte varit synlig, men har 
den sina vägar förbi är den säkert 
välkommen. . Runt Brodda finns 
många smådammar, som in/te är ut
dikade, oc:h man tyoker att det vore 
ett eldorado för en storik. 
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Skateholm får golfbana Malmö-magasinet 

Del är a lldeles plant, säger fr. v. Gert Jö nsso n, o rdf. Bedi nge IF 
Valter Mårtensso n och Knut The ll . 

Wft ny och fin golfbana kommer bete den nedlagt på denna bana. Det 
på mldso>mmardagen att invigas i är många timmar per kväll. Det ä.r 
Skateholm vid fritidens cafe. Det är bara att hoppas, att banan kommer 
den lilla idrottsföreningen Bedinge att bii så popullär som man räknar 
IF, SO)m medelst frivillig kraft byggt med. På premiä:r.dagen, d. v. s. mi'd
denna bana i försök att stärka för- sommardagen blir d·et en överrask
eningens ekono>mi. Marken har Klags- riing i form av ett pris till 
torps kommun upplåtit och för- bästa reS!U1tat. 
eningsmedlemmama, sammanlagt ett 'Banan blir säkerligen ett kärt till-
30-tal har bytts vid att arbeta på ba- h:ål~ för ortsborna ock!så. Där kan 
nans iol'dningställande. Materialkost- man rå avlroiprpling och nöje. Men i 
nadema rör sig omkring 2.50() krono>r och med banans tillkomst kan man 
1och det sammanlagda banantalet räkna med att campingp-latsen intill 
är 15. ' blir en attra:ktion trikare oc:h !kanske 
Ba~am har ett mycket :fli:n·t läge i utsiktema till en trestjärnig earn-

samband med frirt:idens cad'e, cam-l,!'_~~~~st~o~·r::r_:e:_. _ __:~ _____ _j 
pingplatsen och badet strax initill. I Il 
och med att omgivningen är ett po-
pulärt . utd'lylktsmål fö'l' turister och 
anma; är det väl knappast någon 
större risk att inte banan kommeT 
atit utnyttjas till fullo. Förenings-

. 'medlemmarna 'kommer att lotta var
je vecka om vem som ska tjänstgöra 
som vaktmästare vid banan el!. cl!ag i 
taget. 

nen lilla energiska föreningen är 
verkligen värd en ·eloge för det ar-

byter innehavare L-

Fr. v. ses den nyblivne affärsinnehavaren Knut Nilsson och överlåtaren 
Carl Roos. 

En av Skurups äldsta affärer har het och som kan branschen utan och 
sedan en tid tillbaka bytt ägare. Det innan. 
är Malmö-magasinet, smn sedan 1927 Herr Nilsson berättar att han ska 
drivits av köpman Carl Roos, som försöka tillfredsställa alla kunderna 
nu överlåtits till före detta avdel- så gott det går. Firmans syfte har 
ningschefen Knut Nilsson. J ju alltid varit den att tjäna kunder-

Affären har gamla anor. Den star- na. Det gör man genom att bara 
tades 1913 av en malmöbo, därav sälja kvalitetsvaror och till rimliga 
namnet Malmömagasinet, och herr priser. Man håller sig också med ett 
Roos, har sedan dess varit affären mycket brett sortiment, ett sortiment 
trogen. Han började som springgrabb som passar nästan alla. Bl. a. berät
men, avancerade snart och 1927 över- tade herr Nilsson att man för ' närva
tog han rörelsen. Sedan dess har af- rande har ett byxlager -på ca 800-900 
fären vidgats och har utökats inte par. - Det är inte många affärer i 
mindre än två gånger. Första gången de stora städerna som kan hålla det. 
1935 och andra 1945. Efter sista ut- Malmömagasinet har nu blivit så 
vidgningen har affären haft samma inarbetat i Skurup, att det för länge l 
lokaler som nu. sedan blivit ett begrepp. Affären är · 

Herr Roos berättade att han var känd för sina kvalitetsvaror och det 

13 år när han började och han har 
mycket att andraga om de olika epo
kerna inom konfektion. Han har upp
levt stu.pränneepoken, .-,heviotepoken 
m.m. Knut Nilsson, som nu överta
ger firman, har verkat som avdel
ningschef i Malmömagasinet sedan 15 
år tillbaka. Aven han har stor erfa
renhet av konfektionsbranschen. Han 
började liksom herr Roos, när han 
var 13 år gammal. Han har arbetat 
i Hoffs beklädnadaffär i Sjöbo och i 
fem år varit avdelningschef vid en 
filial till nämnda firma i Lövestad. 
Han är alltså en man med erfaren-

kommer kunder från Lund, Malmö 
och Trelleborg, förutom kunder från 
Skurup och dess omgivning. 

Inom parentes kan nämnas att herr 
Roos kommer att vara den nye äga
ren behjälplig så fort det behövs, 
trots sin ålder. Han är nämligen i år 
70 år . Herr Nilsson har för övrigt 
två anställda, som också gör allt för 
att kunden ska få det bästa. Inom 
denna branschen fordras det goda 
kunskaper om varan man säljer. Folk 
vill ju gärna ha råd om storlek, färg 
m. m. I det avseendet uppfyller 
Malmömagasinet helt de fordringar 
man kan ställa. 



STORI(EN 
S torken har besökt Brodda 
stuteri. På torsdagsmorgo
nen när man skulle börja 
arbetet satt fågeln uppflu
gen på takåsen i typisk po
sering. - Det är trettio år 
sedan vi hade storkbesök på 
gården, säger godsägare 
Leonard Peterson, som inte 
tror det är lönt att sätta upp 
något bo, motorbullret från 
våra maskiner skrämmer 
fågeln. Och mycket riktigt. 
När man startade traktorer
na lyfte det sällsynta djuret 
och försvann österut. 

PÅ BRODDA 

Snabbesök 
Brodda stuteri utanför Skurup fick 
på torsdagen snabbesök av en stork 
(inringad på bitden). Kl sex på 
morgonen satt den på plats då stu

teriets personal skulle börja sitt ar

bete. För ett trettiotal år sedan 

had~ man stadigt ett storkpar som 

bodde på logtaket, omtaW.r gods-

ägare Leonard Persson. 

EFTER TRETTIO ÅR 



Till kyrkan i landå for brudparet lantbrukare Hans Bertil Hansson, Vallby, och fröken Birgit Nilsson, Abyhill, Norra Aby. Vigseln skedde i Södra Abys ky1·ka och vigselförrättare var kyr kohe1·de Stig Sevenius. Säkra kö1·svenner va1· Hans Gust Ryberg, Solberga, och lantbrukm·e Jarl Andersson. Desutom följde sex 1·ytta1·e, alla medle77~mar i Sydslättens Rytta1·jö1·ening, brudparet ända fram till kyrkpoTten 
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PREMIÄR FöR KONFIRMATION 
I ö. VEMMENHöGs !(YRKA 

Premiär för ko.nfirmation i S!ku- ma>t:ionen vätbe>att och likast rupstrakten var det p·å midsomma·r- p~ midsommardagen, då kyrkoherde af!<Jn i ö. VemmE'nhög, där det på Btrger Holmb.er-g;s konfiln~ander fur ll::tdsomman:la.gen var nattvardsgång första gån·gen .gick fram ti11 na·ttvarfor ·~onftrmandern:~. Sammanlagt 14 den. På bilden ses kyrkoherden Bir~onfmnan,der, V>arav H pojkal', kon- ger Holmberg omgi\l'en av sina konftrmerades. Kyt'kan var vrid lkorufir- firmander. 



Svaneholmssjön kommer 

inte att bli igenvuxen 
De som sett Svaneholmssjön för ett år .sedan, frapperas säkerligen 

av att sjön nu är öppen och näckrosor och vass inte är så markant 

inslag som tidigare. Det är en vasskärningsmaskin, som gjort detta. 

Vad mera är, maskinen är konstruerad och uppfunnen av skurupsbon 

och resemontören Emil Cronqvist. H an började med maskinen i decem

ber förra året och nu har den vari t i bruk ett par månaller och re-

sultatet lät inte vänta på sig. 
1 

· 

Herr Cronqvist har med intresse 1Maskinen drivs av en Vo·lkswagen

följt debatten och diskussionen om motor. 
de skånska sjöarnas igensumpnin.g. Som sagt, resultatet lät inte vänta 

Det låg kanske närmast till hands på sig och nu är Svaneholmssjön 

att se förhållandena i Svaneholms- öppen och :fin och har blivit ett eldo

sjön, där man sedan länge oroat sig rado för sportfiskar.e. Tidigare blev 

för vad som höll på att ske, när det nästan bara bottennapp i näck

det gäller vassens •och övriga vatten- rosor och vass men tack vare herr 

vegetationers utbredning. Som sagt Cronqvists maskin kan man nu ock

herr Cronqvist börj·ade bygga en ma- så få fisk på kroken. 

skin och strax före jul kunde han En vasskärningsmaskin ihar ju ti

provköra den OC'h den utföll tiJ:l be- digare varit efterlyst av många 

litenhet. Det röranledde att herr skånska sportfiskeföreningar dvs det 

Cronqvist satte igång på allvar och har ju funnits tidiga.re, men de har 

varje kväll under hela vintern arbe- stäJlt sig så dyra i anskatfning att 

tade <han med maskinen i sin ikällare det kostat mer än det smakat. Herr 

vid fasti~eten på Väster.gatan. Cronqvists maskin blir !betydligt bil-

Maskinens skärapparat är hydrau- ligare ocih kommer säkerligen att få 

llskt manövrerad och med en skär- ett vidsträckt användnln.gsområde i 

yta på två meter. Dessutom kan den kampen mot vass och övrig vatten

sänkas ned på 1,5 och 2 meters djup. vegetation. 
l 

L 
På bilden ses herr Cronqvist i full färd med alt med maskinens hjälp 

bekämpa vass och annan vallenvegetation i Svaneholmssjön 

~jJ.. 

TV ~stjärnor . till årets 

stora Svaneholmsting 
Svaneholmstinget för år 1965 den 

10 och 11 juli kommer att inrym
ma två kända TV -personligheter. 
Historiken Jörgen Weibull och al
las vår Pekl{a Langer kommer att 
göra besök. Man kan förutse Inva
sion på Svaneholmstinget med des
sa herrar som dragplåster. Hela 
programmet för tinget är nu spi
kat och klart. Det blir en väl av
vägd underhållning som börjar lör
dagen den 10 juli kl. 19.30 med 
dans efter Stig Wikanders orkester. 
För serveringen svarar Beddinge
odens lottakår. 

Söndagen den 11 juU öppnas tinget 
redan kloclkan 13 och en timma se
nare konserterar ABF-orkeste1n i 
TrelleboX!g i slottsparken. Minister 
Westrup kommer att hälsningsanföra 

och naturligtyds kommer han att an
knyta tihl Svaneholms 30-årsjuJbileum. 

Jörgen Weibull kommer 15.15 att 
berätta om Slkåne och den dansika 
tiden, ett ämne som är initressant 
för många och som docenten från 
Lund verkligen är insatt i. 

I anslutning till . docent We~bulls 
föredrag blir det åte-r musik av ABF
orkestern och kl. 16.30 kommer Syrl
slättens ryttarförening att ge upp
visning. 

K'l.'ällsprogrammet inleds med att 
Pekka Langer under en timma kom
mer att skoja friskt med b'åde p<UJbli
ken och sig själv oe'h kl. 20 sätter 
man i gå111g dansen efter Lasse Wal
ters orkester. Traditionehlt aVslutas 
Svant!holmstinget med :6yrve:r1keri i 
gammaJ. känd stil. 1 



T velasamt försöla · blev 

STOR SPORTGREN 
För ca 50 år sedan introducera

des i Sverige en av våra i dag 

största sportgrenar, motorcykel

sporten. Att den första tidens 

tävlingar var knaggliga är lätt- · 

förståeligt med tanke på ma~ldn

materialet som stod till buds. 

Helt naturligt har denna sport-

gren bedrivits med många varian

ter. Tillförlitlighetstävlingarna 

vat· väl de som dominerade första 
epoken. . Så kom rundbana och 
gräsbana in i bilden och så små
ningom introducerades aven 
landsvägssporten (föregångare 
till våra dagars TT som i reg~e

mentet heter HL-tävlingar). 

Tremånadersgarantin med en 

självrisk av 200 kr innebär helt en

kelt att varje del som ur1;der denna 

tid går sönder såsom växellåda, 

koppling etc. helt enkelt byts ut. 

Vårt åtagande förutsätter natur

ligtvis, att anmälan om fel görs före 

tremånadersperiodens . utgång. Vi 

tror att vår nya giv har gjort sitt 

till för att sanera handeln med 

begagnade bilar i Göteborg och att 

kundernas förtroende för oss har 

··kat. 

Omkring 1929 försökte en· utom

ordentlig eldsjäl vid namn Albin 

Frantz i Veberöd, drivande kraft 

,.. inom S.M.K. Malmö, att arrangera 

en s.k. terrängtävling för motor

cyklar vid det i dag välkända Öst

arp. Tävlingen blev nog för den 

tillstädsekomna publiken en kul 

föreställning, men den tidens mo

torcyklar var kanhända inte all

deles lämpliga för detta ändamål. 

De var alltför tunga för sin relativt 

ringa motorstyrka. Därtill var de 

långa och ·låga varför "sumpen" 

fick göra tjänst som spårplog allt

för ofta. Tyvärr blev det endast 

denna tävling av detta slag vid 

d~nna tidpunkt. En bidragande or

sak till detta var kanske att samme 

Albin Frantz redan året därpå, 1930, 

drog igång en tävling, som årligen 

i 10 år, skulle bli landets i särklass 

största motorsportarrangemang ge

nom tiderna, nämligen Sveriges 

Grand Prix i TT på Saxtorp. 

Så kOtn det ödesdigra andra 

världskriget som lamslog all mo

torsport. Dess fem år blev långa för 

motorsportens vänner och utövare. 

Redan året efter fredsslutet 

kom rundbanesporten, "Dift -track", 

igång så smått och på höstkanten 

1946 återupptog en viss Axel Löf

ström, som efter en del år efterträtt 

Albin Frantz som "Saxtorpsgene

ral", det 1929 provade terrängtäv

landet som under mellantiden i 

någon mån vidareutvecklats i Eng-

land, och fått" namnet "Scramble". 

Många bland publiken kom den 

gången till gamla saxtorp i den 

·tron att det var tävling av "för

krigsmodell". Men då det istället 

visade sig att Löfström strängat 

upp en slinga helt inne på en av de 

större parkeringsplatserna blev nog 

gemene man en smula konfunde
rad. De startande maskinerna var 
ett kapitel för sig. Där kom bl.a. 
Ragge Sunnqvist, och Ame "Varg
far" Bergström på hypersnabba 
men tunga Triumph Tiger 100. Det 
fanns även sprinterjapar och "sid-
ventilare" med handväxel, Harley

Davidsson 1200 cc som liknade folk
ilskna bufflar när de plöjde rl!nt i 

.:...--------------------------~-------1-...!S~axtorpssanden och fly~t-ta_d_e~_e_tt~-------~---
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