


Antikt på S~tjärneholm 

Alvin Ekblad bjuder ut ett Magdeburgerspel som ej fungerar, Det 

inbringade dock 40 kronor. 

Många människor hade samlats vi d Stjämcholms slott på lördagsef

' termiddaaen fö,. att vara med om en antikaul! tion av stora mått. Auk

tionsförrtittare ~ar Lennart Nilsson och han hadE: Alvin Ekblad som 
utropare. · 

Det var kam och kaffet och hul
jongen · luJ.de en strykande åtgång. 
Men trots den låga temperaturen och 
den snåla vinden var humöret på 
topp och dettd återspeglade sig i 
budgivnwgen. Den var både snabb 
och högl)udd vilket förde med sig 
att priserila snabht steg. 

220-225 kr .. antik sockertång 1 Jarn 

42 kr., malmstrykjärn ~90 kr , ol<i
ka föremäl i koppar omkring J 00-
lappen, majolika lampa 190 kt. , f:n 
gammal ''agga 75 kr, antikt Magde-
burgarspel (ur funktion) 40 kr., 
karmstol 171} kr. 

Orgelinvigning i Örsjö 

Johannes Kiinkel. 

På söndagen invigdes den {)rgel,, fyra i varje manual samt två i p e

som varit så hett efterlängtad arv be- dalen .. Den nya orgeln har 620 pipor, 

sökarna i örsjö kyrka utanför Sku- varav 66 är i trä. 

rup. Klinkels o_rgelverksta_d i Lund Vid invigningen medverkade kom

har ansvarat for byggnat_wn~n, och minister Stig Muhrgren, som för

man har ~kapat .. en. välklmgande rättade predikan. Kyrkokören sjöng 

orgel, som 1 fortsat~ungen kommer under ledning av Gertrud Anders

att behaga kyrkobesokarna. son. Kontraktsprosten Sigfrid Lilje-

1.300 arbetstimmar ligger . bakom kvlist ·:Jlörränade invigningen oah 

mästerverket. övriga data om orgeln: orgeln sköttes av Carl Bengtsson, 

Två manualer och en pedal, hel- som i vanliga fall är · organist i 

mekanisk traktur, 10 stämmor varav Mall]lö S:t Petri. 

Man kunde. hland annat notera föl
jande priser: 

Ett tennfat 230 kr gamla allmoge
stolar 150-180 kr/st, silverljusstakar Skurup tog sin första l 
Örs.iö f år lägre 
k.lJrkoskatt 

1 Den kyrkliga utdebiteringen i ör-

l sjö församling sänks nästa år med 
10 öre. K;)'rkofullmäktLge har näm
ligen he.sll'tat fastställa utdebitering
en till 11~ kr. Av detta går 90 öre 
till församlingen 15 öre till kloc
kardistriktet och 10 öre till försam-
lingshemmet. , 

Den nya staten balall.serar på 57.136 
kr. Bland de största posterna på ut
giftsidan märks i.öner 23.000 kr., re
{Jaratiorufunden 8.000 kronor samt 
underhåll av kyrka och kyrkcgård 
; 000 kr . 

Ett för~ : ?.g om inri'.ttande av urn
unu på tt..rrkogllrr!en remittera-Jes ti'.l 
kyrkoråd,<·' för vidart utredning, iik
som ett förslag om införande av 
elektrisk klockringning. 

årets handboll • 
l 

.. 
poang 

Skurup tog sma första poäng i 
årets handbollsserie genom att be
segra Tängelsås IF med 
20-19, halvtid 9-10. Det var en 
mycket rafflande och hela tiden 
jämn match med lagen växelvis 
i ledningen 
Skurup~ seger fåt sägas vara väl

förtjänt. Matchen fördes hela tiden 
i ett högt tempo vilket kanske emel
lanåt hlev till förfång för effektivi
teten. Spc>larna hehärskar ännu inte 
helt det snabha spelet men långa 
stunder tVekades det riktigt hra. Stor 
del i hemmatriumfen hade målvak· 
len Rolf ~tridsherg som övertygade 
stort m P.· en i.ån, rad utmii "kta 
räddn:ng 

Åke Ro>imers debut i B-kedjan 
blev en J!OSitiv överraskllling. 

Tängelsas hade ett ganska jäm!lt 
lag, man levde stort på sina skyttar 
och den som märktes mest var Ve:·
ner Lag~Fson som var farJig hc!a 
tiden han var inne. Skurup warade 
för en maktig spurt som gav 4 mål 
i svit innan Tängelsås kunde hyf.sa 
till siffrorna till 20-19. slutminuter
na blev mycket dramatiska men tro·ts 
chanser (ör båda lagen stod si~ re
sultatet t.iden ut. Domare var Egon 
Hagenkölter från Ystad. 

Målskyttar för Skurup: Göran Ser-. 
nert 6, Ake Be11gqvist 5, Ake Rei
mers 3, Masse Månsson 2. Jer
ker Ak el'''erg 2 C'Arsten H~'<-,,~,m 

. Lars :-.s; lsson l'finge1sås Ake Wen
del 5, 'Jerner '-'"gesson 4, Kenneth 
SvensSon 'i, Bo Hedman 2, Jan Lund
gren 2, Claes 016son l, Jan Ingloff l. 



100 deltog 
i nattlig 
biltävling 

Rose-Marie Karl.sson och Jan Ake 
J önssc.m väntar på sina startkort. 

Deltagare från hela södra Skåne 
hade samlats i MHF:s klubblokal 
Rökhuset vid Svaneholm utanför 
Skurup för MHF:s och CUF:s natt
orientering för bilar. Sammanlagt 
blev det 94 föranmälningar, men 
många kom till starten utan att ha 
anmält sig, och deltagarantalet blev 
därför ett 100-tal. 

Tävlingssträckan gick i en slinga 
Skurup - Solberga - Snårestad -
Krageholm - Rögle - Slimminge 
och tillbaka till startplatsen vid Rök
huset. Den var 10 mil lång. Arran
görerna hade. placerat ut två kontrol
ler. Banläggare var Sven Erik An
dersson. 

Resultat: l) Arne Olsson, Klags-
torp/ Arne Hansson, Trelleborg, 2) 

l 
Torvald Hansson, Skegrie/ Lars Gösta 
Andersson, Krageholm, 3) Anders 
Olsson, Alstad/Kurt Månsson, Trelle
borg, 4) Torgil Johansson/Kenneth 
Jönsson, S. Aby, 5) Rolf Nilsson/ 
Inge Nilsson, Svedala. 

Rapid slog Steua med 2-0 i sön
dagens Bukarestderby som också 
innebar att Rapid behåller tre 
p~ängledningen i ligan före Plöisti 
Petrolul. 

Örsjö orgel invigd 

Kyrkoherde Thure Andersson, Viilie tillsammans med organisten Carl 
Bengtsson, Malmö oc 'horgelbyggaren Johannes Kunkel, Lund 

När Buxtehudes Min själ skall lova Herren hade klingat genom ör
sjö kyrka hade också de första tonerna tagits på den nya orgeln 
efter invigningen. Då hade kontraktsprosten Sigfrid Liljekvist hållit 
ett tal oeh förklarat orgeln för invigd. Orgeln är byggd av Klinkels 
orgelverkstad i Lund. 

Den har följande tekniska data: 4 fot. Koppel: II/I, I/,ped samt II/.ped, 
Två manualer och pedal, helmeka- balanstrampa till svällskåp och lju
nisk traktur, 10 stämmor varav fyrd dande fasadpipor. 
i varje manual samt två _i pedalen. Hela orgeln har tagit 1.300 arbets
DeJ?: nya o~_geln har .. 62~ p1por varav timmar att bygga. Endast själva 
66 ~ av tra och de ovnga av en ~e-1 sammanfogningen har skett i örsjö 
genng tenn-bly. Huvudverk: Ror- och det räknar man med har tagit 
flöjt 8 fot, principal 4 fot, valdflöjt tre veckor. Intonationen och stäm-
2 fot, samt mixt~.r ~ .. ch. Svällve;k: ningen har även gjorts i örsöj. Hela 
Gedackt 8 fot, rorfloJt 4 fot2 prm- orgeln är ny utom fasaden. Den står 
cipal 2 fot, samt spetskvint l 1/ 3 fot. kvar som den gjorde när den bygg
Pedal: Subbas 16 fot, gedacktpommer des i slutet av 1700-talet. 

~------------------------
sin tidig<Jre. 91 ekipage startade på 
söndagsmiddagen från · torget i An
derslöv på den 8 mil långa ~.uren 
genom Vemmenhögs härad. Ett dus
sintal fr5gor längs färdvägen fit:k 
deltagarna besvara på en tipsrad 
samtidigt som man oc.kså fick lösa 
en ordrehus. 

10 av deltagarna fick fulla 48 po
äng och va:r sin 50-alpp i pris gick 
därför till Roland Hellqvist, östra 
Vemmenhög, Björn Green, Trelleborg 
Arne Andersson, Lindby, Kjell An
dersson, ö.stra Vt-mmenhög, Olle Tall, 

1 Skurup, Gunnar Nili.son, Dybäck, Ul-
la Sjöström. Klagstorp, Tare Berg
gren, Sörby, Inga Karlsson, Anders
löv och Sven-:O:rik Andersson, Skiv
arp. Priserna överlämnades av bank
dir. Sven Stens1:röm vid eet kaffe
amkväm som banken bjöd alla del
tagarna på i Folkets Park. ----

Vid invigningen medverkade även 
kyrkokören som sjöng flera sånger. 
Pr·edikan förrättades av komminister 
Stig Muhrgren. 

Orgeln sköttes denna första dag 
av organisten i Malmö S:t Petri Carl ! 
Bengtsson och ledare för kören var 
Gertrud Andersson. 



i.ndagen den l november 1965 

1940 års konfirmander i Tullstorp 

• 
l 

Rekordmånga bilförare deltog 
nattorienteringen i Skurup 1 

- Rekord, sade tävlingsledningen, när man vinkat iväg samtliga anmälda i bil orienteringen. Det var Sku
rups CUF och MHF-avdelningar som gemensamt anordnat en nattorientering med start vid Rökhuset, Sva
neholm. Inte mindre ii ' 94 förhandsanmälningar hade man fått in och dessutom l•om m hel del förare som 
inte anmält ~itt deltae:ande i förväg. Deltagarna kom från hela Sydskåne. 

! 

Körsträi:!klm var 10 mil och det låg ett jättearbete bakom den banan. Tävlingsledare var Sven E. Andersson som varit med att staka ut banan. Av den sträckan var en halv mil s. k. svart dvs deltagarna fick själva leta sig fram i terräng-en. 
Sträckan gick i en slinga Rök-

1 huset - Hyltel;Jerga - Solberga - 1 Katslösa - Snårestad - Blakåkra l - Krageholm - Skårby - Rögla -Slimminge - ocl. tillbaka till Rök- \ huset. 
Att starta 100-talet d-eltagare tar naturligtvis lång tid och klockan hade blivit 22 innan alla kommit iväg. Två kontroller hade placerats ut och ett 15-tal MHF:are och CUF:are var i arbete med att lotsa fram · tävlingsdeltagarna. 
Tävling-en blev mycket äjmn och på första _plats hamnade inte mindre l än fyra ekipage. 

1 

l. Arne Olsson, Klagstorp/ Arne Hansson, Trelleborg, 2. Torvald Hansson, Skegrie/ Lars Gösta Andersson, l --~~~=-=~---------=---lt----f~---------,Krageholm, 3. Anders Olsson, Al-

l 
stad!Kurt Månsson, Trelleborg, 4. 1 

Gunhild Nihlen rallar bilen och maken Lars läser karta när makarna 
ger sig 

l Torgil Johansson Kenneth Jönsson, S: Aby, 5. Roli Nilsson/ Inge Nilsson, 

l 
] J Svedala, 6. Evert P-erssoh, Flädie,/ Laila Andersson, Hurva, 7. östen Nilsson, Svedala/ Per Erik Larsson, Vellinge, 8. Lars Andersson, Svedala/ Per Erik Larsson, Velling·e, 9. Kjell Andersson, Skivarp/ Sten Ingvar Nils-

son, Skivarp, 10. Allan Nilsson, Rynge 
/Rolf Bengtsson, Blentarp. 



Jordbrukarnas Föreningsblad (nr 44) Lördagen den 30 oktohe 

Ny SLMA-verkstad i Skurup 
Omsättningen har fyrdubblats 

Vid den stora Industridagen 
l Sknrnp nyllgen Invigdes 
även Skånska Lantmännens 
Maskin ABs, SLMA, topp
moderna verkstad av lands
hövding Gösta N etZt'in, som 
fick anläggningen demonstre
rad av styrelseordföranden 
Nils Olsson l Killegården och 
verkställande direktören Bir
ger Bästadins m fl. 

I sitt hälsningsanförande till de 
inbjudna gästerna erinrade SLMA
och SLC-ordföranden Nils Olsson 
om utvecklingen i Skurup sedan 
SLMA för fem är sedan övertog· 
Wlckströms maskinaffär, som 
sedan ett par är tillbaka drivs 
som ett vanligt avdelningskontor 
till SLMA. Under de fem åren 
har omsättningen pä distrikt 
Skurup ungefär fyrdubblats till 
bortät 7 milj kr eller cirka tolfte- BLMA-ordföranden Nils Olsson t v och direktör Birger Hdstadius 
delen av SLMAs totala siffra pä demonstrerar Skurull.sanläggningen för landshövding Netzen. 84 milj kr förra äret. De gamla ;. 
lokalerna vid Femkoret har länge utförts av LBFs kontor i Malmö kant vid det centrala lagret i visat sig för smä och klent ut- med· civilingenjör s Persson och Malmö. 
rustade, varför SLMA efter inköp ingenjör E Bygdö som närmast De rationella lokalerna för förav tomt av köpingen uppdrog ät ansvariga. Tomten omfattar 22.000 säljninft.S- och administratlonsLBF i Malmö att projektera en kvm och anläggningens olika av- personal inrymmer även ett 

1 ny verkstad jämte tillhörande delningar förfogar över 3.800 kvm pentry. 
lokaler. I november 1964 antogs under tak. Därav omfattar ser- Det framtida behovet av arbetsArmerad Betong som huvudentre- viceverkstaden med måleri- och kraft underlättar SLMA för sin prenör, och knappt ett är senare tvätthall 800 kvm, mekaniska del genom en inbyggd verkstadsvar hela verksamheten igång pä verkstaden 1.090 kvm, reservdels- skola, som startar sin verksamdet nya stället. ~nvestering~:r;na i lagret samt kontors- och personal- het i januari nästa är med 10 Skurup uppgår till ca 1,8 milJ. kr. utrymmena vardera 600 kvni samt elever-. Dessa skall genomgå en Lan~shövding Ne~en gratule- kallmagasin 600 kvm. Vid anlägg- tväärig teoretisk och praktisk rade JOrdbrukarna till den nya ningen sysselsätts ett 50-tal per- utbildning. Efterhand skall skolan SLMA-anläggning~~· som han var soner. utbyggas till 20 elever och svara övertygad skulle tJana bygden pä för rekryteringen av serviceper-ett utmärkt sätt. I den mekaniska verkstaden sonal till även ett par andrll. av 

tillverkas bl . a vagnar och SLMAs verkstäder i Skäne. Flexibel byggnad andra enklare jordbruksmaski- Grundförhållandena pä den nya 
ner. De tunga lyften sker be- tomten i Skurup är ganska be-Projekteringen l Skurup har kvämt medelst travers över svärliga och pälning har därför 
hela verkstaden. I serviceverk- mäst ske i viss omfattning. Bygg
staden mottas alla slag av nadens stomme är prefabricerad i 
jordbruksmaskiner för repara- betong ett material som använts 
tion och översyn. Lokalen har även i' golven under det att väg
effektiv utsugning av avgaser gar och tak utförts i lättbetong. 
och annan förskämd luft. Anläggningen är flexibel. Den kan 
Reservdelslagret innehäller tu- lätt göras större genom att bygg
sentals mera vanliga delar till nadskropparna förlängs. Gavlarna 
en mängd maskiner - det som i utbyggnadsriktningen ~~görs 
Inte finns ute pä avdelnings- därför av s k utfackningsvaggar 
kontoren häller man som be- i träkonstruktion. Exon 



b 

Konfir~andjubileum i Tullstorp . 
1940 ~s konfirmander i Tuljstorpl Gr~ta Nilsson/Andersson Malmö,/ 

var på sondagen samlade till jubi- Elly Widerberg/Karlsson Staffans

leu~ Villtet inleddes· med högmässa- torp, Inga-Lisa . Fr.~nsson/Andersson 
besok i Tullstorps kyrka och avslu- Smyg~hamn, MaJ Jonsson/Andersson 
tad d ' Malmo, Lmnea NilssonA'l'ilsson Mal-
Kla~sto~~ ho~e;ensam måltid . på l mö, Anna Mårtenss<m/PerssoU: 'I'ulls-

. . e · torp, Margit Schön/Johansson G s-
I t'Jub;!eet deltog gruppens konfir- nava, Edith Andersson/Ste~bfck 

m~ JOns arare kyrkoherde Hans-Bir- Skurup, Ingvar Lundh Malmö lfuut 
ger Nrl~son S Sandby samt 12 av de Persson Malmö Sven Persson' Lom 
15 konfirmanderna, nämligen .. Anna- ma och Sigvard Larsson Malmii. -

<l! 4 ~// ·- '6~ -

(/ 

l den • här .sköna -natvren ·skall många .skåningar · få chansen att fritt 

ströva . oml<:ring 

Snogeholmsmarkerna 
blir strövområden 
D ATT RÄDDA EN DEL skånslc 

natur från förödande exploate

ring och därmed åtföljande fritids

bebyggelse, som i bland kan bli 

mindre estetiskt tilltalande, är ett 

led i landstingets strävan, och det 
är anledningen till att man nu 
tänker köpa Snogeholms gods, dock 
utan slottsbyggnaden. · · 

D DEN STORA AREALEN - 800 
hektar - kommer att bli ett 

ostört strövområde dit man skall 
kunna dra sig för rekreation och 

för att få njuta av ostörd natur 

i det skiftande landskapet, som 

bland annat kan bjuda på tre sjöar 

med badmöjligheter. 

D ÄGAREN till Snogeholni, greve 

Bleckert Wachtmeister, sam

manträdde i går med representan
ter för landstingets förvaltnings
utskott och man kom i princip 
överens om .försäljningen, och även 
priset, sex miljoner kronor. Helt 
klart blir det dock inte förrän i 
början på nästa år då landstinget 

sammanträder för att besluta om 
köpet. 

D - DET FINNS ett stort behov 
av fritidsområden där männi

skor kan ströva omkring i orörd 
natur, kommenterar landstingsman 
Stig F. Hansson, önnarp. Områden 
som Snogeholm kommer i fram
tiden att bli mycket sällsynta och 
det är därför en plikt för oss att 
bevara naturen och stoppa exploa
teringen inom områden av det här 
slaget. 

- SISTA SIDAN -



NATUREN SKA LÄMNAS ORÖRD 
•• nar välskötta Snogeholm strövområde blir 

- Av PER BJöRNöR och HANS 
SERNERT (foto) -

nom det förnämliga vägnät som finns 
uppbyggt. 

; I framtiden kmmner människorna Cirka 200 meter från gården finns 
att få svårt att hitta ett stycke en sten rest. Skriften på denna ta
mark som är orört av människo- lar om att här nedlade kejsar Wil
händer. De blir tvungna att söka helm sitt första rådjur år 1899. Litet 
sig långt bt>rt för att hitta natur- längre in i skogen finns ännu en sten 
områden där de kan koppla av som säger att här intog kejsar Wil
från städernas stenöken och stres- helm sin jaktfrukost den 21/ 9 1899. 
sade värld. Redan nu är orörda na- Godset har av allt att döma varit 
tummråden en sällsynhet i södra ett populärt jaktområde för högre 
Sverige och det är med tanke på ståndspersoner under gamla tider. 
detta landstinget har tmderteckuat Och man jagar mycket även idag. 
ett preliminärt köpekontrakt med Just nu är rådjuret ett eftertraktat 
greve Bleckert Wachtmeiste r att byte i skogen. Fasanjakten ligger väl 
köpa Snogeholms gods. Köpeskil- till i statistiken och den för jägare 
lingen är 6 miljoner kronor. så populära fågeln är mycket van~ 
Här på Romeleåsen har landstinget lig. A ven älgar syns ofta till i skogs

hittat en pärla bland naturområden. brynen. 
Snogeholm har 500 ha skog med Området har under alla år fått 
mycket lövskog, 300 ha äng och od- omsorgsfull skötsel och naturen har 
lad mark. Det är mycket välskött fått vara kvar i oförändrat skick. 
och sedan många år ansett vara ett Detta gör att de vilda djuren trivs 
paradis för jägare och naturälskare. och stannar kvar. Speciellt har fåg-

Men vad mötes en besökande av lama hittat ett område där de har 
när landstinget även formellt har alla förutsättningar att trivas . En or
köpt området och frihetslängtande nitolog skulle ha svårt att slita sig 
stadsmänniskor släpps ut i skogar- ifrån Snogeholm när han en gång 
na? hamnat där. 

* Den besökande hittar stora mäng- TRE SJöAR * der av barr- och lövskog, ung * och gammal skog. Under de se* naste åren har man nyplanterat * stora områden. Idag räknar man * med att det finns 200 ha ung* skog i området. Granskogen do* minerar men under de senaste * fem åren har man planterat 1,2 * miljon plantor varav största de* len är tall och lärkträd. 

VÄGAR 

Man kan nå alla delar av området 
på: ett snabbt och smärtfritt sätt ge-

Snogeholms gods inrymmer strand
rätt till inte mindre än tre sjöar. Al
la ger utmärkta möjligheter till få
gelskådning, bad och fiske. Fågelar
ter som på andra håll är mycket 
stora rariteter finns här och betrak
tas av ortsbefolkningen såsom helt 
vanliga. Tranor och hägrar ser man 
varje år liksom vildgässen. De lan
dar alltid på de istäckta sjöarna på 
vintern för att vila upp under sina 
långa resor. En skarpsynt ornitolog 
kan hitta gladans bo inne bland snå
ren och han kan också se hökar, -----------1 vråkar och kattugglor spana efter 
byte. 

Alla tre sjöarna, Snogeholmssjön, 
Enestadssjön och Sövdesjön erbjuder 
fina badmöjligheter. Vid den först 
nämnda sjön finns en plats kallad 
Fiskarhus. Det namnet har platsen 
naturligtvis inte fått utan orsak. 
Sjön är nämligen ett paradis för en 
sportfiskare. 

intressanta saker. Med jämna mellan- står av något gammalt torp vars hus 
rum träffar man på små hus. De be- för länge sedan ruttnat bort. 

son. Vi skall tillsätta ett arbetsut
skott som närmare får reda ut vilka 
möjligheter området erbjuder. En sak 

boddes förr av torpare som arren- VINTERSPORT är dock klar: vi skall inte göra in-
derade och skötte en liten markbit. Under snörike vintrar utgör Sno- trång på naturen. 
Dessa stugor har efterhand blivit geholm ett i alla avseenden perfekt - Men det primära syftet när vi 
tomma och av många återstår endast 
grunden och kökstrappan. Andra 

har blivit väl tillvaratagna och är 

område för vintersport. För skrid-. undertedmade köpekontraktet var 
skoåkning har man tre sjöar att väl- att det skall bli ett strövområde där 
ja på, och skidor kan man åka i man kan njuta av frisk luft och vac
fina branta backar och på plan ter- ker natur. Om vi kan undvika att 

nu nästan som små museer. En vac- räng. Rommeleåsens sluttningar kom- göra intrång på naturen skall vi 
ker korsvirkeslänga finns vid Karls- mer kanske att fostra blivande mäs- kanske ha någon form av fritidsbe-

tare i de alpina grenarna? byggelse. 
ro. Den omgives av en välansad Utförsåkningen kan förläggas till _ Anledningen till att köpet gått 
trädgård. Jocksborg där det finns många bac- så fort är att områden av det här 

En annan sak s'om påminner om 

1 

kar av varierande storlekar. slaget i framtiden blir mycket säll-
att området varit bebott en gång för OBEST"MT synta. Och de få som finns kvar blir 
länge sedan är de fruktträd som A dyrare. Eftersom det finns ett stort 

TORP l blandat sig med den övriga skogen. l - Det är ann u inte beslutat vad l behov sådana här områden blev be-
l Om man strövar omkring i Snoge- Här och var finns en dunge äppel- vi skall göra av Snogeholms gods, slutet i förvaltningsutskottet enhäl
holm en dag kan man hitta många trkäd inkilade. Det är vad som åter- omtalar riksdagsman Stig F. Hans- ligt. 
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Danskurs Skurup • 
l 

Slig Lindstedl leder här sina elever i deras försök alt dansa jenka 

Ett 30-tal elever hade infunnit sig när Stig Lindstedt startade sin 
dansskola i Skurup på tisdagskvällen. Det var till största delen ung
domar men man kunde även hitta en och annan som var litet äldre 
och inte hunnit lära sig dansen som nu har blivit en naturlig um
gängsform. 

Första danslektionen hölls på l Twist, jenka, shake m. fL dan~er som 
Skurups hotell där man även i fort- under de senaste åren k~IIlllll:t fram 

.. . • . . . kommer man också att lara s1g. 
sattnmgen skall halla t1ll. Stig Lmd- Stig Lindstedtär gammal jitterbug-
stedt skall lära ungdomarna att ta mästare: 
de första dansstegen och när de - Om det finns intresse skall jag 
gått ut kursen skall samtliga vara även starta en kurs i jitterbug, om
fulländade dansörer respektive dan- talar han. Jag tror att det är endans 
söser. som koJWDer att bli populär igen. 

Ungdomama får lära sig de tra- Den skiljer sig nämligen inte alltför 
ditionella danserna vals, foxtrot och mycket från de nu så moderna dan

' l tango, men även modernare danser. serna shake och twist. 

Rl(-lotteri • 
l 

Affärsföreståndare Curt Jönsson med några av vinsterna 

Till förmån för Rydsgårds Röda Korskrets startas nu ett lotteri. 1\ied
lemmarna skall gå runt och sälja lotter.~ Delta ·lotteri är traditionellt 
och återkommer varje år. Vinsterna består delvis av handarbete som 
medlemmarna har förfärdigat under årets arbetsmöten. Vinstbeloppet 
uppskattas till 1.100 kr. 

Följaktligen är det många och 

vackra saker Röda Korset lottar ut. 

RK•ledrungen hoppas giVIetvis att 

lotterna skall få en stryilmnde åt

gång som förr. Vinsterna rutställes i 

Ce-Ges livs fr. o. m. i dag. Samti
digt vill kretsen tacka för det goda l 
resultat ;>cm nåtts på insamlingsbös
sorna. Ni.ista arbetsmöte blir månda
gen den 7 november kl 14.00 på ho-, 
tellet i .R y dsgårå. 



l Våra Kunder II l 

Skurups mejeri först. • 
l länet 

med produktion av fodermjölk 
Såsoi'Q första mejeri i Malmöhus 

län h~r nu Skurups mejeri fått 
en anlll''!rgning för framställning av 
foderm)i<ilk. Experimenten med 
denna s.erts mjÖlk började för någ
ra år sedan och nu kan man kon
statera att försöken slagit väl ut. 
På onsdayen levererades två mjölk
tankar av jätteformat. De har en 
diamter på tre meter och för att 
få in dem i mejeriet var man 
tvungen att delvis riva en vägg. 
FodermJölken skall levereras till 

lantgårdar där den vän.tas täcka ett 
stort behov. Den innehåller 60 pro
cent skummjölk, 30 proc. vassie och i' 
10 proc. kärnmjölk. Den är my~ket 
näringsrlk och kommer om allt går 
som beräJtnat få en stor marknd.d . 

, .Nils Olofsson. och hans semintjurar 

Tjurskötare Nils Olofsson, Ystadsortens Avelsförening, Akeshall 

Tjurarna, som tidigare om 6ren brukat. f6 7 kg hö, har i 6r 

f6tt halva högivan utbytt mot 2 kg · grönbriketter. · Eftersom 

ju · 2 kg briketter skrymmer mycket mind· 

re än 3,5 kg hö, äter de lite mera halm 

än "ormalt. Jämfört med förra ·stallutfod· 
ringsperioden h611er de hullet bättre. 

~~ -

1t·~ DSGÅRDS 

Det var förenat med stora besvär alt få in de enormt stora tankarn11 

mejeriet. Här h11r man fått in halva lanken. 

Disponent N. O. J· önsson vid me- f på sidorna och d. els fick man riva 
jeriet i Skurup berättar: en mellanvägg. Fem man och en 

* _ Av 30.000 liter Ystadm'ölk får lyftkr~n kunde dock under dag~ns 
J .. lopp 1nst2 Jlera tankarna som ber a k-* vi 27:GOO kg vassle. Det mnebar nas l<unna användas produktionen * att VI .har haft ~tora problem med om 14 d.i'gar. * var v1 skall gora av all vassle. * Många gånger har vi va-rit tvung* na a t t slänga det på soptippen. * - Men nu använder vi d~m i * produktionen av fodermjölk och * gör på det sättet en avsevärd * ekonomi_,_ vinst. För ett kg vass* le får vi 2 öre medan foder* mjölken inbringar fem öre. 

FODERMJöLK 

Vad är då fodermjölk och hur till
verkas den? 

Blandni:1gen på skummjölk, vass
le oclJ. kärnmjölk får stå i tankarna 
under en natt. Den surnar då och på 
mor,gonen kan mejeriets personal 
tappa ur en tjock massa ur tanken. 

ANDRA VANINGEN Denna innehåller många näringsäm-
.. . nen som skall tjäna lantbrukarna 

Det var for~nat med stora svång~ å ett utmärkt sätt. 
hP.ter att få m de två tankarna 1 P • .. . 
ll).ejeriet. De· väger sammanlagt 7.000 För några år sedan ~.orJade ex-
•kg och s.s.ulle upp på andra vånin.g- perimenten med foder mJ.?lk på me- 1 
en i mej~riet. Dels fick man förstor jerierna i Halmstad och Orebro. Den 

.. · r och om-etJt fönster genom att sJå upp väggarna kravilr mgen extra. pe. sonal 
kostnadema kan darfor hållas på låg 
nivå. Den största utgiften i samman-

~------------------------------~----~-----m 



Dir. Birger Hdstadius, SLC, 
Malrnö 

Kemisten om falltalen 
för året 

Fil lic Robe1t Olered, Cereallabova
toriet . vid Sverige,s Utsädesförening 
i Svillöv, framhåller vid ett ·samtal, 
att tillämparidet av fa]ltalsmetoden, 
varit en absoLut tillgång · och den 
medförde stor nytta för jordbru·kar
na. Den har varit en styrlka för den 
rätta !bedömningen vid mottagnings
anläggningarna. Men den är ännu 
behäftad med vissa svagheter ute på 
fältet, men det är sådant som prak
tiken måste oeh kan lösa . . 

För vä~t.föräd1arna ger falltalsme
todens tillämpning mycket av intres
se beträffande kvalitetsfrågorna. Jag 
vli.Jl tillägga, att det goda samru,bete 
vi har med SLC är ·av största bety
delse, slut-ar ti1 lic Olered. 

o 

N ya skolokaler i 

Fru Gerd Christiansson trivs i sina ljusa och ändamålsenliga lokaler. 
l bakgrunden expediten Rigmor Henriksson. 

På torsnagen flyttade fru Gerd Christiansson· sin skobutik till Södergatan dlh ' hon nu har lokaler som är dubbelt så stora som de vid Torg-~ gatan. Christlanssons skor har endast funnits i Slrnrup i 4 år men har rdan gjort sig känd som en välsorterad affär där man kan finna det me.>ta i herr-. dam- och barnskor. 

Lokalerr.a som tidigare innehållit j höstsäsongens rusch efter skor av l en herrbeklädnadsaffär är stora och den typen och kan säkert tillfred-1 ljusa. Bättre skyltningsmöjligheter ställa kundens alla önskemål. 
har man också fått genom de två 
stora skyltfönster som finns mot sö
dergatan. 

- Skor modell Beatles och Tom 
Jones är [Jå tillbakagång nu, berättar 
fnt Gerd Christiansson. I stället vill 
man ha k-raftiga promenadskor som 
är varma och sköna i höstrusket. 
Vi har rustat oss ordentligt inför 

PRISKRIG 
Som öppnin~rbjudande har fru 

Christianssort erbjudit alla kunder 10 
procents rabatt Som svar på detta 
kom Skmups övriga s1< ohon ·11are 1 med samma erbjudande. Så nu har 
skurupsboma verkligen tillfälle at 
köpa skor billigt. 



En kaffeslurk smakar bra - även 
om man inte får skölja ner den 
med en · sup, tycker brännmästare 

Tage Nilsson 

Den är nämligen inte riktigt färdig
destillerad och innehåller en del 
illasmakande ämnen. 

Från Dybecks gårds bränneri fors
las all sprit till Ahus där man fin
destillerar den så att den går att för
tära. Därefter lägger man på några 
tusentals procent på priset och säljer 
den i systembolagen. 

KONTROLLöRER 
I början på 50-talet beboddes varje 

större bränneri av statens egen kon
trollant. Han övervakade arbetet vid 
bränneriet och såg till att ingen tog 
sig en sup i smygundan. 

Nu har staten rationaliserat bort 
dessa bofasta kontrollörer och har i 
stället resande kontrollörer som kom
mer några gånger i veckan för att 
se till att alla förseglingar och sigill 
är obrutna. Dessutom kornmer de 
varje gång tankvagnen från Ahus 
skall hämta spriten. De vakar noga 
så att inga droppar faller i fel krus. 

I korthet går det till så här att 
bränna brännvin på ett rationellt l 
sätt: 

* Man kokar 45 hl potatis i ca en j * halv timme. Därefter mosas den* na och tillsättes 150 kg krossad * malt. Detta blandas väl samtidigt * som det avkyles. Därefter får det * stå pch dra i tre dagar innan den * färdiga mäsken kan destilleras. * Om temperaturen kan hållas * jämn i destillationsapparaten blir 

'j Inget svinn på våra brännerier 
Supen kontrolleras noga 

l Dybeck ligger nu en doft av 
kokt potatis över nejden. Och man 
förstår att det' luktar potatis när 
Dybecks gård förbrukar 180 hl po
tatis om dagen. Men tro inte . att 
man är särskilt . glupsk på gården 
eller att potatis är en favoriträtt 
bland gårdens invånare. Nej po.ta
tisen skall bli brännvin i det brän
neri som grundades på slutet av 
1800-talet och som nu producerar 
225.000 liter 50-procentig råsprit om 
året. 
Gårdsbrännerier av det här slaget 

börjar bli en sällsynthet på den 
svenska landsbygden. Förr hade 
varje gård med självaktning ett eget 
gårdsbränneri, men rationaliseringar 
och andelsföreningar har centralise
rat allt brännvinsbrännande till stora 
brännerier. 

SKILLNAD 
Det är stor skilmad på ett bränneri 

av i dag och på den tiden då staten 
tillät husbehovsbränning. Ryktet ta
lar om att den gamla tidens brän
neriarbetare blev alkoholister även 
om de ·var nykterister. Ångorna från * 
destillationsapparatema var tillräck- * 
liga för att göra en människa berusad * 
efter en dags arbete i bränneriet. * 
Men detta påstående skall man ta * 
med en nypa salt. Angoma har * 
aldrig varit besvärande för arbetar- * 
na. Däremot har det varit svårt att 
stå emot de frestelser som erbjöds. 
Till smörgåsen kunde man utan vi
dare bara öppna en kran till rören 
där brännvinet rann kallt och läs
kande. Det hängde ofta en mugg 
bredvid kranen vilket inte gjorde det 
lättare för dem som ville låta bli 

- Del blir m.yckel brännvin av det här, säger Anton Malmberg och 
skyfflar in ännu en hög potatis 

supen till lunchsmörgåsen. 1 

* I dag har en anställd knappt till-

resultatet vid en normal stärkel
sehalt av 18 proc. i potatisen ett 
80-85-procentigt brännvin. Detta 
innehåller dock en del förore
ningar som t. ex. finkelolja, vil
ket tas bort på bränneriet i 
Ystad. 

Tja, så enkelt är det. Men akta er 
för att försöka själva. Det är stränga 
straff på hembränning ... 

TROTJÄNARE 
Dybecks gård har ett stort antal 

SKURUP 
* fälle att titta på den dryck som Bio * framställes. Han kan inte känna * lukten av den och ännu mindre METROPOL visar på fred. CAR-

trotjänare anställda. Av dessa arbe
tar fyra på bränneriet under säsong
en som varar i ungefär 3-4 månader 
från november. Dessa började arbeta 
på bränneriet då de var små och 
kan sitt yrke perfekt. De vet exakt 
hur de skall förfara för att utnyttja 
alla resurser på bästa möjliga sätt. 

Det är något av en släkttradition 
att arbeta på bränneriet. Brännmäs
tare Tage Nilsson har varit 30 år i 
arbetet och före honom arbetade 
hans far och farbror där, innan dem 
deras far osv. 

TRUNNERUPS 
SKY'ITEFöRENING 

* avsmaka den. Statens kontrol- !'ON CITY med Randolph s~ott och * lanter är nämligen hårda. De l.ucille Norman i huvudrollerna. Det * plomberar alla kärl och rör. Vid ·är en hist.oria om hårdföra järnvägs
').· hämtningen av drycken medföl-* jer alltid en kontrollant som ser byggare, som har mycket lätt att ta i tävlade under söndagen om mäster-* till att det inte förekommer nå- till skjut'ämen eller knytnävarna. l skapet. Mästerskytt blev Karl G. * got tullande av tankvagnen. Det blir alltså rena julafton för rå- Hallman, so~ trots vädret. v~de * Noggranna mätningar gör att man k .. Fil .. b f" l att han beharskar alla skJutställ-* kan upptäcka så fort det före- . urrets vanner men ar arn or- ningama väl. * kommer något svinn. bjuden. På lördag och söndag visas Men även Ove Jönsson .bör närn

Ame Sucksd·oiffs Mitt hem är Copa- nas, som fick en dålig start, men 
Och om av en händelse r:~gon av ca.bana som handlar om n. ågra .char- reparerade detta i slutomgången. 

arbetarna skulle komma over en b f ån s d k F 1 
skvätt av spriten skulle han med all :nrga ar~ r Y amen a. 1 men Resultatet blev följande: 
säkerhet avstå från att dricka den. ar barntuåten. l) Karl G. Hallman 158 p., 2) 

BIORArdA visar lördag, söndag Karl E. Persson 152, 3) Ove Jöns
TOM JO~ffiS. Albert Finney gör i son 143 4) Penti Nilsson 143 5) 
titelrolle.11 en grandios pr7s~tion och, Henning Persson 129. ' 
h~r eiiter denna frln; bh:v1t en be- l Luftgevärssit ttet u ·ptar träning-
romd ]Yerson mom filmvarlden. Detl Y P 
var han som införde det mode som en fredagen den 5. r;ov. kl. 7. I sam-
nu grasse!·ar hos alb .ung·doma!·. Fil-~ ma lokaler som tidigare. Alla skyt-
men är barntill~ten från 11 år. tar hälsas välkomna. 



o. 
l 

TANDEM PAO TVÅREN 

Jan Berglund och Gert Kristensson på sin egenhändigt byggd<i 

"på-tvären-tandem". 

TRELLEBORG 

i 

Skurupspojkarna Gert Kristensson 
och Jan Berglund har byggt en tan- · 
demcykel på tvären. Det lär vara 
sista skriket bland tonårsungdomen 
i Amerika och nu har alltså iden 
spritt sig t ill Skurup. Gert har tidi
gare byggt sig en specialcykel, den - Trelleborgs soc-dem kvinnoklubb 
var två meter hög. Det var svårt att har inbjudningsmöte i Folkets hus 
hålla balansen på "höjdaren" och en kl19.30. · 
d.~g vurpade Gert och cykeln sönder: _ Trelleborgs M:\rntsamlareklubb 
lo Il, om m te L sma beståndsdelar, sa h "t l. s b ·~ kl 19 30 
väl i två! Efter den bakstöten blev ar mo e . . par: a en ... · · 
det aktuellt att bygga en ny och se- -;- Teat~rbw: -Rattens d? avlar, Tre 
dan "på-tvären-tandemen" beskådats LeJon: Forsta .- ~~gern, Roda Kvarn: 
i en veckotidning gick pojkarna till Betjänten, Grand: Håll i gång i Vilda 
verket. Nu är det alltså rent ameri- Västern. 

l kanskt i Skurll.P~.~-------...J.;="T=jf=~-----::::::::=~--=-=· ' 

·------~---~--~~-----

1 HELHJÄRTAD INSATS AV 
DAGSVERKARNA I SKURUP 

Trots att vädrets makter htte var nådigt inställda till operation "dags

verke" i Skurup under tisdagen samlade högstadieeleverna m en icke 

föraktlig smnma pengar. Slutredovispingen blir inte Idar förrän torsdag, 

men redan nu kan det fastställas att det kommit in ungefät den sum

ma det siktats på. 

Samtliga elever var aktiva och det l Dessa marscher genom Skurup plus 
har varit det mest varierande upp- annonsintäkterna från broschyren 
drag de u tfört. Skoputsning ingick i som utgetts gav i det närmaste 1.000 
programmet och m ånga skurupsbor kronor. . 
passade på att få skorna blanka i Genom de insamlingsbössor som 
det trista vädret. Plocka potatis, pas- elever placerat sig på gatorna med 
sa barn, tvätta bilar, städa och ta upp flöt det in ungefär en tusenlapp och 
rosor var några andra sysselsätt- genom utförda arbeten beräknas det 
ningar som eleverna utövade under komma in omkring 3.000 kronor. En 
tisdagen. • sammanlagd summa på 5-6.000 kro-

Tre gånger under dagens lopp nor var således målet man siktade 
marscherade ett gäng glada skolbarn på och troligtvis slutar slutredovis
genom Skurups gator. Att de kom ningens siffror i närheten av denna 
gatorna fram hördes tydligt då glada summa. Till detta ber vi att få åter
trumpetare spelade trevliga melodier. komma när redovisningen blivit klar. 

Ett gäng glada skolbarn marscherade genom Skurups galor bärande 

på annonsplakal. Trots del ganska dåliga vädret var del inga ledsna 

miner. 



Gert Kristensson och Jan Berglund tandemcyklar på tvären 

När tvåvåningscykeln 
rasade byggde han 
en tandem på tvären 

Det är "inne" ~tt vara ute 
med en tandemcykel på tvä-

ren. Uppslaget till att .bygga 
tandemcykel f-ick Gert Kris
tensson i Skurup från en 
veckotidning och eftersom 
han är en händig grabb var 
det inga svårigheter för ho
nom att med hjälp av kom
pisen Jan Berglund kon
struera cykeln. 

Cykeln är vänsterstyrd 
genom ett ledat järnrör 
mellan ·styret och mitten
hjulet. Konstruktionen , är 
enkel så det blir en bagatell 
att ändra om den när vi får 
högertrafik. Gert har tidi· 
gare byggt en tvåvånings
cykel, men så kapsejsade 
ban med den och den föll i 
två delar. 

Ny tycker ha.rt att det är 
säkrare att cykla på 1tvären. 



Teknisk fabrik 
eldhärjades 

En bild från släckningsarbetet. 

En mindre eldsvåda härjade på måndagen en av av
delningarna på Tekniska fab1•irken Skåne i Bön·inge. 
Fabriken inrymmes i f. d. Börringe mejeri och är till
verkare av kemisk-tekniska varor såsom färger, klis
termassor och en del ämnen för skotillverkning. 

Elden uppstod vid kokning av gången, och såväl bjälklag som takgummilösning. Kokgrytan ifylles med konstruktionen hänger kvar men är . delvis förkolnade. Den övriga delen ctrka en kvarts mellanrum, och det av fabriken, där man tillverkar till-var då den som skulle fylla på gry- behör för skor, blev oskadd liksom tan kom in i lokalen som han där bostaden som är sammanbyggd med möttes av eld och kraftig rök. denna lokal. Det var tack vare en Brandkårerna ' i Börringe och An- brandmur mellan den eldhärjade dederslöv larmades. De var snabbt på len och den övriga fabriken som elplatsen just som lågorna slog ut ge- den hindrades från vidare spridning. nom fönstren från kokavdelningen. En hel del råvaror som fanns i den Elden hade god näring i olja och eldhärjade byggnaden blev förstörda. gummi och en kraftig rök utveckla- Om orsaken till branden har man des. för dagen ingen annan teori än att Den vinkelbyggnad som inrymmer överhettning skulle vara skulden till kokavdelningen blev ganska hårt åt- densamma. Malmöpolisen utreder. 



Gratis ljustest bjuder Mobilstationen i Skuwp på fram till fredag. Den 

mörka årstiden är nu inne, så därför är det absolut nödvändigt med 
ett perfekt ljus på fordonen. Föreståndare Ove Håkansson ger de 

flesta bilar ganska gott betyg, vilket till stor del beror på att många 

bilar blivit godkända av Svensk Bilprovning och därför inte är be
lagda med några större ljusfel. En del fordon har dock inte belys

ningen i bästa skick, vilket bör bättras nu då den mörka årstiden 
är inne. På bilden visar Håkansson fru Ann-Marie Jönsson hur en 

ljustest går till. 

j SKURUPS BEFÄLSUTBILDNING 
] OMVALDE BöRJE ANDERSSON ,. 

Skurups befälsutbildningssektion hade på tisdagskvällen sitt årsmöte 
och därefter en gemytlig filmafton varvid bl a fanjunkare C. Wulff 
höll ett anförande om Befälets uppgifter i fält. Ordföranden Börje An
dersson omvaldes liksom även styrelsemedlemmar. 

l 

Således omvaldes K, G. Kruus till 
sekr., Malte Fredriksson till kassa
förvaltare samt till idrotts- och skyt
tekommitte följande: N. G. Olsson, 
Einar Jönsson, Erik W eberg. Till re
visorer omvaldes Hjalmar Persson 
och Erik J onasson medan K. G. 
Kruus och Einar Jönsson omvaldes 
till ungdomsledare. 

FILMAFTON 
En gemytlig filmafton följde på 

årsmötesförhandlingarna. En film 

Den trevliga aftonen avslutades 
med en kopp kaffe genom lotternas 
försorg. 

Handbollskorpen 

fortsätter i kväll med 3 matcher. För
sta paret ut blir Handbollspojkarna 
mot Folkhögskolan och omedelbart 
därefter möts Bröd. Lundgren och 
Skurup-Verken. Sista matchen g!u
mellan Bröd. Andersson och Jans
torp. Matchtid blir kl 20 och som 
vanligt spelas det i Skurups gymna
stikhall. 

som handlade om strid i städer samt --------------

landstigningen på Ivo Jima tilldrog M1Jh.ll" .& ::t 
sig ett stort intresse. Fanjunkare C. ~ BE~ 
Wulff fångade publiken helt under D/N HJÄLP 
sitt sakliga anförande betitlat "Befä-l SVINSKA IQ)A_ 
lets uppgifter i fält". -
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l Skurup behövs 280 
nya lägenheter per år 

Enligt SR l :s utredning skulle behovet av lägenheter för Skurupsblocket vara 280 per år. På Fridsområdet 

är .just nu 25 villor under uppförande och ytterligare 75 kommer all byggas här. 

SkAnes regionalplaneinstitut har nu framlagt sin utredning angående bostadsbyggnadsbehovet 1966-1970 i 
Skurups kommunalbloek. Av denna framgår det bl.a: att det återstående behovet skulle motsvara en genom
snittlig byggnation om 280 lägenheter per år. 

SR! vill påpeka att utredningen sättning i Skurupsblocket 1961-1971 
inte kan betraktas som pr01gnos för För ökningen av antalet hushåll skul
en :faktisk utveckJ.ing vad avser in- le enbart 3- och 4-rumsl:äg.enheter 
flyttning etc. Den bör behandla~ som behöva byggas. stora delar av de be
ett förslag till mål~ttning vad av- fintliga små:lägenh-eterna är av så 
ser bostadsbyggandets olika områden dålig standard att produktionen un
ooh som ett försla·g ti'li riktvärden der 11-årsperioden även behöver om
för kornmunens begäran om medels- fatta 1- och 2-rumslägenheter. Ny-
tilldelning. byggnationen 1961-1q64 omfattade 

280 LÄGENHETER dock lika många 1-rumslägenheter 
som behovet fram rtiH 1971 utgjorde. 

Enligt iberäknin,gsmetoderna skulle Det återstående behovet sk~le därför 
drygt 2.200 ~ägenheter kunna få av- endast omfatta lägenheter om minst 

två rum och kök och motsvara en 
genomsnittlig 'byg,gnation om 280 lä-
genheter om året. \ 

Med 'hänsyn till begränsade eko
nomiska resurser för bostadsproduk
tionen är det knarppast troligt att 
d~tta genomsnitt skall kunna upp- ~ 
nas. 

Emellertid torde en större by;gg
nation än genomsnittet, 60 lägenhe
ter under perioden 1961-1964 vara 
nödvändi·g om den hirtillsvarande ne
gativa befolkningsutveckil.ingen för 
hela blocket, skall 'lmlnna· hävas. 



lO proc. av detaljhandlarna 
Önskar anr1an lokalisering 

Enligt en undersökning som utförts på lndustrikommfttl!ns uppdrag 
av grundskolelever under operation Dagsve-rke i Skurup visar det 
sig att 11 Skurupsföretagare inom detaljhandeln vill ha en annan loka
lisering. Ett 80-tal var dock nöjda med sin lokalisering r Skurup. 
Adjunkt Lars Bohlin har hållit i rådarna för undersökningen som 
gett intressanta resultat. 

Undersökningsledaren har dock UJt
talat vissa reservationer. Bl. a. fram
hålles att i en del fa.B. kan det råda 
tv-eksamhet · om vederbörande affärs
företag skall räknas som detaljhan-

''W t:'' estern pop u 

gästar Skurup 
Festligt värre blir det under vec

koslutet i Skurups Folkets park. 
Idel ädla toppstjärnor, samtliga fal
ler nog publik i alla åldrar i sma
ken. 

del eller ej. Dessutom kan några 
detaljhandlare inte komma med i 
den ursprungliga förteckningen över 
för-etag som sl:ulle ingå i under
sökningen. Anledningen är att de i 
så fall saknas i telefonkatalogens yr
kesregister som fungerat som källa. 
En annan anledning kan vara rent 
förbiseende eller att ifrågavarande 
företag inte kunnat nås av undersök
ningen. 

125 FöRETAG 

125 företag ingick i den under
sökningen. 103 lämnade svar vilket 
innebär en svarsprocent på 82.4. To
tal~ har dessa företag 261 anstända 
med 181 bosatta inom köpingen dvs 
hela 69.3 procent. 77.7 procent av 

På fredagskvällen kommer Sveriges företagarna är nöjda med den nu
först~ r~~tiga westernb~d på besök. varande 1okaliseringen, medan 10.7 
Det ar Western pop 6 med Cacka proc. skulle önska annan lokalise
Israelsson. Han är en våra mesta ring och av dessa har flera vidta
cowb?yså~gare. Den engelske .wes- ·git åtgärder för omlokalisering in
terngtt:rrnsten Terry Wayne mgår om samhället. Sju företagare önskar 
också 1 bat?-det. ~n annan herre som lokalisering utanför köpingen medan 
trakterar gttarr ar Lenny Leen. Han fem inte uttalade någon åsikt. 
har varit Cackas trogne gitarrist och · 
crazyfigur under många år. En trev
lig sångstjärna, Bitte, tillhör även 
bandet. För dansmusiken svarar Len
ny .Leens kvartett och Bob Harris or
kester. 

Söndagskvällen blir också en topp
afton. Det blir non-stop med Stig 
Lorentz och Teddy Boys. 

Nya lärare på 
lantbruksskolan 

Sedan den l nov~mber tjänstgör 
som vikarie vid Skurups lantbruks
skola agronom Birgit Frank, med ti-

Skurups sockengille digare verksamhet vid lantbrukshög-

har haft ett talrikt besökt möte på skolan i Ultuna. 
Lantmannaskolan. Ars- och revi- Fru Frank vikarierar för sin ma
sionsberättelserna ' föredrogs och god- ke agronom Jan Frank som til.'lträ
kändes. Något styrelseval förekom der tjänsten vid skolan efter jul. I 
inte, då styrelsen väljes på treårs- januari nästa år skall yrt;terligare en 
perioder. lärantjänst inrättas. 

De skurupsbor som var ute och flanerade i samhället under onsdagen 

stannade för det mesta till utanför Floras ~kyltfönster. Anledningen 

var dels Mårten gås och dels en 1 ,20 m lång gås av blommor. Gåsen 

mäter 1 meter mellan vingspetsarna och är, klädd med 70 krysan

temer och 50 nejlikor. Mannen bakom verket, blomsterdekoratör 

Knut Olsson, berätlar, att slommen tar ca 10 timmar att bygga upp, , 

medan det tar fem timmar att klä stommen. På bilden ses den annor-

lunda gåsen. 

Simone 
utställer 

De Dardel 
Skurup • 

l 

Sirilisbrödernas konstförenings ordf. köpman Julius Hansson vid ett av 

Simone de Dardels alster. 

Skurupsborna är inte särskilt bort skämda med konstutställningar, där
för gäller det att ta tillfället i akt på söndag då konstnärinnan Simone 
De Dardel utställer i Siriuslogens lokaler i Skurup. 

Ett rtjrugotal alster är utställda i 
lokalerna. Samtliga är oljemål:ningar. 

De flesta motiven är ihämtade fl'ån 
märgelgrav och en del av rostren 

~ärrmer· floran. Från SpaJnien och 
JyllanJd är några av mortiven häm
tade oclh !Simone iDe Da11del har även 
ski1dJl1at träd ooo säde.sfiält rpå ett 
fän,gsland-e särtt. 

RYDSGÅRD Simone De Dardel är född i 

Pensionärsträff Schweiz o. efiter stud. i Genev·e blev· 

blir det tisdagen den 16 kl 14 på hon elev hos Otte Sköld. Hon har 
Rydsgårds hotell. Konsulent Frans haft sepaJratutstälJ;ningar i Sto~kho1m 
Carsten, Malmö, håller föredrag och oph Götebong ooo erhå11it stipendium 
visar film. Kaffeservering. Såväl nya :ur Knmgad'ondern och StoCikho1ms 
som gamla medlemmar är hjärtligt staJds kulr!Jurstilpendiru.m. Sedan n:årgPa 
välkomna. · år är lhon ibosatt ti Äspö. 

l 



Över tusen barn på cykel 
. -

skadas i trafiken 

Trafi~konsulent Lennart Berggren, Karlskoga, demonstrerar undervisningsmaterial för mag. Gunnel Ru

nevad, Britta Karlsson och Birgit Nilsson. 

Lärare från Skurups, Vemmenhögs, Rydsgårds, Alstads, Klagstorps och Anderslövs kommuner var på ons
dagen samlade i Skurups grundskola kring ett program om aktuella trafikfrågor för skolans trafilmnder
visning. 

Skolkonsulent Lennart Berggren l En utredning av docent Ekström rusningsolyckor" och c: a 1.100 av 

berl!ttade om trafikundervisningen, visade att varje år skadas . omkring barnolyckorna inträffar i samband 

och konsulent Berggren demonstr-e- 3.500 barn och att c:a hundratalet med cykling. 

rade olika hjälpmedel f-ör undervis- omkommer i trafikolyckor. Ungefär Eftermiddagen ägnades åt gru.pp.ar-

ni,ngen i trafikkunskap. 700 av dessa olyckor är
1 

s. k. "ut-J hete. 

HöGERTRAFiKEN 

Omläggningen till högertrafik be
rördes av konsulent Berggren. Bl. a. 
nämnde han att undervisningen inte 
bör ske för tidigt då det i så fall 
är risk för att barnen blandar ihop 
vänster- och högertrafik. 



KORPEN 
!i Skurup 

Trots. att det var Mårtensafton 
hade onsdagens matcher i korp
handbollsserlen lockat stor publik. 
Tyvärr är det väl fara värt att de 
båda inledande ojämna matcherna 
tråkade ut en del åskådare men de 
som stannade kvar till slut fick i 
varje fall vara med om en spän
nande uppgörelse, som i viss mån 
räddade kvällen. 

Resultat: 
Handbollspojkarna-Folkhögskolan . 

12.,-2 (4-1). 
Den inledande matchen blev en 

SYI).nerligen ojämn historia. Hand
bollspojkarna lekte _sig till en över
lägsen seger men motståndet var ock
så i enklaste laget. Det som Folk
högskolan presterade hade inte myc
ket med handboll att gö)"a. Trots det 
lätta motståndet imponerade Hand
bollspojkarna emellertid en hel del. 
Pojkarna är unga och snabba 

J spelar trevlig handboll. · Det 
bli intressant att se vad laget 
ligen förmår nästa · onsdag då 
ställs inför en betydligt svårare upp
gift i form av Skurup-Verken. · 

SKURUP-VERKEN...,.BRöD. 
LUNDGREN 17--6 (6-0) 

Man var visserligen inställd på mål
kalas i denna uppgörelse mellan se
riens etta och jumbo men aldrig att 
det skulle bli en . så förkroSSIQlde 
överlägsen seger ord behö-

ver inte spillas P!,,;~~~~P!~~~;~ 
kna}Jpast ens f, 
match. Det hela var 
som resultatet säger. 

BRöD. ANDERSSON
JANSTORP S-5 (3-3) 

Vad som saknats ifråga om spän
ning i de inledande matcherna bjöds 
i stället i rikt mått i kvällens sis
ta uppgörelse, som var dramatisk och 
rafflande från början till slut. Någon 
välspelning var det sällan tal om 
men i stället kamp och hårda 
tag. Janstorp litade helt på sina stor
skyttar Gert och Arnold Nilsson och 
dessa båda svarade också för 

·operation Dagsverke 
gav mer än väntat 

hela målskörd. Hos segrarna 
särskilt målvakten Gert Petsson · Ett strålande initialiv log de båda flickorna Lona Recht och Maria 

Jan-Ake Andersson. Den sistnämndes Knutsson som spelade in 281 kronor under operation dagsverke •. 
lobbmål på straffkast var en godbit. 
Bröd. Andersson hade ledningen Operation dagsverke i Skurup gav ett resultat långt över för-
&-3 i mitten av andra halvlek men 
höll på att slarva bort segern. Jans- väntningarna. Således flöt det under dagens lopp in inte mindre än 

torp hade nämligen chansen till kvit- 6608 kronor. Sintredovisningen är ännu inte helt klar då en del ele-

tering i slutsekunderna då laget till- ver är sjuka och inte kunnat redovisa. Det beräknas att ca 250 kronor 

dömdes straffkast. Möjligheten till en kommer in till. 
poäng förvaltades dock illa av skyt-
ten, som trampade över. Skolans elever och elevråd har allt- de två flickorna Lona Recht och Ma-

Kvällens målskyttar: så gjort en toppinsats. 390 elever ria Knutsson fick genom sitt gitarr
deltog i de olika arrangemangen och spel in 281 kronor. 

Handbollspojkatna: Hasse Strids- ---------------- Reklambroschyrerna som 
berg 3, Ulf Torstensson 3, Ake Aberg ut gav 550 kronor, reklamtåget 
3, Christer Carmen 2, Kenneth Lind-



56 konstnärer utställer 
• sina alster på Svaneholm 

Inte mindre än 56 mer eller mind
re kända konstnärer och även· ama
törer ställer från och med söndag 
fram till nyår ut slna alster på 
Svaneholms slott. Utställningen 

l 

dOmineras 
skulpturer 
kommer. 
Arrangörer 

Lions Club i 

av tavlor men även amatörer som konstnärer, har fått 
metall och trä före- delta med två alster var. Effer an

nons i dagspressen har det kommit 

f
.. ··u . .. in 56 anmälningar och samtliga har 
or utstä nmgen ar nu ställt ut 

Skurup och alla, såväl. · 
Stora delar av Skåne är represen

terade. Således finns det alster . från 
Löderup, Ystad, Malmö, Flyinge, 
Lund, Saxtorp, Trelleborg, Hörby och 
givetvis Skurup. Detta endast några 
exempel varifrån utställarna är. 
Från Skurup utställer Gummesson, 
Gunnar Magnusson och Harald The
landar. Från andra orter märks bland 
andra Zerdel, Malmroos, Levi och de 
Dardel. 

Tavlorna är även till försäljning 
och priserna varierar från 35 kronor 
upp till 3.500 kronor. 

Anledningen till att Lions i okto
ber bestämde att de skulle arrangera 
en utställning var. att de ville dra 
sitt strå till stacken åt slottsföreni.rtg
en, dit hela behållningen går. Dess
utom är inte skurupsborna precis 
bortskämda med konstutställningar 
och konstnärerna blir ju även gyn

nade. 

Fil. kand. Erik Mårtensson placerar ut skulpturer av Sven Carlsson, 

Vernissage på utställningen blir det 
på lördag och sedan pågår den fram · 
till nyår så det finns många tillfällen 
att beskåda de 56 konstnärernas- och 

Malmö, och Sven Persson, Börringe. amatörernas ;J,lster. 

' 



Skånska Dagbladet- Lördagen den 13 november 1965 

Gammal och ung på Rl(-träff 

Röda korset i Skurup har haft en pensionärsträff och en ungdomsträff. Pensionärerna underhölls med 

prov på olika slag av hobbyverksamhet. Vid sammankomslen med ungdomarna presenterades RK:s verk

samhet i en film medan scouterna visade färgbilder från sina övningar. TV-kände stiftsadjunkt Hans 

Biennow från Lund underhöll med sång och musik. På bilden lantbr. Olof Nilsson, RK-ordf. Ann-Mllrie 

Knutsson och fru Kall'oli n a Olsson, Skurup. 

) 



En käck n:ykomling 

Få bilar har föregåils av ett så intensivt ryklessmidande som den lilla 

Peugeot 204. Del är en liten käck nykomling med en pigg molor 

och förvånansvärt stort innerulrymme. För tekniska dala se gårdagens 

SkD. På bilden försäljare Åke Ekberg vid nykomlingen som visas 

' " Skurup. 

Vinterns första halkkrock för Skånes del in~räffade på 

fredagsmorgonen på vägen Skurup-Rydsgård. Bilarna 

Po~isen stoppar 1 c;f;fi:d·'"{;fjJ;j"7J}/7z... 
nattraggande i Skuru~F;:::=====~~ ............... --=-:.::.-----1 

"N4'n längre erfarenhet av pillerna har jag 
ju inte", säger han, "men att häet är d61igt 
i 6r, den saken är klar, oc:h änd6 hor jag 

~~ aldrig haft s6 bra magar under blasttiden 

~/,o .. ~ n6'n g4ng förut". 

o 

RYDSGARD - Tel. 0411/462 34, 462 81 

HELMER ISAKSSON 

och hans mjölkkor 

Helmer Isaksson, M6rtenstorp, Trunnerup ger korna drygt 2 kg grön· 
piller + 3-4 k9 hö nu under blastperioden. Trots den höga blast• 
givan - närmnre 70 k - är träc:ken erfekt. 

-, 

i 



· ~ffer för snön i Sl{åne 
/ 

e~ a:r s ~ulle ha räddat 

F1·u BarbTo Mårtensson;--Hyltebe1·ga, Skurup, kämpade i betfältet trots fredagens ymniga snöfall (vänstra bilden). Och_ i Ystad 
fick renhållningsfolket ta itu med a1·betet a· tt 1·ensa gatoma från snö (högra bilden) 

)~ /l . 

\ 



...... _.. _ _,---~--- --- ----- Söndag 14 november· 1965 

LAMSLOG TRAFIK OCH 

:På 'vägen mellan · Skurup och V eberöd uppe på åsen körde vägförvaltningens plog fast. Och bakom köade bilarna. 

Landsbygdseleverna kunde inte ta sig till skolorna, som i några fall fick inställa undervisningen. 

•111111 Uli Dll~l~ DIIAI 

SKOLOR I S 
Samrealskolan i Tornelilla fick på lördagen in

ställa undervisningen på grund av nattens häftiga 

snöfall. De flesta eleverna bor nämligen utanför 

samhället. I Skurup fick man också inställa under· 

visningen - men bara i de klasser som har elever 

från landsbygden. , 

Stora delar av Österlen och kristianstadstrakten 

lamslogs helt under lördagsmorgonen och förtilid

dagen på grund av det häftiga snöfallet. Snön i för

ening med den kraftiga blåsten drev oupphörligen 

upp meterhöga drivor. Vägförvaltningarna hade 

mycket svårt att hålla de aktuella vägarna fria. 

\ 



Konst på Svaneholm 

En konstutställning pdgår pd Svanehobrns slott, där 56 konstnärer ställeT 

ut sina verk. Tavl01'1\4 dominerar men det finns ocksd skulpturer i· meta!! 

och trä. Arrangör är Lions club i Skurup. Utställningen öppnas i dag 

och ska pdgå till drsskiftet. Pd bilden fil kand Eric Mårtensson vid ndgra 

av lunddbon Edvin Jönssons träskulpturer. 

l't(tl 

Knut Jönsson, Eve Malmquist, 
Västerstad, 50 år. Linköping, 50 år. 

Fyra generationer 

i två led 

fru Hilda AndeTsson, :Fjärdingslöv 
hennes son lantbr Dan Andersson, 
Alstad, sonsonen lantbr Olle AndeTs-~ 
son, Slirmmilngeby, f d byggmäst An
ders Jönsson, Malmö hans dotter 
Helga Andersson, Alstad, dottersonen 
lantbr Olle Andersson och hans 
döttrar Evct 8 år, Berit 6 !!r, Ulla 
3 1/2 mån. · 

DUI<TIGA MÅLGÖRARE 

Några av Mabmö kvinnliga Korp-handbolls duktiga målgöraT,e. Fr v Ruth Larsson, IngTid Lindgren, Lisbeth 

. · · · · HeuTlin ~wmt Eivor Ritzing. 

skånetävling korphandboll var det mö-Ystad, 11-5; Skurup-Hässle- Hässleholm w o. Final: Malmö

på söndagen i Skurj,s idrottshall. Re~ holm. 11-2. Final: Malmö-Eslöv, 11 Ystad, 19-13. 
-:-~- . Herrar: Skur~p-Ystad, 11-:~6; Prisutdelningen förrättades av om-

l sultat Hälsmgbm;;g-Malmo, 10-17; Malmo- budsmannen i Skåne,korpens samor-

Damer: Eslöv-5kurup,_ 10-2; Mal- Kävlinge, 11-5; Ystad-Hässleholm, aani.sation, Herbrert Hansson, Malmö. 



Första stämman på l 00 år 
o 

Aldermansgille. i V. Vemmenhög 

Åldermännen samlade hemma hos Nils Jönsson på Bemagården 

- Ja, se det var en riktig fest, 
För första gången på ca 100 år samlades Vemmenhögs byalag för att ha en riktig mårtensfest. Den gamla he

derliga • malörtsbesken plocltades fra m och ankorna ställdes på bordet. By amännen hade samlats hemma hos 
sin ålderman N il~ Jönsson på Bemag ården för att fira Mårten på gammalt vis. Men det var inte bara för att 
ha en trevlig J'estafton man hade träffats. Nej, man drog upp riktlinjerna för det Nils Holgersson-museum som 
eventuellt skall byggas i Vemmenhö g. 

Det va·r 100 år sedan V. Vemmen- * kamrater att sammankalla bya- kvarn sedan 1200-talet. Numer finns 
högs byabg hade samlats till ett rik- * laget för första gången på 100 år endast k·varnrännan och den gamla 
tigt åldermansgille. I och med att * till en extra stämma. axeLn kvar tillsammans med några 
l~ga skiftet genomfördes hade man Vid denna extra stämma beslöt .gamla stenar. För att det skall fin
inte så stor anledning att träffas. man inge en ansökan till kornmu- nalS 'lwar något mer av den gamla 
Det var inte längre några tvister nalfullmäktige att kommunen skulle kvarnen har förman Ingvar Green 
som behövde lösas av byalaget och hjälpa till att iordJllingstälJa den gam- förfärdi.gat ett stort kvarnhjul. Me
då fanns det inte heHer någon an- la småskolan som byggdes 1874 till ett del till detta har skänkts av Vem
ledning att ha några sammanträ- Nils Holgerssonmuseum. Detta muse- menhögs härads sparbank. 
den. um skulle dessutom kunna användas Följande jordumehavare i V. Vem-

Men så hände det något i somras. som samlingslokal för mindre sam- menihög deltog vid åldermansgillet: 
Nils Jönsson på Bemagården hade mankomster. Nils Jönsson Bemagården nr 20, Ei
gått och .funderat på det här med Arendet har remitterats till kom- nar Andersson nr l, Bror Jönsson 
?ld'e_rmansgillen och b!alag. ~et var l munalnämnden som Ullsatt en kom- nr 2, Hans Mårtensson nr 3, Henning 
Jl\l andå mycket trevhgt ansag han. mitte med uppgift att utreda ären- Mårtensson nr 4, Nils Börje Hans-
Och man kunde väl göra nytta trots det. son nr 6, Bengt J. Olsson nr 8, l 
att laga skiftet sedan lång tid till-' Vid extra stämman valdes till ål- Rolf Olofsson nr 9, Kurt Assarsson 
baka var infört. Nils Jönsson sam- derman NHs Jönsson, Bemagården nr 10, Knut Olsson nr n, Ake Nils
lade alla papper från tidigare bya- och vidare beslöt man att ålder- son nr 12, Oskar Ohlsson nr 13, Ha
stämmor. Dessa fanns utspridda på manssysslan skulle följa mantals- rald Hansson nr 16. 
många håll. De flesta hade Nils Jöns- numren i :lbrtsättningen. Det innebär Nästa ordinarie möte blir ' om ett 
son själv sedan sto1•kommunen in- att Einar Andersson Nybyholm nr l år då man åter skall samlas hemma 
förts. l blir ålderman 1966. hos åldermannen för att fira Mårten. * Han upptäckte bl.a. att det fort- Dock är det troligt att åldermannen l * farande fanns en allmänning som 1 .SNYGGAS UPP !kallar en extra stämma med anled-* byalaget bestämde över. Vidare Det har redan börjat bli resultat ning av Nils Holgel'SSOn-museet. * hade det länge diskuterats möj- av byalagets sammanträde. Allmän-1--------~~------* lighetema att bilda ett Nils Hol- ningen håller på att snyggas upp. * gersson-museum. Under de senaste 30 åren har den * Men för att bilda ett museum av använts som avskrädesplats så det * det här slaget fordras att en för-~ behövs lä~as ner mycket arbete in* ening står bakom. Nils Jönsson nan den är helt klar. * beslöt tillsammans med några På allmänningen har funnits en 



F yra generationer Skurups schattersömutstäUning 

berömdes av hemslöjdsexpert 

Fru Ester T1111lsson och fru Ida Hansson beundrar en "agedyna" i 

' Kha~~öm 

- Detta är en mycket intressant och bred kollektion av schatter

sijmmade agedynor . Detta sade dr E. Fischer när han besökte Sku

rups husmodersförening på onsdagskvällen. Husmodersföreningen hade 

anordnat en utställning av schattersöm på Skurups hotell och denna 

utställning 1·önte stort intresse från skurupsborna. 

På kvällen hade man besök av dr 
E. Fischer som talade över ämnet 
Skånsk schattersöm. Han framlade 
många intressanta synpunkter på äm-

ämnet och förklarade sig vara mycket 
imponerad av vad husmödrarna i 
Skurup hade åstadkommit. 

Utställningen är frukten av ett 
omfattande arbe,te från husmödrar
nas sida. Och de hade hittat ett fler-

skUfUpS balettskola tal dyrgripar. Bland annat fanns det 
några s. k . agedynor från 1700-talet 

h h f l - den äldsta från 1786. 

ar a f aVS Ufllillg Utställningen omfattade även alster 

Fru Hilda Andersson, Fjärdingslöv, hennes son lantbr. Dan Andersson, .. . från husmodersföreningens egna kur-

b f b ·· t Skurups husmodersforenmgs balett- ser. Publiken blev mycket imponerad 

Alstad, sonsonen lantbr. Olle Andersson, Slimminge y, · yggmas · . haft avsll\J.tning i gamla av de vackra saker kursdeltagarna 

Anders Jönsson, Malmö, hans dot.ter Helga Andersson, Alstad, dotter- gymnasbk.sale_n. Många .mammo~ ha- hade åstadkommit. Silversmide, pors-' 

Sonen lantbr. Olle Andersson och hans döttrar Eva 8 år, Berit 6 år, de kommit till avslutnmgen for att linsmålning och keramik var rikligt 

se om dansösen Solveig Thelm hade företrädda. 

Ulla 3'12 mån. (Foto : Sernerl, Skurup.) fått någon ordning på deras telning- .. ... . 

L.:~:_:::__:_::..._:::;~-------------~------:-------"ar. Och de kunde alla vara nöjda På kvallen bJod damerna publiken 

med avslutningen. Flickorna dansade på k~ffe. Medan ma~ dr~ck kaffe un-

/ 1 / .... - n - alldeles utmärkt - även om det irite d~rholl husmod~rsforemn~~ns sång-

/ '-
är så lätt att ha någon styrsel på kor under led~ung av Hackeberga

kroppen när man . bara är 4-5 år kantorn Rydstrom. 

gammal. ---

~!','e;;;!_""~ '::'0:','!~ ' ~=, <nr~ 

Snön slog hårt på ÖSTER---;-L~EN-.. / ~ Ii . 
Sydskåne och Österlen har dr~b

haft på många år. Särskilt svårt 

karna som inte har hunnit göra sitt 
den är i farozonen eftersom en stor 
gad. 

bats av det värsta snÖ(lväder ~ 
drabbade är naturligtvis lantbru

arbete på åkrarna färdigt. Betskör

del av skörden ännu inte är bär-

te. De arbetar i ur 0 e se s a - t~git ~v toppen på slaghacken vilket Men lantbrukarna är tt gt I"k l . · 
snön har inte hindrat d:m s~~n °~~ i~':.~ 1till ~OlJd att. snön spru~de ett 

iå upp sina betor. ~ärför . kan man den as;:e:rpåp}ä~~1~R· Snokaska

land:by~d~~~a scenener pa skånska På bil~~n s~s ~n trakto; med slag

. Lantbrukarna får nämli en t . hack ploJa sig Igenom snö>:~. I den 

ovanlig~. åtgärder för a tf få ab~~/ :;'1:anE~tn Jkymta cha'!ffören .~e
med snon. På Näs by gård har man på N" b årdensen f~ch ar anställd 

-============~==================~~as~~y~g~~u~ta~n~o~r~S~k~uru~~P~-~~ l 



Fil. kand. Curt Johansson och fil. kand. Slen Andreasson vid fä ltlaboratoriet i Blentarp. Här finns ett tiotal akvarier med rinnande vallen 
som kommer från - östarpsbäck en. (Foto: Hans Sernert.) 

* - En mycket intres$ant sak * blir att ' studera kräftans förhål* !ande till rovfiskarna, säger fiL * lic. Abrahamsson. Det är möj
*' ligt att signalkräftan exponerar * -sig mer mot underlaget och * därmed blir mer sårbar. USA* kräftan syns tydligare eftersom * den bl. a. har två" ljusa fläckar * på klorna. 

• Förökar sig snabbt 
Ett av syftena med Sture Abra

hamssons fältlaboratorium på Si
montorp är att försöka kläcka 
yngel. ' 

- Jag har parat den svenska 
flodkräftan med signalkräftan och 
är mycket spänd på hur resultatet 
blir. Man har ännu inte lyckats 
med aettli ;e'Xpel'itn~J. mrit"~tiims· 
har all1; ,gått 1 bra " 'ti>~d .. mina försök 
och jag har störa ~ö~hoppn'iriga(~tt.· 
lyckas... Y 

- Det skall bli mycket intressant 

att · se hur ynglen. ser ut, hur 
snabl;>t . de växer osv. 

___.: Trots den snabl;>a tillväxten är 
det stora problem . fued material
tillgåD.gama. Det ·finns endast ett 
fåtal exemplar av signalkräftan i 
Sverige. · 

- Men den kommer mer och 
mer. 56 kräftor utplanterades för 
fem år sedan ·i Stockholm. Förra 
året kunde man ta 18 tjog och i 
år har man tagit 8 tjog från dessa 
kräftodlingar. 

- Om inina experiment lyckas 
kommer. jag att få 1.000 kräftor, 
d. v. s. 50 tjog. Detta är dock opti
mistiskt räknat och troligen blir 
det .inte så många. 

' * 
* ·* 
* * * * 

• Kromosomkräfta 
Sign<~lkräftan~r avsevärt större 
än •den sV'~ska floak:räftan:. 
De största exemplareiJc man 
fått fram rtll;·llar vägt 3 hekto. 
Det skulle alltså gå tre kräftor 
på ett kilo mot drygt 20 i van
liga fall. 

* Denna nya kräftart kommer * förmodligen att reformera de * gamla · svenska · kräftsederna. * Talesättet en sup till varje klo * klo kommer kanske att bli en * realitet? 

• Ekonomisk betydelse 
Experimenten med signalkräftan 

* den har EXAKT samma ·smak * som flodkräftan. Dock innehål* ler den mycket mer kött _.: * främst i klorna: Jag tror fulli * och fast att den kommer att * göra succe när den en gång * släpps ut i svenska vattendrag. 

s 10 akvarier 
kommer kanske att få stor bety- På Simontorp i Bientarp . har 
delse för vattendragsinnehavare. lundaforskarna lagt , ner mycket 
Vid försäljning till kronan kom- arbete. De håller till i en gammal 
mer man nu att yrka på ersättning kvarn, kallad Stampamöllan. En del 
för förlorade inkomster ~v kräft- av vattnet i östarpsbäcken har man 
fiske. Sådana yrkanden har i stor låtit rinna igenom möllan där llUUl 
:utsträckning försvunnit under de byggt ett 10-tal akvarier. Dessa 
senaste åren eftersom kräftfisket är alltså försedda med r.irtnande 
avtagit när kräftpesten kommit. vatten vilket är nödvändigt för att 

Smaken är exakt densamma som experimenten skall kunna utföras. 
hos flodkräftan. Sture Abrahams- Forskarna är mycket tacksamma 
son: mot direktör Ruben Rausing som * - · Det gåi' rykten . att ·a:enna .• ställt denna plats till föifoganqe * kräfta har en del otrevliga bh för ett fäitlaboratorium'. Zoolo* smaker men dessa · ryK:ten kan :• giska institutionen i Lun'd '' H 'r · * helt dementeras. Vi har gjort länge sökt ett fältlaboratoriuin,.m~ * många och noggranna smak- av ekonomiska skäl har man ittte * tester på kräftan och funnit att kunnat skaffa sig något tidiga,;e, i;· 
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Skånska Dagbladet- Torsdagen den 18 november 1965 
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- Av PER BJöRNöR -

{( räftpes.te'ns }].ärjnings
tåg i svenska kräftvat-

. ten är orsak till att många 

av kräftans vänner fått av

stå från denria läckerhet 

under de senaste åren. Den 

dåliga tillgången på skal

djuren gör att prisevna 

snabbt skjutit i höjden och 

omöjliggjort traditionella 

frossanden vid välfyllda 

kräftfat. Det svenska fol

kets hopp står lm till den 

amerikanska signalkräftan 

som är immun mot pest. 

USA-kräftan har nu åter 
blivit aktuell denna 

gång på akademisk nivå'. 

På Simontorps säter i Bientarp 
har några lundaakademiker inrät
tat en försöksstation. Platsen har 
välvilligt ställts till förfogande av 
direktör Ruben Rausing. Om allt 
går som det är planerat skall det 
så småningom resultera i tre dok
torsavhandlingar och några lic.-av
handlingar. Fil. lic Sture Abra
hamsson tänker doktorera på flod
och signalkräftor. 

* - Många frågor i samband * med signalkräftan är ännu * olösta, berättar han. Vi måste * därför av säkerhetsskäl använ* da 'oss av isolerade eller redan * nersmittade vattendrag där * kräftan inte kommer i kontakt * med den öv:riga faurian. -

- Vid tidigare experiment har 
framkom,mit att den här kräftarten 
är med 99 procents säkerhet immun 
mot kräftpest. Den är större och 
har snabbare tillväxt. Den har 
samma smak som den vanliga flod
kräftan vilket gör att den troligen 
kommer att ersätta denna helt. 

• Om 10 år 
Kräftan kan dock inte släppas 

ut förrän ,om tio år i de svenska 
vattendragen. Experimenten är 
ännu inte färdiga och det finns 
en del oklara punkter. Kräftan kan 
t. ex. vara bärare av kräftpest utan 
att själv bli sjuk av det. Det skulle 

1 ge mycket 'a_l,lv"arliga konsekvenser . 
om_ .man slä.p er ut den i öppet · 
vatten. Man vet ej heller vad sig-

. ,nalkräftan nar• for ,_ krav på miljö. 
Den kan · ha annorlunda krav på 
temperatur, fauna och flora, ut
seende på botten o. s. v. 

Långt om länge kom snövallarna vid övergångsställena bort. Istappar av den här storleken fanns inne 

Sku~ups köping. De är inte nådiga alt få i huvudet .. . 

Skurups köping har fått en hel ·r gar illa gator rena från snö. Men 
de} beröm för sitt sätt att sköta man måste se till att de gående 
den snö wm fallit i så s,tora mäng- kan komma över gatan utan att 
der den senaste veckan. Men den 

1 
behöva vara mästare i . höjdhopp. 

skall ha litet ris också. Detta gäl- Längs aHa trottoarer har det närn
ler dess sätt att sköta övergångs- ligen legat stora höga drivor av snö 
ställena för gående. Naturligtvis är som på ett effektivt sätt hindra·t 
def mycket hedervärt att man plo- gångt·rafikanterna att komma tiH och 

från trottoarerna. 

( 
V i har startat 

'\ Förste polisassistent Gösta Blom 
säger till SkD: 

e,gen_ import 
av 'blommor från Italien 
därför . kan vi sälja till 

låga priser 

~~.~Eiora ,.B.Iåmmor 
· Skurup · Svedala 

. ,Tel!lfon . 0411/ 418 00 ·- 41~ 01 

\. .' .J 

: \ 

- Jag· var tvungen att ringa till 

SK .URUP 
Utförsälj~ing 

av ett parti linoleum: och 
plastfibermattor. stuvar 
bortslumpas. Plastplattor 
fr. 5: 00 kr pr kvm. 

Firma Golvtjänst 
Hornsgatan 19 
Tel. 0411/404 43 

gatukontoret för att få ordning på 
snöhindren 

Och . strax efter det telefonsamta
let såg man köpingens snösväng i 
arbete. När man väl kommit i 
gång gick det sna:bbt att få bort 
snön .... 

ISTAPPAR 

G ångtrafikanterna har även på an
nat sätt varit utsatta för stora be
svär. över mmga trottoarer har det 
hängt ett tak av istappar som hotat 
att falla 'ner över fotgängarna. Och 
att ·få en sådan i huvudet är direkt 
~ivsfar ligt . . . 
. Förste pol'isassistent Blom: 

- Vi har varit tvungna att till
gripa åtgärder även här. Vi gjorde 
en inspektion längs gatorna och fann 
att förvånansvärt många hade un
derlåtit att ta bort istapparna på 
sina fastigheter. De fick en påmin
·nelse per telefon och jag hoppas att 
-dtlll gör vel'lkan 

- Det rör sig i samtliga fall om 
fasti-gheter som ligger på solsidan av 
gatorna Solen värmer snön 
som smälter. Men samtidigt; är det 
så kallt i luften att vattnet nästan 
,omedelJbart fryser. 

~~~U-R UP~ 
--~~:- .,$TAD - ~:: 

- · Om det eventueHt skulle vara 
någon ! som inte tagit bort istappar
na efter tillsägelse kan vi se till 

K.a~- lv.stek o a tt "de bltir borttagna på 'fastfghets-
'ägarens bekostl)ad. · l 

Il: 90 pr kg TRAFIKBESVÄR l 
Valhängd oxstek 
extra; .h,ög .~valite ' stjärn
kött. Ord. pris -13: 70. vållt• 
pris. pr kg .. ·. ·.., ._. 10: 90 

0xrul1ader 

Under onsdagen ' blev det en del 

Kalvho••grev, trafikibesvär på vägarna runt Sku-
IIUp. Bland annat blev det trafik
stockningar i Tånebro. Där hade bi-

l 0: 50 pr kg lama köit fast i det hala väglaget. 
· ' - Vi väntar att det skall bli än-·Svensk anka nu värre i natt. säger polisassi-stent--' 

Blom. Då har man nämligen förut-
spått nederbörd. Och eftersom det 

9: 90 pr kg blåser ganska kraftigt vid kustvä
garna :får vi vissa besvärtigheter där 
nere. 

19/ {i ~~ 



\ 

Bagatell bakom 
Sl~olchefen 

Av PER BJöRNöR ligt distriktsåklagaren har 
polisanmälan ingivits av 
s~olchefen rektor Filip 
Eiderbrant i Skurup. 

En tvist mellan ledamö· 
terna i skolstyrelsen i Sku· 
rup har medfört att skol· 
styrelsens ordförande Gun
nar Hansson blivit polisan
mäld för att ha gjort till
lägg i ett redan justerat 
skolstyrelseprotokoll. En-

O En av de berörda justerings
männen Ragnar Segerström om

talar för SkD: 
- Det hela är en struntbagatell 

som har fått för stora dimensioner. 

jtj /Il -
Skurup 

polisaniDäld 
tvist • 

l 

Skolchefen, som också är sekrete- aktighetema ändrats och han vidtog! -Detta är en framtvingad tjäns
rare i skolstyrelsen, har i uppdrag då dessa åtgärder för att uppgifterna teåtgärd som jag är den förste att 
att skriva ut protokoll från skol- i protokollet skulle stämma· med vad be_klaga. För övrig~ ha~ jag. inga 
styrelsesammanträden. I ett av des- som beslutats ~ld sammanträdet: kommentarer att göra. Vi får av-
sa protokoll hade det bl. a. insmu- Ragnar Segerström omtalar vidare: vakta polisutredningen. 
git sig några felaktigheter. Vi juste- O - Det är en mycket kunnig och skolstyrelsens ordförande Gunnar 
ringsmän påpekade detta för skol- sam~etsgrann ordförande vi har. . Hansson har fått alla uppgifter om 
chefen och gav honom i uppdrag anmälan genom pressen och vill 

Han har alltid gjort det bästa för inte utala sig om s·-•·en. att rätta dessa enligt praxis. "" 
O - När skolstyrelsens ordförande skolan. 

Gunnar Hnsson skulle bestyrka Skolchefen rektor Filip Eider- -fe: * * * * * * * 
protokollet med signatur hade ej fel- J brant: 



M e kaniker Gunnar Johansson, Gärds
löv, med makan Anita Södergren, 
Skurup. (Foto: Sernert, Skurup) 

.Jordbruksarbetare Bertil 
·Rydsgård, med makan Birgitta Lars
. son, Skurup. (Foto: Sernert, Sku-

rup) 



Rydsgårds AlF redovisar 
framgångsrikt fotbollsår 

Ryd:sors AlF har haft årsmöte i Klubblokalen i Rydsgård. Vid mötet föredrogs årsberättelsen och ur 
denna framgår det att föreningens 
fotbollslag klarat sig bra i årets 
serier. A-laget spelade tio vän
skapsmatcher i div. IV. Man nådde 
en fjärdeplats med målkvoten 36-30. Bästa målskyttar har varit Stig 
Andersson och Leif Månsson med vardera 16 mål. 
Avancemanget i YA-oupen har för 

cvr.i!~ varit den största framtgånlgen 
för förenlin!gen. I finalen hesegrades man doclk av div. II-•laget IFK Ystad 
med~. 

OC!kså B-laget ihar ~e1at ÖV1er för
v·äni:an lbra med en andraplacerinlg t"Jiter IFK Y stad II odh är därmed u'P!Pfl,yttn:inJgsklaoo till d1v. I. Tre vän
skapsmatcher ihar spelats med en 
må1Sicillnad av 61-36. Bäste målSkytt var AJke Karlsson med 19 mål följd 
av Benrgt Nhlsson 9. 

PojiklaJget har unuer det gåirugrna 
.ll.-et deltagit i SyclskårnSka östJra gtruppen för 14 års pojlklag villken serie 
RydsgårdisgroJbbama v•ann med endast fem taJppade poäng. Knattela•get 
.!lt;ällde även i år upp i den av SkJurups AIF anordnade matteClllpen med 
deltagare från Skiurup, Sjöbo, Slkriv
ait1J> och SV1eda!la och tog därvid sin andra inteclkning i den uppsatta 
•Jan'C!ringspolkalen. Sin sikulas :liänger 

TOMELILLA 

Bastu i Tornelilla 
OffEm!hlig bastu Jiår snart tomelilla

horna. Den tidigare bastun i bad
hu:spaT"ken har som !känt rivits. Den 
nya bastun anlägges i k·ä!llaren till 
Tage Andei.\SSOns BYlggnads AB nya 
hyreshus. TorneHUaborna får tillfäl
J'e att bada bastu !ka'lllS'ke redan till 
jul. 

Tornelilla Folkhögskola 
irubjuder t1digare elever ti11 samlk'V'äm nå liredag den 26 november kl 19.30. 
På programmet står lkaffeserver.ing, 
dans ooh underhållninrg. 

Fabriks- och Hantverksföreningen 
har haft månadsmöte i Tomeliila 
Hantveriksgård. AJker1ägare Edvin 
Persson ledde mötet, vati:ill ä ven 
damklubbens medlemmar hade inbjudits. Tre nya rnedlernmall" inrös
tades. Filmen "Du !kan hjälpa" V1isades. Den vffiar hur olycQtor på ar
betsP!-ats uppstår och hur de kan 

Rydsgårds framgångsrika pojklag i SkD-cupen. Slående fr. v.: He~rik Rasmusson, Per Severin, Göran Persson, Kenneth Larsson, Dan Olofsson, Lars Månsson, Lars Olsson, lagled. Siltande fr. v.: Kent Bergkvist, Ove Persson, Lars Göran Månsson, Ulf Andersson och Mals 
Larsson. 

försvarade knattarna l SkD-cupen Ile Joharusson. Revisorama Karl där laget avancerade till kvw-tsfinal. Berugtsson och Johan Lindahl ornval-Bordtenn·ffiselktOO!llens rapport var des med Kur·t Andersson och Karl inte r11kt1gt lrilka g!ädjoanrde som året öbe11g som ersättare. innan då ungdomsverksamheten var· Ledamöter i :fiotbol:lsselktionen blev både större och mer aiktiv. Nedg~g- Allan Jacobsson, Egon Karlsson, ocih en beror bl. a . på artt en del av för- Lans Olsson med Hasse Rosberg och enirugenrs bästa juniorspelare fått äg- Kniut Hå!ka!llSSOn som suppl. samt i ua myc<ket av sin ti.d åt studi•er och bordtenndsselktionen .A:ke Åberg, Ulf bordtennrisen har följaktligen ikorn- Arndersson och Torsten Daihlqvist. mit i skymundan. Bil1lgosektionen ikom att bestå av A-laget har deltagit i div. II söd- Knut Håkansson, Leif-Miånssori, Karl ra sydvästra och där .spelat 12 mat- Öberg, Er1k F1red'rilksoon, Sri.gurd Olstolher med en femteplats som slutre- &on och K>urt Jönsson. sultat. Reservlag I hamnade trea i Lagledare för A-la·get blev Allan Ryrlsgålrdsortens !IXJikarlserie medan Jacobsson med Egon Karlsson som l'eservlag II blev fyra i polkalserie ers. Någon B-lagledare utså•gs irnte II A-laget 1iör1m·ade i första omgång- utan fotbollssekJtionen fiC!k i uppdrag l"n av YA-cUpen mot öremöRa BTK ~tt inikomma med förslag. Till ungmed 5-{). Kl'UJbbmästerskapet för dornsledare utsågs Lars Olsson och UDJgdoiTllSspelare vanns av Jan-Eriik Per Hagenrtoft med &ke Åberg som PerSson. suppleant. Ledarnöter av valbered-Medlemsantalet ihar under året ra- ningen blev Pr Hagentoft,. Gösta sat i höjden och '\liPpgår v~d verk- Ek och Olle Johansson. Gösta Elk zamhetsårets slut till 237 mot 183 V1id vaLdes till matchledare och El'lic de-ss början. Den största ökJningen Miånrsson till reseledare. Att ingå i har Skett bland damer och ungdom. festJkJornrnritten utsågs Eric Månsson, Bordtenmssektionen hade anhållit irruge Johansson, OHe J<ihansson och cm anslag av 650 !kr vHket bevJJja- Kfllut H~ansson. Jes av årsmötet. Medlernsav.giftema 
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Skurupspolisen i 
hade ett drygt arbete under den se
naste helgen. En mängd trafikolyck
or inträffade i distriktet på grund 
av halkan och den dåliga sikten. 
Dock var det ingen av allvarligare karaktär. I de flesta fall blev det 
endast plåtskador på bilarna och 
samtliga passagerare klarade sig utan skador. -



Ett 'kraftigt diesellok fick ploga upp spåret minuterna innan ordinade 
låg gick på linjen Ystad-Malmö för all trafiken skulle kunna hållas 

i gång. 



En plogbil fastnade i drivorna och fick överges i trakten av Skurup. (Bild : Sernerts.) 

fall inträffade i • Spjutstorps kyrka 
och brandkåren från Smedstorp för
sinkades av snön med påföljd att tre 
gårdslängor i Tunby brann ned. 

J SnöstOl"men medförde även att det 
blev ganska glest i skolbänkarna på 
måndagsmorgonen eftersom skol.
skjutsarna hade lika besvärligt att 
nå gårdar och byar som mejeriernas 
tankbilar. 

ISOLERADE 

rakt igenom och man körde genom 

vita vallar, som på sina håll hade 
mjölk oeh betorna får vara tillsvi
dare. Onekligen är situationen be
synnerlig, säger han och pekar mot 
trädgården, där buskar och träd för- kilometersträckning. stugorna låg in-

svunnit under en enda stor jätte- bäddade i drivor som på julkort. Det 

d1:iva. Folk påstår .. att det . är d':n 

1 

var grant men de enda som gladdes 
varsta novemberknappen pa 50 ar var no" ungarna som av hjärtans 
och det kan nog stämma. 1 t 1 "' d · ''d · 11 

us p mnsa e 1 sno l'IVOL'lla e er tog 
JULKORT ~hansen att pröva skidor oeh kälkar 

1 backarna. 
O Det var något fantastiskt att fara Trafiken flyter åter på Österlen 

genom det vintriga Österlen på 
0 - Vi har varit helt isolerade se- måndagen. Det. var vindstilla och 

dan i lördags, berättar lantbru-

och ortsbefolkningen har återgått till 
not·malliv. Kylan väntas visserligen 
bestå - men den räds man inte. Det 
är stormen i samband med snö som 

kare Y n g v e O l s s o n i Gladsax 
snön gnistrade i solljuset. J backar 

och svackor var tydliga spår efter man frul•tar . Man har haft tillräck-
och han är endast en av många. Vi snösvängens dygnsansträngningar. ligt många tillfällen att lära sig viiJul 

har inte kunnat leverera någon De meterhöga drivm·na hade skurits bmtastrofsituationer den skapar. 



Far och son kämpade 
väl i blixttu;nering 

Längst till vänsler ses del segrande paret Ingemar Järdler och Tommy 
Ljunggren. På högra sidan av nätet pusfar fader Kaj ut tillsammans 
med sonen Jan eller fin11len. l millen tävlingsledaren Jerker Nyberg. 

Skurup-Beddinge tennisklubb anordnade på söndagen en blixttur
nering som blev dramatisk in i det sista med spännande matcher och 
fightande spelare. Till finalen gick bl.a. Kaj och Jan Rasmusson, 
far och son, där de dock fick se sig besegrade. 

Under överseende av tävlingsleda-l Rasmusson-K. G. Holm/S. Thulin 
ren Jerker Nyberg gick matcherna 5-l, K. o. J. Rasmusson-B. Thulin/ 
snabbt. I de flesta matcherna var det J. Larsson 4-3, K. o. J. Rasmusson
spännande värre och när tiden V!ir S. Wallgren/B. Andersson 3-3, l's-40, 
ute skilde endast några bollar. K. o. J. Rasmusson-B. Thomasson/ 

Till final gick förutom paret Ras- M. Thulin 5-3, R. Rasmusson,:P. An
musson även Tommy Ljunggren/ dersson-K. G. Holm/S. Thulm 3--4, 
Ingemar Järdler och dessa fick ut- ~· Rasmusson/P. Andersson-B. Thu
kämpa en bister fight innan de kun- lm/J. Larsson 3-3, 3()-C-40, R. Ras
de stå som segrare över sina final- musson/P. Andersson-s. Wallgren/B. 
motståndare. Andersson 3-3, (}-30, R. Rasmusson/ 

Resultat: P. Andersson-B. Thomasson/M. Thu-
' · lin 2-3, K. G. Holm/ S. Thulin-B. 

Grupp 1 Thulin/J. Larsson 4-3, K. G. Holm/ 
O. Ljunggren/A. Sandström-T. S. Thulin-s. Wa.llgren/B .. Andersson 

Ljunggren/L Järdler 3-3 (}-15, o. 4-1, K. G. Hol~/S. Thulm-B. ~ho
Ljunggren/A. Sandström-R. Rasmus- massan/M. Thulm 4-1, B. Thulm/J. 
son/L. Å. Järdler 2-2 3(}-40, o. Larsson-s. ~allgren/B. Andersson 
Ljunggren/A. Sandström-G. Chris- 5-1, B. Thulm/.J. Larsson-B. Tho
tersson/A. C. Wickman 3--4, o. masson/M. Thulm 4-1, S. Wallgren/ 
Ljunggren/A. Sandström-B. Persson/ ~·Andersson-B. Thomasson/M. Thu
T. Lindstedt 2-5, T. Ljunggren/L lm 3-3, 4(}-15. 
Järdler-R. Rasmusson/L. Å. Järdler FINAL 
2-2, 30-15, T. Ljunggren/L Järdler
Göran Christersson/A. C. Wickman 
5-2, T. Ljunggren/I. Järdler-B. 
Persson/T. Lindstedt 3-2, R Rasmus
son/L. A. Järdler-G. Christersson/A. 
C. Wickman 4-2, R. Rasmusson/L. Å. 
Järdler-B. Persson/T. Lindstedt 3-3, 
3(}-15, G. Christersson/A. C. Wick
man-B. Persson/T. Lindstedt 2----U. 

Tommy Ljunggren/Ingmar Järdler 
-Kaj o. Jan Rasm1.Jsson 5-3. 

Slimminge kyrkofullmäktige l· 
Till ny ledamot av kyrkofullmäk

tige i Slimminge församling efter 
folkskollärare Pehr-Olof Johansson 
har vid sammanräkning inför läns-

. Grupp 2 styrelsen stenarbetaren Nils R. Lars-
K. o. J. Rasmusson-R. Ra~musson son, Slimminge 28, . befunnits vara 

1 
/P. Andersson 3-3, 15---0, K. o. J. vald. 

i söndags en tävling för ungdomar 
med Tommy Ljunggren och Ingemar 

Järdler (se bilden) som segrare. I 
finaren vann paret över Kaj och 

Jan Rasmusson med 5-3. 

Svaneholms slott 
kommer inom kort att rePresenteras 
genom bilder på en utstäl.lning i 
Stoelklholm. Arrangörer för utstiill
ningen är Kungliga Vitt~rhets-, Hi
stor ie och Anti!kvitetsaikademin. 
Platsen för utstäUningen är Histo
riska Museet, Stockho1m. Svaneholms 
slott representeras-genom bilder från 
B!å rummet i restaurangen, bilder 
från ikällarvalven samt Rutger MaCik-' 
leanrummet. Biliderna är tagna av 
Sernerts foto , Skiurup. Utstii'llni.nlgen 
~r betitlad "RestauTera och bevanl." 
och det ihandrrar om by~gnarlsvå.rd 
ocll miljöSkydd. 



Långsiktig byggnadsplanering 
i Skurup och arbetarna stannar? 

Centrala byg.gnadskommitten i S kurup har tillställt kommunalnämnden en skrivelse i vilken man bl.a. 

ombeder nämnden att till kommitten lämna i uppdrag att få utarbeta ett byggordningsprogram omfattande 

den närmaste femårsperioden. I händelse kommitten får detta uppdrag kommer man att för nämnden redovisa 

utarbetat förslag för godkännande. · 

Inom centrala byggnadskommitten 
tror man sig nämligen veta att de 
s.k. " utpendlarna" inom byggfack
et, som har anställning på annan 
ort, mer än gärna skulle stanna i 
Skurup bara de visste att det i kö
pingen planerades på sikt när det 
gäller uppläggning av ett vettigt 
byggordningsprogram. Kommitten 
består av följande !hrr: Torsten Hans
son, ordf., Knut Madsen, Sv en Hans
son, Sven Ringström och Börje Lin-
den. / 

I sin skrivelse till kommunalnämn
den sä.ger kommit ten: Kommunal
fullmäktige i Skurup beslöt 1964 att 
välja en kornmitte som skulle ha 
till uppgift att utreda, projektera 

1 samt verkställa all nybyggnad för 
j allmännyttiga ändamål inom köping-

l 
en. Fullmäktige utsåg sammansätt
ningen av kommitten och denne 
skulle benämnas Centrala Byggnads
kommitten. D€t kan konstateras att 
fler nämnder och styrelser har brän
nande problem och bland dessa in-
tar lösande av l~kalfrågan, som en 
av de mest framskjutande, för att 
de skall kunna fortsätta sin verk
samhet med något så när normala 
arbetsfunktioner. 

l 
BETYDANDE BYGGNATION 

Vidare säges det i skriften:Det kan 
alltså bli en betydande byggnation 
som köpingen kan bli engagerad i 
framttden. I korthet kan nämnas 
uppförande av ålderdomshem, loka
ler för brandstation, den nya po
lisorganisatk>nen som kräve:r nya lo
kaler, u tbyg.gnad och omändring av 
skolan, anläggning av ny sopför-

l bränningsstation, tekniska nämndens 

Kommitten är väl medveten om 
a tt uppgjort program i högsta grad 
blir approximativt men kan ändå 
tjäna som generalplan. Kommunal 
kamrem föreslås ingå i kom.mitten. 

pl:anerade tillbyggnad för kalka'V
härdning av vatten, skyddsrum på 
industriområdet, uppförande av bad
anläggning samt utredning av ten
nisbanor. Genom att den kommuna
la förvaltningen sväller ut kommer 
troligen inom en snar framtid nya KOM~UNALMANNEN 
lokaler för den kommunala förvalt- POSITlV A 

ningen att erfordras. Bland kommunalmännen i Sku-
En långsiktig planering av de här rup är · man naturligtvis glad åt 

nämnda projekten kan möjliggöra detta initiativ. På många nåll har 
man länge önskat en långsiktig 

att det hårt · ansträngda läget på planering av denna del av köping·ens 

kreditmarkkarlen skulle ur finansi-l byggnadsverksamhet i all synner
eringssynpunkt kunna li:isas på ett h et som proj ekten blir allt fler och 
mera tillfredsställande sätt, förkla- fler och kostnaderna naturligtvis ock-
rar kommitten vidare. , så måste undersökas. 

ETT TAPPERT BETFöRSöK 

·Eli tappert försök all få upp sina sockerbetor gjorde makarna Sysler 

och Erik Johansson. Trots 1 O graders kyla gav de sig ut på betfältet, 

men kylan tog så småningom ut sin rätt. 

Ett tappert försök att' få upp årets betskörd för hand trots det nu 
rådande miserabla vädret gjorde på tisdagen makarna Syster och Erik 
Johansson, Västra Vemmenhög, 

Den !kyliga väderJ.eiken har ,gjort l Trots 10-rgraders !kyla gav sig emel
att betoma är · 'mycket sV'åra att få lertid malkama Syster och. Erik Jo
upp för hand medan det däremot hailiSSon ut på sitt betfält och gav 
[;år ganska bra med en maskin om <ig i kamp med betoma. Den bi-

~Ld_e_t_i_n_te_a._·r....-f_ö_r_m_y_c!k_e_t_sn_ö_. ----l tande kylan tog emellertid 'ut sin 
rätt ocfu paret Johansson får vänta 
med betskörden tills vädrets maJkter 
bhr nådigare. 



~,Q :t1j, 
Skurupsfotografs slottsbilder på 
utställning · som invigs av .kungen 

När kung Gustav Adolf på torsdag 
högtidligt inviger kungliga vitterhets
historie- och antikvitetsakademins 
stora utställning på histori~ka mu~ 
seet i Stockholm får majestätet också 
ta sig ·en · titt på skurupsfotografen 
Hans Sernerts Interiörbilder av Sva
neholms slott och slottskrog. Utställ 
ningen, som avser byggnadsvård och 
miljö, har bara tv:å skånska inslag av 
betydelse - svaneholmsbilderna 
(exteriörbilderila -är tagna av antik
va:·ie Mannerstråhle på vitterhets
akademien) och dörröverliggare och 
fönsterstolpar samt en karta . från 
Ystad. 

Det är· någon ti-d sedan antikvarie 
Mannerstråhle bad fotograf Sernert i 
Skurup att ställa till förfogande ett 
antal svaneholmsbilder. Då höll man 
på med förberedelser till utställnin
gen som fått namnet "Restaurera och 
bevara". På tisdagen bm:ättade antik
varie Mannerstråhle att man- genom 
att välja bilder från Svimeholm, Ville 
ge en verklig eloge åt svaneholmsfö
reningarna som utfört etf sä stort 
o. värdefullt arbete för bevarande av 
den gamla medeftidsborgen . . 

- Vi här på vitterhetsakademin 
tycker nog att svaneholmsförening
arnas insatser är värd all uppskatt
ning och därför var det självklart att 
vi tog med några bilder från den 
gamla borgen. 

Utställningen kommer alltså att in
vigas på tqrsdag, och med tanke på 
att kungen är en av landets exper
ter på allt som är gammalt och fornt 

Hans Sernerts bilder kommer 
att beundras av kungen när 
denne på torsdag inv,iger · Vit
terhetsakademins utställning på 
Historiska museet i Stockholm. 

kan man utgå ifrån att han med sär-, detta tillfälle är det finaste hittills. 
skilt intr~se kommer att. ta del av sedan . får man väl säga att Haris 
det som stalls ut från Skane. . Sernert på sitt sätt är ex,ert på Sva-

För fotograf Sernert är denna . ut- Sernext på sitt sätt är expert på Sva
ställning saturligtvis särskilt heder- holmsbilder torde vara exceptionellt 
sam. Han har tidi-gare synts l olika, stor och ha ett oskattbart kulturhis
sammanhang, frågan är dock om inte toriSkt värde. MARCO 
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8-årig snokägare 
Skurup vill · • 

, l 

n ·u ha en boaorm 
O En något ovanlig-hobby 

för sin ålder har åtta
årige Johan Lindgren i 
Skurup. Medan hans jämn
åriga kamrater leker med 
diverse leksaker är Johans 
favoritsysselsättning att 
kela med sina två snokar. 
Intresset för ormar fick 
Johan redan vid fyra års 
ålder och sedan dess har 
han haft ett brinnande in
tresse för dessa djur. 

Varför just ormarna har 
blivit hans favoritdjur vet 
han knappt själv. Det bara 
blev så sedan jag såg en 
huggorm när jag var fyra 

år, säger han. 

O De ' två snokarna,. en strumbe-
bauds och en mangrovesnok, skö

ter sig i stort sett själva. Mat får 
de var tredje dag och favoriträtten 
är färsk sill. Ca 20-30 gram serveras 
åt gången. Servera lllflten hur som 
helst duger inte tycker snorkarna, 
Lägges maten in på ett papper äter 
de den inte men om man drar den 
fram och tillbaka med en pincett 
så det ser ut som det var levande 
så slukar de sillen med 'Stor aptit, 
berättar Johan. 

O !De båda favoritdjuren håller till 
1 i ett akvarie men när Johan vill 
"leka" med dem släpper han ut dem 
så att de får krypa fritt i hans rum, 
men då stängs dörren så att de inte 
smiter ut i de andra rummen. Sno
karna är ca 3-4 dm långa och J o
han ihar verkligen kommit på god fot 
med dem, 

O Johansf föräldrar, tandläkare Ulf 
Lindgren och makan Karin går 

nu ooh funderar på att köpa en 
boaorm åt sonen. Det är hans högsta 
önskan att få en sådan men det be
ror på hur pass stora de är säger 
fru Lindgren. Är de av lämplig stor
lek, får han en, för ormar är hans 

Johan Lindgren i Skurup drömmer nu om boaormar. 

stora.-hitresse, omtalar fru Lindgren tressen. Rymden och planeter samt 

vidare. Vi har andra husdjur här, världsatla·s ligger honom också varmt 

t. ex. en hund men den är inte alls om hjärtat men allra bäst tycker 

.så intressant ur Johans synpunkt. han om att vara tillsammans med 

8-årige Johan har även andra in- sina favoritdjur. 



Vapenkontroll i Skurup · 

Tyghantverkare Åke Moral (i mitten) studerar ett gevär. T. v. hans 
medhjälpare Lennart Fredriksson och t. h. hemvärnsman Anders Hans

son, Skurup. 

Skurups hemvärn får i dag 'beröm för välskötta vapen. Berömmet ut
delas av tyghantverkare Ake Morat, Ystad som tmder torsdagea 
gjorden den sedvanliga besiktningen av hemvärnsmännens vapen. 

Denna besiktning.återkommer vart-
assistans a<v Lennart Fredriiksson, hå
och vapnens kondition kontrolleras. 

BIO 
Biorama visar på lördag och sön

dag en film ·som ei är för folk med 
svaga nerver, nämligen filmen Ringa
ren från Notre Dame. I de ledande 
rollerna märks bl a Charles Laughton 
och Maureen O'Hara. 

Metropol bjuder under helgeri på 
filmen Charade med Cary Grant och 
Audrey Hepburn i huvudrollerna. 
Filmen är en raffinerad blandning 

överlag var samtliga bössor i bästa 
kondition. 

Det är Fo ll:s ty,gavdelning som 
håller i trådarna för denna besikt
ning och tiU Skurup var det tyg
hantverkare Åke Morat som med 
assistans a·v Lennart Fr·edriksson, bä
da från Ystad, som kontvollerade 
Skurups hemvärns vapen. 

Dans 
i Skurups Folkets park blir det på 
~öndag till tonerna från Ulrik Lind
holms välkända band. Kl 21 blir det 
framträdande av Luciakandidaterna. 

av skräck, skratt, mystifikation och Konfir111andinslo:ivning , 
r?mantik. På söndag. visa~: Metropol I samband med söndagens högmäs
filmen H?p~long Cassidy gor en k17PP 'sor i de olika kyrkorna inom Skiv
som mat~nE_!. Som Hopalong Cassidy arps pastorat kommer inskrivning av 
spelar William Boyd. konfirmander att äga rum. 

Skurups Bridgesäll~p 
Vänthall för skolbarn har nu inlett en tre ronders "skink
Vänthall har nu ordnats för de tävling". Första ronden gav följande 

skolbarn i Skurup som skall till resultat: l) Sven Sjösten-L. A. Lars
Sandåkra skola. Halle~. är. ett garage son 149 p., 2) Nils Hanssim-Jan Erik 
:på R;undelsgatan och ar 1 stort sett Persson 131, 3) Kjell Andersson-Ar
Idealisk. Dels får småskolebarnen va- ne Andersson samt Sven Larsson
ra i värmen, dels låses garaget så Karl Sjösten 112, 5) Erik Nord-Len
snart skolbussen gått. nart Knutsson 106, 6) Tage Nilsson-

Därigenom undvikes också de be- Erik Andersson 102, 7) Bror Nilsson 
svär som i allmänhet är förknippade -;Alfred Anders~on 100, 8) Sture 
med vanliga väntkurer. En annan för- Jonsson-Ethel Nilsson 98. 
del är givetvis att kommunen slipper 
betala stora belopp för anskaffningen 
av en mera konventionell vänthall. 

Brandförsvarsförbundets styrelse 
hade till senaste sammanträdet från 
Y stads stad mottaget förslag till nytt 

Soptippen i Skurup avtal mellan staden och anslutna 
hålles i fortsättningen Öppen på föl- kommuner. beträffan~e alarmerings
jande tider: måndagar-fredagar 13- centralen 1 Ystad. Forhundsstyrelsen 
17, lördagar 8-11. beslöt föreslå förbundsfullmäktige 

att från staden begära detaljerad 
uppställning på beräknade utgifter 

j_ l o d · och inkomster för alarmeringscentral. 

~ ·~ålla ers, RYDSGÅRD 

en rad stölder Rydsgårds Röda Korskrets 
har arbetsmöte den 29 nov. kl 14 på 
hotellet i Rydsgård. 

bor klagar 
lösningen 

Snö och slask ligger på galorna 
och det kan vara besvärligt att 
komma fram, lycker banktjänste-

man Knut Moberg. 

Upprörda Rydsgårds, 
Vägförening· kanske 

Folk som bor i Rydsbostiftelsen s lägenheter och i området runt
omkring dessa hus är i dag . arg a. Anledningen är att snön på ga
torna runt dessa kvarter fortfaran de ligger kvar. De som bor i Ryds
bostiftelsens hus bor mitt inne i området och måste förbi privatfas
tigheter för att nå en större väg. Att snön skall bort är man 
överens om men vem skall ta bort den? Från kommunalt håll har 
man ingen skyldighet att ploga el ler sanda. En vägförening vore 
kanske den bästa lösningen. 

Det är ett GO-tal personer som 1 tl!ella området. Det gjorde vi när 
bor i 20 vil1or som handhas av 

1 
den första snön kom och i samband 

Rydsbostiftelsen. stiftelsen har inog- l med att vi p1ogade aHa gatorna i 
t?n skyldighet att ploga .gatorna. Från samhället. 
kommunalt håll säger man att man j • • 
inte har :någon skyldLghet att ploga .. Fran ~ommu~alt ~all uttalar man 
men gör det när maskiner kan lå- f<?lJande. _De~ ar. problem me.d .det 
.n.as från Vägförvaltningen. h~r. En vagf?remng .vore en losnmg. 

En fasHghetsägare soon bor intill V1 har forsijkt .~ ~ill stånd el?- så-
Rydsbostiftelsens fastigheter Joihn E. dan men det ~· mte k1a~t anruu. 

j 
Persson säger: Vi har rin~ många .Koommu.nen har mgen skyld1gh~t a~t 
gå nger oeih bett om hjälp med snön. hålla. dessa .. •gat<?r rena men Vl . gor 
Vi har plivit lovade detta men ingen det an?.·å .~ar v1. kan låna maskmer 
har !k.ommit oeih pLogart eller san- från VB!gforv~·~tnmgen ell~r frå~ an
dat. Vägarna är i misserahelt skicik nat håll. Det ar ~lltså fastlgh~!iar-
oeih det ät· med stor möda det går na, eller hY.res~asterna, som sJalva 
a.tt •klomma fram med hil. Blir det får svara for sma gator. 
inte en hättring kommer vi att ~äg- En sammanfaitning av det hela 
ga in en !lkrivelse till kommunal- ~ ger tihl svar att en vägfören·ing harle 
kontoret. varit en bra lösning. Här uppikom-
Föreståndar~ Gösta ~istians- mer emellertid ekonomiska probllern 

~" V• h";JJ :~ '"'- •om •= v"• wåu ati !ö~. 
1 



l(akor och hemstöpta ljus 
på Rädda Barnens kakmåssa 

I några månaders tid har Sku
ntps Rädda Barnen-damer arbetat 
hårt med att få fram olika saker 
som under några dagar skall säl
jas i f. d. Löövs affär vid Kyrko
gatan. Trots att dessa kakmässor 
inte har så många år på nacken 
är det ändå något av tradition 
och när portarna slogs upp på fre
dagsmorgonen var det många in
tresserade köpare som valde bland 
det stora antalet saker. 
Rädda Bai1llen i Sknrnup gör all<t

;å återigen · en stor insats för nöd
idande barn i världen. Tusentals 
x1rn i främmande länder ikan ge
~om vår !hjälpsamhet få ett måJ mat. 

KAKM.ÄSSA 
Den män~?~d llrolloor som Rödda~Bar

n·en-damema balkat SkJulle säkerli
gen räclka till många lkaffelkala.s. För
'säljni.ngen av ik~korna tog också från 
början en ordentlig fwt oclh de gick 
åt soon "smör i solen". 

Men det är inte bara försäljning 
av ätbara varor som förelkommer. 
'I värlom finns det en mängd andra 
trev11ga salker oclkså. Ett Bertal hem
stöpta ljus, adveniSkransar med da-
lailoottar, ju!du!kar oCih. mydket mera. Frk Elsa Larsson, sysler Gunhild Martini sam! fru Lizzie von Schwerin 

Till ett lotteri som Rädda Barnen visar några av Rädda Barnen-damernas alsler som är !iii försäljning. 
anordnar har man fått en vadker.-----=---------------------:----'--._.;;...,.._.1 
ta.yJa som ingår i priserna vilJk ,....; / 
även två söta doc/kor gör. J ;..-

1 
t( 

\RI( i Skurup säl j er 
förnämliga julklappar 

Ni Skurupsbor som ännu inte kommit underfund med vad ni skall 
ge i julklapp. Här ett litet tips:Titta in till Lidbergs bokhandel, där 
säljer Röda Korset präktiga hemslöjdstabletter för ett mycket lågt 

/ pris. 

Tabletterna kan bl. a. användas' som l gare och under fredagens lopp skyl
brickduk och de<t är ett rejält hem- tade chefssamarit frk. Karin Hols-

.. . . • brink med tabletterna i bokhandeln. 
sloJdsarbete. J:Iela ~ehållnmgen kom- . Nu intill julen är det ju en för
mer att gå till Roda Korsets V·erk- näm gåva a<tt ge i julklapp. Mönstren 
samhet. är kombinerade av vävlärarinnan 

Detta är något nytt som Röda Gertrud Mäller som även vävt ta
Korset i Skurup aldrig gjort tidi- b1etterna. 

Posten klarar julrushen 
inga rekryteringsproblem .. 

Det har ordats myckt om postens personalproblem under de se
naste .åren. Detta gäller dock inte Skurup. Här finns . det inga re
kryte!:lligsproblem O';~ personalkvot~:n inför julrushen är fylld och någ
ra storre problem vantas man inte få med julrushen. 

Extraperoo.nal i l!låg<Xll större ut
;träcilming behöver posten i Slk.ruxup 
inte anlita under jule1. Tre Slrolyng
iirugar som hjälpte till unrler somma
ren ilrommer även att vara till hjäilJp 
tmder den värsta julruShen. De skall 
hjälpa till med brevbäring, transport 
och sortering av julkort. 

PaJketen till utlandet ökar år · från 
år och de som skall sända paket till 
tit:l.andet får skynda på nu för de 
ska'hl iväg i november. Även palke
tE·n llrnn utlandet oclh till Sverige 
'ikar. 

Som nämn<ts så har posten i Sllm
mp inga problem med relkryter:i.ng
•n Rensn'OO.l.en rädker till även för 

C:Xalken-frimäz,ket. BehMln·ingen av 
de försåLda 'lrorten går till cancer
forsknin·gen. 

Rydsgårdsort. CKF-avd. har haft 
ett talrikt besökt möte i Villie för
sanrlingshem. Vid förhandlingarna fö
retogs val av bl. a. byombud och 
prenumrantsamlare på Budkavle 
nämlig·en Gerd Olsson, Beden, Ger
trud Johansson, Trunnerup, !ng-Britt 
Nilsson och Maj-Britt Hansson, Villie, 
Elsa Kullberg, Torsjö, Hi!ma Nils
son, örsjö, Anna Severin och Ellen 
Larsson, Katslösa, samt Kerstin An
dersson och Ebba Persson, Varnrlösa. 

.. ,deltaga i kursen i 



Skriande behov av ambulans 1 

utredning pågår Skurup • 
l -

Om allt går väl och om ' det blir som många skurupsbor .h()ppas kommer det att snart finnas en am
bttlans stationerad i Skurup. Industrikommitten håller på med e:t:J- utredning och resultatet av den kom
mer att ha en viss betydelse. Från kommunalt håll är intresset inriktat på att få hit en ambulans. Be
hovet är skriande då det nu är ca 20-25 min. framkörningsväg för ambulansen i Ystad. 

Industrilkommittens utredning har munala diSkluterar man ambul.ansfrå- Från lä'karihåU är man inne ptå sam-
snart pågått ett år och vad denna gan. ma tanlkegång. 
utredning får fö·r resrutat ikommer In();lll brandväsendet är v. brand- Länssjulk!hemmet by,g,ges jiU ut för 
delvis att vara utsla~gsgiv;mde. Men Clhef Ni!Ls Trenlk inne på linjen att ytterligare 70-80 vårdplatser och an-

l:,;_··v:_:e:n~fuå:::::n~a::n::::d::::r.:::a~h_:å::hl::.· _:::ä~n___::d~·e~k~o~m=-~d:=e:=t_fb=eh=öv-"""---e"'n~~a~rn~b"'-'trla'!:' =n~sc__!i.....:;S:::ik~u!!m=;p~.~-,tingen där eller inom brandväsendet 
lkan ju en amibulans vara statione
rad säg-er Trenk. Initiat iv-et mhte tas 

KAKMÄSSA I SKURUP 

Riidda Barnen-medlemmarna i Skurup öppnade på fredagen sin kakmässa 
i f d Lööw s affär· i Kyrkogatan. Förutom hembakade kakor fanns vackra 
handarbeten, ljus och julkärvar samt diverse julpynt. Fjorårets mässa gav 
1.400 kr, vilket man i år hoppas kunna överskrida. Bilden: Fr v fru Linnea 

Gylldorf, fru Lizzie von Schwerin och fru Ninnie Lundberg. 

fr-ån ilrommunala myn!dtilglheer och en 
ansiiikan inJ'ämnas till landstin-get. 1 

LANG TRANSPORTVAG 
FRÄN YSTAD 

Som det är -nu !har ambulansen 
e-n trail.Stportväg ;på 2Q-25 miruuter 
från YstaJd ocih det ät· ingen bra 
lösning på frågan. Om en trafiik
olyclka inträfiar ocih någon ib'lir ahl-, 
varlilgt skadad lkan det vara av störs
ta vdlkt att denne iloommer till lasa
rett snarast. Den vällltetid som då 
:uppstår medan ambulansen !kör fram 
'liDdvi!kes ju om vi :fiår en ambulans 
!hät· oc!h den skaldade har större 
c:hanser. D etta gäller särskilt vid a11-
varl'ilg.are 'blödni!l1lgar, omtalar ddktor 
Recllt. 

Vildare fortsätter d<)ktor Recht: I 
samlbarui med den nya 1-älkarstationer.. 
ccih ~änssjulkihernmet kommer "i att l 
ta 'UPP förlharudlingaJr o~h vi Ska!l!l. 
~~öra aE.t för att "ia fälrlb.andlings
väJgen få en ambulans stationerad 
bär. · 

Sammanfattningsvis !kan man säga 
rott såväl fi<'In llrommuna:ut håJl som 
:från 1älkarlhåll är man inne på lm
jen att få en ambulans stationerad 
här. Det är givetvis oclkså en !kust
nadsfråga. En ambulans lär kosta ca 
100.000 :kr oCih iPe11SOnal.en sik-ami även 
iha lön. Man Jiår doclk htop,pas att 
im:!Justri!kommi tten snarast 'har sin 
1.mdersöikning !klar oc!h att den pelkar l' 
i ri!ktnintg för en ambulans statio
nerad i~-



Torsten Vollmer blev ny ordf. 

då Skurups AlF hade årsmöte 
Skurups AlF har fått en ny ord

förande. Vid lördagens årsmöte på 

Svaneholms slottskrog valdes 
enhälllgt källarmästare Torsten 

Vollmer till föreningens ordf. Voll
mer är ett nytt ansikte inom för
eningen men för det inte främ
mande för idrott. Han har själv 
varit aktiv fotbollsspelare och är 
en ycket duktig bowlingsspelare. 

Det är alltså med andra ord en 
ordf. som vet att bollen är rund 
och att det mesta kan hända inom 
idrotten. 
Föreningens förutvarande ordf. av-

flyttade från Skurup redan i mars 

i år och sedan dess ar v. ordf. 

tjänstgjort som ordf. AIF:s nye ordf. ser ut att trivas från början på sin post. Fr. v. lagledare 

Per Olsson, målspottare nr 1 i Skurup Göte Jönsson, nye ordf. Torsten 

Vallmer samt Skurups målvakt Olle Jönsson 

Till ekonomiutskott utsågs följan

de hrr: Knut Nilsson, Göte Berg, Ru

ne Olsson, Per Olsson samt Bror Lars

son. Materialförvaltare Allan Axels

son och Karl G. Nilsson. 
Efter det välbesökta årsmötet följ

de ett trevligt samkgäm med supe 

och dans Dör klubbens och suppor

terklubbens medlemmar. 

Till ny ordf. valdes alltså Torsten 

Vollmer. För övrigt ble·v det omval 

för hela slanten och styrelsen har 

följande utseende: V. ordf. Sture An

dersson, sekr. Knut Nilsson, v. sekr. 

Per Olsson, kassör Göte Berg, v. kas

sör Arne Andersson. övrig medlem i 

styrelsen är Bertil Kullberg. Supp

leanter till styrelsen blev Bror Lars

son, Kaj Helesson och Rune Olsson. 

Revisorer blev hrr Harald Svensson, 

Lennart Mårtensson med hrr Gunnar 

Nilsson och Knut Andersson som 

suppleanter. Valberedningen utgöres 
av hrr Lennart Akerberg, Ernst Nils- 1,.---~---~--------~ 

son och Olle Jönsson. Per Ol'sson, 
Olle Tall och Bengt Skoog utsågs 

till fotbollssektionens mannar. Fot

bollens ungdomssektion fick följan

de utssende: Erik Persson, Rune Ols

son, Kennet Lindberg, Sture Anders

son, Bertil Kullberg, Knut Anders

son, Krister Axelsson och Lennart 

Akerberg. LaJgledar·e för A-laget blev 

PersOlsson, för B-laget Olle Tall, Ju- l 

niorlaget Erik Persson samt för pojk- , 

lagen Rune Olsson och Kennet Lind- l' 

ber.g. Matchledare Ernst Nilsson. Fri

idrottssektionen: hrr Masse Månsson 

och Olf Hötzell. Biljettförsäljare- och ' 

mottagare: hrr Göte Berg, Arne An- j 

dersson, Hans Hansson, Karl Sjövall 

samt Ake Persson. Till representant 

vid skånefotboll årsmöte utsågs hrr 

Per Olsson och Knut Nilsson med 

hrr Göte Berg och Göte Jönsson 

som suppl. Masse Månsson, Arne An

dersson utsågs tiH repr. vid sydväst

ra Skånes idrottförbunds årsmöte. 
Suppl. hr Sten Gösta Jönsson. 

Källarmästare Torsten Vallmer (i mitten) ny ordförande i S kurups AlF. 

Här tillsamm an med vice ordf Sture Andersson och sekr Knut Nilsson. 



Torsten Vollrner 
l 

ny ordförande 
i Skurups Al F 
K ällarmästare Torsten Vollmer, 

Skurup har blivit ny ordförande i 
Skurups AIF. Vollmer utsågs till 
ordförande under föreningens års
möte på Rön.neholms slott på lör
dagen . Vollmer har inte varit med 
i föreningen tidigare och tog alltså 
d irekt vid inträdet i föreningen hand 
om ordförandeklubban. Han är väl 
hemma i idrott. Fotboll är han syn
nerligen intresserad av, har själv 
vaTit aktiv, och han är en begeist
rad bowlingspelare. 

Föreningens förutvarande ordfö
rande avflyttade från Skurup redan 
i mars år och sedan dess har vice 
ordförande tjä11Stgjort som ordfö
rande. F ö b lev det omval över hela 
lin jen och styrelsen har nu följ ande 

1 samma11sättn ing: Vice ordförande 
Sture Andersson, sekreterare Knut 
Nilsson, kassör Göte Berg, övrig 
medlem i styrelsen är Bertil K ull
berg. 

F otbollsek tionen: · Per Olsson, Olle 
Tall samt Bengt Skog. Fo~bollens 
u ngdomssektion: Erik Persson, Rune 
Olsson, Kennet Lindberg, Sture An
dersson , Bertil Kullbcrg, Knut An
dersson, Krisler Axelsson samt Len
nart Akerberg. Lagledare för A-la
get P er Olsson för B-laget Olle Tall, 
för juniorlaget Erik Persson samt 
för pojklagen RwH! Ols..."'n och Ken
ne t Li ndbel'g. MateMedare EJrnst 
Nilsson. 

F riidrottssektionen Masse Månsson 
samt Ulf Hötzell. 

l 

Vi träffas och trivs 

CUF:arna i skurupstraklen .har trevligt värre på sina träffar. Trevliga 
fävlinge~ och intressanta filmer ingick i programmet under senaste 
träffen. Del tävlades i Non-Nu och 1 O+ 1 0= ku.nskapsleke n. Ombudsman 
Per l. Persson visade filmen "Från ord till Handling". Nästa g å ng 
CUF :a rna träffas blir på onsdag då onsdagsdansen går _,av stapeln på 
Skurups hotell. Alla CUF:are är hjärtligt välkomna. Av min e rna ov.an all 
döma var del trevligt på den senaste träffen. Fr. v. ordf. Elhel Persson, 
Britt Andersson, Sven E. Olsson, Anita Persson, ombudsman Per l. 

Persson, Malmö. 

Pigga åldringar säljer 
nu tjusiga handarbeten 

Den svåra konslen alt knyla ryarnaflor är verkligen 75-årige Julius Me
lander fin på. En stor malla knyler han på tre veckor sina 75 år till trots. 

. Här visar han upp en av sina mattor för fru Olivia Andersson, 77 år, 
som bidragit med ett flertal alsler samt fru Tea Larsson som hållit ett 

vakande öga på de flitiga pensionärerna. 

· Ni som vill göra ett verkligt fynd köp nu till juletid. Passa på till
fäll'et som bjuds tisdagen den 7 de c. Då ano.rdn.ar nämligen ålder
domshemmen i Skurup försäljning av handarbeten som utförts av 
åldringarna. BI. a. märks ett flertal vackra' ryamattor som 75-årige 
Juli\ls Melander skapat. 

Denna försäljning vid juletid har 
inte. m ånga · å r . på naeken men · h aT 

detta t ill t i'ots re9m blivit någo~ 'IV 
tra dition B ehiillnirigen av förra å rets 
försäljning blev omkring 3.500 kr 
och i år hoppas man på ett ännu 
bättre ·resultat. 

Det är ett fler tal alster som de 
pigga åldringar gjort för ihand un
der ledning av fru Tea Larsson.~ 
Förutom de tj.usiga ryamattorna 
märks ljusst akar, dukar , tabletter, 
brickor, korgar av peddigrotting och 

________________________________ ,mycket mera. IL------------------------------------------------------------



Planerare besökte Skurup 

Lokaliseringsorganisationen är en ny organisation hos Länsstyrelsen. Dir. för denna organisation i Malmö 
gästade på fisdagen Skurup, för alt få en orientering om blockets. i'ndusfrier. l konferensen ingick även 
en inblick om bl. e. bosladskvoten inom blocket. En rundlur i Skurup henn man också med. Planeringsdir. 
Torsten Burgren (i milfen), var mycket nöjd över del han s~g. Dessutom ingick KN :s ordf. i Skivarp Ragnar 
Andersson, KN :s ordf. i Rydsgård Erik Magnusson, kommunalkamrer Erling sigfridsson samt KN :s ordf. l 

Skurup Gunnar Larsson i ko~ferensen som hölls på kommunalkontoret i Skurup. 

Kontrollkretsarnas årsmöte Skivarps CUF -avdelning 
hade på söndagen sammanträde på 
Agården under ordförandeskap av 
Lars Gunnar Andersson, Norrbacka. 
5 nya medlemmar ingick i avdel
ningen. Kvällens viktigaste program
punkt var deltagandet i rikstävling
en Nordisk nutidsorientering. 35 av 
avdelningens medlemmar deltog i täv
lingen. Bästa resultaten bland senio
rerna: l) Lars Willner, Malmö, 29 p., 
2) Marianne Andersson, Norrbacka, 
26, 3) Gertrud Jönsson, Krågarp, 24, 
och Lars Gunnar Andersson, Norbac
ka, 24, 4) Per Arne Kristersson, 
Ramsbro, 20,5. Juniorer: Sven Börje 
Larsson, Skivarp, 37, 2) Kerstin 
Ewing, Skivarp, 29,5, 3) Matts Prahl, 
27,5, 4) Bo-Eskil Hansson, Skivarp, 
25, 5) Greta Sjövall, Mossby, 23,5. 
Ännu en tävling avverkades under 
kvällen och här blev de bäst place
rade: Seniorer: l) Per Arne Kristers
son, 2) Lars Gunnar Andersson, 3) 
Lars Willner och Marianne Anders
son, 4) Krister Andersson, 5) Lars 
Erik Andersson och Karin Jönsson. Några av "kontroll männen" samlade: Slående fr. v. agronom Albin Jöns- Juniorer: l) Gunilla Andersson 2, Ann Britt Persson, 3) Gert Lindstam, 4) son, kontro !lass. E. Persson, kontrollass. Gunnar Olsson. Sitlande fr. v. Eva Persson, 5) Inger Malmberg. kontrollass. Anders Andersson samt överass. Kaj ,B. Svensson. Sedan tävlingarna avslutats visa-l de o~bu?sml).n ,f'er Ingvar . Persson, Ett 150-tal medlemmar från kontrollbesiktningskretsarna 56 Slimmin ~a~o, f~en Från or.d ~ll han?ge, 60 Skivarp 61 · Kattlösa 94 Sö- derslätt samt 96 Häckeberga har haf ling en m~re~an~ skild~mg fr:~ · d d 1! • ' CUF:s farm 1 Et10p1en. Kvallen slots t en se van 1ga arssammankomsten. sedan med gemytligt kaffesamkväm. 

Förutom en del intressanta föredrag! om "Avkastningsresultaten 64-65". och/ att var krets hade grupparbete Agronom Sven Thorson, hushåll-Ir---------------förekom val av kretsombud till Mal- ningssällskapet Malmö pratade över 
möhus läns centrala kontrollförenings ämnet "Hö - ensilage eller briketter". 
centralstämma. Agronom Albin Jönsson, Skurup, höll 

överassistent Kaj B. Svensson, Sku- ett sakligt anförande betitlat "Exte
rup, höll ett uttömmande föredrag riör - kalvningssvårigheter". 



Skurupsfirma utvid_gar 
Bygger för 480.000 kr. 

Oder! Weberg ~lud~rar ritningarna till den ny11 · byggnaden 

Webergs Mekaniska verkstad i Skurup kommer inom kort att flytta 
in i nya moderna lokaler. Odert Weberg omtalar att ritningarna är 
klara och första spadtaget kommer att tagas i · denna månad. Verk
staden skall upprättas ' på industriområdet . och k6~r att kosta ca 
en halv nulj. kr. ' 

Fyra månader beräknas byggtiden är större maskiner som repareras. 
ta. Då har man moderna lokaler, Första spadtaget kommer som 
inrymmande verkstad, lager samt nämnts att tas i denna månad. Fyra 
kontor på en yta av 900 månader senare beräknas invigning
kvm. Dessutom har man till bygg- en av de nya lokalerna bli. I och 
naden- en tomt på 10.000 kvm, vii- med detta beräknas omsättning
ken behövs då det för; det mesta 1 en 'stiga med många procent. I 

/ 

l( vinnornas Marana ta 

Maranala har börjat med en ny popgiv: Husmödrar frälser husmödrar. 
Rörelsen håller på all bli kvinnodominerad och en ny våg är på väg. 
l_ dag reser 25 kvinnor landet runt och frälser medsystrar. Samtidigt 
~nns del endast 10 manliga evangelister. Följden blir ett kraftigt 
~kal medlemsantal och det är näslan endast kvinnor på mötena. Så 
var även fallet då Maranala gästade Skurup med predikan och sång 
och frälsning. Här flankerar evangelisterna Märtha Berg, Stockholm, 
och Marianne Sundin, Örebro, Skurupsfrun Fredrika Larsson. 



~!n~arligen bälsar nötkreaturen brikelter med tillfred tällelse, men 
forsaksre,ullalen får visa bur de kan bävda sig l konkurrens med andra 

konserveringsmetoder. 

Hos Blomdahls köper Ni 

marknadens ledande märke 
-med service 

Tänk på att radio , TV och bandspelare är 
artiklar Ni skall ha i många år. Ni bör där
för se till att inte endast få ett lågt pris, utan 
också framtida service. 
Vår serviceverkstad är utrustad med dom 
modernaste tekniska instrument och därtill 
skickliga tekniker som behövs för att 
snabbt och säkert klara av reparationer på 
Er radio och TV om den krånglar. 



Jenka för hela slanten 
på julskyltningsdagen 

. - . ~ 
Jenka för hela slanten var det i 

Skurup på julskyltningssöndagen. 
Krin~ julgranen på stortorget dan
sade man jenka i så lång rad så att 
man aldrig sett dess like tidigare i 
Skurup. Jerikaledare var Stig Llnd
stedt som på ett medryckande sätt 
fick alla att hoppa med i den ystra 
dansen. 
Inte bara de unga övade sig i jenka 

utan även de som kommit litet längre 
upp i åldersskalan rörde på . sin lur
viga ben. Festligt värre var det allt
så och även kommunen skall ha en 
eloge, ·förutom arrangörerna, för de
ras insats att ' få torget "dansbart". 

Det var inte bara jenka som loc
kade skurupsborna på denna trevliga 
julskyltningssöndag. Tvärtom var det 
mycket annat smått och gott som bi
drog till att påminna om att julen 
snart står för dörren. 

Lions club hade anordnat en jätte-tombola som snurrade över lördag Här är del · verkligt håll-i-gång på jenkan. 
och söndag och dessutom sålde man 1 är fördansare. 

Det är Stig Lindstedt s,om 

julkärvar. Lions bjöd även barn på · 
gratis bio vilket blev sannerligen l ~onstuts~_ällning .. På Svaneholm~ sl~~t 
mycket uppskåttat. Föräldrar och an- ~ppen ~or a~anheten. Den ar for 
dra vuxna slank nästan också in gra- ovngt oppen t1ll framåt nyår. 
tis de behövde nämligen endast be- Affärsmännen i köpingen · hade 
tala en låg- entreavgift som går till verkligen lyckats med att göra sina 
Lions hjälpverksamhet. Lions hade skyltfönster så attraktiva som möj
många järn i elden denna dag. För- ligt och det var inte gott om plats på 
utom de två nyss nämnda var deras trottoarerna framåt skymningen. 

Arrangörerna för alla trevliga in
slag under julskyltningssöndagen 
skall ha en eloge för ett gott arbete. 
Framför allt till eldsjälarna bakom 
verket nämligen köpmännen Knut 
Nilsson, Sven Persson samt jenka
dansaren Stig Lindstedt. 

u ..... MOR och BARN ..... u 
Barnen · glada 
då tomten kom 

Fru LILLEMOR BÄCKSTRöM, Anderslöv, med sonen SVEN 
JORGEN, 5 mån. (Foto: Sernert, S'kurup) l 

1 ... • •• 1 

Arets första jultomte i Rydsgård 
dök upp på lördagen tack vare 
Lottakåren, som lyckats engagera 
denna strängt upptagne man vid 
denna årstiden. 
Tomten ledde dansen lk'l'mg ~am.en 

vil!ket är ett av de traidli.tionel1la in
slagen i lottornas j'\rlmarlknoo som 
öppnades redan på iiredrug>en. Som si!g 
bör var artmosfären i lolkalen jruil.lilk 
tiilil. viiliket även de utställda l.Otteni
oclh tombolavdmsterna bidrog. 

Försäljningen :6i.dk gad fart redan 
premiärdagen oclh även 'll!l1Jder lfuda
·gen var llrommersen i fuill gå!llg. 

• 



Längsta jenkan i Skurup 

Jenkaledare Stig Lindstedt i täten på jenka-dansen. 

Lill-Babs har rätt. Det hon sjunger i en av sina jenkalåtar att man kan dansa je"nka oavsett åldern 
stämmer. Det bevisades i Skurup på julskyltningssöndagen .i går. stortorget i Skurup var framåt skym
ningen fullt av jenkande batn i alla åldrar, från de som just lärt sig gå till de som kommit långt över 
pensionsåldern. Jenkaledare var Stig Lindstedt och han fick verkligen flanörerna i köpingen att upp
söka torget och att därstädes inträda i den jättelånga jenkasvansen. 

sagostundsorkestern hjälpte till dessutom bjöd man alla barn på gra- framät skymningen var ganska upp· 
med musiken och även om inte alla tis bio, vilket blev mycket uppskat- tagna av flanerande s urupsbor. 
precis jenkade i takt så brydde ingen tat av barnens glada miner att dö-
sig om det, huvudsakligen var att det ma. 
blev den längsta jenkan genom ti- Affärsmännen hade på sitt trevliga 
derna i Skurup, ja varför inte i hela sätt gjort allt för att påminna om 
Skå,ne. den nalkande julen i form av trev-

Skurup bjöd förstås på mer än på ligt dekorerade skyltfönster. Att de 
jenka denna julskyltningsdag. Lions lyokats med sina ansträngningar -Var 
hjälpte till på många sätt att pämin- inte att ta fel på då trottoarerna 
na om att julen står för dörren. En 
av de större tombolorna som snurrat 
_i köpingen hade , man,anordnat ~~ 

.&j; z 

vuuKLeu 1u .u:~.uu Inea ;::-,u-u som vara. 

Byggnads final 
i skurupsavdelning l 

By•ggnads avd 107 i Skurup uppgå"' 
från och med den l janua..·i i Lunds 
storavdelning, Med anledning av 
detta hade man på lördagen i Sku
rups Fo1k·ets park en avskedsfest · 
för avd 107 med blomsterutdelning 
till veteranerna. 

Avd 107, Skurup, har varit en 
synnerligen aiktllv avdelning ända se
dan starten år 1949. 11 år senare an
slöt sig även murarna till avdelning
en och därmed ökades aktiviteten yt
terliga!'~!. 

Det blir från och med den l ja
nuari 1966 som 107 kommer att ingå 
.; L'unds storavdelning. En sektion 1 

kommer emellertid att finnas i Sku
rup och i denna har styrelsen följan-

l de utseende: ordf Kurt O""'ULL-"~~ 
Erik Kensmar sam t l<assi 
Stridsberg. 

Under lördagens avske< 
det mätningsman Sven Ha 
hö1l i ordförandeklubban. 



En historisk dag 
för avdelning l07 

!n iv ,tro inama inom avdelning 107, Erik Hansson, som 
varit med sedan shlrten 1949, får här en vacker blomslerkorg av mäf
ningJman Sven Hansson som höll i ordförandeklubban under avdel- · 

ningens sista möte på lördagen. 

Lörd. den 4 december var en historisk dag för byggnadsarbetarna i 
Skurup. Då höll man avskedsfest och dra~, g~völ med anledning av 
att Byggnadsavdelning 107, SkuriP, JlU går ipp i· Lun1s storavdelning. 

iDet är en avdelning som 1itmnå.ts de:ma blir KJurt Olsson .oridlf., l_t"fi~or, sedan 1949 OCib. under hela tiden va- Eru<k Kensma-r samt seik>r, HiJJdi!Illg rit en myeiket alktiv a'V'delDJinlg. 1960 Stridsbe11g. 

Julskyltningen i Skivarp 
Det dåliga vädret gjorde att det 

inte var så mycket folk på gatorna, 
men några hundra tappra trotsade i 
alla fall nu på sö~dagskvällen regnet 
och blåsten och dansade kring gra
nen på torget. Företagarna i Skivarp 
hade ordnat med musik och varm 
glögg till de äldre och tomtar kom 
med en hel vagnslast gottepåsar till 
barn som varit snälla. Affärerna 
skyltade vackrare än någonsin och 
i gästgivaregården serverades ett 
underbart gott hemlagat julbord. En 
tp}v-mannaorkester f' ån ,sJiivaw 
4H-Eubb spelaae i den mts'"my~hile 
matsalen gamla och nya melodier 
under köpman David Hanssons led
ning och detta förhöjde ytterligare 
den behagliga stämningen. 

Kyrkliga arbetsföreningen i Abbe
kås 

slöt sig murarna till aVIdelning OCib. Bä lörda-gen höll aVId~ens med
aiklfiiviteten blev om möjJ~gt större. lemmar aJV!Skedsmöte ror 10'11 Folkets 

har haft sm sedvanliga höstf~j
n.ing i församlmgssa-len i Albbe-kås. 
Pub.lålken var fiuHtaHg oah hälsa
des väillkloiiMJl'en · av kyl11wherde Algiile 
Eklda!lrl, sam sade sig llw;ppas auiktio
nen Slwhle ge :gott l!"esu1tat. Det gjor
de den oclkså- bättre än. :nå•gan gång 
förr. Alllkt1oTliSU!tro;pare var lantbru
lkalt"e Erilk BeiJJg;tsSOJil., öremöJ~a oclh 
lhan hade inga sVlådglheter att fiå 
PIUbldlken med piå 111J()1iema. Allt för 
det goda ändamålets Skcll, inlk.oms
terna går nämligen ut som ansl~g 
'till bl.a. sjömanshjäipen, sjöräddni!Illg
en, liu1Jhel1hjäl1pen . och tilll gamJa oclh 
sj'llllm iiiJOm orten. J?et &- ail.ltså även iinom Thcldö:r- Pa iik i Skurup och givetvds dracik x emngama som det ratM>naliseras. man gravöl. Blomstel'lrorgar utdela-

BY!glg;nadsaVIdelning 1071 Skump, går des till vetera111ema odh samtlåJga ' 
aHtså från den l januari 1966 upp i medlemmar blev aVitaeikade. Efteråt · l b k 
l.iunds storavdeln.iirug. En selktion k om- följde ett trevliigt samlk'V'äm till vi.l- Svao rt' fo·· r ant ru arna mer doclk att 1iinnas i Skiooup och Ii '!ket även fi!'luarna var !inbjudna. 
----------============------~~----~ 

Jag sitler där jag sitler, tyckles Irakforn och betupplagaren på bil~en 
o'Van mena. Del var lantbr. Sven Mårtensson, T~unnerup, Rydsgarp, 
som så oturlig! körde fast med ekipage! under söndagen då han var 
i arbete på ett betfält i-Grsjö. Trots försök med två trakt~rer samman
kopplade tyckades man inte få loss ekipaget under ~~n~agen och 
måndagen. På tisdagen gjorde man så ytterligare ett forsok, och se, 
då behagade Irakforn följa med. Del har sina problem alf v~ra lanl
brukare nu då de kör med sina maskiner på åkrarna och mken att 

bli fast på liknande säll är stor för dem. 



(} ~ 
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Br. Andersson ,har haft 
taklagsfest för nybygget 

Dir. John Vifot och försäljningschef .Nils tarsson studerar ritningarna till den nya lagerbyggnaden som 
synes i b a kg runden. 

AB Bröderna Anderssons gjute
ri, Skurup, hade i går kväll tak
lagsfest för sin nya lagerbygg
nad å Stäg. 427 B. Byggnaden 
kommer att kosta ca 200.000 kr och 
beräknas bli inflyttningsklar om
kring den l mars 1966. Det är en 
ganska stor byggnad det är frå
gan om och den blir på 1.200 kvm. 
Under taklagsfesten . framförde 
dir. John E. Vifot sitt hjärtliga 

l tack till byggmästare och arbeta- l k et efterfrågad och uppsk81!itad f öa· 
re för deras goda arbete. s1n ihäga avver<knil1lg oc!h sina ko;rta 

· Denna lage!'by,ggnaJC! kommer att ·kompailt!ta. och lätthanterHga 'ba!likar. 
innebära en betydlwgt jämnare års- SV€oia KomJbi säljes ihuV'lldsaikdi<gen 

· prodn.t,Miolll så att t. ex. pidk-.up til:l. maskinstationer och större gåll'
pressama kal!l färoLgtillvel1kas i .god dar, vHJka kräva mydket höi av
Hd under vintern ocih sedan leve- ve~kllling medalll den mindre p!'es-

1 reras tihl sköroen UnJder se>mmar- oc!h sen Svecia Junior for.tfara'Il!de är 

l 
semestermånaderna. den mest så1da till de medelstoa·a 

Direktör Vifot framhöll den stOil'a gå!'darna, vHka jru överväga till an
framgången med medeltrydkspres- talet, avslutade d1ir. Vifot ikwhlEf's 

l sen SveCJia KOIIIllbi villken blivit myc- tal. · 



Givande sammankon1st för 

1\/ Rydsgårds CP, CKF ~~~mm~~! 
~ P CKF och CUF har haft en givande 

S \ sammankomst på Rydsgårds gästis. 
Riksdagsman Torsten Larsson, 
Särslöv, höll ett intressant och 
mycket uppskattat föredrag. Han 
gick bl. a. in på jordbruksfrågor 
och talade om den nu pågående r 
jordbruksutredningen. 

Riksdagsman Torsten Larsson (siflande t. h.) i samspråk med Alfred 
Kristensson (siflande t. v.) samt Erik Magnusson o. Sven Bertil Persson. 

Han framhöll, att det nu blir någ
ra prövningarnas •år för lantbrukarna 
på grund av den nu rådande pris
utvecklingen. Riksdagsman Larsson 
kom givetvis även in på inflationen. 
Här sade ·han, att socialdemokra
terna inte vågar stoppa inflationen; 
då de i så fall mister röster. Her
manssons och kommunisternas bety
delse för socialdemokraterna fram
höll han även och fortsatte med att 
tala om, att regeringen är rädd för 
att kommunisterna skall gå mer åt 
fick. även reda på, att 41 procent av 
centerpartiets väljare är arbetare och 
tjänstemän. Riksdagsman Larsson 
avslutade sitt tal med att uttala sina 
förhoppningar om att en borgfred 
slöts mellan de borgerliga partierna, 
dock ingen valteknisk samverkan 
utom i vissa undantagsfall. 

s+ 
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.fru ULLA ANDERSSON, Ge111arp, med sonen ROBERT, 7 mån. 

(Foto: Sernert, Skurup) 



Skurup f!Xpanderar kraftigt 
Stor byggaktivitet råder nu 

l 

En stor byggaktivitet' råder nu i Skurup. Hos Skurup-verken reser sig den stora lagerbyggnaden. Bröderna Anderssons nybygge på ·öster är också på god väg att färdigställas och Tamö-Betongs nya fabriksbyggnad har tak och väggar rests. Det är ganska förvånansvärt hur mycket som kommit till i Skurup den senaste tiden. På Fridhemsområdet håller man på med avslutningsarbetena på enplanshu
sen. Om detta område kan SkD omtala en glad nyhet: kvoten har man just fått utökad med 14 lägenheter för detta år. Sedan arbetas det ju för fullt på länssjukhemmet, läkarstationen och ålderdolljlshemmet. 

Det blir en synnerligen vacker och , 
anslående bostadsform på Fridhems
området. Lägg därtill byggandet på 
industriområdet har man bara att 
konstatera att Skurup fortsä·tter att 
växa i en ganska så snabb takt. 

Två andra byggen som kanske 
snart kommer i gång är dels sea
niabilars planerade bygge (här är 
det ett överklagningsärende som lagt 
hinder i vägen) och dels väntar Do
mus på klarsignål från länsarbets
nämn.den angående Domusbygget 
vid Femkorset. 

UTöKADKVOT 
En glädjande nyhet har stiftelsen 

Skurupshern fått fö!" någia dagar 
sedan. Man fick nämligen lov .att 
ornedelbart börja arbetet med upp
förandet av ytterligare 14 lägenhe
ter på Fridhemsområdet Alltså fick 
de lägenhetskvoten utökad med 14 
och har för H.:i ; ltså fått kvoten ut
ökad till 39. 

FRIDHEMSOMRAD ET 
Fridhemsområdet är som bekant 

inget litet projek•t .. Det blir hus om 
två lägenheter i varje och i februari 
1966 står de första husen färdiga 
för inflyttning. Nästa års kvot som 
stiftelsen fått sig tiJldelad är 36. 
Detta räcker inte till behovet på 
långa vägar utan man skall försö
ka få kvoten utökad så att man kan 
bygga två kvarter till under nästa 
år. 

El! av de stora glädjeämnena för Skurups del under 1966 blir ålderdomshemmet när del slår färdig!. 
Kommunen håller nu på med alf lägga avloppsledningar. Även länssjukhemmet och läkarstationen fill

hör de stora glädjeämnena. 

l.iO. BOSTADS. SöK NDEN l stadskvoten utöknd från 40 till 80 l Det är inte bara bostadsbyggan- tigt. Alderdoms~emmet tillhör ock-F '" .. d h så att man kan bygga mer under det som fO'.rtskrider i snabb takt. så ett av de stora glädjeämnena in-b ~rd , n.~~va~an f~ tar ~an ca 150 1966 på Fridhemsområdet. Även industrierna expanderar kraf- för 1966. Detta kommer att inrym-os a 550 -~n e oru om _e som re- · ma 56 vårdplatser och är kostnads-dan fåobt lagenh~ter på .~ndhemsom- beräknat till· ca 2,5 miljoner kro-rådet. Antalet sokand~. okar per må- nor. Vårdavdelningar kommer att ta nad med 10-15 varfor behovet av 1 9"" k · tr h ·· · t l'" nh ·· . .ro vm 1 u ymme oc ovr1ga u-age · eter ar mycket stort. HöGA HYROR rynunen blir på sammanlagt 1.150 
LYCKAT MED SMAHm: 

Att bygga småhus har slagit väl 
ut i Skurup. Vi bygegr hyreshus på 
längden i stället för på 'höjden sä
ger man från Stiftelsehåll. Detta har 
också slagit mycket väl ut och sär
skilt nöjda är givetvis familjer som 
har småbarn och mycket nöjda är 
också de äldre. 

6 MILJONF.R 
.Som nämnts är det inget litet 

projekt detta på Fridhemsområdet. 
Kostnaderna är beräknade tiH ca G 
miljoner kronor. En de~ bekymmer 
har man. Grund:!;(khållandena är in
te de allra bästa och redan nu för
utser man att det blir stora kost
nader i samband med detta. En 
grundundersökning pågår och stif
telsen räknar med ersättning för 
denna undersökning och de grund
förbättringar som måst göras. Ett 
annat bekymmer man har är liksom 
på många andra platser ' i Sverige 
kostnaderna och i samband därmed 
de relativt höga hyrorna. 

l Från stiftelsen säger man så här: 
Med den utveckling byggnadskost
naderna har tagit blir det så att 
hyrorna blir för höga för en del 
som är i stort behov av större och 
bättre lägenhet än de nu har, vilket 
är mycket ~igt. 

2U LAGENHETER 
Stiftelsen Skurupshem har när 

Fridhemsområdet är' ut byggt sam
manlag·t 241 lägenheter plus andra 
lokaler som garage etc. Inför 196ti 
hoppas man att kommunen får bo-

kvm. 
Ett annat stol't glädjeämne är gi

vetvis länssjukhemmet och läkarsta
tionen. 

EGNAHEM 
Under 1966 kommer det att byggas 

endast ett fåtal Egnahem i Skurup. 
De bygges i kvarteren Egon, Jonas, 
N o re och Dana. Anledning·en till att 
det inte bygges flera Egna Hem är 
att. bostadskvoten som kommunen 
fått sig ti!Jdelad för 1966 inte räc
ker till mer. För at t Stiftelsens 
byggnation på Fridhemsområdet inte 
skall komma att bli dyrare än vad 
som från början var planerat så 
måste de få den största delen av 
den tilldelade bostadskvoten. Kom
munen hoppas dock ait få kvoten 
utökad med 100 procent. 



INDUSTRIERNA BYL.uER 

Industrierna i köpingen expande
rar kraftigt. Dock hindras de till 
stor del att expandera så pass myc
ket som de vill. Anledningen är att 
de inte kan få tillräcklig arbets
kraft och detta beror på att det 
inte finns några bostäder. 

Tamö-Betong som tillverkar fär
diga betongvaror bygger en fabriks
byggnad på 1.000 kvm. Väggar och 
tak har just kommit ;på plats. 

Skurup-verken bygg.er en lager
byggnad som skall l:li 16 m bred och 
68 m lång. Byggnaden är avsedd att 
inrymrna reservdelar bl. a. för Sku
rups egen produkiion. Med alJ.a in
re-iningar är ' bygnaden kostnadsbe
räknad till ca 700.000 kronor. Be
räknad inflyttningsdag är den 10 ja
nuari och allaredan d·en 20 decem
ber skall man börja montera hyn

ställningar. 
Bröderna Anderssons byggnad på 

öster är också på god väg att fär
digställas och sedan får man hoppas 
att scaniabilar och Domus får sina 
pr~blem med byggnationen i Skurup 
löst på bästa sätt. 

överhuvud taget är det ganska 
förvånansvirrt hur mycket nytt som 
kommit till i Skurup på kort tid. 
Ännu mera lär det finnas om något 
år och för att industrierna skall 
kunna expande~a i den utsträckning 
de vill och för samhällets framtida 
bestånd är det endast att önska så
väl kommun so mindustrier lycka 
till i kampen · om en större tilldel
ning av bostadskvoten. Den 100-JUO
centiga ökning de boppas på hoppas 
vi också på . .. 
är man bara pigg på att arbeta så 
går allt bra avslutar de gemytliga 
Skumpsbryggarna. 

•••••••••••••••••••••••• 1 

Sarilslövs dike 
måste fördjupas 
Saritslövs dike i Skurup har länge varit ett omdiskuterat ämne. 

·Under årens lopp har behovet av att fördjupa diket blivit större 

och har man inte frågan löst om några år kan man komma i något 

som kan betecknas för katastrofläge. Anledningen är att diket inte 

räcker till när regnvattnet blir tio gånger mer än spillvattnet. 

Vattnet från de östra delarn~ 
av köpingen rinn1!r med självf,all 
direkt till avloppsreningsverket me-

dan resten av köping·ens vatten går 

till pumpstationen vid Svaneholrns

vägen. 

stiger tio gångert spillvattnet rinner 
ut i Saritslövs dike. 

Problemet ligger inte i vatten
mängden ty även om den inte ökar 
så ökar intensiteten och d·et är då 
problemen uppstår. 

UTREDNING 
Till pumpstationen kommer vattnet 

via en brunn och därifrån leder ett För 1?-ågra år sed~ b.?rjade. man en 
.. 1 .. . . .. utr·edntng om Santslovs dtke och 

ror som ar 1,4 m 1 dtameter. Nar den har nu utmynnat i att man skall 

det är normalt torrt väder uppstår fördjupa diket på en sträcka av ca 
inga problem utan det är först när .500 m. Det skall bli en genom
det regnar. När regnvattnet över- snittlig fördjupning på 80 cm och
stiger <tio gånger spillvattnet från är frågan inte löst inom de närmaste 
köpingen rinner vattnet inte från åren och bebyggelsen fortsätter i 
brunnen till avloppsreningsverket samma takt kan man komma i ett 
utan den mängd vatten som över- katastrofalt läge. 

Kommunaldirektör Bertil Dalsjö studerar den nu uppgjorda profilen 

över Sarilslövs dike . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
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LIBANON lockar nu för Skurupspar 
som rest runt EUROPA 21 gånger 

Makarna Sture och Karin Kullenberg diskuterar nästa års resa framfö den imponerande samlingen av 

re sea lbum. 

Att resa är vårt liv, allra helst med bil framåt vårkanten så man verkligen kan se den underbara natu
ren, omtalar dir. Stu~e Kullenberg och makan Karin. Sedan 1930 har de rest runt i Europa och Atrika vid 
21 olika tillfållen och för varje resa har dir. Kullenberg lagt upp en trevlig bildberättelse i album. 38 rese
album talar sitt tydliga språk om vart semestertripparna har gått och vilka olika platser och sevärdheter som 
beskådats. Många trevliga episoder har ~e varit ute för men som tur är aldrig någon direkt tråkig. 

1930 åkte de på sin första resa till
sammans och givetvis var det då 
bröllopsresan. Därefter har många 
resor gjorts och ett stort antal län
der har beskådats. Intresset att på 
ett lättöverskådligt sätt med bilder 
skildra de olika reserouterna fick 
dir. Kullberg för ett tiotal år sedan. 

HJÄLPSAM POLIS 

ter- och vilasynpunkt anser vi att 
Schweiz är, och då staden Lugano. 
Där är det lugnt och skönt och na
turen är otroligt vacker och har 
mycket att bjuda på. 

38 RESEALBUM 

Intresset för att i ord och bild 
skildra resorna fick dir . Kullenberg 
för ett tiotal år sedan. I 38 rese
album har han lagt upp de olika re
sorna i trevlig stil. Varje . resa krä
ver sin andel och det är ofta som 
en resa tar mer än ett album i an
språk. Egypten t . ex. kräver inte 
mindre än tre. Alla bilder är i färg 
och till varje foto ·finns en utförlig 
beskrivning om vad och var det är. 

läsa en tidning och passa på att röka 
samtidigt och det är man inte bort
skämd med att kunna göra i vattnet 
här i Sverige. 

Att det är ett reseälskande ·par går 
inte att ta fel på om man vandrar 
runt i den tjusiga lägenheten. På en 
vägg har de nämligen satt upp för
storingar från de mest sevärda plat
ser de besökt, allt med utförlig text. 

Det är inte många som lägger ner 
sådant stort arbete med att klistra 
in och i ord skildra sina resor som 
dir. Kullenberg gör och vi hoppas 
att det nya året skall ge makarna 
ännu en trevlig resa med må'nga 
vackra bilder i ett nytt trevligt al
bum. 

Allaredan under deras första resa, 
bröllopsresan, råkade rnadcarna u t 
för en trevlig episod. Sent på natten 
anlände de till Miinchen i Tyskland. 
Av någon anledning hade de inte 
beställt hotellrum. Dir. Kullenberg 
berättar: - Vi gick från hqtell till 
hotell men det fanns inga rum le
diga. Till sist såg vi en polisstation 
där flitens lampa lyste trots den se
na timmen. Vi gick in och förklara
de vår situation för polisen men han 
kunde endast beklaga och berättade 
att det var i stort sett omöjligt att 
fl tag i något hotellrum. Men, sa 
han, ni kan få övernatta hemma hos 
m ig. Jag skall bara underrätta min 
fru. Sagt och gjort, polisen ringde 
frun men då sade hon att i stället 
för att makarna Kullenberg skulle 
ligga i gästrummet så flyttar vi dit 
och så får de svenska gästerna överta 
vår sängkammare. Finns det vänli
gare människor? undrar dir. Kullen-

Allt är i ordningsföljd efter band ,.----~~-==='------
som routen varit upplagd. Det är 
ett fantastiskt arbete som nedlagts 
på albumen, men det är det värt, 
tycker makat·na. Dessutom har dir . 
Kullenberg en hel vägg på kontoret 
upptagen av en karta på vilken han 
själv ritat in Ile olika resorna. 

VI OCH VARA BARN 

Det är inte bara resorna som ma
karna lagt upp som bildberättelser. 
A ven barn och barnbarn och deras 
uppväxttid har man skildrat i nio 
album, likaledes är här alla foton i 
färg. I dessa album återspeglas upp
växttiden för såväl barn som barn-

--""---------..:.....-----1 barn och man kan praktiskt tage~ 
följa deras Jivs olika skeende pA ett 
intressant sätt. Till mycket stor del 
beroende på dir. Kullenbergs stora 

------------------------- intresse för denna hobby. 



öVERRASKNING 

En annan trevlig episod hände pa
ret i Spanien, närmare bestämt Tos
sa. Fru Kullenberg berättar: - Vi 
kom dit vid middagstid och skulle 
parkera bilen. Endast en plats fanns 
ledig på torget och där ställde vi 
naturligtvis bilen. Mittemot detta 
ställe ledde två hjulspår ut i en åker 
men vi kunde ju aldrig föreställa 
oss att det var en väg eller liknande. 
Efter en halvtimme kom vi tillbaka 
till bilen och döm om vår förvåning 
då det på vindrutan står en lapp 
.skriven på ren skånska: Så när går 
det att parkera himma på gåren, 
men det går inte här i Tossa. 

GOTT ANSEENDE 

Under de 21 resorna har de givet
vis råkat ut för många andra trev
liga inslag. Något som är genomgå
ende i de flesta länder är att sven
skarna har ett mycket gott anseende. 
över allt har de blivit bernötta med 
gästvänlighet och glatt humör. 

F A VO RITLÄNDER 
Givetvis får man några favoritlän

der under alla resorna, berättar ma
karna. Ur historisk och fotografisk 
synpunkt är det framför allt Egyp
ten och Grekland som ligger dem 

· varmt om hjärtat. Libanon är bäst 
ur biblisk synpunkt, tycker vi men, 
fortsätter makarna, bäst ur sernes-

HELST MED BIL 
Med undantag för resorna till 

Egypten och Libanon har vi företa
git alla våra resor med bil. Vi tyc.
ker det är trevligast att bila då man 
på så sätt hinner se mera av de oli
ka sevärdheterna och så är man ju 
inte bunden av olika tider. Det .bru
kar bli mellan 501}.-800 mil på våra 
resor men vad gör det när vi älskar 
att åka bil, säger paret. Vi brukar 
va1·a i väg ca en månad, berättar fru 
Kullenberg, och då åker vi oftast , på 
våren, men det har även hänt att vi 
åkt på hösten någon gång. Det miss
tag vi gjorde i Miinchen på vår bröl
lopsresa trots det lyckliga slutet, att 
inte beställa rum, gör vi aldrig om, 
säger dir. Kullenberg, utan numera 
beställer ·vi alltid rum i förväg. 

MANGA S6UVENffiER 
U n der alla dessa resor har vi fått 

med oss en hel del souvenirer hem, 
berättar fru Kullenberg. Vi har t. ex. 
olika stenar från de flesta länder. 
Lava från Vesuvius och stenar från 
Döda havet ingår bl. a. i samlingen. 
I Döda havet badade vi också1 säger 
dir. Kullenberg, och det var gan-, 
ska fantastiskt. Man kunde nämligen 
ligga alldeles stilla på vattnet och1 

BRYGGER SJAL V 
Svagdrickan brygger vi själva 

men övrigt t.ex. läsk och pilsner 
köper vi från andra s,tällen. Anton 
Nilsson fortsätter: Vi har under 
alla åren haft våra kunder i Sku
rup och på en omkrets av ca två 
mil och det har vi fm:tfarande. En 
av anledningama till att produk
tionen måst 'lliva mind1·e är att 
läsk och pilsrier gick fram så kraf
tigt under krigstiden. Då fanns det 
ont om kaffe varpå läsken blev allt 
mer populär och sedan har inte 
svagdrickan lyckats ta tillbaka den 
läskdrickande JlUbliken i lika stor 
utsträckning som förr. 

HON BRYGGER -
HAN KöR UT 

För bryggandet svarar fru Berta, 
medan Anton har fullt upp med att 
köra ut drickan till kunderna. Till 
sin hjälp med bryggningen har fru 
Nilsson bl.a. ett jäskar, ett mäskekar 
samt pumpar som sköter om att 
drickan forslas från maskin till rna
skin. Att få fram ett brygd tar om
kring en dag och sedan skall det 
jäsa två, tre dagar. Ett brygd om
fattar 1.200 liter. 

GAMLA GODA TIDEN 
Anton Nilsson var som nämnts 

med redan på den gamla goda tiden. 
I början körde vi ut svagdrickan 
med häst och vagn men redan 1922 
fick vi vår första lastbil. Vi var en 
av de första som hade lastbil i Sku
rup omt~lar Anton Nilsson. Det var 
en sådan med hel- och halvfart. 

l 
Personbilar fanns del erneilerlid l 
ganska många redan pil den tiden 
fortsätter Anton Nilsson. Det var 

1 andra tider även på annat sätt än 

Svagdricka är vårt liv 
tyck.er mal{.arna Nilsson 

Anton Nilsson är ett namn som mah gärna förk nippar med svagd ricka. 

Att bry~ga svagdricka har varit deras liv sedan 1942. Vem det handlar 
om kan säkert alla skurupsbbr gissa utan någon större svålighet. Rätt, 
det gäller Anton Nilsson med fru Berta som under mänga år har leve
rerat svagdricka till Skurup med omnejd. Fru Nilsson ~tår för bryggan-
det medan Anton sköter resten, dvs. kör ut drickan till kunderna. Ca 
50.000 liter dricka brygger de per år men i början var efterfrågan be
tydligt större, eller mellan 150-200.oqo liter. 

1942 övertog Anton ~ilsson bryg
geriet efter sin fader som haft det 
sedan 1919. Till en början var Antons 
broder med om att brygga men se
dan var Anton Nilsson med maka 
ensamma om bryggeriet och har varit 
det till dags dato. Anton Nilsson har 
nu varit bryggare i inte mindre än 
46 år och man kan alJ.tså säga att 

då det gällde transporterna. Det 
fanns inga flaskor på den tiden 
utan det var träkar om 10, 20 eller . 
30 liter Nu är det ju som bekant 
flaskor från l till 5 liter. 

TRIVS UTMÄRKT 
Vi har fullt upp att göra fort

sätter de båda bryggarna. Vi trivs 
med att arbeta och tur är det för 
det hade varit mycket värre om 
det hade varit på andra hållet. Men han verkligen kan sitt gebit. l 

SVARA TIDER , ~------------------------
Det är _inte samma tider nu som 

förr. I början när vi hade bryggeriet 
bryggde vi mellan 150.000 till 200.000 
liter svagdricka omtalar makarna 
men i dagens läge är årsproduktio
nen inte mer än 50.000 liter. Det är 
ont om marknad och desto mera 
gott. om konkurrenter vilket har 
gjort att många mindre bryggerier 
måst lägga ner rörelsen, fortsätter 
Anton Nilsson . 



Skurups kommunalmän: 

Större hostadskvot nödvändig 
för köpingens fr amtida Utveckling 

' l 

är 

Vi står snart framför tröskeln till ett nytt år och därmed är vi inne på våra önskningar för år 1966. SkD har känt några kommunala för
troendemän på pulsen angåemJe deras önskningar om vad 1966 skall föra med sig. Samtliga år optimistiska och ser framåt med stor tillförsikt 
på det kommande året. Några saker som ligger de flesta varmt om hjärtat är att frågan om ny polis- och brandstation får sin lösning samt gi
vetvis att kommuner• lyckas få en större bostadskvot sig tUldelad. En annan hög önskan är att formerna för blocket skall klarna. Det stora 
glädjeämnet tycks doc}{ vara ålderdomshemmet och · länssjukhemmet 

Anmärkningsvärt är att kommunal-· ringa bostadskvoten vi fått oss till
m~nnens önskning!:lr i stort överens- delad är alldeles för liten vilket gör 
stammer med allmanhetens. Att kom- 1 .. • 
munen får sig en större bostadskvot att samhallet mte kan expandera som 
tilldelad ligger ju i gemene mans in- köpingen skulle kunna i övrigt då 
tresse liksom ock polis- och brand- industrierna har ett stort behov av 
station för att ta några exempel. 
Glädjen över det nya ålderdomshem
met är inte heller att ta fel på bland 

att Ofdna bostäder åt sina arbetare. 1 
• 

r~gnigt och kallt i vattnet utomhus. 
Då-kan det vara skönt att få lära sig 
simma i ett tempererat vatten. Om 
det nu blir storkommun är det nu
varande kommunalhuset för litet och 
ett nytt behövs. En stark önskan är 
att få en ambulans stationerad i Sku
rup då det är lång framkörningstid 
från Ystad eller Lund. Beträffande 
en Ungdomsgård önskar jag· att cen-. 
trala byggnadskommitten undersöker 
vad slags lokaler som finns lediga, 
då man bör ta tillvara det man 
har. Dessutom hoppas jag att former
na för blocket klarnar under 1966. 

allmänheten. 
Det är sju kommunala förttdende

män som vi har bett uttala sina önsk
ningar om vad som skall hända un
der 1966 och vad de hoppas på k6m
mer hä~: 

Kommunalnämndens ordf. · Gunnar 
Larsson: Inom det kommunala är vi 
väldigt optimistiska inför 1966. Det 
skall bli ytterligare ett steg framåt 
för samhället inom alla områden, t. 
ex. den livliga affärsverksamheten, 
goda sysselsättningsmöjligheter, hopp 
om att få bygga tillräckligt med bo
städer och en fortskridande utveck
ling inom gatu- och vägväsendet. Ett 
av de stora glädjeämnena är givet
vis det nya ålderdomshemmet. Vi 
hoppas dessutom givetvis på ett gott 
samarbete med grannkommunerna i 
blocket så att det även blir ett fall 
framåt för hela bygden. 

Men det är givetvis ocl<;så många 
positiva saker som kommet att hända 
under 1966. Det nya ålderdomshem
met är ett steg i rätt riktning. Un
der året kommer det även att bli 
en förbättring av gat~r så att endast 
smärre asfalteringsarbeten kvarstår . 

. Det är härigenom en betydande ka
pitalinvestering som man. kan se en 
ände på. Bland det mest positiva är 
också industriernas expansion, ingen 
nämnd, ingen glömd. Dock hindras 
de att bygga genom att man inte får 
tillräckligt med bostäder. Även läns
sjukhuset och läkarstationen tillhör 
förstås glädjeämnena och sedan hop
pas jag på att' förhandlingarna om 
ett nytt kommunalhus leder till ett 

· positivt resultat. 

Kommunalingenjör Bertil Dalsjö: 
Jag hoppas att utvecklingen fortsät
ter i samma takt. Tack vare ett ökat 
förstående från kommunalnämndens 
sida ser jag optimistiskt på det kom
mande året, eftersom den tekniska 
avdelningen fått större resurser. Jag 
hoppas även på en lösning av trafik
frågan kring :l'emkorset, åtminstone 
dess första etapp hoppas jag blir fär
dig. Denna innebär avlastning av tra
fiken från N orregatan till den av väg
förvaltningen planerade sträckan över 
Sandåkravägen delen Föreningsgatan 
-Sandåkra. Dessutom hoppas jag att 
frågan om Saritslövs dike får en lös
ning. Kommunalnämndens v. ordf. Edvin 

Ahfling: Jag ser optimistiskt på 1966. 
---~------~-~------, Har förhoppningar om att förhand

lingar om ett kommunalhus blir po
sitiva och att såväl polis- som brand
station kan inrymmas i detta. I sam
band härmed har jag ett starkt ön
skemål om att få en ambulans sta
tionerad här i Skurup. Ålderdoms
hemmet är ju på väg och det är ett 
stort glädjeämne. Jag hoppas a~t . det 
sedan går att ordna en Ungdomsgård, 
eventuellt i något av de ålderdoms
hem som sedan blir lediga. Ett· stort 
önskemål är att Veberödsvägen ·och 
vägen mot Ystad blir klara samt att 
Saritslövs dike får sin lösning en gång 
för alla. stortorget hoppas jag blir 
iordningställt om inte helt så i alla 
fall en bra bit på väg, vilket nu 
skall kunna realiseras. Dessutom be
höver vi bygga ut si<olan med tanke 
på grundskolan och så 'finns det ett 
mycket starkt behov av att få en 
större bostadskvot 

Som synes är det en lång lista med 
önskningar sorti de kommunala för
troendemännen har satt upp. Några 
fantasiillusioner kan man emellertid 
inte säga att det är. Tvärtom verkar 
det vara i realiteten genomförbara 
saker som önskas. Vi hoppas . med 
dem att deras önskningar går igenom 
för Skurups framtida bestånd och 
även bygdens fortsatta utveckling åt. 
!rätt håll. 



· Byggnadsnämndens ordf. Knut 

Madsen: Att bo i Skurup och ·arbeta . 

i Malmö äi fel. Jag vill att det skall . 

Vl\ra ett aktivt samhälle där folk bor 

och arbetar så att a~färsmännen får 

fart på sin försäljning. Dessutom 

h?ppas ja~ på att vi får bygga spe
ciellt bostader. Jag hoppas att vi får 

kvoten utpkad . till 80 i stället för 4{), 

Industrierna behöver mer . folk men 

·kan -inte få det om inte det blir en 

inflyttning, Därför tror jag på en 

utökad bostadslcvot med ioo procent. 

Centrala byggnadskommitten gör nu 

upp en byggnadsplan och tack vare 

den så vet· byggnadsarbetarna att det 

i Skurup planeras på ett yettigt sätt 

så att det är arb~te till dem och . där-

<. med åkei~e inte · till ;Malmö... för att 

årbeta' .utan, · stänna;- i Skurup, Jag 

So~ialnämndens och centrala bygg .. . hoppas även att vi kari håUa skatten 

nadskomnrlttens ordf. Torsten Hans- nere vid 18 kr. under de närmaste 

son: Det är idel opti~sm. Jag syss- åren. Om folk ·flyttar. in till köpingen 

lqr mest med det soc1ala och det nya får , affärsmännen f" "ttni 
ålderdomshemmet blir en glädje när . s orre omsa ng 

det står klart. Det blir då bättre för- vilket hjälper till att hålla ' skatten 

hållanden för de äldre. De får 1- nere vid . 18 . kronor under de när

r11Ilt'lnare i stället för 2-rummare, de1 
blir bättre vårdmöjligheter och gi·lr-- - =="""'""'""""'"'""-======:!, 

bättre trivsel för åldringarna. 
hoppas även på lämpliga tomter 

så att brand- och polisstation kom
mer i gång att byggas, om inte i år 
så i alla fall att planerna ligger fär-

Ett annat starkt önskemål är 
vi får en ambulans stationerad 

Skurup. 

(ildringarnas arbeten 
lockade många köpare 

Inger Olsson, BirgiHa Olsso,n samt Ulla Ekdal väljer bland de många 

fina alstren. Fru Tea Larsson (1_. h.) som varit ledare för åldringarnas 

handarbele talar om vem som gjort vad. 

De han,darbeten som utförts av· åldringar på ålderdomshemmet l 

Skurup rönte stort' intresse vid försäljningen på tisdagen i Försam

lingshemmet. På kort tid var de flesta alstren sålda, och behållningen 

uppgick till c:a 3.000 ki-. 

Denna försäljning vid juletid av · säljmilgen tog sin början vid 15-tiden 

handarbeten från ålderdomshemmet och fram till kl. 17 var mycket .folk 

har inte många år på nacken men i- cirkulation i försäljningslokalerna. 

har trots detta blivit något av en De många alstren fann dock snart 

tradition. Att det är en populär så- sina nya ägare, varför kommersen 

dan märktes på den stora skara köp- mattades fram emot 17-tiden. 

lystna, som sökte sig till Försam- Behållningen blev c:a 3.000 kr, allt

lil}gshemmet. . så i stort sett som förra året, och 

. Samt~iga alste_r ~önte stort intresse, att så'väl åldringarna som övriga för 

mte mmst de tJUsiga ryamattor, som handarbetena ansvariga kände sig 

75-årige Julius Melander knutit. För- nöjda, var inte att ta fel på:. 

'l~ 



Skurupsflicka på språkstudier 
_förälskad i tama chinchillor 

• På Skönabäcks säteri norr om Skurup går en ung 

flicka och drömmer om chinchillor. Det är Juliana af 

Ugglas. Hon besökte under trefjärdedels år Bretagne 

i Frankrike och kom därvid att närmare bekanta sig 

med de små lustiga djuren. Men varken friherrinnan 

Erna af Ugglas eller brodern Peder delar hennes åsikt, 

så det blir förmodligen ingen chinchillafarm på Sköna-

bäck. · 

* Låt oss börja med att påpeka att - Chinchillan är ett i många av

det här inte gäller kaninrasen chin- seendi!n underligt djur, berättar Ju

chilla utan ett från Sydamerika för- liana. Djuren lever i grupper på fem, 

modligen härstammande gnagarsläk- fyra honor och en hane. Hanen upp

te. De hiir till familjen harmöss. vaktar sina fyra hustrur och håller 

Djuren är 30 cm, har tjockt huvud sig t o m med en älsklingshustru. 

med rundade breda öron, färgen är - Varje hona har egen bur, men 

silvergrå, när de äter sitter de som hanen kan genom en speciellt för 

ekorrar. Svansen är snarlik en ekor- honom avsedd Öppning hälsa på sina 

res. Den har en viss lyftning uppåt. hustrur. Dessa hindras att komma ut 

* Efter denna presentation av älsk- u:, sit~ rum genom en ring som de 

lingsdj uren är det förmodligen god bar krmg halsen. . .. 

tid att presentera deras beundrarin- - Man .. ans~r att dJur ~~d .. mork 

na. Juliana af U gg!as, 18 år, skulle ryggr~d ar vardefullast. D~rfor g~r 

alltså till Frankrike för språkstu- man m . for denna typ. Skmnen ar 

dier. Hon hamnade av en ödets nyck emell~rtld mycket dyra. så man .an

i Etables-Sur-Mer i Bretagne. Hen- ser det knappa.~t som någon ;tramtl~s

nes värdinna hade uppfödning avlsy~sla att ..1 s.torre skala dnva chm

avelsdjur av chinchilla-rasen som ch1ll~up~fodnmg. Men som en hob

hobby. Ett 150-tal djur f~ns i bu- by v1d s1~an om annat k.~n det v~ra 
en både mtressant och lonande fod-

rarna. krok. 

Chinchillahona med unge. 

- Bara inköpet av avelsdjur är 
kostsamt. I Frankrike ger man om
kring 1.000 franc för ett förstklassigt 
djur. I Sverige lär priset ligga vid 
ca 700 kr. 
* Men det blir som sagt inte nå
gon chinchillafarm på Skönabäck. 
Mamma Erna funderar emellertid på 
att än en gång sända Juliana på 
språkstudier. Vart är för tillfället inte 
avgjort. 

- Sommaren i Frankrike var för
resten lika dålig som i Sverige, sade 
Juliana efter en blick på det disiga 
skånska decembervädret. 

Ju!iana of Ugg!as drömmer om en egen chinchi!!afarm. 



MARI-LOUIS LARSSON: 

byggnadsingenjör och husmor. 

l •• 

A ven på lanthushållsskola 
kan det bli stor julruSh 

På lanthushållsskolan l Skurup 
kör man nu för högtryck. Den 17 
december är det tid för avslutning. 
Pågående kurs har 37 elever från 
olika p'atser l södra Sverige. När
ke och Västmanland är de nordli
gaste landskap som reprt~senteras l 
skolan denna gånt. Kurserna. om
fattar 21 veckor. 
Bland ·eleverna befinner sig en 

kvinnlig byggnadsingenjör, fröken 
Mari-Louis ;Larsson. 

- Jag tyckte jag 8kulle •kaffa mig 
lite utbildning för husligt arbete, sä
ger hon. ..\n har jag inte 1ölct ar
bete utan kom hit dir-ekt från •tu· 
dierna l M11Jmö. · 

- -., 

- Om det lyckas har jag tänkt 
ägna mig åt småvillabyggen, det blir 

l,_------~=======..kanske till att börja med på ett rit
kontor. Men oavset t hur starten blir 
så har jag lärdomarna härjfrån att 
falla tillbaka på. 

- Det är viktigt att veta hur et t 
kök fungerar, vilka krav som ställs 
på det och vad man .kan göra för 
att underlätta husmoderns arbete. 

Mari-Louis kommer från Hedeberg 
utanför Ystad. Som sällskap på ku~- Britt-Marie Albinsson, Götebo1·g, och Gun Nilsson, Lund, M r redan 
sen har hon bl a sin syster Ragn-
hild som skall bli sjuksköterska med börjat tänka på julen. Djuren har de gjort på kur~en. 

tiden. 
I övrigt siktar elE've~na mot en rad Elisabeth Schartau, och det är att vi arbetsmaterial. Det betyder en må

olika yrken för vilka kursen i lant- fick en påbyggnads- eller fortsätt - nadskostnad på något över 200 kr. Av 

hushållsskolan utgör ett inträdeskrav ningskurs, där studierna alternerade detta belop\) kan eleverna få 175 kr 

i kommande skolor. "le !lan vår skola och lantmannasko- i stipendier. 

Skolan i Skm·up ger undervisnim· · •1. Men därom är ingenting bestämt ~ Kurserna börjar i januari och 

i såväl matlagning som hemsysslo1 mu. , 

1 

juli. Vi gör bara ett kort uppehåll 

av olika slag, sömnad, vävning m m. J - Våra 21-veckorskurser kostar om- mitt på sommaren för personalens 

- Vi har en dröm, säger rektor krin g 1.500-LGOO kr med avgifter för semestrar. 

bbt 
1xna 
:>DUKT 

På Svaneil olm.s slo tt t'igdes på sö ;t

dagen racerföraren Yngve Rosqvist 

och mannekängen och direktrisen 

Ulla-Britt Wulff, Malmö. V igse ln 

förrättades av pastor Tord Månsson, 

Skurup. 

Rö nr 
(vid 
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Albin i Hylteberga vet allt ~ . . 

'-' Här står det att det skulle bli kallt i noJember. Ti!l jul lovar jag fr.ost och lite snö. 

* Jag visste att ni skulle komma. inte så mycket att tillägga, utom en börjat Lllr det torrt. Till jul blir 
Läste det i kortet, sa 77-årige väder- väsentlig sak: { det frost och kanske lite snö. 

leksspåmannen Albin Nilsson i Hyl- - Hur får Albin reda på vädret * Albin bor ensam i en övergiven 
teberga vid Skurup. Annars var det i förtid? Vilka tecken står som ga- bondgård. Man kan säga att han bor 

också ett fruntimmer här och buda- rantier för att detta som skrivits för anmärkningsvärt enkelt, men han 

de. Jag sa detsamma till henne. Jag december är riktigt? trivs. Den svarta hunden ser impo

visste det. - Tecken? Ja, nog har jag tecken, nerande ut. Ingen skulle med vet

* Så var det då bara att fråga om men dom är mina. Dom har jag skap om dess existens försöka tränga 
vädret. fått av min mor. hon fick dom från sig på och stjäla några ' väderleks-

- Det står här hur det skall bli, sin mor, hon från sin o s v i en lång prognoser. 

·sade Albin och sköt ett skrivark över rad. Välkomna igen sa ' 'bin när vi gick 

bordsskivan. * Jag _har hå)lit på med väderpr?g- och hans fyrbente-vän höll i glädjen 

På arket läste vi att november bju- noser 1 51 år sa Ja~ vet _vad Jag .. b "k Il d k 

d · å blå t t· k 1 t h k llt talar om. Det b hr m1Idare på tars- over eso et - e er var et an-
Jt p s , JOC a, mu e oc a . k .. f" d å tt "!t 
- Stämmer det inte, sade Albin dag. ~ e <JVer av ar en :- P a va a oss 

och spände ögonen i oss? l - I natt sov jag inte en blund,,! snomodden på garden. 
Jo, det stämde. Köldknäppen hade sådant väder som det var. Jag visste Vi hoppas på frost och lite snö, 

- han fått med och blåsten. Det fanns att det skulle komma. När december men bara lite, till julhelgen. 



Snön borta! 

Den stora , mängd snö som föll för en lid sedan har nu i stor! self försvunnit i Skurupslrak!en. Eller sig 

lämnar den på många ställen stora vallenöversvämningar på åkrar och ängar. Trots allt besvär som 

blir följden av della har del på ell säll även en ljusning för ögat. Eller vad lycks om ovanstående motiv 

hämta! vid Hassle-Bösarps kyrka. 



.. nara förestående Julen 

l&nga köer ringlar i dagarna framför sl<~klerierna. 
Att det börjar gå mot jul får man nu många påminnelser och bevis på. Ett av de säkraste bevisen är n är folk skall ha slakten avklarad inför julen och lämnar in sina gri sar till olika slakterier. 

Tillströmningen till slakteriet gal·na igenom långa bilköer till Skivarp är vid den här tiden myc- slakteriet. ket stor. I denna vecka är det da- De som skall ha grisarna slakt ade -------- -·-----l lämnar in dem och får tillbaks grisen dagen efter. Då är den rökt och styckad som folk vill ha den. 
Föreståndare för slakteriet i Skival'P är Hans Olsson som berättar a tt tillströmningen alltid är så här stor framemot juletid. Vi hinner med alt slakta ett femtiotal grisar om dagen och dessutom styckar eller röker vi dem. 

Aktiv SLS-kurs 

SLS i Rydsgård håller nu på 
med en kurs i metallslöjd med 
Klas Göran Sandkvist som ledare. 
Kursen har pågått i 24 timmar och 
skall pågå i ytterligare sex tim
mar. Det är ett tiotal såväl manliga 
som kvinnliga som lär sig arbeta 
med olika metaller. Samtliga har 
lärt sig förv,ånansvärt mycket och 

man skall nu även stämpla silver
arbetena. HelTarna har varit mest 
förtjusta i att göra små lyktor, 
ljusstakar och askfat medan da
merna mera gått in för att arbeta 
i äkta silver. På bilden visar Mia 
Nilsson, Maria Sandkvist och Britt 
Marie Mårtensson upp några vack
ra silverarbeten. 

!Oj 
/12. 



Debatt om kvi:cksilverfrågan vid 
. . 

välbesökt . jordbrukardag i Sk~rup 

Med vid kvicksilverdebatten var bl: a. fr. v. dr CarlGustaf von Hollsten, docent Karl Borg~ greve Claes 

Piper, dr Bengt Fristedt och professor Ingvar Granhall. 

Kvicksilverfrågan blev ingående belyst vid den jordbrukarda~ som lantbruksklubbarna och växtskydds

ringarna i Vemmenhögs- · och ' Ljunlts-Herrestads. hä~rader på· torsdagen anordnat på Skurups lantbruksskola 

och där flera av landets ledande experter på området gav sina synpun~ter på den nu så omdiskuterade 

frågan. Diskussionen mynnade ut . i att man så fort som möjligt skall få bort kvicksilverbetningen och l 

stället få den ersatt av ett annat ofarligt betningsmedel. Betning av utsäde måste till om man skall und

vika svampsjukdomar och därför stilller man :riu stora förhoppningar till forskare och industriföretag som 

sysslar med framställningen av nya kvicksilverfria betningsmedel. 

Lantbruksskolans aula var fylld tHl 
sista plats när greve C l a e s P i p e r, 

Krageholm, i ett anförande välkom
nade och samtidigt uttryckte för

hoppningen om att de närvarande 

skulle få svar på en del väsentliga 
frågor om kvicksilver och dess för

gif.tningsrisker nu när så många ex
perter mött upp. Förhoppningen kom 
inte på skam. De inbjudna föredrags
hållarna, .professor I n g v a r G r a n
h a l~. Statens Växtsk)'ddsanstalt, do
cent K a r l B o r g, Statens veteri
närmedicinSka anstalt, agr. dr C a r l 
Gustaf von Hoffsten, Söder
tälje, och med. dr Bengt Fri
s t e d t, Yrkesmedicinska · institutio
nen, Lund, deklarerade klart och 
öppet sina synpunkter på frågan och 
det gavs också många klara besked 
hur man i exper.tkretsar ser rpå sa-
ken. · 

BETAS MOT SJUKDOMAR 
Professor I n g v a r G r a n h 'il J l 

framhöll inledningsvis i sitt anfö
rande att kvicksilverbetningen inga
lunda var någon nyhet. Redan .på 
romarnas tid använde man kvick
silverbetning men först vid sekelskif
tet kom den till användn. i Sverige. 
Först i början av 1930-talet slog den 
igenom som en rutinåtgärd i strå
sädesodlingen. 

De sjukdomar mot vilka utsädet 
betas orsakas av parasitsvampar som 
till art och biologi representerar .vitt 
skilda grupper men har det gemen
samt .att de helt eller till väsentlig 
del sprides med utsädet och i .prak
tiken kan bekämpas endast genom 
åtgärder inriktade rriot den utsädes
burna fasen av svamparnas livscykel. 
Kvicksilverpreparaten är idealiska 
mot dessa sjukdomar därför att de 
har så stort register. 

D SVART FINNA 
ERSATTARE 

Att finna fullgoda ersättare för 
kvicksilvermedlen och samtidigt ned
bringa toJCiciteten är en mycket svår 

uppgift fortsatte .profes5or GranhalL om folk som rensade såbillarna bak
Han kom in .på en del andra pre- om såmaskinerna. 
parat som nu finns i han!leln, men ..-När det gäller de giftfria prepa
menade att de inte hade sådan bredd raten har sådana funnits i 30 år och 
som kvicksilver.' De var bra för vissa alltså ingen nyhet sade han. Redan 
grupper, sade han. 1955 annonserade Ewos om kvick-

Skulle vi sluta att beta kostade silverfria betningsmedel och 1958 
det oss 200 miljoner kronor, den gjorde man förslaget om anpassad 
vinst som betningen utgö1·. betning. När man nu fått ' Ögonen 

mera riktade på nackdelarna och 
På växtsk)'ddsanstalten är vi med- lagliga åtgärder bli ·•it aktuella för att 

vetna om att kvicksilverbetning·en 
skaU bort så fort ·som möjliat, så reg-lera betningen, är den ekonomis-

.., ka faktorn satt ur spel, sade han. 
fort vi får ett effektivt ersättnings- Ett kvicksilverfritt preparat kan 1 
medel. Men betningen måste vi slå dag ha god marknad även om det 
vakt om. Vi hoppas dock att in- skulle kosta 3-4 gång-er· mer· äp nu
dustrin snart skall presentelj.a nya 
betningsmedel och ·vidare hoppas vi varande kvicksilverhaltiga prep;~rat. 

att den anpassade betningen skall 0 INGA DöDSFALL 
ge goda resultat slutade .professor PA SENARE a· R 
Gi:anhall. · · 

Med. dr Bengt · Fristedt, 
O SKADOR PÅ FAGEL- Lund, talade om förgiftningsrisker-

LIVET · na på människan och de erfaren
heter som gjorts vid yrkesmedicins-

Docent K a r l B o ·r g talade i sitt ka kliniken. Förr hade vi genom 
anförande om de skador. som kvick- betningsmedel många fall av för
silverbetat utsäde vållat på bl. a. giftning som lett till invaliditet och 
fågel)ivet. Inledningsvis berörde han dödsfall men efter 1960 har inget så
de viltundersökningar som gjor.ts dant fall inträffat, sade han. Lant
alltsedan början av 1950-talet och brukare och andra som sysslar med 
vilka visat att många djur hade betningsmedel är i dag så medvetna 
stora kvicksilv·erhalter i sig. · Han om förgiftningsrisken att de ·auto
drog fram ett flertal exempel på matiskt är försiktiga. Det är ingen 
bl. a. fasaner från egendomar i . södra som helst .panik, men vi är trots 
och sydvästra Skåne vilka vid un- det oroliga för vi vet så litet om 
dersökningar visat sig ha stora kvick- kvicksilvret och vad som sker när 
silverhalter i sig. ~ första hand · är det kommer i kroppen. Vi vet att 
det fröätande fåglar som drabbas och fåglar och andra djur dör när de 
i andra hand rovfåglar. Växtätare får kvicksilver i sig och därför är 
har visat sig negativa. vi försiktiga. ·Att kvicksil ve\ kan 

D GIFTFRIA PREPARAT 
INGEN NYHET 

Dr Carl-Gustaf von Hoff
s t e n menade att utsädesbetningen 
inte är den för fåglarna allvarliga 
frågan utan snarare det faktum att 
fåglll!'na kan komma åt det gift
behandlade utsädet. För 20-30 år se
dan var det små , möjligheter för 
fåglarna t: t i nämnvärd omfattning 
komma åt utsäde som såtts på åker. 
Såmaskinerna drogs · av .hästar · som 
gick långsamt och man hade gott 

leda till cancer och genetiska skador 
har diskuterats, men därom vet vi 
inget. Forskning pågår och resulta
ten av detta får ge besked i frågan. 
D~t nya betningsmedlet Alkoxy 

- det enda tillåtna - känner. vi 
i dag inte mycket, ti·ll. Det hade va
rit skönt att' få veta om det är' helt 
oskadligt. Vad vi vet är att det är 
mindre giftigt än kvicksilver sluta• 
de han. 

Efter '.anförandena följde en stunds 
diskussion där de berörda frågorna 
blev ytterligare belytsa. 
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Fyra-H-klubben i önnarp an
ordnar på söndag höstfest i skolan. 
Det blir prisutdelning samt under
hållning i massor. Kaffeservering 

ingår också i programmet som 
. börjar kl. 13. Det är ett femtontal 

ungdomar som kommer att svara 

för underhållningen, och att den 
blir av hög klass kan man förstå, 
då - det tränats väldeliga den se
naste månaden. På bilden är det 
fru GertJ.·ud Berg, fru Inga Ols
son önnarp samt Anna Britt An
der~son som har sångövning inför 
söndagens fest. 

·o l )d' 

r Luciafirandet 1 

Lucian Christina Höstberg bjuder på dopp. Fr. v. Nils Bengtsson och 
Nils Jönsson. 

Julen nalkas nu med stora steg o ch ytterliggare ett bevis härom får 
vi på måndag då det ju som bekan t är Lucia. Att fira · Lucia är en 
tradition som hållit i länge och antagligen kommer den att leva ~var 
många år ännu. I Skurup med om nejd firas givetvis även Lucia och 
det på många ställen. I såväl Sku rup, Rydsgård, Skivarp som i de 
mindre byarna runt omkring dess a samhällen är det många LuciOIJ:' 
som på måndagsmorgonen stämme r upp sin ljusa stämma. · 

Men det är inte bara på själva 
luciadagen som det firas lucia. Av 
många orsaker passar det inte de 
olika ar.r>angörerna att ordna Lucia
tåg just denna dag utan lussefiran
det är utspritt över nästan en vecka. 

På torsdagen tjuvstartade man på 
en del ställen. Lions i Skurup bjöd 
köpingens pensionärer på lussekaffe 
i Folkets hus och ett v-ackert lusse
tåg bidrog givetvis till den förträff
liga stämmningen. Slimminge CKF 
bjöd även på lussekaffe och anord-

nade Luciatåg på ålderdomshemmet, 
till stor glädje för åldringarna. 

I dag, lördag, anordnas det bl.a. 
Luciafest på Erikslund i Rydsgård. 
Rydsgårdsamatörerna framträder 
med en cabare och därefter blir det 
luciatåg. 

Gärdslövs-önnarps CKF anordnar 
Luciatåg i Gärdslövs kyrka på sön
dag och på måndag håller Rydsgårds 
Pensionärsförening sin årliga l'USse
fest. På tisdag anordnar Skurups 
Husmodersförening julfest med bl.a. 
luciatåg på programmet. 



liviclisilver: b'etning Experter 
behövs förgiftning ett fal{tum 

Som säkert aldrig förr utsattes den aktuella biocidfrågan i går för en korseld av 
expertomdömen vid en sammankomst, som anordnats på Skurups lantbruksskola av 
Vemmenbogs och Ljunits-Herrestads lantbruksklubbar samt försöks- och växt
skyddslingar, vilka under ordförandeskap av greve C C P i p e r, Krageholm, lyc· 

kats locka till sig en verkligt representativ samling av sakkunniga på problemets 
olika aspekter. Anslutningen var också trots det hemska vädret imponerande och det 

För det statliga växtskyddets syn 
på prablemet svarade chefen för sta
tens växtskyddsanstalt, professor Ing
var Granhall, för de veterinära syn
punkterna docent Karl Borg vid sta
tens veterinärmedicinska anstalt, för 
yrkesmedicinska synpunkter med dr 
Bengt Fristedt vid Yrkesmedicinska 
kliniken i Lund och för den prepa
rattillverkande industrin agr dr Carl
Gustaf von Hofsten, AB Ewos, sö
dertälje. Vad !kan man begära mera 
av allsidig information? 

KVICK.Sll.. VER HAR BRETT 
REGISTER 

gavs mycken valuta för dem som kommit tillstädes · 

att utsädesbetning inte är något nytt, s k alkylkvicksilvret, som i dagarna ket bär inte enbart ansvaret, även 
de gamla romarna betade med enkla förbjudits. Det finns andra betnings- pappersmassefabriker och den ke
medel och fransmännen var de första medel utan kvicksilver, men de är miska industrin har sin del att ta. 
att kring 1750 sätta betningen i sys- verksamma endast mot vissa sjukdo- Det finns inga direkta bevis för att 
tern. Men först med sekelskiftet fick ma~r, och blandar man de olika pre- utsädet är skyldigt till viltförgift
vi tillgång till kvicksilverpreparat, paraten samman, förlorar de större ningen, men det finns så många in
som har en verkan med brett register delen av sin effekt. Det mycket om- l.ficier, att man måste hävda det. Det 
mot olika parasiter. Geno,m Väst- ksrivnanya tyska voronit, som ej förekommer en ökning av antalet för
skyddsanstaltens mångåriga Iförsök innehåller kvicksilver, har vi.Sat sig giftningsfall just i juni och i septem
vet vi nu, att vi med betningsmedlen verksamt mot fusarios och stinksot ber-oktober då man ju sått betat ut
får 3-4 procent mer skörd än vi hos vete, men absolut overksamt för säde .Förgiftningen drabbar fröätan
skulle fått utan dem oc:h 10-15 pro- kOTn och havre. Om vi slutade beta, de fåglar såsom fasan, tamduvoc, 
cent mer, om vi jämför med det ut- skulle det kosta oss 50 milj kr första 11ingduvor och råkor men inte växt
säde vi hade för 30-40 år sedan. Det året och på några år 200 milj. Och vi ätande djur såsom nötkreatur. Kvick
rör sig om stora belopp. får inte glömma, att fusariossmittat silveranalys av fjädrar på gamla 

Det säges att danskarna använder utsäde issig självt kan vara giftigt uppstoppade fåglar visar mycket 
Sedan greve Piper hälsat välkom- mycket mindre betningsmedel än vi, för djuren. Vi kan alltSå. inte låta mindre halt än analys av nyskjutna 

men till denna fortsättning på en det är riktigt men deras innehåller bli betningen och att ersätta förlus- fåglar. Vid ett tillfälle konstaterades 
liknande konferens på Svaneholm för dubbelt så mycket kvicksilver som tema såsom skördesk.adefall går hel- att av 100 utbjudna fasaner de 50 ha
två Vsedan, fick professor Ingvar våra. Dock är det ett faktum att vi ler inte. Det är ett världsproblem att de för hög kvicksilverhalt. Men den
r a n h a l l ordet och erinrade om använt farligare medel, nämligen det producera så mycket livsmedel som n a förgiftning innebär [ara endast 

I
det, deiViSoJCOnu.-ou"n", ~·v'~ ... -·c f möjligt. Vi betar inte mer an andra för den som ofta ater dessa fåglaa-, 
der, 10 000 duVhdka.r och 6 ~00 spa~ länder, men vi har använt oss av ett t ex jägare. Det är också odiskuta
hökar. Den decimeringen räknar m farligt preparat, som vi skall se till bel t att rovfåglar förgiftas genom att 

linte med. Bengt Berg skrev 19~ d att komma bort ifrån. äta fröätande fåglar. 
att havsörnarna utrotas, .. men 1 a Med den nu obligatoriska anpassa-
finns det fler par av dem ~då. de betningen ds man får inte beta INGA OLYCKSFALL INOM 

Vad det slarvas med ar så~d~ utan att m.:n har en analysattest LANTBRUKET 
j som Sker för. snabbt och :;;d /o~d som visar att det ar nödvandigt, k a~ Dr B e n g t F r i s t e d t vid yrkes
ten tillsyn, d~ kan e~ e e k 0~ 0 man kanske minska betningskvanti- medicinska kliniken i Lund, som be
ring av maskmerna go~a myc he · d teten med 1/4 eller ,1; 3 och det är ett tjänar hela länet, förklarade att vi Sittande fr v p1'ofessor Ingvar Gra.nha.!l, greve C C Piper, docent Ka.rl 

skyller på betrungen, ur · Borg, stående dr Bengt Fristedt och a.gr. dr Ca.rl-Gusta.f von Hofsten 
~an .. k . ksil haltern stort steg, Det har nu registrerats ett kan helt enkelt inte helt undvara 1 

forklara de ~oga ;:c f ~e~ ha nytt oximetylkvicksilverpreparat, gifter, men att vi bör skilja på om ver förhåller sig i naturen, om det 
V i t ex fiskg,use? wos t r k e~ ksil som är under prövning och som kan- det ~rör sig om giftighet eller farlig- t ex kan omvandlas till farliga dör-

VISST VILL VI BLI A r~ 1955 ~opagerat . ~ f~~ d ske kan hjälpa oss. Sen får vi se het. Kvicksilver användes mycket i eningar och upplagras i hjärna och 
MED KVICKSILVRET verfna betrungsmedel 1 e ' till att mylla utsädet ordentligt. medicinen, t o m till injektioner. Me-

l 
Som företrädare för den kemi.Ska de förslår, och lanserade . 1!~ an talliskt kvicksilver är ofarligt men ne~~e:äknar nu med ett nytt ofarligt 

l"ndustrin underströkT dr v o n H o f- passad betning. Alkylkvio vre FASANFöRGIFTNINEN de ångor det avger är farliga.' Tidi- ,, il d l alk k . ks.l 
f f"" d.. har flera synne ··R ETT FAKTUM kvdc.,s· verme e, oxy v1c 1 ver, 

s t e n lkvicksilvretsallmänna öre- som nu or~es, k och d A 1 gare har det skett olyckor med bet- som f n prövas ingående. Det är 
korost i naturen, enbart det atmos- ~gen värde a egens ~ blig Docent K a r l B o r g, känd för si- ningsmedel och även inträffat döds- mindre giftigt och upplagras inte i 

färi.Ska nedfallet i vårt land ger år- ar .lklokt att ~an . nu f" OT ~etn· na alarmsignaler om kvicksilverför- fall, men numera händer det aldrig. kroppen på samma sätt som alkyl
Iigen mellan 30 och 50 ton, vår mat- tonsk b~ho':'spro~~g ill or 11 bli giftade fåglar, gav en lång redogörel- Sedan ungefär 1960 'har folk lärt sig kvicksilvret. Men ännu känner vi för 

jord mnehåller 100-900 gram _per med kvi:c~lver. 1 v at a d t · se för Veterinärmediciska anstaltens handskas med dessa medel och intet lite till om det. Dr Fristedt under

hektar. Ägg innehåller alltid kvick- med kvicksilvret, ~· SnaJ". ; f konstaterande genom åren, dels med fall har förekommit, och ändå följer strök till slut, att det numera aldrig 

silver, i Sverige 0,029 gram per kg, möjligt om d.et ver d 1r~ ar.\ k utfodringsförsk, dels med obduktion k:linilken betningen noga. Det orande förekommer några fall av förgiftning 

men de högsta värdena, 0,033-0,051, ligt som be~rungsme de ~er m e H och analys av fallvilt. Men lant'bru- är att vi vet så lite om hur kvicksil- hos folk som sysslar med kvicksilver-

har påträffats hos ägg från Pajala, göras ofarligt, sluta e von l preparat vare sig inom industri el-

dM> aldrig något utsäde betats. All sten. k t rv ler lantbruk. 
fisk innehåller OC'kså kvicksilver. Det blev en lång och myc e Ii 1 -

När det gäller talet om att små- lig diskussio~ efter den synner gen 
fåglar såsom gulsparvar försvinner, informationsn.ka sammankomsten. 

o 



Nyfil(na hindrade släcl(ning 
Logbyggnad förstördes helt 

N u )1ar det gått så långt med 

den mänskliga- eller omänsk

liga - hyenamentaliteten att 

vi blir förvånade om vi vid en 

utryckning inte hindras av 

nyfikna åskådare. Så' säger en 

ett besvä1·ligt a1·bete med att s lä eka. Ann u på söndagskvällen py1·de det i restema av den 
b1·unna byggnaden 

polisman till SDS sedan släck

ningen av en brand på Torsjö 

gård söder om Skurup på sön

dagen hindrats av hundratals 

nyfikna i bilar. Eldsken och 

rökutveckli:p.g var av alarq1e-

rande omfång men dessbättre 

var det bara en logbyggnad 

och inte - som det först sa

des - huvudbyggnaden som 

brrum. Under släckningsarbe

tet skadiules en brandman, 

- dock inte allvarligt. Anled
ningen till branden stod inte 
att finna på söndagen då det 
fortfarande sent på kvällen 
låg och pyrde i den helt ner
brunna byggnaden. 

- Se sista sidan -



Slottsbröllon Det var högtidligt värre på 
. r Svaneholms slott utanför 

Skurup på söndagen. Racerföraren Yngve Rosqvist och 

Ulla-Britt Wullf, direktris, vigdes av pastor Tord Månsson. 

Här bärs Ulla-Britt på starka armar in till den föreståen

de vigseln. 

Sö11dagssl(olan. belö11ar 

Skuru.ps söndagsskokl hade på söndagen julfest, varvid de barn som del

tagit i söndagsskolan sedan de var mycket små, fick mottaga medaljer i 

form av vackra silverkors. Fru Lissi Larsson .fick mottaga ett förtjänst

tecken för sina 10 aktiva år inom söndagsskokln. På bilden öve-rlännnar 

kyrkoherde Gunnar Wallin förtjänsttecknet till fru Larsson. 

Skurups 
"Fröken Julie" 

. Glad ~.ucia på er alkl, säger taz
ttken_. froken Julie i Skurnp, som 
fo;tsatter: Jag avskyr att klä ut 
11}tg me~ _vad gÖr man inte för att 
fil; P1_1:bltc_ttet: Vad jag gillar mest 
sa har vtd. ~~letid? Jo, lussekatter 

ar toppen. 



VI SPAR AR IGÅNG 

CUF:s Luciafest i Erikslund i Rydsgård på lördagen blev en av de mest lyckade festerna i Erikslund under 
året. Ett 150-tal personer hade mött upp för att ta del av festen. Förutom ett förljusande Lucialå!!j· så gforde 
Rydsgårdsama!örerna ~in första visning av cabaren som de nu skall turnera med. Fr. v. Ann-Louise Mårlens-

son och S!ig Kris!ersson. Vems benen är avslöjar vi inte. 

Önnarps4H-kluhh 
hade lyckad fest 

Vid önnarPs 4 H-klubbs, trevliga 
samma))komst på söndagen delades 
bl. a. ut årets erövrade medaljer. 
Trevliga sångframträdanden bjöds 
det också pÅ under dagens lop'p. 1. . 

Följande fick motta under .året 
förtjänta medaljer: Månacjsniötes
tävlingarna klass A: l) Ingrid Ols
son 167.5 p., 2) :Anita Nilsson. 150~5, 
3) Anna-Britt Andersson 144, 4) 
Ingegerd Olsson 130.5, Ulla. Ch~;:is
tensson samma poäng, 5) Gunnel 
Persson 97. Månadsmötets tävlingar 
klass B: l) Göran Olsson 160, 2) 
Monica Nilsson 84.5, 3) Margareta 
Olsson 81.5, 4) Ralf Olsson 78, Ger:t
rud berg samma _poäng, 5) Bertil 
Alven 72, Eva Monica Nilsson sam-
ma poäng. Växtkännedom klass · A, 
max 100 p.: l) Ingrid Olsson ~5, 2) 
Anita Nilsson 63, 3) Inger Alven 
4) Gunnel Persson _ 49~ 5) . . 
Andersson 39. Växtkånnedom klass 
B, max 100 p.:· l) Göran· Olsson 83, 
2) Monica Nilsson 20, 3) Gertrud 
Berg 16, 4) Karin Anderssoh~ 15, 5)
Margareta Olsson 10. Naturstig i Söv
de, klass A, max 20 p.: l) ' Al--v ven 16, 2) Yvonne Trenk 

\ 
~~i5\e'G~~ei 4) . 
tensso_n Sl>IIlma 
Sövde, klass B, max 

. Nilsso!l 13, 2) Karin \l 1Ralf Olsson samma poäng, 4)' \ 1 0;:~:~) Eva Monica Nilsson 8. 

79-åring skadad 
svårt 

Medalj för tio 
i11om söndagsskol~nl 

o ar 

på söndagen förtjäns1. 
tecken till'-de. barn som gått i söndagsskolan sedan de var ~må. Föl- · 

- jande fick mol!age silverkors: Gun Karlsson, Kristina Trenk, ,Lena Tots.J. 
·'tenssari, .Karin Sv~nsson, Gerd Åberg samt Lars _-Lundberg. Fru Ninni ' ~ 
La~sson ,fick motlaga förtjänsttecken för sina 1 O års förtjänster inom ·'·~ 
sö~dags~kolan. Fru Larsson moltager hiir förtjänsttecknet av kyrkoherde~~ 

Gunnar Wallin. 



Barns lek med eld 
vållade häftig brand 

Branden var mycket intensiv, men ~läcktes ganska snabbt 

En explosionsartad brand, som troligen vållats av barns lek med 

eld, utbröt i går vid 16.30-tiden i en loglänga på Torsjö gods, Ryds

gård. Branden kunde dock ganska snabbt begränsas och trots att 

längan helt brann ner lyckades man klara intilliggande byggnader. 

Elden hade från golvet spritt sig 1 ett stort ant:h ungdjur, men dessa 

via halmen i hela byggnaden. Då var aldrig hotade. 
En brandman fick skador i ansik

elektricitet fattas håller polisen det tet och fick föras till Ystads lasarett 

för troligt att branden vållats av lek för omplåstring. 

eller vårdslöshet med eld. Tre brandkårer deltog i släck-

I en närbelägen byggnad hade man ningsarbetet. 

J 

V åldsa:rh brand • Torsjö l 

Brandmännen hade ett styvt arbete innan elden var bekämpad. 

En brandman från Rydsgårds brandkår skadades vid en våldsam 

brand på 'l,'m·sjö gods fem kilometer söder om Skurup på söndags

eftermiddagen. Tre brandkårer var engagerade i släckningsarbetet. 

Den logbyggnad som brann förstördes helt. 

I stallet intill logbyggnaden sotd 

godsets djur. Dessa sattes snabbt i 

säkerhet. Stallet undgick helt skador, 

då branden mycket snabbt kom un

der kontroll. Vindriktningen gjorde 

att boningshus i närheten inte var 

hotade. 

och hö. 
Den brandman som skadades för

des i ambulans till Ystads lasarett, 

som han fick lämna sedan han plåst

rats om. 
Gården ägs av godsägare Olof Al

wen. Det förstördas värde är inte 

känt. Branden började i logens golv. En 

maskinmjölkare upptäckte elden. In

nan brandkåren kom brann både 

golv och tak. Lo~en innehöll halm 

L ~~--------
l( varskatten 
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Lussekatter 
ÄR TOPPEN 
- Jag avskyr att spöka ut mig så här men vad gör man inte 
för alt ses och synas .. Lussekaffe är inget vidare men däremot 
tycker jag all lussekatter är toppen, säger taxl iken Jul ie i 

Skurup 
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' l(onsum hoppas på kla.rtecl{.en 

för varuhuset den l • Januari • 

Den l januari 1966 går Skurups 

Konsumtionsföreniug i fusion med 

Solida.r-Domus i Malmö. Det är 

ingen förteelse som äger rum en

bart i Skurup att en konsumtions

föreniug går upp i Malmös. Det är 

en koncentration över hela Skåne. 

I samband med att fusionen ingås 

hoppas man också på att man 

får igångsättniugstillstånd till den 

planerade byggnaden vid J!'emkor

set. Det skall ju som b~kant bli 

Slmrups första varuhus och från 

man får tillstånd att sätta igång 

räknar man med ca 6 månaller för 

att få bygget klart. 

Det nya val'uhuset blir på 1.700 
tkvm oclh kommer att få 2-300 par
keringS[Ylatser till förfogande. När 
detta varllllws blir !klart ikommer de 
andra konsumtionsbutilkerna i ik.ö
pingen att läggas ner. Man ilrommer 
att t ill en viss del satsa på bi
lismen, därav den stora pal'kermgs
platsen. Varuhuset kommer även att 
inrymma en cafeteria förutom sjä,l
Va ·butiJkslokailierna däx man Skall fö
ra samma varusortiment som i andra 
vanu!hus. 

ETT STORT STEG 

Det är ett stort steg som man tar 
och därtför är det på sin plats med 
en ~ort tillbaka~b:Lictk på konsum
tionsfiöreninJg i Sk=p: 1!889 var det 
som det för första gången kom på 
tapeten med en sårdan här förening 
oclh det talades om att man som på 

så många andra håll i denna lands
ända skulle starta en bageriförening. 
Så småningom var det d'8Jgs för Slku
l'lJ!Ps handelsförening att ta korutalkt 
med kooperativa förhundet. 

. Kontakt med kooperativa förbun
det :ffi.c!k Slkurups Ilandelsförening 1906 
oCih et t år senare började man kö,pa 
sina varor från förb'Uilldet. Så väx·te 
fören1ngen till under de kommande 
åren. Man öppnade butiker i Hav
beng, Torsjö, Wemme~ög oclh Bleck
storp. I Skurup fic!k man ett :Hettail 
·butiker att a-r<beta med oCih medlems
antalet växte till myctket kraftigt. 
Ända tillls en ny tid bröt fram och 
gjorde affärslivet på rena landsby,g
den till en mindre lönsam företeelse 
som Ilar Tätt stryka på foten, inom 
kooperationen liksom inom den pri
vata sektorn. För Slkurups vidkom

Vid industridagen i Skurup i år samspråk'ade bl. a. dessa fyra herrar om 

det kommande Domusbygget. Fr. v. affärschef K. G. Kruus, Bern~d 

Larosch, Otto Lövgren, samtliga från Skurup samt dir. Allan Nilsson, 

Malmö. 

mande har dock konsumtionsföre- .,------~~=======--------:--=
=------~ 

ningen, som den nl\lmera !~ter, haft / '1(/ ? _ ( ' 11 ~_.-j-

sin betydeLse. Att den f\ · tfarande A '1 - 1 

spelar en stor roll, ja att ,,o;s roll, Ii r/l_ 
kommer att öka, bevisas !kans·i<e bäst 
a<V det val'u!hus som nu Skal!l upp- ,. -.. 

föras. 
63 års vel'ksam!het i W emmen!högs

bYlgden har burit l'ik frukt och fu

sionen som förestår vid årsskiftet är 
väl bara att se som en tidens ut
vecllcling. 



kånska Dagbladet- Tisdagen den, 14 december 1965 

Högtidligt jubileum· då 
Slimminge CUF fyllde 40 

Några av de herrar som fungerat som ordförande i föreningen. Siflande fr. v. Ivar Larsson från 1947-1950, 

Artur Nilsson 33-38, Arne Olsson, nuvarande ordf., Eric Magnusson 40-47, Ragnar Lundborg 38--40. 

Slående fr. v. Hans Svensson 58-61, Slig Holmberg 55-58, Olle Bengtsson 63-64, Bengt Hermansson 55; 

Ove Oskarsson 52-54, samt Kurt Hansson som fungerade som ordf. under 1962. 

Slimminge CUF-avd. har på ett värdigt sätt firat sitt 40-års jubileum på Rydsgårds Gästis. Ett 60-tal per
soner var inbjudna till att övervara jubileumssupen som blev mycket gemytlig med en lång rad talare som 
i vackra ordalag gav bl.a. historik om centerpartiet. Blomster delades naturligtvis ut i mängder en sådan 
här dag. 

Hedersovddiörande Erik Magnusson l dersoniförande ett hjärtLigt lycka till l Kommunkretsens styrelse överläm
i<ll!ledde ~raden av talare och ihan ta- under de ikommande å•ren. nade oelkså Momster och taCikade :6ör 
lade M . am tt· Slimmmge- cJh Di:.;;tr~ktsstyrel;sens .. v. ordf. Sv·en d~~ ,goda sam·avbete o~h den goda 

.a. a · ,. 0 Bertil Persson overlamnade blommor lhJalp den Mtt under årens lop,p ocfrJ. 
Ryrdsgåi1dsbYtg"den har sedan lange va- oclh önslka:de lycka tHl. ~etsstyrel- framförde förhoppningar om att det 
rit ett av cente11pa:rtiets stal:'kaste tfäs- sens v. ordf. Hansson överräclkte ock- även Sk'llHe råda samma anda i fram
ten. Han gav oc!kså en ihistorilk över så vaclkra blomster olh :frambar en tiden, 
centerrörelsens iilJJkomst och lhrur den förlhoppning om en god fortsättning. När det är 40-å rsj'UJbileum i dessa 
har fått sitt ~rotmste i bYJgden. Ung- En tidigare ordf. i föreningen, Ar- IJUciatid~r simlie givetvis ett stMllligt 
domarna fidk: en '!Jd)pmaning om att tur Nilsson, gjorde ett spivituellt oih l'llciatåg '' ingå i :fh:andet. Lucia var 
de Sklulle vårda aiWet väl och förma- trevligt anförande i anslutning till Lena Andersson, S~mmup, som förut
nardes att de inte skulle va:ra föreningens historia, med glimtar om tärnor även hade stjärngossar ti),) 
passiva utan deltaga aktivt i de oHka :fll1ån rörelsens ,ibamdom. Han har va- hjälp med såillJgen. 
mötena de bilev inbjrudna tnl eliler ll'it med om förenmgens samtlli•ga ju- K'V'ällen avslutades sedan med ett 
arrangerade. Till sist framförde !he- bileer. angen•ämt sam!kväm med dans. 

i V/ l/J 



Plättar - sylt 
på Luciad(.lgen 

Varför inte plättar och sylt p& 

Luciadagen lycks Eva Lindskog 

mena. På bilden' är hon som synes 

i full fart med all vända en plätt. 

Eva var Lucia på yrkeSS"kolan där 

hon går på husmoderslinjen. 

If/;~-~~ 

(;J o&" 

Lyckad julfest 
för husmödrarna 

fru Stina Granström mottager. guldnålen av fru Ruth Chris!ians t."· 
l bakgrunden föreningens ordförande fru Inga Lindgren. 

Skurups hotell var på tisdagskvällen centrum för många av hus
mödrarna i Skurup. Anledningen: Skurups Husmodersförenings 

julfest med massor av trevliga inslag på programmet. Många med
lemmar hade mött och det var verkligen en gemytlig stämning på 

hotellet. 

Givetvis ingick ett kaffesamkväm l drog sitt strå till stacken för att det 

i kvällens julfest och eftersom det skulle bli · en så lyckad julfest som 

·är Luciatider ingick ett vackert L u- ,möjligt. 

ciatåg i bilden. E f. ·· · t ' ·· fr .. n av orenmgens tro Janare, u 
Tablåer och vacker sång av koren Sti G tr ·· h ll d d ls d 

förgyllde tillvaron denna d~cember- na rans om, Y a es e me 

kväll då de fiesta husmödrar vänt ett va~_k:rt tal samt dels med sång. 

ryggen åt hemmet fö:r att besöka Honb ~rarades med en gl.lldnål och l 

julfesten. en ° · 
Barnbaletten gjorde en vacker Den trevliga julfesten avslutades l 

upvisning av vad den inlärt under med gottebord och julglögg samt 

höstens flitiga övningar. Tomtenissar auktion på överblivna julsaker. 



Ingen testbana - utan vägbana 
... 

• . . l l 

Nej ; de·! här ar inte frågan om någon testbana för en bilfabrik. Det är Svaneholmssjön som svämmat över 

ocn hu så långt all den rinner i strida strömmar över .vägen till Holandia. Då SkD stod inför valet all köra 

över tvättbrädan e ner ej blev det ingen lång tveka n. All komma över delta ställe med bil ulan risk all 

' · · bilen blir skadad är minimal. 



Gott till jul 

Medlemmar ur Rydsgardsortens CKF-avdelning sammanstrålade på tis

da_gen i Katslösa församl ingshem för att lära och lära ut olika knep att 

tillaga olika sorters juiQotter. Här är det fr. v. fruarna Magda ' Kristens

son, Mia Mattsson och Astrid Mårtensson som ii r i lull färd med att 

tillaga julknäcken. 

b! 

:Jul på lekskola 

På Rydsgårds lekskola var del sannerligen julstämning under onsdags~ 

eftermiddagen. Då hade ma(! nämligen julfest med allt som där till hör; 

Luciatåg ingick i bilden och' ett vackert julspel var helt i ·småttingarnas 

smak. Karin Andersson förbereder här två av barn·en löt ett framträdan

de. Som synes är det de populära . "pepparkaksklädert'UI" sorn barnert 

tar på sig. 

=c ~-!(;tt,-.. ~{)& ~~{_ 



125-årig mölla, Skivarps 
/) Stolt reser den sig över Skivarpsbygden, vilket den nu har gjort i 125 år. Många stormar och kraftiga 

regnväder har den varit med om och ända tills i' fjor försvarade den sig mot vädt·ets onådiga nycker. 
Men i fjor orkade den inte riktig t längre utan ett vingpar föll av den. Skivarpsborna har säkerligen re
dan gissat att detta handlar om den nu 125-åriga vädermöllan som s å stolt har svin.gat sina vingar sedan 
1800-talet. 

Vädermöllan var i drift ända till l sengren. Då var möllan i ganska 

1 

Samma år, 1g47, som Rosengren 
1g47 då möllnaren Ove Bengtsson gott skick eftersom den varit i drift köpte möllan, den ingick i ett köp 
sålde den till lantbrukare Jahan Ro- ända till samma år. a•V fastighet och möllan följde med 

================~====~~~~~--~~~~~~~~--~~~~=->~--==-' 

--största stolthet 

J~ 

/J l 

på köpet, så förklarade Rosengren 
att han inte kunde ha möllan kvar 
av olika oi'Saker. En Hembygdsför
ening för Skivarps kvarn bildades 
då och eldsjälarna bakom denna för
ening var för>utvarande kommunal
nämndsordföranden Sven Nilsson, 
ingenjör Trägård samt lantbrukare 
Gunnar Andersson. 

SVARAR FöR MöLLAN 

Denna hembygdsförening svarar 
ännu i dag för möHan och står så
ledes för dess underhåll. Detta är 
säkerligen många i by.gden glada för 
då vädermöllan ju är ett minne från 
sv;unna tider och påminner på sätt 
och vis om hur folk hade det då. 

MANGA STORMAR 

Under de 125 åren har givetvis ' 
möllan fått utkämpa många stor
mar. Den har dock stolt sträckt på 
nacken och inte givit med sig för 
vindama utan strävsamt kämpat vi
dare i helt skick. Så kotn en kraf
tig storm i fjor och ett vingpar or
kade inte kämpa emot längre utan 
föll till marken. 

FöR TURISTER 

Vädermöllan genomgår just nu en 
genomgripande reparation och 
restauration. Det är svårt att få tag 
i någon mölleby,ggare i dag men den 
aktiva hemby.gds:föreningen har lyc
kats spåra upp en på Österlen som 
nu skall tillverka ett nytt vingpar. 
När väderJllÖllan sedan står fullt fär
d1g igen är det meningen att all
mänheten ska.U kunna ha tillträde 
till deri och vad är det då som 
säger att den inte i viss mån kan 
bli ett turistmål. 

VACKERT LÄGE 

Möllan har .genom alla åren haft 

l ett vackert läge på kullen i utkan
ten av Skivarp. Till våren skall man 
som bekant börja arbetet med den 
nya idrottsplatsen som skall ligga 
nedanför möllan och därmed kom
mer den att bli inramad på ett tju
sigare sätt än nu. 

Stolt reser den sig över nejden och blickar ner på sin omgivning. Delta har den nu gjort j 

och om Hembygdsföreningen får som den vill kommer Skivarps vädermölla säkerligen alt få många 

år på nacken till. Vi hoppas alt föreningen får det. 

BIDRAG PA 10.000 

Att reparera möllan ställde sig väl
digt dyrt och därför bad Hem
bygdsföreningen kommunen om 
pengar, 10.000 kr skulle det kosta att 
ge möllan en ansiktslyftning och 
hrr Jrommunalmän ansåg det vara 
värt det och det får man nog hålla 
med dem om. Inte bara denna stora 
restaurering kostar pengar utan 
även möRa!ns årliga unrlevhåll drar 
en del slantar. Den skall t. ex. tjä
ras osv. vilket under ett normalt 
år går på ca ~en kronot och det 
får man anse det värt för att få 
behålla ett 125-årigt minne i prima 
skick. 



Fr:ån en svunnen idyll f 

Vägen mellan Skurup och Ystad skall som bekant inom kort läggas om • . Som den minnesgode läsaren 

säkert minns så var det inte så länge sedan vägen mellan Skurup och Skivarp fick en rejäl ansiktslyft

ning. Säkert tycker många läsare att som vägen var tidigare var det en trevlig och tjusig . idyll . i det 

skånska landskapet. Man måste nog dock säga att ·som vägen är nu är den trafiksäkrare, och det är 

ju meningen att en väg först och främst skall vara i frafikvänligt skick. Beträffande vilken av bilderna 

so~ är mest idyllisk ~verlämnar vi åt läsarna att själva bedöma. 

till trafikvänlig väg 



KN:s ordf. om . 
sammans lag-

• nzng: 
På annan plats i denna tidning 

har SkD känt Rydsgårds kommu

nalnämnds ordförande på pulsen 

angående den förestående samman

slagningen av Skurups, Rydsgårds 

och Vemmenhögs kommuner. SkD 

har även bett ordföranden i Vem

menhögs kommunalnämnd, Ragnar 

Andersson uttala sig om den alt

tuena sammanslagningen och här 

är hans åsikter: · 

Min egen åsikt är a tt det blir en 

för liten kommun. Vad nu be

träffar det kommande block Skurup 

är det en diskussion igång om att 

en sammanslagning skulle kunna 

ske redan den l januari 1967. Tro

ligen kommer det inte att bli ·så 

då förslaget väcktes för sent och det 

blir troligtvis ingen sammanslagning 

förrän nästa kommunalval. Rent 

administrativt sett vore det dock 

r 
Kommunalnämndsordförande Ragnar Andersson 

för liten kommun. 

riktigt - med en sammanläggning så l varje människa i de berörda kom

snart som möjligt men jag tror att munema skall kunna sätta sig in i 

frågan är för sent .. väckt för att förhållandet till 1967. För det är ju 



s }J/;) 

Så. var det förr 

Sedan seKlet var ungt har mycket förändrats i Rydsgård liksom på de flesta platser i landet. Jämför man 
de här båda bilderna får man snabbt en överblick av del väsentligaste som förändrats och förnyats i 
Rydsgårds centrum. Då seklet var ungt var det häst och vagn som var transportmedel, men som bekant 
är det i dag bilen. Del är Västra storgalan i Rydsgård som båda bilderna är hämtade ifrån, och längst 
t. v. har den äldre byggnaden på översta bilden ersatts med Vivo-butiken. Del är säkerligen många 
rydsgårdsbor som i drömmen längtar sig tillbaka till den gamla goda tiden som översta bilden är ifrån. 

det 

Rydsgård får 
endast tre 
nya lägenheter 

Som en kalldusch. Så betecknar 
kommunala förtroendemän i Ryds
gård det byggnadsstopp som det nu 
blivit sedan länsbostadsnämnden 
har stängt en droppe i behovshavet 
- en kvot av tre lägenheter tillde
lades Rydsgårds kornrumt under in
nevarande år och l{voten är lika 
stor, eller liten, för 1966. Bostads
byggandet är ju ett av vapnen i 
kampen mot avUyttningen från 
landsbygden. Kornmunens strävan ' 
att skapa en folkvänlig kommun 
blev här till -stor del tillintetgjord 
i och med byggnadsstoppet. Folk 
kräver ju flera bostäder - men vad 
hjälper det att vi vill bygga när 
vi inte får, utbrister de komrotmala 
förtroendemännen. 

Kvoten - tre lägenheter - för 
1966 täcker inte ens förluslen av de. 
nu bortsanerade lägenheterna. Huri' 
man skall klara bostadsbristen i 1 
Rydsgård är alltså den stora frågan, 
liksom på så många andra ställen i 1· 
Sverige. · 

- Det är, med. nuvarande kvottiU
delning, ett hopplöst företag att till
godose efterfrågan på bostäder, om
talar kommunalnämndens ordf. Erik 
Magnusson. Om vi i framtiden inte 
får bygga mer än tre lägenheter per 
år skulle kommunen om 25 år inte 
bestå av annat än en samling ruc
keL För att bibehålla dagens bo
stadsstandard skulle vi behöva byg
ga 40 nya lägenheter varje år. 1966 
års tilldelning är avsedd för egna
hemsbebyggelse och. det blir med 
största säkerhet Rydsgårds samhälle 
som ·ensam får hela kakan. 

BRIST I SLIMMINGE 

Det är inte enbart i själva Ryds
gård behovet · av lägenheter är skri
ande: I Slimminge planerar man 

1 sedan något är att bygga nytt -
markfrågan är redan ordnad. Man • 
hade tänkt sig att där få fram ca -
4 lägenheter a•v vilka några skuhle 
täcka lärarnas behov. I fjor såg det 
ett tag väldigt hotande ut då kom
munen på grund av bostadsbristen 

l 
hade stora svårigheter att fylla vis
sa lärarplatser. För närvarande är 
problemet inte lika akut. Behovet av 
lärarbostäder finns för övrigt 

Rydsgård också. 

INDUSTRIPROBLEM 

Men det är inte bara lärare som 
behöver någonstans att bo. stäng
selnät, kommunens största industri, 
söker efter lägenheter till en stor 
procent av sina anställda som har 
sin hemort i andra kommuner. Var
je år bortsaneras fl•e·ra fastigheter -
och dess inbyggare - måste hUJ nå
gonstans att ta vägen .. 

ETT HOPP FINNS 

Det finns emellertid ett hoppkvar. 
Stiftelsen Rydsbo har ett J>S. pappe
ret färdigt projekt'-'omfattande f8 lä
genheter. På nya Ramsboområdet sö
der om Centralskolan i Rydsgård har 
man projekterat nio enplans hus
kroppar med två .lägenheter i varje. 
Där skulle bli Hka många 1-, 2- och 
3-ruroslägenheter. 



Rydsgårds hemvärn firar 
. 25-årsjubileum på lördaf? 
yfi '' "'"'". 

/ 

l~ 

Under de 25 åren har den jubilerande föreningen upplevt många höglis;!ssfunder. Här är en av dem då 

Aaemvärnschef Ramel mollager en vandringssköld från Lottakåren. Del är fru Graner som överlämnar. 

:rtydsgårds hemvärnsför
ening kommer på lördag 
att hålla 25-årsjubileum på 
Rydsgårds hotell. För
eningen har under de 25 

l e EN ATERBLICK 
. M 25-årsjul:>ilerande,..iörening har 

l 
givetvi~ upplevt många' fiifgtidsstu.rt- , 
der och under årens lopp har miln 
anordnat många trevliga samkväm . 
i anslutning till årsmötena. SkD har 
studerat en del av årsmötesprotokol
len och bl. a. funnit, att första sam
manträdet hölls den 18 maj 1941. 

Ur protokollet från detta samman
träde hämtar vi följande: 

l 
Protokoll fört vid konstituerande 

sammanträde med intresserade för 

l 
bildandet av hemvärnsförening, hål
let på Rydsgårds hotell den 18 maj 
1941. Till föreningens förste ordfö
rande valdes Oskar Frising, örsjö-

1 åren varit mycket verksam 
och många av föreningens 
medlemmar har erövrat 
priser vid de olika skjut
ningar som anordnats. I 
dagens läge är kommunen 
vänligt inställd till för
eningen, vilket inte varit 
fallet under alla dessa 25 
år. 
Kommw1en är välvillig på så sätt, 

a t t den ställer anslag till förfogande, 
men så har det inte varit alltid. Förr 
fick medlemmarna gå ut •med listor 
för att få ihop pengar. Man ordnade 
även sommarfester för att stärka 
ekonomin. 

e TILL NYREKRYTERING 

!'>e pengar föreningen nu får genom 
• anslag går till stor del till inköp av 

priser som kan vinnas under skjut-
l ningarna. I och med att föreningen 

har trevliga priser ställer fler del. 
tagare upp i de olika skjutningarna 
och därmed blir nyrekryteringen 

gården, Rydsgård. Man beslöt alltså 
att bilda en hemvärnsförening med 
benämning Rydsgård-Skivarpsortens 
hemvärnsförening. · 

e SLAPP KRIGET 

Vid föreningens årsmöte den 11 
mars 1944 var Jöns Kristoffersson 
ordförande. Han påminde då om, att 
ännu ett år förflutit som vi blivit 
förskonade från krigets fasor, men 
betonade, att föreningen därför in
te skulle slå sig till ro utan fortsätta r 
att stödja hemvärnet så att det kunde 
fylla sin uppgift att försvara hem-
bygden, om så skulle erfordras. l 

e REGERINGENs öNSKAN 
Vid årsmötet 1946 fungerade samme 

man som ordförande. Han under
strök vid detta sammanträde, att trots 
kriget nu var slut skulle hemvärnet 
fortsätta sin verksamhet, vilken me
ning regeringen givit uttryck för så
som sin önskan. 

e ORDFöRANDEBYTE; 
Föreningen har haft trogna ordfö

randen under årens lopp, och först år 
1948 avsade sig Kristoffersson omval. 
I hans ställe invaldes minister C. 
Westrup. 

större. Att så är fallet har man fått e NYTT NAMN 
bevisat genom att många ungdomar Från och med den 1 januari 1953 
i 15-20-årsåldern gått med i före- skulle Skivarps hemvärn ej längre f 

l 
ningen tack vare att skjutningarna tillliöra Rydsgårds hemvärnsområde. 
uppmw1trats på detta sätt. Man beslöt därför att ändra förening

ens namn till Rydsgårds hemvärns-
• CYKELN V AR POPULÄR förening, och att i fortsättningen 

Förr i tiden fick hemvärnsmännen Slimminge ingick i stället för Skivarp. 
cykla ut till de olika övningarna, 1 

oavsett hur vädret var. Tiderna har 
emellertid förändrats, och nu är cy-
keln inte så populär längre. 



•••••••••••••••• 
~ydsgårds I(N:s ordf. 

om sammanslagningen 

Kommunalnämndens ordförande i Rydsgård, Erik Magnusson, tror inte 

alt en sammanslagning. skall innebära någon nackdel för någon av 

kommunerna. 

En sammanl:äggning av Skurups, Rydsgårds och Wemmenhögs kom
muner är nu högaktuell. Förslag har framkommit om att kommuner
nas sammanslagning bör ske redan den l januari 1967. Nu ä,r det 
ju, som bekant in.te bara precis att gå ihop utan det för med sig 
en del problem. Att många fördelar följer med en sammanslagning 
är dock ktart. 

De problem samt de fördelar som nars varit praktiskt för då hade det 

en samman1äggning innebär för sammanfallit med valperioden. Att 

Rydsgårds del har SkD bett kommu- en sammanläggning skulle innebära 

nalnämndens ordförande i Rydsgård, någon nackdel för n ågon av kom

Erik Magnusson, uttala sig_ om: munerna kan jag inte tänka mig att 

Rent administrativt seH är det nog det blir. Inom de tre aktuella kom

klokast att gå tillsammans så fort munerna har vi ju redan ett bra 

.som möjligt. Men beslutet om en samarbete inom vissa områden. Sko-

sammanläggning skall liksom mogna 

underifrån så att kommunens samt

liga invånare är överens om att nu 

går vi "tillsammans". Det är möj

ligt att tiden är för knapp för att 

en sammanl äggning skall kunna ske 

den l januari 1967. Det hade ju an-

lorna t . ex. är i dessa tre kommu

ner i stort som en enhet. Skurups, 

Rydsgårds och Wemmenhögs kom
muner är ju utpräglade landsorts
kommuner varför ett samarbete har 
alla utsikter att lyckas i förhållande 
till de landsbygdskommuner som blir 
inlemmade i en slad. ' •••••••••••••••• , 



u ngnomens pantomim 
blev mycket lyckad 

Jordbrukskassan flyttar 

Skurups kyrkliga ungdomskrets 
hade på onsdagskvällen julfest med 
uppskattat kyrkospel på programmet. 
Det var pantomimen "Jesu födelse" 
som framfördes inför ett stort antal 
personer i kyrkan. 

Pantomimen har skrivits av Bir
gitta Hellerstedt-Thorin, Lund, och 
regisserats av Ninni Larsson, Skurup. 
Uppläsare var Inger Wallin och ett 
tiotal ungdomar ur kretsen med
verkade. 

• • z n l nya moderna lokaler I Skurup har tidigare framförts bra 
pantomimer, och även denna väckte 
stor entusiasm. Pantomimer av detta 
slag är en vacker konstart, och flera 
liknande kyrkospel är säkert väl
komna. 

fiO moderna kvadratmeter bank
lokal kommer jordbrukskassans nya 
lokaler i Skurup att erbjuda sina 
kunder. I och med att man nu flyt
tar in i nya, moderna lokaler räk
nar jordbrukskassan med att man 
skall ·kunna erbjuda ortsbefolknin
gen en betydligt bättre service. 

Förutom de 60 kvadratmeterna 
banklokal har man även ett konfe
rensrum, ett kundvalv samt pentry i 
övre våningen. I källaren im•ymmes 
ett arkiv, ett blankettförråd samt ett 
atyrelserum. 

Lokalerna blir som nämnts moder 
na och kundvänliga. För att ytterli
gare utöka servicen blir det en ser
vicebox som kan anlitas när jord
brukskassan inte har öppet. 

Huvudentreprenör för de nya loka
lerna i jordbrukskassans nya fastig
het är byggmästare Yngve Nyström. 
Andra entreprenörer är Yngve Knut
sons färg, Svaneholms rör och sani
tet, Erik Magnussons som har lagt 
golv, Bröderna Lindal har svarat för 
det elektriska. För inredningen sva
rar Kågens i Tranås och för service-

Pantomimen framfördes som nämnts 
i samband med kretsens julfest, och 
efter framförandet i kyrkan fortsatte 
festen i församlingshemmet, där det 
bjöds på kyrkkaffe. Konfirmanderna 
var särskilt inbjudna. Lotteri och 
fiskdamm var anordnade i försam
lingshemmet, och en del av de när
varande kunde efter festens slut pro
menera hem med fina vinster. 

Rädda Barnens lokalavd. i Skurup 

lämnar delredovisning av till höst
kampanjen influtna bidrag: Kudd
lotteriet 1.500 kr, lotteriet på julduk 
och tavla 582 kr, docklotteriet 297 
kr, kakmässan 1.738:55 kr, skolspar
bössor 788:93 kr, gåvor, önnarps kyrk
liga syförening, 100 kr, enskilda, 20 
kr, sammanlagt kr 5.026:48. För alla 
bidrag och för alla gåvor vid kak
mässan sam t för det stora in tress e 
som allmänheten alltid visat Rädda 
Barnens verksamhet, ber Rädda Bar
nen få uttala ett hjärtligt tack. 

Kamrer Claes Knutsson och styrelsens ordf. Edvin Jönsson 
lokalerna 

de nya 
skolmåltiderna l Skurup 
Torsdag: Risgrynsgröt, mjö~k, pep

par1kruka oeih äpple. 

box och kundvalv svarar Rosengrens 
AB i Göteborg. 

De nya lokalerna tas i bruk fre
dag förmiddag och invigning av loka
lerna blir på fredag eftermiddag. Många köplystna på 

auktion på Bedens gård 

Denna kviga såldes för 1.600 kr. l bakgrunden auktionsförrältare 
Nilsson och roparen Alvin Ekblad 

Den lO:e avelsdjursauktionen på 

1 

av 20 tjrurar, silrulle byta ä;gare, 47 
Bedens gård, Rydsgård, samlade ett svin oeih tre Mr mte att föl'lglömrna. 
stort antal intresserade köpare. Men Vid an.iktionens början sålldes även 
så var det också mänga djur, som några lantbruksmaskiner för annan 
skulle byta ägare. Buden var lite persons riilkning. 
blygsanuna till att börja med i det , Priserna blev överlag bra och e-f
kyliga vädret, men snart hade 1·opa- .ter de f-lesta !kLubbslagen var såväl 
ren, Alvin Ekblad fått upp ångan !köpare som säljaren, lantbl'tl!kare 
och därmed kom buden också tätare. Gustav Gustavsson, nöjda med kö-

Inte mindre än i)() nötkreatur, var- peskiUin~gen. 



Han kan 
bilnummerna i Skurup 

En bil passerar och Göran lägger bilnumret på minnet 

Ni som bor i Skuru,p. Har ni glömt nwnret på er gamla bil, och 
vill ni av någon anledning ha red3 på det igen? Fråga då 14-årige 
Fritz Göran Felt i Skurup. Denne yngling har nämligen 8om hobby att 
komma ihåg bilnummer, och han vet även vem som är ägare till res
pektive bil. · 

LÖDERUP 
Löderups söndagsskola 

håller ' sin söndagsSkolefest på sön
d.ag den 19 decemibel" kl 16 med guds
tjänst i kyrkan och med festen för
lagd till folkskolans gymnastiksal. 
Alla hälsas välkomna. 

Husmodersgyronaetiken 

i SkU11up 
!har lilksom tidi•gare om åren firat 
sedvanHg Luciafest med !k,nytkalas · i 
skolbespisningens loikaler. Lucia var i 
år Ann-Marie Nilsson 'med sex tär
nor oclh stj·ärngossar som sjöng Lu
ciasånger, för femtiotatlet när varan
de medlemmar. Under ikvählens low> 
roade man sig med tävlingar oc'h 
allsång. Medhavda j.l.l!lpaiket auiktione
rades bort oc'h inbringade 393 kronor 
och 75 öre. Jiulk.lappar !ko'mmer Hk
som tidigare om åren att utdelas till 
ihandicapacle skur·UJPSbor. 

Ordförande tacikade fru Britta Sjö
sten för hennes .goda leclarSk31p un
der clen l'!ångna terminen oc:h över
lämnade lidammor oclh penninggåvor. 
Nästa termin börjar måndagen den 
10 januari och n'Ya medfemmar h>iil
SaJS vällkomna. 

Korphandbollen 
Onsdagens två matcher i korp

handbollsserien sl'utade med följan
de resultat: Konsum-Bröderna 
Lundgren 7-3. Bröderna Lundgren 
ställde upp med enclast fem ute-

Nu är det ,givetvis inte aJla bil.- tbillinru.mmer en gånlg. Sen kornmer spelare men stretade emot överras
nummer i Skru.nuiP han !kä!lJner till. jag ihåg det. Känner jag inte · igen kande bra. Konsums seger var emel
Anledninlgen till detta, är ·att !han lertid rättvis. Målskyttar: Konsum: 
lbo .. rJ' - ·_,e l~""ga b'•'!lJU.mmer på m;..,,..et personen som äger bilen, tar ja•g re- B ,.. . 

..u ~.,· J!1 u~• ror Svensson 5, .t.-öte Lindgren och 
först för :fyra år sedan. Men ·de fles- da på det. Varför jag l:lar så lätt Leif Larsson l. Bröderna Lundgren: 
':ta bilar som ciaikU!lerat i Sllrurutp un- för jlliSt bilnummer vet ja,g inte. Kaj Delen 2, Lars Larsso~ 1. 
der de senaste fyra åren kan han Andra tal odh siffror är det inte li- Bröd. Andersson-Sandåkra S-7. 
!lJWllret nå odh vet dessutom, vean k l"tt tt k ' ·"'åg 

" , ? N ' a ·a a : omma "''' · Sanda" kra m· ledde med att ta led-·ägaren är. FantastiSkt, emer hur. i 
frågar er säkert, oor man ikan ha så - Intresset för bilnnmuner ~iak jag ningen med 3-{), men Bröderna An
bra minne; oc<h Göran förk:Jarar: för fyra år sedan, fortsätter Göran. dersson kom tillbaka och kunde nå-

Det .räciker med att jag ser ett Jag blev nyfiken på vilka bilnmm- got turbetonat vinna denna jänma 

iiiiiijiiiiiiiiiiiiliiiiijiiiiiiiiiii~i mer som betkanta (!)0h släktingar ha- · de, oc<h clät,fö.r ti ttade jag i hilka- match. Målskyttar: Bröderna . An-
~endern. Sedan har intresset ökat un- dersson: Jan-Ake Andersson 3, Gun
dan för undan. nar And~rsson och Jan Blomdahl 2, BINGO 

ERIKSLUND 
I dag kl. 19.30 
sLUTJULSPEL 

SPEL OM SERIEPRis 
-Välkomna

Bygdegårdsföreningen 

Alltså. Har ni bytat bi:l för något Lars Åke Akesson l. Sandåkra: Bo 
år sedan, oclh vill ni av någon an- Persson 4, Agne Larsson, Leif Tho
ledning ha reda på registre rings- masson och Leif Lundgren l. ' 
numret på er gamla bil, så vänd er 

r 
l 
l 

l 

l 
l 
L.-

1 till Göran Felt. 
Göran kommer att ställas på svåra 

prov av· sina slw1kåmrater, när Sko
lan !har sin julfest. A'1la kamraterna 
vill· väl försaka sätta honom på det 
hala. Men det kan bli svårt. At t för
söka kug.ga honom på någon Sllm
rlllPs}ärares ,bilnummer är t. ex. ing-

ELDNING'SOLJOR 
KOL· KOKS 
BRIKETTER 

VED av alla slag 
Fördelaktiga .• priser .,.- snabba leveranser 

A.H.ANDERSSONS 
SPANNMÅLS & TRÅVARV AB 
SKIV ARP - Tel. 0411/300 00, 30113, 301 33 

-----·-

l 
l 

l 
_ _j 

Polisbilen påkörd 
En trafikolycka in träffade på ons

dagen i korsningen Vaktgatan-S. 
Torggatan i Skurup. Det var en per
sonbil som av ·någon anledning inte 
stanJ;~ade för stopplikt, och det bar 
sig inte bättre än att den körde på 
en passerande .polisbil. Endast obe
t ydlig.a plåtskador uppstod. 

Lottakåren i Skurup 

·har haft en välbesökt j.ulfest. Ett 
vackert Luciatåg ingick 1 program
met med Inger Svensson söm Lucia. 
Kaffes.,rvering följde och givetvis 
blev det dans kring granen för bar
nen. Kvällen avslutades med att tom
ten kom på besök. 

Skurups lanthushållsskola 
!håller på fredag ·avslutning. På pro
grammet är det bl.a. sång av elever
na samt föredrag av kynkoadjun!kt 
Claes Isberg. Slöjdutstäl1n•ingen kan 
beses från kl. 11. 

Skurups FBU 
oclh heanwrn har i kviili filmsam
lkväm å hemvärnsgården. Det 'blir 
fiJm med anförande av Carl Wulff, 
prisutdelning samt '!ka!Meserverirug. 

1
·-en ide. Han kan 

l bilnummer som 
&01111 hels.t. 

näml1gen samtligas 
viliken utant1liläxa 



SKURUP 
Dms blir det på söndag i Skurups 

Folkets park. För de dansanta ·to

nerna kommer Lasse W alters orkester 

att svar.a. 

Soc~nämnden i Skurup har haft 

sammanträde varvid man bl a hade 
att behandla några personalärenden. l 

Två ärenden angående ålderdomshem
met var till behandling, ett angåen
de en ansökan om intagning samt ett 
an~ående anbud på matvaror. Vida
re hade man att ta del av rappor
ter om hemhjälp från åldringar och 
barnfamiljer. Nämnden hade även att 
ta del av några skrivelser. 

Provh~!rning på Östergård 

/" 

Grundundersökningar företas nu bygga vill mån alltså ha • reda på 
på östergårdsområdet i Skurup. På grundläggningsdjupet . .. Här hål,er 
torsdagen anlände borrmaskiner och teknikerna Herm Möttus t. v. och 
man satte i gång med att utreda Sven · Håkansson på med' borrning 
grundläggningsförhållandena. Som för hand, .vilket ·i det kalla .vädret 
bekant skall det uppföras villor på var ganska svårt, då det några meter j 
detta område, men innan man börjar ner under tan var anska fast mark 

En unik transport 

En ganska unik lrl!lnsporl ägde på torsdagseftermiddagen rum i Skurup. 

Jordbrukskassan flyttade nämligen då sina bankfack från de gaml11 loke

lerna till sin nye faslighet. Då det var mycket penger som skulle flyttas 

hade man givetvis två handfasta poliser till all övervaka det hela. Här 

ses poliserna Nils Anderberg och Göte- Lindgren övervaka det hela, 

medan Chris'te·r Nilsson, Sigurd Göransson och k11mrer Claes Knutsson 

lastar p~pgarna på lastbilen. l bakgru~den ses styrelsens ordf. Edvin 

Jönsson. 



Skurups J·ordbrukskassa 
har flyttat i nytt hus 

Jordbrukskassan i Skurup 

Stig Mårtensson, t v, expediera.s av kamrer Claes Knutsson. 

Jordbrukskasserörelsen växer stadigt, inte minst i Sydsk,åne. ""Det 1 

har kassan i Skurup också gjort och därmed kommit i trängande be

hov av nya, större lokaler. På fredagen invigde man en ny banklokal 

i eget hus ett stenkast från den gamla adressen i Södergatan. 

Malmöhus läns centralkassa repre

sen terades vid invigningen av sin 

ordförande Sone Herm ansson och di

rektör Birger Lindbom, lokalkassan 

av ordföranden Edvin J önsson, Hyl

taskog. 

SEX:DUBBLING 

kombinerat m ed styrelserumme t. 
I gatunivå finns k und valven, en 

pr aktisk placering då kunderna där

igenom slipper spring i trappor under 

ärenden till sina värdefack . 

RATIONELLT 

En sak som kamrern är särsk il t 

Vid huses yn i de nya, fräscha loka- nöjd med i de n ya lokalerna är a tt d 

Ierna fann man allt synnerligen gott. har rej ält t illtagna u trymmen även 

Man har fått väsentligt ökade utrym- ba kom diskarna. Det innebär under

men för den växande baJnkrör elsen lättat ar bete för bankpersonalen och 

vars omsättning ökat sex gånge r på en rationellare skötsel av bankaifä

lika m ånga år, enligt vad kamrer r erna. 

Claes Knutsson upplyste. Skurups jordbrukskassa har om-

Till kundernas tjänst har man fått kr in·g 400 medlemmar . Till den efter 

ökat antal kassafack. 200 finns . Dess- invigningen följ ande supen på Sku

utom ha r en servicebox instaUerats. rups ho tell var ett 50-tal personer, 

Inr edningen är mod ern och rationell på oli:ka sätt knutna till kasserörel-

j en t illtalande färgsättning. sen , inbjudna. 

Med flyttningen har man bl a även Flera tal hölls vari fördelarna med 

vunnit ett rejält ark iv som man tidi- de nya lokalerna och vad de kan be

gar e saknade. I källarplan finns vi-.1 tyda för utvecklingen poängterades. 

ci.are ett styrelserum. Man har säir- En odelad belåtenhet med nyetable

skilt konferensrum, förut opraktiskt ringen uttalades. 

J I<URSSLUT 1 SI<URUP 

Tre elever på Skurups lanthushållsskota värmer sig i slöjdalsterna. Fr v 

Marianne Jönsson, Ä speröd, Rosita Nilsson, Kalmar, och Agneta Siistler, 

Malmö. 

F estligt värre var det på fredagen 

på Sku rups lanthushållsskola . Det 

var nämligen kursavslutning för de 

37 flickor som inhämtat kunskaper 

under sommaren och hösten. Ett ge

mytligt avslutningsprogram fanns 

och premier delades ut till 14 elever. 

Elevernas slöjdutställning tilldrog 

sig givetvis stor uppmärksamhet och 

lika m ycket beröm fick eleverna fö~ 

sångframträdandet. 
Ett gan ska ovanligt premium fick 

Ingrid Hagerstedt från Malmö motta, 

nämligen för "bästa kamrat". ö vriga 

som erh öll premier var Eva Lind-l 

gren, Åkers styckebruk, Ragnhild 

Larsson, Y stad, Marie Louise Lars

son, Ystad, Anna-Carin Gertgård, 

Trollhättan, Anita Olsson, Sjöbo, 

Ann Marie Persson, Björnstorp, Rig

mor Lundström, Smedstorp, Ann

Marie Jönsson, Rydsgård, Gertrud 

Persson, Björnstorp, Berit Eriksson, 

Äsperöd, Lena Nilsson, Stehag, Britt 

Marie Albinsson, Göteborg. Dess

utom erhöll Ingrid Hagerslad ytter-

ligare en premie. · 



l( urs för kommuner 
började i · Skurup. 

Kursen som skall pågå i fyra dagar på fyra olika platser i Skåne började 
på torsdagen i Skurup. Representanter från kommunerna i Skurupsfrak
fen var inbjudna och det var alltså många som fick en redogörelse om 
hur ett egnahemslån skall vandra pappersvägen. Kommunalkamrerarna 
i Rydsgård och Skurup, Egon Lönn samt Erling Sigfridsson se r inires
seraf på medan rep resenlanterna från Länsbosladsnämnden redogör fö r 
en del av blan ketts krivandel. Från Länsbostadsnämnden deltog sillande 
fr. v. kansliskrivare Eva Jonsson, byrådir. Hiller Berglund samt kanslist 

Gull Britt Jacobsson. 

En informationskurs för kommunrepresentanter var på torsdagen 
anordnad på Svaneholms slott i Skurup. Kursen gick ut på att korn
munalfoll•et skulle få en klar inblick i de papper som skall behandlas 
det gäller egnahemslån. 

Denna kurs skall i dag fortsätta i en redogörelse för hur papperen skall 
Bjuv och på måndag blir det kom- skrivas ut hoppas vi på att det i 
murrerna i Svalövstrakten som får en fortsättningen inte kommer några 

l redogörelse för dessa lån och på ,tis- okomplE~·tta papper oss tillhanda. 
dag är det kommunerna i närheten 1-----------~-----
av Vellmge som skall få en inblick /; ~ 
i hur papperen skall fyllas i. "/~ l / "t ,....--- Lf'"""'J Det är länsbostadsnämnden som l--

l
' anordnar dessa fyra kurser för olika 
kommuner och meningen med det 
hela är att de personer i de olika 
kommunerna som handhar papperna 
i samband med egnahemslån skall 
få en redogörelse fÖr hur papperen 
skall fyllas i samt vilka papper som 
skall skrivas på av respektive kom- ~ 
mun eller lånsökare. 

På länsbostadsnämnden omtalar 
1 man: papperen i samband med egna

hemslån måste vara kompletta när 
de kommer från kommunen. Nu har 
det ofta varit så att alla papper inte 
varit kompletta vilket !lledfört en 
del olägenheter. Nu när de olika 
kommunerilas berörda personer får 

Luftgevärsklubben 
Resultat från jultävlingen den l6.1e 

~!}65. . 
Juniorer: l, Benny Lönnbom 98 p. 

2. Claus Lönnbom 93. 3. Eans Erik 
Hansson 86. 

Seniorer: l. Kurt Andersson 362 p . 
2. N. G. Olsson 361 p. 3. Inger Lönn
horn 360 p. 4. Artl>ur Christensson 
353 p. 5. Hans Inge M:årtensson 351 p. 
6. Erik JQnasson 351 p. 

l T9rsdagen den 13 jan. månadspo
kalema. 

Skurups åldet•domshem 
Rege1.1Lngen har medgett a tt Sllm

rups köping får låna 2,5 milj. kr. 
Uhl det nya ålderdVIIIlshemme<t i !kom
munen. , Kostnaderna för detta hår 
berälknats till 2.650.000 lkr. 

Pensionärsgymnasterna i Skurup 

·har haft julfest i en gemytlig anda 
i skolbespisningens lokaler. E tt 30-
tal pigga pensionäre1· hade mött U"l)p 
för att ta del av julfesten. På p ro
grammet va.r det bl. a. skämtlekar, 
allsång och kaffeservering. AlMrt , 
Akess{)n bidrog med skämtsamma 
kåserier och verser. Gymnåstiken 
återupptages den 12 januari nästa 
år i skolans lokaler med början kl 
16. 

Särbestämmelser för bygge intill 
gravhög. 

Länsstyrelsen· har förklarat att hin
der ej föreligger för byggnadsnämn· 
den i Vemmenhögs kommun att läm
na Malte Holmander i Skivarp lov 
till utförande av tillbyggnad av verk
stadsbyggnad på fastigheten ö löv :l:l. 
Riksantikvarieämbetet har i ärendet 
framh ållit att utrymmet mellan den 
på fastigheten befintliga gravhögen 
och verkstadsbyggnaden tillhör forn· 
minnesområd e. Det skall därför hål
las i värdigt skick och får inte an
vändas som upplegsplats·. Landsan
tikvarien skall underrättas om gräv
ning för g rund eller ev-entuella 
schaktningar i planeringssyfte f-öreta
ges vid utförande av tillbyggnaden. 

Skivarps förskola 
avslutade terminen med juifest l 
barndaghemmet på fredagen. Ä ven 
föräldrarna var inbj udna, och som 
s!wlan har m ånga elever måste festen 
dubbleras. Så lunda hade 16 av ele~ 
verna s.in julfest på förmiddagen, och 
övriga · 15 fick i stället komma på 
eftermiddagen. Men det gick lika 
bra, eftersom m an hade samma prp
gram då. Det inleddes med ett näpet 
Luciatåg med lilla Agnete Christens
son som ljusets drottning:. Sedan 
dansade man kring granen och lek~ 
ringlekar, tills det .var tid att börja 
saftkalaset, som avslutades med att 
tomten kom med en hel säck gotte
påsar. Det enda tråkiga V!jr, att för
skolan nu tar semester ända till den 

1
10 januari, och det var ingen av 
eleverna särskilt glad för. 



LANTHUSHALLSSKOLAN 
HAR HAFT KURSA VSLUT 

Skurups lanthushållsskola hade 
på fredagen kursavslut. De 37 ele
verna bjöd på trevlig underhåll
ning och en slöjdutställning var 
anordnad. Premier utdelades till 
14 ele:':'er varvid Ingrid Hagerstad, 
Mahno fick mottaga premie som 
"Den bästa kamraten." -

Avslutningen började med att 
slöjdiutstäl!Lningen öppnades kl. 11. 
Denna tilldrog stor uppmärksamhet 
och månJga fina arbeten fick beröm. 

Efter middagen följde ett trevligt 
program i aulan varvid elevern.a 
framförde en del sångstycken. En 
redogörelse för kunsen lämnades och 
ik.ynk:oad:iunrt Claes Isbeng höll ett 
föredrag. En andalkisstund följde 
varpå det !hela avslutades med kaf-
fesel"Vering. 1 · , 

De :rT eleverna hade däTIIlled lidarat ' 
~v årets ~ns ocih. glada i hägen, '· 
~ver de lardomar man förskaffat 
Sllg återvände de tiilil. sina he:Ql på 
många oliika platser i vår avlånga 
land. ~ 

Följande· emöll premier: RanghiM ': 
Larsson... Ystad.. FöreningsSiooil.an. i$!, 
~a-Sabys !Prenuum, l vedkas llwrs. f 
mgrid &genstad, Ma!lmö, iSikivarps lj 
betodlamörenings plus Lidbergs Bolk:- ' 
handels. Eva Lindgren Mens styc
kebruk, Lions Clubs. Marie-Louise 
Larsson, ystad, Sllrurups Sparbanlks. 
Anna-Carm Gertgård, Tralillhättan 
S~västra Skånes Mejerifönbund~. 
Anita Olsson, Sjöbo, Slkrurups Spar
banlkJs. Anne-Marie Persson, Björns
toru>, Skrurups Mejeriförenings. Rig
mor IAmdström, Smedstorp, Slkurups 
JordbrulkSkassas. Anne-Marie Jöns
son, Rydsgård,. V emmenh.ös Spar
banlks. G~~a Persson, Björnstorp, 
Vemmenhags Spa1'baniks, Berit Edkrs
son, .Äs eröd, · Lidbergs Bokhandels. 

Anita Olsson, Sjöbo och Ann Marie 

Persson, Björnstorp bjuder pi 

läckerheter 

Lena Nilsson, Stehag, Lidbergs Bok
handels. Britt-Marie Allbinsson, Gö
t~borg. Lidbergs Bokhandels. "D<>n 
bästa kamraten": Ingrid Hagerstad 
Mahnö · 

Skurups Jordbrukskassa 
invigde sina nya ·lokaler 

Ordföranden i centralkassan i Malmö, Sona Hermansson, direktör Birger 

Lindbom, kamrer Claes Knutsson, ordföranden i Skurups jordbrukskassa, 

Edvin Jönsson samt kommunallullmäktiges ordförande, Börje Linden tar 

en till på de m~derna och kundvänliga banklokalerna. 

Skurups jordbrukskassa invigde på fredagen sina nya lokaler på 

Södergatan 16 i Skurup. Som sig bör var många av köpingens ledan

de män inbjudna och från centralkassan i Malmö lwm bl. a. ord

föranden Sone Hermansson samt direktör Birger Lindbom. 

Direktör Lindbom invigde lokaler
na och gav i samband därmed en 
kort historik över Skurups jord
brukskassa, alltsedan den började 
existera hos lantbrukare Olof Hans
son fra mtill dags dato, då de nya 

lokalerna på Södergatan 16 stod fär
diga. 

Kommunalfullmäktiges ordförande 
Börje Linden höll ett trevligt tal till 
de nyinflyttade och överlämnade en 
vacker blomsterkorg. Givetvis fick 
man många presenter denna dag. En 
lång rad gratulanter hörde av sig, 
och blomsterkorgarna var många. 
Från centralkassan överlämnades en 
vacker gåva i form av en väggpryd
nad. 

Efter invigningen av de moderna 
lokalerna följde middag på Sku
rups hotell. Givetvis var det ett 
läckert julbord som serverades. 



Skånska Dagbladet - Fredagen den 17 december 1965 
.~--~-~-------------·-----------------

Har Ni någon bra, melodi åt 
Walthers väntande skivinspelningP 

, - Av PER BJöRNöR -

Vem vill hjälpa Lasse Walthers orkester med en me
lodi? Det får inte vara vilken melodi som helst utan en 
som skall spelas in på grammofonskiva - och så skall 
den slå! Det får g·ärna vara ett nytt arrangemang på 
en gammal låt eller en helt nyskr~ven. 

- När vi hittar en låt vi tycker om 
behöver vi bara slå en signal på 
telefon och så kan vi åka och spela 
in skivan ... 

HELA SYDSVERIGE 

Lasse Walthers orkester består helt 
och hållet av hörbybor. Men de har 
gjort sig välkända och omtyckta långt 
utanför Hörby köpings hank och 
stör. De har spelat på praktiskt ta
get alla dansbanor i Sydsverige och 
överallt har dc l gjort sig populära 
och fått komma tillbaka. 

De spelar minst två gånger i vec
kan, oftast tre och ibland mer. Vad 
är det då som gör att Lasse Walters 
orkester har fått detta grepp om den 
sydsvenska publiken? V ad är det 
som gör att publiken tycker att det 
är roligt att dansa när Lasse Larsson, 
Jutta-Brie och de andra spelar upp? 

Den frågan är svå~: att svara på. 
Lasse säger: 

- Kanske beror det på att de mär
ker att vi har roligt på scenen när 
vi spelar. Vår spelglädje smittar 
kanske av sig på publiken och om
vandlas till dansglädje. 

* Det är endast en' del av svaret * på frågorna. Visst har man spel* glädje. Men det räcker inte att * enbart ha spelglädje för att pu* bliken skall trivas och tycka om * en orkester. Det fordras även ett * visst mått av skicklighet. Och * det har medlemmarna i Lasse 

Lasse Walters orkester från Hö1·by har nämligen 
fått erbju~ande om att spela in en grammofonskiva. 
Men orkesterledaren Lasse Larsson är förståndig: 

- Vi vill inte spela in en dålig låt. Det skulle ge ett 
negativt intryck hos publiken och sedan skulle kanske 
vår framtid som grainmonfonartister vara förs.törd. 

* Walthers. Men sådant får man Lasse Walthers orkester skall snart göra en grammofoninspelning. Fr. v. Leif C hrisfiansson, Kaj Måns-* inte gratis. Det ligger många J Il B . H L E 'k L k Il .. t p E 'k p h F d R N'l * hundra timmar fyllda av arbete son, u a- ne annesson, ars- r1 arsson, ape mas are, er n ersson oc re - onny 1 sson. 

* ~ch tr~ing b;~om de framgångar man fem i bandet. Av dessa återstår dierna tar man upp från grammo- na en egen stil och jag tror vi har * e nu .. ar n · . .. förutom kapellmästaren. endast en fonskivor. Men . några har de skrivit lyckats. 
Kapellmastare Lasse: - V1 tranar man. Det är Fred-Ronny Nilsson själva: Dessutom gör de egna ar- .. . , 

så ofta vi hinner. Eftersom vi alla som tjänar ihop sitt dagliga bröd rangemang. Det håller säkert publiken med om. 
har arbete vid sidan av musiceran- som fältflygare. 1962 kom Jutta-Brie, - När vi tränar hjälps vi åt att Lasse Walthers orkester har funnit 
det så hinner vi dock inte träna i som på dagarna arbetar på Skånska få ihop arrangemang på populära en egen stil som känns igen av de 
den utsträckning vi själva vill. Där- Dagbladet i Hörby, med i orkestern. melodier som vi tycker om, berättar flesta som regelbundet går ut och ' 
fö~ tar vi alltid god tid på oss när Samma år kom även trumpetaren kapellmästar-Lasse. Vi försöker fin- dansar. Och vem gör inte det? 
vi åker ut och skall spela på dans- Per Erik Persson med i bandet. Den 
banorna. Vi kommer dit ett par tim- färskaste medlemmen i bandet heter 
mar innan publiketl för att vi skall Leif Christiansson och han har en
kunna träna • · · dast varit med i bandet ett halvt år. 

Träning är A och O för Lasse Samtliga medlemmar är yrkesarbe
Walthers orkester. De har insett att tande vid sidan om sin dagliga gär
visserligen är det bra att ha talang ning som musiker. 
och vara musikalisk men för ';ltt - Man hinner inte med mycket 
kunna utnyttja dessa m"dfödda egen- mer än att spela och sköta sitt ar
skaper måste man öva, öva och åter bete, berättar Lasse. När vi slutat 
öva. vårt arbete så samlas vi och tränar 

JUTTA-BRIE 
eller åker ut till någon dansbana 
för att spela. Det gör att vi inte får 

1962 var ett glädjens år för Lasse mycket tid . över för något annat. 
Walthers orkester. Då enrollerade Men vi tycker alla att det är roligt 
man nämligen sin duktiga vokalissa och vi trivs. Det är huvudsaken. 
Jutta-Brie Hannesson. Orkestern var Jutta-Brie tycker: 
då ett år gammal och hade knappt - Publiken är underbar. Det är 
vuxit ur barnskorna. Samma sak kan verkligen roligt att sjunga när man 
kanske sägas om Jutta-Brie eller blir uppskattad. Givetvis har vi våra 
Britta Johannesson som hon heter till favoritställen där vi gärna spelar. 
vardags. - Men det bästa är dock Lomma, 

Men Jutta-Brie Hannesson lärde fortsätter Jutta-Brie. Där spelar vi 
sig snabbt. Nu är hon en driven varje onsdag under vinterhalvåret. 

k lissa som helt kan trollbinda Vi har blivit något av ett husband 

Före dansen brukar Fred-Ronny berälta en 
Det är bra för' nerverna. Fr. v. Julla-Brie Hannesson, 

son och Lasse Larsson. 



Jutta-Brie Hannesson eller Briffa Johannesson som hon kallas i det pri

vata. När hon inte sjunger siller hon på Skånska Dagbladels kontor 
i Hörby. 

Jutta-Brie har snabbt vunnit den EJ LöNT 

skånska publikens hjärta. Nere i Vi ställde en indiskret fråga till 
södra delen av Skåne har hennes Lasse Larsson, kapellmästaren. 
popularitet stigit till oanade höjder. - Varför börjar ni inte ägna er 

- Vi vill höra mer! brukar publi- helt och hållet åt musiken? 
ken i bl. a. Anderslöv ropa. - Nej, det lönar sig inte svarar 

Då sjunger Jutta-Brie mer. Eller han. Vi tjänar mer ·på att hålla på 
det bör kanske heta Mer. Det är så här. Vi tycker att det är kul och 
den svenska texten till bossa-nova trivs med det. Varför skulle vi då 
More. börja med något annat? 

En annan av Jutta-Bries special- - Det är bättre att ta det litet på 
nummer är Fly me to the moon. Det kul. Om man skall spela på heltid 
är melodi som får de unga att haja måste man gå in för musiken på ett 
till och de äldre att sakta smyga sig helt annat sätt. Vi måste satsa mer. 
in i drömmarnas värld. De minns Det ~tår mer pengar och mer ära på 
sin ungdom. spel. Då går charmen förlorad. Det 

UTöKAD 
är inte så vi vill l).a det. 

Lasse Walthers orkester bildades 
EGNA ARRANGEMANG 

1961 av Lars Erik Larsson som i det Lasse Walthers spelar dansmusik 
civila knogar som bagare Då var med inslag av pop. De flesta melo-



25-års jubileum för 

Rydsgårds hemvärnsmän 

Jubileet gick helt i gemytlighelens tecken. Fr. v. ses , Ragnar Lundborg 

och Gunnar Nilsson, sittande. Slående fr. v. fanjunkare Gösta Persson, 

hemv.-chef Uno Olsson, kapten Hyllen-Cavallin samt Gunnar Månsson. 

Rydsgårds ~emvärn firade på lör

dagen sitt 25-årsjubileum på Ryds

gärds hotell. Många hade infunnit 

sig och det var en lång rad ta

lare som framförde lyckönskning

ar och överlämnade gåvor till ju

bilaren. 
Rydsgårds kommunalnämnds ordf. 

Erik Magnusson överlämnade bloms

ter och ett presentkort från kom

munen samt önskade hemvärnet lyc

lfa till i fortsättningen. 
Lottachefen Birgittp. Graner över

lämnade en silverbägare som skall 

L,:ra ~som pris i någon tävling och 

tackade samtidigt för det goda sam

arbetet mellan lottorna och hemvär

net. 
Kretshemvärnschefen Ramel över

lämnade en bok vari hemvärnet skall 

skriva in de trevligaste episoderna 

som sedan skall förvaras till kom

mande hemvärnsmän. 
Hemvärnsofficeren Gunnar Hylten

Cavallin uttryckte sin glädje över 

den aktiva föreningen och önskade 

lycka till i fortsättningen. 
Hemvärnschefen Uno Olsson tac

kade för de många gåvorna och sa

de att det stora förtroendet som hem

värnet hade förpliktigade och han 

uppmanade hemvärnsmännen att 

hjälpa till så att hemvärnet även i 

fortsättnjngen blev respekterat. · 

Derl trevliga kvällen avslutades 

med prisutdelning varpå dans följde. 

Under prisutdelningen blev Oscar 

Jönsson speciellt hyllad då han va

rit nl.ed ' sedan föreningen startade 

och fortfarande är aktiv medlem. 

Jönsson fick mottaga en vacker min

nesgåva. 

Holbergspjäs • 
l 

En Holb ergs-pjäs spelades när folkhögskolan i Skurup ' firade ;ulfesLpd 

måndagskvällen. Det var första gången nya scenen i hörsal~m togs i bruk, 

och det blev Holb ergs "Henrik och Pernilla" sam fick den äran att i'lt~ll 

den. Rollerna spelades av skolans elever med fil mag B Järneströrrn 80,. 

regissör. Bilden, fr v: Mats Pilevall, Klagstorp (betjänt), Lars Andersaon.. 

Ystad (Henrik), och Torgny Nilsson, Vanstad (betjänt). 



Betjänten och Pernilla 

Sku rups folkhögskola hade på måndagskvällen en julfest, varvid man 
bl . a. framförde pjäsen Henrik och Pern illa. Pjäsen är en komed i, som 
är fu ll av intr iger och missförstånd, och publiken var hela tiden med 
på note rna. l rolle rna spelade bl. a. Ola Bod in, Hammenhög, som 
d rängen, La rs Andersson, Ystad, s~m betjänten Henrik och Krisfin 
Persson spelade Magdelone. Som Perni lla framträdde Maritta Ryden
schöld, Ma lmö, med den äran. På b ilden ses drängen och betjänten 

i e n av de många komiska situationerna. 

_ - . R~;;;~ss:;;;.~&1b'~;gal:·;r~~ Anders-
4 H'-ork~stern spelade son _(}ränSbG- (Hild~ MårtenssOn 

på måndag vällen på Agården i TorsJo), Lennart NiJ~n Rydsgård 
Skivarp. Kommunalfullmäktige av- (Folke Ols~?n ~y>dsgavd), Mag111lls 
l lu tade nämligen året med ett kaffe- H~nssvn Klagger~d (Gun.n~r. Olsson 
amkväm, och t ill detta hade en or- Shmm•tn,ge) Gosta Knstl;J.~, 

Kestergrupp om 15 musiker från Rydsgb_d (Karl Bengtsson Rydsgåro) 
$kivarps 4 H inbjudits. De fl_·amför- Karl-Eri/k Ohlsson Rydsgård 01!1Jge 
d_e. ·ett potpurt;i,_ av glada melo!:lil!r ur Johat:JS~?J;J ~.rdsgår-?>_. . .·, . 
sm stora repertoar och fick stat·ka Th5e~ru1gs~. _2.a dtstuktet. Al
och välförtjänta applåder. Kommu- lan G<?r~nsson Villte (Torsten Pers
nalfullmäktiges ordförande, nämnde- son VtllQe), __ Sture Persson Trunn~
man Theodor Mårtensson, Svenstorp rup (S!_t_~ Sor~n Trunnerup), Et
framförde fullmäktiges tack för de~ n~r. Löow Vtllte . <Henry Engd~l 
välljudande underhållningen och ut- V1llte), Allfred Knstensso11:. VarnnJ.o
tryckte sin glädje över att ett så' sa (Albert Andersson Katslo;sa), Sven 
litet samhälle som Skivarp kunde Persson Rydsgårds gård (A!lJ.an . An
visa upp en så stor och kvalitativt dersson R~sgårds -gård), Knut H&m
god orkester som den man fått lyss- gn:n Katslosa (Gurmar Må-nsson Ga-
na till under kvällen te]]ung). 

· . Y stads fögderis 2:a särskilda tax e-
. r ingsdistrilkt: N:ils A Nyström Hea-

Fqlkta ':'dvårde~ 1 Skuru~ borg (Folke Olsson RY"dsgåro), Bir.: 
Landstmgets ? also_- och SJUkvårds- ger Lat•sson stenberget (Jolhan Lin

!~yrelse har till dt~triktstandl~_kare dahl Ryd:sgård) . 
td folktandvård en 1 Skurup foror- Kommunens revisorer 1966: Olae• 

dat o_?ont_. , kand! G?sta Petters~on, Knutss<m Slimmirug!C!by (Gösta Må-r~ 
Malmo, vtlk;en blltr~?er ?_efattnmg- tensson Bru'kSgwden), Bengt • Bings
en eft-er erhallen legibmahon. mark Rydsgård (Caj Barehan Ryds-

gård), !vald Löfbevg R~gård (Inge 
Johansson Rydsgård). 

Siffergranskare för 1966: Knut Mo
berg, Rydsgård. 

De a n ställ,da 
sl äckte s jälva 

En . eldsvåda utbröt ti(ligt på tis
dagsmorgonen i Skurup. Det var i 
gamla Hakers gjuterier som det flam
made upp vid 6-tiden på morgonen. 
Skurups brandkår larmades och kom 
snabbt till platsen. Det var dock inte 
fråga om någon större eldsvåda, och 
brandkåren återvände hem, när före
tagets anställda kom till arbetsplat
sen. Då övertog nämligen persona
len släckningen. Skadorna beräknas 
ha blivit ganska ringa. 

Skurups bridgesällskap 
spelade i månd<l!gs första avdelmng
en av sin julbridge. Tävlirogen hade 
lockat många deltagare och samman
lagt 34 par, därav fl-ertale~ .. från and
ra klubbar, stäl!l.de upp. Det blev en 
jämn ooh spännande tävling, ocll. spe
ciellt Erilksliund hade en lyeikad kväll 
med fem par bland de tio bästa. 
Medel blev 544 poäng och prislistan 
· k följande utseende: 

. Svei1SS0111:/K. NHlsson, Erilks-



Skurups lantbruk~skola firade i går sin traditionella julfest med juimat 

och underhållning i långa banor. Gästerna roades med sång, musik 

och revy. · På bilden ser vi revyns primadonna, Kick i Nordensson . Det 

är Magnus Frost, Värnamo, och Agne Schumann, Lövestad, som 'på 

det här sälJet visar sin uppskattning. 

Helgens 
affärstider 
i Skurup 

Valen i 
Rydsgård 
Vid kommunalfullmäktiges sam

manträde i Rydsgå1•d förrättades fö-l
jande val : 

Till ordförande och v ord-
förande i kommunaJ.f.ullmäktllige 
omvaldes med acrklamation An-

Posten ha: stän)(t· såväl juldag. som ders MagnusSOOl Viilie resp Karl
annandag JUL På Julafton stanger Eriik Ohlsson Rydsgård. Till v o1'<llf 
posten kl 13. i stiftelsen för hr Barehan Olle Gra

Pressbyrån och telestationen stäng- ner Rydsgård. 
er kl 17 på Julafton. Juldagen hålles Vidare fikrättades fyllnadsval ef
öppet menan kl 7.30 och 20.00. ter framlidne lantbl'lukare Albert 

l Systembolaget stänger ~l 18.00 .P,å Hansson Trurmerup o. framlidne 
torsdag och oppnar sedan mte forran folkskollärare Per-Olof Johansson 
på måndag morgon. SkönaJbäclk. Till ledamot i förmed

Vill ni äta en bit mat på hotellet lingmr·ganet efter Albert Hansson 
så går det bra på annandagen. Då valdes Sven Mårtensson Trurmerup 
öppnar man kl 17. Julafton och jul- i lönenäiDII1Jden Olle Graner Ryds
dagen är det stängt. gå1•d, i fastighetstaxeringsnämnden 

Jourhavande läkare är i tjänst från Sven Mårtensson Trunnerup ( Stnre 

1 

julafton kl 13.00 till den 27 decem- Persson TrunnerllJ!>),samt till supp-l 
ber kl 08.00. Det är Svedala som i barnavåJ:'Idsnämnden Britta Nilsson 
har jouren. Tandläkarna i köpingen Villie. Till ledamot i civilförsvars
har ingen jour. F1inns ing'en tillgäng- nämnden efter Per-OJof Johansson 
lig i Skurup, får man åka in till valdes Nils Limi:Sikog, i skolstyrel-
nå!l'on av städerna. sen Kjell Persson Stubbarp (Kurt 

Biler torde det vara svårt att. få Olsson Rydsgård), i hälsovårdsnämn
r€parerad under helgen. Ben~ircmac- den Magnus Hansson Kläggeröd. 
karna stänger vid 4-tiden på jul- Ledamöter i försä,~ringskassan 1966 
afton och öppnar sedan - inte förrän - 69: Nils A Nyström Slirnminge 
på annanda.gen igen. Då har man (Sture Persson Trunnerup) Hildinlg 
öppet till kl 18. Jönsson örsjöhill (Edvi.J Karlstedt 

Jourhavande veterinär kommer att Villiegåroen), Karl Bengtsson Ryds
finnas inom Skurupsområdet. Ar ve- gåro (Hjalmar La1·sson Tegelladan). 
terinären i Skurup inte anträffbar, stiftelsen Ryds bos revisorer för 
hänvisar telefonsvarare till annan 1966: Bengt Bingsmark Rydsgård 
jourhavande. (Fritjof Nilsson Rydsgård), !va ld 

De butiker som tillhör Köpmanna- Lötberg Rydsgård <Ln•ge Johansson 
~öreningen stänger vid 14-tiden på Rydsgåt:dl. .. . . 
Julafton och öppnar igen på måndag Taxermgsnamnd, l:a dlStrik!et: 
morgon. Dessa butiker har även öp- He1ge L.arsson Alrn1tVnda (Johan N_i]s
pet till kl 14 på nyårsafton och tret- son Stuhbarp Alfred Sandryd Slrm
tondagsafton. mingel:>y (Binger Larsson Stenber~et) 

Auktioner i Veberöd 
samlade . inycket folk . 

För 21 O kr klubbade Hans Andersson bort · denna gödselspridare. 

Mycket folk var i rörelse i Kläggetöd i Veberöd på tisdagen. Det 
var nämligen två lösöreauktioner intill varandra på eftenniddagen. 
Auktionsropare var Hans Andersson, och auktionsförrättare Gunnar , 
Larsson. Priserna blev överlag bra, och praktiskt taget allt såldes. 

Hos larJJtbru!kare Hildmg Hansson rar, mjöllklkävl, vaiknwmsax oclh myc-
hölls den "första a'lllktionen. En pri- iket annat smått oclh gott. 
ma !ko gidk under kbUJbban fö:r 2.300 Hos 1aJn1:brulkare Per Lorentsson 
!kr, en Fengusan-traiktor bytte ägare .giclk en s1aGctlhäst för nästan 2.000 
för 1.200 kr, en ringvällit ·lkostade 720 ·~r. Tre lror inbrirJJgrude 2.500, 2.320 

lkr, en halmpress 64() ikr. Nåog0111 tyck- resp. 2.100 kr. ·En kvrga ropades 
te, att en gummjJhjulsva~gn kn.mde in för 2.250 ikr och en kv~gkalv bjöd 
vaiDa. V'änd 860 lkr. Myclket annat au!k- man på tiilils summan var uppe i 
tianerades bort hos Hi1d1ing H:a!n'S-~1.250. En större sugga bytte husbondie 
son : sjähnbindare, raJd:sårrinlgsmaSkin f9r 960 !kr oclh en mindre dito för 
m. m . Bianid divemesaikema åter- 800 lkr. Priset på två !häl.sakontrol
fanns be1Jkvam, väderlharpa, svin·bu- lerade svin blev 260 lkr per st. F1o-
----------------;derbetorna gick för 11:50 per 100 kg. 

, Aven här ,giclk royoket annat under l 
f) (l ' !klulbban som t. ex. harvar, v31g111ar 

~ ~ v~ ....____odh höns_· · • ---- · 

~!q 



Terminsslut på 
Lantbruksskolan 

Agronom Alf Bjelke-Holferman tillsammans med tre av eleverna fram

för en traktormotor. Eleverna är fr. v. Bengt Hermodsson, Malmö, 

Claes Ingvar Brodin, Tullstorp, samt Lars Pålsson, Annelöv. 

16 elever som under 12 veckor lärt sig maskinlära och motorrepara
tioner hade på onsdagen kursavslutning på Skurups lantbruksskola. 
De 16 eleverna har haft agronom Alf Bjelke-Holterman som lärare. 
Det huvudsakliga som har varit på programmet har varit svetsning 

och reparationer alltså i stort en vanlig ordinarie verkstadskurs. 

Snudieresor ih~·r företagits till olika 
1m:hrstrier i Me1lansverige och dessa 
ihar givit ett myclket stort utbyte för 
eleverna. Dehna kurs var den första 
.a'V de två maSltinilrurser som lant
lb11uksskolan anordnar under vintern. 
Det .är första året som två ikurser 
anoronas under v11lltern på denna 
skola och den andra börjar den 
7 januari ooh pågår sedan fram till 
april. 

Även övD1ga elever på lantbl'uiks
skolan iha:de terminsa'Vslutning i går. 
Efter en gemensam k.ow kaffe skil
des man för att åka ti1l respelk.tive 
hem och återvänder till den 7 ja
nrual'i då sikolan börjar nästa termin. 

'l ""....., l 
.f· ... · l : 
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Hassle-Bösarps kyrka görs 
i ordning inför l 00-årsdagen 

Den vackra kyrkan i Has.sle-Bösarp kanske får en make-up inför 100-årsdagen. 

Hassle-Bösarps vackra kyrka kommer att genomgå en genomgripande reparation. Kyrkan är nästan 100 
Ar gammal och kyrkofullmäktige beslöt vid sitt senaste sammanträde att låta expertis utreda vad som bör 
göras vid kyrkan och vad detta kommer att kosta. Kyrkoherde Gunnar Wallin drog upp frågan till belys
ning sedan den ordinarie dagordningen var överstökad. 

!Cyrkoherden omtalade att Hassle- utfört under vårens lopp. Hrr Sune ter för samfällighetens och Anders 
Bösarps kyrka invigdes 1866 och att Hansson och Helge · Joliansson an- Perssonska stiftelsens räkenskaper 
man kommer att minnas detta. Vid slöt sig till den synpunkten. för 1966 valdes till revisorer Torsten 
besök i Hassle-Bösarp för någon ti? Vid sammanträdet togs också upp Truedsson, Ragnar Persson och B. 
sedan ha~~ kyrkoher<~~n doc~ funrut frågan om reparationskostnaderna Akes~~m samt som suppl~anter Ben
att på sodra och vastra s1dan av för prästgården Till de uppgivna ny Jonsson, Ebba Nystrom och Al
kyrkobyggnaden färgen som tämli- kostnaderna ko~ ett belopp på yt- bert Jönsson. Till församlingshem
gen nyligen lagts på fr~t och r~.g- terligare 2000 kr och kyrkofullmäk- styrelse valdes Hugo Månsson, H~l
Il:!lt ~ort. ~yrkoherden ~så~ det dar- tige beslöt att detta belopp får ut- ge Johansson, Hasse Andersson, Nils 
for onskvart att man gick t~ll bot!en betalas så snart kontrollanten tittat Trenk och Sune Hansson. 
med problemet och at~ v1tmålnmg på handlingarna. Tilläggsanslaget Vid sammanko~sten framförde 
sk~r liksom en genom~1pande repa- som kyrkofullmäktige beslöt om upp- fullmäktigeordföranden Hugo Måns
ration. Kyrkoherde Wallin ans~~ ~ck- gick således till 11000 kr. son ett tack till kyrkofullmäktige, 
s~. att efterso~. kyrkofullmäktiges Vid valen till Skurup-Hassle-Bös- kyrkoherde Wallin, samt övriga kyrk
n!l5t~ s~m~ntrade kn~ppast hålls arps kyrkliga samfällighets kyrko- ligt verksamma anställda. Ett sär
forr<l!:l 1 ma~ ~ån~d .nasta år kan fullmäktige omvaldes till ordförande skilt tack framfördes till hr · Sven 
det tanka~. bh nodvand1gt me.<;! ex~!a- Hugo Månsson, v. ordförande Sven Hansson för hans arbete vid till
s~mmantrade. Detta .. w:;der. forutsatt- Hansson och sekreterare Hasse An- komsten av församlingshemmet. 
nmg att kyrkofullmäktige mte kunde dersson Till revisorer och supplean-
tänka sig ge kyrkorådet mycket öp- · 
pen fullmakt. 

Hr Sven Hansson menade att skall \ 
man göra en vidlyftigare reparation o M 
bör man nog anlita expertis, för- J) \ ~ 
slagsvis den som anlitats vid repara- 9~ . 
tionen av Skurups kyrka. Hr Hans-
son föreslog att man i första hand 
skall låta företa undersökning var-
efter man kunde tänka sig få arbetet 
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Hylteherga sp,år 
Inget vidare julväder 1 ar 

God jul på er alla, önskar Albin Nilsson. Dock hoppas jag all det 

blir bättre julväder än vad min prognos utvisar, så att man slipper se 

.en massa folk gå och skydda sig med en paraply mot vädrets makter. 

Vem skall man fråga om hur 

julvädret blir i Skurup, om inte 

Albin Nilsson i Hylteberga. Vi frå

gade, han svarade: Det står här 

hur det skall bli. Vi tittade och in

te bl~v vi glada över vad vi såg: 

Blåst, mulet, kyligt samt neder

börd, troligtvis regn men inte omöj

ligt att det blir snö. Inget lockan

de julväder precis. 

Albin visade oss prognosen han 

gjort upp för november. Stämmer 

den inte, sa han? Vi skådade i pap-

. peren och en snabb jämförelse med 

hans prognos om hur vädret var 

under denna månad gav till ' resultat 

att det stämde. 
Man står undrande inför hur Al

bin Nilsson kan spå väder så pass 

bra. - Visst måste du ha några 

' kännetecken eller liknande, frågade 

vi försiktigt. - Visst har jag det, 

sa Albin, men det är mina hemlig

heter. Dom har jag fått i arv av 

·~ min mor, hon från sin mor, och så 

har det pågått under en lång följd 

av år. • 
Jag har spått väder i 51 år, så 

jag vet vad jag talar om, säger Al

bin. När julen kommer så är det 

-" kyligt och det blir nederbörd, för

~ modligen regn, men en chans att det 

"~ blir snö. 
De sista dagarna på detta året fort

sätter i samma anct,a, alltså blåst, 

mulet, kyligt och någon form av ne

derbörd. 
Albin bor ensam i en bondgård, 

visserligen ganska enkelt, men han 

trivs. Den svarta hunden ser im

ponerande ut och det är nog ingen 

som vågar försöka ge sig på att stjä

la några väderprognoser så länge 

den finns på gården. Vi hoppas att 

det blir en aning kyligt över julen, 

så att snön kommer, men bara litet, 

litet grann. 
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Epok förbi då Skurups mejeri r 
går upp i Skåne-Mejerier 

Många mjölkproducenter i sku
rupstrakten känner det säkerligen 
en aning vemodigt i dessa dagar. 
Det är ju nu endast ett fåtal da- ' 
gar kvar, tills Skurups IJlejeriföt-
ening qpphör och uppgår. i skåne
Mejerier. Skurups mejeriförening 
h-ar funnits i 71 år, och på sätt och 
vis är det · nu ett avsked, fastän -
det på ett annat sätt inte är det. 
Mejeriet kommer ju att vara kvar 
fastän i en annån företagsfarm. 

Initiativtagare till Skurups meje- · 
riförening var bLa. lantbrukarna H. 
B. Andersson och Erik Wickström i 

t Skurup. ·Där var också den kände 
saritslövsbon ' N. Nilsson och Hylte
bergasonen Jens Christensson. 1894 
bildades föreningen. En väsentlig frå
ga var naturligtvis, var man skulle 
placera mejeriet. Det nuvarande me
jeriet köptes av .skurupsbon P. Malm
borg för 9.410 kr., och då räknade 
man ·ändå in maskin-erna. Samma år 
började m:an också verksamheten för 
fullt, och de ca 200 mjölkleveran
törerna svarade för en invägning på 
mejeriet av 373.000 kilo. 

VERKSAMHETSöKNING 
1902 byggdes nuvarande bostads

och kontorsfastigheten, och två år 
senare kunde de ansvariga notera en 
välkommen verksamhetsökning. .646 
leverantörer hade vägt in 5.67,5.180 kg 
mjölk. 1914 noterades. en invägiling 
på 8.050.655 kg mjölk av 783 leve
rantörer. Tio år senare 8.577.901 kg 
mjölk från 920 leverantörer och 1934 
,11.282.936 kg från 925 mjölkprodu
center. Under andra världskriget, år 
1944, noterade man emellertid en 
minskning till 10.703.764 kg av 93< 
mjölkleverantörer. 

1927 ti1)kom de1;1 nybyggnad, ' dä.t 
mottar - i - gen och mejerihallen är be
lägna. .Jen tidigare · mjölkmottag
ningen utmed södergatan flyttades 
dit. Efter andra världskriget kom 
många nybyggnader och förbättring
ar till stånd. 1947 diskuterade man 
första gången att bygga ett stör-re 
ostlager, men denna förbättring kun
de inte .påbörjas förrän 1951, då man 
samtidigt även Jäste andra lokalbe
hov. Här fick man nä.tnligen också 
fram ny konsumtionsmjölkavdelning, 
kylrum för mjölk( samt alltså lager- skurupsorten är känd för goda kvalileler ocn god smak. Disponent 
lokalerna för ost, motsvarande en 
lagringskapacitet av 85 ton. N. O. Jönsson har betytt mycket för mejeriet, ocn del är till stor del 

MER OCH MER OST hans förtjänst alf mejeriet nu nar en chans alf överleva. Här 
Kostnaderna för denna nybyggnad tillsammans med 1onen, mejerist Tore Jönsson. 

uppgick till <11 200.000 kr. 1953 bygg- ' l 
de man också om det gamla ostlagret,, och intensiva dis~u~sioner be~ ut o~ . I Sk~rup 'är ma_n tac~sam .. föt att 
men så hade ju också produktion-s- att Skur:up~ meJerl sk~lle 1~gå 1 sm~ ;nånga anstälJda ar. for-etaget 
inri:ktningen förändrats en del. Bäst SkånemeJener. Den l Januan 1966 meJenet får fortsatta dnften. Med 
framgår det kanske av att man 1944 är det ~å dags för detta iandso1!'fat- viktigt för köpingen och dess om-

' bar.a ti!:lverkade 62.705 kilo ost järn- tande foretag att ta hand om dnften. neJd. 
fört med 1953 års 241.890 kilo. Samma 
år ~öpte man också en kätting-

l 
transportör för mjölkflaskorna. Un
der '50-talet fortsatte man sedan med 
rationalisering och modernisering i 
så hög grad, .att Skurups mejeri i dag 
av sakkunskapen betecknas som ett 
av de modernaste i landet. 

Men tiderna förändras ju, och stör
re enheter är dag-ens lösen, och Sku
J.iUPS mejeri skall i först hand vara 
ett ostmejeri. Så fattades efter långa 



En minnessten berättar 
om en tragisk vägolycka 

1824 inträffade den tråkiga dödsolyckan söder om Skurup och minnes
sienen slår där som ett varningsmärke för dagens trafikanter. 

Ni som färdats förbi trevägskorset söder om Skurup har säkerligen 
lagt · märke till en sten som är placerad utmed vägen. Denna sten har 
en långt allvarligare innebörd än de flesta tror. stenen är nämligen ·en 
påminnelse om en dödsolycka, som inträffade på detta ställe för 
många år sedan. Det var en lantbrukare som viUte med sin vedlast, 
varvid han omkom. Detta föranledde hans anhöriga att resa en sten 
vid olycksplatsen, kanske som en varning för andra trafikanter. 

Det är onekligen en märklig fob Man :fiundrar över om stenen sattes 
a~~ ·minnas en ol<ycka på. Som upp som ett slags varningssignal till 
namni s var det en lantbrukare som . . .. • 
kom åkande, förmodligen med häst andra trafikanter, dar den star ett 
och vagn, Av någon orsak välte han stenkast från restaurang Tre kronor. 
med sitt vedlass. Följden blev så Om stenen står som ett varningsmär-
olycklig att lantbrukaren omkom. k .. . 

Stenen har följande inskription: e ar. det kanske någontin~ a~~ ta 
Du vandringsman, stanna här upp e!fer l , våra dagar,. då .. det mträ&r 
och betrakta ditt öde. Rusthållaren. sa många olyckox: på vagarna. 
och freisegaren Jeppa Larsson p 
nr 3, Hemmesdynge genom vådlig 
händelse slutade sitt liv här under 
påvältat vedlass den 24 oktober 1824. 
Stenen upprest af Jöns Jönsson på 
nr 7, St. Beddinge, halvbror, Haru 
Trulsson, nr 10, Tullstorp, halvsvå
ger. 

,._.._MQR och BARN ....... 1 

Fru AN NI LING med sonen JORGEN, mån . . 

· (Foto Sernert, Skurup) 
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Marionetteater Olll vintern 

och cirkus under sollllllaren 
Brazil Jack, Lille-Bill l..hodin och 

Trolie Rhodin, tre namn som kling
ar välbekant ·i alla cirkusälskares 

öröno Lägg därtill bröderna Teddy 

och Jack så har ni en av Sveriges 

mesta artistfamiljer i ett nötskal. 

Brazil Jack, som tyvärr dog 1952, 

känner säkert alla som är över 25 

Ar till och vi åkte ut till hans dot

ter · Lille-Bill som bor i en vacker 

lantgård i Börringe tillsammans 

med maken Bertil för att få en 

pratstund med och om Sveriges 

mesta cirkusfamilj. Makama Lille

Bill och Bertil Hagstadins har långt 

ifrån, någon vintersemester utan är 

fulltecknade för framträdande med 

.m marionetteater. 
- Cirkiusltvet li~ger i blodet och 

vad .. vore naturligare då min fader 

Brazil Jack höll på med detta lm

der en mängd framgångsrika år," sä

ger Lille-Bill. 

EN: TUSENKONSTNÄR 

Lille-Bill fortsätter: Min far, hans 

egentliga namn var Karl Max Alex

ander Rhodin, var en tusenkonstnär. 
Han började sin artistbana med att 

spel!a fiol på gårdarna. Han spelade 

l 

Lamadjuret Raja var inte på fotograferingshumör denna dag men 

med · gemensamma ansträngningar fick makarna Hagstadius samt 

fotografen till slut laman all posera. Lille-Bill visar också upp en av 

de för.näma marione!ldockorna. 

sig från stad till stad för att sLutli- då Cirkus Lille-Bill Rhodin som nu 

gen spela på Sbockholms slott. 189e kallas Sveriges minsta cirlms, sluta! 

startade han cirkus Jack London. han. 

Han var mycket uppskattad för sina GRISEN AGATON 

underhållningsnummer. Att göra Vi ville komma med något nyt 

"skuggbilder var han enastående på inom cirkusen och det var anled

och hade få öve~än här i landet. ningen till att vi skaffade en gri: 

Han trollade oo!<sa och då . var det som vi lärde upp till att göra di

många gånger :y1 barn som medv~r- verse konster. Han bl•ev också myc

kade. _Som svavande da~ har Jag ket uppska·ttad, säger Lille-Bill. Till 

l framtratt många gånger tillsammans sommar-en bär det iväg på turne 

m ed hc.mom. igen bl. a. Kivik och Sjöbo mark-

SNÄLL MEN KRÄVANDE l nad. För närvarande har vi lama-
dJur, hundar, arabsto och shetlands-

Visst var han snäll, vår pappa, ponny i stallet omtalar Bertil. Något 

men han var samtidigt mycket krä- program för sommaren är emeUertid 

vande mot oss barn. Han ville att inte uppgjort ännu. Vi kommer ock

vi skulle kunna göra allting lika så att engagera några artister inför 

bra som han och ty>ekte han att vi sommarens framträdande. 

inte ihade den rätta "glöden" sa han 
genast till. Det ämne som låg ho- MARIONETTEATER 

nom varmast om hjärtat var Wild- Men det är inte bara cirkus som 

West. Han var förtjust i att hand- de 45-år1ga makarna har på pro-'j 

skas med sina två revolvrar som han grammet. Just nu är de fullteckna

ofta knallade med, slutar Lille-Bill. de för framträdande av sin mario-

netteater. De har sammanlagt ett 60-

1 PAPPAS FOTSPAR tal dockor av ·vilka ett 20-tal är ärv-

Att ha en pappa som ger sitt liv da från den kände Ludde Jackoby. 

åt att roa och underhålla folk måste 
givetvis sätta sin prägel på barnen. GER UT .EN BOK 

Därför är det inte så konstigt att Givetvis är det många minnen som 

dessa ägnat sig åt artistlivet. Lille- samlas efter så här många år inom 

Bill har tillsammans med sin man cirkusbranschen. Lille-Bill håller nu 

"Sveriges minsta cirkus", Trolie Rho- på med en bok om sitt cirkusliv som 

din är väl>känd från cir~us Zoo, hon hoppas på att kurrna ge ut fram 

Teddy Rhodin är känd från Malmö till sommaren. Boken kommer att 

stadsteater och Jack, den yngste i heta Flickan och Gycklarhunden vii

syskonskaran ägnar sig åt chimpans- ken bl. a. handlar om den första 

dressyr. Han arbetar dock inte i pude1n som hon dresserade. 

Sverige. Det är alltså en familj som ägnar l 
sitt · liv ..it att roa folk liksom fa- j 

CIRKUS . LILLE-BILL dem och brödero-a till 'Lille-Bill gör. ! 

När Lille-Bill träffade sm ma.rJJVaif Då det börjar nalkas SOIIl!IllM utel 

det meningen att han skulle ägna vid den vackert belägna gården i 

sig åt en a:runan bana. Bertil Hag- Börringe börjar det dra ihop sig till 

stadi·us berättar: Jag ha<r givetvis va- sommarens turne. Ni som tycker om 

rit intresserad av cirkus sedan cirkus har säkerligen stiftat bekant

barnsben, men jag skulle bli träd- skap med familjen Rhodin på något 

gårdsarkitekt. Sen träffade jag Lille- ställe, kanske på -Kiviks marknad 

~ill och därmed var jag helt inne där först Bra<:il Jack och nu Li~e

J.'lå cirkuslivet och släppte tanken på Bill är va~e år med sina attralmi1o- f 

att bli , trädgårdsarkitekt. Vi startade l ner. . · 



Rydsgårds 4H-klubb l 
har haft sin julfest 

Några av klubbmedlemmarna samlade. Fr. v. klubbleda re fru Anna 
Se verin, Claes Göran Kullberg, Cu rt Andersson samt v. klubbledaren 

Jan Svensson. 

Rydsgårds 411-klubb har haft julfest och i samband dänned även 
prisutdelning. Man höll till i Katslösa Församlingshem och ett t~;ev

ligt program b jöds deltagarna på, m ed bl. a. revy och färgbilder från 
Amerika. , 

Det var Erilk Pensson, Hönby, som Göran KUilllbeng, R:ilkard Perssan odh 
visade bilder trän sin ·resa till Arne- Per Erilk Severin. 2 års: EldsaJbetJh 
rika där han studerade ungdoms- Karlsson, Ma~ Larsson, :ty!a11gareta 
verksamhet. Vanstad 4H kom på be- Månsson, Karm Persson, ;Lena Pe~s-
.. k -'- fi·amf· · d ,_ tdh D son samt Ronny Persson. l åns: L lS-

so ouu · 011 e revy>S"e er. ess- betJh Hansson samt Anna Mån:ssoo. 
utom var det som s1g bör på en Tävlingru:: Växtkännedom: KILass 
j•ulfest diverse julle!kar odh rnintra- A: l Lars Ov·e Severin 49 p., 2. 
tianer på pmgrammet. Claes Göran Klllllbeng 4{). 3. Kent 

Följande er!höl!l. priser: Artalsrnär- Kaclsson 39. KJ.ass B : l. Anna Mår
k·en odh hederspriser: 7 års: J an tensson 41.. 2. Elisa?eth ~arlsson 40. 
Svensson. 6 års: Kent Persson och 3. Per Enk Severrn. Kott 61l: Jan 

Svensson och Kent Persson 9. Per 
Ronny .:"~rsson. 5 års: Ourt Anders- Erik Severin 8. Betgallringstävlan: 
son, Bor:Je Olsson samt Lal1S Ove priser skänkta av SSA. 1. Kurt An-· 
Severin. 4 års: Kent Karlsson, Claes dersson oclh Kent Karlsson 94.25. 3. 

· Lars-Ove Severin 92.50. 4. Ronny 

Vitesföreläggande 
för ett slakteri 

Vid hälsovårdsnämndens senaste 
sammanträde m ed hönseriägare 
Helge Olssou som ordf. behandla
des ett tidigare vitesförläggande av 
hälsovårdsnämnden för innehavaren 
av ett i Abbekås befintligt fjäder
fäslakteri. Nämnden konstaterade, 
att påtalade bristfälligheter i slak
teriet t rots såväl muntliga som 
sl>riftliga anmaningar inte btivit 
avhjälpta. 
Detta trots att inneha varen lova t 

io:·dningslälla slakteriet på så sätt 
som författningen föreskriver och 
som såväl hälsovårdsnämnd som läns
veterinär funnit nödvändLgt. Hälso- · 
vårdsnämnden beslöt dil.rför ålägga 
innehavaren att vid 500 kronors vite 
upphöra med slakt och plockning av 
djur för avsalu. Detta gäller alla 
slags fjäderfä samt kaniner och tills 
att lokalerna blivit godkända av häl-
sovårdsnämnden. . 

Strömavbrott i Skurup 

Persson, 88.25. 5. Kenth Persson 88. 
&. Klas Göran Kullberg 86.5. JuTiiio
rer: l. Per Erik Severin 89.50. 2. 
Anna Mårtensson 89.25. 3 Karin Pers
son 88.25. 4. Lena Persson 88.0. 5. 
L isbeth Karlsson 87.5. 

Premiekurs: (l veckans fri V'istelse 
på ungdomsledankurs sommaren 66). 
Curt Andersson, Kenth Karlsson samt 

.Claes Göran Kul<bbel1g. Naturstig k!.ass 
A : l. Claes Göran Kullberg 22. 2. 
Jan Svensson 18. 3. Lars Ove Se
verin. Klass B: l. Per Erilk Seve
rin 18. 2. Anna Mårtensson 16. 3. 
Karin Persson 12. 

Skurups mejeriförening 

hade på onsdagskvällen personalfest, 
till vilken även styrelsen var ,inbju
den. Vi återkornmer med utförligare 
text i morgondagens SkD. 

.Söder vidinge CKF-avd. håller sed
vanlig julfest tisd. 4 jan. 1966 k l. 
18.30 på !duns pensionat, Kävlinge. 
Paketauktion. Alla tillhörande Cp 
organisationen hälsas välkomna. Av, 
delningen ordnar studiebesök ho; 
Emonds i Landskrona den 12 jan. kl. 
18.30. Anmälan till ordföranden. 

blir det söndagen den 2 jan.uari från Tågarpsortens CKF-avd. 
kl 9.00 till 10.30. För spänningslöshet bar haft sin. sedvanliga luciafest un

.'l!aranteras ej. der stor tillslutning. Lekarna ledde~ 



OLLE JöNSSON gjorde t1rets räddn:.ing _när han tog ett kanonskott jrdn den ryske centern i Ystad-
---· matchen. Har msar Olle sin smidighet under t'räning. 
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Gujes Damfrisering 

. Gudrun Sernert _ 
Sernerts Foto 

Gujes Damfriserirtg 
GUDRUN SERNERT 

Sernerts F o to 
HANS SERNERT 

Hans Sernert 

Kv. Lejonet ·och Egon 
är populärast i Skurup 

Visste ni att det mest belolkade 
kvarteret i Skurup är kv. Egon, samt 
kv. Lejonet med 111 tätt följt av kv. 
Östberg med 110. Detta fr<jffigår av 
en undersökning som gjorts på pas
torsexpeditionen. Det är en ·förteck
ning som gjorts upp inom Skurups 
och Hassle-Bösarps församlingar 
i medio av december 1965 fördelad på 
valdistrikt, stadsägor, rotar, kvarter 
och jordregisternummer. 

stadsäga 617 är den mest bebodda 
stadsägan med 16 i andra valdistrik
tet. 

Vidare framgår det av förteckning
en att det bor mer folk söder om 
järnvägen än norr om järnvägen. 
Siffrorna fö~; SkUl·up är 2 217 norr om 
järnvägen och söder 2 354. Motsvaran
d., siffror för Skurup samt Hassle
Bösarp är 2 217 samt 2 440. 

Det framgår också att Hassle-Bös
arps folkmängd är 85 personer, vilket 
är en minskning av ca 25. 

·---------------------

Ny stadsplan för centrala Skurup l 
By>ggnadsnämnden i &km·up hem

ställer hos länsstyrelsen om faststäl
lande av ett förslag till ändring av 
stadsplanen för ett område vid Fem
korset i Skurups köping, omfattande 
sammanlagt 2,5 har. Andringen be
rör ma11ken väster och norr om Fern- l 
korset och omfattar norra delen av 
kv. Delfinen, östra delen av kv. 
LjUJilJgman hela kv. Saluhallen samt 
Eri!kstm•get. Planförslaget har upp
rättats i samband med att uppföran
det av ett varuhus i kv. Delfinen 
a:ktua:Hsera ts. 

Tillfa1'ten Ull denna avses ske från 
en mel'lan VdnlkelgaJta;n och Svane
holmsvägen gående förbindelseväg 
som samordnas med Jacobsgatans 
förlängning över Erikstor-gel Plante
ringsgatans anslutning i Svaneholms
pägen slopas S'Vanelho~msvä.gen och 
Nion•gatan söder om Femkorset be
frias från köl'lbara tomtutsläpp. 

Inom planområdet belägen del av 
kv. Delfinen reser<veras enJbart för 
lhan:delsä.nida:må:l och delen av lkv. 
Ljungman för bilserviceändamåL Kv. 
S~Uihallen aV'ses bibelhållas för all
mänt ändamål och b~ggna:den ut
nyttjas för ungdomsvei1ksa:mhet och 

-Nordström, Erikslund 406. 9) Ahl· dY'J.ikt ändamål. A'Vsrkten är att här 
gren-Ahlgren, Malmö 402. 10) An- ~ även uppföra en by•ggnad för all
dersson-Andersson, Erikslund 392. männa toaletter samt kioskrörelse. 
Tredje och sista avdelningen av jul-~ De.t vä1•deJiulla trädb.~s.tåndet på 
bridgen spelas nu på måndag 3 Jan, Er.iiksto11get Skäll 1 moJ~~gaste mån 1 
kl. 19. . . ' : · bevaras. J 



N O Jönsson harangerad 
vid mejeriets julfest 

Månne de sam(alar om mejeriels fortsalfa existens. Fr. v. riksdagsman 
Stig F. Hansson, disponent N. O. Jönsson samt rektor Gunnar Knutsson. 

Skurups mejeriförening har haft juHest på Skurups hotell. Festen 
var en aning vemodig eftersom det på sätt och vis var en avskeds
fest då föreningen vid årsskiftet konuner att uppgå i Skånemejerier. 
Disponent N. O. Jönsson harangerades speciellt för sina 35 mycket ak-
tiva ' är inom föreningen. -

Ordföranden, rektor Knutsson, höll 
hälsningstal inför sammanlagt ett 
100-tal inbjudna mejerianställda, sty
relseledamöter, och leverantörer som 
kommit för att fira jul i efterskott 
och framföra tack för många års gott 
samarbete. 

Fusionen innebär väsentliga för
ändringar men att man får fortsätta 

Välj yrke för framtiden. Maskin
bolaget, ·Skurups köpings yrkesskola 
och Skur ups lantbruksskola anord
nar u tbildningskurser med lön under 
·lärotiden. Det är den öppna verk
stadsskolan det gäller och fortfaran
de är några elevplatser lediga. Sko
lan börjar den 7 januari. Det är en 
2 årig kurs. 

SKURUP 
Familj edaghem Öhskas till pojke 

4-år såldem tel. 0411/406 98. 

. BARN~VARDSNAMNDEN 

att ha mejeriet i Skurup är helt N. 
O. Jönssons förtjänst som med be
römvärt nit och framåtanda sett till 
att Skurups mejeri fått ett synner
ligen aktat namn överallt i landet 
avslutade rektor Knutsson. 

BRIDGE I SKURUP 
Även andra avdelningen av Sku

rups Bridgesällskaps julbridge sam
lade stort deltagarantal och 39 par 
ställde upp till start. Också denna 
gång höll sig hemmaspelarna blyg
samt i bakgrunden och överlät 
merparten av priserna åt sina gäs
ter. 

Medel blev 364 poäng och prislistan 
fick följande utseende: l) Rosenlund 
-Samuelsson, Ystad 466 p. 2) Alven 
-Willstrand, Trelleborg 450. 3) An-
dersson-Andersson, · Ystad 434: 4) 
Nilsson-Friberg, Tornelilla 434. 5) 
Andersson-Nilsson, Skurup 409. 6) 
Olsson-Johansson, Erikslund 408. 7) 
Lasson-Nilsson, Svedala 407. 8) Trenk 

\~ 

ljus. Detta är en påtaglig förbättring j - - - .. ---
i det kabinett där det äldre, mörka l Skurups Cl!F-avd:. har sondagen 
måleriet är representerat. den 2 Januan årsmote på Skurups 

Den nya p!!rmanenta utställningen hotell, med början kl. 13.30. 
- ----

1965 V AR ETT F ALL 
FRAMÅT FöR SKURUP 

Tvåmiljonersbranden · hos SLMA lockade mänga nytikna 

I dag är det sista dagen vi skri ver 1965. Det nya året klappar 
på dörren för att göra entre och d et är tid att göra en tillbakablick 
på vad det gångna året innehuri t för Skurups del. Köpingen har 
utvecklats på rätt håll och året v ar ett fall framåt för köpingen. 
Kommunens förtroendemän har p å ett bra sätt styrt skutan i hamn 
och vi hoppas att så blir fallet även under det kommande året. 

Vad är det som man särskilt kom
mer ihåg från det gångna året. Gi
vetvis har två~iljonersbranden hos 
SLMA satt sina spår i minnet. 

-"Branden inträffade i mars och så
väl lager- som kontorsbyggnader 
blev offer för branden. 

Det länge omdebatterade Mac
leanska huset revs i april. Därmed 
fick kulturvårdarna ge med sig för 
kyrkofullmäktiges beslut om rivning 
av huset. 

Folkets Park har gästats av många 
förnäma artister och popälskarna 
trivdes förträffligt när Lollipops 
gästade. 800 trängdes runt scenen. 

Svensk Bilprovning fick sina lo
kaler färdiga i sE~:>tember. De mo
derna och ändamålsenliga lokalerna 
invigdes i samband med industri
dagarna i Skurup. 

Dessa dagar blev något av en 
industrihistoria för köpingeps del. 
Den industrivänliga politik som kö
pingen bedriver fick sin belöning 
och landshövding Gösta Netzen kun 
de förutom Svenk Bilprovnings nya 
lokaler även inviga SLMA:s nya lo
kaler. 

Han fick återigen en topplacering, 
han kom som bekant tvåa. 

Skivarps bl u;terfest skulle ha en 
blomsterdrottning och det blev 
vackra . Eva Lindberg, 18 år. Det 
var den 17:e blomsterfesten och 
trots .ett tråkigt väder, bl. a. regn 
under den sista dagen var det myc
ket folk som besökte festen. 

Skurups AIF har ·haft ett ganska 
framgångSTikt år. Fotbollselvan 
sprang igenom sin serie och tog som 
bekant även hem denna. Vid års
mötet valde man ny ordf. då den 
förutvarande avflyttat. Den nye ordf. 
blev Torsten Vollmer. 

När julen började närma sig sat
te köpingens affärsmän fart på ge
niknölarna och det blev ett mycket 
bra resultat. Många trevliga inslag 
fick köpingens innevånare vara med 
om dagarna fram till jul. Ta t. ex. 
den långa jenkan på torget. 

I Luciadagarna passade racer- ~ 
stjärnan · Yngve Rosqvist på att gifta , 
sig med Ulla-Britt Wulff på Svane
holros slott. 

Nya banklokaler blev det i kö
pingen också. Jordbrukskassan tog 
sina nya lokaler ·i besiktning den 17 
december och därmed ökades ser
vicen till kunderna bety~ligt. 

Många föreningar har firat jubi
leum. Skurup-Ystads hemvärn fi
rade 25-årsjubileum. Lika mycket 
fyllde Rydsgårds hemvärn och CUF 
i Rydsgård passade även på att ju
bilera. För att nämna en del av ju-
bilarerna. RYDSGÅRD 

Skurups välkände blomsterbinda-l Rydsgårds Missionshus 1 

re Knut Olsson åkte i augusti t ill Fredag ilcl. 19 föredrag av missions- 1 

Norrköping för att ställa upp i SM. pastor Gustav Nylander. Kollekt · 
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