


Il Jag är övertygad att intresset för motocross kommer att bestå, säger 

Allan Persson bl. a. i denna artikel. Hr Persson är ordförande i Hyl

. linge motorsällskap. 

V et;kligt bra specialmaskiner kom 

in i landet först sedan Löfström 

"importerat" engelsmännen Rist, 

Draper m. fl. till tävlingar på Hu

sie och Saxtorp. Med förare som 

Brinkeback, Ringborg, "Getingen" 

Andersson, Hasse Danielsson, "Bil

leberga" Ljungstrand m. fl. på des

sa specialmask,iner blev det or

dentlig fart på den sxenska scram

l;>len, som vid det här laget döpts 

om att kallas Moto-cross. Om fram

stegen inom tävlingsgrenen var 

stora här i landet så var de ännu 

mycket större i Belgien, England 

och Holland där motorcykelfab-. 

riker som Sarolea, F.N., Ariel och 

B.S.A. understödde dessa länders 

toppförare. SVEMO som var med 

på noterna sände ganska tidigt ett 

svenskt lag till den 1947 instifta

de Moto Cross de Nations (VM i 

lag). nenna tävling, som alterne

rade mellan Holland, Belgien och 

England, kördes på banor som var 

mycket kuperade och svårkörda. 

Någon svensk topplacering blev 
det inte, men våra förare samlade 
mängder av erfarenheter. Sverige 
fick tack vare goda repr. vid F.I.M. 
förtroendet att arrangera Moto 
Cross des Nations 1950 och 1953 i 
Skillingaryd. För varje år blev de 
svenska förarna allt bättre. Full
gott maskin~aterial sattes i hän
derna på dem av välvilliga motor
cykelimportörer. 1955 blev .ett ge
nombrottsår för svensk lagmoto-

siffra på sammanlagt 185.000. Inom 
de flesta grenar av sport och idrott 
har publiksiffrorna sjunkit, men 
motocrossporten tycks hålla sitt 
grepp och t.o.m. öka något. Anled
ningen till detta står väl främst 
att finna i att en välarrangerad 
motocrosstävling på en god och väl
skött motocrossbana ger publiken 
god valuta för entreavgiften. Och 
våra verkligt skickliga förare så
som Bill Nilsson, Sten Lundin, Gun
nar Joha!)sson, Lasse Gustavsson, 
Ove Lundell, Rolf Tibblin, P. O. 
Persson, Torsten Hallman, Jan Jo
hansson m. fl. m . fl. har också vi
sat hur en god sportsman utövar 
sporten. De sköter sin fysiska trä
ning mönstergillt och bygger ofta 
sina maskiner själva och håller dem 
i altra bästa trim. (Många andra 
idrottsutövare har säkert mycket 
att lära av dessa praktpojkar.) Ty 
motocross är utan tvekan en av de 
hårdaste idrottsgrenar och borde 
snarast få rum inom den olympis
ka ramen, ex inom femkampen. 

Slutligen skall nog den svenska 
motorsporten vara tacksam för att 
Albin Frantz var modig nog till 
ett försök 1929 och att Axel Löf
ström tog steget ut 1946. 

Jag är ganska övertygad om att 
intresset för motocross kommer att 
bestå trots den ökade bilinvasionen 
på våra vägar, motorcykeln är ett 
fint och sevärt sportredskap. 

Alltså det trevande försöket slog 
väl ut. 

Allan Persson 
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cross. Då vann nämligen Sverige 

~ör ~örsta gången och kunde rista l 
m sttt namn i denna iÖL>ämliga 
Trofe. Tävlingen köi'de vid Ran
ders i Danmark. Moto Cross des 
Nations har arrangera's i Sverige 
ytterligare 2 gånger, 1958 och 1963 
i Knutstorp i Skåne. 

A ven 'individuellt instiftades ti
digt ett EM som sedermera blev 
upphöjt till VM. Och den förs
te världsmästaren blev ingen mind
re än "Buffalo" Bill Nilsson. Lika 
överlägsna som belgare och engels
män var de första 8-10 åren har 
svenskarna varit det senare i un
gefär lika många år. 

Sverige har också arrange
rat många ind VM-tävlingar i den~ 
na sportgren och då körts på Sax
torp och Knutstorp samt Uddeval
la. 

Motocross är den mest utbredda 
grenen av motorcykelsport Sålun
da arrangerades 1964 78 motocross
tävlingar i landet med en publik-



SKURUPS MHF F AR RöKSTUGA 

På bilden ses fyra MHF:are i full färd med arbetet på rökstugan. 
Fr. v. Kjell Isaksson, Oskar Magnusson, MHF-otdf. Åke Persson och 

Bror Persson. 

Skurups M:HF -avdeJning är en 
mycket .idog förening. Se.dan pingst 
samlas med·Jemmama varje vecka, 
för att restaurera och t;eparera ett 

Vi semesterstänger 
517-1217 

GUdES 
. Damirisering 

SKURUP - Tel. 407 62 

gammalt brygghus ute i Svaneholm 
som nu ska bli föreningsstu
mlar och då återstår bara köket. 

stugan består av storstuga och kök. 
Storstugan är så stor att man räknar 
med att kunna förlägga möten , av 
skilda slag där. Dt!t är många tim
mar, som föreningsmedlemmarna fri
villigt lagt ned på stugan med för
eningsordföranden Ake Persson i 
spetsen. 

Man räknar med att stugan ska 
1 stå klar för invignin.g till hösten och 

l 
den blir säke11ligen ett kärt tillhåll 
för SlruJ.,ups MI-IF-avdelning med si
na 110 medlemmar. 

IV, J. ij1 o (1 c 

Chalmerister till .USA 

Chalmerister till Amerika på studieresa. Fr. v. Christina Larsson, An· 
derslöv, Sven Andersson, Limhamn, Bengt Nilsson, Skurup, samt Len

nart Ramstedt, Skurup. 

Fyra skånska .chalmerister reser på fredag till USA, tillsammans 
med 26 från öv:dga Sverige, dvs. inalles 30. Två av dessa är från 
Skurup, Bengt Nilsson och Lennart Ramstedt; Christina Larsson från 
Anderslöv ·och Sven Andersson från Malmö. Det är tredje årskursen 
på Chalmers kemiska gren, som kommer att åka till USA för stu
diebe6Ök. 

Man har själv bekostat resan, som går med flyg från Kastrup till 
New York och n\rut beräknar att vara hemma i Sverige igen om- . 
kring . den 2 augusti. 

USA har ju länge tillhört ett av största sa.ruwlikhet inte, då läroböc-
världens främsta land, när det gäl- kerna på Chalmers till största delen 

l ler kemisk industri och det är sär- är skrivna på engelska. Det blir allt. 
skilt de stora industrierna i nord- så också en värdefull övning i det 
västra delen av USA, som blir fö- tekniska engelska språket för chal
remål för de svenska blivande ke- meristerna. 
misternas stora intresse. Man kom- Det blir inte bara stora industrier 
mer att be6Öka Eastman-Kodak i och tekniska underverk, som blir 
Rochester, fabriken, där man bl. a. föremål för ellainteristernas intresse. 
gör filmrullar. Även Massachussets Även Niagarafallet kommer att be
teknologiska . institut och Good- ses. Så också Washington, med Vita 
Year-fabriken, där man ävenledes huset och New York med Frihets
fått specialtillstånd att titta på Ge- gudinnan osv. Naturligtvis var det 
miniprojelttet, kommer att studeras )Jara ett axplock ur programmet. 
med intresse. Världens kemiska cent- Man kommer säkert att ta tillfället 
rum, Charlston, Union Carbide och i akt, när man ändå är i USA, att 
Esse ska också besökas. , grundligt studera förhållandena, se-

Man kan förmoda att kemisterna der och bruk och bese sevärdheter 
;från Chalmers i Göteborg får åtskil- som intresserar . 

. ligt att berätta om när de kommer Det blir säkerligen ett glatt gäng, 

lhem igen. Någt:a problem med de som återvänder till Sverige i början 
tekniska termerna, vetenskapsmän av augusti. Ett gäng kemister och 

1rör sig med i USA, blir det med blivande civilingenjörer och före-
, tagsledare, vars studieresa till USA. - r l kan ha mycket stor betydelse för 

~~ Sveriges näringsliv i framtiden • 

.0~ 
~~6~ 



Herr Stig Olsson Torsjö med 
maka Gunilla, f Severin, Katslösa. 

(Foto: S.ernert Skurup) 

Byggnadssnickare Emil Jepps· 
son Abbekås med maka Gm·trud, 
f Magnusson, Mossby. 

(Foto: Sernert Skur•1p) 

Chaufför Hans E · Tuvesson 
Rydsgd1·d med maka Anne-MaTie, 
f Jacobsson, Blentarp. · . 

(Foto: Sernert Skurup) 

Bilrep. Bengt Bergman Skivarp 
med maka Elsie, f Johansson, 
Skurup. 

(Foto: Sernert Skurup) 



Grundskolans flickgymnaster 
·väl förberedda för Wienresan 
Tidpunkten för masselitturnen i l gymnastikdirektör Else Anderssons 

Wien närmar sig och det börjar dra ledning legat i hårdträning en läng
ihop sig till packning i några sku- .re tid med sikte på Wien-eveneman
rupshem. I österrike-arrangemanget l get. 
kommer nämligen bl a att delta fem Två offentliga uppvisningar har 
unga flickor från grundskolan i Sku- skurupsfliclmrna också haft. Den ena 
rup vilka den 16 juli avreser med hölls för någon månad sedan och var 
flyg till Wien. förlagd till sporthallen medan den i 

Där ska· de ansluta sig "till den andra ägde rum utomhus i samband 
svenska flicktrupp på ea 125 delta- med köpingens midsommarfest Vid 
gare från hela Jandet som under l båda tillfällena skötte sig flickorna 
gymnastikdirektör Leida Leesments alldeles utomordentligt bra. 
ledning skall delta i den interna- I Wien kommer ungdomarna att 
tionella masselitturnen i den österTi- inkvarteras i skolor. Besöket i öster
klska huvudstaden. rike varar elva dagar och man be-

Konkurrensen där nere lmmmer räknar återvända hem den 27 juli. 
säkert att bli knivskarp men sku- De fem skurupsflickorna, som i 
rupsflickorna är vid gott mod. Men vår gick ut åttonde klass, är Christ!- ~ 
så är de också väl förberedda !nfö,r na Röstberg, Ann-Margret Kvist, Bib
I ~n här resan. De har under sin bl Rönnerfalk, Mariarm Ståhle och 
'kickliga och rutinerade instruktör Britt-Marie Knutsson. 

I3,.åring vann -i 
Beddingespelen 

Ett trettonårigt tennisLöfte på 
spinnsidan har Skurup begåvats 
med. Det är Ann-Christin Wick
man, som vi syftar på. Hon vann 
klass 13 för femtonåringar i Bed
dingespelen nyligen trots sin ål
der. I finalen besegrade hon I. 
Jönsson med 6-1, 6-2. Ann
Christin har gått och lärt sig spe
la tennis hos fru Kullenberg och 
anses vara, av experter, ett ver-k
ligt tennislöfte, som har framtiden 
för sig inom den vita . sporten. 



• 
l SkUrup" "Smått 

Text: KRISTER FJORDEVIK 
Foto: HANS SERNERT 

I dag presenterar Skå,nska Dag
bladet ett revortage ann()rlw1da om 
Skurup - ett reportage om smått 
i Skmmp. Ett repm.>tage sett ur bar
nens synvinkel. - Man behöver in
te åka på koloni för att ha roligt 
på s()nunaren. Nej, man kan lilrn
väl stamm kvar i Skurup och ha 
lika roligt. S·kurup, en barnvänlig 
köping, det är det vi ska bevisa. 
Vi gj.01rde e<tt besök på Sikru.ruJps 

jordbirukarcJ,aghem ooh på ilieikplatrer
noa oc!h rpall"keii:"Tha i iköp:ilngen. - Vad 
fiok vi se? - Jo, för det fömta en 
maG!Sa .~!Jada oc!h "'rtev~iga unga:r i fö1·
silool1eåldern, som rre!k:te om stojade oclh 
hade Vlemk.l.i,gt .kuL - För det aruka 
såtg vi i stadsp·ar'kien en staty, som 
väl ~an fogas im i TUbciken "Smått 
i Skul'u,p", li.nte med tanike på dess 
koru'!lll.är-11ga v:äJt,de, snama~re på dess 
~Ltenhet . 

JORDBRUKARDAGHEMMET 
S ik.Ul'UP'S · j o•r.dil:>ruk.amdlaghem V>a:r 

fyaH med 35 .@a•da ooh tTevJoi.ga un
'gar :firån gåMdem till SlrolMd'em. J a, 
d. v. s. !h~en av dem sov middag, 
när vi besökte, men det mä.I1ktes 
minsann :iJrute. De öwiga gjarde ahlt 
Iför att övel'rös~a vaQ'alrulJra, för att 
tala om hur a'Olil?/t de har. Kanske 
de v>att· Hte bilyga ffu fO/t{)<grafJEm till 
en ibörj~. melll. det släpaJJte snaa·t. 

KJ.oc.kan sju på moc,gonen kommer 
batrnen och tas om hand av förestån-

l
.daa·.iaman Sonja · J ·öro.sson och hennes 
medlhjijlpa<re och '!dockan seJ~: på 
kväLlen ik.ommex förä1d.t'80.na om 
ihämtax ihem silll.a tellinångar. I dag, 

l 
den 3 ju•Lil, slwta1· man för säsongen, 
p.. v. s. 'betsäso!Jlgen om sedan bÖTjll'l' 
nästa säsong v:li.d måtnadssk.iilltet sep
tell1'l:Je•r-,qik.iob€11", då ll:>eto.r-p,a ~ploc
k!;ls U!PP· ~ Tämk så sk.ärut ffu· joo·.d
hrukarfQ;rä1cLratr a,tt ~qnna llimna liln 
sina telningar på ih.emmet, fik att se
dan ostört ikunna ägna sig åt J:>e,t-

Rutschbanan i stadsparken är jättekul, tycker Ulf Högberg 6 ~r (peperst), 
Monika Blomdahl 4 år O!=h Anders . Schönning 6 i\r. 

STADSPARK~ 
För att göra det hela f4!hlstätndi!?)t, 

så besökte vi oe1kså Sk1lil'llP$ stads
pa.Tk. Det hlåste. ~aa:wk.a :kn·aJ.iit;.j,grt;: . så 
vi väntad~ oss mte att ~å se na~a 
lekande bamn. - Fö:rst f@l ögonen 
på den liilla. :>t&ty;n _i stJadspa.11kerJ!S 
forutän, en naJad 1 lliitet foxffia:t. -
Men så plöts~~ uppenl:>arade s1g en 
massa un:gar, le:k8111:de i parken. 
- Tänk Vtad Tolitglt man !hade - åka 
ikaruLSeH äJta iklaram.el.l och åk.a 
trurtsahb~ i Slrurup. Livet lek
te och då och då tittade so1en :tiram 
meili1an mOO!llen och fi>~·gyJ:llde U!PP le
ken. - Så nog ätt· Stk.mup en bam
värrilig köpilng aJJroid. 

är lättare att sova, när 
har både docka och · napp 
sig sängen, tycker Karin 

lansson 2 år. 

.«allr.in:~ e~· .behupprt,a.gning. - Vad 
ritena är - Täruk så skön.t ror föl·
ä1d:rnl111a att V1cia att balmen tas väl 
o:in i!land på !hemm1!11:. 

V AD GöR 1\iA.N P A HEMMET? 
På hemmet fåtr b=en uhlopp för 

a!lla sina egenskJaper. Såväl skapa!l'
fÖI1måg•a som 1ekJ.ust. Barnen · ~de 
.gjoot ljlllSstl&ar, fisklan- av pa.pp, 
spratteldock.o1· och tavlor på säck.
väv. En lwbbY'V'eTk&tad står mlJ. baa·
nens förfogande, där de ikatn Sllllickå-a 

• oCh måla frirtJt. Från tegelbruket i 
Skutrup fåJr man lera,. så att i!Dillll1> 
~ mod~era hw myclkiet man vill. 
1ib1and läser någon !8"' ~ekledama sa
goc för bru"T)o!ID oci!l när vädret är fint 
haT man 'llJto;mh,uslekar. 

När vi besö'Me daghemmet tillda-og 
sig 'ett tält det största · imltr~e. Ett 
ri:ktj,~ indiantält och .det Vall' fyJJLt 
av ILIDgatr. I ett a:runat ihfun !l"'.L11a~ 
två pojikar· boll till varondtra och en · 
El:idka satt på en stol pph vyscl1aqe m dcoka. Då pch då höroes tj~
ge lelksaikSl1hlaJr, viLka pojkarna gjor
de .. alilit för att de SJru11e n:å u.pp i 
mruci:milfaJl'lt. 

I sovrummet låg elva smjitti)lgar 
med: napp, . docka. eller bjöm h~vid 
sängen. Nästan alla hade S()Jnnat, men 
·en del ville apsolqt inte somna. - Ja 
är snat två år å då ä man väl fö 
st()r att sova midda? · ~ Hur som 
helst, till slut så sonmade mim i var
je f11U och drömde sig oo.rt i JoJm 
Blunds ~nd, med , tumm~n i ~lll\· 
- Och sl\ kommer bamen hem pa 
kvällen och par :ptaswr att berätta 
om · dagens- uppleye!!_ser på d.ag~em-
inet. · · 



Konfirmation 
• 

Skurup l 

Skurup har den gångna helgen inneburit en stor konfirmationshelg, då 
ungdomar blev konfirmerade av kyrkoadjunkt Tord Månsson. Det var god uppslutning av föråldrar och 
bekanta till ungdomarna både under själva konfirmationen på lördagen och under nattvardsgången på 

söndagen. 

Konfirmation· • Skivarp l 

i Skivarp har det varit stor konfirmationshelg. 21 Skivarpsungdomar konfirmerades, varav 
flickor, av kyrkoherde Agne Ekdahl. . Även där ·var det · god uppslutning av föräldrar och bekanta under 

båda dagarna. 

Konfirmation i 
Skivarps kyrka 

Arets konfirmander från Skivarp 
och Västra Nöbbelövs församlingar 
konfirmerades på lördagen i Skiv
arps kyrka av kyrkoherde Agne Ek
dahl. 
De 21 konfirmander, 13 pojkar och 

8 flickor , samlades i sin lärosal i 
församlingshemmet, och härifrån ut
gick sedan processionen till kyrkan, 
som var vackert smyckat med blom- ~ 
mor och grönt och fullsatt med an
höriga och andra församlingsmedlem
mar. Efter psalm talade kyrkoherde 
.till konfirmanderna och utgick från 
Ma<trtfrlleus 7:7 "Bedjen odh i skole:idå". 
Biblar utdelades till var och en, och 
kyrkoherden gav sina konfirmander ' 
några manande ord medpå vägen l 
genom plivet. Konfirmanderna. tåg~.de 
i · procession ut frånkyrkan till for
samlingshemmet. 

På söndagen hölls nattvardsguds
.tjänst i Skivarps kyrka som även då ! 
var i det närmaste fullsatt. 
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~ Skönsjunga_nde Skå.neflick(.l. 

l. 

upptäckt i · rikstalangtävling; 
En underbar sopranröst, 

en välspelande ackompanja
tör, slående rekvisita och 
väl valda stycken ur My 
Fair Lady blev de allmänna 
slutorden om 18-åriga Kli
sti-n Ande1·sson-Färdig från 
Rydsgård efter hennes se
ger i en rikstävling för unga 
talanger som anordnats i 
Centerns Ungdomsförbunds 
1·egi. Finalen gick i Gävle 
i samband med centerstäm
morna, och 22 tävlande ta
langer från hela landet 
ställde upp i slutomgången 
på stadsteatern. I juryn 
satt Rune Hallberg·, Sveri
ges Radio, Gösta Blixt, 
Sveriges Radio-TV, kantor 
Janne Boström, Malmslätt 
och Per 1 Bendelin, CUF :s 
programråd. 
Juryns slutomdöme om skönsjung

ande skånskan Kristin Andersson
F1ärdJig var allmänt väntat efter det 
strålande framträdande hon gjorde 
.tHlsammans med pianoac'lrompanja
tören Kerstin Hansson från Ryssby. 
Till skiillnad från de flesta andra fi
nallisterna hade de .båda sk>ånskorna 
vait uttänikt rekvisi.ta för att få effe•kt 
baklom framträdandet med My Fair 
Lady ocih Porgy and Bess. Men det 
som gjorde framträdandet t ill en full
träff var Kristins sångrös·t. 

Ingen skolning 
Den nyupptäCkta sångfågeln från 

Rydsgård har inte skolat sin sång
röst mer än vid några lätt räknade 
sånglektioner på flickskolan i 
Ystad. Hon har sjungit endast i skol
sammanhang, men också medlverkat 
i Y1sta!ds lkY'rkiokör. 11i1lsiammans m ed 

Vinnarna i årets talangträff för amatörer inom CUF. Fr. v. Krislin An
dersson, Ystad, och Kerstin Hansson, Rydsgård. 

sin vänhma Kersllin har Kristin trä- - Men man s•ka\l väl inte låta be
nat in åtskilliga operett- och scihla- · gåvade talanger ga miste om even
germel-od.ier. tuella chanser, inflikar Kerstin Hans-

- Nu Skall det bli andra takter av, son, som oC!kså kom med iden att de 
lovar Kristin. Men det är inte bara s'l~ulle stälJloa upp i rikstävlingen. 
den senaste tidens framgångar som 
gör att jag vill satsa på sången. Jag 
har al.lJ!'id haft intresse för att 
sjunga, men hur det går i framtiden 
är Svårt att säga. Konkurrensen är 
ju håro och u tbildningen för en so
list är krävande. 

Schlager och blues 
!Nu blir det antingen sång- och 

I1l!llsikskola eller handelsskola för 
K~·istin. Hon vet inte riktigt vad. I 
vHket fall som · helst kommer vi att 
få höra ;w hennes sån•gröst i fram-

tiden. Dert; blir ·antingen op€11'€JH- e1le~· 
schlagermelodiier. Men hon älskar 
ookså blues, även om repertoaren Hg
ger åt det seriösa håHet. 

I en nordisk final som följde på 
riksfinalen deltog Krishln Andersson
Färdig i schlagerklassen och fick där 
en första(placering före en finikla och 
en norska. Pris för segern i ri:k<sfina
len blev förutom diplom en transis
torradio och ett presentkort och för 
no1'diiska finalen en handväska. 

l ' 



....... MOR och BAR~ .... ~ .. 

Fru ASTRID PERSSON, Svedala, med sonen KENT -ANDERS, 4 mån. 

t ............... ~:::::~::~:::~~ - --············· 

Skurups simskola 
började på måndagen 

Gunvor Mårtensson och Jane Madsen omgivna av några ev 
simskoleeleverna, glada ~rots vädret. 

Sikru:rnJJps simskoil.a stantalde på mån-~ :fu-ån ~~råJgm 1.1!!l!gdoonar som utgå,tt 9 
oogen sLn sim'U!Illdervisni!rug i Sllm- A, fr.arnhå!lll.er mktJo;r E:i.detibraal/t till 
ll"UJpS :fu-itidsområJde Bilngsma:rlken, vtiillken evenrouelilt :imrtiDesserade !klan 
S'klrutehollrn. ReikrtJor Filip Eidevbrom.rt v·älii!da sig. Ä V'EID a.IJlmiänheten kam
ikruJrudle vid Urppl'IOipet glädja si.g övar mer undar SO'IIliiilJalren aibt :M glädde 
he#a 115 nythärjare :fiffin gJ."UUPp l. Det av simlbamnoo, då SJ tratfilkemg: Slltu
stcitoo. antal-et · b= 'klam, nu UIIIldetr tre Tup-Bedidilnge tillföljd arv aibt Sk.oilibu.s
ved~Otr pl.aSk:a i östersj·ävattmet, un- sen. endast , k ·an ta ett :fytr!t~otal ele
der leclming av simlänariliillwma frk v>er, per tur. Efter denma ikJUJl'S 'kom
Gunvor Miåirtell1SSD'n med assistans av l mer em fär ä1<h-e och redtan simktuln
fu:k Jane Miadsen. Elfi!Jers{)tll1 umid€ll'V\is- nitga rutt anol"CllnaJS på samma p]art,,_ 
lllliliitg)en lhan: väclkrt; ett så stam :inltres- MiaJn :!iå.r nu OOWXIS aibt vädrets mak-
1se SlmiiL1e tmallli gäirv:la lbe!höWJ hjäJp 'fler strör sol -ÖVler-ibaJdtp:Lattsen. 



Skurups gymnastikflickor tävlar i Österrike 

De fem dukliga gymnastikflickorna önskas efl hjärtligt lycka till från hemorten. Fr. v. ses Marianne Ståhle, 

Britt-Marie Henriksson, Bibbi Rönnerfalk, Ann-Margreth Kvist, Christina Röstberg. 



R;r 13kTE-r- _ 

Skurupsgymnaster till Österrike f1- -& ~-

ner Avresa~ ~~~r.,d,eT} 16 ju~i. lnfijr framträ-
dandet i . Cis.terrik.e. hå:r.dtränas kvinl6tt~~iAtl' ·gyTrt1tllostikdirekti)r Else Anderss~n, Skurup. 

BILDEN: Lek med bollar ~er grace. Fri v . Margreth Kvist, Marianne Ståhz'~, ' Blbbi 
Rönnerfalk och Britt Marie Henriksson. 

Tjejer och kortspel 
är festligt i kylan 
Låt inte de kalla vindarna kyla 

ner semesterhumöret! · Ä ven om 
stranden inte inbjuder till -vare sig 
bad eller andra stordåd så finns 
det massvis med saker Jrl kan syss
la med. Gör som många av fruar
na i Lilla Beddinge - sticka jul
klapparna redan nu! Eller ' om ni' 
är bättre på att hantera nålen -
sy och brodera till hela släkten. 
Eller varför inte locka in granne.~t · 
till ett parti poker . . Med en semes
terresa till Mallorca som insats! 

Det dä'l" med llltt ilisa gorla böCilc& 
ooh ba.ra !koppla av - ' det är ,ty
pl.isklt urmrist. Gå lheake tiWl närmasile 
jukebox oc<h stoppa in 1!1Jålgra ei'lil[ro
nur. Snart komm\el· cafeterian aM 
s trömma av ;popl.åltar odh BeaJtles!ko
pior. OCih. själv · ikan ni' hda tag ~ 
nåJ~o;t [ämpli~ afOOr ooh shJaka • er . 
v=. am m n<u rote V'mt foou;1;- ' 
seende :nQg att ta med . både ' yJile- . 
ilm!lsi.n~ oc:h andra vinterplQJgg tiN 
somma.rpa!I'adiset. 

Och tveka m~e om. era · UinJ~ -

födda oclh uppväXila i s.tan - vll!l 
se d:iur.en på 1and:et. Ta 'med 'foil!kSko- · 
Jans 2loo1ogibolk oeih · ge er ut i ha
·gen. DäJr finns ibå:cl!~ ihäsbalr ·och 'ko.r. 
De bl.Wr sä!ker<t we , 1edJSna om de få!r 
se era bam· - eliLer !fiv<ärtom.' 

Är m alV d:en ii:JruJx;tfu1is typen -
ta en rhltlti!g ~enad. Ta gärna 
med ilciJrlba ooh 'kompass. De;t under
~ar hernfä~cl!en. 

Stoppa en e.nkrona i en jukebox och shaka er varm, som ungdomarna 
i Lilla Beddinge ... 



l 

Skurups ·hembygdsforskare l 
avskiljer sak från sägen 

Fil. kand. Erik Mår tensson, Sku
rup har i dagarna utkommit med 
ä nnu en publikation - Strövtåg 
kring Börringesjön, ett stycke 
skånsk natur i histor ia Och dikt. 
limehållet ä r resultatet av många 
års forskning i äldre skrifter, en 
samling av dikt och sägen, samt 
k araktärsdragen hos desamma. 
U.nrd er kondimnaticmst.td'€:11 &omrrua

ren 11.l49, då även Slrurups ikyo::ka ge
nomgick · en stöl'l'e raif.,alurertin.g, väcik
~es MårteoosOill!S in.tresse fö<r hem
by.gdi3fm"Skning p.å alii.V"o~Q', Bl•rull'd r·e
su:btalten a·v de up.pteck.n.i.n,g1311' som 
han gjor-de l'edan i 13-åTså!1dehn·, o()h 
som samlades i aa'betiet "m:;,kxip•tio
ner :firån Sk>w"Ups ikyu:ik.'ft och k)'l"k.o 
gå.rd" 1952, m.ä:I'kes M sta·ofe!l' in
gjutna på Sk.uru.ps ikYll'ikoi.ldoeikol!' för 
fattade av en Hans Christensen år 
1595. Man kan spekulera ifall det är 
den lkämle drunske p•s,allimJI'älrJiai!Jtal!'en 
som M u pphovsmal!l tiilil. de två ver
sema . . 

Under lämve11kståden i Ysi!JacJ, slu
kades under 1ed4.g)a sbulnider ikons,filii
sto•l'i·a och medieiltidsa:rlkeolog,i. Näa· 
Mårtensson l)örjade läsa vid u n iver 
s~te<tlert; i .Lund, ri'k:Jta,dJe rum stlud•ie.ril!'ol 
edlter ålnitlresse, så a.tJt varje m öjiLigJ.'lle.t 
till frivilligt val tillgodosågs m ed 
material fu'ån ~emmenlhög15 hä!l:ad. 
Ett :imrtiressant namn Val!' avJJirln.e pro-

Kand. ·Erik Må rte nsson v id den m innessle n som re sles 1858 ti ll minnet 
av Ru tger Maclean, Sva ne hol m. 

I !Jfes~~'Il i filo·wLi Hans La1rsS.on, ö . ,la fornJ.ämTliifn!gaa· och mihnen 
1 Kla.g,too.-p '- V·emmenihögs.bygderu r.ac1et. 
' egen tänkarprofil. I denpes 1916 
UJtgi'VIIla "Hemmruby,arna" :fann Må~-- RUTGER MACLEAN 
te-ns:;on sitt Söders1ätt. B}atnd de SVANEHOLM 

hä-

måJn,ga ve·rlk som studeTad:e.s, finns 
inte obeka.rut•e Ola Han~.son, va•rs I Svaneholmstingets program
la!n,dtlmpsdik1ming inte är kämd en- sikn"ift ha•r han de sena.9te ånm stått 
ban.1t i Skåne. för de :krui1t.urhåst01l·i3ka lbid•ragen, så 

även i å•r. Där han avihatndJl.a.t· s1ot-
LINDHOLMENS SLOTTSRUIN tets mest kände ägare Rutger Mac-
HISTORISK lean 1742- NI16. A1rti'kle1n har Uilldea·-

rtrbriken Jo,rdbruiksretliaa·ma:to~·n -
Str6v;t.å,g kring Börri.ngesj~i.n inne-,S.kowmannen - Politilkea·n, och Ul!.gö•r 

håJ.l•er srun 111aomnet anger [Ltteratw-- den :redovis.ning som nrårrn!kommliJt un
ytbrin.gJ3•r :Crån Börringetraikten. de1· de senaste 10 åve'llJS forskming, 
B~•a:nd de fem herr.gåJrdar som en 1 av vetenska.p1iga verk oclt u,ppsa<t
gån.g omgärdade s jön är kanske ser och som skiljer sägen från sak. 
I.ilillJdihoJmens s lo•tt det mest kä:nda, Bland dessa sena rön hör att Mac
l"ri;ng s.l!ottE<!"U.inen fi11ms rn,•·s:so.r med ·Jean alls inte var av skotsk börd 
histoa·i•s"><:a mhnnen. DrotJtnJn,g MaQ·- utan född i Sverige. Hans eget 
gla•retha bodd~:;, under ett antal åt· hä.!r. bib~.Lo•tek haa· g.mnska:ts o oh man ha•r 
Albrekt av Meckllenrhurg saltt fängs- b•l;and de ca 700 volymerna f=Jt 
118Al, en lösemum:na av ED.CllO lödiga skrift& om jard!bru.k, t.ekruk, ekono
mark vzr d:et pns 10om Haru::•a:n f1c:k mi, skalväsen och politik. Man har 
beta:la ffu- &tt :liå honi()'ffi :firi :firån det också funnit att Maclean var den 
sk ån ska slottet. Skånes äldsta run- m~m som ilrufoode klöver o.::h baljväx
~kri.ft f<mn man hila- på en amulett tm· i det maclJemn,a jordbru~et. Att 
av h orn datera<;! 500 e. Kr. Går man ·hla111 re.dan i börj•an av 1800-taJ.et på
en tur i bokskogen kan man i en bjöd aJJmän Vlaccinerin.g av skalbar
gammal bok få läsa en äLdre vers n.en. är en saJk som 'bör IJJ()tems, l!i
inC:1kuren av o:känd för:La1tare: :Jm:å a.it hans refo=er •som mediföQ·-

Lång.t från verldens lust och 1ekar de bondesamhählets övergån1g ,t.illJ in-
Uti skogens djup gå.r jag dustrisamhälle även förebådade 
UV1en tjuter hög;t i eka"· uppk.omsten av vå!r:a foi!Jk~·ö~elser t. 
Stormen s.i!na ~'!ll'änga,r slår. ex. vädke1•serÖ11elSeQ:1na och arbetal!'e-
B1rund Hdigar•e ut.giVITha ~amlrlngan- .r&,eilsen t01r.de []JU anses helt riktigl[. 

' kan nämnas "L1t.teräQ· ut!li·~t öve~· Som synes lhafr Erik MålrftelllSSOJn un
VemmenhäJgs häa·ad" 1962, "En mång- der 16 års hembygdsstudier gjor t 
sidig ~odsägare på Söders.lätt", 19?4, många för hemorten och bygden 
den s 1sta en personhLStonsik studie, intre.ssatnta I!'Ön och fler lär med ti
byggd på helt egen forskning, vilken den utkomma. ' 

/ 

a,v'hmrdilar Jirilher1·e C. A. vo111. Nolc- M :et. 
klen; Jo•rd!be•11ga. En ihenre med pei!'- 1-------------...C...-'-'---' 
so1niliiga vämmer 1nom il1tJtenartJUTen bl. 
a. Oeh lensch läger, Tegner, Geijer. 

Kand. Må•ti.enswn harr- fått föru-o
endet genom Vemihenhög•3 häa·a.ds 
forominnes.förenings s.tyrelse, att fö
reEtå.. . ~n.g~ma på Svanehohns 
slot.t, samt att utöva tillsYn ö,ver al -



Skorstenen i Skurup 
får grundlig översyn 

Skorstenen på Skurups tegelbruk 
genomgår fömät·varande en grund
lig genomsyn och reparation. Den 
40 meter höga bjässen har sen den 
byggdes i slutet av 1800-talet tärts 
en del av väder och vind, så att 
stora sprickor på sill:!. ställen bil
dats. I samband med över~ynen 
kommer cirka fem meter av toppen 
att försvinna, en modem fläkt ska 
i stä llet inmonteras varför den efter 
semesteruppehållet stumpade skor
stenen blir väl så effektiv. 
Hr Erik Nilsson Markaryd som u t

för det riskf-yllda arbetet har blivit 
något fördrö jd av det blåsiga vädret. 
SkD har haft ett samtal med Nils
son som sen 30 år tillbaka arbetat 
landet runt på skorstenar och kyrk
torn : N ej svindel har jag aldrig haft 
känning av tr.>ts att betydligt högre 
höjder har varit min arbetsplats. Helt 
fri i från olyckor har jag inte slup
pit förstäs. En skorsten i Bjärnums
traklen rasade när jag befann mig 
på 25 meters höjd, turen var dock 
med mig och den ända skada jag 
fick var av lindrigare slag i ena fo 
ten. Tillbud finns det väl då och då 
ett inträffade när jag för något år 
sen var uppe i Nyköpingstrakten, ett 
fe lsteg och så hängde jag i finger
topparna 30 meter över marken. Ef
ter mycket arbete lyckades jag att 
kravla upp på stä:lningen igen. På 
frågan om inte irun hemma i Mar
kat-yd går och är ängslig över sin 
man, svarade Nilsson: Nej, hon vet 
inte så mycket om mitt arbete, och 
det är nog bäst så 

l 

l 
l 

j 

Nedvräkningen har börjat för den 

75 år gamla skorstenen. l dag är 

den 5 meter kortare. 

Skorstens jobb 
på svindelhöjd 

Erik Nilsson med hemort i Mar
karyd har bjudet skurupsborna. på 
underhållning då han arbetar med 
tegelbrukets 40-meter höga skorsten 
aom han gått över, med att laga i 
fogarna och sett över förbanden 
samt rivit ned fem meter av toP
pen då man nu håller på med att 
lägga in sugfläkt i skorstenen vil
ket gör att man kunnat kapa top
pen. 

l)e fann va•·ann i Bildjournalen 
Bästa redaktion! 
En · aag för tre år sedan slog 

jag upp er brevspalt, för att för 
skoj skull se om där var något 
spännande. Jag fastnade för sig
naturen · Romantisk• . Efter bara 
någon dag hade jag glömt bort 
mitt anrop. Men så plötsligt en 
dag när jag dödstrött kom hem 
till mitt hyresrum låg dät· tre 
brev frän Norge. 

Signaturen •Romantisk • var 
tvilling och nu var det brodern 
som svarade. 

En underbart solig majdag 
träffades vi första gängen . Sedan 
dess har statens järnvägar tjänat 
massor med pengar på min fäst
man. Telefonen gick varm och 
den stackars postmannen sprang 
dag ut och dag in hit med brev. 

I augusti förlovade vi oss och 
om en månad ståndar bröllopet 
mellan världens lyckligaste par i 
Skurups lilla vita landsortskyrka! 

Häl ningar från 
Ulla W allin 

Sedan Ulla Wallin skrev brevet till 
Bildjournalen har han blivit fru Haakon 
Giljarås, och här är brällapsfatat. 



dagen den 9 juli 1965 

Sopmaskin till Skurups köping 

28.000 kronor har den nya sopmaskinen koslat köpingen. Kommunalarb. Sven Persson på traktorn skö

ter del hydrauliska medan mask. Sven Chrisliansson övervakar tömningen. 

Skiurups köpings nyinköpta sopma-l behövas när man ser den stora hö
skin premiärsqpade köpingens gator gen av sand och jord som under 
på torsdagen. OCh nog föreföll det några föi'mi<ddagstimmar hopsamlats. 

Maskinen är så inrättad att en be
hållare för vatten, kan om det sk.ul

vara torrt vattendränka och d·är
binda allt lättflygande stoft. 

hälsar maskinen med glädje, in
te minst p. g. a. att det arbete som 
!husägarna tidigare har haft, nu he<lt 
övergår i maskinens verksamhet. 
Man räknar med att en dag i vec-

4kan sopa hela köpingen. 
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Intressanta 0Cl ron belyses 
Skurup på jordbruksdag • 

l 
Lantbruksskolan l Skurup blir på 

tisdag den 13 juli samlingspunk• 
för jordbrukare från hela Skåne 
Temat blir kvävegödsling urea· 
flytande ammoniak, samt' en ut. 
ställning . av tekniska IJ.:jäJpme· 
del för spridningen. 1 
B3!kgrunden till sammalllK.om.nen a 

de stora framsteg som nAt1a inom 
gödslingen med flytande amrnoruak ; 
Danmark och på omr!tden inom 
Vemmenhögs- Ljunits - Skyttshä. 
rader. Inalles har 300 tunnland för· 
söksgödslats och de resultat som häl 
nåtts kommer agronom .Alt Bjelke
Holtermann, Skurup att belysa. Fly· 
tande kvävegödsling är ingen ny fö
reteelse . . Redan 1959 .började man så 
små t t den tekniska u tv ed Ungen. Ef. 
ter hand har man kommi ·. sA lå!1i' 
att man nu på ett ekonoiillisk!: W• 
fredss tällande sätt kan sorida "ly
tande kväve. 

I Danmark har man na~ .angre 
på detta område, och de el."fa.NDhe· 
ter som här .vunnits kanuner ber.r 
Claus Kastenskiol:l, Danrn~ att '!'& 

dogöra för . 
Från . företagarehåll kommer ag.....

nom Håkan Allden, Norsk Hydro, att 
belysa frågan från sitt håll Den tek
niska sidan kommer agrc-nom AkE 
Jalrobsson att förevisa och demon
strera på en utställning ÖVIll de kon 
ventianena spridarna samt .QYhetefl. 
na för spridning av ~väve.gödsel. Ut
ställningen k~ beses frå1 1tloclaul 
13.30. 

En modern kvävegödselspridare för flytande ammoniak begrundas av 

fr. v. godsägare Hans-Göran von Arnold, Jordberga, försäljningschef 

Tage Persson och agronom Alf Bjelke-Holiermann, Sku1up. Denna 

och liknande maskiner kan beses på tisdag. 

r 



29 elever avlade prov 
för traktorkörkortet 

Agronom R11gna r Persson (t. v.) fört>v1sar några av de trefikmärken 
elevern11 Mats Hansson, Anderslöv, Ingegärd Olsson, Skurup, och 
Svante Nilsson, Skurup, under gårdagen fick stifta bekentskap med l 

teor isk rivn ingen. 

LantbruksSkolan i Skw'Up har U!Il- På fredagseftermiddagen a'V'lade de 
der den gångna veckan hållit kllll's . för traktorkörkort agronomerna 22 eleverna 1 kursen plrus några av 
Ragnar Persson och Lars-Gö.sta J öns- eleverna i den pågående PT-kursen son har tillsammans skött såväl den . . .. .. . tekniska som teoretiska under- sma prov infor overkonstapel Erik 
visningen. Karlsson, Malmö. 

-------



TV-Selmas ''Tattarlea '' blir ·bok 
-Av KRISTER FJORDEVIK-

Ni känner henne säkert 
- Selma Ståhl Andersson 
- TV -Selma kallad. N u 
skall hon debutera i bok
form. - Tattarlea, hennes 
första roman i Hemmets vec
kotidning, skall nu alltså bli 
bok. Boken skall ges ut på 
Wahlströms bokförlag ·i 
Stockholm till hösten. -
Boken är en roman, som 
handlar om bygder och 

.) gårdar på gränsen mellan 
Blekinge-Småland, och den 
har rönt ett så stort intres
se från allmänhetens sida 
att ca 8000 har förbeställt 
den. 

Andersson ses på bilden tillsammans med sin far Sven 

ligger till grund för många av hennes böcker. 

slottsmiJjö. Det har bliV'i.t många ro- haJr mycket gemen.samt med dessa 

S~ånska Dagbla?-ets med.arbe.tare maner sedan debuten, 1960. Debutro- förrliartta.re, det märker man lätt om 
besok~e TV -~_el~ 1 hennes 1d:y:Lliska llllaiil!en var ju som t~digare nämnts .. 
hem l TorsJo, Skurup och ftck en Tattarlea och sedan kom Silverkor- man laser hennes vemk. 

pra~ med. henne. Hon hade ock- set, som ookså ska komma . i bok- Det återstålr inte mer för· Skånska 

så besok av sm far •. Sven .Ståhl, en form inom en snar framtid. Därefter Dagblad~t än aJtt ön.ska fru Ander5-

f:. d. knekt, som ligger til!l grund i följd, He1gdagso1ofs Maria, Svedda son lycika tilhl i fortsä1rt1Il!ingen med 

for många av fru. And~ssons rorna- vmgSJI', Bortb~ing~rna ~ ~ den sirtt ski'ivande. Hittills har det ju gått 

ner. Han har beratta~ for henne och romaJll, vars ti·tel ar hemhgstämplad m ycket bra. Fru Arnåersson har ju 

gett henne stoff. tills den p11bliceras i Hemmets vec- vSli'-i.t mycket flitigt i elden den sis-

Fru Andersson berättade att det kot.idning. Och det är väl ingen över- ta tiden och än har han· väl royc

inte är egent1ig debut i bdJ<jfo.rm. Hon drift . om man säger artt ~et säkerlii- ket ogjart iiJ:om den liitterära vär1-

har t~mga.re slt>rivit i en bok, ka>hlad gen mom en snar fmmtid kmnmer den. Man får väl förmoda att :fu,u 

"Nutidsprosa':, och i V'iJ:ket sällskap y·tter1ig81I'e verk :fuoån fru Anderssons Andersson kommer artt l:Ma ta~a om 

- det skäms sannerligen inte för hand. sig. än mer i fortsättnmgen. 
sig - Verner VOil'l Heidenstam, CSJI'l 
MilLles m. m. Men debut med en egen 
bok blk det emellertid och med ti
den säiker1~gen :fler. 

NORGE KöPT TRE 
Norge har också intresserat sig för 

fru Anderssons litterära förmåga. 
Man har ~igen kö~ tre av hen-

VERKLIGHETEN nes romaner. Fru Andimöson Vlisade 

Tattarlea handlar som sa~t om by g- att hon fått kort från hela världen, 
den mel!lan Ble-kinge-Smålandsgrän- från Sovjetunionen, Afrika, där tack
sen, fattigdom och kampen för till- samma läsare skickat ilrol'lt för artt vi
varan har fascinerat henne. F= An- sa aM de satt värde på ,Dru Anders
dersson har aWltid försökt att skiLdn-a som; romaner. 
ver~~gheten som den är, ingen för- Egent111gen ä,r det Ba!'bro All'Ving 
sköning, utan i stäBet nästan dra- och Nils-Erik Baehrendtz, som gertt 
ma.tisera den. fru Andersson den verikJJi,ga gndstan. 

Tiden hä:rTör sig från sLutet SIV De ha~· på aWl.a sätt uppmun.trat hen-
1800-tWet och början a'V 1900-talet. n e att skriva. 
Bokt~teln har oelkså en reehl bak- Fru Ander.ssons sicrivande har nu
grtmd. Kl'lingresande fol!k slog sig ner mera b1ivJt ett 1ivselexk för henne. 
i den lil:la bYil'l vid gränsen, för att Det blir väl i al:lmänhet så att ha·r 
sedan, fortsätta till Söl'V·esbocgs och man börj>at, så gå-r det av bara far
Krisirianstads mSJrknad. Det var folik ten. Förfaltta·rskap är väl närmast et~ 
som inte a!Mid levde som de borde. kailll, där man känner a<tt man hall' 
Kniven drogs upp titt som tätt och någonrtlin!g ~ deLge sina medmänni
ortsborna var rädda för dem. Det är skor. Hon utstråla•r litterära anlalg 
aJIJLW mot denna ba:kgr11nd boken är och hennes författa.rSkJap står på 
skriven och man ska väl ime avslöja mycket hög niv.å. F1ru And~

alllt för mycket om dess handling. son har ju egentligen bara ·gått fOOk-
skoJJan, men man får väl förmoda 

NY ROMAN a<tt hon lärt sig mydk:et själ'V geilJOm 
Fru .Andersson är ny\liigen färdig att Läsa böcker o<ih återigen bOOker. 

med en annan roman, som kommer Hon har också skaffat sig favoriter 
att publiceras i Hemmets veckotid- bland den svenska förfa-tta.rtloran och 
ning tiJil hösten. T1te1n är naturligt- förJdarl~gt nQg är det förfarttare, som 
vis ·än så länge hemligstämplad, men smriver om ungefär samma :mWlojö som 
man kan ju alltid spekulera i vhlken hon själv. Nämililigen WiJihelm Mo
miljö romanens handling kommer a.tt berg, Ed'Vin Salje, båda skiriver om 
utspelas. Alla fru Anderssons litte- det fattiga Småla!llJd och Blekinge 
rära verk har ju utspelat sig ibland och dessutom en nästan klassiiker 
torpare och statare i det fa~t1ga Sve- Gustaf F·rödliJng. 
rige omkring sekelskiftet, d. v. s. en Det är som sa~ inte undl61'ligt att 
bok är undantagen. Han~-ingen i ro- just dessa förfuttare har fasc.iJnenat 
manen bortbyt~ng.arna tiJ:ld.rar sig i fru Ander~ mest. Fa'U Andersson 



l(onfirmation i Slimminge, 
l . 

() ~~ l Börringe, Tullstorp och Önnarp 
c,f l 

,,\~ 

överst ses ·konfirmanderna Slimminge, därunder f rå n Börringe och nederst t. v. Tulls torp samt t. h. 

Onnarp. 

Konfirmation var det på ·lördagen stakar och 2 silvervaser. Givaren v'ill 
för 24 ungdomai' i Slimminge kyrtka med gåvorna · hugfästa minnet av 

'konfirmationen .De vackra silverpjä
med nattvardsgång på söndagen. serna har utförts av guldmnedsmäs-
Kondiirmationslärare har varit kom- tare John Reu tner i Ystad samt in
minister Stig Muhr$ren, S1imm~- vigdes och togs i bruk' i sambarid 
by. med' nattvardsgången. , . 

Slimmingc kyrka fick · i samband I Gustafs ,kyrkan i Börr1nge k~n
med konfirmandernas nattvard på :firmerades under lördagen under led

l söndagen av föräldrarna till en 11.v ning av komminister Nils Sjöstrand 
årets konfirmander emottaga en vac- 11. fLickor och 11 pojkar, som på sän
ker· gåva som bestod av 4 silverlju s- dagen hade nattvardsgång. 

Ä ven i Tullstorps kyrka var det 
konfirmation på lördagen. Samman
lagt var det lQ ungdomar som gick 
fram. KonfirmaJtionslärare har varit 
ky~·Jooadjurrl<t Hugo Ha;glund. Under 
sondagen följde 'sedan riaftva~gån.!{ 
för de nyblivna konfirmanderna i 
Lilla Beddinge kyrka. 

I önnarps kyrka konfirmerades un
der lördagen med nattvardsgång på 
söndagen 5 flickor och 3 pojkar av 
komminister Nils Sjöstrand Börringe. 



\Qy --

<(~> SV ANEHOLMSTING I REGN 
~\'x 

Svaneholmstinget på söndage11. - det 31:a i ordningen - höll på att regna bort. Hälsningsanförandet hölls av 
envoyen Z. P. Westrup. Föredrag hölls av docent Jörgen Weibull, Lund. Det var första gången i tingets 
historia, som man måste förlägga högtidligheten inomhus. Men det var inget fel pd tingsdeltagar~·:. humör. 
Titta bara pd de här tvd flyglottorna, som hjälpte tilt med lottförsäljningen. De är fr v Lisbet~ Olsson, 

Rynge, och Stina Sörnsson, Trunnerup. 

Guies Da~frisering 
(GUDRUN SERNERT) 

T or get 5 - T el. 407 62 

iör mtJdern hårCJård - itJICJård 

SERNERTS FOTO 
för all slags fotografering 

Torget 5 - T el. 406 52 

STOR SORTERING PÅ FOTOARTIKLAR 



ISödr~ ·cDF -kretsen höll l 
frii~ottstävlingar 

Bo Persson, Skivarp, klockades för den goda tiden 56,3 på 400 m 
för seniorer. 

På söndagsförmiddagen höll Södra kretsen av CUF sitt årliga 
Friidrottsmästerskap på Skurups idrottsplats,' varvid många goda resul
tat uppnåddes. Bland annat noterade Bengt Magnusson, Rydsgård, 
12,8 på 100 m. och Leif Tomasson, Slimminge, klockades för samma 
tid bland juniorerna. 

R e s u l t a t: l minge, 62,4; 2) Bo I , Hansson, Skiv-
100 :n· sen.: l) Bengt Magnusson, arp, 65,0. 

Rydsgard, 12,8.; 2) Åke Mårtensson, · 1.000 m.: l) Leif Tomasson, Slim-
d:o, 12,9; 3) Erik Olsson, Skurup, 13,3. · 3 24 . 2) T Ak Sk' 

400 m. sen.: l) Bo Persson, Skiv- mmge, ' ' omas esson, IV· 
ru:p, 56,3 ; 2) Åke Mårtensson, Ryds- arp, 3,26. 
gård, 59,0; 3) Bror Svensson, Skurup, Kula: l) Lennart Borg, Skurup, 
63

1•
0
50· 0 . l) Åk Må t ·R d 10,59; 2) Leif Tomasson, Slimminge, . m.. e r ensson, y s-

gård, 4,27; 2) Bo Persson, Skivarp, 10,20. 
4,32; 3) Bror Svensson, Skurup, 5,09. Diskus: l) Lennart Borg, 29,90. 

Kula: l) Gert Olsson, Skivarp, 9,62; Höjd: l) B. I. Hansson, Skivarp, 
2) Sven B. Persson, Rydsgård, 9,35; 3) 
Knut Månsson, N. Skytts, 8,68. 1,55; 2) Tomas Åkesson, d:o,. 1,40. 

Diskus: l) Bo Åkesson, N. Skytts, Längd: l) B. I. Hansson, Skivarp, 
28,35; 2) Åke Mårtensson, Rydsgård, 4,88; 2) Bo H. Sjödin, d:o; 4,75. 
28,0; 3) Nils E. Andersson, Slim
minge, 27,57. 

Höjd: l) Bo Åkesson, N. Skytts, 
1,60. 

Längd: l) Bengt Magnusson, Ryds
gård, 5,44; 2) Bo Persson, Skivarp, 
5,08; 3) Knut Månsson, N. Skytts, 5,03. 

JUNIORER 
100 m.: l) Leif Tomasson, Slim

minge, 12,8; 2) Tomas Akesson, Skiv
arp, 13,1. 

400 in.: l) Leif Tomasson, Slim-

DAMER: 
100 m.: l) Marianne Persson, Sku-

rup, 14,2. · ' 
Höjd: l) Marianne Persson, Sku-

rup, 1,35. 
Kula: 1l Marianne ~ersson, Sku

rup, 6,98. 
S l u t s t ä 11 n i n g: l) Skjvarp 114 

poäng; 2) Rydsgård 75,5 p.; 3) Sku
rup 59 p. 

Envoye. z. P. Westrup och doc,ent Jörgen Weibull illustrerar årets 
dåliga Svaneholmsväder. 

Arets Svaneholmsting ~ det 31:a i 
ordningen ~ blev p .g. a. vädrets o
gunstiga makter sämre besökt än 
vanligt. För första gången i tingets 

fick öppningsceremonin flyt
tas under tak. Hälsningsanförandet 
hiills av envoye Z P Westrup och 
bland de mera prominenta gästerna 
märktes ambassadörsparet Sohlman 
och herrskapet Gylenkrok, Björns
torp. 

;1-

"Fråga Lund-docenten" Jörgen 
Weibul lhöl lett livligt uppskattat 
föredrag betitlat "lj:migration, ett 
100-årsminne". 

Tyvärr fick en del program läggas 
om p. g. a. den otjänliga väderleken. 
Ryttaruppvisningen kunde dock gå 
enligt programmet. Pekka Langer 
gjorde så gott han kunde för att 
roa de fåtal som trotsade regnet vid 
hans uupträdande på utescenen. 



Över 1.000 personer besökte . 
årets ~löta .Svaneholmsling 

Fru Eva Järnstads, Solna, samhöre med slollet h11r tidig11re varit okänt 
men på söndagen uppenb11rade hon sig med släkllavla och el! port

räff av b11ronessan Coyet (infällt på bilden ovan). 

Btand de bt!sökru:e som sökt sig tiU söndagens Svaneholmsting märk
tes fru Eva Jamstad, Solna som i sin ägo hade en för bygden intres
sant släkttavla att uppvisa. Fru Järnstads mormors farfar bars nå sin 
tid till dopet av baronessan Maria Sleonora Coyet, Brodda gods~ I sin • 
•·ymiiga väska hade Solnafrun ett porträtt av baronessan målat av den 
kände porträttmålaren Cad Gustav .Pilo (se bilden) på 1700-talet. På 
sitt sl!lktträd k~n fru Järnstad uppvi~a så . kända nam.n som Hjalmar 
Brantmg, Emeiie M. Ulfsax, samt systeln till Carl von Linne Emerentla. 
Som andelsäga1·e i Svaneholm hade hon åkt den långa vä~n hit ·för 
att för styrelsen visa det unika sambandet .med slott~. 

Som vi nämnde i. gårdagens tid-~ sl~g ktp1de inte t~kas, . alla "sura?' 
ning fick en del ändringar i pro- mme1· forsvann och till och med 
grammet företas. Sålunqa inställdes regnet upphörde en kort stund. 
det jättelika avslutningsfyrvel'keriet Den befarade för1usten uteQlev. 

Trots regnet hade över W{)O personer 
över Svansjön på grund av väta-n. besökt tinget, och -cl,en re·gnfQnd som 
En man som inte hade fått sttt krut instiftades för 5-6 år sen behövde 
vått var, Pekka Langer som på sitt alddg plundras. SIW har vid samta-l 
kända maner lekte med den genom- med friherre Jöm Ramel kunnat 
våta men glatt uppskattande pubH- konstatera att bygdens folk inte hel
ken. I början stod man lite iskym- !er i år svrkit styrelsen och dess 
undan eHer i lä ror diuggregnet men arlbete utan P'å ett u.ppskattande sätt 
lekaren var inte den som lät sig nö- besOkt årets ting. - Det är skönt 
jas med detta, utan hämtade själv med s~dana vänner i nödens· stmd 
handgripUgen pubLiken fram till och till ;nästa år tar VIi nya tag, 
estraden. Ett lämpHgare programin- sLutar friherren. 

Den 17 ton tunga · bjässen transporterades på måndagen till sin slut
giltiga plats i Skurup. 

Expanderande Sk,urup 
får ny transformator 
Skurups köping fick till sin. mot

tagarestation på måndagen ett väl
lmmmet tillskott i fonn av en 
transformator. Den allt mer expan
derande köpingen har härmed sä
kerställt behovet av elström för 
läng ' tid fran1över. 
Den 17 ton tunga pjäsen har le

vererats av Ludvika MekaniskaVerk
stad <ASEA) och är den modernaste 
transformator som har fram
stä11ts. Elverket har tidtgare haft en 

äldre med en kapacitet av 2,5 MV A 
detl nya har hela 6 . MV A. Den är 
avsedd för 10.000-20.000 volt och för
sedd med automatisk lindnings.om
kopplare. Skulle av någon anledning 
allt för stor spänning påmatas, -
t.ex. vid åsknedslag - bry-ter den på 
45 miljondels/sekund. 120.000 kronor 
har den nya transformatorn kostat. 
Det tillkommer dock insta:Hations
kostnader och fram mot jultid be
rä!knar man kunna ta den i bruk. 



l Konfirmandgåv.a till Slf~minge kyrka 

Komminister Stig M~~hrg1·en beundrar de vackra silverwbetena. 

På lördagen konfirmerades 24 ung- Solberga fö~·samlingar i Slimminge 

domar från Slimminge, Katslösa och kyrka av komminister St'ig Muhr
gren. I samband med nattvardsgång-

~ L1 / . en på söndagen överlämnades av för-

/// .j/ äldrarna till en av konfirmanderna 

/-:;j'-6$ en vacker gåva till Slimminge kyr-
F 'ka. Det var fyra silverljusstakar 

och två silvervaser med vilka givar
na ville hugfästa minnet av konfir
mationen. Silverpjäserna, som gjorts 

l av guldsmedsmästare John Reutner l 
Ystad, invigdes vid nattvardsgången. 

l morgon och på onsdag 
: träffar Ni Tigern vid ser· 
. vicestationen. Välkomna_ · 
till Tigerdagar som · inte 

blir långrandiga 

TIGERARTIKLAR 

PRESENTER 
till alla barn i bilar 

GRATIS GLASS 

eller LÄSK 

TIGERARTIKLAR 

20 sidor att 
färglägga 

Kr. 1: 25 

25 cm lång, l 
mjuk kristall
plysch av hög 
kvalitet 

Kr. 15:-

Tigersvan·s 
i mjuk kristail
plysch - dim sto-

LL.~ ra succen i USA 
~ - fäst den vid 
~- tanklocket 

Kr. 2: 25 

Tigertröja 
i god kvalitet. 
Två storlekar: 
"8" för 7-11 år, 
"13" för 12-16 år 

Kr. 2: 50 

r:::----~,. Träffa 
tigern 
- pilkastnings
spel med 5 pilar 
i hög kvalitet 

Kr. 4: 25 

In med en tiger i tanken! 
~ Service • Skurup 

~ KNUT NJLSSON 
FEMKORSET 
Tel. 0411 - 409 80 



Jordbrukaredagen i Skurup 
belyste helt ny utveckling 

Skurups Lantbruksskola var på 
tisdagseftermiddagen samlingspunkt 
för lantbrukare från hela Skåne. 
Ljunits- Vemmenhögs- HelTestad 
- Skytts försöksringar har, som ti
digare framgått under året, försöks
gödslat med flytande anunoniak jäm
sides med de äldre konventionella 
preparaten för att få fram det resul
tat som man uppnått i Danmark sen 
några år tillbaka. Jordbrukaredagen 
hade utannonserats för att till varje 
lantbrukare kunna redogöra för de 
resultat som nu föreligger, de slut
giltiga siffrorna kan av naturliga skäl 
inte anges förrän skörden är klar, 
Man kan dock redan nu se en mar
kant sklllnad mellan de gamla och 
nya metoderna. 

Greve C-C Piper - ordförande i 
försöksringarna - hälsade de drygt 
100-talet närvarande välkomna och 
vände sig då speciellt till de fyra fö
redragshållarna. Efter en kort orien
tering överlämnades ordet till agro
nom Håkan Alden, Norsk Hydro. I 
sitt anförande lämnade denne en all
män översikt av vad kväve är och 
skillnaderna mellan de fasta och fly
tande. Han betonade vikten av att 
nedbringa kostnaderna inom såväl 
den manuella· som tekniska driften, 
inte minst de billigare frakterna ett 
starkare koncentrat då för med sig. 
De avgörande faktorerna när det gäl
ler ett kvävegödselmedel får anges i 
tre punkter, effekten, arbetsbespa
ringen, priset. Dagens utveckling är 
sådan att i Norge är de sammansatta 
gödselmedlen störst medan Danmark 
och Skåne har kalksalpeter som sitt 
huvudämne. Efter agronom Aldens 
föredrag fick åhörruna ställa frågor. 

1965 ETI' GOTT AMMONIAKAR 
Godsägare Kastenskiold Danmru·k 

redogjorde härefter för de rön Dan
mark under en följd av år vunnit. 
Man har sedan 1950 ökat utsprid
ningen av flytande kväve med nära 
4 000 proc till årets siffra som var 
24 000 ton. Godsägaren förklarade att 
2() proc av Danmarks jord i dag är 
gödslad med ammoniak. Den har haft 
en otrolig ekonomisk verkning för 
·danskt jordbruk, den är fullkomlig 
och står långt över de fasta ämnena, 
man kan klart se de områden som är 
modernt brukade, fortsatte han. Den 
praktiska erfarenheten är den att en 
långsammare verkning synes ske, 
fröerna tar lättare till sig gödningen 
och vid särskilt torra vårar ger den 
en markant bättring, 1965 blir ett 
fantastiskt gott gödslingsår för fly
tande am:noniak. 

DANSK SKEPTICISM 
FöRBYTTEs 

framkommit · vid · försökSi-lngarnå i 
Malmöhus län urean kontra kalksal
petern. Vid små mängder syntes ks 
överlägsen men oaJ.l.t efter som över
doseringen steg knappade urean in 
på försprånget, i t. ex. oljeväxterna 
gav urean en högre oljehalt. När det 
gällde anunoniaken visade detta ett 
väl så gott resultat som KS. Enligt 
siffror framräknade av SLA skulle 
priset per kilo gödningsämne vara 
för flytande ammoniak 1,04 kr, urean 
1,33, kalkanun, 1.60 kr, kalksalpeter 
1.76 kr ' inberäknat mansarbete -
dragkraft - utrustning - kvantitet 
vid tallriksspridning. Centrifugal
spridningen fick ett något lägre pris. 
Han kom därefter in på kostnaden av 
anskaffning av maskiner och utrust
ning, I .runda siffror 20 000 kr för en 
fullt modern, som skulle' kunna bru
kas .på två tredjedelar av Skånes 
åkerjord, den kvarvarande tredjede
len utgör mycket styv, sten- eller 
vattenrik jord. 

Agronom Ake Jacobsson Alnarp 

För eller emot flytande ammoniak j, diskussionen delfar fr. v. agronom 
Håkan Alden, Norsk Hydro, greve C.-C. Piper, Krageholm, agronom 
Åke Jacobsson, Alnarp, och agronom Alf Bjelke Hollermann, Skurup. 

f?rebisa~e genom stillbilder . olika 1 Inspektor Olof Kristersson, Jord- leverera flytande anunoniak till de 
sm:or. 1 samband med varierande berga redogjorde därefter om dema- mera normalstora brukarna, vilket 
spndnmgstyper. skiner och tekniska hjälpmedel som han sade sig kunna göra men vågade 

Han gav samtidigt en rad råd hur måst anskaffas till försöken på god- inte lova att föreningen skulle hålla 
man skulle förfara vid utspridning- set, Han nämnde att de gårdar som även tankar för behovet. 
en. De allt större maskinerna kan inte kunde avsätta en traktor för Sammanfattningsvis · skulle man 
göra stor skada genom sitt hjultryck, enbart detta nya ändamål, nog borde kunna konstatera att vi står inför en 
en så jämn spridning som möjligt gå samman eller anlita maskinstation helt ny utveckling inom detta om
ska försöka uppnås - en s k sym- då kostnaden annars skulle bli allt råde, hur lång tid det kommer att 
l):letrisk spridning. Att ojämnheter i för stor vid på -och avmontering av ta att få det hela utbyggt är svårt 
detina kan orsakas av en stru·k sido- det nödvändiga aggregatet. att sia om ännu, men möjligt är att 
vind är det kanske inte många som SLC:s representant Harald Noren man till nästa sådd kommer att prö
tänkt på tidigare. Slutligen kom han fick · frågan om man kunde tänkas 1 va på· lite varstans. in på frågan om en. kombinerad 
sådd- och spridningsmaskin vilken 
lär bli en realitet ganska snart då 
stort intresse föreligger från såväl 
företagare- som jordbrukarhålL 

Godsägare H-G von Arnold, Jord
berga, inflikade efter detta att om 
en förbrukning av flytande ammoni
ak skedde över hela det skånska 
jord~mrådet skulle en vinst på cirka 
16 miljoner årligen kunna fås. 

Professor Jansson Ultuna gav en 
klar och god bild över den kemiska 
verkningsgraden av de olika kväve
gödslingsmedlen, i olika jordarter. 
Godsägare G Hagermann Ruuthsbo, · 
kom med en fråga som alla de för
samlade nog inte tänkt på och som 
bevisade att ett möte som detta även 
ska belysa eventuella förluster 
i samband med en övergång. Kalk
ning har i många år ansetts onödig 
på den skånska myllan, då den till
godogjort sig detta behov genom 
bland annat ett användande av kalk
salpeter. Vid en övergång till flytan
de kväve måste en del av den vinst 
som fås nedläggas på kalkfodring av 
jorden. 

l början var man även i Danmark 
skeptisk mot detta nya sätt, man 
var rädd för att handskas med med
let, med tiden gick det bättre när 
man fann att med ett riktigt förfa
rande var riskerna praktiskt taget o
befintliga. Tekniken av utspridning
en gick framåt, man kom underfund 
med att ett djup av 6-10 centimeter 
vru· det idealiska. Även efter sådden 
gick det bra att sprida och 40-50 
tunnland per dygn av till exempel 
korn hanns gott med. Han samman- J 
fattade sitt föredrag av praktiska er
fru·enheter i fyra punkter, praktiskt 
att arbeta med, ekonomi, fullständig 
verkan, överlägse nde fasta kvävena. 
Till slut undrade han hur det kunde 
vara att Sverige som i allt annat låg l 
väl framme och så förståndigt bru
kade sin jord inte ännu börjat an- l 
vända flytande ammoniak. 

Efter en kort kaffepaus fick agro
nom Bjelke-Holtermann, Skurup or
det. Han belyste då de resultat som 

" ') 



New leeländare 
i Rydsgård 

En långväga gäst har sedan tre 
veckor tillbaka gästat lantbr. Kjell 
Arne Vilhelmsson, Rydsgård. Bob 

Skånska Dagbladet- Torsdagen den 15 juli 1965 

Beddingeho utger 
flygbok inoni kort 

Mc Veagh är 23 år gammal och har . 
i sin . hemstad Huntly, New zee- Den flygmtresserade beddingeho n, digai:e knutit inom olika länder och 
land, studerat till telefoningenjör i /20-årige Lars Andersson , som under ambassader har ·med tiden ett om-
stadens High School. . den stora flygutställningen i Paris fattån'Cie material ·om fl~gplan sam-
E! il d BO lats i hemmet. ::mfter att ha samman-

t te
netillerhti' fann t d b .ochf'' :::'ånå kamh- besök-te och studerade' ana nyheter stäJ:lt' de prurfärska nyheterna har 

a r onom s a en or w. g oc f , h ä k . d t · t · ... '·- t'll .. 1 '-1 ' man började planera en studieresa som 'aJlDs, ar ter OJnmJt tlll sitt e .,vJSa _sig racr""' 1. en .':.e plllu I-
till Europa. · THl slut hade man ly c- hem. Skl) ,, har haft ett samtal med katwn. Tillverkarna har, sager An
kats samla ihop ' så mycket att det den flygshmade skåningen som be- l dersson, ställt sig välvihligt tili för
räckte _till en . båt!'iljett .. till. Rotter- ~ättar att ·.redan i 10-årsål~e.~ b?~·-, fogande inom hela vastvärlden, v är
dam, d1t man anlande for cirka. två Ja.de han sluka allt om sava! '!uli- re har det va•rit med ö-ststatsländer-
månader sen. Sverige var de nyfikna tar- som passagera1·e- och pnvat- · · · · .. 
på, varför färden fortsatte med tåg flyg. . na. Således nekar ryssarna att lam-
t~ll ~almö. Kassan bö~'jad~ em.eller- Parisutställningen är väl den flyg- na ut några som helst data om sina 
ti~ sma och de beslo~ Sig for att utställning som mest låtit ta1a om militär~,Jan medan däremot en del 
soka arbete. P!! arbetsformedlmgen 1 · h". · E . h å t · " t M ,lm" bl Bob h " . d till Villi' - SI•g ar l u ropa OCJ re s var mee uppgifter om. pas...~gerareflyg har 

a o ~v ail;VIsa e undantag. Således fanns att beskåda .. .. 
g~den, .vllk~t ~an mte ångrat .. Det ar.1erikanamas senaste jakt- och at- overrackts genom nyhetsbyrån APr~ 
~JSade Sig na.mlig~n att han trivdes tackplan Fan1Jom 2 _ ett tvåsitsigt 1. Stockl10l~. E.r;- av dem so~ vant 
så gott på Södersl~tt,. att han redan jetplan med 2 motorer och med en tll_l god hJ.äl1? ar Mr Henzey 1. Arne· 
efter. denna korta tid 1nom. det .. skån- topp'hasti!lhet av 2_5 mach. Det - ncan Av1atwn, en . flygtldsknft som 
ska Jordbruket beslutat s1g for att ta pla·n har lik~om den svenska Vig- u!-komme:t: en gång .1 månaden. Fram 

gen .37 möjlighet att bära kärnva- pa sensom~~ren räknar ~nde~sso.~ 
pen. Bland passagerareplanen syntes ha ~m, bok Aktuellt Fly~ klar fcn 
det ryska Antonov AN 22 _ ett fyr. ~tg1vnmg. Boken k~mmer . a:t . utfo
rnotorigt propellerc4·ivet plan med 1 as: så a ~t 115 b1ld~r 11l ustr er ar. .d!i:a 
plats för 700 passage•rare och med ooh: ~re7tandauppgi.fter om :r:ril.ltar
en ma1,schfart av 750 km/tLm. Som ?,ch traf~kplan .• ~edan den så kande 
trupptransportplan skulle detta även Ett år 1 luft~n slu~~t utkomma har 
lämpa sig utmärkt. det ':ant dåligt. bestä:llt J?ed sven~k 

All bära halm till grisarna, ingår 
det dagliga arbetet för Bob Mc 

Veagh från New Zeeland. 

I sv.ensk!paviljongen visades en mo
dell av det kommande svenska all
roundplanet Viggen 37 samt Saab:s 
skolplan 1G5. Den svenska Draken
gruppen rev ned stormande applåder 
vid sin uppvisning i avancerad fly-g
ning, berättar Ander·sson. 

Genom de kontalkter Ander~son ti-

·------------·----------
söka förlängt uppehå!J.stillstånd. -
Fåx jag, stannar jag i 2-3 år, klima
tet passar mig fint trots att vi har 
betydligt varmare på New Zeeland 
förklarar Bob för SkD. Helt främ
mande för jordbruk är Bob inte då 
hans föräldrar har en 100 tUnnland 
stor gård i hemlandet. Han studerar 
nu noga det skånska lantbruket för 
att till föräldrama kwma översända 
några av de nyheter ett rationellt · 
svenskt jordbruK förfogar över. 

De praktiska övningarna tycks Bob 
klara galant. Mjölkning, skötsel av 
grisar, traktorkörning undanstökas i 

' jämn följd. Innan han kom till Ryds
gård hade han några veckor prövat 
på betgallring i Beddinge. Bobs två 
kamrater har också skilt på sig, en 
av dem arbetar i Malmö den andre 
har fortsatt till England. 

Var är ert armbandsur? 
På Hi ds i Skuru 

flyglitteratur. v1hl<et beddmgebon sKa 
försöka avhjälpa. 

Lars Andersson, Beddinge, har ända sedan tioårsåldern varit be
geistrad i flygets historia. 



Skurupsfruar på väg till 

årets gymnastrad i Wien 
Till gymnastrad·en i Wien, åkte i d ag på morgonen över 300 svenska husmodersgymnaster från hela landet. 

Bland dessa var 9 <Stycken hemmahör ande i Skurup. Resan företogs med flyg från Bulltofta. Efter framkoms

ten sker inkvartering på Berufschule. 

På bilden är den prydliga truppen redo för avresa, med glada miner syns fr. v. fruarna Maj-Britt Jönsson, 

Dagny Nilsson, Margit Ekblad, Märla Ståhle, Brita Sjöslen, · Ebba Andersson, Elsa Nordling, Elsa· Nilsson, 

Greta Nilsson. 

Två uppviSningar sker under den 

kommande veckan, Hela 12 000 gym

naster från 50 länder deltar. De 

käcka Skurupsfruarna har under en 

längre tid samtränat under ledning 

av fru Brita Sjösten. Inför resan har l ordningen och har tidigare ägt rum i 

damerna låtit sy enhetliga dräkter, Rotterdam 1953 Zagreb 1957 Stuttgart 

det är således en prydlig damtrupp 1961. Som synes är det en vart fjärde 

som landar i Österrike. år återkommande händelse. 

Arets gymnastrad är den fjärde 
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AFS-stipendiat i Skurup 

Den blofl 17-åriga' flitkan har redan körkort, tyvärr gäller det inte 

här i Sverige förrän på 18-årsdagen. Slående Anita Ringberg, siffan~ 

de ~afhrine Chimiklis. 

Sen en vecka tillbaka gästas Sim- P-E Ringbergs familj vars jämnåriga 
rup av en AFS-stipendiat fröken flicka och något yngre son lär få sin 
Cathrine Chimiklis från Stockton, engelska berikad. 
Californien. Det är första besöket .----------~------' 

Länsskolnämnden 
har efter godkännande av det by.~g
nac!Sarbete, som avsett uppförande av · 
en provisorisk skolb)'lg.gna:d vid 
Slimmmge by sloola, b~t att det 
för skoLbygget tidigare besluta
de statsbldraget på 55.250 lkr skall 
ut~ till skolstyrelsen i Rydsgårds 
kommun. Den nya skollbyggnaden 
har med tillhörande inventa
rier brand'försäkrats för 200.000 kr. 

ut;mför USA för den 17-åriga flic- -==~---~ 

kan som studerar i sitt hemland. Re- ('1 J_ ~ •lt ~ 
san hit har företagits med båt och u K.U TU n s TU a r +.1 l·en 
flyg, Efter ett par dagars besök i T f,' 

Stockholm skall hon nu fram till den 
25 augusti vistas hos provinsialläkare 

Skurups husmodersgymnastikförenings medlemmar har inför Wien-resan 

själva sytt sina dräkter, grå kjolar och blå klubbjackor med mössor i 

samma färg. På torsdagen möns,trade truppen upp för sin ledare fru 

Brita Sjösten, Skurup. Bilden: Fr v fruarna Maj-Britt Jönsson, Dagny 

Ntlsson, Märtha Ståhle, Brita Sjösten,' Ebba Andersson, Elsa Nord!ing, 

Elsa Nilsson samt Greta Nilsson. 



Mammor! Pass på! 
Vi säljer ut 150 par 

GIRABB-BYXOR i 17:-stor!. 6-18 år 
paret 

SKOREA börjar idag 
.Svensso·ns .Skoaffär 

KYRKOGATAN 37 SKURUP - TEL. 0411/403 48 

En YA-annons läser alla 

De nio husmoTsgymnastema tran Sk?M-up pa väg till gymnastikuppvisning i Wien heter fr v Maj-BTitt 

Jönsson, Dagny Nilsson, Margit EkbZad, MäTtha Std-hle, BTita Sjösten, Ebba Andersson Elsa NoTd

ling, Elsa Nilsson och G1·eta Nilsson. 

5 Nick- och 9 husmorsgymnaster 

från Skurup till Wienevenemanget 

Ungspunkten för gymnaster från 50 
länder kommer i runt tal 12.000 
välgymnastiserade ungdomar och 
äldre att ge uppvisningar. 

A.v dessa. 12.000 utgörs 323 a.v HVeJl8-

. Tidigt på morgonen i .dag lyfter det flickor från grundskolan. Som leda- · k a h.~smod'rar .. som: genom f~ttning 

plan från 'Bulltofta som ska forsla re för flickorna medföljer deras in- fått aran att for WJenarna p.resente

Skurups 14 representanter vid den strulttör gymnastikdirektör Else An- r~ ~~n. s k hus~o~gymnashk som 

stora gymnaestradan i Wien. Sku- dersson. VI har 1 landet ar mte så lite stolta 

rupstruppen består av nio damer ur, Under den dryga vecka som den över. Husmorsgym~aster~~ från Sku

Skurups husmorsgymnastik samt fem österrikiska huvudstaden blir sam- rup - fruarna Br1tta SJosten, Elsa 
N1lsson, Ebba Andersson, Dagny 
Nilsson, Maj-Britt Jönsson, Greta 
Nilsson, Märta Ståhle, Margit Ek
blad och Elsa Norling - ska delta 
· två uppvisningar. . 
• Arets gyronaestrada är den fjärde 

l ordningen · sedan urpremiären 1953 
i Rotterdam. Evenemangen anordnas 
vart fjärde år och arenor har för
utom ovan nämnda platser varit Za
greb och Stuttgarf. 



VEMMENHÖG 

Skivarps arbetares 
'• hyggr{adsf9re~ing 

beslöt vid . sitt år&möte .på Agården 
att kali:a .sig Agården., . ekomnisk för~ 
ening, .Skivarp . . Det är tredJe gåh,gen 
'rspri:mgliga ·Folkets . Htlsfi'ire•nil~gEm l 

byter namn. Det nya namnet är mera 
motiverat, eftersom arbetareförening
arna nu inte längre såsom tidigare 
står ideellt och ekonomiskt bakom 
föreningen. 1964, års underskott redu
cerades tack vare ett kommunalt an
slag på 10.000 kr till 4.283 kr. 

Södra 4.H-ungdom 
avslutade veCkolång kurs 

Sk.: o .· '· .. an e s 

I tur avgående ledamöterna i sty
relsen lantbr. Sigvard Svensson, 
Gränsbo, målare Nils Malmberg, 
Skivarp, och tandläkare Gottfrid 
Wennerborn, d:o, omvaldes. Som 
suppleanter omvaldes Gunnar Nils
son, Karl-Erik Eriksson, Ragnar An
dersson, och Esten Olsson samt ny
valdes Gert Olsson. Revisorer blev 
Oskar Andersson, Gunnar Andersson 
och Holger Olsson med Tage Nilsson, 
Malte Lundberg och Evert Härlin 
som ersättare. ~tyrelsen konstituera
de sig med lantbr. Eric Bengtsson, 
Abbekås, som ordf., lantbr . Lars
Gunnar Andersson, vice ordf., målare 
Nils Malmberg, sekr., tandläkare 
Gottfrid Wennerborn, kassör. övriga 
styrelsel~öter är lantbr. Sigvard 
Svensson, fabr. arb. Nils Mårtensson 
och f. d. lantbr. Fritz Andersson. 

·Tillsättningen av 
verkskötaretjänsten 

vid kommunens vattenverk i Skiv
arp och A!blbekås har hos länsstyrel
sen överklagats av fabr. a1'b. Erik 
Nilsson, Skivarp 2>!. Klaganden an
ser, att kommunens delegerade inte 
hade rett tiUsätta tjänsten och att 
tekniska n-ämnden i varje fall först 
'borde fMt yttra sig om ansökningar

Vid sista kontrollen gällde d~t att veta vilken ras av mjölkkor som lämnade mest mjölkfett, SRB, SLJ-SLB? 

na. Fr. v. grubblar Anna Lena Ripa, Tolånga, Alf Nilsson, Vanstad, Inger Alven, Sillesjö. 

Ett 20-tal 4 H-ungdomar från Kommunalnämnden, som yttrat sig 
häröver, fram!håller, att t jänsten till
satts inte av delegerade utan av hela södra Skåne har under veokan va
nämnden med l{) ledamöter av 11 rit samlade på lantbruksskolan i 

Skurup, där man under ledning av 
instntktörerna Erik Persson , och 

närvarande. Inget jäv framställdes då 
mot någon av de röstande. Vidare på
pekar ni;imnden, att den har kommu-, 
nalfullmäktiges bemyndigande att Torsten Persson, Hörby, haft ett 
~besluta i anställningsärenden och i välfyllt schema. 
anbetsordningen är ej föreskrivet, a tt Under veckan har .unde1wisning 
tekniska nämnden skall yttra sig el- . . .. 
ler .deltaga i tjänstetill,sättningar. skett 1 en rad ohka amnen som hem-
Korriinunalnämnden yrkar därför, att kunskap, växtodlingslära, växtkänne
länsstyrelsen måtte avslå besvären dom, hu.odjurlära, traHk och för paj
och !:ämna dem utan avseende. Mot karna även maskinJä.ra. På kvällarna 
detta beslut reserverade sig en le- har man så samlats för att diskutera 
darnot av nämnden. det man under dagen f.ått sig ilärt. 

Driftsledarekurse·ns deltagare 
återko·mna efter lärorik resa 

Vidare har under veckan utfärder 14 år. . 
anordnats , och på avslutningsdagen .. I sa~band med ~öräldrasamkväm<;t 

• • o .oven·ac'ktes tre pnser till de d uktl-
var man på eftermiddagen pa stu-1 gaste eleverna, donatorer var Sku
diebesök hos godsägare Peterson, rups sparbank, Skurups jordbruks- · 
Brodda. kassa, och Lidbergs bokhandel. 

För a-tt instl'llktörerna skulle kolla 
vad som uppsnappats av de en gång Sockerfab1iken 
bii'Vande ledarna hade eri · naturstig anordnar på tisdag den zo juli en 
ano~·dnats på fredagsförmiddagen med l markvandrin.g hos lantbrukare ·· Ka<rl 
12 stationer. Mattson, Vallby klockan ' 13. Efter 

I går kväll var föräldrarna 1nbj1i:d
na till kaffe och avslutningssamkväm, 
några av eleverna s'varade för en 
trevlig undePhåll:ning. · 

Kut·ser av detta slag anordnas år-

l 
Ii-gen på oli'ka platser och tre styc
ken åt&står i år,. tv-å i liöl'by och en 
i . Svalöv, ~För ;tt få medverllca i des
sa fodra:s att man fyllt 14 år och 
varit med i 4 H-verksamhetenrninst 

rw1dvandringen samlas man på lant
bruksskolan i · Skurup för diskussion 
och kaffesamkväm. Hos Mattson 
kommer en demonstration att ske. 



Många skurupsungdomar 
feriejobbar för pengar 

Av sommarens skolfria ungdom 
söker varje år som går allt fler fe
riearbete, skurupsungdomarna ä!r 
inget undantag. I snart sagt varje 
butik träffar man på någon av de 
många praktikanterna Flera sär
egna yrken har prövats på, således 
tjänstgjorde dottern till provinsial
läkare Ringberg under en tid som 
mottagningssköterska. 
SkD har haft samtal med en ; del 

arbetsgivare som varit glada över att 
i semestertiderna kunna få extra 
hjälp, ungdomen nu för tiden får ju 
under terntinen i skolan åka ut och 
praktisera på olika arbeten och yr
ken varför en stor del av dem är väl 
förtrogna med sitt sommarjobb. Lö
nen har också med åren växt och 
summor .på 1.500-2.000 kronor är ing
en utopi i dag för skolungqom. 

studerande L e n a A n d e r s s o n 
16 år började strax efter examen i 
Skurups grundskola sitt arbete på 
Konsum i Skurup, hon t,rivs utmärkt 
och säger sig inte sakna den ute
blivna semestern. Bara man tjänar 
bra -. Jag behöver pengar till den 
husmoderskurs jag skall påbörja till 
hösten, var hennes motivering. 

16-årig.e R o l a n d E k s t r ö m från 
Slimminge har sedan 10 juli skött om 
brevutbärningen till Skurupsborna 
och ' säge~ att han trivs väl, trots regn
rusk och storm, i början var det svårt 
att finna rätt adress, meri efter några 
turer lär man sig snart, sade han. 

{ 

studerande C ar 1-Gu n n ar Ho lm 
läser i vanliga fall på sin student
examen i Ystad, men .arbetar under 
sommaren hos Kullenbergs Maskin
affär, med målarpenseln kopplar han 
av från stud:ierna till mitten 
augusti, då han tar två 
mester före skolstarten. 

VEMMENHÖG 

Traktamentersättning 
som endast utgår vid förrättning 
tom kommunen, ·. har kommunal
•ämnden förtydligat k<mlmlllnalfull
äktiges beslut härom sålunda: V:id 

örrättning, som ej överstiger 4 tim-

studerande . L a r s-E r i c R i n g
b e r g 15 år från Skurup har . precis 
som under sin pra~tikanttid under 
skolterminen suttit bak disken på 
Skurups Sparbank. Han skall nu ha 
en kort semester före nästa läsår i 
Skurwps grundskola: 

~ar~. ut?år intet :t:rakta~ente. - Vi~ l 
for~attnmg, som 01Verst1ger 4 men eJ 15-åriga Skurupsflickan B i b b i 
6 tunmar, utgår halvdagstraktamen- R ö n n e r f a l k sitter under sitt som
te å l() kr. - Vid förrättning, som marlov hos fotohandlare Hans Ser
överstiger 6 timmar, utgår fullt trak- nert, Skurup. Framkallar film, ko
tamente med 20· kr. Till förrättnings- pierar, manglar och redigerar ingår i 
tiden och inräknad i denna för dag- var~.a~srutinen. Bibbi ~ka till hösten 
arvode får läggas restiden. Denna rpåbona 9:de skolåret 1 gru~dskolan , , 
astställdes till vid förrättning i och ,de pe~gar. som hon tJanar nu 

. kommer val till pass VJd den resA 
S~.urup eller Ystad. l timme. I M~l- hon i dagarna anträtt till Gymnastra -
mo eller Lund 2 tunmar och , Eslov den i österrik e. l 
~ timmar. · M:et 

'J( 



Fr. v. slående begrundar Anita Andersson, Alstad, Beri t Eriksson, Äspe·

röd, Kerstin Andersson, Höllviksnäs, sittande Marianne Jönsson, Äspe
röd, och Lilian Thulin, Tomelilla, sitt schema. 

Lanthushållsskolan i Skurup startade på måndagen sin höstkurs. 
I strålande väder samlades de 37 eleverna för upprop på förmiddagen. 
Rektor Elisabeth Schartau gav en kort orientering om kursplanen, som 
kommer att innefatta slöjd, köksgrupp (internatl•ök), småkök (famil-
jekök), hemvård. · 

Eleverna kommer som vanligt att l dagen då hela 6 timmlll· står på 
indelas i fYra grupper varefter man schemat. ~ · 
alternerar kring de olika ämnen. ~eo- Slöjden kommer att stBFtas med 
rilektioner kommer att ges 3 tim- husbehovssömnad, för att längre fram 
mar dagligen med undantag för mån- övergå till vävnad av nyttatextilier 

·-------------
lägre klassernas skyttar större chan
ser emot de högre, eftersom dessa 
hade ställningsskott · Tredj eklasskyt
ten Kjell Andersson utgick som seg
rare och som god tvåa plac. sig and
reklasskytten Ingemar Olsson, på 
samma poäng med ett par tioettor : 
mindre. Nästa skjutning på banan 
ä«er rum söndagen den l aug. 
"Resultat: l. Kjell Andersson 165 p; 

2. Ingemar Olsson 165; 3. Arthur 
Cristensson 158; 4. Tore Jönsson 156; 

Nils G. Olsson 1!55. 

såsom handdukar, linne m. m. 
Kökskursen består av en för större 

kök och en för mindre familjehus
håll slutlig·en hemvårdskursen där 
de flickor· som ännu inte kan får lära 
sig stryka, tvätta, vidare syssla med 
trädgårdsskötsel. Den 17 december 
sker avslutningen och examen. 

Södra Skånes . Sockerhetsodlare 
på markv~ndring ~~h information . 

Fr. v. lantbruksstud. Beer! Anema, Holland, agr. John E. Nilsson, Arlöv, 
1 :e belinsp. Erik Poppius1 Jordberga, disp. Per Smith, Jordberga, stu

derar Vallbygårdens solohackade betor. 

Skurups lantbruksskola och Jordberga sockerbruk hade på · tisda
gen anordnat en intressant och givande demonstration och mark
vandring med samling hos Jantbr. Karl Mattsson i Vallby. Ett stort 
antal jordbrukare hade mött upp i det vackra vädret. 

Under rundvandringen demonstre- diskussion tog vid. Lantmästare 
rades de skilda fröslagen som ingår Poppius, Jordberga, inledde genom 
i Hilleshögs förädlingsmateriaL Vi- att dra fram tre frågor, såtiden -
dare fick deltagarna stifta · närmare såtljupet - kvävegi.~ng, och nämn
bekantskap . med olika ~örsök av om-~- de i samband härmed vikten av luft
sådd! .solohackning. och den mode.rna och jordtemperatur. vid så~d.en. 
precJStonssådden. ·· Årets · sådd syntes JU från botJan 

'Disp. Pe.r Smith, Jordbei-!ia soc- katastrofal och · omsådd skedd.e på 
kerbruk, hälsade , de· närvarande väl-! flertalet platser: · A!Vo!.lom .Ntlsson 
komna varefter en rundvandring omtalade att vtd forso~odlmgaffili 
företogs under saklig ledning ' av hade ' 250 . ha .:såtts .om, men att så- ! 
agronom .T.-E. Nilsson, Arlöv, på dant aldt:tg · lonar· stg. .' l 
lantbr. Mattssons gård. Agronom Chilesalpeter eller kallisalpeter . 
Nilsson betona.de härvid de misslyc- var en annan fråga som ventilera
kanden det gångna årets försöksod- des. Av de resultat man kommit till 
lingar råkat ut för, och då speciellt vid försöken tyder dessa på att olika 
de helmekaniskt brukade. jordar har utfallit med olika resul
. Vid årets betsådd har använts två tat. Dock kunde man helt ena sig 

slag av frö, nämligen slipat och geo- om antalet givar, en gång var till
metriskt, båda enkornsfrö, det s.i5t- fyllest, då risken för brännskador 
nämnda en · nyhet från Hilleshög som annars var överhängande. Likaså 
genom ett holländskt förädleri frö- nåddes enighet om trumlingen, som 
odlats i Italien. Detta korn har dock i detta fallet rekommenderades ske 
i årets våta och kalla väder inte fått efter precisionssådden. 
dt;n r~tta. introduktiont;n d~ det I den intressanta och livliga de
tnv~ b::'-st 1 ett varmt kht?a.~: • l batten deltog även rektor Knutsson, 

Shpnmgen av fro har mfor arets Skurup och betinspektör Mårtens
skörd haft mycket stor betydelse, son Jo~dberga. 
trots att vitaliteten sänkts något. ' __ ._ 
Man kunde på ett tidigt stadium 
finna skillnaden mellan frötyperna, Hänsynslösa framfarter 
monogermfröet var det snabbast 
uppkomna. · Sk h" 

Inför den väntade skörden kan l urups gator-gat Ol'Il 
n;~~ inom områden tillhör~e Hö- Kyrkogatan i Skurup tycks alltmer 
kopmge och Jordberga ..fm~a a~ få formen av en racerhana, äldre 
sockerhalt pc~. rotsko~d ar l stort! människor har framfört klagan över 
s.~a som ti?Jgare år, m~at; man det sätt vi1'ket bilförare och mope
langre norrut 1 Hasslarp vantar over dister far fram. För vissa kategorier 
det normala. .. . . . . synes framfarten bero på helt oför-
. Efter. Vallbybesoket f~r_tsat~e ma.n stånd, men att dag efter dag rusa i 

till ~llstorps~~rd_en d~r !,!Illesh?g låg växel i 75 kHometers fart genom 
har sma sortforso_k. Pa . vag~m till gatorn och gathörn med tjutande 
Sk.uru~ tog man stg t;n btt ~a Tryotftt: däck beror troli!ftvis på. ren illyilja. 
n;:'lstare Herslows odlingar pa I alla de farliga trruftk!korsnmgar 
hog. • ~ . som köpingen har är det ett rent un-

Efter en kaffepaus pa lantbruks- der att inte en svårare olycka inträf
skolan i Skurup samlades de dryga fat 
100-talet deltagarna i aulan där en Ansv 



Svärdslukaren Elmo ''djävulens son" 
ÅRETS STÖRST A I(IVII(SSENSi\ TION 

- Av Krister Fjordevik och L.-Å. Månsson -

Kh-iks marknad som i år slagit alla tidigare re

kord, både vad det gäller besöksantal och antal stånd, 

har trots detta varit av det lugnare slaget, måhända 

har det vackra högsommarvädret gjort att törsten 

efter läsk nrit starkare än för renat. Som tidigare 

om åren har en stor del v ä r l d s p r e m i ä r e r ägt 

rum, på de många tältrevyerna, namn som "Elmo, 

djävulens son", "Djerik ormtjusaren", "Sexiga Git~', 

"Svante, världens starkaste man", är numera väl-

kända i så gott som hela Österlen. Inkastarna hade 

på onsdagen uppenbar svårighet att göra sig hörda 

i vimlet av högtalar~. 

De över 1.000 marknadsstånden 
hade hela dagen fullt sjå att hinna 
expediera alla 120.000 ):>esökarna från 
när och fjärran och skulle man tro 
på reklamsloger vore huvuddelen 
av exotiskt ursprung. Av gamla ti
ders marknader kunde man knappast 
finna några spår, ett 10-tal stånd 
län&st ut mot bilparkeringen kunde 
dock salubjuda sådana varor som 

Folk trängdes och trivdes på del stora marknadsområde!, cirka 180.000 besökare räknar polisen med 

ha besökt årets Kivik. 

~pik i lös vi~t, .kopparkittlar, .. dive~se tag en vins~. ~h gå .hem, uppmanadel sopborste för en ringa peng! var ettjson. vara nöjd med en glutt bak <'.t.·a

JOrdbr;llisattu;alJer, seldo.n for has- en av · forsaljama 1 en phon&tyrka annat flitigt använt reklam uttryck. penerna. 

tar, nagra djur syntes mte och de på 40. Nåväl de som inte hörsam- z· . ' 
enda hästkrafter, som stod till buds, made kunde i s•tället vända stegen Igenarna var samlade l stora Pannbiff 
var två äldre upprostade bilar, som mot några av spelautomaterna. skaror och många män utnyttjade 

att döma av utseendet sett många För en svensk enkrona kunde man tillfället att se framtiden för två Vid tältrestaurangerna var kom

marknader. om lyckan var en huld få 20 till- k h .. k'· ·d k" h mersen livlig, pannbiff med lök och 
ronor os de mor ·og a s ·on eter- öl därtill, var rätten för 1000-tals 

baka i Jack-pot-apparaterna modell 

Lotterier 
Bland de otal stånden var lotteri

erna i klar majoritet och årets stora 
schlager "5 lotter för l kr" gjorde 
att marken helt täcktes av nitlotter 
i alla de färger. 

En nyhet för säsongen var dock 
den patentsökta konstnärsmaskinen 
där man för två kronor var sin egen 
mästare - tydligen på tiden att ra
tionaliteten även når konstnärskret-
sar. 

Ni som inte gillar skrik och sk1·än, 

"Las Vegas". Undra på att maski- na, från "Spanien, Frankrike, Dan- personer, till kaffet åkte den med-

nema var upptagna i ett enda håll- mark". Att döma av de dollargrin havda "kvartern" fram och alltefter

igång. som stod parkerade intill tälten var som dagen led samlades flaskorna i 

Högtalare 

hög utanför tältöppnin:gen. 
det många som lät sig spås. Barnen hade hjärtans roligt, ka

Efter de stora Festligheterna på ruselltur, radiobil, svänggunga, hem-

Högtalareservicen var flitigt ut- tisdagsnatten trodde man de "vack- la..,ade karameller och slickepinnar 

nyttjad, gällde det inte bottkomna ra" sexflickorna skulle vara helt ut- gic:: som smör i solsken, medan far 

ba'rn eller anförvanter, lästes reklam schasade, till onsdagens finaler. Så satt i öltältet och pimplade öl, och 

från ståndsägama, man blev förståss _. d k . t fallet Red t' d' t . n:or sprang runt bland alla tavel
en aning korufunderad när högtala- var . oc m e .. . . an .l Jg pa stånden och sökte "Grin:d&lanten". 

ren anmälde att en k 0 f 0 t upphit- fornnddagen böl')ade man sm upp- Den kända Zigenerskan, Skepparen, 

tats och kunde återfås hos polisen. ~visr:ing på uteestraderr_w. med SI?å och båtar med och utan segel fanns, 

Sotare gå till stånd 00 och köp enJ anssteg - en blandning av tw1st men ingen- "grindslant" syntes. 
' ch gammalvals - för att hålla på Så gället• det att ta nya tag i bör-

till sena kvällen. Eftersom polisen sen till nästa är då 300 års jubileet 
har varit synnerligen sträng mot ua- kommer att sätta en extra prägel på 

.._---------------------------------------------------...!k~-e:!nf~ö!:!re;;s:!;tä!!!'lln~· ~in~g~ar!_., fick medelsvens- Sveriges folkfest nummer l. 



F. v. Claus Wallenberg, Ivo Möttus, Håkan Eriksson 
bestyr inför Polenresan. 

packnings-

Lantbrukselever till Polen 
37 elever från Lantbr~kolan i Skul'llp under ledning av rektor G. Knutsson avreste på onsdagskvällen från Ystad för ett fem dagar långt besök i Polen där studiebesök och demonstrationer ska göras. Bland annat kommer Pudllszkis grönsaks- och fruktodlingar att bese. 

Man hoppas med resan få en in-, ·goda förbindelser med de polska jord. . .. . bl'uksungdomarna. På tisdag kväll blick 1 oststatsodlmgama och deras kl. 19,30 återvänder polenresenärerna 
skörderesultat, samt att kunna knyta efter ett får vi ihoppas givande besök. 

Fri eldebrand- 60 lass torf 
lärararvode på 1850-talet 

Ar 185.5 utgavs i Skåne bland andra tidningar Allmänna öresundsposten som utkom måndagar, onsdagar och fredagar. Det är med glädje man bläddrar genom dessa gamla av tiden nötta publicistiska alster, en sällsam färd baklänges, till en värld "helt" annorlunda vår. 
Skollärarnas löner dryftades 'denna tillgodosedda och i församlingen väl månad för 110 år sedan och löne- ansedda. 

förhandlingarna var . av något annat Man hör ofta äldre människor klaga utseende, sålunda finner man från över nutidens dåliga sommarväder skurupstrakten där församlingen be- "annat va de på min barndomstid viijat läraren vid MackJeanska folk- då hade vi varmt och grant o torra skolan följande löneförm1mer: "Ge- somrar". I så fall har åren i mitten nom sockenstämmobeslut är årliga av 1800-talet varit lika sitt 1900-talslönen bestämd till 25 tunnor, 5 kan- mitt. I augusti 1855 läser man under nor spannemål, 4G skilling banko i klagan över det "frukteliga wädert", läsepenningar för hwarje barn som "Regn har återigert fallit idag; hvarbesöker skolan, ny-ttjandet af ett tun- med landtmannen är föga belåten. n.eland jord, fri eldebrand, 60 lass För den blifvande rågskörden anser torf, 4 famnar Wed och såsom er- man dock faran öfverstånden". sättning för kofoder 52 riksdaler 12 Med förfäran läser man om dåtiskilling årligen. Derjemte har För- dens kraftiga åskväder. "Man må samlingen uppbyggt och wäl inredt hänvid häpna öfver åskan i den Allsett äfwen till det yttre prydeligt mäktiges hand. Tänk om Ludwig Na-kolhus". poleon hade en sådan makt i sin Som synes var dåtidens lärare väl hand; han skole icke länge skona l 
Sebastopol!" Vid stockholmsgrinden 
i Lund blev en mansperson ihjäl
slagen, i Köpenhamns hamn klövs 
masten på en preussisk galeas. Och 
i öP står följande notis: "Askan slog 
i onsdags ned i Gösarp af Wäsby soc
ken och dödade på marken ett sto, 

Semesterstängt 
26/7~7/8 

NN O ~T SSO · sörjdt och saknadt af egaren Måns A A hL NS EFTR. Persson och ett efter)efvande föl". 

Skurup 
Av denna korta historia kan man l 

lära att tiderna förändras men väd
ret förblir vad det alLtid varit. 

Ett 20-tal slagsmål hade inrapporterats, på bilden ovan hade dock 
den "svårt skadade" hunnit ifrån platsen när p.olis och ambulans 

anlände. 



NBC:s delegater såg 
mönsterjordbruk i Sjöbo 

N 01·diska bondeorganisa
tionernas centralråds. möte 
i Malmö avslutades på ons
dagen och under torsdagen 
företogs en rundresa i Skå· 
ne varvid besöktes bl. a. 
Flyinge stuteri, Övedsklos
ter, Y stad samt lantbrukare 
Edgar Anderssons mönster· 
jordbruk i Sjöbo. NBC :s ge· 
neralförsamlfng 'valde till ny 
president folektingsm~n An· 
ders Andersen, ordfö1·ande 
i Lantbrugsraadet i Dan
mark, efter advokat Ture 
Bengtsson, ordförande i 
Sverig·es Lantbruksförbund. 

• Till generalsekre.terare val
des Mogens Munch, D~n
mark. 
Generalförsamlingen !beslöt · en" 

1 Fr. v. generaldirektör K. Borger, Norge, godsäg. Nils Olsson, RLF-ordf, 
i Sigge Oskarsson, Ture Bengtsson, Anderslöv, dir. Birg. Håstadius, SLC, 

Malmö, under en paus i utfärden på Svaneholms slott. 

en angelägenheten av att större än- äldre byggnader och S:t Maria kyrka 
syn . visas för EFTA-ländernas export besågs. Visningen avslutades med en 
av smör till den engelska marknaden. kort andaktsstund ledd av teol. dr. hälligt att göra en framstöt hos alla kyrkoherde Kjell Barnekow. De nor-de nordiska regeringama att söka Hing-stdepå diska delegaterna var synnerligen be-verka för att ett jordbruksunderskott låtna efter välförrättat varv, runt i ett nordiskt land i största möj iiga Medlemmar ur det nu på,gående vårt sommarfa,gra Skåne. omfattning får täckas genom import NBC:s årsmöte var på torsdagen på ---------------från andra nordiska länder. en dagslång utfärd över Mellan- och 

Med ·anledning av den stigande Sydskån·e. Avresan skedde redan 8.15 
samma marknaden · samt ett ökat u t- och första anhalt var Flyinge hingst
bud från dessa till den 'en"elska med smörproduktionen inom den gemen
starkt subsidierade pdser "'hemstäUer depå, där en orientering om dess 
de · nordiska mejeriorganisationerna historia och verksamhet, samt visning 
att NEC:s presidium genom en sam- a'! hingstar och ston med föl följ de. 
fälld aktion söker få de nordiska Härifrån ställdes färden till Öveds- Satulna sak ländernas regeringar att gemensamt Idoster där friherre Hans Ramel tog 
framhålla för den engelska regering- emot för en rundvandring på godset, I TV:s ba~·ndom _var bio~~rafäg~rna ~-----t:::==~~~--=--~skogsbruket, med jord, samt övriga allvarhgt oroliga for att bwpubhken 

driftsnäringar som besågs under 1 skulle svika. Det har visat sig att timmes tid . deras oro var tämligen obefogad. 
På Svaneholms slott bjöds lunch av Säkert är .att TV:s ~ästernserier -:

Sean och SLC för de d~· , a lOO-talet bortsett fr an . Car_twnghts - aldng .. .. yg vant orsak till okat antal tomma narvarande, varefter farden fortsatte b' . fl k 1 . R h 'd .· fll "' f"lt · S"'b L tb 1 wgra o a eL aw 1 e-senen som 1 .:>nogarps a 1 JO o. an ru {are försvann ur bilden för några år se-~dgar. Anders~on _visade sitt mycket dan åtnjöt aldrig någon popularitet 
rntensrva ammaileproducerande fa - och har inte varit saknad. Lika fullt 
~iljejordb_ruk: där sn:ågrisuppföd- satsar TV på den igen, möjligen i 
m~gen, godsvmsproduktwnen och de tro att TV -publikens smak föränd
hogt avkastande mjölkdjursbesätt-j rats. Det har den inte ..• ningen väckte beundran. 

Äldre bygg·nader Dimmigt 



125 SCOUTER FRÅN SYDSKANE 
PÅ SOMMARFAGERT LÄGER 

Lägerledarna samlade 125 deltagarna på torsdagsmiddagens 

upprop och kungjorde förhållningsreglerna. 

Flick- och pojkscouter från Skur upsområdet .avreste på torsdag mid- , 
dag för ett 5 dagar långt läger vid Sövdesjön. De ca 20-talet ungdo
marJUl står under ledning av frk. Tyra Nilsson och Sture Persson, Sku
rup. 

Lägerplatsen är belägen vid den att förglömma de trivsamma läger
vackra Sövdesjöns strand omgiven bålen. 
av skog och natur. Ur programmet På söndag )t.an föräldrar och an
kan nämnas Enskild orientering, na- höriga stifta närmare bekantskap 
turspår, fotbollsturnering, samt inte med ·lägerlivet då en eftermiddag är 

helt ägnad åt dessa. 

·1------------------------------- Man får hoppas att vädret blir till 
eec prövas för året i både kom de ca 125 deltagarna från hela öster
och vete. Preparatet verlmr undervis terlens krets~n soligt och varmt. 
sa förhållanden förkortande och för 
tjodkande på strået, något som skulle 
kunna medgiva ökade kvävegivor VEMMENHÖG 
oC!h därmed ökat utbyte. Här öppnar 
sig så1unda helt nya aspekter. I des 
sa försök prövas stegrade mängder 
av kvävegödsel. Det nya kvävegödsel
medlet urea ägnas stor uppmärksam 
het f.n. i fältprövningarna. Urean 
är ju 30 proc. billigare pr kg än de 
konventionella gödselmedlen. Av hl t 
tills utförda försök att döma ver 
kar det som om urea nedbrukad på 
våren vid sådd av vårstråsäd skulla 
ha samma effekt som salpeterslagen, 
förutsatt att försommartorkan inte är 
alltför stark. övergödsling med urea 
tHl oljeväxter och höstvete synes ge 
kväveförluster jämfört med· kalksal 
peter. Sortprövning i stråsäd orofat 
tar förutom de vanliga marknads 
sorterna även s.k. nummersorter av 
intresse för bygden. Det förefaller t. 
ex. beträffande höstvete som om än 
nu högre avkastande sorter vore att 
''änta inom en inte allt för avläg 
sen 

Bil mot stolpe 
Natten till i går kolliderade en 

personbil med en stolpe i Skivarp. 
Föraren, som var ystadsbo, somnade 
troligen vid ratten. Bilen blev gans
ka ramponerad och föraren fick , fö
ras till Ystad·s lasarett, men skador-
na var dock icke så allvarliga. \ 

~j/~67 

Ambitiösa Janstorpsungdomar 
offrar · semestern för klubben 

snickarlagen ses några av de mångkunniga Janslorpsungdom11rna. 

Den kamratskap och samarbetsvilja som man inte längre trodde fann1 
kvar, fann V!- på Ponderosa i Janstorp, där medlemmarna i Janstorps 
AlF offrat sm semester för att sätta nöjesparken i ett gott skick. Kom
munen skänkte 8.000 kr. för iordningställandet, men för dessa pengar 
fick man stort inte mer ån byggnadsmaterialet. 

Un,dåmarna var dock inte sena att klart och i detsamma är inrymt ett 
räcka en hjälpande hand och un- nymålat och trevligt klubbrum. 
de;r 14 dagars tid har hammarslagen Ordföranden J a n n e J 0 h a n s
ekat från tidiga morgon till sena s o n kunde i går omtala att drygt 
kväll för att få det hela färdigt till 6.000 kr. var förbrukade till mate
d!!n planerade idrottsfesten den 7-8 rialinköp, . skulle inte de 2.000 som 

r augusti. Kaffeet har nu bilvit helt återstår räc~a finns det kanske nå
-------;: gon ekonmmskt eller materiellt hjäl-

/7 'dy-1 pande hand, till de ambitiösa ir1 · ntts-
~ \.R r ungdomarna. 

RYDSGÅRD 
Slimlninge och Rydsgårds småbru

kaveförening anordnar på nästkom
mande torsdag, den 29 juli, en utfärd 
med egna bilar. Anmälningar och 

/ upplysningar kan erh•ållas på telefon 
464 15-441 27. 

' 



sydskånska scouter 
lägrar sig i Sövde 

Svenska scoutförbundet har i sommar arrange'rat ett läger i Sövde 
för sydösb:a Skånes scoutkår. De ungefär 130 scouterna och deras 
ledare har nyligen slagit .upp sina tält på en äng vid Sövdesjön. Under 
lägerdagarna hoppas man givetvis på vackert väder för tävlingar och 
oriente1·ingar. 

I lägret deltager både pojkar och håller kyrkoherde Stig Ulfgard ko
flickor från Y stad, Skurup, Ryds- rum. 
gård, Tomelilla, Simrishamn, Lju-
nils, Löderup och Gärsnäs. FöRÄLDRABESöK 

DIGERT PROGRAM Söndagen är bestämd till besöks-
. dag för scouternas föräldrar; o<;h 

Man har ett d1gert program som samma dag inleder man en fotbolls
innehåller det mesta i scoutväg. I turnering med sjumannalag som har 
dag startar en patrulltävling på en sin final dagen därpå. . 
för pojkarna sju och en halv kilo- Sövdelägret erbjuder en trevlig syn 
meter lång bana och för flickorna för besökare med en på scoutvis till
ungefär hälften så lång med kontrol- verkad portal, prydliga tältrader och 
ler av allehanda slag. en gemensam samlingsplats med 

Som höjdpunkt på tävlingen skall flaggstång, brevlåda och anslagstavla. 
man .. öve.:n~tta under bar himmel. Lägerchef är Einar Linde från. Det ar darfor man hoppas på uppe- Ystad och vice lägerchef Tyra Nils
hållsväder. son, Skurup. Till hjälp att upprätt-

En annan punkt på programmet hålla ordningen har de fem andra ä: en tre .och e!l halv km lång indi- scoutledare från olika platser i Skå-VIduell onentermgsbana med woode- ne. • 
raftkontroller. På söndagen går re-~ På tisdagen avslutas lägret och 
veljen kvart i åtta och efter det att scouterna får packa ihop sina täl~ scouterna snyggat upp vid sina tält igen. 

Lotta Sernert och Britt-Marie Karlsson, Skurup, har lägerjöbb·. 

> 

Isolerade Skottlandsöar 
fick besök från Skurup 

l molsals till här har vädret i skoltland bestått av sol och salta vindar. 
På bilden ses till vänsler Lars Serneri och till höger Dick Blixen-Finecke 

under överfart till Edinburgh. 

Efter en resa till Skottland har Lars Sernert återkommit till hemmet l 
Skurup. Ca 5 veckor har den unge skurupsbon bott och vistats i de hög
länta och på sina ställen svårframkomliga nordvästra Skottland. I trak
ter där det än reser sig gamla ärovördiga slott och herrgårdar. 

Även O'IIl slotten och naturen var 'fisketurerna träffade Sernert således nog så fängslande var det i alla fall en 90-årig amerikansk gumma i färd 
djurlivet, med i första hand hjortar- med att flugfiska. 
na, som i dessa glesbygder levde så ön . Skye fi.ck en dag besök av 
gott som ostörda, som gjorde ett av skåningarna, vattnet vimlade av 
de starkaste intrycken. Kommer man större och mindre sälar och många 
till Skottland ska naturligtvis fiske- skottar Ii vnär sig på sälj akt i dessa 
lyckan prövas i någon av de fisk- vatten än i dag. 
rika bergssjöarna. Under vistelsen bodde Sernert hos 

... . .. . sina kamrater Dick och Jan Blixen-En. av de SJOar som f1ck bes'?k a.v Finecke, som efter flera somrar i 
s~ånmgen var Loch Cabha~g dar Skottland känner väl till skottarna 
f1skanter av typ browntrautt17r, en och deras levnadsvanor. 
laxar~, regnbågsforell m. fl. sm~.mar Av den gamla 'ltnyHjade frasen 
omkrmg. På en kort stund, be.rattar att skotten skulle vara snål märktes 
Serrrert, kun?e man få ~ellan 20-:30 inget, tvärtom verkade dessa trevli-

app. Hur ~sken ko~mtt UP?, till ga och spendersamma vid de sml 
d~ssa. bergsl.oar har sm e~en forkla; hembygdsaftnar med dans · och sång, 
r!-Dig ~ at.~ ande~na fåt! 10mmen ~a som ägde rum en gång i veckan på 
sma s1mfc;>tter nar de v1stas ne.r.e vtd olika platser. Festligheterna började 
havet, .. nar f~larn11:. :'rander farden först fram emot lO-tiden. Hemlandets 
mot hogre hoJder foller. denna rom pipande instrument med rytm och 
~~d oc~ fortp~an~ s1g 1 dessa små känsla gjorde att man innan man 
SJOar. F_'lsken ar JU så beskaffa~ ~~t visste ordet av befann sig på dans
de;" vaxer efter utrymme, d~rfor golvet i skotsk dans, slutar Sernert. 
bhr i de flesta faller: laxen aldrig så överfärden företogs med passage- . 
stor men desto talrikare. rarbåt från Köpenhamn till Edin-

Amerikanska dollarturister träffa- burg, medan han vid hemresan före· 
des ofta · på, i någon av de sportfis- drog tåget till G lasgow för vidart 
kestugor som byggts upp. Vid en av befordran till Sverige med flyg. 



Sku·rupsgrabb med på säl_jakt 
under kul besök i .Skottland 

Jakt är 17-årige skurupsgrabben l nomkorsade under många och långa 
Lars Sernerts stora hobby. Denna vandringar till fots, På dessa ex
passion hade han tillfälle odla under kursicner byttes emellertid gevären 
ett månadslångt besök i · Skottland mot spinnspön. 
varifrån han återvänt i daga.rna. Men l -Det fanns mycket gott om hjort, 
det var inget vanligt småvillebråd me~ det var inte säsong medan jag 
han och hans jämnårige värd Dick var där, berättar Lars. Så vi fick 
Blixen-Finecke var ute efter _:_ det nöja oss med att fiska i stället. Det 
tilltänkta bytet var säl. gav bättre resultat än säljakten. Det 

kanske att Lars med lite tur ku,n- finns laxforell i tusental i de många 
nat knäppa en och gjort sig en god små sjöarna så det blev mänga lyc-
förtj änst - 7 pund kan man i Skott- kade fiskafängen. ' 
land byta till sig för en säl. Men Def var en mycket trevlig månad, 
turen stod helt på sälarnas sida. tycker Lars, och den var dessutom 
Jaktsällskapet gick nämligen ut i en lärorik. :!llfter den här resan är han 
båt som var föii' stor och svår att ·en erfarenhet 'rikare då· det galler 
manövrera när man var ute i sådana skottarna. Snålhet lär ju vara ut
här ärenden. ·märkande för dem - tänk på alla 

Under sitt besök i de skotska hög- skottehistorierna. Men det är så 
länderna bodde skurupsynglingeh tvärtom det kan vara. 
strax· intill Upper Loch Torridon Det intryck jag fick av skottarna 
på västkusten. Runt viken utbreder var att de är mycket generösa, säger 
sig ett kargt men utomordentligt tju- Lars. De många historierna har ing
ligt berglandskap ·som p'ojkarna ge- ·en grund i · verkligheten. 

Lars Bernert letar pd. skottlands
kartan upp de ställen han besök

te under sin semestermd.nad. 

~, 

r 

Lägerchefen E~nar L inde ö~erva:k~ ivriga scouter frd.n öster len som försöker övm·falla Y A :fotogra· 
ten. Fl~ckor och poJkar i d.ldraTna 11-15 d,r har fem sköna dagar nere vid Sövdesjön. 



SIMSKOLESLUT I BINGSMARKEN 

Simskoteavstutning hade på tördagen eteverna vid Skurups fritidsområde i 13ingsmarken. Barnen fick motta 
diplom och märken av skotstyretseordf Gunnar Hansson, Skurup._ På bitden fyra duktiga elever. Fr v: Ma ud 

Hanason, YLva Eiderbrant, Monica Anderucm och Jette Schönning. 

Kvinnlig teol kand höll 
predikan i Slimminge 

Vid söndagens högmässa i Slimminge kyrka 5tod teol. kand. Bodil 
Fredfeldt, Hässleholm, för predikan. Kand. Fredfeldt har under de 
senaste tre åren studerat i Lund och räknar med att vara klar med 
studierna till jul, varefter hon väntar sig prästvigning. Kandidaten 
har i släkten präster långt bak i tiden, således var mormors farfar 
kyrkoherde i Bjäresjö på sin tid. Kand. Fredfeldt har tidigare prak-

tiserat under en månads tid i Lomma 1964. 

KONFIRMATION I KÄLLSTORP 

Konfirmanderna i Källstorps kyrka med sin lärare prosten Sigfrid 
Liljekvist. Konfirmationen ägde rum i lördags o<;h på söndagen fick 
de nykonfirmerade motta sin första nattvard. Det var 13 flickor och 2 

pojkar som .gick fram i Källstorps kyrka. 

( 



1Simavslutning i Ringsmarken 
Skurups simskola i Dingsmariten 

hade på lördagen avslutning för 
första gruppen. Cirka 100-talet 
barn har deltagit under den tre 
veckor långa kursen. Vid de olika 
uppvisningar som föräldrarna fick 
följa, kunde man konstatera att 
barnen varit mycket läraktiga i det 
gråa och trista väder som varit. 
Vattentemperaturer på 12 

bår gjort att barnen inte kunnat lig-
ga i så länge åt , gången, en av le-
darna frkn Gunvor Mårtensson . 
talade att när 25-metersptov~t · 

·göras fick man anlita en följebåt 
att hålla barnen · •under uppsikt 
DIMMAN. .. 

Nåväl, trots att årets simskola be
gåvats med det sämsta tänkbara vä
der, har pojkar sparkat fotboll och 
gemensamt med flickorna orienterat, 
för att hålla ångan uppe. 

De fyra ledarna frkn Gunvor Mår
tensson, Jane Madsen, Åse Eider
brant, Kerstin Jeppson är dock glada 
över att få arbeta med de trevliga 
och läraktiga simmarbarnen, och om
talar att de elever som nått. sådan 
färdighet att de kan klara sig i vatt
net, kan i mån av plats få medverka 
även i den nästkommande grupp som 
startat i dag. 

skolstyrelsens ordf. Gunnar Hans
son kunde till de duktiga barnen 
överräcka eklövskransar och diplom 
enligt följande: 

Järn: Jill Vifot, Erik Schönning, 
Dag Eiderbrant, Carina Malmborg, 
Jörgen Malmkvllit. 

Brons: Leif Göran Strömblad, Eli-
sabeth Hugoson, Sten Erik Karlstedt. 

Silver: Dag Eiderbrant. . _ 
Järnmagistern: Monika Sigfridsson. ; 
Lilla diplom (50 m. bröst, 25 m. 

rygg): Ingeli Larsson, Lisbeth Lars
son. Stora diplom (100 m. bröst, 50 m. 
rygg): Leif Göran Strömblad, Ingeli 
Larsson, Monika Andersson. Gröna 
diplom . (200 m. bröst, 100 m. rygg): 
Elisabeth Hugoson, Leif Göran 
Strömblad. 

Livräddarmärket i järn och brons: 
Bo Göran Axelsson. 

F1itdiplom Maud Hansson, Anette 
B$"glund, Jill Vifot, Laila Nilsson, 
Kerstin Jönsson, Cecilia Truedsson, 
Inger Andersson. 

Frk Gunvor Mårtensson med några av de 1 00-tal Skurupsbarn i Sim

rishamns första grupp. Bilden s,Ymboliserar årets simskola Bings

marken, man blev vålare på land än i vattnet. 

Hemma från Gymnastraden 

De svenska gymnastikflickorna under en av sina uppvisningar, den 
jättelika Wien-stadion. 

På tisdagskvällen återkom till Sku- na med färden. Uppvisningen skedde 

l 
rup de 15-<tal gymnaster som under i Wien stora stadion som rymmer 
en dryg vecka deltagit vid årets gym- 100.000 åskådare, varför stora utrym
nastrad i Wden i Österrike. Solsken men syntes tomma trots en stor be
och fint väder har de svenska gäs- sökareskara. Tävlingen eller uppvis
terna begåvats med i rikligt mått. ningen blev .för flickornas del syn
När sedan uppvisningen rönet ett så neriigen jämn emedan de danska 
gott mottagande, kunde ledare och 1 herrarna nog var starkast på manii- l 
deltagare inte vara annat än belåt- ga sidan. 



---MORochBARN~r 

Fru INGA SVENSSON, Lindby, med dottern KRISTINA, 1 år. 
(Foto: Sernerf, Skurup) 

'',Sy.dkusten för Kristus'.' temat 
för turnerande pingstungdom 

Pingstvänungdomlima som under mottot sydkusten för Kristus dra r 
runt på sydkusten på badplatser och cl!mpingplafser och spela r och 

sjunger. 

Under t ema t "Sydkusten för Kris- f baka varit samlade i Skanör och 
tus" har et t 20-tal ungdomar från Ystad, denna vecka har man slagit 
pingströrelsen sedan två veckor ti1l- upp s itt tält i Beddinge. Pastor Ber-

. til Dovelius Lund predikar och :unlg
domarna underhåller m ed sång och 
musik. Badplatser och calliiPingom~ 
råden har fått besök av de blåsare, 
gitarrspelare och dragspelsm"Usi:kan-
ter, som för tredje året i rad drar 
runt . på skå nska breddgrader. 

I Skegrie skola 
hölls på måndagskvällen sammanträ
de för 29 villaägare. Det var kommu
nen som kallat tiLl m öte för att av
göra om asfaltering eller inte skall 
ske på villaägarnas bekostnad. 22 av 
24 närvarande skrev på att de är 
villiga att betala högst tusenlapenn 
var för att slippa underhållet av 
vägarna i egnahemsområdet i Skeg- 1 
··e. 



fick Arriehesök 

Civilekonom Jann Westrup stod för visningen på Rydsgårds gårds svin
uppfödning. Fr. höger syns civilek. J ann Westrup, · Hans Hansell, B. 

Hansell, Nils Samuelsson, Henry Jepsson. 

Arrie RLF-avd. var på torsdagen tionellt komna svinuppfödningen vi
på en dagslång utfärd och studieresa sad€s av civilekonom Jann Westrup, 
i södra Skåne. Dagen kom att ägnas Rydsgård. 
huVTUdsakligen åt svinuppfödning och P.å hemvägen passad€ man på att 
första anhalt på resan var hos lant- titta in hos Brodda stuteri före den 
brukare Artur Rasmusson, Gylle, var- gemensamt anordnade måltiden på 
efter färd€n fortsatte till S:a Aby Svaneholms slott. Ledaren Nils Sa
och lantbrukare Yngve HQibro. Ryds- mu€l,sson, Arrie, omtalade att resan 
gårds gård fick efter kaffep:iUse~ i l som företogs i egna bilar varit syn
Stjärneholm besok och den långt ra- neriigen intressant och givande. 

Pensionärer i Skivarp 
var på trevlig utfärd 

Skivarps pensionärer samlade·vid Gamla Boo:s restaurang. 

En trevlig .utfärd för pensionärer- dersson, som framförde pensionärer
na inom Skivarps församling ·var l nas tack till dem som arrangerat ut
på tisdagen anordnad av Skivarps . färden. Eft'er ·någon timme fortsattes 
Röda korskrets och Abbekås kYrk- färden till Bosjökloster, där den 
liga syförening. Deltagarna, 120 da~ vackra rosenträdgården besågs. Man 
mer och herrar, samlades vid , fick också se klostret, där den s. k. 
middagstiden vid torget i Skivarp, stensalen väckte stort intresse. Visi
och med tre av de blå bussarna for ten avslutades med en kort men 
man över Skurup, Häckeberga, stämningsfull andaktsstund i kloster
Genarp, Dalby och Gårdstånga upp kyrkan. Färden hem togs sedan över 
till Ringsjön, där man gjorde uppe- Löberöd, Revinge och Silvåkra, och 
håll vid Gamla Boos restaurant. till Skivarp kom man på kvällen, 
Här hälsade kyrkoherde Agne Ek- alla glada och beiåtna över en verk

dahl välkommen till kaffebordet. So- ligt lyckad dag. 
len strålade just då, källarmästare!.-.--------------
Gr.ai).Il gjorde sitt bästa för att un- -, . 
der!)ålla sina gäster, och alla tycktes V ,('., /l ) 
ha det sköpt. Vilket också under- J(./ v O/ 
~'ök' •• f- di•pon•nt•n Emfrid /; /}7 



Bomullsmögel angriper 
skånska rybsodlingar 

-Av L.-Ä. MANSSON-
Arets rybsskörd synes bli kotastro fal i stora delar av S·kåne. E[ier 

att ha lovat gott resultat tidigare, har utsikterna på sina ställe förbytts i en bomullsmögelhärjad skörd, som tycks ligga uniler det normala. Oljeväxterna som annars ha r benägenheten att utstå de värsta sommarklimaten utan nämnvärd skada, har i år fått ge vika för sol
brist och rilrliga nederbörd. Inte p å många år har tillnärmelsevis så stor bomullsmögel kunnat konstateras. På vissa håll räknar man med en 3~0 procents skördeminsknin g, och en del lantbrukare har t. o. m. fått förhugga för att inte hel a odlingen skulle gå till spillo. 
Den cirka 10 dagar senare rapsen, tör att hugga. När väi hugJgning hade är t'ör tillfället svår att bedömma, börjat ooh undersidan av plantorna men även här kan man vänta sig att kom i dagen märkte han att det plantorna blivi•t angripna av mögel, som befarats hade skett. Av de 6 om så är fallet väntar miljonförlus- tunnlandens normalskörd beräknar ter det skånska jordbruket. man 40 procents minskning, då där-
Lantbrukare G u n n a r H a n s 0 n till sockerbetorna b1ivit onorSkurup, har cirka 6 tunnland rY'bs, malt dåliga och mistiga .. i de~ omsom för en knapp vecka sen stod l'åden kan man utan overdnft på

grön utan ett spår av mögel. På tis-~ stå . att årets skörd är av det sämre dagen fann Hansson att den gått slaget. -
över till annan färg, och beslöt sig Relmor G u n n a r K n u t s s o n, 

Lantbrukare Gunnar Hansson, Sku
rup, konslaterar stora skördaminsk
ningar p. g. a. bomullsmögel, efter 

tisdagsnallens huggning. 

lantbruksskolan Skurup har med an
ledning av bomullsmöglet gjort ett 
uttalande för SkD: 

Bomullsmögel brukar uppstå vid 
särskilt regniga och solfattiga som
rar,. men det är nu en del år sen vi 
sist var utsa1ta för detta i våra 
tra'kter. Jag ha·r vid en rundvand
ring kunnat konstatera att även 
lantbruksskolans odlingar av rybs 
har blivit ansatta, hur svårt är för 
dagen om ö j lig.t att uttala sig om. 
O Mögeln smyger sig på plantorna 
O tmderifrån, och en till synes god 
O skörd spolieras på några dagar 
[J allt under det att plantorna vitt
O rar ner. 



J Skurupsbo gör hackor på tackor 

Köpman Ma.urilz Mårtensson, Skurup, smälter efter den gamla heder-
liga metoden utomhus med öppen eld. 

* .An lever en dt'l äldre och mind-
re vanliga yrkeliArbeten kvat på 

landsbygden. Sadelmakerlema har 
·förstås inte gjort några sadlar på 
Ar, men i stället k~lnbllierat IhOp 
andra sy8selsättnlngar jäinte lädet• 

l med stora !!'at!onella smältugnär på 
våra järnverk. På fredagen kunde 
man dock fili.na att viss metallsl'näH
ning fortfårande föregår i Skurup i 
mindre skala. 

* Köpman Ma.uritl MArleMSOn lät 
smälta ner ett större parti bly 

arbeten. ef,ter gamJllalt rnön.tter. 
Gamla tiders smälterier ha>t ersatts Prlsemal på d'e gjutna tackorna \1'-a-
--~--~-------~=-( rierar doc~ från ~ka till veeka, och 

de gäller att sälja när kuren lir 
~ som bäst, 'bly väger som bekAnt c:) tullllgt, en form som syns pi\ bilden 

ovan väger cirka 16 kilo. Eftel'lfr.A.Ran 
~ / är stor och det blit o1ita.st lön för _.. · l mödan, även vid mindre rationella 
~ ·~ _smälterier. . 

l/, 



Hur mycket väger han tro? undnar flickorna Inga-Lill Holm, Maj-Britt Persson, Inger Håkansson, Birgitta Persson och Britt-Mari Ohlsson. Den som flyger lill ' väders är gubbalagels nestor Erik Karlsson. 
Ca 500 personer hade bänkat sig i går runt Rydsgärds fotbollsplan för att se matchen mellan Rydsgård s AIS och det jugoslaviska laget Balkan som inledde hembygdstirand et på söndagen. Vädret var strålande och de bägge lagen delade bt· oderligt på poängen då resnltatet slutade 2-2 efter 1-0 till Rydsgåt·d i halvlek. 

Matchen bjöd på ett smånätt och 
trevligt spel och publiken stortrivdes. 
Stm·trivdes gjorde man också sedan 
när gubbalaget mötte töserna, kvin
nans jämställighet med mannen har 
ju diskuterats mycket men tydligen 
har kvinnorna kommit ganska långt 
vilket resultatet av matchen utvisa
de, oa.;,~oi·t 4-4! Gubbarna var lus-1 tigt utstyrda i frack och andra färg
granna klädedräkter. 

Publiken fick också roa sig. Man 
fick nämligen gissa viktskillnaden 
mellan gubbalaget och töserna. Det 
sägs att kvinnorna ska äta mer än 
männen och således bli fetare och 
tjockare ,men hur ska man förklara 

de 175 överflödskilona för gubbala
get? 

Efter matchen blev det så föredrag 
av • kyrkoherde Andersson i Viilie 
som talade över ämnet hembygden. 
Därefter blev det musik av elever 
ur Bruno Eberhards musikskola. 

Rydsgårdsamatörrna gav sedan ett 
mycket uppskattat och bejublat lust
spel "En sjöman går i land". 

På kvällen följde dans till Wie
nors orkester. Hembygdsfirandet 
började redan på lördagskvällen med 
dans som besöktes av ca 1000 perso
ner. På onsdag fortsätter man fi
randet då det blir dans och som 
vanligt arrangerar Rydsgårds AIF 
och SLU. 

startade i går. Det va1· Kommunal
anställda, som inledde höstsäsongen 
med match mot SLMA. Knappt en 
timme efter tog Bröderna Anders
son sig an Transport. Resultat: Kom
munalanställda-SLMA 3-3, efter 
0-1 i första hruvlek. Matchen var 
mycket jämn och trevlig. Skånska 
Lantmännen ledde matchen med 3-2 
tills 15 sekunder var kvar av hela 
matchen, varvid man fick se sig från
tagen ena pinnen. Resultatet var 
dock fullt rättvist. Målgörare för 
Kommunalanställda: I. Jönsson 1 och 
U. Kristensson 2 mål. För SLMA 
gjorde K. Adolfsson 1, B. Lund
gren 1 och E. Bergm811l l mål. 

Matchen Bröderna Ande·rsson och 
Transport slutade med seger för 
Transport med 3-1, efter 2-1 i 
halvlek. Matchen bjöd på bra spel 
och semesteruppehållet tycks inte ha haft någon negativ verkan .på spelar
nas form. Om resultatet kan sägas 
att det var fullt rättvist, ehuru 
Transport utnyttjade sina målchan- l ser till hundrra procent. Målgörare 
för Bröderna Andersson var E. Hans
son. Tran·spo·rts mål gjordes av E. 
Svensson 2 och B. Kristiansson 1 mål. 

Skivarps CKF-avdelnlng 
ordnade en lyckad utfärd för sina medlernar och deras anhöriga. Med egna bilar for man på middagen från Skivarp över Ystad och Benestad till textilkonstnärinnan Sonja Sundners vackra, restaurerade Skånegård Nymölla i örup. Med fru Sundner som ciceron gick man runt i den gamla gården, varefter man i ateljen fick åse vävningen av gårdens berömda textilier. Många av damerna passade på att göra inköp av vävnader utförda på gården. Därefter gick färden till Sövestad, där Söve-Konsts atelje var målet. Med herr Sigvard Nilsson som ciceron fick färddeltagarna besöka ateljen, följa al'betet där och se och betmdra utställda alster av konsthantverk. Naturligtvis passade man också här på att göra förmånliga inköp. Utfärden avslutades med kaffe på Ystad Saltsjöbad. Vid hemkomsten till Skivarp på kvällen regnade det fortfarande. Det hade det gjort mest hela dagen, men med det prograr som upplagts, hade regnet inte to1 



Jättetraktor n1ed 130 hk 
levererad till Rydsgård 
En av Europas största traktorer har 

l i daga ma levererats tm Rydsgård s 
. Gods AB av Kullenbergs Maskinaf-

l 
fär i Skurup. Det är minister West
rup som nu köpt denna gigant av 
märltet John Deere 5010. Traktorn 
kan väl sägas vara något av lantbru
kets "Rolls Royce", d. v. s. den är 
dyr men kvaliteten uppväger priset. 
Det rör sig om en affär på i runt 
tal 75.000 kronor. 

Rydsgårds gods har ju tidigare haft 
en trakto.r av samma mä1~ke, men nå
got mindre. Denna gigant är på 160 
hk (Din) och de bakre däcken har 
ett mått på W / 2 x 32. Tjänstevikten 
är ])"å 7.350 kg och den totB!la läng
åenär 438 cm. Höjden utan båge 
är 2412 cm och totalbredden 243 cm. 

Det är den första levererade trak-
torn av denna storileken i vårt land. 

1 
men intresset har v>isat sig vara så 
stort att den så välkända gröna och 
gula fäJ.1gen kommer bli en aRt van-

l Hgare syn på våra svenslka åkmi- och 
fält. Efter lutget var denna traktor 
den i sänklass mest sålda och om

j tyckta trakto-rn. Traktorn är försedd 
med !hydraulisk styming, hydraul:i•s
ka bromsar, hydraulisk d.if~erential
spärr, hydraulisk trepunktslyft och 
två uttag f. utvändigt dubbelverkan
de !hydraulcylindrar samt reg]Ja.ge 

l för dessa. Växellådan är synkronise
rad med 8 växlar fram och 2 bak. 
l Dessutom är den försedd med kall
l startanordning o. de Luxe-föraresäte, 
som .garantera.r en ry.ggvänlig och 
sittr~ktig förarplats. 

På bilden ser man, den stora lraktqrn av märket' ,John Deere 5010 
betittad av fr . v. lantmätare Falkmen, civil ek. Jan n Westrup och direk-

1 

tör Ove Holm. Den gröna och gu la färgen ska åter b li den fongivan
de på fälten runt Rydsgårds gods. l hakgrunden den vackra kors-

virkeslängan på Rydsgårds gods AB . 

Traktorn förenar sty1·ka, st;r:Udighet som ·finns i standard manövrera · 
ocih kOTll!fort. Genom att •anvanda de l · ' • 
många hydraullska anordrrin.garna den1a 7 tons traktot' med största sä-

Rapsskörd • 
l Skurupshygd 

Här är, Ingvar Ekvall i full gång med rapsskörden 

Under söndagen och måndagen kunde man se lantbrukarna i sku
rupstrakten i full färd med rapsskörden. Den ska nu ha kommit så 
långt att ·den ska vara färdig att huggas. Skörden ser i allmänhet bra 
ut i år i skurupsbygden och d,et verkar som det myckna r!\gnandet 
inte !haft så stor verkan som man misstän.kt.e. ~, . 

Regnet och för lite sol !har gjort smått att hugga a·apsen ooh man !lwn
att Skörden i år är en aning senare de omtala för !Sk!D att rapsen s·åg 
än norma~t, men doc-k inte så myc- fin ut och således väntas sköl'den 
ket senare som frestades tro då reg- även där lbli normal 
net stod ISOm spö !i hac'ken. Hos lant- Äveneå kunde man se att rapsen 
brukaa-e Johan Ekvall å Römql:La bör- börjat falla h.os lantbr.uka·re lngvru: 
jade man ~·ed:an under söndagen !li.te Andersson i Svenst{)rp. 

·kerhet oc-h lättheL Användningsom
rådet fu: således inte beg~·änsat, då 
den är lättmanöv1·erad oc:h !hru- en 
mycooet bra framkomli-ghet. Dessutom 
är livslängden myciket J•ång. Bränsle
tanken rymmer 185,5 iliter och kylsys
temet-32,2 liter. Vid tomgång har mo
tor~ ett varvtal på 600 vanr per mi
nut ,ocp cylindervolymen är 8,7 l . 

Förlängt nyb;i•ggnadsförbtid 
i V enunenhög 

Lärisailkite'kten <tillstyrker förläng
ning av ,gäliLande , ny.by,ggnadsförbud 
för ett onu:'åde av MåSby, öremölla, 
Hörti!>möl:la, A!bhe'kås fislteläge <ich 
Dyibec!k dntill den 31 julli. 1967. För 
delar av området har dMk byggnads
planer !hunnit fär<Ji.gstäl:Las och · även 
fastställ;ts av länsstytrelsen' senast i 
maj Ii år. För deS&a gälJer icike !11\Y
by.ggnadsförbudet ooh inte heller de 
områden, som omfattas av fastställ
da strandskyddsbestäriunelser, vilb 
regler·ar by!ggnadsverksamlheten !här. 



Skurupspensionärer 
på trivselträff 

På bilden ses fr. v. Johan Ahlquisl, Johan Bengtsson, spelemanne" 
Wilhelm Gustavsson, Hulda Andersson, Sofia Skoog, Alma H!lllström 

och Anna Johansson. 

Ca 200 pensionäer hade i går l 1.igt, anordnar en spatk:J.;ubb. När 
bänkat sig på Skurups Folkets park, r . '1: sedan :fiått illwp 1ii:Hräcliligt med 
dit den s. k . "trivselträffen" nu n . ..del tar man helt sonåka och T€:Se1· 

hunnit. Trivselträffen går ju runt tiH landet eliler land3kapet. V1da·re 
hela Malmöhus län under ledning •berövde han oH)ta former av hobby
av konsulent Frans Carster. Och arbete för pensionäl'er odh sist men 
trivdes gjorde man i det härliga inte minst pensionärsgymnasti!k:en, 
solskenet. som :nu i Malmöhus Hin !kan rä!kna 

Det började med a.tt den tongi- med över 1.500 medJemmar. 
vande medlemmen i Malmö :pensio- Etter !konsulent Carstens in<tre~
närsorkester Albin Andersson spela- ta framförande sjöng Skurupspensio
de för de församlade, varefter Sku- närernas sångkör, vare:ft€:r det sedan 
ru,ps pensionärsförenings ordförande blev dags för en liten fickrevy av 
Jdhan Jönsson !hälsade vä1kommen. Gunnar Lindskog med fru . 
Därefter blev det sång av pensio- Kadife serverades och eft:er kadifet 
närskören i Ystad. Ett llllUSikinstru- hade man en Liten' allsångsstund. 
ment av det mera ova!iligare slaget Träffen avslutades med dans med 
tralkterade sedan Alliin Andersson. musilk av Alibin Andersson odh 
Han spe1ade näml1gen på en ~ag- Gunruu· Lindskog. 
deburgare, på ett närmast · virtuost Den här "trivsel1:!1äfifen" 'kommer 
sätt. att besöka inte mindre än 25 platser 

Konsulent Frans Carsten ta:Jade i Malmöih<U5 iän. Manibörjade i Yst<1d 
därefter om ohka IOTilller av syssel- oc!h kommer att sluta i Höganäs. Pro
sättning för pensionärerna. Bl. a. be- g.rammet finansieras delvis av ett 
rättade han att man på flera ihåhl anslag f!1ån landstinget och. är up,p-

1 

startat språ'kc.irlklar ocl'n resevel'lk- lagt på ett sådant sätt a,1Jt det verlt
samlhet. Reseverksamheten går till så !igen gör skäl för vinjetten "triv
att man samlas och studera ett Land J selträ:fif", åtminstone tyckte Slrurwps
eller landskap under en tid oc!h sam- pensionärerna det. 

, ;' . l , ,~ 

~ t v 

Nu .. ar det kornets tur 
Det är bråda dagar för Ingvar digare, men med hänsYn tlll det dl

Andersson i Svenstorp. Knappt hade liga väder vi haft i sommar så är 
han satt igång med rapsskörden det dock tidigt. Det är de fina da
förrän kornet också var färdigt. På garna med torrt och soligt väder vi 
måndagskvällen kunde man se !ng- haft på sistone, som påskyndat mog
var Andersson i full färd med skör- naden av kornet. När SkD hade si
den av kornet. na vägar förbi Svenstorp fick man 

Nu hör ju till saken att det är ett\ se Ingvar Andersson l full färd med 
vinterkorn, som naturligtvis är ti- skörden av det gula fältet. 

l l , : 

r~ ·- ['l 



60 personer anställes . vid 
ny storindustri i Skurup 

Ett preliminärt köpekontrakt har upprättats av konununahlämndens 
ordförande i Skurup Gunnar Larsson med ett storföretag i livsme
delsbranchen. Bolaget har köpt en tomt på industriområdet vid Sva
neholmsvägen. I avvaktan på bolagsstänunans beslut har företaget bett 
att få vara anonymt. · l' 
Storföretag·et !kommer att syssel- två miljoner kronor. Dessa Idkaler i 

ätta inte mindre än ett 60-tru per- kommer att by!!§gas på ett område · 
oner, varav troligen 50 kvinnor och som har en yta av 10.()00 'kvm och 
O män . .Ännu har man inte ansö!kt är beläget långst upp i den nord
m något bYJggnadstillstånd men så viistra delen av industriomr-ådet V·id 

mydket är klart att storföretaget Svaneholmsvägen. 
kommer att uppföra lokaler för c:a 

KVINNLIG ARBETSK:RA.Fr 

Tre kr kvm för 
Som bekant saknar Skurup redan 

nru ik.vinnlig aflbetskraft oclll det !kom
mer alltså att b1i ytterli-gare efter
frågan på den när detta företag star-• d t •t tj tar sin produktion. lfl US fl 0ffi'\Cf Arbetsförmedlingen !kan meddela 
att det har funnits inte mindre än • Sl 70 lediga platser för kvinnor i juli 

l .rurup månad. Detta skalll man ikarulke inte 
'- dra alltför själV'klara slutsatser av 

Vid Skurups industrikommittes se- eftersom ~et har. rått semestertider 
naste sammanträde beslöts bl tt och då ar .. alltld efterf;ågan på 
k · t · sk nhA · a. a arbetskraft storre. Men troligen kom-

ommit en all a lla hos kornrnu- f" ta t tt få · å · h 1 
nalnämnden om ett anslag på 4.000 mer ore ge a VISSa sv _ng ~-

kr för sin verksamhet 1966. På upp- :d~~f att skaffa personal till sm ···········;.~~;;;: 
drag av kommunalnämnden skall in- · Il 
dustrikommitten föreslå pris på in- OMFA'ITANDE Kommunalnämndens ordförande '· 
dustritomter. Aktuella var de tomter FöRHANDLINGAR ' ' 
liOm gränsar till reningsverket. -Gunnar Larsson har skött förhand-j' 

Kommunalnämnden rekommende- Beslutet om att förlagga industrin lingama med storförelaget 
rades att utta ett pris av tre krohor till Sikurup ikan tyckas ha ko~t 
per kvm. I priset för de tomter som mycket Öv>err-askande, men så är in-----------------' 
ligger omedelbart söder om renings- te falle~. Det _har v:'lrit många och 
verket skall planeringskostnader ingå. långa .~orhandlmgar 1 ~e~ .~!sta som 

Industrinämnden beslöt också hem- har foregått det pr·elunmara kon
ställa hos kommunalnämnden att he- traktet. 
la den höjd söder om reningskerket För':_ta,get skall ~illträda I.':larken 
som skall utgöra upplagstomter pla- den forsta oktober 1 år ocih forst då 
neras redan under september månad skall man lämna in ansö!kningar om 
1965. byg-gnadstil.lstånd odh andra erfor-

Verksamheterna inom industrikom- derliga handlingar. Det kommer allt
mitten har nu fått sådan omfattning s~. !l·tt dröja en tid .. innan __företag~t 
att ledamöterna har svårt klara arbe- bor)ar by.gga och annu langre tid 
tet på ordinarie fritid. Man beslöt innan prod,~ktionen startar · och då 
därför hemställa att skolstyrelsen l har kans~e ~roblemet med ar-bets-
medger herr Per Sjödin tjänstle- lrk_r_aft_ e_n_ los_ t_ sl..::gc... ________ _j 

dighet för offentliga uppdrag med 
förslagsvis sex veckotimmar utan lön. 

Dagens fyra generationer häTstammar fTån Ev e·rlöv och består av 
f lantbrukaren Nils Persson Eve'rlöv, hans dotter Ruth Larsson Börr
in.ge, dottersonen lantbruksbitr. Nils-Eri k LaTsson Solberga och hans 

son Jörn. 
{Foto: Sernert Skurup) 



Janstorps IF firar 20-årsjuhi ,_eum 
med stora festligheter på Ponderosa 
l år firar Janstorps idrottsförening 

sitt 20-årsjubileum. För att göra sa
ken litet uppmärksammad och för 
att samtidigt förstärka föreningens 
kassa har man anordnat en fest som 
skall vara i tre veckor. Naturligtvis 
blir det inte fest varje dag men var
je veckända skall föreningen anord
na dans på sitt dansställe Ponderosa 
- Slimminge Bygdegård. Man har 
också tagit dit dulttiga artister för 
att kunna locka så många männi
skor som möjligt. 

Som Sk:D redogjort för tidigare hai" 
föreningen lagt ner mycket ar·bete 
på sitt kära Ponderosa. Man har bl. 
:1. byggt ett tak över dansbanan, så 
de som besöker den behöver rote 
tänka på vädrets makter nä:r de går 
ut för att dansa. Vidare har förening
ens medlemmar målat och snyggat 
upp cafeet som samtidigt är ett 
klubbhus där spelarna samlas över 
en kopp kaffe efter avslutad träning 
eller match. * Man räknar med att sammanlagt * har klubbens medlemmar lagt ner * 3.000 frivilliga arbetstimma!l'. Det* ta ll'l'bete har utförts av ett tiotal * personer som arbetat dag som * kväll under sin semester i fyra * veckor utan någon som helst er* sättning - förutom den personli* .ga tillfredsställelse det * ger att arbeta med något ideellt, * förstås. 

Samtidigt med männens arbete har 
fruar och fästmör gjort sin insats 
genom att v·ara behjälpUga med kaf
fe och bullar i pauserna. 

!Men naturligtvis gM- det inte att 
&ltadkomma en ombyggnad av det 
här slaget utan kontanta penga~·. Där
för har föreningen begärt - och fått 
- ett anslag av kommunen på 8.000 
kronor. Men den stora a~rbetsinsats 
som satts i gång av medlemmarna 
måste ändå till för att hålla kostna
derna nere. 

Damerna hjälper till så gott de kan. Här springer Karin Nilsson med 

kaffe åt sin man, lagels målvakt Nilsson 

Ponderosa. Där får de se Sys k o n
s ex t e t te n T h e a· en som gjort 
sig mycket populär genom ett väl 
genomarbetat scenprogram där det 
förekommer både vokala och instru
mentala inslag. Klockan 21 kommer 
unga B a r b r o L a r u p att låta sin 
ljuva stämma höras. Kanske presen
terarr- hon Styva linan - hennes mest 
kända nummer som hon gjorde stor 
succe med i televisionen? Under he
la kvällen spelar G ert R igne lls 
or !rester. 

JENKA-TÄVLING 

K r a s s o w s o r k e ~ t e r från Lund 
kommer sedan att välja segrarparet. 

Söndagen kallas stcxa Show-dagen. 
Då kommer T e d d y- b o y s orkester 
att stå för dansmusiken medan R a y 
A d a m s s h o w blir extra plllblik
magnet. 

Den sista av de tre helgfesterna 
kommer lördagen den 21 '<iå W i e n
n a s orkester spelar dansmusik och 
trion A n n, L i n d a och M a r i e blir 
kvällens speciella gästartister. På sön
dagen den 22 blir det avslutnings-

. fest på idrottsplatsen men ännu har 
inte något program spikats. Dock 

Sedan fortsätter dansen i två vec- kommer det att bli en stor familje

kohelger :framåt. Den 21-22 bjuds re~~t är alltså mycket som Janstorps 
FINT PROGRAM bl. a. på en talangjakt där vem som 'd f · k tt b· d · 

k .. 1 · h ·· tt 1 rotts ören.mg ommer a JU a sm l 
På lo··rdag stadar den lång:a festen helst an ·anma a slg oc gora e publik' på - och man hoppas och 

·uppträdande på srenen. Anmälan kan d k> ll k k t 
med dans på Ponderosa. Det är färs- ske redan nJU till idrottsföreningen tror att et s a omma myc e 
ta gången man dansar under tak tel. 40 941 riktnummer 04ll. folk att se deras program .1.000 per-
och inom idrottsföreningen är man soner har man räknat med denna 
mycket spänd på hur publiken skall Den helgen blir det också en jen- första lördag-söndag och resultatet 
reagera. katävling där det gäller orka hålla från denna får bli utslagsgivande vad 

Denna för~ veckända kallas för på längst men ändå dansa sn'Y·ggt ooh beträffar publiktillströmningen i fru-t-

invigningsfesten. D!t kommer dan- 1 ~o~rd~e;;;n;t;J.i;'.g;,;t~E~n~;ju;;;r~y~fb:,;e,;;s,;;tå,.en==d=e==""a .. v.:...s_ä_ttn_in_:g_en_. -------,----
sen att ·tråd•as till musik arv C o u r t lr 
E r n i e s orkester. Den haT bl. a. b' 
gjort sig mycket populär i Malmö- · D 
trakten. Kl. 22 bjuds Ponderosa- c /!.J l ( 
publiken på något alldeles extra. Då " r l b 
kommer den från bl. a. både svens- l_/ 
ka och danska eurovisionsschlagern 
kände sångaren och spexaren O t t o 
Branden bur g att framföra sitt 
scenpro gram. 

Den stora familjedagen har man 
döpt söndagen till. Då kan pappa 
och mamma ta med sig barnen till 



Ombyggd lastmaskin 

hjälp i skördearbetet 
- Av PER BJöRNöR - byggt om en lastmaskin av märket 

Trots att mP.knaiseringen är långt BM 350 så att det går att s~örda 

utvecklad inom jordbruket finns det raps med den. Detta gör att skörde

fortfarande plats för privata initia- arbetet går fortare. 

tiv och egna uppfinningar. Det se- Lastmaskinen gå1· nämligen myc

naste inom det området kommer från ket fartare och ha·r en mycket liten 

Skurup. Där har Sigurd Jönsson vändradie vilket gör att vändninga:r- ' 

Sigurd Jönsson, Maskinen är alldeles utmärkt och kommer till stor 

användnin· 

na går mycket snabbt. Sikten blir 

dessutom mycket bättre om man jäm

för med en traktor av traditionell 
typ. 

Sigurd Jönsson har gjort allt a-r
bete själv: Han har satt på ett fram
d:rivande kraftöverföringsuttag samt 

byggt på en extra plattform för hug
garen. 

Inga stol'a förändringar som synes. 
Och man återställer maskinen till en 

lastmaskin genom att skruva av 4 

bultar. 
Kapaciteten blir mycket större. 

Man räknar med att den nya maski
nen skall kunna arbetå 150 procent 

snabbare än vad en vanlig traktor 

med huggare kan göra. Detta gör att l 
man kLarar av ca 3 tunnland i tim
men mot två för en traktor. En av
sevärd tidsvinst. 

Huggaren a1·betar på högre höjd, 

•Tilket gör att stubben blir högre. 

Maskinens förare Sigurd Jönsson, 
som är son till ägaren: 

- Om man får högre stubb så 

lägger sig mpsen bat.tre och blir där
med lätta-re att komma åt. 



20-åriga folkpensionärsföreningen 
har utfört betydelsefull gärning 

Hur ligger det till med bostads
tilläggen för pensionärerna? Vem ha
de chans att få bränslebidrag från 
kommun.Pa? Emil Ekdahl känd sku
rupsprofil, stod där i storål. salen på 
Skurups Folkets hus och öste ur sitt 
rika kunnande. Nedanför honom, vid 
kaffeborden, satt något 100-•tal Sku
rupspensionärer och lyssnade tack
samt till ordförandens ord och ham 
tips och då man skHdes At var till
fredsställelsen stor. Folkpensionärs
föreningen fyller faktiskt en stor 
uppgift. 

Så har det varit - så är det i dag. 
För 20 år sedan 1lamlades 30 pensio
närer för att grunda en av dagens 

' viktigaste skurupsföreningar. Nume
ra är det några hundra pensionärer 

: som samlas varje gång det hålls mö-
1 te i Folkets hus stora sal eller, un
der sommaren, på Svaneholm. Folk-
pensionärsföreningen har för Sku
rups vidkommande blivit en faktor 
att räkna med. 

Det började egentligen den 19 
(somliga säger 20) augusti 1945. Mag
nus Persson, mera känd som skriben
ten Nemo, fanns där liksom H Nor
Ung och Alfr. Hansson och O Ols
son, Ingrid Jacobss'on och några till folkpensiasom sedan utgjorde styrelsen. Me- närsföreningen Emil EkdahJ till-ningen var att man ämnade starta sammans med makan Ida. · en fören•ing som skulle tillvarata .--->--------------~ folkpensionärernas intressen. 30-

1 talet medlemmar sade ja, styrelsen 
konstituerade sig, årsavgiften be
stämdes till 1,50 (vilken också kunde 
betalas halvårsvis) och ett stort . steg 
hade tagits mot ännu bättre fäirhål- · 
landen för folkpensionärerna. l 

Man gick på i ullstrumporna. Mag-

l 
nus Persson har ju alltid varit en 
av dem som drivit på och lrckats få 
saker och ting uträttade. Redan sam
ma är samlades man till julfest, 
vid vårmötet 1946 var det dags disku
tera utfärd till Svaneholm och sam
tidigt fick man gamle kommunal
mannen K A Persson att demonstre
ra ritningarna till det blivande pen
sionärshemmet. 

Men det gällde från början att 
även lägga in underhå:llning i mö
tesprogrammen. På hösten 1946 fick 
man Frälsningsarmen på besök (och 
de sångarna återkom sedan ofta så 
länge armen hade skurupskår), ett 
år senare fick man Skurups sago
stunder att underhälla och 1948 hölls 
pensionärernas dag. 

Naturligtvis skulle det vara stil 
över sammankomsterna och en del 
andlig kost skadar aldrig, resonerade 
man inom föreningen. Så kom nuva
rande kyrkoherden Gunnar Wallin 
att un alla år bli en ofta och 

sedd f(äst hos folkpensionäre 
n· . Inte minst prästmannens sån 
äckte föreningsmedlemmarnas sto- ' 

ra förtjusning. 
Mötena hölls på Htet olika håll, 

sommarmötet 1949 t ex i prästgär
den, varvid man hade tänkt föreviga 
deltagarna men till sin förvåning fick 
konstatera att "fotograferingen" en
dast blev en mörk rulle! Några .Jr 
senare tog man det säkra framför det 
osäkra och bad Skurups "mesta" fo
tograf, Hans Sernert, att vara med 
och plåta sällskapet. Nu fick man de 
bilder man trådde efter. 

Fortfarande höll Magnus Persson
Nemo i ordförandeklubban. Han ha
de tid för det mesta. 1950 ordnad 

an med utfärd till Österlen, ett ar 
se e fick man en inbjudan från 
NTO om en teaterresa och 1954 dis
kute~·ade man rent av en långresa 
till Blekinge, 

Nu var man dock en smula skep
tisk. Skulle man orka med en sådan 
tripp, undrades det men en 90-åring 
i föreningen reste sig och sade, att 
för hans del var det då , inga prob
lem. Och så blev det beslut på sa
ken. 

Den ekonomiska sidan av saken 
l var naturligtvis, tidvis ett problem. 
Köpingen visade dock av och an sin 
generositet och anslog 200 kr, ar
betarekommunen skänkte regelbun
det välkomna slantar och ' så växte 
ju organisationen som 1955 blev så 

pass medlemsstark att den under på
gående möte fick flytta från lilla till 

1 
stora salen på Folkets hus. 

Gymnastik och sångkör 
Det var också den 2 januari 1955 

som Magpus Persson bad att få över
Jämna ordförandeklubban i nya hän
der. I tio är hade han med den äran 
skött sitt uppdrag. nu var det Emil 
Ekdahl som fick ta vid. Samma år 
diskuterade man också bUdade av 
en syklubb (som inte blev till förrän 
tio år senare) och ett är senare 
tog man ett stort steg och gick in till 
köpingen med förslag om höjda bo
stadstillägg, Priserna hade rasat i 
höjden och det hade blivit svårt för 
pensionärerna att klara sig på sina 
inkomster. På kommunalt håll för
stod man att något borde göras för 
att göra livet lättare och så trädde 
de nya bostadstilläggen i kraft i juli 
1956. 

Emil Ekdahl var också mannen 
som ville ge sina föreningsmedlem
mar fakta, klara fakta, om de rättig
heter de hade som folkpensionärer. 
Så blev en del av sammakomstema 
till rena rådg~vningskvällar där mån
ga folkpensionärer fick reda på hur 
och var och när de kunde söka det 
ena eller andra bidraget. Undra på 
att föreningen växte till och fick allt 
ler medlemmar. 

957 var det så dags att rösta om 
A och naturligtvis tog man även 
här ställning. Ett är senare skapades 
en blomsterfond, 1959 kunde man 
roas av en amatörrevy som hälsade 
på och samma år kunde många gam
la med tärar i ögonen följa Lucias 
och tärnors gång' genom stora sa
len på Folkets hus. Margaretha Lind 
sjöng för folkpensionärerna och Ed
vin lmsjö från Malmö kom och 
ber.. a de på sitt roande sätt om folk
p sionärsrörelsen. 

1961 kunde ordförande Emil Ekdahl 
konstatera att medlemsantalet nu 
var uppe i 174 och alltså nått så j 
högt' man någonsin kunnat önska. 
1963 avgick Emil Ekdahl från ord- 1 

förandepo,sten och samtidigt avgick 
hans maka Ida, två pensionärer som 
betytt oerhört mycket för folkpensio
närsföreningen i Skurup. I Emil Ek- l 
dahls ställe valdes till ordförande 
hr Alexius Hansson. 

Och så blev det en ny tid och nya 
ideer. Förra året diskuterade man 
hobbyverksamhet, en fråga som dock 
bordlades, man kom också upp med 
förslag om gymnastikgrupp som se
dan realiserades. Så hov man upp 
sin röst och bildade en välsjungan
de sångkör och bildade en syklubb, 
som även den är mäkta aktiv och 
började rent av diskutera frågan om 
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Kull Tre: 

,Handboll, schack och skönhe,tsvård 
' 

lockade. elev~e·r den tr~dje lovdage·n 
Drygt halva Kul i Tre-programmet 

är nu avverkat och det . finns inga 
tecken, ~om tyder på att de skolle- , 
diga skurujlsungd.omarna har ,för av• . 
Bikt att ta det lugnare de återStåen
de ' lovdagarna. 'onsdagen ägnade åt
skilliga e,levei" åt handboll, schack 
och skönhetsvård vilka . samtliga 
eveneJ;lll!ng. var fÖrlagda ,till nya sko· lån. J • • J l .t ,, ' • 

~ S~Ö~' Intresse ti11djrog sig hand- , 
•: qollsmatcherna i grrthdSkolans GIF:s. 

och Skurups AIF:s regi ' och med adj. 
Knut Andersson som ledare. I turne
ringen. tävlade pojkar från årskurs 3 . 
och uppåt. Hela eftermi(idagen ni~ste 
man ta i anspråk för att sälla fram 
segrarna l de olika klassgrenarna. 

TurnerJngen b'jöd på många trevli
ga och underhållande matcher, 
stundtals ganska spänminde och då 
"tände" det. _på ·den .. ganska· så väl
fyllda läktaren. · Grundskolan har en 
hel del lovande handsbollspojkar, in

U~f,-Johansson (t v) och Bertil; Mc'!rtenssf>n var ndgra av ae.skurups• · 
elever som ställde upp i schackturneringen. · . ·. 

tll !D.inst ·i de yngre åldersgrupperna, m et som. man skulle önska men på 
. det. visad,e gårdagens matcher. onsdagen hade man lagt in ett ty-

.I teckningssalen tävlades det heia piskt flickmoment. Det VIll' en lektion 
dagen i tysthet. Där höll schackspe~ i skörthetsvård som hölls av fröken 
larna tili med sina strategiska tan- Ode från Robertinstitutet och med 

. kar kring löpare, torn .o(!h rutor. Den Knutssons Färg som arrangöw. Hon 
som trodde att man bara skulle finna gav värdefulla tips om hygien och 
stora gossar runt vid brädena bedrog allmän kroppsvård samt lärde Ut hur 
sig. Några småkillar ur · fyran som man: använder olika preparat rätt. 
tävlade sinsemellan visade att åldeni'- En av töserna plockades fram och gränsen l'igger lågt. fick en gratisbehandling odh kam~·a-

Fiickornas intressen är !kanske inte tema därmed en praktisk demonstra
s,ä tillgodosedda t Kul i T.re-program- tion av vad som tidigare sagts. 

Resultat: 

Handboll, åk 8-9: l) l.ag Roland
Rasmusson 2) Lag Carsten Råkans~ 
son. Ak 6-7: l) Lag Jörgen Malm
qvist 2) Lag Hans- J Schönning, Åk 
3-{): l) Lag Lars J Nilsson 2) Lag 
Nils B Hansson. · · 

Schaok, åk 8-9: l) Alf Hötzei 9G:1 
2) Per-Ola Nilsson 9G:s. Åk 6-7: l) 
Anders Sandström 6A 2) Ulf Johans
son 6A. Åk 4: 1)., Olle Sandströ-m 4A , 
2) Peter Rönnerfalk 4A.· · 





_l:l'g!:r Lö-nn~orn L 

·ö-ver sv. rek'ordet 
mästarform 

två o 

ganger 
. Inger Lönnborn, .en. av Skurups l kordet för damer, vilket lyder på 362 
skytteförenings skarpaste skyttar, är p: Det var andra tävlingen i följd hon 
för· närvarande "i sitt livs fo~m". Vid passerade rekordg;ränsen. 
föreningens senaste tävling, som gäJJ~ Detta till ti'Ots får Inger Lönnbom 
de månadspokaler .och Hans Hans- inte skriva sig svensk rekordhåller
sons 1:\_ederspr.is, överskred hon med ska. Nationsrekord får nämligen ba
.fem poäng det gällande svenska re- ra sättas ·Vid SM. Nu hoppas man ba

ra att hon kan konservera, eller rent
av förbättra, formen till SM-tävlin
garna i höst. Fröken Lönnboms re
sultat vid senaste tävlingsomgången, 
367 p, skulle vid fjolårets SM gett en 
'mästartiteL Men kanske har den. na
tionella konkurrensen skärpts sedan 
dess. 

Resultat, hu'!'udklassen: 1) Inger 
Lönnhorn 367 p 2) N G Olsson 363 3) 
Kurt Andei·sscin' - 362. Juniorklassen: 
1) Claes Lönnhorn 97 2) Benny Lönn
horn 94 3) Bo Mårtensson 94 4) Uno 
Larsson 92 5) Peter Rönnerfalk 90. 

Nästa skjutning bJ.ir i dag och kan 
lämpligen, tas so~ . t,räning inför~
teföreningens in bjudningstävling i 
morgon kväll i . vilken ett 30-tal skyt
tar från Svedala, Beddinge och Ge
narp deltar. 

På söndag anordnas förbundsfält
skjutning med utgångspunkt från 
Börringa bygdegård. Denna tävling 
skulle egentligen ha gått i söndags 
men fick• inställas på grund av dim
man. Då hade man 487 förhandsan
mälningar men denna gång beräknas 

Inger Lönnborn. närmare 600 skytiar ställa upp. 



SM i blomsterbindning 
Skurupsbo titelförsvarare 

Knut Olsson tillsammans med sina 

Kommer Skurups stolthet när det gäller blomsterarrangeinang att 

Atef få ett bevis för sitt kunnande? Vår internati,onell.t · kände bloms

terexpert Knut Olsson kommer inom kort att åka upp. till Norrköping 

för att där deltaga i Svenska Mästerskapen i blomsterbindning. 

Sitt mtemationeNa ,genombrott tielk. Knut Olsson är titelförsvarare och 

den d'\llkti,ge lblo:mster'bndaren i Reno därmed automatiskt med i tävlingen. 

i !Italien i rvinJtras och frågan är om Hans meditävlare ihar däremot fått 

han ikan ha behållit sitt krunnande. gå igenom olika uttagrtin®stävlingar. 

Vi ~8.1" !Knut Olsson själv: Det är en deltagare från .vm och 
· var Andersson, Landskrona. 

- Det är svårt att säga. Det finns Tävlingen går i samband med 

d. många faktorer som spelar in. blomsterhandlarnas årskongress som 

Man måste t. ex. vara inspirerad den i år alltså har förlagts till Norr-

dAgen tävlingarna går. köping. 1 

- Det beror också på vilken sorts Knut Olsson va'!' själv litet försik

b~ommor man får. Det är hemlig- tig i sitt uttalande om sina chanser 

stämplat ända till start vilka blom- i tävlingen. Men ser man til1baka 

mor som skall användas och hur ar- på hans \idigare meriter vågar vi 

rangemanget skall se ut. Sedan är håde tro och hoppas på att han skall 

det dessutom tidsbegränsat så det ha .ganska -stora dhanser att behålla 

jäller att vara snabb i nyporna om sin mästaditel sorri Sverige Blomster-

man 'skall hinna med. bindares kung. l 

Fyra generationer 

- F lantbrukaren Nils Persson i 
Everlöv, kan räkna sin släkt i fyra 
generationer framåt. Här ses han 
tillsammans med dottern fru Ruth 
Larsson, Börringe, dottersonen Nils
Erik Larsson, Solberga, och dennes 
son och Nils Perssons barnbarns
barn Jörn, 5 månader. j 

(Foto: ·sernert, Skurup) . 1 

f 



USA-resenär ·åter hemma i Skurup 
För en tid sedan berättade 

Skånska Dagbladet om en kvartett ' 
skåningar som reste 'till U~A på 
studieresa. Det var en grupp om 30 
stycken chalmerister som skulle se 
det land som kommit längst inom 
det område ungdomarna studerar -
nämligen kemi. Nu har de kommit 
tillbaka efter en månads lärorik och 
avkopplande tid i föregångslandet 
på andra sidan Atlanten. Vi sökte 
upp en av deltagarna Bengt :r<ils
son från Skurup och ·bad honom 
berätta vad de sett och vad de 
gjort under sin tid i USA. 

Naturligtvis är det svårt att samla 
intryck från en så omfattand·e resa 
på några dagar, men: Bengt hade än
då mycket trevligt att berätta. 

* Gruppen har varit borta i 30 * dagar' och under den tiden hun* nit med inte mindre än tio stu
* diebesök på USA:s och världens 
* största bolag. Naturligtvis har * man sökt sig till bolag som syss* laJr med kemiska produkter som 
* t. ex. Kodak, Good Y ear och Du * Pond. Det är huvudsakligen des-
l* sa tre studiebesök Bengt berät-

1 !
** tade om eftersom det var de som 

gav mest både rent studiemäs
sigt sett och då var de största 
och mest kända. 

Kodak-fabrikerna ligger i Roches-
ter, New York oc!-1 det va.r först 
och främst forskningsavdelningen 
som intresserade den svenska grup
pen. Där fick de reda på att det var 
inte bad·a filmforskning det stora 
företaget sysslade med. Nej, det var 
kemisk forskning ö·;er huvud ta-get. 

, Mest imponerade ka.11ske- den mole-

l kylardestillation som man endast ha
de en teoretisk uppfattning om in
nan besöket. Det var alltså mycket 
värdefullt att få se den i praktiken. 
Det ä:r ett destillationssystem där 
man kan skilja ämnen med samma 

j kokpunkt åt. · 
usA-resenären Bengt Nilsson med några av sina minnen från USA 

Gruppen fick mycket ingående ta * 
del av jUla försök och experiment * 
man sysslade med på forsknings- * 

avdelningen. * 
inbakat .j plast. Det behöv.s verk
ligen :på ballongerna som. får ut
stå mycket ihård behandling av 
väder och vind där de svävar högt 
upp i luf-ten. 

- Själva filmtillverkningen fick vi * 
inte någon uppfattning om, berättar 
Bengt. Den skedde helt i mörker 
och det var alltså inte så lätt för 
oss att se på. Ganska anmärknings
värt var att de som arbetar i mörkret 

!får mycket bättre ögon än andra. De 
sparar sina ögon under arbetstiden. 

Hela forskningsavdelningen låg i 
en stc.<· bunker som är väddens 
största. Den byggdes under !kriget 
då man tillverkade luftskepp i den 
men sådana farkoster har nu blivit 
oanvändbara och få!" lokalen tas i 
bruk till nå-got nyttigare. 

* det alltför dyrt eftersom det än
* nu bara står på experimentsta
* diet. Men så småningom slåi!' 
* det kanske ut all läderhandel. 

Du Pond var den firma som upp
täckte nyheten och har alltså sin 
produktion huvudsakligen upp
iagd på detta. Man arbetar inten
sivt på att färsöka förbättra kvali· 
teten. 

ARRANGERADE SJÄLVA 

l GOOD YEAR-

ö VERRASKNING 
När den svenska gruppen kom 

till Good Years fabriker möttes de 
av en över.raskning. iDe hade väntat 
sig en gununiosande· fabrik där man 
blott och enbart sysslade med .gum
mitillverkning. Men så va~ inte fal

- Men Good Year hade naturligt- * Men den svenska .gruppen var 

vis forskning i gummihänseen- * inte enbart på studiebesök unde;r 

de också. Deras försök att få fram * sin resa. De hade anordnat den 

ett däck som inte tjuter i kurvorna * för att kunna koppla av fvån stu
var mycket imponerande, berättar * dierna i Sve.rige och samtidigt se 

Jet. 

Bengt. * litet av landet. 
- Det giillde att prova sig fram * Elj!verna hade själva arrangerat 

till ett visst mönster och det sköttes * allting. Tre fjärdedelar av kost· 

* * * * 

av en datamaskin. Man matade in ett * naderna stod svPnska industrier 

fotografi av däcket och genast kom * för medan de betalade det reste· 

De fick i stället -se ett omfattan- det ut uppgift som talade om däckets * rande själva. Lit.et pengar hade 

de ;rymdforskningsprogram dä'-' kvalifikationer. * man fått ' in på sin egen verk

Good Y ear tillverkar bl. a. bräns- Inom en in-te alltför avlägsen fram- * samhet som t . ex. karnevalen l 

lebehållare till de nu så aktuella tid kommer alla däck att tillverkas ~*:_..::G:..:ö:..:t:.eb:.o::.:r:..::g::.. _-::;_r-T __ --:;-~::::--
Polaris-raketerna • och delar till t av plast, påstod Bengt. Så lån~ .!:J ..---.._ ..-- f 1:::-
Gemenyprojektet. ar alltså forskningen kommit. <-..., 1"- \/ l' 10 '; 
iDe fick också se väderleksbaJ.- ,_..,/ <..!.. 
longer av ett nästan aförst.öt1ba!rt t .. .' 

material, Det var lhluminiumfolie 

l! 
l! 



l VÄRLDENS STöRSTA 

l !Eleverna fick se mycket som !kunde 
kallas världens största. USA-medbor
garen är ju mycket stolt om han kan 

Med på resan följde professor Har
ry Svensson från Chalmers som fun
gerade som reseledare. Han skiitte 
alla underhandlinga~· med industri
erna i USA. 

sätta 'Xireatest in the world" på sitt 
visitkort. 

Bengt !Nilsson berättar att de alle
sammans var mycket imponerade av 
det stora landet i väster. Det fanns 
så myck-et människor. På . en bad
strand i Atlantic City badade 270.000 
personer samtidigt på den en mil 
långa stranden. Där fanns affärer och 
nöjesplatser. 

* * * * * * * * * * * * 

l~ 

Världens största !kemiska ind~
strier ligger i Wilminton, Delawa
re. De heter Du Pont och syss
lar mest med plastforskning. 
Bland de senaste nyheterna på 
forskningens område har . man 
kornmit på ett nY'tt !konstläder 
som inte går att skilja från rik

- Det var som Kiviks marknad 
har i Sverige, kommen,te,ra~e JW,ngt. 

GÄSTV ÄNLIGA 
tigt läder varken till utseende el- '- Det . bästa intrycket vi fick av 
ler egenskaper. Det har en fördel USA var att alla är så gästvänliga. 
framför läder: Det släpper ige- Vi bodde hos familjer under några 
nom luft men inte vatten. Allt- dagar och vi blev genast behandlade 
så är det synnerligen lämpat som som en i familjen. Vi stortrivdes he
skomaterial. la tiden och jag skulle väldigt gärna 
iDet ikallas Corfam och har redan l vilja göra om resan, avslutar Bengt 
släppts ut i marknaden. Dock är Nilsson samtalet om Amerikaresan. 

Skurupsdominans i skytte 

Bertil Karlsson och Gösta Kvant gratulerar segraren Sven Rödseth. 
Are·ts Vemmenhögsmästerskap i hemmaföreningen som var domine

skytte dominerades i hög grad av rande i stort. 
Skurup. Tävlingen som är en triang- Följande resultat noterades: l) S~en 

.. . . E Rödseth Skurup 189 p. 2) Gosta elmatch mellan skytteforemngarna l Kvant Skurup 176, 3) Bertil Karlsson 
Skurup, Skivarp och Beddinge av-~ Bedd inge. 175, 4) Oskar Olsson Sk~rup 
gjordes i år i Skurup och det var 174, 5) KJell Andersson Skurup 172. 

' / v 
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skyttemästerskapen Vemmenhög 
avgöres år!igen me!!an k!ubbarna ! 
Skurup, Beddinge och Skivarp. Po 
bi!deh ses Berti! Kartsson och segra
Ten Sven Rödseth betra'kta tav!orna 
ejter ett skott. Tvåan Gösta. K1Yant 

koncentreraT sig stående inför 
nästa omgång 

l 
~ 



Auktion med polkagrisar 

Mats, Leif och Lars tycker det är underbart all del säljs polkagrisar 

på auktioner. De sitter på en släde som kostar 45 kronor. 

De stora auktionerna börjar mer 

och mer likna ett första klassens 

folknöje. Även människor som in

te alls är spekulanter åker dit för 

att titta på folklivet. Detta ut

nyttjas till allmän glädje av för

säljare i olika brancher. Sedan 

länge har det varit korv- och 

glassförsäljarna som har varit en

samma herrar på täppan vad be

träffar försäljning - förutom auk

tionsförrättaren. 

Men vid lördagens auktion vid 
gamla åldeTdomshemmet i Katslösa 
by, Rydsgård, kunde man få se en 
försäljare som sålde - Akta Grän
napolkagrisar. Förtjusta barn tiggde 
och bad sina föräldrar om att få en 
av de söta karamellstängerna. Och 
för det mesta lyckadies de tigga av 
pa,ppa eller mamma den ·k!rona som 
behövdes för att bli ägare till söt
saken. Affären gick mycket bra för 
försäljaren, som med all säkerhet 
kommer även nästa gång det bli.r 
auktion. 

Försäljningen av polkagrisar med
för de att pa.ppa och mamma blev 
lediga en liten stund iirån sina tel
ningar och k·unde gå och titta nog
grarmt på de föremål som skulle auk-
tioneras bort. ' 

Intresset för auktionen va~ mycket 
stort och auktionsförrättaren Gunnar 
Larsson, Skuiup, kunde se hur utro
paren Hans Andersson fick många 
och höga bud innan han klubbade 
bo.rt sak·erna. 

Bland föremålen som auktionera
des bort kcunde man hitta gamla 
möbler av skilda s}ag, koppar och 
porslin. Gungstolrur såldes för priser 
varierande mellan 135 och 230 kr. 

En kobotkanna inbringade 57 kro
noT och en bjällerkrans gav 60 kro
nor. Fotogenlam.por såldes för 68 och 

"-----=---------------------------~169 kronor samt två vagnslyktor för 
·vardera 50 kronor. En lång rökpipa 
kostade sin nye ägare 7'5 kronor, 
men han ansåg ändå att han fått 
den billigt. Ett B-kantigt droppur 
klubbades bo.rt för 220 kronor. 

Auktionen varade i drygt tre tim
mar, innan man hade sålt alla saker. 



,-
Skurup dominerade 
triangelmatchen 

Bertil Karlsson, Gösta Kvant och Sven Rödseth muntert samspråk 
efter tävlingarna 

Slrurups skytteförening stod som värd på söndagen, då tävlingarna 
om titeln Vemmenhögsmästaren avgjor-des. Inte oväntat togs segern 
av värdklubbens Sven E. Rödseth som nådde 180 poäng. Tvåa blev 
hans klubbkamrat Gösta Kvant som kanske var den störste favoriten 
innan tävlingarna började. 

Tävmgama gick i ett litet !kyJ.igt klasserna och en månghövdad publik 
väder som !kanske inverkade en del hade sa!d sig ut till skjutbanan. 
på resuLtaten. Men det inver!kade dn- Resultat: 
rte på intresset för tävlingarna. Många Mästerskapet: l. Sven E. Rödseth, 
skyttar va'!' anmälda till de olika H!O, 2. Gösta Kvant, S.kl1l'lllp, 176, 3. 

?{ /) 
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Bertil Karlsson, BeddiDge, 17'5, 4. Os
kar Olsson, Skurup, 174, 5. Kjell An
dersson, Skurup, 172. 

Lag: l. SklurUip, 361, 2. Beddinge, 
358, 4. Slciva11p, 34S. 

Juniorer: l. Benny Lö!UI!born, Siku
rup, 97, 2. Göran Jönsson, Skurup, 
3. Rolf Kristoffersson, Beddinge, 81, 
4. Bengt Persson, S. 

Klass Vet.: l. Ivar Nilsson, Sk., 66, 
2. V.illielm Persson, S., 66, 3. Hjalmoc 
Persson, S., 76. 

Hl-rmg: l. Ivar Nilsson, Sk., 93, 2. 
Hjalmar Persson, S., 87, 3. VHhclm 
Persson, S., 83. 

Klass 1: l. Bo Rödse!Jh, S., 93, 2. 
Bertil Nilsson, B., 92, 3. Kjell Ålke 
Hellkvist, B., 91, 4. Roland Pettersson, 
S., 91, 5. Kent Tomasson, S., 85. 

Klass 2: l. Inger LönnJbom, S., 74, 
2. Engemar Olsson, S., 72, 3. Kjell
Arne Olsson, S., 69, 4. Mats Mårtens
son, Sk., 69. 

Klass 3: l. Lars Olof Andersson, B., 
69, 2. Kjelil. Andersson, S., 66, 3. Tor
sten Larsson, B., 66. 
Hl-ring: Lars Olof Andersson, B., 96, 
2. Kj.eH Andersson, S, 9>5, 3. Torsten 
Larsson, B., 95. 

Klass 4: l. Sandy Heinmark, Sk., 
70, 2. Tore Jönsson, S., 69, 3. Oskar 
Olsson, S., 68, 4. Sven Norrman, S!k., 
68, 5. Hans Ha'llS'>o.n, S., 67., Karl 
Sjöström, B., 67. 

lO-ring: l. Lennart Ber.g, S., 96, 2. 
Nils Nilsson, S., 96, 3. Artur Kristers
son, S., 9>5, 4. Gunnar Nilsson, 9>5, 5. 
Sandy Heinmal'k, Sk., 95, 6. Oskar 
Olsson, S., 4. 

Klass 5: Sven E. Rödse!Jh, S., 75, 
2. Nils G. Olsson, S., 71, 3. Bertil 
Karlsso.n, B., 71, 4. Gunnar S. Nilsson, 
S., 71, 5. Hans E. Hansson, S ., 71. 

(S = ISikJur.up, Sk= Sk.iva.rp, B= 
Beddingel 

/ 
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Skurupsbarna visar dåligt 
intresse för kräftsl~ivor 

Är den här synen vid svenska vallendrag på väg all försvinna? 
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- Av PER BJöRNöR -

Är det "ute" att äta kräftor i 

Skru·up? Ja, frågan är inte obefo

gad. När SkD 1·ingde runt till sta

dens fisk- och vilthandlare på mån

dagen för att höra hur kräftpre

miä!ren avlöpt fick vi till svar: 

- Dåligt. Det är mYcket litet be

ställningar från Skurup. 

Håller den gamla seden att äta 

kräftor på. aitt försvinna? To1vsl~get 

natten mellan den 8 och 9 augusti 

har allotid varig signalen till en av 

de mörsta kulinariska festerna i vå!l·t 

land. Då var det liv och !rörelse 

bland alla v~ttendrag. Burar vittja

des och sattes i vattnet på nytt för 

att fyllas med de läckra skaldj·uren 

som inOI!l;l lkort skull·e förtära•s 'Ullder 

livliga sörplingar och smackningar. 

stäanningen brukar aUtid vara hög 

vid ikräftbordet. Kulörta färger på 

prydnader, dukar och kräftor gör sitt 

till för att ~ätta upp stämning. Ut

trycket "En sup tiH va!l·je klo" är 

kanske litet överdrivet men långt 

där.ilfvån är kanske inte dryckesva

norna vid ik!J.·äftkail.asen. 

Skall allt detta försvinna? Ja, får 
vi inte fler kräftor så finns det stor 
1·isk för det. SkD rekognose!l·ade fis
kevanorna på landsbygden runt Skru
i'UP och överal1t fkk vi samma svar: 

- Kräftor? Det finns inte här! 
På en gård hade man fångat en (l) 

:kräfta. 
- Nej, det är inte lönt att fiska 

kTäftor, berättade ägaren. Annat var 
det förr. Då kunde vi få massor med 
kräftor i märge1gra'Varna. 

DIKAS UT 

Men nu dikas mängelgravarna ut 
och fylls igen. Jordbrillket har blivit 
så mekaniserat atit man måste ut
nyttja all mank för od1ing. 

Och de förr så kräftriika märgel
gravarna försvinner. 

DALIG KöPLUST 

En av de fä som skall ha kräffskiva i Skurup är Gustav af Ugglas. 

Men han lyckte alt de läckra skaldjuren var ovanligt små i år , • , 

- Möjligen !Kan det dåliga intresset ta skall ha sina kräftskivor kan 

bero på att pr·erniärdagen i.nd'öll på priset vara uppe i 30 krOIIlor. 

!Har det dåliga kräftbeståndet in- en sönda:g. Nästa lÖl'da·g blir det fler 
verkat menligt på skurupbomrus in- KRÄFTPEST 

tresse för ik!räftkaiJ.as? Krä!ilhandilar- beställningar - men då höjs antag- Fm-tfarande 'härjar dock kräftpes

na !!.'apporterar dålig köplust. Hgen Pl'iset också. ten i de sv:ensk·a va<ttend!l·agen. Många 

- Vi säljer bara på bestii.Uning, Nfll Hgger priset på 22 'kronor för vattensystem har blivit helt för

berlittar fru Linnea Röstberg, som ikokta kräftor och för de levande :får bjudna för fiske OC!h det .gör att det 

är inneha'Va.re av fisk och viltaffär man betala ungefär Hka mycket. Men inte finns nå•gon uppsjö av ikTäftor. 

i Skurup. Och det har varit dåHgt priset växlar snabbt beroende på att Men den importerade kräftan srna

med beställningarna hittills. 5-6 tjo,g tillgång och efterfrågan .skiftaT från kar 'lika bra som den svenska. Po

har 'Vi bara behövt ta !hem för att den ena dagen tihl den andra. len och Rumänien är de vanl1gaste 

täcka a:Ha önskemåi. 1 Mot slutet av veckan när de fies-1 exportörerna av kräftor till Sverige. 



. jO/ 
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-------------~------------------~ Fyra generatio~er 

Nils Persson, Everlöv med dottern Ruth Larsson, Börringe, sonen Nils-Erik Larssort, Solberga och dottersonsonen Jörn månader. Foto: Sernert, S 

Ridöden härjar 
Expert utreder 

Slufe Kromnow, vid ett bisamhälle 
MalmÖhus läns hushållning~lskap tisk ar·t och förhållit si,g så att de tillställt tillsyn'ingS!nännen inom s, k. drag·l>ina efter . sin flykt inte 1 sa1mtlie:a biodlaredistrikt i länet · en återvänt till resp. samhällen. anmaning om uppgifter på de skador Möjligen tyder man detta så, att som åsamkats biodlingen. Sekr. i sprutningsgiftet varit så kTaftigt att Rydsgårdsortens biodlarförening, till- de blivit kvar på fälten. syningsman i distrikt, folkskolläraxe Symptomen ter sig så att bina ligIvar Andersson, upplyser om att en ger döda framför flustren men detta väsentlig decimering av bistammen har inte varit fallet i år. har åsamkats genom besprutnings- Hela 'bi,gårdar har dött ut och åverkan varefter sommarens dåliga åsamkat sina ägare stora förluster. väderlek gjort sitt till att ytterligare Frågan om arten av skadorna och försvag~ de. ur så många · synpunk-l a~ledningen till dem .. hax l.agts i ter nyttiga msekterna. handerna på landets framste b1expert .skadegörelsen har varit av mys- dr Åke · Hansson, Lund. . 



ANN JULIA OCH BLOMMOR-NA 

Ann Julia trivs med sina blommor 

Väderleksprofeterna har spått cackert väder i augusti. Den som gläder 
sig mest åt detta är säkert den 2 1/2~åriga Skt.impsflickan Ann Julia. 
Hon är nämligen så förtjust i blommor. Tyvärr har vackraste bloms
tertiden redan börjat försvimla men fortfarande finns det mycket för 
Ann Julia att upptäcka ute i naturen. · 

Under den regnperiod vi har haft J.ängtansfu.l1t ut genom fönstret på de 
i sommar var Ann Julia mycket led- vackra blommorna. De .gick och köp
sen. Hon kunde inte springa ute och te blommor, en korg och lät Ann Ju
leka i den utsträckning hon själv lia leka hur mycket hon ville där. 
ville. Vätan, mamma och pappa satte Gissa om Ann Julia trivdes! Samti
stopp för all lek ute i naturen un- digt lät de kalla på fotografen Hans 
der regnskurarna. Sernert som . tog detta förtjusande l Men Kaj och Inger Hansson ik.unde kort på Ann Julia i ihennes ålsk

l in te se sin lilla dotter sitta och titta l'ingsmiljö. 



Bilprovningstationen Jörs'enad 
·, 

Blir"klar i början av september 
Arbetet med. bilprovningsstationen h ar blivit förs'enat. Frän början var d et meningen att skurupsboma skulle 
kunna åka och testa sina bilar redan i början av augusti. Nu har det bliv it uppskjutet till ·nästa månad. 

Detta beror bl.a. på att tekniska 

verken inte har hunnit med sitt ar

bete. M.an har ännu: inte hunnit läg
ga ner några el-kablar till den nya 

hyggnaden vars stomme står färdtg 

uppe på norr i Skurup. För när

varande försörjs byggnaden med 

E'lektrisitet genom en provisorisk ka

bel. 

Det dröjer alltså ännu innan sku- · 

rupsborna ikan testa sina bilar av 
modell äldre i köpingen. Nu får de 

ilka till Ystad eller någon annan 

nålbelägen prO'VIlingsstation som har 

påibörjat sin verksamhet. 

Den nya bilprovningsstationen blir färdig september 

Tekniska verken har tydligen· pro

blem med a tt skaffa personal. Det 

finns fler ställen som väntar på in

stallationsarbeten. På den nya foLk

högskolan som Il/U har stått fäTd1g en 

tid väntar man ännu på egen elek

tricitetsförsörjning. För närvarande 

:!lår man förlita sig til'l en proviso

risk kaibel även här. 

Nya sjörensmaskiner 
visades i Svaneholin 

På onsda~en demonstrerade Hus
hållningssällskapet i Malmö två 
maskiner för huggning av vatten
växter i Svaneholmssjön utanför 
Skurup. Man hade bl a bjudit in 
landshövding Gösta Netz€n, 8om 
lämnade återbud i sista . stund. 

Man väntar sig mycket av de tTå 
konstruktionerna som visades. Kono 
struktörerna är major C. T. Aln·ell, 

Smedstorp och ·montör Emil Cron
qvist, Skurup. Den senares skapelse 
visade sig ha den största kapaciteten 
av· de två, men båda är mycket an
vändbara. 

Maskinerna kan användas som 
komplement till varandra. 

De två maskinerna· är konstruerade 
enligt helt olikartade metoder. Den 
stora maskinen är byggd på två pon
toner med kniven placerad framtill. 
Den lilla är byggd på en vanlig eka 
där man har placerat en slåtterma-
skinskniv. · 

Många intresserade från bl a fiske
vårdsföreningar och vattenverk del
tog i visningen. Pä . bilden är den 
·större . n.-1·-arbete. \ '() 



Skurup ger ut 
turistbrosch yr 

De flesta gör som den här bilisten: Bara kör rakt igenom Skurup. 
Kanske får den nya furistbroschyren turisterna alf stanna? 

Vad är Skurup? 
En dum fråga tycker ni som lä

ser det här. Men tror ni att t.ex. 
en norrlänning tycker att frågan 
är lika , dum? Eller en stockhol
mare? Ja, är ni över huvud taget 
säkra på att alla skåningar vet 
vad Skurup är? Inom köpingens 
turistnämnd har man kommit un
derfund med att Skurup inte är 
känt överallt. Men det s_kall bli! 

sk~ information om samhället och 
dess industrier som man beslutat ut
ge den och det kommer alla företa
gare till godo. 

Kanske kommer dPt att bli trH 
n(Ytta för befulknin~en i köpingen 
också. Om industriledare m.fl. får 
kännedom om Skurup kanske loc
kas de att by.gga nya indu strier här 
vilket medför ökad linkorost för kö
pingen och fler arbetsmöjlig~heter för 
skurupsborna. 

Det är alltså inte dag för ti~ 
som turistföreningen kommer med 
denna brochyr. 

Turistföreningen har beslutat utge 
en kombinerad turist- och företags
broschyr där turister skall iå veta 
al:lt om Slwrup. De skall få veta vad 
Svaneholm är, vilka företag som finns 
i köpingen, dess näringsliv och läge, 1 ... -~---------------'- • 
t~.ll~~.rt sagt allt väsentligt om sam- {'}Il !Q / ~g' 

Inom turistföreningen hoppas man U /1.. 
nu på att samhällets företag skall 
ställa sig gynnsamma till broschyren. 
Det är meningen att det skall bli 
ett litet annonsblad som berättar om 
Skul'I?'PS näringsliv. De är för att 



V altenväxterna sl~all bort! 
j Två nya aggregat demonstrerades 

l förgrunden syns Emil Cronqvist med sill aggregal som drives av en Yolkswagenmolor. Bakom honom 

kör major Akrell med sin något mindre rensningsm~skin. 

skindirektör Ake Pålsson, Malmö m. 
fl. hälsades välkomna. 

VARST IGENVUXEN 
Baron Ramel höll ett kort intro

duktionsanförande. Han berättade att 
Svaneholmssjön är en av de mest 
vanskötta sjöarna i Skåne. Man har 
många gånger velat rensa sjön ;w1en 

det har varit omöjligt eftersom det 
inte funnits något ;;~ggregat. Sköns 
yta har minskat med 25 procent un
der årens lopp. Han påpekade hur 
oerhört ful en sjö kan •bli när den 
är igenvuxen. 

Han var mycket tacksam mot hus
hållningssällskapet och dess direktör 
Sture Kristiansson som tagit upp frå
gan om sjöarnas rensning. 

PROBLEM MED EKONOMIN 
Det svåraste i den här frågan är 

att kunna subventionera maskinerna 
som skall rensa sjöar och vattendrag. 
I vårt land är lagarna så konstrue
rade att endast om alhnänheten får 
nytta av investeringen · i maskiner 
kanstaten ge ersättning. I det här 
fallet anser man att det endast är 
fiskerättsinnehavarna som kan till· 
godogöra sig fördelama av en rensad 
sjö och man är alltså ovillig att be
tala ut några bidrag. 

Från lantbruksstyrelsen påpekade 
man att det finns kemiska prepaJ.-at 
som kan användas i stälJ.et för dyr
bara mekaniska aggregat. Hushåll
ningssällskapet menade att aggrega
ten var nödvändiga som ett kompli
ment till de kemiska preparaten. 

Inom hushål.1ni.ngssällskapet fordrar 
man nu att lån till maskinerna skall 
ges i lLlca stor utsträckning som till 
lantbrukets maskinpark. 

KONSTGöDNING I VATI'NET 

Anledningen till att sjöar och vat
tendrag har vuxit igen så IG-aftigt 
under de senaste åren är delvis att 
lantbruket använder konstgödning i 
mycket stor utsträckning. Genom 
väder och vind hamnar en del av 
konstgödningen i vattnet och gör att 
växterna snabbt växer upp. 

Många sjöar - bland dem Svane
holmssjön - är så ingenvuxen att · 
det är svårt att rensa den. Växtema 
stannar kvar i vattnet, ruttnar och 
sjunker till botten. Där ligger de och 
jäser vilket förorsakar en stor syre
brist. 

KOMPLEMENTEKAR 
VARANDRA Nu skall Sveriges sjöar rensas hållningssällskapet hare inbjudit re- förande i Sjöbergasjöns fiskevårds

från vass och anch·a växter. Vatten- pre.sentanter för fiskevårdsorganisa- förening ooh en av initiativtagarna 
växtema har länge varit ett stort tioner, vatte:rwerk m. :fil. i.n!tresserade. till frå . . De två maskiner som df!mons!Jrera-

På torsdagens visning infann sig ock- aJtt gan om rensnmg av lgen- des på onsdagen visade sig vara ett 

problem för fiskevårdsföreningar så många som var intresserade av vuxna sjöar tagits upp. Vidare häl- utmiil'ld; lromplemenrt; till varandra. 

och andra intressenter vid våra att se de välbehövliga maskinerna i sade direktör Kristiansson välkom- Den större och starkare Cronqvist

sjöar. På torsdagen demonstrerade arbete. Direktör Sture Kristiansson, men till baron Jörn Ramel, ordfö- skapelsen kan användas i kraftigt 

Hushållningssällskapet i Mahnöhus Malmö hälsade alla välkomna innan ra,nde. för Vemmenhögs hembygds- igenvuxna vatten medan Akrells ag

län två maskiner för huggning av demonstrationen skedde. Han vände forenmg som bl. a. har hand om grerat är mycket användbart vid 

vattenväxter. Det skedde i Svan~ sig speciellt till fiskerikonsulenten i skötseln av Svaneholms slott. Även underhållet av sjön. Man bör rensa 

holmssjön utanför Skurup. Man Malmöhus län C. G. Hamma.rlund, lantbruksingenjör Lennart Kindblom en sjö två gånger om året med en 

hade inbjudit bl. a. landshövding lrtan-_dläk_' ·_· _ar_ e_G_ unna _ _ r_J_o_ha.nsson ____ -_ o_r_d_-.1..1_. _l_ant_ b_r_uksn_' __ ämn __ d_en _ _:i_ Malm __ o.:.· ,_m_a_-.:.m_ån_a_ds_inlter~· __ v_all_ . _______ __~ 

Gösta Netzen att närvara vid de
monstrationen men han fick i sista 
stund taeka nej till inbjudan. 

Masldnerna var av helt olika typer. 
En - konstruerad och byggd av 
montör Emil Cronqvist, Skurup -
var placerad på två pontoner. Ma
skinen är frontskärande dvs kniven 
är placerad fram på f81l'lrosten. Den 
kan sänlcas till ett djup av två meter 
och genom en sinnrik konstruktion 
lfa.!l lcniven hållas horisontellt oav-
sett djupet. Aggregatet drives av sko-
velhjul som samticligt styr arkosten. 
Cronqvists aggregat har en kapacitet 
som avsevärt överstiger kollegan ma- j 
jor C. T. Akirells, Smedstorp. 

Ma;jor .Akrells konstruktion läm- l 
paJ.· sig royoket bra till underhåll av 
redan uppröjt vatten. Den består av i 
en slåttermask:insk:niv som sidomon
terats baktill på en roddbåt. Arbets
bredden är 5 fot och kniven är sänk
bar ner till llh meter. Kniven samt 
höjning och sän!kning av denna dri
ves av en oljemotor placerad i fören 
av båten. 

PROVKöRDEs 
De båda rensnn;gsaggregaten prov

kördes redan på onsdagen i Sjöberga
i sjön i trakten av N. Rörum. Hus· 

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

\'L 



- En blomma_ till hushålfssällskapet för der.as initiativ, tycker fiske

vårdsinspektör C. G. Hammarlund när han hjälper sällskapets di rektör 

Sture Kristilinsson upp från båten 



b FISKAREN har blivit dykare. Den nya ålfiskemetoden med nät, fastspända 
med plastrep från havsbottnen, fordrar noggranna konh·oller som ba1;a 

fiskare kan utföra. Att dra upp näten är tungt och tidsödande, så fiskare Knut 
Sandgren i Hörte hyrde dykare som kontrollörer. 

D MEN INTE KUNDE man lita på en dykares 'kontroller. Och dyrt blev det 
också i längden. Så hr SandgTen tog kontakt med en simklubb för att själv 

lära sig dykarkonsten. 

D ÄN SÅ LÄNGE är det bara ett fåtal soni anammat iden med dykarutrust
ning för fiskaren. Men allt talar för att fler fiskare skaffar dykarutbild

ning i framtiden. 
- SISTA SIDAN ~ 

l l 
b~ 



Dyka~dr~kt ny 
Ålfisket ration 

- Av PER BJöRNöR 

Fiske är en mycket gammal näringsgren som har bedrivits påunge

iär samma sätt genom många århundraden. Men nu i plastens, stålets 

och den högt utvecklade teknikens tidevarv är det dags att förändra fis

ket. Fiskare Knut Sandgren vid Hörte hamn mitt emellan· Trelleborg 

· och Ystad är en av dc fä som använder sig av den nya metoden att 

· fiska ·ål. Han har gått igenom en kurs i dykarutbildning samt köpt en 

· dykarutrustning enkom fö:t; att använda· den i sitt arbete. 

· Men, förvänar sig många, vet han 

inte att det är förbjudet att fiska i 

9Ykat•dräkt? Lugn, lugt), visst vet 

P..an det. Vi kan berätta alt han letar 

inte efter sj unkna vrak som många 

tror. Inte heller är han någon delta

gare i en vetenskaplig grupp som 

UI\~·ersöker havsbotten. 

:6l'ej, han är en helt vanlig fiskare 

som måste ha dykardräikt för att 

kUnna sköta det arbete ·som genom

gått en revolutionerande föränd<ring. 

INGA TRAPALAR 

' * nog fick yrkesbröderna 200 meter 

* längre bort en fin fångst. Det var 

* alltså ·något som inte stämde. Och 

* myoket riktigt. När man på hösten 

* tog upp näten var det massor med 

* hål i dem. De hade trasslat 1lill si.g. 

* Den fisk som siwlie fastna i dem 

"* måste vru:a både döv ooh blind. 

LÄR AV ERFARENHETEN 

Allt detta kände fiska<ren .Kruut 

Sandgren till innan han började an

vända det nya sättet att fiska ål. 

Han funderade länge på hur han 

* Förr har man alltid fångat ål ge- skulle lösa problemet. Det faillliS en

* nom att slå ner långa träpålar i dast en möj-lighet kom han under

* havsbotten. På dessa pålar har fis- fund med. Det måste va.ra en fis

karen fäst det väl inoljade och kare som kontrollerade · näten. 

'* 
* * * * * * * * * * * * * 

med järnkolumpaa· försedda fisk- - Men det blir alltför dyrt att an

nätet. Järnklumparna fungeraJ: ställa utbildad dykare på de villko

som sänken och oljan som im- ren, berätta~; han. Det skulle bli billi

pregnering av nätet. Men träpå- gare om jag själv skaffade mig en 

larna har en viss tendens att dykardräkt och utbildning till dy

ruttn.-. i det frätande saltvatmet. kare. 

och d6't är väldigt arbetsamt att 

hala upp det nästan ett ton tunga NEPTUN I MALMö 

nätet mellan varje ålamörker för ·* Han stegade wpp till simklubben 

. att kontrollera, att det är helt. Det * N ep tuns dykaJ·avdelning i Malmö 

måste man ämligen göra om * och bad att få vara med. Det ~ok 

man inte vill att ålen skall rym- '* bra ooh efter några månaders ut

ma sin .ki:>s. * bildnilllg va1r han klar för att skaf

JÄRNPALAR 
* fa sig en egen dykarutrustning. 

* Kunskaperna ha·r ökat och nu är 

Men så kom någon sinnrik mä.nni- * han en r~ktigt duktig idykare. 

ska på en ide: Varför inte använda - Men det tar nog: två år till in

pålar av järn? Fö1· dya·.t, menade nan jag är ril[tigt utlärd, suckar han. 

hans belaakare. Jo, det var j·u sant, Det är · svårare än vad man tror att 

men n~unde det inte . gå att lösa på dyka. Dels blir man trött av en stor 

något artnat sätt? tung dräkt och inte kunna andas på 

Plas·trep? Javisst, man. kunde spän- rätt sätt. 

na plastrep från havsbotten och upp Knut Sandgren väger 50 procent 

till y'ta.n. Och man gjorde fa~t dem i mer i dylkardräkten. M<>t normala 80 

små karta järnpålar som drivits ner kg är han uppe i en vikt av ' 120 'kg. 

i sandbotten. Förtöjningen ordnades Det begränsar rörelsefi•Nleten en hel 

med en boj vid vattenytan. Sedan del. 

spände man upp fisknäten på den 

nya anordningen och ~llt var fi·id 

och f1·öjd- Men strömmade in i nä

ten och fiskaren gruuggade !händerna 

medan han tyckte att han vaJ: 1iktigt 

fiffig. 
Tills ålamörkret var över och man 

. skulle dra upp näten för kontroll! Då 

upptä.Cikte han att repen som näten 

var f~tade vid satt fast i botten och 

.att han inte 'kunde få upp dem! Han 

ikunde ju inte gärna själv dyka ner 

och Utta på dem så han anlitade en 

d)'lkare. 

TUNGT ARBETE 

SkD mötte Knut Sandgt•en när han 

steg upp ur vattnet. 

- Det är ett tungt arbete det här, 

berättar han, medan han slår sig ner 

på bryggkanten för att pusta ut. Men 

det är i alla fall lätta,re och snabbare 

än att stå i båten och hala upp nä

ten. 
Näten väger cirka ett ton och de 

ska:l.l lronta·oJleras efter varje ålamör

ker. Skall man <ha upp dem b~t föll 

bit br).lkar det ~ dr)'lgt en vecka in-

LANDKRABBA 
. nan man är klår med allt. Ett nät av 

ordinär storlek kan vara 100 meter 

.M~ det här med at.~ anställa .lan~- -långt och 30 meter brett. Det är väl 

ikrabbOJ: som 'kontroHore;r av fisknät 

är inte alltid så lyckat. DYlkaren k<>m insmort med oJ.ja och försett med 

upp till ytan <>oh fö11kJ.arade att han l. äJ:.nJk.lrumpar som ska.Jl hlnd.ra det 

J?,unde !inte Mtta .nä,got som VaT fel. från att flyta upp till ytan. 

*. Fiskaren :fiortsatte :Disket vU.d nästa Med hjälp av en van dylkare !kla:rar 

* ~örker. Men :fiångsten blev inte d å da , 

* vad den ibrukade bli. Ja, det var man alV et p en g. ' 

* nästan katastrof så iLitet ål _1;om - Men jag gör det inte så snabbt 

* hanmade i oons nät. Men lkonstigtlännu, säger fiskare-Knut. Jag får , 



• gtv Inom • ålfisket 
aliseras betydligt 

- Nej, alla nät är hela i dag, meddelar fiskaren Knut Sandgren efter all ha varit . och littal på bollen. 

nog ha två dagar på mig. Men vänta * ter n är de ibelhöve1· !honom. Det fiskevatten. Den har så stort använd
tills jag blir van, då ... * skulle en god extrainkomst ningsområde att det inte är någon * vid sidan av !han svanliga a11bete. risk för att den skall behöva bli Hg-

EXTRAKNÄCK? NEJ ... gande till ingen nytta. 
- Onej! Fiskar~Knut slår ifrån sig * Ännu äT det ett fåtal som har * Det finns inte någon annan :lii!lka- med händerna. * skafiat sig denna för fisket epok* r·e med d<ylkal'Uilblil.dn:ing ;på gans- - Aldrig! Jag skulle helt enkelt * görande utr.ustning. Troligen hlir * ka stort avstånd. Däremot finns inte hinna. med det. Vi har fullt ar- * det ti.nte så vanligt för den l1är * det några J;iskare som använder bete med vår egen ålfångst. Det är * generatio.nen fiskare a tt skaffa dy* f' k tod ed 

1 
st h klart - om det är riktigt nödvändigt * k=tbildnling. :Men dnen u.p;p-

15 eme en m P a repen oc någon gång ltan jag ju hjälpa till * växande generationen !kommer sä-* järnsprintarna i ·hotten. Nru öpp.nar men det skall inte bli för ~fta . Jag * tklert att upptädka alla fördelar * sig ihelt nya möjld.ghetr för F.is-, har skaffat mig utrustningen för l* med att lha en u tibildning av de.t * !kare-Knrut. Han ik.an göra ex·tra- mitt eget behov och jag kommer att * ihär slaget - och de s~affa~: sig * k näck ~om att ihjälpa sina kam- ha fullt arbete med den här på mitt * den säkert också. w~====~~~~~~~~~~~~~~~~==~~==~~==~~==~~~===-------~---
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Skurups simskola har haft 
avslutning med Il O elever 

De här glada flickorna fick sina märken ur Gunnar Hanssons hand. Fr. v.: Pi a Rös l berg, k11ndidalen, Ingrid 

Lennarlsson, järnmagister, och Görel Härstedt, bronsmagisler. 

' 
På lördagseftermiddagen höll även andra avdelningen av Skurups simskola avslutning. Promotor var 

skolstyrelsens ordförande Gunnar Hansson, Skurup, ~om talade till eleverna. Han berömde dem för deras 
flit och att de hade lärt sig så mycket under den korta tiden i simskolan. 

Och det var rätta ord. Eleverna Sammanlagt 110 elever har man haft .son, Kerstin Heldkvist, Eva Svens
har gjort många och stora framsteg i skolan, och av dessa är det många son, Ann-Marie Hansson, K~rstin 

under sin duktiga lärarinnas, O:un- som har dokwnenterat sig som myc- Holmström. 1 
vor Mårtensson, ledning. ket duktiga simmare efter somma- Silver: Madelaine Hahn, Claes 

Det har visserligen varit ganska rens övningar. Lönnborn, Pia Röstberg, Ulf Jönsson. 
kallt i vattnet i sommar, men det På lördagen hade det samlats myc- Kandidaten: Jan Ake Berglund, 
har inte hindrat barnen från att kas-- ket folk ute vid J?ingsmarken. Det Karin Svensson, Ulf Jönsson, Pia 

1 ta sig i och träna siin.ta.g , för fullt. var föräldrar, övrig släkt och vän- Röstberg, Bo Göran Axelsson. 

Cd0 
._/ 

ner soni. kom för att se vad barnen Silvermagister: Benny LöiUl!born. 
hade lärt sig. Och de fick se en myc- Bronsmagister: Görel Härstedt. 
ket trev'lig uppvisning under ledning Järnmagister: Ingrid Lennartsson. 
av Gunvor Mårtensson. Barnen sim- Lilla diplom: Eva Svensson, Ulf 
made i kapp och hade liksom publi- Jönsson, Pia Röstberg, Eva Persson, 
ken mycket roligt. Madelaine Hahn, Christer Andersson, 

Följande blev medaljerade ur Gun- Tommy Henriksson, Roland Anders-
nar Hanssons hand: son, 'Ann-Margreth Persson, Lisbeth 

Järn: Kerstin Holmström, Ulf Nilsson. 
Jönsson, Bengtåke Larsson, Roland Stora diplom: Ulf Jönsson, Eva 
Andersson, Eva Persson, Ulf Johans- Svensson, Pia Röstberg, Kerstin 
son, Bertil Lönnborn, Birgitta Nils- Heldkvist, Lisbeth Månsson, Lisbeth 
son, Anette Berglund, Ann Margreth Nilsson. 
Persson, Torbjörn Fält, Jan Servatka, Gröna diplom: Pia Röstberg, Made
Kenneth Svensson, Larsåke Johans" laine . Hahn, Claus Lönnbern. 
'son, Lena Hansson, Karin I;arsson, Flitdiplom: Bengt Ake Larsson , 
Gull-Britt Nilsson, östen Andersson, Mari-Ann Göransson, Lillian öster
Anette Hansson. ling, Eva Karin Levin, Torbjörn Fäll, 

Brons: Ulf Jönsson, Claes Lönn- Leif Bengtsson, Kristina Jönsson. 
horn, ~~.a Röstber~:. Madelaine Hahn,, Promotor var skolstyrelsens ordfö· 

i.Elna..SJovall, Kent Lindahl, Eva Pers- rande Gunnar Hansson, Skurup. 



,Sk~ups PI( vann 
. _ vandringspriset 
!............... . 

mol varandra en lyckad skylle-

lävling. Agneta Nilsson vann sin - klass medan pappa · Gunnar kom 

tvåa i sin 

Skurups pistolklubb vann för tredje gången triangelmatchen mellan 

SPK, FBP och polisen. Därmed har skurupsskyttarna tagit vandrings

priset för alltid. Det sattes upp för fyra år sedan och det är FBU som 

har den fjärde inteckningen i priset. 

Segern t>lev mycket knapp. Pistol- son FBU 118 p, 2. Gunnar Nilsson 

klubben vann lagtävlingen med 330 Sk PK 117 p, 3. Allan Rönnerfalk 

poäng - endast tre poäng före FBU. FBU 115 p, 4. Tore Jönsson · Sk PK 

Det senare laget vann två av de tre 112 p, 5. Gösta Kvant Pol. 109 p. 

klasserna men pistolklubben hade ett Sitvermärkesktass: l. N. G. Olsson 

jämnare lag. slutsegrarnas enda seger FBU 94 p, 2. Bertil Högberg Sk PK 

togs av tävlingens enda kvinnliga 90 p, 3. Egon Jönsson FBU 87 p, 4 

delt<:gare. Det var duktiga Agneta Nils Anderberg Pol. 77 p, 5. Jasso 

Nilsson se-· vann bronsmärkesklas- Akesson Sk PK 74 p. 
sen. Hennes far gjorde f. ö. en ut- i Bronsmärkesklass: l. Agneta Nils

märkt insä'>ts, då han kor.1 tvåa i guld- · son Sk PK 101 p, 2. Erik Svensson 

märkesklassen efter Lennart Jönsson l Sk PK 101 p, 3. Göte Lindgren Pol. 

FBU. 100 p. 

Tippade segrare i silvermärkesklas- l Lagtävling: Skurups PK 330 p, FBU 

sen var FBU:s N. G. Olsson och han 327 p, Polisen 286 p. 

infriade mycket riktigt förväntning-
arna. · Men Bertil Högberg ,i pistol
klubben gav- oväntat motstånd och 
gav sig inte förrän på slutet. Han be-

r-~~------~------------~ 

segrades med fyra poäng. · . l 
Lagsegern gick som sagt till :pistol

klubben. Tvåa blev FBU med 327 
poäng och tre polisen som endast 
lyckades skrapa ihop 286 poäng. : 

Resultat: l 
"'--. Guldmiirkeskioos: 1. Lennart . Jöns- , . 

\ ~ 
------------------------------------------------~ 



.Konfirmation •• 
l Viilie 

De nykonfrrmerade tillsammans med sin lära1·e kyrkoherde Thure Andersson 

På lördagen konfirmerades 2S poj-~ de Thure A1;1dersoon, VHlie. Manga l högtidliga akt'en. 
kar och flickor i Viilie kyrka. Kon- {öräldrar och vänner hade. samlats i Nattvardsgång skedde på söndagen 
iirmatlonslärare har varit kyrkoher- kyrkan för att vara med vid den i örsjö kyrka. 

IG/ 
/f-



Stjärnartister 
returbesöker 
malmöparken 

LAILA WESTERSUND 
kommer tillbaka till malmöparken. 

Malmöparken går in i 
slutvarvet på säsongen. 
Under september - fram 
till den 20 - har man 
öppet bara lördagar och 
söndagar. De artistdagar 
som återstår presenterar 
man stjärnartister som ti
digare gästat Parken. 
26 augusti kommer Towa Carson, 

Lrtsse Lönngahl och Bengt Hallbergs 
trio. 

Den 5 september är det dags för 
ett återbesök av Mrtts Bahr och den 
12 september kommer yrvädret Lai
la Westersund igen. 

Sista helgen är ännu obesatt. 

20-årig skurupsyn.gling 
till FN-tjänst i Gaza 
I slutet av september kommer 20 · 

årige B e r t i l H a n s s o n från Sku
rup att få uppleva ett litet äventyr. 
Då rycker han in i militärtjänstgö
ring. Det. är i och för sig inte sär
skilt spännande om man inte blir pla
cerad på ett trevligt ställe. Och det 
måste man säga att Bertil har blivit. 
Han sätter sig nämligen på ett flyg
plan för att lka till Gaza och till
sammans med- 449 kamarter från 
hela Sverige kriga i FN:s färger. 

- Det Skall verkligen bli spännan
de berättar Bertil. 

- Det miHtära har alltid legat mig 
varqtt om hjärtat och jag skaH så 
småningom utbilda mig till aff:icer. Bertil Hansson reser till Gaza 
fick ,gå högvakt och vara en Karl · 
Min första militärtjänstgörmg gjo·rde en till att Bertil söker sig dit är at 
jag på K'l i Stockholm där jag bl.a. han skall få uppl·eva litet spänning 
XI:s draJbanter vid ruksdagens hög- Men den ekonomiska vinnlingen ä.t 
tidliga öppnande. inte att förakta. 

Berflil Hanss-on är den enda FN- - Ja:g har en lön på 1304 kronor i 
soldaten från Skrurup med omnejd månaden he;La tiden. Dessutom får 
så cl·et blir en hel mängd nya kam- jag 8 kronor om dagen i trakta
rater han träffar. meme. Fri kost och logi har jag he-

l ,slutet av september åkar han upp la •trden så inte blir det nå•gra ut
tilll PlO i Strängnäs där all FN-per- gifter där. Jag .räknar med att ha 
so al utbildas. i en månd ligg-er han ungefär 7.000 kronor sparade när jag 
och träna och får den speciella ut- kommer hem. 
bildning som fordras . för att han - Vi har två och enhalv fridag i 
skall kunna göra någon nytta i FN:f månaden, men det är ganska billigt 
tjäru;t. sedan bär det av söderut. l att leva där nere ~å jag kornmer 

I sex månader skall han vara troligen inte göra aVi med så royc
stationerad i Gaza: Största anledning- ket pengar. 



.n den 17 augusti 1965 

Blomsterbindande Skurupsbo 
fick -åter topplacering i SM · 

Skurups duktige blomsterbindare Knut Olsson är åter hemma efter sitt deltagande i Svenska Mästersk a pen i blomsterbindning. Knut Ols-· 
son var titelförsvarare när han rest e upp till Norrköping och det var endast ett litet poäng som skilde ho nom från att åter ståta med tleln "Svensk mästare". Nu kom Knut ''bara" tvåa efter !1klcklige Roy Lövgren, Borås, som var tvåa förrp. året 'då_ Knut vann. 

, - Men jag är mycket nöjd med 
min placering, påpekar K n u t ·o l s
s o n för Sk.D. Det måste man vara 
om man har placerat sig i topp två 
gånger rad i en sådan hård tävling. 

24 deltagare stäUde upp och det var 
de bästa från varje distrikt. Dessa har 
uttagits efter hårda lä'IliStävlingar. 
Den enda som inte hade delta,~t 

kvalificering·stävlinga<r var Skurups 
K.ruut Olsson · som . automatiskt fick 
vara med eftersom han var titelför
svarare. 

- Det var en liten detalj som 
skilde mig från mästerskapet, berät
tar Knut. Det var två moment som 
ingick i tävlingen. Dels skulle vi 
binda en brudbukett och dels skulle "---------- --------" vi göra en komposition av växtar-
rangemang och lösa blommor. Det 
första klarade jag, enligt vad domar
na sade efteråt, perfekt, men i växt
arrangemanget hade jag inte tryckt 
ner växterna i jorden ordentligt. Det 
gav alltså den knappa poängförlusten. 
Men det går fler tåg ... 

Nästa tävling för Knut Olsson blir 
Stoc'k!holmsmästerskapen. I novem
ber reser' Knut till Stockholm för 
att tävla mot de bästa i huvudstaden. 
Till våren är det dags att ställa upp 
i distriktstävlingarna där segraren 
alltså går vidare till riksfinalen som 
n:ästa år går i Jönköping. 

- Om jag kvalificerar mig till 
riksfinalen igen blir det roligare att 
tävla eftersom jag inte är titelför
svarare. Som en sådan har man ju 
alltid en press över sig och det blir 
litet nervösare - det fick jag erfara 
i sista tävlingen. 

- Men det är alltid god stäm
ning hos publiken vid sådana här 
arrangemang. I Norrköping var det 
inte mindre än 1.100 åskådare och 
man hade bUdat hejaklackar. Det 
var kanske litet lrriterantle för en 
del men för de flesta. var det i stället 
inspirerande. 

- Jag är mycket nöjd med min 
placering, säger Knut Olsson 



Men hur skall man göra när man 
kryddru· brännvinet . med malört? 
Vilket är det bästa och effektivaste 
sättet att få ut så myoket som möj
ligt ur varje malörtskn()pp. 

* - Jo det finns två sätt, berättar * fru Olsson. Det ena sättet an* vänds vid högtidliga tihl!fällen så* som jul, nyår eller till stora ka* las. Då skulle man 'ha riktigt fin * ma!lörtabesk. iDet andTa var en* keLt och ai1JVändes också vid enk* lare tillfällen t. ex. när manfol-* ket i huset kom och ville ha en 

Snart är det den 24 augusti. Det 
är ett mycket vil•tigt datum för dem 
som ty c · r qm .kryddQt, bränn vin och 
som v · krYdda det~ själva. Det är 
nämlig~ . - ehligt sägnen - den 
dagen man skördar malörten - kryd
dan som ger ett av våm mest kända 

1 brännvin. Hur gör man när man 

l 
kryddar malörtsbrännvin? Är det 
verkligen sant att man skördar mal
örten varje år hur vädret än har 
varit? Och hur skördade man det? 
Kunde man använda det som något 
annat än att krydda brännvfn med? 

Vi vände oss med V'åra frågor till 
den person som känner till saken 
bäst. En äldre lanDbrukarhustru som 
vuxit upp med de gamla sedvänjor
na. Som visste hur man gjorde av 
egna erfaren!heter och som är intres
serad av att behålla gamla seder och 
bruk. fru Elida Olsson i Svenstorp 
utanför SkuruJp är uppfödd med lant-
bruk. Hon tog emot med ett leende. 

- Malört? Ja, det fanns överallt 
förr. Vid vartenda ställe och varten
da hus. Nu finns det inte så gott om 
det längre. Jo, det finns ju vild 
malört, men den skall man akta sig 
för. Det är ingen rllitig malört och 
smakar ingenting. , 

Vi frågade hur det var med det 
där datumet den 24 augusti. Var det 
sant att man alltid skördade malör
ten då? 

* * * * * * 1! 
* * * * * 

- J a, malörten skördade man vid 
en viss tid. Det var säkert i au
gusti rrlånad men något exakt da
tum vet jag inte. Men det före
faller troligt att det var den 24. 
- När ma!lijrtknoppo1"11Ja var på 
ett visst mognadsstadium så mås
te man hösta dem meddetsamma. 
Det är när kno;ppen börjar bl1i 
gul. ståndarna skall precis ha 
stuckit upp ur knoppen - d'å 
skall man bryta den och låta den 
hänga till tork. 

* sup för a'tt de hade ont d magen. * - Till de enklare tillfällena gjor-* de man så ihär: Man stack ner en * malörtakvist i orännvinsflaskan * och satte korken i och så fick * det stå och dra. EI1JSådan malör* taflaska fanns i varje hem. 

Fru Eli da Olsson ~r väl förtrogen med b rännvinskryddning. Här 
, hälle r hon över råvara n på d e n fo rdom va nliga beskflaskan 

* - Men när det skulle vara bätt* re och finare då hade de en helt * annan metod. Då rev man av * malörtaknorpporna från stammen. * Man hällde iitet brännvin på en * djup tallrik. Denna sattes på ka* kelugnen för att det skulle bli * ljumt. Sedan sattes en brinnande 

MALöRT - MOT MAL 

- Namnet malört har uppstått ge
nom att man använde det mot mal 
berättar fru Olsson. Man torkade 
malörten och bäddade in den bland 
kistlagda kläder. Den skyddade näm
ligen mot mat. Men man måste se 
upp så inte malen gick på malörten. 
Det kunde den nämligen göra om 
malörten låg för länge. 

* sticka till och spriten brann en TILL SPECIALBLANDNINGAR * stund. Därefter lade man malör- På den gamla goda tiden då var * taknopporna ~ talli:iJken där de och en själv fick göra special-bland- l * fick stå och dra - som en slags ningar och sälja i vilken affär som l * drog. helst hade malörten "sin storhetstid. * - När den här drogen fått stå en Då användes den flitigt som ingre* eller två dagar, silades det. Man diens brännvinssorterna. * hällde upp rent brännvin i dro- Den mest bekanta sorten var den * gen eftersom den var alldeles för s. lk. Wic:kströms blandning. Vad in* stark för att dricka bara. Det nehöll den? * blev verkligen fin malörtalbesk - Det vet jag inte. Det är bara * det! Erik Wickström själv som vet det. 
~lörtsbt·ännvin användes in<te aH- Han 'drev på sin tid Femkorsets . l cafE! i Skurup och hans s;pecia~bränn-

. vin var känt vida omkring. 
Många misstänkte att Wickström 

blandade malört i sitt brännvin men 
ännu har ingen funnit receptet ... 

MANGA DOFTER 

* - När man ik9m in en berga-

tid som berusningsdryck Nej, hu
vudsakligen användes det som me
dicin.' När man hade magknilp kun
de man gå till mor i köket och be 
att få en sup ma!lörtabesk. 

Men mannarna på gården hade 
upptäckt att det också var bra som 
vanligt dricka. BrännvJnet förstör
des inte alls av ·malörten. Tvärtom 
'gjorde det brä111IJ.vinret godare. 

Besäk.en hds mor i köket kom allt 
tätare och varj·e gång beklagade man 
s1g för att ha ()Jlt i magen·. 

* * * * * * * * * * * * * ---------~ * 

stuga eller sommarstuga förr i 
tiden så möttes man av många 
dofter. Det var naturligtvis mal
örten Som doftade staJJkt men 
också kamm()mill eller kommen
toblommor som man kallade dem. 
Det doftade hylle eller fläder, 
och humle. Utanoför huset doftade 
det askominium när det va1' regn
väder. Livsticka luktade också 
mycket starkt. Det var en av de 
vanligaste medicinalvätxerna förr 
i världen och luktade hiskeligt 
rählgt. I köksträdgården lukt<)8e 
det av ishoppor, lavendel ocJ1 
ärlllbrodd och naturligtvis humle. 
Allt detta blandades i ett. 

1\'IALöR'l'EN LEGALISERADE 
SUPEN 

Många karlar på lantgårdarna var 
tacksamma för att malört fanns·. Den 
regaliserade nämligen deras bränn
vinsbegär. Om man var sugen på 
en sup sade man till mor i stugan 
att nu börjar magkpipet sätta in igen. 

När man kom hem till en god vän 
lät det .inte så trevligt att be att få 
en vanlig sup. Men bad man om 
malörtsbesk så var det något som 
inte stod så bra till. Ingen kunde 
kl~mdra sådant ... 

* * * 
UNDERSöKTES NOGA 

För att återrgå till malörten så av
slöja1· fru Olsson att det inte var 
alltid som mor i huset skördade väx
ten den 24 augusti. 

- Jag är tämligen säker på att 
kvinnorna skördad& malörten när 
den :var som lämpligast. Det dä1· 
med att den skall höstas 24. ' augusti 
är nog till största delen , gammalt 
skrock. Men det är en mycket lämp
tig tidpunkt. Vid en normalsomma·r 
kunde man skörda då ungefär. 

t l 



Gör ni själv er hes _? 
Dags att plocka malört 

SISTA SIDAN: \ 

Råe/ till heskb/ane/are 

I en vecka har man arbetat för 
fullt vid det nya industriområdet 
vid Svaneholmsvägen. Febril verk
samhet :råder vid den nya skurups-

firman Tamö-Betong som nu håller 
på att bygga e'n fabrik där. 
- Ännu vet vi inte riktigt när 

prod'll'ktionen ikan sättas i gång, be
rättar L e i f T a m e n, vars fader 
Stig äger den nya faJbriken, samt 
den fa~brik som redan finns i Trelle
boDg. 

- Vi ihar nämligen 1begått ett miss
tag när vi gjorde Vlåra beställningar 
på byggnadsmaterialet för sent. Men 
om cirka 3-4 månader hoppas vi 
a.tt !Prod!uktionen kan starta. 

Nru bygger man en hall av storle
ken 24 x 20 meter samt iloontor m. m. 
vilket .tillsammans gör cirka 600 kvm. 
Nästa år räknar man med att fa
briken skall b)'lggas ut med ytterli
,gare 400 ikvm. 

Företaget ihar en fabrik i Trelle
bol1g som tillveDkar stålrörskonstr'll'k
·tioner. Här rör det sig dock endast 
om betong. Den ihiuvrudsa.kliga till
verkningen blir betongplattor och 
trottoarstenar. ' 

I Trelleborg har Tamö-Hetong re-
dan experimenterat med tillverkning Leif Tamen diskuterar en detalj på ritningarna med Gert Hallkvist 
av !betong. Men ·tomten där fa;bri:ken -------- ----
låg var all~ör liten oeih man var 

=:~~atteJqpand.erabetongtillverk- .l(lartecken för nybyggnad av 
Eftersom tomtpnserna var huma-

na och ti11gången på a.t1betskraft .god o Id d · h • Sk , f 
i Skurup.beslöt .man att förlägga den a er oms emmet d . urup 
ny·a falbriiken d1t. I den gamla be-
·tongfabriken i Trelleborg har Ili1l 

,gjorts en tillby,ggnad för stålrörs- En glad ny'het åt alla skurupsbor: Inom kort börjar man bygga det 
tillver<kningen. sedan länge planerade ålderdomshemmet. I början av oktober tror man 

- Vl skall försöka rationalisera att arbetet kan sättas igång. 
drHten så mycket som möjligt be- . .. 
rättar Leif Tamen för SkD. Därför - Vi är alla mycket .glada åt att att rplanera by.ggtiden for en by,ggnadJ 
lrommer vi endast att ha 3-4 man förberedelserna äntHgen är avsLuta- av d:en här storleken. • 
anställda här i Skurup. Det kan tyc- de, . säger i:Jy,ggnadsnämlndens ordfö- iDet nya_ ålderd<;>mshemmet har l 
kas underligt att vi väljer Skurup r ande T h u r e H a n s s o n. Det har ikiostnads berä:lmats till 'Wlgefar 2,7 
för dess goda tillgång på arbetskfaft lagts ner mycket ar1bete för att ih~m- milj'?rter ikl'onor. Dock ikolllil_ler man 
när vi inte kommer att använda så mE:t skall bli så änd&målsenligt som att ändra nä:g;at på denna siffra ef-~ 
mycket folk. I Trelleborg skulle vi möjligt. t~rsom. det tillk'?mmer. en del ut-
haft stora svårigheter att hitta ' dessa Det nya ålderdomshemmet kom- gilfter 1 fuågå om mredning m. m. 
3-4 anställda. Av dem skall 2 vara <c --• d l ch 
kvalificerad arbet~kraft lned färdig m;r Ja.tt .ry~a ""' V<il1 p atser O . 

utbildning medan de andra kan läras står farcligt v1d nyå r 1867 - hoppas 
upp efter hand. man. Det är nämligen mycket s~ 



•• 
Overlever skurupshockeyn? 

Det är ett svårt slag för Skurupshockeyn att Harry Falkenbäck 
skall flytta 

I dag fälls mången bitter tår från unga pojkkinder i Skurup. Kom
nter de att få sluta spela ishockey ti)l vl,ntem? Kommer det lovande 
garde av unga ishoc-keyspelare som finns i Skurup att splittras och 
grabbarna kanske att mista intresset för det snabba isspelet? Nu slu
tar nämligen deras ledare, tränare, organisatör, och gode vän Harry 
Falkenbäck med ishockey i Skurup. 

J 

Han bosätter sLg i Angelholm och fortsätta vel1ksamlheten och det vore 
därmed förloras den drivande ikrad'- mycket roligt om de lyckades med 
ten inom ishockeyn Ii Skur:up. Men sin föresats: Att ge Sk!u11U;P ett bra 
gra~l1barna i :kln.tbben Ihoppas att pro- i.Sh.oc!keylag. 
:blemet skall lösa si,g. Man ihar ut-
nämnt Bo Gösta Persson till ledare 
och de har lovat varandra dyrt Mh VEMMENHÖG 
iheliJgt att ihåll.a samman i for.tsätt-
nin,gen. .. . Byalaget i Västra Vemmenhögs by' 

Harry Falk~back var m~en som framställer till kornmu:nen om att 
drev upp en 1sho~keyklubb 1 Skprup .gamla småskoleby,ggnaden 'i V. Vem
trots många sv~ngheter. Un.gdm:~~r- menhög skall upplåtas åt byalaget 
na ~de t. ex. -~~en plan att tr~ att :inrättas som hemb)'lgdsmuseurn 
på l Sk:Ul'TU!p. Da~or .. fick de ålka tll:l och samlingslokal. Vidare begäres, 
Y~d eller. Malm<?, f~r att den erfo.~- att kostnaderna för reiiiOvering av 
derhg!" ~kndsko~riimn~ - som ar ii:Jy.ggnaden ibestddes av kommunen 
det ._,ik,tigaste ror en i:shockeyspela- samt att renovering 000 iordning
re. ställaru:le ror ovannämnda ändamål 
M~~ det kostade P8IJ;~· Harry Fal- sker i samråd med byalaget. 

j;eiJJbäck red emellertid ur den ena Kommunalnämnden, som belhand
:;tormen eft~r den ancka och lycka~es lat ärendet, ihar s1lällt frågan på ut
.. 11 slut få 1hop ett, efter ~kånska fo~- redning av- en kommitte, vari ingår 
i!Jållanden, :J?ra lag. De f1ck resa till kommunalorof. Ragnar Andersson, 
~anmal1k för att tampas med deras rektor Henry Christensson och ,vakt
~:<>cke:>:laJg ~ Skur~~aJM>:irna mästare Lennart Nilsson. Ett villkor 
~otte s•g alltid -~~-de~: aran. för att kommunen· skall medve~:~ka 

1 J!a~ry Fal!ke~back ar SJ'alv en ga~- ekonomiskt anser nämnden vara, att 
~ .rShocke!kampe o~~ har kvar s•tt byala.ge,t utverkar gåvobrev ti11 kom
brmnande .. mtr~ fo_r sp~let. Han munen på den övriga mark, som i!llll 

trodde att aven 1 det wfathga Skå?e dispo~eras för skolans behov 
sknille man lyckas :liå ett bra 1s- ' 
hockeylag och . hans förhoppningar skolbarnen i Vemmenhögs 
•var på god väg att infrias. Kanslre 
han ihar sått ett frö i Slrurop ooh skoldistrikt 
kanske 'kommer detta frö att så inleder årets a~:~bete i resp. skolor 
smånångom att utvecklas till en god onsdag den 25 augusti, då upprop 
planta som i sin tur ger många frön. förrättas. Lärarpersonalen har att bör-

Ungdomarnl!- !kommer i alla fall att ja två dagar tidigare iför att planera 
!lret,s arbete. Höstterminen varar fram 

Informationsmöte 

med Ung_a Örnar 

till den 19 de<:emlber. Som lovdrogar 1 
under terminen !har bestämts måndag 
4 oktober, fredag 5 november, mån
dag ' 8 november och fredag 17 de- l 
cember. l 

På tisdagskvällen höll Unga örnar _ Vårterminens arbete börjar fre-
ett informationsmöte i Sklunl(pS Fol- dag den 7 januari, oah terminens sis
kets Hus. Man bjöd på sång och 
musik i massor samt kaffe, saft och ta dag blir deR 9 juni. Lovdagar 
kakor. Vid mö.tet medverkade Unga under · vårterminen blir måndag 21 

februa.ri - lördag 26 februari, vår
örnars or_dförand~ Bertil Hö!;lberg vinterlov, torsci;J..g 7 apil _ onsdag 
och dess mstru~tor A;ne. Karlsson. 13 apil, påsklov, måndag 2 maj och 
Den senare ber~ttade 1 livfulla or- töndag 28 maj. Undervisningen in
dalag hur trevhgt ~ hade. haft ställes den 8 maj. Terminen och året 
det på sommare~ lagl_!_r och inifor- avslutas på sedvanligt sätt torsdag 
merade or:n det vroterlager som ·ar- den 9 juni. _ Troligen kommer stu
range~as l år. ~an. be~~nade också diedagar för lära11>ersonalen att an
den ""1kt man bor t1l~ata ':'e!lk;sam; cmdnas ~n 2 och 3 februari 1966. 
heten genom att den s1ktar m s1g pa 
social fostran - något som tyvärr RYDSGÅRD 
fö~:~bises av de fleta organisationer. 
Ett 30-tal deltagare infann sig. 

Arbetslöshetsnämnden i Rydsgård 
Länsstyrelsen 'har till revisor att 

Länsstyrelsen har efter ansökan deltaga i granskningen av arbetslös
av byggnadsnämnden i Skurups kö- hetsnämndens i Rydsgård kommun 
ping ·fastställt ett förslag till indel- verksamhet under 1965 förordnat 
ning i Wå tomter i kvarteret Kolven ·loontoristen Henning Kristiansson, 
'samt indelning i en tomt inom del örsjö, med ikamrer Claes KnJutsson, 
'l.V kvarte ' ·~ge som ersättare 

1.H 



KOMBINERA 
turne- och familjeliv är inte 
lätt. Men sångaren Lars 
Kåge tar helt enkelt fru och 
barn med! l sommar har 
han underhållit i parkerna 
tillsammans med Jonas, ll> 
Ar, Statfan, 10, och Kristin, 
8. Mor Maria bistår med 
instudering och kostymer . 

• 'r 

Svensk bilprovning 
startar inoin l~ort 

Entreprenör Karl Arne Lindahl, Skurup, ing. Ulf Berglund, 

direktören för industribyggnadsbolaget Per Sjödin, Skurup kontrollerar 

ritningarna över den nya byggnaden. 

Nu går arbetet vid AB Svensk Bilprovnings nybyggnad i Skurup 

mot sitt slutskede. På fredagen inspekterade chefen för Malmöhus 

läns avdelning ing. Ulf Berglund, Arlöv, de nästan .färdiga lokalerna. 

Lokalerna ikomer att stå färdiga l kosta kommunen. Vid inspektionen 

i början av september och då det medverkade direktören för indiu.stri

är endast rägra imtrument som sak- byggnadsbolaget, P er Sjödin ,Skurup. 

· ·l 1· · J kt · ·t t Det är endast installationen av kon-

l 
nas s_amt ms a l ~t!On. a~ e e. n c! z i' •rolliru tr uroen t fö • bromstrummor, 

som annu mtc ar fard1gl. lyftningsanordningar samt en instru-~ 

230.000 kronor kommer kalaset a tt mentpanel som saknas. 

Soliga semestrar 
i augusti månad 

Lov letters in the sand? Ja, ingen mer än Anita Andersson själv vet 

vad hon skriver i sanden med fjädern 

Det gäller att planera sin semester. Om man är väderleksprofet skul

le man ha förutspått en regnig juni och en dito juli men ett augusti

väder med solsken och varrna vindar. Men hur många semestrande 

har gjort det? 

Inte mänga, kan vi berätta. Vi l dersson, Skurup. Fotografen kunde 

gjorde en resa ner till Beddinge - inte låta bli att ta upp kameran när 

Skurups fritid åd D.. h"tt d han gick förbi henne på stranden 
1 sornr e. ar 1 a e och därmed får läsarna ett litet in-

' vi mänga som lät sina kroppar ut.- slag av kvinnlig fägring när den 

5 sättas för solens vanna välgörande är som bäst. 
strålar och med jämna mellanrum 1..:..::....:=::-==--------,~---

svalkade av sig i det 19-gradiga 

vattnet. Men det var mest husmöd-
rar och barn som kunde ta sig en 
avkopplande siesta mitt på dagen. 
Far arbetade och kunde inte ta sig 
ut till ' Beddinge förrän på kvällen. 
Han hade tagit semester redan i 
juli, vilket, som vi alla vet, inte 
var så lyckligt. Nu får han arbeta 
i sitt anletes svett medan · solen lå-
ter sin ljuvliga värme stråla över 
de få som tagit u t semester i au
gusti. 

En av dem som varit kloka 
sparat semestern till solen 
fram är tandsköterskan 



Skurups pensionärsförening 
'festade vid 20-årsjubileet 

På fredagskvällen var det klac
karna i taket för Skurups pensio
närer. Pensionärsföreningen fyllde 
20 år och det celeberades med en 
hejdundrande fest i SktJrups Fol
kets park Pensionärsföreningen 
bjöd samtliga 140 gästerna på en 
kalasmåltid samt på musik och an
nan underhållnin,g efteråt. 

Pensionärsföreningens ordförande 
Johan Jönsson hälsade alla välkom
na till festen och hoppades att de 
skull-e trivas och ha t r evligt tillsam
mans. 

En kort . historik över förening-en 
lästes upp och det var många gamla 
minnen som återupplivades. 

Man åt sedan en god middag under 
dragspelsmusik av Erik Evald. Det 
var mycket god mat som pensionärer
na bjöds på. De fick äta hummer
stuvnings, snäckor, oxfile med legy
mer och glass. Naturligtvis servera
des det kaffe med dopp efteråt. 

Pensionärsföreniilgens egen sång
kör sjöng några visor under ledning 
av Johan Jönsson innan det var dags 

' att dansa till sprittande glad drag
•spelsmusik. 

Föreningen bildades den 19 au
gusti 1945. Redan från starten an

Pensionärsföreningens ordförande Johan Jönss~n hälsar f~uarna Olga 

Hansson och Lovisa Jönsson välkomna till jubil~umsmiddagen. 

slöt sig 30 medl-emmar. Den första förste kassören var Olof Olsson som 

stYrelsen bestod av Magnus Persson, ända till sin död 19513 skötte sysslan. 

ordf. Olof Olsson, sekr. ·Alfred Nor- Han efterträddes av Alfred Norling. 

Jing, kassör, Alfred Hansson och Av dem som var med och bildade 

Ingrid Jakobsson. · för-eningen för 20 år sedan återstår 

Magnus Perssonl innehade ordföran- nu två. Det är Magnus Persson, 89 

deposten till 1955 års valperiod var- år, och Ingrid Tornberg, 95 år. 

efter Emil Ekdahl valdes som ordfö- Under årens lopp har anordnats 

rande. Han innehade denna post till en mångfald av möten och föredrag. 

1963. Hans efterträdare var Alexius Man har lämnat råd och upplysning

Ransson som var ordförande till 1964 ar i frågor som varit aktuella för 

då han avled. Då tog Johan Jönsson medlemmarna. 
vid och han sitter ännu kvar på Antal-et medlemmar är för 

ordförandeplatsen. lrande 205. Föreningen har 
Kassörsposten innehas nu av Alfred senterats vid alia distriktets 

Persson och han valdes 1960. Den renser. 

närva
repre
konfe-

Årligen har mim anordnat utfär
der för pensionärerna. Det har all
tid varit lika roligt för dem att kom
ma u t och se sig omkr-ing. Tilläggas 
bör att utfärderna alltid förlagts till 
den VdrlT-' arstiden. · ' 

Föreningen är mycket tacksam mot 
alla dem som hjälpt dem under årens 
lopp. De har alltid haft fria lokaler 
med fri vänne och elektricitet. Det
ta har upplåtits av Arb. fastighets
förening, Skurups köping, och de 
flesta fackliga organen. Arb.-kom
munen har alltid lämnat årliga an
s lag. 

Ideella föreningar, affärsinnehava
re och enskilda har alltid ställt sig 
välvilliga till föreningens verksamhe.t 
och till mediernamas trevnad. Som 
exempel kan nämnas att källarmäs
tare Vo!1vmer på Svaneholm ill!bju
der förening-en på ka:f;t\e en gång var
je år. Det är sådant som uppskattas 
av föreningens medlemmar. Lions 
Club svarar varje år för att luCia
firandet skall bli den ljushögtid man 
väntar sig. 

Skivarpsdam 
... 

skadad vid 
cykelolycka 

En Skivarpsdam i 60-årsåldern 
föll vid U-tiden på fredagen av sin 
cykel på riksväg 11 utanför Torsjö. 
Hon föll så olyckligt att hon bröt en 
arm och ett ben samt fick skador i 
ansiktet. 

Hon cyklade några meter efter siri 
make då hon troligen på grund av 
en ojämnhet i marken plötsligt föll 
av cykeln. Ambulans <tillkallades och 
damen fördes till lasarettet i Ystad 
där man meddelade att det inte rå• 
der någon fara för damen. 
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Blomsterdrottning 

'1965 års blomster(h:ottning· i -Skivarp har nu utsett.s. 

Det blev en 19-årig malmöflicka, Eva_Palm (bilden), som 

alltså kommer att få fram~räda i all sin glans i kortegen 

vid blomsterfesten dlen 29 augusti. "Drottnip.g" Eva är 

anställd hos Iwa-foto. i Malmö (det är andra gången en 

anställd i deill).a firma · blir blomsterdrottning i Skivarp) 

och enligt juryn lär hon ha idealmått, längd 1.65 och så 

dessutom 90-52,--87 på lämpliga ställeq . . Hon h~ också 

rödbrunt hår och bruna ögon samt teckning, porslins

målning och tennis som hobbies. · Det var .f ö en moster 

som skickade in fotografiet. 

Bara fem mdnader var Chri
stina när ·det här fotot togs. 
Flickebarnet är dotter till Sol
veig och Arne Nilsson Skurup. 

(Sernert Skurup) 

Lantbr. Per-Ake Sjöström Aggarp 
med maka Berit, född And:ersson, 
Gärds löv. 

(Foto Sernert Skurup) 



Malmö-fotograf 
blomsterdrottning 
Ater har en Blomsterdrottning 

valts till Skivarps blomsterfest. 
Denna gång föll valet på Eva Lind
berg-Palm, Furulund - i profes!lio

-nen söt fotograf i Malmö. Eva är 
18 år och det är första gången hon 
ställer upp l ett sådant här sam
manhang. 

Eva fick det glädjande beskedet 
när hon höll på att packa resväskan 
för att fara till Dalarna på semester. 
Aldrig har väl en väntande semester 
inhiberats så snabbt och glatt. 

Evas största intresse är porslinsmål
ning. Men hon är mycket intresserad 
av sport. Speciellt ligger fotbollen 
henne varmt om hjärtat. Kanske be
ror det på att hon har vissa anknyt- . 
ningar till denna sport. Hennes fäst
man är svåger till berömde "italie
naren" Bengt Lindskog i IFK Malmö. 

. Det behöver . väl inte tilläggas att 
Eva håller på "di gule". 

Eva är mycket söt. Hennes hår är 
mjukt rödbrunt och hennes ögon bru
na. Figuren? Tja, måtten 90-52-87 
säger väl tillräckligt. Hon har i alla 
fall inga problem med vikten. Hon 
är 165 cm lång. 

Eva kommer att krönas den 29 au
gusti av hennes företrädare som 
blomsterdrottning - Barbro Lind
berg, Mossby. Då erhåller hon ett 

j specialkomponerat halsband för 
j blomsterdrottningen. Detta är gjort 
av juvelerare John Reutner, Ystad. 

Skurups pensionärer 
på hejdundrande fest 

Kassör Alfred Persson, ordf Johan Jönsson och f d ordf Emil Ekdahl 
beundrar blomsterkorgen som skänkts av Arbetarkommunen. 

På fredagen firade Skurups . pensionärsförening 20-årsjubileum. 
Föreningen bjöd samtliga medlemmar på ett hejdundrande kalas i 
Folkets park _i - Skurup. 140 medlemmar åt oxfile, hummerstuvning 
och glass varefter de dansade som på den gamla goda tiden. Musiken 
sköttes av dragspelaren Erik Evald som tycktes ha lika roligt som 
gästema. 

Festen varade till elvatiden på 
kvällen då de gamle gick hem på 
något trötta ben efter att ha dansat 
vals och foxtrot hela kvällen. 

Föreningens ordförande Johan 
Jönsson inledde med ett samman
träde tillsammans med hela publi
ken. Han hälsade välkommen och 
läste upp en kort historik över för-

eningens tjugoåriga tillvaro. bland 
gästerna såg man några f d ordfö
rande. Det var föreningens förste 
ordförande Magnus Persson som av
sade sig återval 1955. Han är nu 89 år 
gammal. Vidare såg man Emil Ek
dahl som innehade posten under ti
den 1955-1963 då han avsade sig 
återval på grund av sjukdom. 



BLOMSTRAND E 

En jublande · glad Eva Lindberg'
Palm från Furulund utanför Maln1ö 
ställde in årets semesterresa till Da
larna. Hon fick nämligen besked att 
hon blivit vald till Blomsterdrott
ning vid Skivarps blomsterfest - en 
av Sveriges största i sitt !,mg och 
uppmärksammad över hela landet. 

När fotografen kom hem til:l den 
18-åriga tösen hade han inga besvär 
att få henne att stå modell. Hon är 
nämligen fotograf själv och visste 
exakt vilka poser hon skulle inta 
för att göra sig rättvisa. 

Eva är 18 år, hennes hår är röd-

~
~nt och hennes ögon brupa. Fi
ren har de ideala måtten 90-52-

8 , betygade juryn. 

Evas intressen är fotografering och 
då speciellt barn. Fotboll tycker hon 
om och hon håller benhårt på "di 
gule". 

EWA PALM 

Skivarp har valt blomster
drottning. Det blev 19-åriga foto
grafen Ewa Palm från Furulund 
utanför Malmö. Hon är 1,65 lång 
6ch har de strategiska roMten 
90-52-87. Hon har naturligt 
rödbrunt här och bruna ögon. 

Som blomsterdrottning kommer 
hon att hyllas på blllomsterfesrten 
i Skivarp söndagen den 29 aug. 

Hon får då ett smycke och en 
vårresa till Holland. 

, ....................................... . 

. .. och Blotntnor 

EV A p ALM, FuTulundsflicka. som fotogrofeTaT malmöboT pd, vaTda
gama, ha.T utsetts ti!t Skivarps blomsterdTottning. Och 

det ka.n man väl förstå, eller hur? 
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Holmqvist: Bolagsformen vinner 
spridning inom svenskt jordbruk 

-Av BROR PERSSON-
Inom tio år kommer vi att få uppleva nya före· 

tagsformer inom det svenska jordbruket, profete
rade jordbruksminister Eric Holmqvist när han på 
lördagen talade i Skurup inför Svenska lantbruks
skolornas lärarförening som håller tredagarsmöte 
- Bland annat kommer bolagsfor-

men att tränga fram, fortsatte stats
rådet Holmqvist. Lantbruken kom
mer att ingå som led i en kedja för 
produktion och distribution av livs
medel. Jordbrukarnas ekonomiska 
föreningar kommer här med sanno
likhet att få en platt f -rm för sin dif
ferentierade verksamhet. 

GARANTIER 
Men rationaliseringen kräver kapi

tal och hur skaffa detta? J ag vågar 
i dag inte ha någon färdig mening om 
detta, framföE ~alJt som d~1 sittel;' en 
statlig utredning och funderar över 
bl a detta problem. 

Vad jag däremot i':r säkrare om är 
att framtidens jordbrukare i mindre 
utsträckning ä-r i behov av allehanda 
plottriga statsbidrag och är mer be
tjänta av en samlad form av garan
tier vid en produktionsomställning. 

UTBILDNING 
Det finns, betonade hr Holmqvist, 

ett direkt samband mellan jordbruks
rationaliseringens fr;amgångsmöjlighe
ter och yrkesutbildningstakten inom 
jordbrukarleden. Den tiden är defi
nitivt förbi då det räckte att gä_ i 
lära hos far hemma på gården. 

i Vemmenhögs härad, av riksdagsman Stig F Hans
son i ett hälsningstal betecknat som landets bästa 
härad. (Ja, skratta ni bara - men det är faktiskt 
alldeles sant, tillfogade han och övergick till en 
lyckad bevisföring.) 

Ett kunskapsarv från generation till 
generation är värdefullt, men nöjer 
man sig med det måste man också 
räkna med en begränsning av per
spektivet. I dagens rationella jord
bruk finns knappast något kvar av 
arbetsmetoder som för 20 år sedan 
kännetecknade ett dåtida rationellt 
jordbruk. 

statsrådet Eric Holmqvist, advokat Ture Bengtsson, Anderslöv och disp Per Smith, Jo?·dberga, lyssnar titt 

• GRANSSKYDD ~äs~e i a!lt_ väsentli~ ske :':'ia rationa-

l 
hsermgshnJen. Det Innebar en fort-

Ett gränsskydd måste med säkerhet satt nedläggning av inte lönsamma 
finnas även i fortsättningen för det enheter och en snabbare samman
svenska jordbruket men höjningen av läggning av enheter. Trots obestrid
i_qr_dbrukarnas ekonomiska standard liga större ekonomiska risker för ett 

specialiserat jordbruk måste ändå 
specialiseringar ske på bekostnad av 
blandad drift. 

Såvitt jag kan se, sade hr Holm
qvist, kommer familjejordbruket inte 
att försvinna i framtidens Sverige. 
Men familj ejordbrukarna måste -
med maskinernas hjälp - bruka 
större jordar än för närva1:ande. 

Stig F. Hansson hiilsningsanförand 

LANGSAMMARE 

I Själva verket går arealökningen 
i Sverige i långsammare takt än i de 
flesta västerländska länder. Under se
naste tioårsperioden har den genom
snittliga ökningen av jordbruken i 
vårt land endast varit ett och ett-halvt 
hektar till 15 hektar. 

Motsvarande utveckling i USA har 
ökat jordbruken från i genomsnitt 20 
till 40 hektar. 

Det finns, framhöll talaren, en stor 
för jordbruksrationalisering tillgäng
lig markreserv hos landets lantbniks
nämnder. I fjor uppgick denna reserv 
till 3.200 jordbruksfastigheter på ett 
sammanlagt taxeringsvärde av 80 
milj . En del av detta lantbruksnämn
dernas markinnehav måste betecknas 
som mindre lämplig för modernt lant-l 
bruk och kommer att få annan eko
nomisk användning men ett faktum 
är att jordbrukarna har avsevärda 
tillfällen till förmånliga komplette
ringsköp hos de statli a nämnderna. 

På söndagen gör de många lant
brukslärarna en bussutfärd på Sö
derslätt. Besöker bl a J ordberga gård 
där godsägare och fru Hans-Göran 
von Arnold berättar om jordbruks
driften och visa-r slottet, tittar på 

~
ärbelägna Jordberga sockerbruk ~ 
ypermodernt - och lunchar på 
mygehus där Sockerbolaget står för 

värdskapet, gör en wstickare till ar-
rendatoT Per-Arne Åkesson på Mar
kielund, Anderslöv, som har en del 
intressant att visa, far vidare till 
Börringe kloster och greve Corfitz 
Beck-Friis där godsförvaltningen stu
deras samt avslutar med middag på 
Sva:neholms slott. 



YSTAD
SKURUP 
Vi lämnar t.r·ots 

redan låga 

extra J•abatt fram 

till deu 4 septem- · 

he•• på alla va1•or 

_i våra butiker. 

(giille•· ej tobak) 

SKURUP tel. 403 24 

( ~l 
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- Det finns hos landet jordbruks
nämnder en stor markreserv för 
jordbruksrationaliserin.gen. Förra 
året uppgick denna reserv till 3200 
jordbruksenheter till ett sammanlagt 
taxeringsvärde av 80 miljoner kro" 
nor. 

- Dock måste en del av denna 
reserv betecknas som mindre lämp
ligt för modernt lantbruk och kom
~er därför att ~å atman anvi.ind, 
pp:~.g. ' .. " • • ' .. .., " • 
, . - Men ma,n måste gora en star• 
kare drive för inköp, av jord, fort
satte jordbruksministern. Arealölt
ningen i Sverige går betydligt 
långsammare än i andra länder . . I 
vårt land har den genomsnittliga 
ökningen under den senaste tio
årsperioden varit ett och ett halvt 
hektar till 15 hektar. I USA har 

Holmqvists tal huvudpunkten · vid 
lanthrukslä;_rarnas möte i Skurup 

Riksdamsman Stig F Hansson, advokat Thure Bengtsson, Anderslöv, fru Edith Hansson, stalsrådet Eric 

Holmqvist och rektor Gunn11r Knutsson, Skurup i samt11l inn11n mötet i Skurup börj11r. 

Den ·tiden är definitivt förbi då det räckte för en blivande jordbrukare att gå i lära hos far hem
ma på gården, sade jordbruksministern Eric · Holmqvist när han på lördagen talade i Skurup inför 

Svenska Lantbruksskolomas lärareförening som höll tredagarsmöte på Skurups lantbruksskola. Ett kun

skapsarv från generation till generation är av stor betydelse men nöjer man sig med det måste man också 

räkna med ett/ begränsat utbyte av jordbruket, fortsatte statsrådet. 

- I dagens rationella jordbruk 
finns praktiskt taget ingenting kvar 
av det som för tjugo år sedan be
tecknades som rationellt. Speciellt 
skördearbetet har genomgått en om
fattande förändring sedan skörde
tröskorna togs i användning. 

- Det fordras utbildning inom 
många områden för att en lantbru-

1 kare av idag skall kunna nå högsta 
möjliga produkt~onssiffror med mins
ta möjliga kostnader. Jordbrukaren 
måste ha kunskaper för att kunna 

Jordberga-besök 

På söndagen gjorde deltagarna en 
utfärd med buss. På förmiddagen 
besökte man Jordberga gård, där 
godsägare fru Hans-Göran von Ar
nold redogjorde ;för driften samt vi
sade slottet. Man besökte också Jord
berga sockerbruk där man fick en 
kort men intressant redogörelse för 
sockerbolagets verksamhet. Deltagai·
na visades runt på fabriken. Svenska 
So~kerfabriks AB bjöd sedan på 
lunch på Smygehus restaurang. 

Hemresan gick via Anderslöv .. , där 
arrendator Per-Arne Åkesson visade· 
upp .. sitt gods Markielund. . Under 
hemresan besökte man också Bör
ringeklo~ter där greve ·Corfttz · 'Beck
Friis visad-e slottet. Deltagar>na fick 
även en redogörelse för godsforvalt
ningeil. av agronom Harald Nilsson. 

Sommarmötet avslutades med mid
dag på Svaneholm slott. 

använda alla tekniska hjälpmedel, 
och medel för att stimulera biolo
giska produktionen samt mycket me-
ra. . 

det varit en fördubbling från 
genomsnitt 20 till 40 hektar. 

Landets bästa härad 

- Jag tror att utbildningen mås- Jordbruksminister Holmqvists tal 
te !ägg~s på ett brett fält. Grund- föregicks av en välkomsthälsninl!; 
~tbrldnmgen ~åste omfatta all~ en från riksdagsman Stig F. Hansson. 
Jord~m;~kare v1ll veta .. De_t går eJ att Han gladde sig åt att se så många 
specrah~era grundutbtld~mgen. !lärare hade samlats i Vemmenhögs 
Statsr~d~t o_mtalade vtdare a~t de härad _ landets bästa härad, som 

~to.ra forandr~ng:r som ~ker mom l han påstod. Han motiverade sitt på
J<?Idb!uket ställer stor~ krav f!å ut- stående genom att räkna upp några 
b;ldn::ngsanstalterna. ~Ia~· har larare- av häradets mest positiva saker som 
foremngen en stor mlSslOn att fylla. t. ex. växtförädlingsanstalter, McLean 

Rationalisering 

Jordbruksministern fortsatte med 
sina välkända teorier: 

- Ett gränsskydd måste 7;11ed sä
kerhet finnas även i fortsättningen 
för det svenska jordbruket. Höj
ttingarna av jordbrukets ekonomiska 
standard· måste dock i allt väsent
ligt ske via rationalisei'ingslinjen. 
Det innebär en fortsatt nedläggning 
av inte lönsamma enheter. Trots obe
stridligt större ekonomiska· risker för 
ett specialiserat jordbruk måste även 
specialiseringar ske på bekostnad av 
blandad drift. 

- Men, betonade jordbruksmi
nistern, så vitt jag kan se så kom
mer inte familjejordbruket att för
svinna i morgondagens Sverige .. 
Det kommer att leva vidare -
med en viss förändring. En fa
miljejordbrukare måste bruka stör
re enheter. Detta skall ske med 
maskinernas hjäl . 

- .enskiftets fader, skw·upost och 
sist men inte minst: Nils Holgel'$
son kommer från V. V emmenhög. 

Svenska lantbruksskolornas lärare• 
förenings ordförande, rektor Jan 
Pehrson, Rättvik lämnade ordet fritt 
efter statsrådets tal för att deltagar
na skulle framställa frågor till hr 
Holmqvist. Programpunkten stod 
upptagen som diskussion i program
met men det blev i stället en upp
vaktning till statsministern. 

Från bl. a. flera rektor·er framför
des önskemål att lantbruksskolorna 
ej skulle sortera under skolöversty
relsen. De beklagade livligt det av 
riksdagen fattade principbeslutet. 
Man menade att om skolorna place
rades under lantbruksministeriet 
skulle de på ett helt annat sätt kun
na följa med i alla rationaliserings
avseenden. 



Avelsdjur och· antikviteter 
vid två auktion·er i Skurup 

ger ni för sex snapsglas, undrar utroparen Alvin Ekdahl. 
bakgrunden auktionsförrältaren Herman Truedsson. 

Inte mindre än två auktion er efter varandra hade auktioll«• 
förrättaren Herman Truedsson och hans' utropare Alvin Eltdahl att 
behandla på lördagen. I d·et första fallet var det fråga om försälj
ning av ett bo på Skurup nr 20. F. hemmansägru:im Jöns L.arsson 
lät på gnmd av fastighetens försäljning genom auktion . försälja det 
inre boet. ' 

Det hade som vanligt samlats myc- En fa,·galt kostade 550 kronor och 
ket folk · på jakt . efter antikviteter nötkreaturen betingade ett pris m-el
- som man alltid kan hitta vid auk- lan 1.650 och 1.750 kronor. Det var 
tioner av · den här typen. Det blev tydligen mycket jämna djur. 
mån.gf\ rop. Speciellt intresse1·a<ie 1-=======---------..J 
några spinnrockar som slutligen 
k lubbades bort för 110 kronor styck r 
samt ett hundraårigt hörnskåp. Detta /<' 7 7 7 
betingade ett pris av 90 kronor. Någ- (_) 
ra gamla kistor kostade c:a 100 kro-
nor styck. Vidare såldes porslin av 
modell äldre. 

Herman Truedsson och Alvin Ek
dahJ. hade inte mer än avslutat auk
tionen förrän det bar av till nästa. 
Den förrättades i Kastallienborg där 
det var fråga om avelsdjur. 20 styc
ken högdräktiga i suggor klubbades 
bort för mellan 500 och 750 kronor. t 

· Söta . Ka;in .~vensson, Skivarp, ko
rades pa sondagskvällen ti!Z Miss 
Konfetti. Täv lingen hölls på Fon
derosa _Janstorps bygdegård. För
utom ~tteln - och äran - fick 

Karm en belöning på 50 kr. 

Fru Astrid Nordgaard, Beddingestrand, med barnen lngela; 9 år, 
och Susanne, 16 månader. (Sernert, Skurup) 



Nya storindustrin 
byggs för 2-3 milj 

1967 räknar man preliminärt me d att m upp driften vid det stora 
Uvsmedelsföretag som skall bygga f ab rik er i Skurup. Företaget som 
bittiils velat ha sitt namn hemlig t, är B.rödema Mauritzson - en av 
de största producenterna av färdiglagad mat. Man räknar med att in
vestera 2-3 miljoner kronor i företagets fabrik i Skurup. · 

Nu har aol!ltså alla arbetslösa Sku
rupsdamer chansen aitt få ett av
lönat al.'bete. Bröderna Mauritz0111 
ikommer nämligen att sysselsätta inte 
mindre än 50 kvi,rml!iga anställda 
aamt några herrrur. 

F&briken i Skur;wp skall tiHverka 
fårdiglagad mat. T~digare har man en 
:fialbri'k i Genarp men denna har bli
vit för liten och man behöver b)'lgga 

ut företaget. Bröderna Mauritzson le
vererar :na t till skolor och andra 
storkonsumenter av färdiglagad mat. 

Ännu vet man inte inom företa
get hur fabriken skall se ut. Un der 
höstens lapp ger man sig ut på stu
diebesök ·i ut- och inlandet för att 
få en uppfattning om hUJr det är 
lämpligast att Iägga upp prodlllktio
nen i Skurup . 

. 6olHynd 
stuprännan 

• 
l 

På onsdag börjar skoloma i Sku
rup. Då kommer skolgårdarna åter 
att fylbis av ungdomligt liv· och 
glädje. Glada sktatt skall åter 
klinga över de nu tomma och tysta 
gårdarna. Och eleverna kommer att 
ta med sig nya bollar. 
V aktmä~tare Bror Hansson tyckte 

att han skulle rensa stuprännol'IIJ.a 
nu :innan skolan öppnade igen. Och 
Vlad fann han? Jo, inte mindre än 
961bollar i tennisboHstorlek. Han sam
lade ihop dem i en låda OC'h slängde 
dem alla. Tyvärr var det ingen ide 

SKURUP 

EASY-KEM. 
Kem.tvättar 

billigare 
Snabbare 
på 30 udn 

HUSMODERS-TVÄTT 
St. Torr·Jalan 9. Tel. 409 33 

SKURUP 
Restplagg l Vaktmästare Bror Hansson hittade 

r:lessa b q llar i skolans sluprännor 

utsäljes bil,ligt denna vec- att' spara på dem eftersom de hm 

ka. Se skyltfönstren. legat på taket iänge. Väder och vtnd l 
hade förstört dem helt och det var 

· hål i de flesta. 
A :B Ejnar Ekberg· & C :o Av dessa fynd att döma kan Sku-
Kyrkogatan 13. Tel. 407 18 /mp få några duktiga kastare i fri-

\ · J idratt. Bara ,man kan hitta dem som 
' · / slängt upp bollarna på taket. 

Skurups Husmodersföreniri~ 
Husmodersdag i Hälsingborg onsd. d. 8 sept. Bl. a. besök på Sofiero. 
Hälsingborgs stad bjuder på kaffefrukost. Närm. uppl. och anmälan 
till tel. 0411/ 408 97 senast den 30 aug. Bussresa o. middag omkr. 20: -

T isdagen den 24 augusti 1965 

1 Skivarpstös blev 
l . 

.Miss Konfetti 

Miss Ko nfe tti alias Karin Svensson frå n Skiva rp posera r till samma ns 

med Gull e bopojkarna 

16-åri"a Kal'in Svensson från Skivarp valdes på söndagskvällen en 
hälligt ':tv juryn t ill årets Miss Konfetti i Ponderosa - Slimminge 
bygdegård. J uryn som bestod av pressens representanter hade inget 
svårt val. 

Karin var utan tvekan den vack-~ Konfettin regnade ner över p\rbli
raste flickan på . festplatsen och hon k_en h_ela kväll~n. Kanske gjorde det 
dansade som en gudinna - dei kan s1tt till att stamnmg-en snabbt steg 
undertecknad intyga. i topp. ' 

Arets Miss Konfetti är dotter till Tyvärr var publiken så begeistrad 
en trädgårdsmästare i Skivarp, var- i sin kon'fetti .att dr: inte lyssnacl_e l 
för man genast misstänker att hon ttil~ GuHebopo~karna som stod for f 
har haft något samröre med Blom- kvallens Uipptradande från scenen. 
sterfesten i Skivarp . Mycket riktigt. Det samlades en trogen skara fram
F örra året var Karir. en av tärnor- för scenen och de uppskattade de _ 
na på drottningvagnen i blomstertå- duktiga folkvisesångarna mycket. 
get. Men i bakgrunde~ ;;prang många 

Men, frågar ma.n sig, varför sö - 1 och kastade konfetti pa .. varand~a un
ker arrnngörerna flickor utifrån till der glad_a - rop. Det ~torde den d_el 
drottningtiteln när man har så söta av pubhken som ville lyssna till 
flickor bland den inhemska befolk- Gulle•bopoJkarna. 
ningen? Varför blev inte Karin an- Som sammanfattnin~ k•an säga.s att 
mäld som Blomsterdrottning? det var c:n av de roligaste !<vallar-

Visst blev hon anmäld. Men ef- na på .Ponderosa. Vi får hoppas att 
tersom Skivarps blomsterdrott- arrangorer_na. åter. k?mmer med n:>: a 
ning måste ha fyllt 18 år fö•r att fnska _m1!latlv - 1~en med konfettl
komma i fråga som ·kandidat så fick utdelrungen var aLdeles utmarkt. 
Kar'in sin anmälan tilllbaka med en Nästa gång vi dansar på Pendero
vänlig hälsning att hon är välkom- sa blir den 3 september. Då skall 
m en tmbaka om två år . · det bli en pop-festival av -sällan skå-

dade m ått. F em poporkestrar kom-
HöG STÄl\iNING mer att göra sitt bäEta för att spräc-

S täm ningen var mycket hög på ka ;trumhinnorna på pUibliken och 
P onderosa. Det var ovanligt mycket dery duktiga dam·kan Hanne - även 
flie'kor där. Hade de kanske lo~kats kallad Eu ropas Brenda L ee - kom
av mis,stävlingen? Eller var det kan- mer att efter bästa förmåga försö-
<•'<e röft€'t om att det skulle delas u t ka läka dem igen. · 
konfetti en gån i timmen? P . B. 



N ya småskollärarinnor 
På måndagen började skolarbetet. Ja, eleverna börjar inte förrän på måndag men lärarna var tvungna 

att sätta igång terminens arbete några dagar i förväg. ReRtor Filip Eiderbrant hälsade dem alla välkomna och presenterade de nytilllcomna lärarna för den gamla lärarstammen. 

Nya småskollärarinnor på småskolan fr. v. Lillemor Malmborg, Elhel 
Olsson, Anna-Stina Larsson och Gudrun Gustavsson 

Föreningsgatan sl~all 
hyggas ut denna höst 

Redan i höst kommer Skurup att få ytterligare en fin gata. Då 
påbörjar nämligen vägförvaltningen arbetet med Föreningsgatans för
längning mot norr och Sandåkravä gen. Vägen har stor betyddse för 
tförst och främst östergård·sområdet men också för det nya industri
området vid Ellesholmsvägen. Vägarna ingår i Skuntps generalplan. 

För !bara någon månad sedan lade l valtniDgen lägga ut vägarna innan 
man ut en stor fin väg från Sand- bostadsområdet byg<>s. Det finns ju 
åJtravägen till Bi1prov!lingsa_nstalte~. käl tt anta att fö;sta spadtaget på Eftersom det skall bh ett mdustn- 5 a 
mnråde runt bilprovn1ngsstati:onen så bostadsområdet vid östergård!sområ
sm:åningom är behovet av stora bre- det tages inom kort. Annars brukar 
da vägar mycket stort. det tvärtom vara så att vägarna ].<:om-

Det iill" tacknämligt at t mer till när husen redan står klara. 

Nya medlemmar av kollegiet är: 
Leif Arvidsson, eo adjunkt, Agneta 
Bengtsson, eo adjunkt, Gunnel von 
Boer, eo ämneslärare, Gudrun Gus
tavsson, ex småskollärarinna, Stig 
Holmberg, gymnastiklärare, Märtha 

. Kullenberg-Hjort, eo adjunkt, Anna
stina Larsson, ex. småskollärarinna, 
Terje Larsson, eo yrkeslärare, Lille
mor Malmborg, ex. småskollärarinna, 
Per-Olof Meyer, ord. adjunkt, Ethel 
Olsson, ex. småskollärarinna, samt 
Ansgar Skillemar, eo adjunkt. 

f Femdagarsvecka 
på Rydsgårds 
kommunalkontor 

Femdagarsvecka har införts på 
kommunalkontoret i Rydsgård. Det
ta meddelades vid sista kommu
nalnämndssammanträd,et. Vid sam
manträdet utsågs till naturskydds
ombud minister Z. Westrup och vi
dare beslöt man tillstyrka försälj
ning av byggnadstomt i S~inuninge. 

Ä ven frågan om sopförbrännings
stationen för Skurupsbloeiket var fö
remål för .diskussioner och här · be
slöt kommunalnämnden remittera 
ärendet till hälsovårdsnämnden med 
rekomm~mdation att ta kontakt med 
vederbörande i Skrurup. Från kom
munalnämndens sida ställde man si!g 
välvillig till tanken på sopförbrän
ningsstationen. 

Kommunalnämndsledamöterna fick 
även ge sig i kast med höstens kan
ske viktigaste fråga, budgeten för 
nästa år. Detta ämne är dock så om
fattande att man inte hann sirutföra 
det helt utan man tvingas ta upp del 
m'inst en gång tilL 

)~/'b() Ny folkräkning 
;l o-JU ·ger extraarbete 

· En ny folkräkning kommer att ske i Skurup. Den börjar i oktober 
och kommer att omfatta inte bara antal människor utan också antal 
bostäder. Ansvarig för Skurups folkräkning är granskningsledaren 
Hasse Andersson. Han har dock inte allt arbete vilande på sina 
axlar. Även roteombuden kommer att få en hel del extraarbete . 

• så. här kommer folkräknll;gen att l I år slipper man alltså fylla i man-
ga till: talsuppgifterna eftersom detta blir 
Gransknipgsorg~net f Sk~up kom- ersatt av folkräkningen. Uppgifterna mer att svara for msamlmgsarbetet .. • . . .. . och rådgivningen; Meningen för skall lamnas ttll fasttghetsagare, VI-

folkräla;lingen är ju bland annat att cev~d, por tvakt eller annan person 
få fram uilderlag för prognoser över som sedan ser tm att de hamnar på l 
befolkningsutveckli:ngen, arbetsmark- l sin rätta plats _ uppsamlingscentra-
naden, lokaliseringsfrågor; samt för i .. . .. planeringen av allmänna inrättningar len. Husagarna får fylla 1 en sar-
som t. ex. åldevdomshem,' skolor, vä- l skild blankett för fastighetsuppgif-

1 gar oclh mycket annat. J ter. 
----------------------~ 



Åter det skoldags .. ar • • • 

Mamma Kirsten Recht fotograferar nybörjarna Christine Månsson, Ulf Glans, dottern Pia, Göran Mårtens
son och deras l irra rinna Kerstin lers torp. 

Det var en spännande dag för många barn i går. Då förrättades nämligen upprop i grundskolan, leksko
lan och yrkesskolan. Trenybörjarklasser är det i grundskolan och samtliga innehåller ungefär 20 elever. I 
skolsalen hade mamma och småsyskon samlats för att se på när deras b am resp. äldre syskon tog ett av 
de viktigaste stegen i sitt liv. 

Mest nervösa var karlske mammor- Anna-Greta Andersson. Av di!m är ter två veckor kommer man att öka 
l . f'' tt d 30 barn 6 år v1'lket mn· ~ba"r att d•et tiden till tre tilnma.r om dagen. na. De var oro 1ga or a 'eras ~ 

barn inte skulle kunna svara på de bl!1r en förberedelse "ijll att "riktiga" 
frågor fröken ställde, men det var skolan börjar nästa år. Under d e 

YRKESSKOLAN 
4'5 elever kunde rektor H. Lind-

ingen fara. första två veckorna skall barnen ,gå ström hälsa välkommen till yrkes-
Fröken, dvs. fru Kerstin Lestrup i lekskolan två timmar om dagen. sko1ans heltidskurser. Intresset för 

i klru;s 1 a hade skrivit orden Väl- Det är ju inte så lätt att komma yrkesutibildning stiger för varje år 
komna till skolan på svarta tavlan. direkt hemifrån ti'll en mängd nya och d et avspeglar sig i yrkesskolans 
Efter att ha räknat upp namnen på ~k=am=::r:a.:::te:.:r:.__:o:.:c:h:_.::e:::n:._:h:::e::lt::.....:n:::y'.-:ml;:::.l::,-j.::ö.:.. . ...:Ef=----'-'e::}.::i!.:..vf::c<>::'r:..:t.::e::ck=n=m=· ::!g~·-~-------.1 
eleverna frågade hon om någon kun- et ,--
de läsa vad det stod på tavlan. a .<? /9 6) /J J-

Eva öäclcte upp handen men när ,;A. · r; /;)'" ' cK,ef frök~m bad henne 1lala om vad det ~ cfl ....,. 
stod så ville inte Eva sval-a. Men . v\ -det förstår man mycket väl. Inte är 
det så roligt att sitta och prata högt 
bland. så många nya ansikten. 

Fröken talade själv om vad det 
stod och sedan frågade 'hon Ulf vem 
som önskade Välkommen till sko
lan. 

- Du, svarade u1rf frejd'igt. 
Frö'ken talade då om för Ulf att 

man säger inte du till fröken, men 
att svaret för övrigt va.r rätt. 

Klassen skuHe delas upp i två 
grupper. Alla eleverna fick en lapp 
där det stod siffran ett eller två 
p'å. iNär 'alla hade fått srna lappa:r 
kom det fram en liten flicka på fyra l 
år och sträckte fram handen. 

Fröken fattade genast att hon ock
så ville ha en lapp. När storasys
ter har fått en så . .. 

Sjuåringarna har en arbetsam tid 
framtför sig. De skall gå i skolan i 
minst nio år och sedan eventuellt 
fortsätta med en högre utbildning. 
Men i början tar man det lugnt. · 
Första gruppen börjar i skolan kloc
kan 8.2'5 på morgor.en· medan and:ra 
gruppen börj8JI' 10.25. Till att börja 
med läser de alltså bara två timmaq 
om dagen. 

LEKSKOLAN 
40 barn samlades på lekskolans 

gård och togs emot av sin fröken 



< 

För två miljoner kronor har SLMA uppfört .en' 2 o o o o . personer' ti.ll Slz-I· varp Den slår inflyttningsklar 1 • • "-

!vid sjuttonde blomsterfesten 

• Årets blomslerdrottning Ewa Palm omgives av en trogen skara beundrare vid förbered e lserna till 
blomslerdrottning 

Sjuttonde året i följd bjuder Skivarps idrottsföreningar på sin ~fika 'blomsterfest. P å söndag kom
mer blodtstertåget att dra igenom samhället tre gånger ooh

1 
i vanlig ordning har det med all säkerhet samlats 

tusentals människor som beskåda härligheten. Hundra tusentals blommor i alla färger ha r kpmponerats till 
olil<a scenerier. Det är en färgprakt son,t saknar sin like. Det är inte utan skäl r yktet om sldvarps bloms
terfest haF spridit sig över hela landet säsom en av de vaCkraste och största blomster festerna. 

I år presenterar festkommitten en 

1 

Vacker dratining nas på idrottsplatsen. Man räknar nyhet för publiken. Nyheten vänder Som vanligt har arrangörerna ,gjort med att det blir ungefär klockan sig kanske mest · till alla barn men . ett förträffli«t val av blomsterdrott- 15.30. Då erhåller drottningen ett även vuxn~ . kan ha be_hållning a_v l ning. Hon h~ter Ewa Palm, är ·18 år s~cialkomJ?Onerat halssmycke som är det. Det bhr ett .eget c~rkuståg for l och från Furulund. Till yrket är. hon gJort av JUVe~~rare_ J ohn Reu~.ner barnen. Alla barn som vill vara med fotograf och hon arbetar -i Malmö. Ystad .. Detta overla~as av forre kan anmäla scig hos festkommitten En av de mest hängivna beundrarna drottmng·en Barbro Lmdberg, Mossannonserade man I):led. H a r r y bland publik en blir säkert hennes by. Den ny korade drottningen skall F o r s t e n b e r g är med i festkom- fästman Rolf Lindberg som även han även få en resa till blomsterlandet . mitten: har med kameror att göra i sitt yrke. Holland av Skandiuavien Touring .j -Förr har det ringt så- många Han fotograferar dock inte utan säl- som delat ut detta pris tidigare. mammor och frågat om deras barn jet kameror. 
får vara med i blomstertåget. När vi Arrangörerna är mycket förtegna l då avslagit deras begäran har de bli- och vill inte avslöja hur vagnarna Festkommitten har arbetat länge vit besvikna. Nu får alla som kan kommer att se ut då d'e sakta rul- med festen. Förra blomsterfesten klä ut sig vara med på . tåget och vi lar genom samhället. Man talar i hade inte mer hunnit· sluta förrän 

Tt!llg arebtsbörda 

i hoppas a~ ~et skall ro~ mån~a vu~a l alla fall om att drottningens vagn man började planera den nya. Allt också. V1 b )pade att cuka 2~ anm11l- skall ha formen av en snökristall. arbete vid festen är helt frivilligt ningar skulle Immma in men när I det långa blomstertåget kommer och oavlönat. Festens eventuella anmälningstiden var ute hade vi det också att kunna se sagans fåglar som netto går till idrottsföreningarna i dubbla. helt förfärdigats i blommor. Vidare s'kivarp och V. Vemmenhög. Ordfö-Tåget föregås av Skurups Sago- kommer gudinnan Venus att visas rande i blomsterkommitten är febristunders orkester. I cirkuståget finns upp. Hon dras av svanar i en öppen kör Bertil Holmander. Han har haft t cirlt usfolk av allehanda slag. Pubii-l snäcka. Gustav den III och Ekotemp- mycket god h jälp i sitt arbete att r ken kommer att få se eldslukare, Jet på Haga, den skånska hembygden arrangera festen av föne ordföraride akrobater, ormdahseskor, ryttare, i form av en tavla en vattenmölla Ragnar Andersson. clowner och exotiska djur. samt mycket mer s'kall ubliken få ~==...-.:====.:_ ______ _J 



USA-rapport från 
Per i Viilie 

···········~··· 

Per Andersson, Villie, tillsammans med några av sina amerikanska 
elever 

l 

Efter t>n lyckad överresa togs v i emot av ICEP:s dh·ektör, som 
under fyra dagar visade oss omkr i.ng i New York Under den tiden 
hölls även informationsmöten om v ad vi gick till mötes. Redan i 
Sverige visste jag vart jag skull e fara nämligen till ett läger vid 
namn Hillcroft. 

Lägren här i U. S. skilder sig ifråJn 
de svenska en del. Med läger, "camp" 
menas i U. S. en plats, dit föräld
rarna sänder sina barn två rp!åna
der på sommaren. Det finns 8.000 
läger för alla samhällslclasser. Reli
giösa samfund finansierar lägren för 
de mindr~ bemedlade t. ex. hlhl'n 
från slumkvarter. Det finns läger där 
föräldrarna får betalz 1.50(}-6.000 kr. 
för ett barn. Själv .är jag på ett 
läger där det kostar Ul'lg. 5.000 kr 
för två månader. Barnen här är 
mellan åttc. och femton år. De är 
200 varav 95 proc. är judiska bam. 
Programmet är mycket omväxlande, 
så barnen hinner aldrig tröttna. Vi 
har en väldigt duktig camp-direk
tör, som är från Österrike. Barnen 
får alltså valuta för sina pengar. Av 
de 70 ledarna är jag ensam svensk. 
De flesta är amerikaner. Fem al!ldra 
länder är representerade: Kina, 
Turkiet, Bulgarien, Tyskland och Ar-
gentina. ' 

J ag al'betar som w o o d- s h o p-
·L<:: d a r e. Det är detsamma som slöjd
lärare. De modeller och bilder av 
svensk slöjd som jag förde med mig 
ifrån Sverige uppskattas mycket. Ett 
par kvällar har jag visat slides och 
talattom Sverige och svensk slöjd, 
dels skolslöjd och dels något om 
hemslöjd. Människor här känner för
våJnansvärt väl till Sveiige. 
Unde~ camptiden, som är slut om 

14 dagar, har det varit "visiting
day", då föräldrarna har kommit på 
besö'k, för att se vad deras barn har 
gjort i slöjden, teckningen m. m. De 
har då kommit upp till mig i slöj
den ocll. tittat på den utställning 
av föremål, som b~en tillverkat, 
och jag ·ir glad att föräldrarna upp
skattar det barne;1 gjort efter svens
ka modeller. Inte minst barnen tyc
ker det är roligt med något nytt. 
Jag tycker barnen här kan lika myc-

f ~Ylöjdlärar~ Per Andersson befin:\ 
ner sig nu iUSA där han är lä
rare på en s. k. camp, d.v.s. ett 
läger dit föräldrar skiekar 
sina barn för att de skall få un
dervisning. Vid avresan från Sve
rige lovade Per Andersson att han 
skulle skicka brev till Skån
~ka Dap;bladet och berätta för lä
sarna hur han har det ''over there 
I går damp första brevet ner på 
redaktionsbordet tillsammans med 
en bild. Vi hoppas att det kommer 
fler brev som skall förmedlas via 
~kD till läsarna. ) 

ket och är lika läraktiga som sv-ens
ka barn. 

Livet i en camp är ungefär som 
i en svensk skola, fast friare. Syf
tet med lägerlivet är att lära barn 
leva tillsammans, hjälpa varandra 
och komma ut i naturen. Det anard
uas dagsturer till olika platser här
omkring. Vår camp ligger i en myc
ket vacker trakt, med härligt klimat 
en (l) regnig dag i sommar! Efter
som alla barnen kommer ilfrån New 
York City förscår man att de trivs 
här. Det gör jag också och jag kom
mer att sakna lägret när jag den l 
sept. lämnar det för att resa runt 
en månad i Texas, Colorado, Chika
go och sedan hem till Sv·erige. 

Per i Villie 

l nskrivning vid 
yrkesskolan· 

En grundläggande yrkeskurs 
vävning skall inrättas på Skurups 
yrkesskola. I morgon torsdag blir det 
inskrivning t~ll denna och övriga 



Karl Xll:s sadet 
har åter flyttats' 

Nu har Karl XII:s sadel flyttats 
igen. För att den skaU bli väl syn
lig för alla besökare i Skurups Fol
kets park har man placerat den all
deles vid ingången. Det var folkpar
kens styrelse som var ute och arbe
tade med en. truck på tisdagskvällen. 

På stenen finns ingraverat: 
Minne av landstormsmobilisering

en 1914 från Rutsbo strand. 
Stenen har sin särskilda h'istoria. 

De äldsta i Skurup får säkert många 
men mindre trevliga rninnl'!n när de 
ser den. stenen hittades närn~igen 
av landstormsmännen från Skurup 
när de låg ute vid Ruutsbo strand 
föJi att .försvara den svenska kusten 
vid krigsutbrottet 1914, 

Vi låter en av dem som var med 
berätta om stenens historia. Det är 
signaturen N e m o eller M a g n u s 
P e r s s o n som är hans dopnamn. 

- Hur stenen hamnade där? Vi 
var en del män till mogen ålder 
komna som under krigets första år 
hamnat som försva,rare vid Ruutsbo 
strand. Bland an<lra fanns även bror 
Rudolf. Han gick en dag på post vid 
stranden och spejade utåt havet ef
ter den "lede" fienden. Denne hade 
nog sett honom ty ingen fiende korn 
fram. Ett stycke ut i sjön fick han 
se en underlig sten. Bygdens folk 
kallade stenen för Karl XII:s sadel. 
Ägaren till Ruutsbo kom ned till 

Fr. v. Erik Cederholm, Börje Linden, Sven Olsson och Kjeii iönsson 
flyttar Karl , XII :s sadel med en truck 

stranden och bror min frågade om nan John Nilsson som festt;ilare. vi inte kunde få stenen till vår park. Så långt signaturen Nemo. Svaret blev: Men sedan dess har den två ton - Kan ni få tag i den så gärna tunga stenen flyttats några gånger. för mig. . Det har dock inte rört sig om några Så vi kontaktade därefter bygg- längre sträckor. Den har hela tiden mästare Norden och en söndag korn hållit sig inom parkens gränser. han med skjuts och en liten hiss. Nu ser man 'stenen meddetsamma Vagnen kördes ut i vattnet och ste- man kornmer in i parken. Den lignen hissades upp i vagnen med hjälp ger på gräsmattan framför ingången av minst ferntio starka armar. Ste- vackert omgiven av tre träd. Vi får nen placerades sedan i parken och hoppat att den ligger kvar där i forten festlighet ordnades med riksdags-l sättningen. 

Tre dansdagar King Sunny Boy leder Festligheterna börjar redan idag. Cirkuståget blir en liten frösmak 1000 kr per. vagn Då .kommer Rarnonas orkester att av vad som komma skall. Sedan når Att det rör sig om massor av blom~ • de tre festdagarna sitt klima.'< när mor vet väl de flesta. Men impone- spela dansmusik medan tivolit kör blomstertåget kommer. I täten för rar det inte mer om man talar om med sin verksamhet för fullt. På !ördetta går Frivilligans orkester från att blommoma på varje \ vagn har dagen bjuder man upp till dans efter Ystad och sedan kornmer blornstertå- kostat c:a 1000 kronor. De~ säger väl Glenners orkester och på söndagen gets rnascot - den enorma elefantl'!n allt mn den ·blomsterprakt som bjuds spelar Lasse W alters orkest~r. KlocKing 'Sunny Boy. Han har som· van~ pll.säildag ·Jdofkdn·'u .oo. När bloms- 'kan 17.00 blir de ett framträdande ligt smyckats ut med massor av tertåget . har snurrat . Sina ·'tre . vary av Lasse Dahlqvist som kommer att blommor och frågan är om inte ·han· runt ~ariiliäll~t kommer ålla ·rotogra- sjunga alla sina saltstänkta meloär blomstertågets, näst blomsterdrott- fer - professionella som amatörer - dier. Frivilliga brandkåren i Ystad ningen naturligtvis, populäraste eki- att få ett fint tillfälle tiif att ta. bra koinmer att konsertera efter det att page. Han har genom alla 17 åren bilder. Då skall nämligen hela bloms- ordförande i festkommitten har hälintagit samrna position i täten av tert4get ställas upp i en halvcirkel sat välkommen och blomsterdrott-blornstertåget. frö fotografering; ningen kronts. . l Vagnarna har huvudsakligen srnyc- Arrangörerna väntar mycket folk Självgående vagnar kats med Dalior och Nejlikor, men och bilar. Cirka 20.00 Obesökare bru-Poängteras bör att samtliga vagnar man har också använt mycket gla- kar det komma samt många tusen il blomstertåget är självgående. Det dio!W; och rosor. Blommorna före- bilar. Parkerigsplatser finns vid in- ~ är gamla bilar ·som arrangörerna kommer i de mest förtjusande färg- farterna till Skivarp. Ett 20-tal polis"bantat ner" och sedan byggt över skiftningar. Dekoratörer ' är träd- män kommer att stå för ordningen. med ställningar som sedan smyckats gårdsmästarna Karl Holmström, I år blir det första gången skurupsmed blommor. Under blomst~rdrott- Skivarp och Stig Persson·, KÖpinge- polisen sköter den detaljen. Södra ningens praktfulla ekipage döljer sig bro, som båda har stor · etfa:renhet deleri av samhället ~ommer att en Simca Vedette modell 1958. Chaitf- av blomsterdekorationer. · stängas av och helt disponeras som förerna har man också byggt över i · festplats . . Man har gjort 7 entreer så hög grad som möjligt. Något måste Drottningen hyllas till festplatsen men det kornmer att dessa personer i alla fall se för att När blomstertåget har nått sitt bli köbildning ändå så det lönar sig kunna framföra sina fordon. slutmål kommer drotningim att krö- säkert att vara ute i god tid. 



Blomsferc;lroflningen Ewa Palm var med i förberedelsearbetet. Här 

tillsammans med festkommitlåns ordf. Bertil Holmander. och trädgårds

mästare Karl Holmström 

Blomsterfesten 
inleddes i -dur · 
På fi;edagen startades blomster

festen i Skivarp. Den inleddes litet 
trevande kanske men efterhand 
kom det mycket folk till festplat
sen. Närmare tusentalet personer 
hade man räknat in bakom grun
darna när dessa stängdes f(!r )'väl-
len. - . 

På fredagskvällen började det 
verkliga arbetet. Hundratusentals 
blomm"or lastades av vid den lilla 
verkstad som . arrangörerna · byggt 
upp. Där fanns trädgårdsmästarna 
K=l Holmström och Stig Persson 
som genast tog itu med sitt arbete 

som dekoratörer. De arbetade hela 
kvällen. 

Men de var inte ensamma. De 
hade en mängd människor till hjälp. 
Dekorationsarbetet sätts dock inte 
i gång förrän på lördagen eftersom 
man inte kan låta blommorna sitta 
alltför länge på vagnarna innan de 
skall visas för publiken. De förlo
rar nämligen ganska lätt sin fräsch
het om man inte sköter om cl_em hela 
tiden: Men arrangörerna har valt 
blommor som inte är så ömtåliga. 
Rosor t. ex. har man i möj-ligaste 
mån försökt undvika eftersom dessa 
lätt tappar stilen. I stället har man 
valt dalior ,nejlikor och gladiolus 
som aLla är tåligare och kan stå 
några dagar utan att förlora sin 
glans. 

rangörerna har inte skytt några kost
nader för att få det så vackert som 
möjligt. Dekoratörerna har arbetat 
in i det sista för att publiken skall 
få det den vild ha. 

-------'"~------------~~-~--~---"
l När blomstertåget rullar ut på 

Amerikanare av jätteformat 

En traktor av ovanligt format har i dagarna levererats till 

· Rydsgårds Jordbruks AB av Kullenbergs Maskinaffär i Skurup. 

Den är något ·av en lantbrlJlkets Rolls Royce och dess längd är 

hela 438 cm. Höjden är utan båge 242 cm och totalbredden 

hela 243 cm. De bakre hjulen har en imponerande dimension 

av 24'h X32 och tjänstevikten ligger på 7,5 ton. Motorn är på 

130 hk (Din). 
Traktorn är av det amerikanska märket John Deere 5010. 

Den är den första i Sverige av detta format, även ett av de 

största i Europa. Traktorn är trots sin storlek lättmanövrerad 

och har god framkomlighet. Vändningsradien är på 457 cm. 

På bilden vid bakhjulet civi·lekonom Jahn Westrup. 

Skivarps gator i morgon skall ni 
tänka på att det har lagts ner ett 
fan<tastiskt arbete på att få blommor
na som de sititer på vagnarna~ Ar-

~ }-~ \~ 

~------------~-· ____ r_v ----------------------------~~0 
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200 hembygdsmedlemmar 
hade årsmöte på Svaneholm 

f.andshö~ding Bengt Petri och fru Clara von Arnold samtalar med -
landsan.fikvarie Evald Gustafsson och minister Westrup. 

På söndagseftermiddag_en samlades ungefär 220 kulturpersonlig
heter .från hela Skåne på Svaneholms slott. Det var Skånes hem
bygdsförening med landshövdingen i Kristianstads län, Bengt Petri 
i spetsen som hade årsmöte. I sitt inlednngsanförande förklarade 
landshövdng Petri att kulturminnesvården i Sverige åker snålskjuts. 
Vi måste vidtaga åtgärder för att ge kulturminnesvården bättre 
ekonomiska möjligheter, påpekade han. 

nu har inte mindre än 45 hembygds
föreningar som sammanlagt har 
16.000 medlemmar. 

Landshövding Petri omvaldes som 
tafsson, Lund, som berättade om ordförande liksom landshövdlng Gös-
slottet Svaneholms ärevördiga his- ta Netzen som vice ordförande. Vi
toria. Fil. kand. Eric Mårtensson, dare omvaldes i styrelsen N. A. 
Skurup, tog sedan med sig deltagar- Bringeus, Ch. Olofsson, "med N. Ols
na på en rundtur genom slottet och son och C. Kroon som suppleanter. 
gav samtidigt en ingående redogö- Till revisor omvaldes G. Bruzelius 

~an årsmötesförhandlingarna bör
jade' visades slottet för deltagarna. 
Det var landsantikvarie Evald Gus-

relse för de olika museisalarna. med F. Appelin som ersättare. 
Arsmötesförhandlingarna tog sin Efter årsmötesförhandlingarna bjöds 

början efter visningen av slottet och deltagarna J?å en rundtur i Vem
man höll till i slottskrogen som finns menhögsbygden. Man fick se bl. a. 
inrymt i · slottet. Ordförande var l Lindholmens borgruin och ~)rringe 

M 0 l d • o Id landshövding Petri och han kunde kloster innan middagen avå-ts ge-anga ave s JUr sa es . tl>erätta att Skånes hembygdsförbund mensamt på Svaneholms slott. 

VI• d aul.rt. on . R d g o d l som vanligt hade han Alvin Ekblad 

~ l l y s ar ~~f1 ~~r~~~h!:on:~ h~~~~~~~; 
publik som kom från hela södra 
Skåne för att vara med om evene
manget. 

- Får jag ett bud på en tacka och en bagge, ber auktio nsutropare 
Alvin Ekblad. 

En avelsdjursauktion hölls på l kreatur av hög klass auktionera
lördagseftermiddagen på Bedans des bort. Auktionsförrättare var 
gård utanför Rydsgård. En mängd Herm 
= 

Sex kvigor med kalvar förevisades 
först för publiken. De betingade pri
ser på mellan 2.550 och 2.250 kronor 
Sju dräktiga kvigor inbringade me!~ 
lan 2.000 och 1.700 kronor per styck 
medan sex mindre kvigor som inte 
var betäckta såldes för något lägre 
priser. De kostade mellan 1.200 och 
1.350 kronor. Åtta små kalvar klub
bades bort för närmare 900 kronor 
stycket. 

En stor kraftig Herefordstjur fö
revisades för publiken. Budgivning
en blev: om möjligt ännu livligare 
och pnset stannade slutligen på 
2:130 kronor .. Några ungtjurar be-l 
tmgade ett pns av mellan 1.100 och 
700 kronor. 

Därefter sålde man får, vilket är 

l 
mirnl.re vanligt på auktioner av d 
här slaget. Åtta baggar och tackor 
inbringade ägaren mellan 240 och 
150 kronor. 

Nio dräktiga suggor klubbades bort 
för mellan 550 och 700 kronor medan 
några ungsuggor betingade priser 
på ungefär 400 kronor. Smågrisar som 
betecknades som lämpliga till avel 
kostade cirka 175 kronor styck me
dan helt vanliga smågrisar kostade 
ungefär 140 kronor. 

Tre gal<tar llåldes för resp, 60(), 37() 



- Förste assistenten Anders Ståhle 
Skurup har avlidit i en ålder av 
nära 61 ~r. 

Den borgångme var född i Malmö 
och kom efter slutad skolgång först 
i skogspraktik bl a i Tysklamd.' Ef
ter några år i USA återvände han 
till hemlandet och erhöll anställning 
hos AB Hans Andersson i Skurup. 
1940 fick han den: lediga befattning
en som kontorsföreståndare vid ar
betsförmedlingen i Skurup där han 
blev känd och värderad som en myc
ket god tjänsteman. 1963 flyttade han 
till arbetsförmedlingens huvudkon
tor i Malmö och var nu senast an
ställd som förste assistent i Trelle- t 
borg. Under sin skurupstid var han 
ordförande i civilförsvaret, ordföran
de i hemhjälpsnämnden, ordförande 
i bridgeklubben, kassör i pastorats
kyrkorådet samt i stiftelsehuset Han 
var en i bygden känd filatelist. 

Ett särskilt namn blev Anders 
Ståhle genom sin verksamhet inom 
scoutkåren i Skurup, vars kårchef 
han var. Hams illlsatser här kom att 
betyda mycket för kårens verksam
het o. framgång. Trots att han för 
något år sedan bytte .verksamhets
ort var han alltjämt skurupsbo. I 
mångt och mycket fanJls i honom den 
särpräglade naturen, som höjde sig 
över dussinmänniskaJ~. Han gav ald
rig uttryck för oöverlagda tankar o. 
hans rättrådighet och trofasta väsen 
ingav aktning och respekt En .fast 
karaktär präglade honom och rätt
tänkande och hjälpsam samt försynt 
framstod han som förebilden av den 
nobla och själsfima människan. Barn 
och ungdom hade i hans hjärta ett 
stort utrymme, vilket tog sig uttryck 
i ett hängivet och uppoffrande ar
bete för scoutrörelsen. Som dess kår
cbef i Skurup sedan 1940 tog han 
många och goda initiativ till from
ma för fördjupande och utveckling 
av rörelsen. Bl a tillkom scouter
nas eget hem den vackra Pilevallen 
på hans ti!Iskyndän. 

Han sörjes närmast av makan 
Märta, f. Hellstrand, och sonen Ulf 
ingenjör i Trellehot·g samt dottern 
Marianne, som studerar. I deras sorg 
deltager släkt och vänner och hela 
scoutkåren i Skurup. 

Värt: allt 
min älskade make 

vär käre uppoffrande pappa 

Anders Ståhle 
har i dag lämnat oss, syskon, 
övrig släkt och vänner i dju
paste sorg och saknad. 

Skurup den 27 aug. 1965. 

MARTA 
Ulf, Marianne 

Sv. ps. 564 
Paulus I brev till Kor. 13 

kap. 

Jordfästningen äger rum l 
Skurups kyrka lördagen den 
4 sept. kl. 13. Därefter krema
tion i Y stad. 

Efter akten inbjudes till 
Församlingshemmet i Skurup. 
Meddelas endast på detta sätt. 
I stället för blommor tänk på 
Skurups scoutkår, Postgiro 
88 46 06. 

l 
l 

Landshövding Bengt Petri med fru Elisabet -samtalar med ordföranden 
i Svaneholms andelsförening minister Westrup vid Skånes hembygds

förenings årsmöte på Svaneholm. 

Skanska hembygdsvårdare 
på årsmöte på Svaneholm 

- Vi måste vidta vissa åtgärder för att ge kulturminnesvården 
bättre ekonomiska möjligheter. Som det är i ~ag kan man sä~a att 
kulturminnesvården åker snålskjuts, förklarade landshövding Bengt 
Petri på söndagseftermiddagen då . Skånes hembygdsförbund höll års
möte på Svaneholms slott utanför Skurup. 

Cirk~ 2~0 kulturminnesvårda.rue jan. Landsantikvarie Evald Gus
deltog 1 motet och de fiCk se Sva- tafsson Lund lämnade en redogö
neholms· slotts museum innan års- 1 ' 1 ' h' · · · · "t f" h dl' t · b" re se om s ottets 1stona mnan fil 
mo es or an mgarna og sm or- kand Eric Mårtensson visade slot~ 

• ~ ' "-. tets olika salar och mer detaljerat /// "rfW··t/f ~ talade om vad de innehöll. 
v l' t Årsmötesförhandlingarna under 

•· /) ordförande~k~p av l~ndshövding 
· \' i> Bengt Petn agde rum 1 Slottskro-
h gen där samtliga \ieltagare samla-

. l1 des efter visningen av slottet. 
· Landshövding Petri kunde bl a tala 

om att Skånes hembygdsförbund 
nu har 45 hembygdsföreningar och 
Hi.OOO medlemmar. 

Landshövding Petri blev omvald 
till ordförande liksom hans kollega 
i Malmöhus län, Gösta Netzen, som 
blev omvald som vice ordförande. 
I styrelsen omvaldes vidare N. A. 
Bringeus, Ch. Olofsson. Till revi
sor omvaldes G. Bruzelius 

Deltagarna bjöds på en tur i 
Vemmenhägsbygden efter förhand
lingarna. Man besökte bl a Lind
holmens borgruin och Börringe 
kloster innan man slutligen intog 
middag på Svaneholms slott. 



llrets blo~sterfest •• nara regna bort 
Ändå 10~000 besökare i Skivarp -Av PER BJöRNöR-

På söndagen avslutades Skivarps blomsterfest som pågått i dagarna tre. Avslutningen höll på att gå olyckligt för arrangörerna. Hela söndagsförmiddagen fullkomligt öste regnet ner och det var trötta och ledsna arrangörer som letade efter en ljusnande himmel borta vid horisonten. När klockan närmade sig två på eftermiddagen då blomsterfestens höjdpunkt blomstertåge.t, skulle ta sin början blev det uppehåll i regnandet. De täta regnmolnen skingrades och vid ett tillfälle tittade t. o. m. solen fram. Publiken strömmade till i Skivarp och de fick sannerligen valuta för sin entre-. avgift. Ett strålande vackert blomstertåg drog genom samhället. Årets blomsterdi:ottning, söta fotografen Ewa Palm från Furulund fick spontana applåder var hon än drog fram. 
Cirka 10.000 åskådare hade trots det intensiva regnandet letat sig u t till festplatsen och de blev mycket imponerade av de fagra vagnarna . 

Drottningens vagn var den absolut · vackraste - och hade den ,·ackraste besättningen dessutom. 
På en tron av vita dalior satt årets blomsterdrottning, Ewa Palm, assisterad av ·två söta tärnor. Bakom henne hade man byggt upp en snökristall av jätteformat med brudslöjor. Hennes citrongula klänning kontrasterade effektfullt mot hennes röda hår och den vita snökristallen. Ett lyckligt leende fauns 

hela tiden i Ewas ansikte. Hon vinkade glatt åt publiken och möttes av en spontan applåd överallt. 

* .Men man hade lagt n er mycket * arbete på att få allt tip-top i * ordning. Utsmyckningen av vag* narna har kostat i bara material* kostnader drygt 1000 kronor per * vagn. Skall man räkna det ar * bete som lagts ner så stiger * kostnaderna betydligt. Men tack * vare ett uppoffrande arbete av * bl. a. trädgårdsmästarna Karl * Holmström och Stig Persson * kunde kostnaderna hållas nere * betydligt. Man måste också ge * en blomma till festkommitten * som lagt ner ett arbete av näs* tan otrolig art. Sedan var det * så nära att allt gick till spillo * genom regnet . . . 

Eh lycklig drottning sammanfattade när hon krönts: 
- Äh, vad underbart! Årets blomslerdrollning, 18-åriga Ewa Palm, vinkar glatt åt publiken från sin blomslerklädda vagn. 

Cirkuståget 
· I år hade man en nyhet för alla harn. Innan det stora blomstertåget drog genom samhället kom ett mindre s. k. cirkuståg. Det hade gjorts för och av barn och uppskattades mycket - även av de vuxna. * I spetsen för blomstertåget gick * Frivilligas orkester fd n Ystad * De gav en taktfast och stilfull * inledning som genast gick över . - .. .... .. .. 't, ___ ... . . --J: .... -4.---

13 vagnar maldans. Det var verkigen trevligt betat hela natten gick hem för att * att se även de unga ta sig en sväng- få sig en tupplur på förmiddagen. * Sammanlagt 13 vagnar deltog i tå- om på dansgolvet. Det är sällan man Men som tur var klarnade det upp ** 
get och man hade lagt ner samma omsorgsfulla arbete på samtliga. ser det med de nu så twist- och och 10.000 människor samlades i * 
Där fanns Miss Venus i en öppen popinfluerade dansvanorna. Skivarp. Men hade det fina vädret * snäcka, en · mjölnare vid sin kvarn, Dubbelt? stannat kvar under söndagen hade * 
Gustav III och Ekotemplet på Haga, 

säkert det dubbla antalet besökare * 
sagans f åglar helt blomsterklädda Vädret var strålande vackert un- infunnit sig. Nu kom det drygt tu- * 
och mycket mer. der fredagen och söndagen. Det häf- sen person~~ på fredagen, dr?.'gt två * 

Lasse Dahlqvist som var gästar- . d å .. da f" 'dd tusen på lordagen och på sondags- * 
tist på eftermiddagen sammanfatta- tJga regnan e P son gs orm! a- kvällen stannade närmare tre tusen * 

Blomsterdrottningen erhöll tre 
mycket fina priser. På scenen 
kröntes hon av festkommittens 
v. ordf. Ragnar Andersson och 
fick av förra årets blomster
drottning Barbro Lindberg mottaga ett av juvelerare Jolm Reut
ner specialkomponerat halssmyc
ke. DessU:tom fick hon en resa 
till blomsterlandet Holland av Seandinavien Touring. Fru Elsa Mårtensson överlämnade sedan 
en blomsterbukett som bundits av Malte Mårtensson, Fosie. 

de så här: gen kom som en chock för de trötta l kvar för att dansa 'till . Lasse Wal-l* - Jag . har aldrig sett ett så arrangörerna då de efter att ha ar- ters orkester. * 
~ackert blomstertåg tidigare. Änd• 1 ;_ _ _::...._ ___________ _:_ ______________________________ .J har jag varit med om flera bloms 
tertåg både i in- och utlandet . 



Watt humör * King Sonny Boy - kom. På * hans rygg i en vacker ram, satt Lasse var förresten på sitt bäsu * en liten pojke utklädd till schejk. humör den här dagen. Han char· * Han tittade litet förskrämd på :rr.erade publiken: · helt och det ble' * den stora publiken men efter l allmän allsång när. Lasse tog see· * ett varv i samhället fattade han nen i besittning. 
* mod och vinkade glatt till publi- Ett tiptal musiker ur friviJ.liganl 
* ken. orkester hade tidigare spelat gam· 

Denna vackra tavla är helt förfärdigad av blommor, grönsaker och 
rotfrukter. 

Barnkarneval gjorde lycka 
Skivarps blomsterfest o p a 

Blomstersnäckan med gudinnan Venus väckte stor beundran och 
fick starka applåder. 

BLoiillSterfestE!In i Sk'i!va11p besök
tle-s pä fe·steoo a.ndrra dag, löroa
g:en, av bortåJt 3.000 pensoner. Sön
dagen blle'V d!oCik bll·OIIllsberf-estem.s 
stooa d!BJg, tTots att vädret var det 
sämsta möj•lriga äorudla tli'l!l framåJt 
m'i!ddBJg1SibidE!In. Då ~·la:nna:de det 
U'P'P. mE!In stälkerlt v·aT det MslciiLJ:iga 
tJu.sen besök&re som f>estJen gick 
miste om. 

I åJr hade kolllJilllitterade på för
sök mg~t iJn ett bar.nerus cilrk'll!Stålg 
fö11e det egerutJUg~a blom.s:bevtålget. 
Före bBJI".n:k'aJm>eVlBJlen ·g·iclk Skurups 
S>ago.stundlem blåisorlkesterr. På en 
av V'llig1I!JaTII'lla. spe1'BJde en clil1knhs'or
kester ocll pä en anna-n popl:>am.det 
'I'he JUJmpiJng Stones. Cill'lk'lllserus 
heLa artistpensonaJl varr med och 
pu!YJi.ken t'Yokitles v8Jl'la överför
tjust. 

JÄTTELIKT DROTTNING
EKIPAGE 

Det egerutJLi,ga bllorlllStlel1t'ålg:Je>t fö
. reg>ic:ks a.v YstBJdiS frivilllilii!ga bram:l
lkåJr.s orlk!ester ,oCih därefter festem.s 
masoot, d>eal Viä:Ldi!ga eletf•ll!Il!ten 
King S>unny Boy. Sedam. föl1de 
b10iiiliSf:JervaJgJn>al1na, den ena VlaCik
'l1aJre äJn deln aJibd!m. I.rute ett enda 
sv>ag:Jt !IbU>Illlmer fam.'l!IS i är i tålg'et, 
där allt var av högsta klass. App
l'åJderna .smatti'BJde i etJt, särskillt 
när biOIIliSiber.droiJtn>i.ngen.s, 18-å.ri>ga. 
Ewa PBJ1m, Furuhllilld, eiltipBJge, en 

jätt<eVIBigJO gj•Oirld av nejd'iJkoc ~ch 
dafrllhi'Or pa.s.semde förlbi. 

Inalles framfördes ett tiotal o
lika nummer i tåget med en färg
prakt och en påhittighet som man 
måste beundra. Man förvånar sig 
över att idrottsföreningarna är 
efter är kan åstadkomma ·dessa 
fantastiska blomstertåg som det 
måste ligga oerhört mycket ar
bete bakom. Och naturligtvis ock
så kostnader. Även om allt arbe
te är oavlönat ger man ut cirka 
1.000 kr per vagn i blommor. 

HYLLNINGAR 

Inne pä festplatsens tribun hyl
lades blomsterdrottningen ·av 
kommunalordförande Ragnar An
dersson, en praktfull blomster
hyllning överlämnades av fru El
sa Mårtensson, Malmö, och förra 
årets blomsterdrottning, Barbro 
Lindberg, överlämnade det vack
ra halsband som komponerats för 
Skivarps blomsterdrottningar . 
Fröken Palm fick dessutom pre
sentkort på en drömresa till 
blomsterlandet Holland nästa är. 

Eftermiddagens progr~m upp
tog b. a. konsert av frivilliga 
brandkärens orkester och säng av 
västkusttrubaduren Lasse Dahl
qvist. Vädret höll sig vackert och 
några tusen personer var hea ti
den pä festplatsen. 



Arsmöte på Svaneholms slott 
med Skånes Hembygdsförening 

Minister Westrup hälsar deltagarna vällwmna frän slotts.trappan. 

200 kulturpersonligheter frän l ikll•ror®de bil a att SikåJnes Hem-
hela Skäne samt massor av kul- by>g>dsifÖ<rlbul!lld ~u hiaJr 45 hem
turminnesvärdare deltog pä sön- by>g~dlsföl'ellllillllgar med 16 000 med-
dagseftermiddagen årsmötet l<emmM. 
med Skänes Hembygdsförbund pä Vi<d va:l<en. Meautsägs tdiLl ooxi
Svaneholms slott. Landshövding föi13111!de 113.'l!Jd!S'hlöVIdlii!JJg Petri och 
Bengt Petri presiderade vid sam- tilhl v or<dföraJ!1Jde JaJ!1Jdshröv<dmg G. 
mankomsten, och förklarade i ett Netzen. I st)'lreQ.sen omvaJ!Jdes vi
inledningsanförande, att åtgärder drore M A Br.ill1!geus, C H Olofson 
måste vidtas för att ge kultur- med N Ols.son ocll C K1roon som 
minnesvärden bättre ekonomiska 
möjligheter. Som det är i dag kan 
man säga att kultqrminnesvarden 
l Sverige äl{er snålskjuts, för
klarade landshövdingen bl a. 

Sa mmamiklomsten im~eddes med 
att d<eltagama be.såJg S\l'aJilleholms 
shottsmuseum, där [amJC!samrt:i!kva
r~e EV'aJJ,d GuSitJalfSSQIIl l~e en 
redogörelse om slotrt:ets hilstQII'ia 
oCih flill kand IDric MåJrt€1ll!S6on me-

ersätJtare. '11itH rev.ilsQII' omV'aJldes 
G Bru21~<ius med F .AppeH111 som 
eratättaJre. 

Efter förhandlingarna for del
tlag>aJl"llJa i samm®nlkio:msten pä e111 
l'i.ten ru'liJdtur gen.om v~emmen

hög>sbygxi-en, varv.hi men b'l a be
såg !.JimJdholme~ruS bo!"lg;rulim och 
BörringekWoster. SeillaJJ:Ie pä kväJI
[•en bllev det g>emensaun måll<tid pä 
Svalll~hOilm. 

re det~~jerat gaN irufoMllationer L..------~=-----_.j 
om slottets 01Hika ml\.lsffisaJlaJr. 

Eliter V'isnitn.gen s3Jm!l®des dlel'ba-
gama pä slottskrogen, där 
ärsm(ilt)esförha111!diJ.i'll1glaJma h(il![s 
um,der orldiföramJC!<eskrop av 113.'l!Jds
hövding Bengt Petri. Denne för-

/c-

' 



F~llmaktigeheslut om konsumhygget 

Siartas • 
. l september 

Vid måndagens kommunalfullmäktigesammanträde i Skurups församlingshem fanns en mängd vikliga 
frågor att diskutera. Ordförand, Börje Linden kunde hälsa välkommen till samtliga ledamöter utom två. 
Vid sammanträdet blev deet livlig diskussion på ett flertal punkter. Naturligtvis orsakade det nya konst· 
bygget en del meningsutbyten, men o'ckså frågan om kommunalnämndens arbetsordning blev ordent
ligt ventilerad. 

Hela varuhusbygget vid Femkorset 1115 till Tage och Rut Lövgren. Kö- Fulimäktige beslöt i enlighet med 
kommer att kosta ca 2 milj. kronor. peskillingen angavs till 35.000 kronor, Nils Perssons förslag. 
Hallens butiksyta blir ungefär 1.400 och tillt~äd: sker -~en 1/1 -66. I kcm- TOMTPRISER 
kvm. Parkeringsplatser skall byggas traktet mgar b~stammelser att _Löv-
. gren skall anstallas som kollektlvav- K If 1 k .. f 
1 tre etager och de skall rymma 220 talsanställd hos tekniska nämnden ommuna u Imä tige beslot ast-
bilar. från och med den 119 1965. Medlen ställa pris på de industritomter grån-

Utomhusområdena har planerats bli till inköp av fastigheten anvisades sande till reningsverket. Pe åsattes 
· ett pris av 3 kr kvm. På de tomter 

något utöver det vanliga. Man har ur investeringsfonden. som ligger omedelbart söder om re-
p:limerat att det skall bli en s. k. l Kommunalfullmäktige beslöt vWa- ningsverket ingår planeringskostna
piazza utanför byggnaden. Där skall re, enligt lönenämndens förslag, att der. 
det finnas blomsterrabatter och en höja traktamentsbeloppen i normal- Kommunalfullmäktige beslöt god
vattenfontän bl. a. Hela utomhusom- resereglementet, att gälla fr. o. m. känna det träffade avtalet med Brö
rådet har kostnadsberäknats till kr. 117 1965. Beslutet innebär att trakta- derna Mauritzson, Malmö, angående 
495.()01). A.;, de 220 parkeringsplatser- n;>ente _utgår med 29. kr för natt och försäljning av 10.000 kvm. mark a l 
na skall kommunen disponera 120 vii- 3/ kr for dag. - kr kvm . . Kontraktet anger bl. a.: 

ket innebär att de får bidra till in-! Från lönenämnden förelåg ärende Skurups köping avser att lägga ner 
å d S k tadsf b d t verksamheten vid ·sopstationen, som 

vesteringen med 270.000 kronor. a'!g en ~ vens · :;; s or un e s a" r bela"gen 1' na"rheten av det fo"rsål-forhandlmgsavdelnmgs rekommenda-
Man har lagt ner extra mycket ar- tion till medlemskommunerna att da området och bör detta ha skett 

bete och pengar på mnrådet runt va- med stöd av den kommunala dele- och marken där omkring vara sane
ru:haUen. Skurup skall nu få en myc- gationslagen företräda kommunen i rad innan handelsbolaget tager i an
ket trivsam plats. Området skall få vissa avtalsfrågor såsom även skett språk sinä på försålda området upp
ett ansikte utåt - vilket är fördel- tidigare. Kommunalfullmäktige be- förda fabriks- och/ eller lagerbyggna-
aktigt både ur kommersiell och kom- slöt att uppdraga åt Svenska stads- deKommunalnämnden hade föreslagit 
muan synpunkt. . förbundets löne- och förhandslin.~s- fullmäktige att inköpa fastigheten stg 

Kommunen förklarade sig i prin- delegation att på _kon;>munens vag- 173 för 24.000 kr. FuUmäktige beslu-
. d tf rmn.I·n en och nar emottaga uppsagrung av mellan tad . Ii h t d .. d f" 1 c1p vara me 0111 u o g . kommunen och svenska kommunal- e 1 en g e me namn ens ors ag 

villig deltag i de kostnader, v1llca arbetarförbundet gäUande kollektiv- och anvisade medel m/ investerings-
ytterligare förhandlingar i så fall kan avtal, att å sin sida uppsäga sam- foF~~äktige återremitterade skol-
resultera i. ma avtal samt att med för kommu- styrelsens framställning om fria Iii- ~ 

I ett eventuellt a~tal får frågor nen bindande verkan träffa över- roböcker vid l<lillltbruksskolan, folk
såsom gåvobrev å gatumark, servi- e_r:skommelse m~.d kommunal.:;;rb~tar- högskolan och lanthushåUningsskoJan. 
tutsfrågor, dispositionsrätt, underhåll f?rbu_r:det om andrad _uppsagnmgs- Kostnaden beräknades till 125 kro
och skötsel m. m. närmare utformas. hd for eller prolongatiOn av avta- nor per elev eller sammanlagt 1.500 
Om kommunen skaU investera ett len. Detta uppdrag skaU gälla tills kronor. Medel anvisas ur donations
kapital i ett privat område för aU- ~!d.;tre intill_ dess ann~t besl_utas. medel Thomei fond. 
mänt bruk måste nämligen skapas forbundets lone- och forhandlmgs- Styrelsen för Skurups industrifas
:ro:ättsliga grunder, så att det allmän- delegation att ~-ed f~r kommunbin- tigheters AB hade anhållit att nu
nyttiga framdeles kan bestå. dande verkan träffa overenskommel- varande aktiekapitalet 50.000 kro1wr 

Industrikommitten som fört , förbe- se ~m . att komm';lnernas. huvudav- skulle höjas till 150.000 kronor från 
redande överläggningar med Konsum !al 1 sm utformnmg enhgt central den 1/1 1966. Fullmäktige besiuw,de 
har låtit kostnadsberäkna kommu- overenskommel~e den 11/9 1964 skall i enlli.ghet med framställningen. Me-

-nens andel av investeringarna och· fr. 0 · m. ~en tidpunkt de .centrala del upptages i 1966 ru-s stat. l 
kommit fram tiU kronor 161.000. Här part~rna overenskommer utgora kol- Byggnadsnämnden hade föreslagit 
har dock1 inte marklösen för par- · lek!~vavtal mellan koffil!lm:en och kommunalfuJJmräktige at>t ingå till , 
kering medräknats. berorda arbetstag_:;;ro.rgamsatwner. länsstyrelsen med framställning vm l 

Kommunalfullmäktige tog upp frå- att länsstyrelsen måtte förordna om 
Arendet betraktas som mxcket gan om att fastställa reglemente för nybyggnadsförbud på del ab öster

brådskan~~ e~ersom Konsu~ raknar kommunalnämnden i Skurups köping gårdesområdet. Fullmäktige beslutad·e 

~
ed att satta Igång bygget 1 septem- samt arbetsordning för kommunal- i enlighet med förslaget. · 

ber månad 1965. nämnden i Skurup. ' Ko1Tlm11.1!11ialfäktige beviljade 
Kmm~~ti.ge biföll. k_om- Kommunallcamrer H. ·E. Sigfridss:m aJliS'lag till för·eni.ngar och samman
un~dens forslag om fr~. sJuk- ansåg att den nuvarande arbetsord- slut.n.inga;r. Detta har tidigare redo
~rd for skolelever och beslot ~- ningen var mindre lämplig. Han vii- gjorts iJ.ärmare för i ·skD. 
v~ an;>lag_som av skolstyrelsen han- le höra en auktoritet uttala sig, in- Kommuna.lfuUmäktige beslöt till 
VlSas till ~kare med 300 ~onor att nan beslut fattades i frågan. Nils sist att byggnadsnämnder-L skulle bli 
utgå av oforutsed.da behov 1 1965 års Persson bad att få en ändring i ar- kammunalt organ för naturvård i 
atat. ... hetsordningen införd. Han ansåg det kommunen. Till naturvårdsombud 

eDt upprättades .. et! .. P.reliminärt j inte vara nödvändigt med en mer j utsågs byggnadsnämndens ordföran
kontrakt angående forsäl)nmg av stg omfattande omarbetn·ing av denna. de. 



1925 års konfirmander 
På söndagen var det stort kalas 

t Skurup. Då samlades 1925 års 
kontinnander i Sjörups kyrka -:för 
att fira 40-årsminnet av sin kon
firmation. Det var många glada 
minnen som återu\)plivades. 
På förmiddagen samlades alla del

taga:rna vid konfirmationslärarens, 
kYrkoherde Joel Nordström, grav
plats på Gässie gamla kyrkogård. En 
vacker krans nedlades på graven un
der en liten ceremoni. 

Därefter samlades man t. högmäs
ea i Sjörups kyrka där kyrkoherde 
Olof Kristersson höll .predikan med 
nattvardsgång. 

Minnet etter en bortgången kon
firmationskarnrat hedrades sedan ge
nom att man nedlade krans ·P1 
Erik Holmkvists grav.plats i Sjörup. 

Man åt gemensam måltid i Skurup. 
Följande deltog i konfirmationsträf

fen: Helga och Tage Bondesson, Ryds
gård musikdir. Sigurd Ekblad, Löve
stad' Anne-Marie Holmkvist, Rynge, 
Hen~Y Mårtensson, Vallösa, Ingegerd 
M.agnusson, Villie, A. Ma~tsson, J?.e
geberga, Anna Nilsson, Sk1varp, kap
man Gösta Olsson, S. Aby, köpman 
Valter Persson, Jordholmen, Helga 
Persson, Landskrona, Reinhold Svens
son, Skivarp, Inga Stjärnfeldt, Skiv-
a . 

De 13 konfirmandjubilarerna framför kameran. -

De 40-clrsjubilerande Sjö?'upskonfirmanderna. 

40-års jubilerande S jöru pskonfirmander. 
Konfirmandjubileum var det på 

söndagen i Sjörups kyrka då 13 av 
framlidne kyrkoherden Joel Nord
ströms konfirmander från 1925 åter 
träffades. 

Sammankomsten inleddes på för-

Lövestad, Anne-Marie Holmkvist 
Rynge, Henry Mårtensson Vallösa, 
Ingegerd Magnusson Vi!Ji.e, Anni 
Mattsson Degeberga, · Anna Nilsson 
Skivarp, Gösta Olsson Södra Aby 

middagen med kransnedläggning på 40-årsjubilerande konfirmander 
konfirmationslärarens grav på Gässie I Vallösa kyrka deltog l sönda
garnia kyrkogård. Därefter samlades gens gu-dstjänst och nattvardsgång 
man till högmässa i Sjörups kyrka en konfirmandgrupp · från · ;1925. 13 
där kyrkoherde Olof Klistersson höll av omgångens 24 konfirmander hade 
predikan med nattvardsgång varpå mött upp. Predikan hölls över dagens 
man nedlade krans vid en konfir- text av kyrkoherde Olof Kristensson 
mationskamrats, Erik Holmkvist, som också höll ett varmhjärtat tal 
grav i Sjörup. till den minnesfirande gruppen var-

Konfirmand•träffen avslutades vid han bl a erinrade om deras kon-
Skurup med en gemensam måltid. fkmationslärare numera bortgång

I jubileet deltog: Helga och · Tage 1 ne kyrkoherde Joel Nordström. Fö
Bondesson Rydsgård, Sigurd Ekblad re gudstjänsten hade man · genom 

- initiativtagare och arrangör för 
sammankomsten - samt Valter Pers
son Jordholmen, Helga Persson 
Landskrona, Reinhold Svenssari SkiV"' 
årp och Inga Stjärnfeldt Skivarp. 

några av deltagarna däribland · köp
man Gösta Olsson S Åby lagt ned 
en krans på kyr' -,herde Nordströms 
grav på Gässie kyrkogård och vi~ 
bortgångne kamraten Eri•k Holm
kvists grav på Vallösa kyrkogård 
samlades man tin en minnesstund 
som avslutades ined bön under led
ning av kyrkoherde Kristensson, ock
så här nedlades en minneskrans. Ef
teråt samlades gruppen till en stunds 
samvaro med middag på Nya pen• 
sionatet i Skurup. 



Rekorddeltagande • Svanehollll l 

på hembygdsförbundets lllöte 
Skånes hembygdsförbund höll 

på söndagen sitt årsmöte på Sva
neholms slott. Landshövding B. 
Petri kunde i sitt hälsningstal till
fredsStällande konstatera att års
mötet samlat ett rekorddeltagan
de. Landshövdingen betonade att 
Svaneholm numera är ett monu. 
ment över ortens gemensamma an· 
strängningar och gav en eloge till 
Vemmenhögs härads fornminnes
och hembygdsförenings kulturin
sats. 

Den avgående landsantikvarien 
Sven Noreen, Kristianstad, hylla
des för sina nio synnerligen akti
va år inom skånsk kulturvård. 
Landshcvding~Petri framhöll bl. a. 
att landsantikvarie. Noreen · hörde 
till de .människor för vilka arbete 
och hobby flöt samman och som 
därmed gav lycka åt yrkesutöva
ren och glädje åt andra. Särskilt 
framhölls den lyckliga förändring 
som skett med förbundets årsbok 
under ledning av landsantikvarie 
Noreen, som förenat sekreterar
sysslan inom föreningen med sitt 
professionella arsete. 

Landshövding Bengt Petri, (t . h. på bilden) o?·dförande i Skånes 
hembygdsförbund, kunde i sitt hälsningstal tillfredsställande kon
statera att årsmötet samlat ett rekorddeltagande. På bilden syns 
landshövdingen tillsammans med sin maka Elisabeth och minis-

ter E. Westrup, Rydsgård. 

Med 45 anslutna föreningar och som förenar det intakta slottet, son om de historiska kulturmin-
16.000 medlemmar utgör Skånes den natursköna omgivningen, mu- nena såsom 1300-talsborgen, Tust
hembygdsförening en slagkraftig selföremålen och slottsservering. rupsö, drottning Margaretas vall, 
opinion och har ett starkt stöd en till en förtjänstfull helhet. borgen Stjärnaholm m. fl. 
ute i bygderna. Efter kaffepaus i slottskällaren Slutligen avslutades den upp-

Den pågående diskussionen om och årsmötet företogs en rundtur skattade hembygdsdagen med mid-
omorgan'isation av landsantikva- med bussar varvid man besökte dag på Svaneholm. · Omval över hela linjen 
riaorganisationen har - framhöll bl. a. Börringe slott. Under färden OWE J · Vid styreLsevalet omvaldes lands-
landshövdingen - visat tendenser berättade l;mdsantikvarie Gustavs- ~ hövding Bengt Petri som ordfö-
att följa en till Stockholm centra-~~~~---'----------....:....---~""""""'"""=======:=.1 1 r ande och landshÖvding Gösta 
liseranda tanke, men de kultur- Ö- Netzen som .v. ordf. för det kom. 
minnen vi har att värda finns i ~ ~ ~ mande . arbetsåret, vidare omval-
hela landet och det kommer all- . P'J - 1-br lt?1?<J des avgående styrelseledamöterna 
tid att vara en viktig ideell upp- - docent N. A . . Bringe1:1s" och chef-
gift att stödja upp . landsantikin- et • ~~ ~ J redaktör Ch. Olofsson. Till revisor 

ekonomiska engagemanget berör- v tillsammans med av respektive 
rättningarna i länen .. Det statliga /--A ' ~'7 ..___, ~.t§i'%~ omvaldes revisorn G. Bruzelius 

des och det framhölls att man på ~ landsting u tsedda: landstingsman 
den pun.kten var mindre generösa //// ./"1 Olav Olsson, Kristianstads län och 
i Sverige än i många andra län- .-:1 ~ {.(Y J landstingsman Johan B. Anders-
der. Vid en konferens på Bäcka- O son, Malmöhus län. 
skog i slutet av september kom- Årsmötet fastställde årsavgifter-
mer man att försöka samordna ·t:k-.D~AL-44 . na till oförändrade 10 kr. per en-
dessa frågor, men hur det än blir /" '- · · skild medlem och 200 kr. per an-
har den fria hembygdsrörelsen en sluten förening. 
stor uppgift att stimulera till kul-
turvård och en tradition att full- Trevlig hembygdsdag 
föl'a. Årsmötet inramades av demon-

stration av slottet och museet 
samt en rundtur i vemmenhögs
bygden som gjorde söndagen till 
en gemytlig och angenäm hem. 
bygds dag. 

Inledningsvis hälsades besökar
na välkomna av landsantikvarie 
Evald Gustavsson som berättade 
om slottet, varefter deltagarna 
togs med på en rundvandring med 
musaiföreständare fil. kand. Eric 
Mårtensson. De båda kulturvär
darna gav mötesdeltagarna en 
mycket populär och samtidigt läro
rik inblick i den gamla slotts- och 
allmogekulturen. Man noterade 
också tacksamt det initiativ som 
togs för 30 är sedan av bl. a. 
legendariske riksdagsmannen och 
bondehövdingen Axel Bramstorp 
att för hembygdsvärdens skull in
köpa Svaneholm. Resultatet härav 
har blivit ett enastäende m useum 
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