


Ny ordförande 
Skurups CUF • 

l 

Persson samt Brita Bengtsson 
något trevligt. 

Skurups CUF-avdelning har haft årsmöte på Skurups hotell var
vid Torsten Nilsson från Lindby valdes till ny ordförande. Förutvaran
de ordföranden Ete) Persson hade undanbett sig äterval vilket även 
Brita Bengtsson gjort. Förutvarande ordföranden hälsade välkbmmen 
och gav en återblick på det gångna verksamhetsåret. 

Till ordförande att leda dagens för- ren utsågs till propagandaledare. 
handlingar utsågs Hans Inge Persson. Distriktsombud· blev Göran Johans
Till medlemmar i styrelsen under 2 son, G. Larsson, K.G. Andersson samt 
år valdes Britt-Marie Persson, Mari- ordföranden Torsten Nilsson. Suppl 
anne Persson, Karl Gustav Anders- Britt Marie Persson, Marianne Pers
son. Suppleanter Kerstin Månsson, son, Kurt Månsson och L.E. Nilsson. 
Eva Persson, Klas Mårtensson, Gert Kretsombud: Torsten Nilsson, Mari
Mårtensson. Till revisorer utsågs 01- anne Persson, Anita Olsson, K.G. An
le Nilsson och Bengt Harald Hans- dersson, L.E. Nilsson, Britt Marie 
son med Birger Larsson och Gert Persson samt D. Persson. Ledamot 
Mårtensson som suppl. Hans Inge i CKF-styrelse: Etel Persson med 
Persson, Börje Larsson och Olle Nils- Gull Britt Persson som suppl. Press
son utsågs till medlemmar i politis- referent vice sekreterare. Kretsens 
ka kommitten med Hans Inge Pers- valberedning: Bengt Harald Hans
son som ledare. Blivande vicekassö- son med Sv·eil Erik Olsson som suppl. 

Manliga tävlingssektionen: Bror 
Svensson, G. Larsson, K. Mårtens

JiiiiiijiijijijiiipiiiiiiiiiiPiiiiiiiiiJ1 son med den sistnämnda som ledare. 

l Kvinnliga tävlingssektionen: Harriet 
Olsson, Britt Marie Persson, Etel 

l r =rsson med Harriet Olsson somle
dare. 

Skurups kvinnliga gymnastikför Arsmötet avslutades med att förut
varande ordför.anden tackade för det 

övningarna gångna året och Hans Inge Persson 
januari kl. tackade ordföranden för hennes in

ening 
börjar de gymnastiska 
först måndagE'n den 10 
20.00 i gymnastikhallen. sats under 1965. 

För år 1965 
får våra insättare i räntor 

4.100.000 kr 
Vi önskar alla våra kunder 

l 

Ett Gott Nytt År 
Wemmenhögs härads sparbank 

Fru ELSI LARSSON, Solberga, med sonen JORN, 8 mån. 
(Foto Sernerl, Skurup) 
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Tre !(ron or blev deras · fall 
l O bönder fick lämna allt 
Visst händer det då och då, att 

dagens kroggäster bär sig illa åt. 

Men jämför man deras bravader 

med krogpubliKens 1900-talets 
början, kommer 'dc onekligen i 
skymundan. Eller vad sägs om att 
länsstyrelsen satte stopp för en 
krog därför att tio bönder hade 
supit ne1· sig och tvingats )ämna 
låväl gård som djur. Det gick allt
så hett till på den tiden, och kro
gen det gätler är den f. d. kro
gen Tre Kronor, strax söder om 
Skurup. 

Det ~r i~te många skttrupsbor som 
vet att byggnaden i önnarp vid Tre
vägskorset äJ; en f. d. krog med 
ett sådant förflutet. En som dock 
känner dess bakgrund är lantbruka
ren Harald Hansson, som bor strax 
intill. byggnaden. 

Endast namnet Tre Kronor påminner om de svunna liderna. En eldsvå

da härjade byggnaden, varefter den uppfördes på nyfl i samma stil 

l som den gamla krogen. 

j bordet, och så kulide man 
Harald Ransson -berättar: 1 med krogpublik~. 
- Det var ett ställe där det verk- • 

GICK HETT TILL bli av l krogen ligger i ett trevägskors och 
- vid tresockengräns. Kanske dessa 

tretal är en av anledningarna. I dag 
är Tre Kronor ett flagnande minne 
men en eljest väl underhållen bo
stad. Klosterbryggeriet i Ystad över
tog rättigheten för ett tiotal år se
dan och därmed försvann sista res
ten av det syndiga minnet. 

li,gen gick hett till. Eller vad sägs BöRJADE SOM BRYGGERI 

om att krogen drogs in av länssty- Tre Kronor började som bryggeri. 
relsen 1910 därför att 10 bönder su- Delta höll tydligen inte så noga på 
pit ner sig och tvingades gå ifrån formerna. Harald Hanssom kommer 
gård och djur. ihåg, att det serverades öl till en 

MIN FAR VARNADES 

Hara1d Hansson fortsätter: 

början, men sedan blev det vin och 
konjak, och då började det gå utför. 

Då började manfoll,et också allt 
oftare vakna upp i "kanalen", vil
ket var en skönbeskrivning 
av den smutsiga Dybäcksån. Det 
var i den vevan som papperna 
lossnade på länsstyrelsen. 

VARFöR TRE KRONOR? 

Blott Harald Hansson och ett få
tal andra invigda vet varför det 
så ofta kommer upp glasbita,r, när 
moo plöjer i backen intill byggna
den. Det beror helt enkelt på, att 
-till denna backe drog männen sig 
tillbaka, när vädret så tillät och sy-
rebristen inomhus blev för markant. 
Otaliga ölbuteljer krossades, och 

När min far, som hette Sven över
tog det gamla häradsskrivarbostället 
1896 fanns krogen. Jag komm-er ihåg 
att alla !•tina släktingar varnade far 
för krogen. Men far min var en sta
dig bi.t och mycket ordentlig. När 
det därför bö1'jade bli bråkigt på 
krogen, br.ukade man larma honom. 
/Han gick dit och söp folket under 

Varför krogen fick namnet Tre åkerbiten k·allas också av. Ha·rald 
Kronor är svårt att säga. Den ·gamla Hansson för pilsnerback en. 

Julfest för pensionärer var det på l på festen kan man förstå av dessa fy
Slimminge pensionärshem på tisda- ra pigga åldringar som pratar om 
gen. Kaffe med goda kakor servera- något intressant med socialnämndens 
de. och likaså en läcker måltid. Kyr- ordf. John Persson. De pigga åld
koherden och kantor Hanna Lejon ringarna är fr.v. Hans Persson, 90 år, 
höll andaktsstund. Denna julfest be- Sigrid Fredriksson, 80, Anna An
talas av räntan från Kerstin Hans- dersson, 92, och Emil Andersson, 75J 
sons donationsfond. Att man trivdes år. _ 



Of~J!$äkrad bil. ger 
problem för säljaren . 

Vem står för följderna och kost

aaderna, då en bilförare kör och 
krockar med en oförsäkrad bil? 
Frigan kanske verkar onödig, då 
man tar för givet, att alla bilister 

har sitt fordon försäkrat. Men så 
är tyvärr inte fallet. Tråkigt nog 
händer sådana olyckor ofta, och 
är bilen köpt på avbetalning, blir 
det många gånger den som sålt 
bilen som får stå för reparations

kostnaderna. För bilköparen kan
ske inte har råd att reparera bilen 
och därmed förlorar han kanske 
intresset för fortsatta avbetalningar 

på bilen. 
l 

Nu hör det till saken, att en bil
handlare automatiskt får reda på, 
om den bil han sålt på avbetalning 
inte blivit försäkrad. Detta får han 
emellertid. inte reda pi förrän nå
gon eller några veckor efter det att 
premien skulle varit betald. 

Ar då olyckan framme, och köpa
ren krockar bilen uppstår problemet. 
Försäkringsbolaget betalar knappast 
ut några pengar, om inte premien är 
betald. Köparen har kanske inte råd 
att betala bilen och lämnar tillbaka 
den till säljaren. Är det då en gans
ka stor avbetalning kvar på bilen, 
får säljaren i många fall själv lösa 
skulden och dessutom betala repara
tionskostnaderna, om han vill ha bi
len i kördugligt skick igen. 

En bilhandlare i Kongsmarken, 
fabrikör Göte Nilsson, är en av de 
många som råkat ut för en ansvarslös 
person som inte betalt försäkrings
p~;emien och ändå kört med fordo
net. Han .berättar: 

- Jag sålde en bil till en person 
här i trakten, och strax därpå fick 
jag besked om, att försäkringspre-

Polisens skärpta 
bevakning har 
gett resultat 

Skurupspolisens skärpnirig av be
vakningen och övervakningen har 
givit resultat vilket framgår av de 
siffror som nu föreligger för 1965. 
165 anmälningar har· motta
gits, varav 38 resulterat i utryck
ningar. Under året har man hand
haft 87 trafikolyckor. 102 bilar har 
belagts med köl'förbud, i 47 fall 
har bilägare fått besiktningsföre
läggand eoch i nio fall verkstads
föreläggande. 
43 rattfyllerister har Skurupspoli 

sen tagit oclh 61 förare har ålkt fast 
~ör grov olO'V'lig !körning, medan nio 
blivit fast för olovlig körning. Smit
nin·g från olyCiksplats har manihand
haft åtta gå.nger. 32 fyllerister har 
firukats, och man har inom ldkal
vaktoml'ådet ertaJppat 43 personer ge
nom efterspaningar. 

477 <cllmänna ärenden har poli-sen 
handhaft. 178 ärenden om förseelser 
som resulterar i böter har ock!':å be
hand.]ats, och likaså har man naft 
hand om 19·1 grövre förseelser. 

12 bränder har polisen larmats till. 
23 arumälninga!J' om stulna cyklar hkr 
inkommi.t. En person blev oCikså fast 
för grD'V vårdslöshei i trafik, vB>ket 
innebar, att han miste körkortet. Vi
dare har man . be<ha!ldlat 324 lämp-

l lighetsinJty,g och 289 passansökning
ar 

Göte Nilsson är arg på ansvars

lösa bilförare som inte betalar 

försäkringspremien. 

Skurups sagostunder hållet ti·aditio

nell julfest fred. 7 j an. Kl. 18 spelas 

det upp till dans kring gratien. 19.30 

följer en halvtimmes konsert och där

efter kommer toppen på festligheterna 

mien i?te VaJ: betald. Ja~ höll _då då jultomtarna delar ut gottpåsar. 

kvar bilen, nar personen vid ett till- När tomtarna gjort sitt svängs det 

fälle kom hit. Dagen. efte.r h<;tde ~an m ett litet tag med dessa varpå fort-
betalt premien, varfor han fiCk till- ~. . ... 
baka bilen, Sedan blev det tid för sattrung folJer med dans efter popu-

ny premiebetalning i december. Den lär orkester till midnatt. 

blc vinte betald, och så inträffade Efter juluppehållet med · julfesten 

olyckan strax innan jul. Köparen som avslutning startar musikövning

körde av vägen med bilen, och lät arna för sagostunderna månd. 10 jan. 

inte på tillfredsställande sätt. kon- Nya elever hälsas välkoiiii!a· då ännu 

t:ollera, o.m .det uppstått trafikfar- några insti-ument inte är besatta. 

liga fel pa bilen. 1 Nagra dagar efter Arun"ln' k .. · ån-
brast ena länkarmen vid framhjulet. a m?ar an garas var]e m 

Vad följden blivit om detta jnträffat dag eller till ledaren Gert Larsson, 

t. ex. i en stad, vågar man knap- tel. 412 53. 

past tänka på. Nu får jag antagligen 
själv lösa in köparens restskuld på Skurups G8lllmeldansförening Lyc

bilen och dessutom bekosta repara- kobringaren har årsmöte på lö'rdag. 

tionen. När vi skulle hämta bilen, 

hade. den dessu tom blivit "pl_un~rad" l Dans blir det på trettondagen i 
på hJul och generator. Det ar mga- . . 
lunda alltid lönsamt att handla med Skurups Folkets Park till tonerna från 

bilar, avslutar fabrikör Nilsson. Gert Åke Wallden. 
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RE{\qRDUPPTAKT I SKURUP 

- Maskinhållarna Stig Wiberg och Sven Mårtensson förklarar för köp-

man Ove Holm alt de är nöjda med tröskorna. 

s:nå~~~ ar ~ rekor~:ttiglnuppt~t på ~songen har Kullenbergs Ma- . 
sålda i~för säs~~ien 19G6 ~~ mlJ!dre aån ~O skördetröskor är redan 
t' tal t .. sk .. . orra aret s Ide man sammanlagt ett fem-
t~~ttio ~ö~~r v;x;o~a~a~at :,~stå att det är ett gott resultat med 

På onsdagen kom första leveran
sen till Kullenbergs av de 30 tröskor
na som de redan sålt. Det var 11 
sty~~en .och av dessa skall inte mind
re a~. SJU l7vereras till Krageholms 
godsforvaltnmg. Tröskorna kostar c:a 
5~.000 kronor st., så det är ingen 
liten affär det är frågan om. Två av 

de nu inkomna tröskorna skall leve
reras till J ordberga gård. 

Det är elva stycken skördetröskor 
från Claasfabriken i Tyskland som är 
Europas största tillverkare av tröskor. 

CUF:are från södra Skåne 
på DM-spel i bordtennis 

CUF:are från hela södra Skåne 

samlades under trettondagen i Ski

varps gymnastiksal för att spela om 

DM. Stig Svensson, Skivarp, vann 
herrsingeln efter övertygande spel, 

Resultat: 
Stig SV'ensson, Skivarp-R, Jönsson, 

Sldvarp 21-18 21-14 Roland Rasmps
son-K. A. Andersson, Skivarp 21-15 
21-16 Staffan Syren, Löberöd-Per 
Grave Löberöd 18-21 21-14 21-17 

Med i kvartsfinalen var Sfig Svensson, Skivarp, Roland Rasmusson, 

Skivarp, Gert Lönnborn, Skivarp, Thomas Jönsson, Staffanstorp, K. A. 

Andersson, Slaffanslorp, Per Grane, Löberöd, Slaffan Syren, Löberöd, 

Sven Svensson, Kävlinge. 

Gel't Lönnborn-Kjell 
Kälvinge 20-22 21-12 21-11 Stig 
Svensson-Roland Rasmusson 21-16 
21-11 Gert Lönnborg-Staffan Syren 
17-21 21-13 21-17 Stig Svensson
Gert .Lönnborn Hh-21 21-13 21-12 

Juniorer: 
Göran Lindell, Löberöd-Sten Ohls

son, Skivarp 21-7 21-11 Per Grane, 
Löberöd-Tore Larsson, Skivarp 21-
15 21-11 Göran Lindell-Per Grane 
2-19 21-12. 

Dubbel: 
Rasmusson-Sjödin Skivarp, Nord

ström-Svensson, Kävlinge, 18-21 21-
15 21-13. Svensson-Lönnborn, 
Skivarp, Johansson-Ohlsson 21-12 
21-10 Svensson-Lönnbarn 
son-Sjödin, 21-15 21-17. 

Man tror mera på 
regionplaneinstitutet 
än på centralbyrån 

Sven Börje Larsson, Skivarp, 
svår situation. 

SVALÖV 
Under år 1965 

en 

har det hå<l:lits 62 gudstjänster i Ti
rups kyrka med ett besökarantal av 
1.082 personer, vilk·et blir i medel
tal per ~dstjänst 17 st. Ailltalet natt
vandsgäster ha,r varit 56 personer. 

Datamaskinen vid statistiska cen
tralbyrån har räknat ut att Ystads 
kommunblock 1970 har 22.153 in
vånare. Skånes regionplaneinstitut 
har även gjort en prognos och den
na anför att behållningen 1970 i 
blocket är 27.272 personer. 

sätter •U Kommunalmännen i 1Ystad 
ingen ,tro till statistiska 
datamaskin. Den har bl a räknat 
på 1.000 personer. 

stadens företrädare rättar sig efter 

regionplaneinstitutets prognos. Den
na, an.Ser man, överensstämmer mer 
med utvecklingen i staden för de när
mast kommande åren. 



Skolans lärare, ingenjör Bengt Attlehed t v tillsammans med fÖrsta kullens elever. 

Lantbruksskolan, kommunen~ SLMA 
har startat verkstadssk-ola i Skurup 

• Upprop skedde i går för eleverna l som ett företag, Skänska Lantmän
vid den nystartade skolan i Sku- 1 nens MaJS!Pn .AB, en l:antbrukflsko
rup .för utbildning -av . lantbruks• la s·amlt kommunen sa.i!,taJrbetat pä 
mekaniker. Skolan får under pre- detta sätt ·inom Yll'kesurtt ildningen;c 

· miäräret 11 elever frän Qlika. pl~t
ser i! Skåne och eleverna kommer 
~der _utbildningstiden att bo 
l SkurU:p. 

Den nystarta.de ill!byggda verk• 
stadsskolan är uni'k i vån:t · land sä 
tiil11vdda. 8Jbt det är första gåingen 

Den praktiska delen av un '\ervis
ningen kommer att förllägg~> <; till 
S[1MA. :s nyby.ggda verkstäder" yid 
Svallelho:llmsvägen. Den teoret: ~~ 

~ unJd~rningJen fÖT'Jäggs till .fl~ 
kesslroian i Skurup och under sex· 
veokor kommer eleverna att under-

visas Vlid Lai!llbbruk.s·skolan. 
Ultlbildndngstiden är två äor ~ 

under tiden uppbär eleverna lön &V 

SLMA. Den p-rak,äska delen av un .. 
derv!isnfnge:rr omfattwr iumä.n kän
nedom om handverktyg o. maski ... 
ner oc:):J. efterJJand · reparationer a-v 
olika jor,dbruk~edsiSaP.. . . . ' 
D~ teoreUska utbild!nlingen om

:tlaibba:r mwtematik, yrkesi"itning, 
mabernalläTa, wrktygs-, maskin- o. 
ehlär,a, Illl!I;Skinelement, svenska 

-----;7,r----~~--:--:;------------------1 spTåket arbetarskydd, yrkesekono-

l .--_ ~~'/1;1&6 b ~~A mil- och samhällslära. 'f Under vår~ och höstbruk>et får 
eleverna lära sig maskinern~ 

skötsel i praktiskt arbete på 
Lantbruksskolan där också svets
utbildningen förläggs. 

Lära.Te vid Slko1an som börjar un
dervtsn'ingen på mändag är ingen• 

Forts. på sista sid. 



Blivande lantbruksn1ekanil~er utbildas 
vid inbyggd verkstadsskola i Skurup 

Ett nytt steg i målsättningen att ge de skånska jord
brukarna en förstklassig service tog Skånska Lant
männens Maskin på måndagen när de i samråd med 
Skurups yrkesskola och Skurups lantbruksskola star
tade landets första inbyggda verkstadsskola för bli
vande lantbruksmekaniker. Det är ett mycket lovvärt 
initiativ som man hoppas slmll bidraga till att under
lätta den brist som ständigt finns på yrkesskickliga 
mekaniker. Elva elever är med i den första tvåårskur-
sen som hade upprop på måndagen på yrkesskolan i 
Skurup i närvaro av skoltyreisens ordförande, lantbru
lml'e G u n n a r A n d e· r s s o n, ordföranden i Sku
rups lantbruksskola landstingsrådet S t i g F. H a n s
s o n, rektor H e r l u f L i n d s t r ö m, rektor 
l{ n u t s s o n samt SLMA-representanterna disponent 
S t i g N i l s s o n och ingenjör L a r s G u s t a f 

/ W i n b e r g. 

Inbyggd verkstadsskola är ingen ny 

J tanke för SLMA berättade ingenjör 
O PRAKTIK UA 

LANTBRUKSSKOLAN 
Winberg. Redan 1963 hade vi u ppe 

Sex veckor av utbildningen för
förslaget till diskussion, men först 

läggs till Skurups lan t bruksskola i 

Fr. v. sillande ing. l. Gustav Winberg, disp. Slig Nilsson skolstyrelsens 
ordf., Gunnar Hansson, rekt. Herlut Lindström och S. F. Hansson 

undervisning i jordbearbetning och sen hade ett tjugotal anmälningar 
de maskiner som hör ihop med be- inkommit, men enbart elva kunde 

. . beredas plats säger disponent S t i g 
anslutning till vår- och höstbruket. arbetnmg, sådd, sprutmng m. m. Den N il s s o n. De som inte kom med 

klar i Skurup, har det kunnat reali-
nu sedan vi fått vår nya anläggning 

Undervisningen här är främst inrik- andra perioden infaller under tiden nu kan kanske få en chans till hös-
seras. Intresset från Skurups yrkes- tad på att ge deltagarna kunskaper augusti-september och då behandlas ten då en ny k urs startar. Som yr

skola och lan tbruksskola har ock så i lantbruksmaskiner.na.s användande grödornas skörd och förvaring samt keslärare vid verkstadsskolan har an-
hela tiden varit stort och det har och handhavande 1 JOrdbruket. En d l'k k" d k ' st ällts ingenjör Bengt Attlehed, 
helt naturl igt i stor utsträckning bi- stor del av kurstiden kommer att e 0 1 a s or emas merna. vilken efter uppr opet tog hand om 

dragit till att våra planer nu kun- utnyttjas för praktiska övningar i 0 NY KURS eleverna och visade dem runt i 
n at realiseras. fält och omfattar inställning och kör- .. SLMA:s nya anläggning, den bygg-

M k . b 1 år ning av olika maskiner. TILL HoSTEN nad vilken åtskilliga veckor framåt 
as m o aget som de senaste en 

utvecklats mycket raskt och på fem Första året infaller sexveckorspe-j Intresset för den nya verkstadssko-l skall vara deras arbetsplats. 

år mer än fördubblat sin omsätt- rioden under april-juni och då sker lan är mycket stort. Till första kur- Sason . . 

ning - under 1965 uppgick omsätt- =~ ~~--
ningen till i runt tal 95 miljoner 
kronor - h ar uppfört sexton mo
derna service- och verkstadsanlägg
ningar på centrala platser runt om 
i Skåne och det är till dessa verk
städer man vill ha fler välkvalifi
cerade mekaniker. Det räknar man 
med att få genom den nu påbörjade 
verkstadsskolan, där elever från he
la Skåne skall utbildas. 

O TVA ARS 
UTBILDNING 

Utbildningstiden omfattar två år, 
med varje läsår omfattande 44 vec
kor. Den praktiska delen av verk
samheten är förlagd till SLMA:s nya 
verkstad, där eleverna får sysselsätt
ning 35 timmar i veckan. Praktiska 
utbildningen ger en allmän känne
dom om handverktygens och maski
nernas handhavande och skötsel och 
efterhand kommer också reparations
objekten in i bilden. Det blir en r e - < 

paratiansverksamhet som rör både 
tr!rlctorer, tröskor och jordbruksred
skap. 

O TEORIPA 
YRKESSKOLAN 

Den teoretiska delen är förlagd till 
Skurups yrkesskola och omfattar nio 
timmar i veckan samt behandlar all
mänbildande ämnen och ämnen i an
slutning till yrket, som matematik, 
yrkesritning, materiallära, verktygs
lära, maskinlära, ellära, maskinele
ment, svenska språk~t, arbetarskydd, 
yrkesekonomi och samhällslära. Yrkeslärare Bengt 'Attlehed, Bo Månsson, Arrie, och Bengt Hedin, ö. Grevie 



Fåtal observerar viktig 
nyuppsatt skylt i Skurup 

Utfarlen från Norregatan till Femkqrset har fått en skylt som anger 
att det är förbjuden genomfart 

Sedan entid tillbaka har några trafikskyltar visa:f.lde "Ej ~enomfart" 
varit uppsatta på Norregatan i Skurup och det markliga ar att en
dast ett fåtal har observerat dem. Trafikanterna kör likadant som de 
alltid har gjort och gör sig skyl~ g t iii en trafikfö~·se~lse. De som har 
blivit fast hos polisen har sluppit undan med en ttllsagelse, men snart 
blir det lite dyrare. 

ärende att uträtta får !köra in på 
gatan ballrom förbudsskyLtarna. Man 
ska då komma i!håg att äa·endet 
inte ska vara att bara parkera 
bilen, för på platsen råder pa.rke
ringsförbud. Söderiftån kan man pas
sera obehindrat och på västra sildan 
av Nor.regatan är pa~ikeri!ng tillåten 
tV'å timmar. '• 

Maskinkurs i Skurup 

Förbudet mot genomfart gäller på 
Norregatan u~ed lk<varteret Eri!k oclt 
gäller endast norrilfrån kommande 
traili!k: Alnledntitlllgen till fö11l:rudet är 
den besvärliga :iirufarten på Femlk•or
set. Si!kten åt höger 11pp mot S<vall1e
hO'lm.sV'iiJgen är nästan minimal ocih 
många otrevligheter ihar U!Jpståvt. Nu 
slipper man detta genOiiri att ~an 
får svänga åt !höger ner över Eri!ks
tol1get och !kommer på så vis in på 
Svaneiholmsvägen. Omvägen bUr c:a Den andra maskinkursen under 
150 meter, men är betydli!gt riskfriare. detta läsår vid Skurups lantbruks-

Förbudet gäller som belkant endast skola hade på fredagen upprop. Kur
genamfartstradii!k och de som h&r sen som pågår fram till den 31 mars i 

- ----l har saJ;Illat 16 deltagare. Dessa är: 

j iiiiijiiijiijijiijjjiiiijiiiiiijiiiiJ / Bertil Ahlin, .Trelleborg, Jan Anders

Folktandvården i Siml'Up 
Landstingets hälso- och sjukvårds

styrelse har till distriktstandläkare i 
Skurup förordnat tandläkare Bo Len
nart Henriksson, Malmö. 

Tullstorps kyrkliga syförening 
samlas på måndrug den 10 jan. kl. 
14 i skolan. 

son-Möller, Klasaröd, Nils-Erik An
l dersson, Kvarnby, Rolf Andersson, 
Klagstorp, Olof Bauer, Barsebäcksby, 
Sven Johansson, Sjöbo, Torgil Jo
hansson, S. Aby, Knut Månsson, Trel
leborg, Ingemar Mårtensson, Alstad, 
Jan-Erik Nilsson, Skurup, Lars-Ove 
Nilsson, S. Sandby, Anders Olsson, 
Borrby, Bertil Olsson, Klasaröd, 
Bengt-Erik Persson, Skytts-Vemmer
löv, Sven-Börje Truedsson, Hässle
holm, Göran Wext, Alstad. 

Erikslunds Damklubb F Il • 1 • 
vä~'/ t~d~g~~hct~~ ~fdj~~is~r_ i 1~otå O \IDlllS!(lllllgen 
Erikslunds Bygdegård. h h •• 

Sagostundema ar upp ort 
i Skurup hade på fredagskvällen en . . . . 
verkligt lyckad julfest med bl a dans V1d 1965. års slut f1ck VI, som 1 
kring granen som sig bör. Givetvis Vemmenhogsbygden leva och bo, en 
svarade sago~tunderna för en verk-l av. å1:ets .gladaste. nyheter. , Efter en 
ligt njutbar konsert. Tomtar förekom ~tand1g. tillbakagan_g de . se~a~te lO 

k • · b .. st julstil och den trevliga aren sa okade Sk1varp 1 fJor med 
oc sa l a a 32 personer Under de senaste fem 
festen avslutades med dans. åren minsk~de befolkningen i Ski-

Danskurs varp med 198 personer. Födelse- och 
dödssiffrorna motsvarade under fjor_ 

Sl{urup' utbildar , 
lanthrul{smel{anil{er 

Den inbyggda verkstadsskolan vid 
Skurups köpings yrk€1S9ko1a s1Jartade 
på fredagen i samarbete med Skån
ska Lantmännens Maskin AB. Yrkes
skolan hall' som sin uppgift att ge, 

t den yrkesutbildnring som näringsl'i-
vet behöver. Den nu startade kursen 
avser utbildning av mekaniker för 
vårt hårt mekaniserade lantbruk. 
Läsåret omfattar 44 veckor och ele
verna får lön under utbildningen. 
Den teoretriska delen av kursen för-

läggs till Slkurups Yt1kemkola, medan 
sex vec<kor av utbildningen förläggs 
till Iantbrukssk<Jilan i Skurup i an
ledning till vår- och höstbruket. 
Sve~utbildndngen förläggs Vi'il lant
bruk.Sskolans svetslokal Rektor Her
lut Lindström förrättade uppropet 
med premiäreleverna, 11 till antalet. 
20 hade anmälts till kursen, men en
dast de 11 kunde beredas plats. 

Premiäreleverna är fö1jande: Hans 
Arrdersson, Vismarlöv, K\å>;erup; Alf 
Davidsson, Mag!arp, Trefleborg; Mats 

----------------; Forsberg, Almaröd 2, Skivarp; An
ders Fredriksson, Onslunda; Bengt 
Hedin, ö stra Grevie; Bengt Jönsson,, 
Skw·up; Jan-Ebba Lindström, Löde
rup; Bo Månsson, Bröddarp, Arrie; 
Leif-Ake Nilsson, Hammenhög; Lars 
Persson, Skdvarp; Geort Åkesson, Sk 

bytet vid 

Tranås. 
p i Trelleborg 

' ~ -/(/~ 
.~~~ 

Skurups husmodersförening anord
na!' danskurs med början den 11 jan. 
och i fortsättningen blir det övning 
en gång i veckan. Det är som vanligt 
rytmisk och kla.•sisk dans för d~ små. 
För de vuxna fanns jazzbalett. Nya 
medlemmar är välkomna. Någon för
anmälan behövs inte. Lokal är gam-~ 

Skurups H~srmodersförening 

la folkskolans gymnastiksal. 

DANSKURSER börjar tisdagen den 11 jan. Rytmisk dans för små
barn 14.55. Klassisk dans 15.50. Jazbalett för vuxna 19.00. Plats Gamla 
Folkskolans Gymnastiksal. 



JULFEST I SKURUP 

Skurups Sagostunder julfestade på fredagskvä llen i Folkets park. s ago

stunderna öppnade festligheten med en konsert, varefter det blev dans 

kring gTanen. Tomtar delade ut gottepåsar till de yngre åTgångama. 

Senare blev det modeMt dans till Bob Hanys orkester föT de iildTe. 

Bilden: Minstingen i Skurups SagostundeT Elsie Svensson biiTs upp av 
BeTtil Hansson. 

SKURUPS KÖPINGS YRKESSKOlA 

sta rtade sin verk- • moderna 

somhet 1947, och lokaler 

har nu c :a 350 e lev- • modernaste 
er va rj e år. Utbi ld-

n ing bedr ives inom 
undervisnings-

indu str i- och hant-
material och 

ve rk , hande l och 
ut rustning 

husl igt arbete. • skolmåltider 

.53) Lördagen den 25 december 1965 

50 kg foder i tre former: hö, briketter och pellets. Höet i nnehdller 
endast %-% s4 mycket energi sa~t mellaA hälften och en tred
jedel s4 mycket smältbart protein som motsvarande viktsmängd 

bri ketter eller pellets. 



''L YCI(OBRINGAREN'' VALDE 
JAN OLSSON TILL NY ORDF. 

l ~~ , Skurups gammeldansför-
l ( ening, Lyckobringaren, har 

l haft årsmöte i Folkets hus 

l) // varvid tidigare v. ordf. Jan 

~
{q/1J lsson valdes till ny ord

förande sedan förutvarande 

ordföranden Oscar Olsson 

l 
undanbett sig omval. Ols
son har varit medlem i sty

relsen i fem år varav fyra 

år som en mycket uppskat

tad och duglig ordförande. 

Oscar Olsson . utsägs att vara ord

förande under förhandlingarna och 

han passade på att tacka för det 

stora förtroendet under de fyra åren 

som ordförande. Den nye ordfäran

neriigen aktiva och dugliga år som 

överlämnade blommor till förutva

den avtackade Olsson för hans syn-

l styrelsens ordf., varvid Jan Olsson 

l rande ordf. samt till Tea Heder

' ström. 

Verksamhetsberättelsen och revi

sionsberättelserna upplästes och 

godkändes. Av årsberättelsen fram

går det bl. a. att föreningen haft 

500 medlemmar under det gångna 

året. 
' Vidare beslöt man att medlems-

l 
avgiften för 1967 skall vara 5 kr. 

Valen 
l 
l Val av styrelsemedlemmar följd~ 

och förutom att Jan Olsson valdes 

till ny ordförande utsågs följande 

at' ingå i styrelsen: Ernst Svensson, Nyvalde ordföranden Jan Olsson lovar Hilda Jönsson och Ernst Jönsson 

Ernst Jönsson samt Hilda Jönsson. alt hålla taklen 

Dessa tre blev nyvalda. Omval blev ---------------------------

det av Nils Wallgren, Nils Holsbring 

samt Klas Larsson. Suppleanter blev 
Ingvar Hansson och Ulla Beugbjer. 

Till revisorer valdes Olle Tall och 
Oscar Olsson med Axel Hellerström 

och Emil Kronkvist som supplean
ter. Omval blev det i valberedningen 

vilket innebär att följande ingår i 
denna: Artur Jönsson, Lisa Wallgren, 

Nils Sattin med Sixten Borg som 

su.pplean t. 
Efter årsmötet följde traditionsen

lig lördagsmuntration i Folkets Park. 

För de musikaliska gammaldansto
nerna svarade Bepers och ca 300-400 

personer svängde glatt runt i dan

sens virvlar. 

·---------------------
bedes göra detta innan den 10 jan., 
till fru Erika Andersson, Lyngby, 
Genarp. 

Anderslövsortens CKF-avd. har 
månadsmöte tisdagen den 11 jan. kl. 
19.00 hos fru Ulla Persson, Norre
gård, Grönby. 

SI(URUPS I(ÖPINGS 

Yrkesskola 
A. N ya deltidskurser börjar inom den närmaste tiden: 

l. Bokföring 90 tim. 2. Maskinskrivning 70 tim. 3. 

Kurs för städpersonal 60 tim. 4. Fortsättnings-' 

kurs i matlagning 40 tim. 5. Grundläggande yr

keskurs i vävning (forts.-kurs) 180 tim. 6. Hus

behovssömnad 90 tim. 
l 

B. Förberedande vårdkurs, vårterm. börjar den 31/l 

1966. (Några elevplatser ännu lediga.). Kursen vill 

ge en allsidig orientering till olika vårdyrkesområ

den. (Sjukvård, barnavård, åldringsvård, arbets

terapi, fysik, kemi, musik, gymnastik, maskinskriv

ning m. fl. ämnen förekommer.) Statl. studiebidrag 

utgår. 

Prospekt och upplysningar tel. 0411/ 403 89. 
REKTOR 



avslutade 

Skåneturnen i Skurup 
Lill-Babs tjusade på söndagskvällen 

publiken i Skurups Folkets Park. Att 
hon är populär är inte att ta fel 
på av publiken att döma. Lill-Babs 
har som bekant under vintern varit 
bosatt i Falsterbo och passat på att 
göra en ,turne i Skåne. Skurup var 
sista anhalten på denna turne och 
till sommaren blir det folkparkerna 
i Norrland som får den äran att ha 
henne som gäst. 

Korphandboll 
Efter en månads juluppehåll spe

lar korphandbollen åter upp i mor
gon onsdag med tre matcher. För
sta uppgörelsen går mellan Hand
bollspojkarna och Sandåkra och 
därefter ställer Bröd. Andersson 
upp mot Konsum, varefter pro
grammet avslutas med en match 
mellan Bröd. Lundgren och Fria 
Yrken. 

Handbollspojkarna och Fria Yrken 
blir favoriter i sina matcher medan 
den återstående uppgörelsen är mera 
oviss. Konsum ligger väl närmast 
till segern efter sina goda insatser 
i de avslutande höstmatcherna. 

Matcherna spelas som vanligt i 
Skurups gymnastikhall med början 
kl. 20. 
. Handbollsserien börjar nu lida mot 

s1tt slut och endast fem matchdagar 
återstår. Samtliga lag har tre mat
cher kvar att avverka och inför slut
omgångarna har tabellen följande ut
seende: 
Fria Yrken 6 6 O O 74-25 12 
Skurup-Verken 6 6 O O 61-19 12 
Handbollspojk. 6 5 O l 40-30 10 
Bröd. Andersson 6 4 O 2 39-56 8 
Konsum 6 3 O 3 43-42 6 
Janstorp 6 2 O 4 37-37 4 
Lärarna 6 l l 4 37-39 3 
Sandåkra 6 l l 4 33-48 3 
Folkhögskolan 6 l O 5 34-62 2 
Bröd. Lundgren 6 O O 6 23-63 O 

De främsta målskyttarna hittills är: 
25 mål: Olle Jönsson, Skurup-Ver
ken. 24 mål: Gert Nilsson, Janstorp. 
19 mål: Kaj Rasmusson, Fria Yrken. 
18 mål: Göte Jönsson, skurup
Verken. 

Skolmåltiderna i Skurup: Tisdag: 

Lanthushållsskolan har J 

börjat • 
Slll vårkurs 

Matlagning skall bli vår paroll under några månader framåt utbrister 

Gun· Persson, Kragehol m, Marianne - Andersson, Fristad och . Inger 

Sonesson, Trelleborg. 

23 unga damer anlände under måndagens lopp till Skurups lantlms
hållsskola för att där under några månader framåt inhämta kunskaper 
inom olika hu$ållsgöromål. Det var alltså lanthushållsskolans vårkurs 
som började och som nu pågår fra m till den 11 juni. Kursen är ännu 
inte fulltecknad utan ännu kan de t beredas plats åt några damer 
som vill lära sig hushåll . 

l 
En praktisk fortbildnmgs~urs på gerd Beclkman, Ystad, Margareta 

åtta veckor finns det planer på att Friis, Håslöv, Karin Johan sson, Väc
ordna på lanthushållsskolan. Om det <kelsång, Kerstin J ohansson, Rydsgård, 
visas ett tillrädkligt stort intresse för Ingrid Jönsson, Malmö, Lise-Lotte 
denna kurs blir den med största sä- Jönsson, Ystad, Ewa Karlsson, Vebe
kerhet av. röd, Sonja Karlsson, Treile-

De 23 damer som anlände till Sku- bo11g, Christina Ltmdlberg, Nässjö, 
rup för utJbildnm.g mom ihushå>l.lets Gunnel Månsson, Vellinge, ~erstin 
omfattande värld kom från många ~:r:tensson, Rydsgård, Karm Nilsson, 
olika platser i vårt avl,ånga land. AIJJgeLholm, Gun Persson, Krageholm, 

DocJk ingen frun Slkurup. De 23 var: Inger Sonesson, Trelleborg, Ma
Brita Andersson, Lövestad, Margit rianne Trulsson, Lövestad, Anrle-Ma
Andersson, Jordholmen, Mal'ianne rie ValsiiJJger, Linköping, Ulla Wass
Andersson, Fristad, Anita Assa·l'SSOll J ber-g, Jolhanneshov, samt Majvor 
Vitaby, ln11;rid Bladh, Rydsgård, Inge- Asenryd, Nybro. 

Postens ~ omsättning 
ökade med 5,2 milj. 

Fa1ulrorv pepparrotssås, rårivna mo-
rötter och potatis. OnsdaJg: Spenat- Posten i Skurup ökade under 1965 s in omsättning med 5,2 miljoner kro-

soppa med frlikadell<er ooh ostsmör- nor. Enligt statistiken- visar såväl penningomslutningen som porto-

gås. Torsdag: GulascJh Toulstot, po- inkomsterna fortsatt ökning om än i dämpad takt. Portoinkomsterna 

tatis, Thedag: Skinik:sllJitsel, svafl1lPsås ökade från 212.000 kronor till 229.500 kronor och penningomslutningen 

oah potatis. ökade från 73,9 miljoner till 79,1 m Hjoner kronor. 

Bio l Skurup: Metropol Av statistiiiten f{amgår det vidare pensionärsanv.ismngar ökat om än 

visar på onsdag en film om dj~~.Lngel- att den mest markerade ötknmgen inte så mydket. 
krigets ihelvet. Filmen är både spän- utgör palketinlämning och palketut- Den 111Ppgjord statistiiken för 1965 

nallJde och informerande. Fi:lmen he- lämnmg. övri,ga poster visar i stort ser ut så här, 1964 års siffror inom 

ter ComcrnanJdos i dj.uiJJgeilm. med Mar- samma siffror som 1964. Vidare kan pal'entes: Lillbeta1nin1g av pastanvis

chall Thompson Odh Kieu Ohinclh i man dra fram, att barnbidragsutbe- l!l•i:IJJgar, giro och banlkmedel 52,5 mi.i

de ledal!lde ~Xlll.lerna. Barnffuibjruden. talningarna minskat medan utibetalda joner (49.0). Utlretalnirug av postan-
...;;;,;_==;:;;....:..:::::::::.::::.:....=:::.:.:::.::.==::::.:~===;:;.c:==;.;;.;....::.:c:..:...:::..:. _____ vi:sninlgar ~- och ban!kmedel 26.6 

l ' l 
·' l l Il 

mhlj, (24.9). Lnllämnarde relk. 6.084 
(6.913), Lnlämnade vanliga paket 7.402 

L
7 -~ (6.9W). Utlämnade relk. 8.844 (9.389.) 

--· . # Utlämnade vanl. paket 14 894 (13.856). 
__.. C;;. Utl. postförslrott 18.269 (18.372) Utbe-

islida postanvisrui.IJJgar 4.792 st (5.997) 
Utbet. u1Jbetakla lirort 18.684 st, (20.532) 
Utbet, ibambi.dragsanvisnin:gar 3.120, 
(3.254). Utlbet. pensionsanvisningar 
14.1$, (14.115). Utbet~a, återbet. ikort 
1.6711 (2.010). • l 



l 

Ny schacl{.tinästare 

Skurups nye schaktmästare, Jan Lindskog tillträdde på måndagen sin 

nya tjänst. Lindskog kommer närmast från Ystad och han är väl för

trogen med sitt nya arbetsområde. Under måndagens lopp passade han 

på alt ta en titt på den nya 70.000 kronors traktorn som Skurups köping 

köpt. Traktorn kom till köpingen på måndagen och schaktmästare Lind

skog bekantar sig på bilden litet närmare med den förnämliga traktorn. 

-

ANDERSLOV -, 
Scoutkåren i Anderslöv 

ihacr:- haft jil.l]fest i Rosenhagen dit ca 
-200 scouter, ledare och -föräldrar in
fumrit sig och bänkat sig vid kaffe
borden då v. kårordf. Bengt Sand
wa!ll hälsade välkommen. Festen fort
saJtte SOIIIl sig bör med dans och 
jlullelmr och för underhåli1ruingsmusik 
sva'I'ade fru :Mar.git Göransson och 
Stig Sandelius, båda från Anderslöv 1 

samt Eskil Bengtsson, Granvik. Ett 
scenprogram regisserat av ledarna l 
och med samtliga scoutenheter som 
medverkande följde innan slutkliim
men kom i form av rymdbalett av 
sen!iorscouterna. Samtliga fram
trädanden rönte varmt bifall från 
publiken. 

Anderslövs kommunalnämnd 

beslöt vid senaste sammanträdet att 
hos fulJmäk,tige föreslå att Bo Holm
stedts ingenjörsbyrå för 4.000 kr skul
le utföra .grundiwndersökningar för 
nya skolby,gget i kommunen. Man 
föreslår också a,tt un:dersökningar ut
föres av HoLger Nilssons rörkonsult
byrå för 3.000 kr och att del av 
kostnadsberäkningarilla utföres av 
ing. Stig Bergström för 500 kr. Vi
dare beslöt KiN att infordro kost
nadsförsla•g på leverans och monte
ring av underv·attensJJUmp i en av 
kommunens borrbrunnar. Till
syningsmän för fastigheter under
stälJlda kommunalnämnden blev Thu
re Nilsson och Olof Karlsson. l 

Prästgård som säljes. Kam
markollegiet har bifallit av Anders
lövs m. fl. församlingars pastorat 
gjorda ansökan att få sälja kyrkoher
debostaden Gärdslösa 1:11 jämte viss 
tomt till ingenjören K.-G. Rosb·öm 
i Malmö för 125 000 kr. 

Börringe Bygdegård 

är platsen för Kniutsbal med s~e 
oclh gammeldans il.ördagen den 15 ja
n•uari kl. 18.30. SySko.nen Therens 
svarar fär musiken. Amnäl dig till en 
trevlig fest senast <msdag till Anton, 
Nisse eHer Arne Påil.sson. 

"' i ' ' ') ~!.A 
Svedala blåsorkester 

blåser ut julen den 13 januari vid 
granen på stortorget. 



Stort intresse visades 
för ny jordbruksm~skin 

Disponent Sture Andersson, bröderna Ragnar och Kurt Olsson, samt 

agronom Nils Buremalm, Eskils·funa, framför den nya typen av tröska. 

BM-Volvo h r som bekant utkommit med helt ny typ av tröska i 
den större klassen. På tisdagskvällen presenterade SLMA i Skurup den 
maskinen inför ett stqrt antal intresserade jordbrukare från bygden. 
Det som mest tilldrog sig lantbrukaTnas intresse var givetvis nymodig
heterna på tröskan, såsom den nya skakaren och deiJ. koniska ut
formningen av övergångarna skruv-elevator, för att nämna några exem-

, pel. 
Motorn är en Volvo D50A, direkt
inspl'U!tad 6-cyl. diesel och utvecklar 
98 hk vid 2.000 v/ min. 

Av stor bet:tdelse för tröskans ar
betsförmåga är t att· huvuddelen av 
det uttröskade materi·alet avges re
dan i cylinderaggregatet. Genom cy
linderns stora diameter, slagskon\ 
stora omslutning samt den kraftiga 
halmcylindern och det 150 mm långa . 
slagskogallret har 8950 en stor av
skiljningsyta och därigenom en av
skiljningsförmåga på mer än 90 proc. 

Skakaren på tröskan är utformad 
för hög kapacitet vid stora halm
mängder och under svåra skördeför-
hållanden. Rensverket har stora såll
ytor och rensfläkten stor kapacitet. 
Detta ger en hög ·avverkningsför-
måga. 

Detta var en del av de punkter 
agronom Nils Buremalm framhöll, då 
han presenterade den nya tröskan, 
sedan disponent Sture Andersson häl
sat välkommen. Agrononi Buremalm. 
Eskilstuna visade även bilder och en 
film. Efter kaffet redogjorde civil
ingenjör Tore Lundström, Uppsala 
för olika faktorer som påverkar trösk.-
ningsresultatet. l 



Danskursen blev/ succe 

Skurups husmodersförenings danskurs som började i går blev succe. Då allra helst jazzbaletten till vilken 

inte mindre än 37 stycken anmält sig. 1'4en det var in te enbart för vuxna som det var början pä en dans

kurs i går. För småbarnen var det rytmisk och klassisk dans. Platsen för samtliga kurser var Gamla folk

skolans gymnastiksal. På bilden ses danslärarinnan Solvieg Thelm tillsammans med småttingarna som lärde 

Maclean-jubileet 
i morgon 

Programmet för högtidlighållandet 
av Maclean-minnet i morgon i Sku
rupa medeltidstempel börjar kl. 19, 
dA kyrkklockorna ringer samman 
och kantor Bengt Olsson splear fu
ga i g-moll av Johann Sebastian 
Bach. Vid Madeans bår den 6 juni 
181~ höll friherre Kjell Bermet ett 
tal, som . nu åter kommer att läsas 
av fil. ka-nd. Eri:k Mårtensson. 

Representanter för Skurups kyrk
liga och kommunala organ bevisar 
hÖgtidLigheten, liksom ett antal för
eningar och korporationer. Dessa 
kommer också att nedlägga bansaT 
ägna minnet några ord. 

Efter högtidligheten i kyrkan går 
man över till församlingshemmet, där 
kaffe kommer att intagas. Här tadlar 
fil. kand. Erik !Mårtensson om Rutger 
Maclean. 

sig rytmiska danser. 



Hassle-Bösarps kyrka 
Första kyrkan 

byggdes efter gräl 
Kyrkavaktmästare Fritt Olofsson visar stoll upp den värdefulla ljus

staken från 1636. l bakgrunden den unika altarlavlan från 1653. 

· Hassle-Bösarps kyrka firar i år hundraårsjubileum. 
Intresset för kyrkan i den lilla församlingen har varit 
stort under årens lopp och tagit sig många vackra ut
tryck. Man har !\led kärlek till kyrkan återfört kleno-

,,~er, som på ett sorgligt sätt skingrades på 1860-talet 
·-då den nuvarande· kyrkan byggdes. Anledningen tiil att 
Hassle-Bösarp fick sin första kyrka lär enligt säg·nen 
bero på Fru Vifotas beslutsamhet. Då hon blev osams 
med . några pe:rsone1· i Skurup ville hon inte mera åter-

. ~!{nda till Sk~ruP~. )<yrka och därför beslöt hon bygga 
en kyrka i Hassle-Bösarp på 1600-talet. Så uppförde 
inäit ·då. ·den. ituvarande kyrkan 1866 varför det alltså 

'c är dags för hundraårsjubileum . 

. När den nya kyrkan byggdes ställ. 
de · man till auktion på det förut
var;mde kapellets inventarier och på 
d~t~ sätt bortslopades många värde
fulla kleno · ~r. Det är sedan dessa 
kl~noder som · man till stor del åter
. .maff_at till kyrkan. 

Skiftande öde 
Under auktionen bortslumpades bl. 

a. en unik altartavla, ett triumfkru
cifix, en ljuskrona av järn m.m. Al
tartavlan hamnade efter skiftande 
öden på Historiska museet i Lund. 

Efte.r Ett energiskt arbete av kyrko. 

M. Vifot och förvärvades av kyrko
rådet. Ljusstaken står nu på altaret. 

Vacker ljuskrona 
Församlingen har kunnat förse sin 

kyrka med ovanligt vacker belys
.ningsarmatur. Ar 1868 inköptes på 
auktion efter den emigrerande gre
vefamiljen Stenbock på Torsjö en 
kristalljuskrO'lla av böhmiskt glas 
som är en verklig dyrgrip. Det är 
nämligen en historisk pjäs, en gång 
ägd av Gustav den III:s syster prin
sessan Sofia Albertina, som tillsam
ma'll!S med hela hennes övriga dyr
bara och enastående lösbo te$tamen
terats till greve stenbock vid hen
nes frånfälle. 

rådet med kyrkoherde Gunnar Wallin Många gåvor 
.i spetsen lyckades man återbörda Kostnaderna för d-ess~ omfattande 

tavlan till ky<·kan där den uppsat- och dyrbara åtgärder till kyrkans K h db Il 
tes i koret på 1950-talet. Altartav- förskönande har bestritts av medel orp an Q 
lan bär Fr-edrik den III:s namnchif- och gåvor från privatpersoner och 
fer och är från 1653. På danska står :fu-ån Hassle-tBösa.rps kyrkliga arbets- . . 
nedtill att läsa de kända orden: "Så förening. Församli!ngens kyrkoherde ~lll"UpSkorpens handbollssene m
älskade Gud världen"... Frans Sål:ilin som dog på 1920-talet ledde vårsäso:~gen med tre matcher 

En privatperson har som gåva till hade vid sin död testamenterat 4.000 på onsdagSk·vällen. 
kyrkan skänkt den gamla nyckeln kronor till altarets prydnad och sum- Resultat: 
till kapellet som fanns före kyrkans man ökades under årens lopp med Handbollspojk.arna-Sandåkra 13-5 
tid. En ljusstake från 1636 som stått 2.000 kronor i räntor. F<am- (6-3). 
i gamla kYTkan inköptes på en auk- lidne kyrkoviirden .Lars Anderss= HP hemfönde som väntat en kla,r 
tion i Slimminge av amanuens B. som dog ·l~· vid 89 års å~d.er _bekos- seger och säkrade däl"~genom troli
--------/------- tade ny ~JiUSkro~a ~lektr!fiermg m. gen sin tredjeplats i serien. 

Stipendium m. Kyrkliga syforenmgen har under Konsum-Bröd, Andersson 8-5 
årens lopp samlat medel till altarets (6-2) 

H l J .. prydnad, knypplat spetsar till ante-
Ur J. a mar anssons pendium, bekostat mässkrud, och ut- Kvällens jämnaste match. Konsum 

rättat mycket annat för kyrkan. Om- tog ·väl hand om Bröd. ,Anders-

studl.efond/ . vårdnaden av ky-rkan och irwen1ari- sons storsk;r.tt Jan ~~omdahl och kun
erna ha-r sedan 38 år tillbaka kyrko- de på så satt hemfora en !mapp se
v~ktmästare Fritz Olofsson som verk- .ger. Genom utg<å<ngen av kV'allens 
ligen · med nit går in för kyll'kans match bytte de båda 13Jgen plats i 
bevarande och skötsel på ett före- taJbellen. 

sökes före den l febr. 1966 å särskild 
blankett, som tillhandahålles på pas
torsexpeditionen i Skivarp. 

Skivarp den 8 januari 1966. 

A styrelsens vägnar: 

dömligt sätt. Fria Yrken-Bröd. Lundgren 23-9 

Nytt "ansikte" 
(9-5) 

Agne Ekdahl. Tel 30140 · Då vädrets makter genom årens 
----------------j lopp tagit ut sin rätt då det gäller 

Bröd. !Junctgren lyc!kades hålla ,gan
Ska jämna steg under en halvlek, 
men efter paus hade 'de ingenting 
att sätta emot storSkyttarna !hos E'ria 
Yl[lken. /t 

'kyrkans yttre kommer den med störs-

/ 'f 
ta sannolikhet att få en ny puts. Man 

1 
, / håller just. på att ~stnad.sberäkna Kvällens målskyttar: 

vad en dylik renovermg skulle kos- . 
ta och man hoppas få den klar till Ha,ndbollspoJikarna:. Hasse Strids
det är dags att hålla en högtids- ibe11g 5, Kenneth Lm,dberg 3, Ake 

!jU 
stund i samband med hundraårs-ju- Abeng, 3, Lars Carmen l, Chiister 
bileet för den stolta kyrkan, som så Carmen l. . 
många lagt ner ett mycket beröm- Sandåikra: L~If Thomasson 2, Bo 
Hgt arbete på för att den skall va- Persson l, Leif Lundgren l, Agne 
ora i ett bra skick. Larsson l . . . 

KO'llSum: Bror Sv.enssOl'l 5, Bo Pers-

100 o ar 

Beatmakers 

till earavellen 
Beatmakers het·er bandet, som 

på mindre än ett år från 
starten etablerat sig som ett 
av landets absolut populäraste dans
band. Vägen till den positionen har 
gått via en ny och originell band
sammansättning, kombinerat med att 
kapellmästar e Olle Holmquist, elit
trombonist, ;mm mellan turnerandet 
ständigt sitter i studios för inspel
ningar, varit mycket noga med att 
besä tta varje instrument med de bäs
ta musiker. Självfallet får man inte 
i sammanhanget glömma bandets 
sångstjärna Jörgen Edman, som il 
höstas hade två plattor på Svensk
toppen. 

Beatmakers och Jörgen Edman sva-~ 
rar för lördagens scenframträdande 
på earavellen i Ystad och då torde 
det bli tillfälle att höra de nya hit- l 
sen "Ovan regnbågen" och "Tjugo 
år". För dansmusiken svarar Lilje
hofs och Boleros orkes tar. 

Pensionärsverksamheten i Ystad 
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Mjölk- · och smördisk~ussionens 
förslag ger allt dyrare kött! 
Hur ser man inom mejerikretsar på diskussionen inom jordbruksutred

ningen att så småningom avveckla underhållsbidraget för smör och i stället 
sänka mjölkpriset. I klartext betyder detta att en stor del av vår kreaturs· 
stam måste bort, i dag uppgår den till mindre än l milj o~ kor (den har re
dan minskat med l miljon på mindre .än 20 år). 
Direktör Einar Helgegren på skå

nemejerier i Malmö anser att för
slaget skulle innebära en mycket 
stor revolution för hela svenska 
folket. Det låter inte vettigt att be
röva en så stor del av vår befolk
ning som lantbrukarna en så vä
sentligt inkomstkälla som mjölk
och nötköttsförsäljningen är, säger 
han. 

- Majoriteten av jordbruksut .. 
redningen BiilSCr att smörpriset för 
'konsumenten skall höjas så mydket 
att det med andra ord blir omöjligt 
för oss att äta smör. Eftersom 
mjölkproduktionen är stommen i 
de flesta !bönders ekonomi betyder 
detta !förslag att ytterligare många 
tusen lantbr)lkare måste gå från si~ 

na gårdar, d'ärför· att de då inte re levnadsstandam och med den 
. skuhle 'bära sig. Och vad erbjuder - följer att vi dricker andra och dy
man lantbrukarna för altemativ? rare drycker i stället för att dric
Det är gamla människor man har ka mjölk. 
att göra med. Majoriteten av jo11d- Vår per capitakonsumtron ligger 
brukarna är över femtio , år. förhållandevis högt, trots att den i 

- Man kan inte tänka sig att det själva verket sjunker. Att vi skul
sänkta mjölkpriset stimulerar till le kunna höja mjölkkonsumtionen 
en ökad konsumtion? Att det på så genom lägre priser, tror jag inte på. 
sätt ändå skulle bll mÖjligt för oss Jordbruksutredningens diskus
att producera samma mängd mjölk? sion är verklighetsfrämman:de bl a 

- Nej, det tror jag inte, säger dir med tanke på det livsmedelsun
Helgegren. Det är nog inte så att vi derskott som världen i dag .har. En
.!nte har råd att dridka mjölk. Siff- ligt bl a professor Georg Borgstrcm 
ror . visar klart därmot att behovet , kommer världens livsmedelsbehov• 
av mat på senare år 'blivit mindre. att stiga kolossalt framigenom. 
Vår fysiska prestation är numera En annan sida av saken \ är att 
lägre, då vi har rnasici-ner som gör om man inte har någon mjölkpro
jobbet Dessutom börjar vi få hög- duktion så blir det- heller inga kal

var, för korna mjölkar inte om det 
inte har kommit kalv. Alltså bli11 
det ännu mer ont om kalvkött, det 
blir ont om nötkött, i och med det 
lilla kreatursbeståndet Och vi får 
ännu högre köttpriser. 

Om mam. tänkt sig hålla efterfrå
gan stången genom import av livs
medel och därigenom nationellt sett 
ekonomiskt V•inna på importen så 
tror jag oc'kså att man räknar fel. 
De länder som vi skulle kunna 
importera av eftersträvar högre 
levnadsstandard - dei'a:s matvaru
priser stiger då och att importera 
livsmedel till samma prJs som vi 
kan framställa dem själva kan bli 
svårt i ett läge då vi är hänvisade 
till dem. 

Gilla 

o~ 
skolmåltiden fredag 

Stekt spättfilet, sås, potatis, vit
kålssallad med citron. Smörgås, 
mjölk. 

skolmåltiden lördag 
Nyponsoppa med grädde. Smörgås 
med ost och köttpålägg. 

del av vårt problembarn: smörberget 

l(orta fakta 
bakomsmör 

Husmor som i dag köper 
ett kilo smör betalar drygt 
8 kronor för sitt kilo. I 
själva verket kostar smöret 
betydligt mer än så. Enbart 
framställningskostnaden går 
ungefär på 12-13 kronor. 
Vem betalar mellanskillna
den? Jo det gör husmodern 
genom att hon köper mjölk, 
till ett betydligt högre pris 
än mjölken egentligen kos
tar. Det högre mjölkpriset 
subventionerar alltså det 
lägre smörpriset Dessutom 
träder staterr emellan och 
betalar i runda tal 350 milj. 
kr i "~tjämningsbidrag". 

Detta bidrag tenderar att 
stiga genom att smöret fort
farande är så pass dyrt att 
många i dag köper mar
garin i stället för smör. 
Följden har blivit att vi 
håller oss med ett .smörberg, 
som ligger i kylda källare 
där lagren bara växer. En 
annan följd blir att vi ofta 
är tvungna att exportera 
smör, bl a till England och 
då till underpris, varför för-
1usten på smörtillverkning
en blir än större. 

Svenskarna producerar 
mer mjölk än vad vi kan 
göra av med. Konsumtio
nen av mjölken sjunker 
sakta, någon ökning av den 
kan vi knappast räkna med . . 
Trots att mjölkkonsumtio
nen sjunker hör. vi till de 
länder som dricker mest 
mjölk i världen. 



Plats för fler hushåll 

Margareta Friis, Håslöv, Anita Assarsson, Vitaby, samt Gunnel Månsson, 
Vellinge; med en aktuell lärobok. 

Den 11 juli i år kan ett tjugotal 
unga damer visa papper på att de är 
du:ktiga husmödrar. Då har de genom
gått den värkurs som just börjat på 
Skurups lanthushållsskola. Det är 
unga damer från olika platser i 
Sverige men ingen från Skurup vad 
det nu kan · bero på. Om det finns 
några ytterligare som vill förkovra 
sig i hushåll går det bra att anmäla 
sig då det fortfarande finns några 
platser lediga till denna kurs. 

Skurups Lanthushållsskola har 

l 

gård, Ingrid Jönsson, Malmö, Lise
lotte Jönsson, Ystad, Ewa Karlsson, 
Veberöd, Sonja Karlsson, Trelleborg, 
Christina Lundberg, Nässjö, Gunnel 
Månsson, Vellinge, Kerstin Mårtens
son, Rydsgård, Karin Nilsson, Angel-
holrp., Gun Persson, Krageholm, Inger 
Sonesson, Trelleborg, Marianne 
Trullson, Lövestad, Anne-Marie Val-
singer, Linköping, Ulla Wassberg, Jo
hanneshov och Majvor Asenryd Ny
bro. dessutom planer på att starta en åtta 

veckor lång praktisk förkovringskurs. ---------------
De unga damerna som anlänt till A 

Skurup skall nu alltså förkovra sig TRE V FY.RA 
inom matlagning, tvätt och annat 
som har med ett hushåll att göra. De a~ de reumatiskt sjuka 
är: Brita Andersson, Lövestad, Mar- AR KVINNOR git Andersson, Jordholmen, Mar.ianne ' 
Andersson, Fristad, Anita Assarsson, S .. Jv;L.• l' . 
Vitaby, Ingrid Bladh, Rydsgård, Inge- tou Lv.KSmsam utqen Kontmllg1ro 
gerd Be~km.an, Ystad, Margareta Jmot D"Umn~iStM l 900.319 Frus, Haslov, Karm Johansson, l 1\t • ViLl rn • 
VäcH;elsång, Kerstin Johansson, Ryda-



Rutger Maclean - ens k 
och det ·skånska jordbr 

- Av HEUGE ANDERSSON -
\ 

Den 14 januari 1816-

~ dag för jämnt 150 år se

dan - gick friherre Rutger 

Maclean på Svaneholm, 

portalfiguren till det mo

derna skånska jordbruket, 

ur tiden efter ett verksamt 

liv. På tre decennier hade 

han radikalt omdanat såväl 

sitt gods Svaneholm som 

Skurups socken och visat 

vägen till enskiftet, den 

mest revolutionerande re

fonn, som någonsin genom

förts i vårt samhälle. 

Nydanaren av det skånska jord
bruket var inte skåning. Madean, 
som härstammade från en skotsk 
adelssläkt var bohuslänning, född 
171!2 på Ströms herrgård i Hjär
tum. Efter juridiska studier och 
militär karriär vid Kalmar rege
mente blev Madean 1782 herre 
till Svaneholms gods, som han 
fått ärva efter sin morfader. Mac
lean var ett barn av 1700-talets 
upplysning; han omfattade i hög 
grad den förnuftsdyrkan,. praktiska 
inriktning, framstegstro ocr peda
gogiska optimism, som präglade 
upplysningsskedet. Han hade öp
pen blick för det som rörde sig 
i tiden, och genom resor i Eng
land, Frankrike, Belgien, Tysk
land och Danmark hade han kon
fronterats med de nya ideerna; 
på 1760-talet hade hoveriet börjat 
avskaffas och enskiftet införts i 
Danmark, och det är möjligt att 
Madean· mottagit impulser här
ifrån. Maclean hade också ett stort 
bibliotek med åtskilliga volymer, 
in- och utländska, som behandlade 
jordbrukets problem, och den bli
vande jordbruksreformatorn var 
sålunda väl orienterad. 

Vid 1700-talets slut företedde 
den skånska landsbygden ett helt 
annat utseende än i våra dagar. 
Bebyggelsen var koncentrerad till 
byarna, där böndernas gårdar an
tingen låg i en rundel kring en 
bygata eller i rad utmed denna 
samlade till ett byhem, och mellan 
byarna utbredde sig öppna mar
ker utan gårdar och hus. Byjor
den var i allmänhet delad i tre 
vångar, och varje vång var i sin 
tur uppdelad · i ett stort antal små
tegar, av vilka varje gård hade 

na på Svaneholm. Han uppdrog 
1783 åt lantmätaren C. G. Wadman 
att enskifta godsets fyra byar: 
Skurup, Sandåkra, Hylteberga och 
Saritslöv. Böndernas jord slogs 
samman och styckades därefter 
på nytt så att varje bonde fick 
en fyrkantslott, omfattande 40 
tunnland åker och 8-12 tunnland 
äng. I mitten på varje lott upp
fördes en ny gård med 2 tunnland 
jord till tomt och trädgård. Detta 
var det första enskiftet i Sverige. 
Av de många små ägorna hade 
bildats 74 hemman med ägorna 
samlade på ett ställe. Jorden di
kades och rensades för sten; ett 
treårigt skiftebruk infördes med 
halvträda, rotfrukter och säd, som 
bytte plats för varje år, odling av 
klöver och vicker infördes. Bön
derna och torparnas dagsverken 
ersattes med fasta penningavgif
ter. ' 

för stor beundran av det skånska 
jordbrukets reformatorer. Tidigare 
•hade Maclean berömts av en an
nan resenär, C. A. Ehrensvärd, 
som fann Maclean vara en klok 
man och skrev: "Hela Svaneholms 
alla Tundland så till gård som 
hemman giva honom var och ett 
en Riksdaler i behållen vinst, 
månne någon gård i Svealand det 
gör." 

• Mönsterjordbruk · 
På sitt gods Svaneholm, som han 

på 30 år utvecklat till mönsterjord
bruk och förebild för Skånes jord
bruk, var han som en fader för 
sina underlydande, men en sträng 
sådan, som inte sparade på förma
ning och tuktan. Hans mål var 
emellertid ett blomstrande jord
bruk med rik avkastning för allas 
välstånd, och för att nå det goda 
resultatet var den fasta, dirige-

* Allt nytt möts oftast ~ med rande handen nödvändig, inte 

* misstro ocr motstånd; så även minst i brytningstiden, då det 

* Madeans enskifte. Många bön- gällde att övervinna motstånd och 

* der vägrade att flytta till de gamla fördomar. 

* nya gårdarna och lämnade * godset. Det blev en svår tid * En god karaktäristik av Mae· 

* för Maclean, som med huvud- * leans förhållande till sina un

fe:: gårdens folk också fick sköta * derlydande på godset ger Je

* de gårdar, som de tredskande * uns Hjort, kyrkoherde i Sku

* bönderna lämnat, och han * rup 1800-24, som strax efter 

* måste uppta stora lån. Men * Madeans död 1816 skrivit: 

* Maclean fortsatte med skotsk * "Emot sitt folk och sina uil· 

* envishet sitt enskiftesverk, * 1derlydande, även bönderna, 

* och då jordbruket började * var hr baronen allvarsam. 

* lämna god avkastning, åter- * Minsta fel undgick icke hans 

* vann han böndernas förtro· * uppmärksamhet 'och näpst, de 

* ende, och många av hans gam- * grövre eller odygder stra.ffades 

* la bönder, som avflyttat, vän- * gemenligen med förvisning ur 

* de tillbaka till Svaneholm. * tjänsten, från hemmandet och _;__:__ ______________ * godset, varigenom han slutli-

* gen erhöll beskedligt folk i * allmänhet. Men jämte denna * stränghet, som gjorde honom * fruktad, bemötte han dem, 

• 



._if_t_et_s_v_ägvisare 
ukets nydanare 

Rutger Maclean. Litografi av M. P. Körner 

* som fullgjorde sina skyldig* heter, med mildhet, godhet * och välvilja; vid alla tillfällen * lät han tydeligen märka, att * deras välstånd och förkovran 

* var hans största fågnad, vU* ket ock gjorde honom högt * älskad. Hans bortgång sörjes * därför av alla rättsinniga upp* riktigt." 

* En gård hade vanligen jord* stycken på ett 50-tal olika * ställen i de olika vångarna, * och ibland kunde en !gård ha * över 100 småtegar. Ägosplitt* ringen gjorde bönderna i en * by beroende av varandra vid * jordbrukets skötsel och tving* ade dem till intim samverkan. * Det rådande jorddelningssys* temets olägenheter kom natur* ligt nog särskilt till synes i * åkerbruksbygden och då * främst på den skånska slätten. 

e Ständiga trätor 
När Maclean 1782 övertog Sva

neholm, bestod godset av hela 51 
hemman. Verje bonde hade mellan 
60 och 70 tegar, som låg kring
spridda som smala remsor. Av 
åkrarna låg en tredjedel så långt 
bort från byarna, att det inte lö
nade sig att bruka dem. "Den 
oreda, vanmakt och förfall, som 
ägoblandning och dagsverksbe
sväret nästan mera än . till vanlig 
grad åstadkommit på detta gods, 
påkallade en snar förändring, då 
jag det emottog", förklarade Mae
Jean, som också konstaterade, att 
"fattigdrn, tr

1
öghet och en för

tryckande känsla av elände utan 
gränser var stämplad på dessa 
vegetativa varelsers anleten". Bön
derna kunde inte åtskilja sina 'te
gar, det uppstod ständiga trätor, 
och skötseln blev usel. De fattiga 
hoveribönderna hade inte råd att 
vare sig anskaffa eller föda den 
mängd kreatur, som erfordrades 
till så spridda jordbruk, helst som 
de också skulle odla godsets jord 
och utföra alla dess körslor. Bar
nens uppfostran fann Maclean 
försummad. 

Mied kraft och snabbhet tog 
Maclean 'itu med missförhållande-

e Nya initiativ på 
många områden 

Madeans initiativ att avskaffa -
ägosplittringen vann efterföljd 
vid andra gods i Skåne, t. ex. Lö
beröd. Flera enskilda utbrytning
ar ur byhemmen företogs på 1780-
och 1790-talen i olika delar av 
Skåne. Som pionjärer för enskif
tet i Madeans anda verkade lands
hövdingen Tage Thott och kom
merserådet Frans Suell i Malmö, 
och i flera byar runt Malmö ge
nomfördes partiellt enskifte, t. ex. 
i Arlöv, Sunnanå, Burlöv, V; 
Skrävlinge, Fosie och Hyllie. En 

, principdiskussion om det skånska 
jordbruket hölls under landshöv
ding Thott i Malmö 1792. Sam
manträdet var präglat av Mae
Jeans ideer, och de närvarande 
såg för enskiftet, den grundläg
gande reformen. Även statsmak
terna visade sitt intresse för en
skiftet, och sedan överdirektören 
för lantmäteriet Eric af Wetter
stedt studerat förhållandena i 

l Skåne, utfärdades 1803 förord
ningen om enskifte i Skåne. 

* Maclean var inte bara före* språkare för en ny indelning * av böndem jord; på de * mest skilda områden tog han * nya initiativ. Han konstruera* de bl. a. en ny plog, lät byg* ga skolhus, skänkte ett biblio* tek till sina skolor, säkerligen * det första skolbiblioteket på * landsbygden i Skåne, och in* förde allmän vaccination av * godsets barn. För att spara * virke lärde han bönderna att * bygga hus utan korsvirke ef* ter tysk förebild med väggar * av lera, ältad med halm och * ris, s. k. mackelerade väggar. * Så sent som i fjor revs kloc* karegården i Skurup, ett av * de få ännu kvarstårrede bo* ningshusen i Skåne med mac* kelerade väggar. Denna riv* ning, som var onödig och på * sin tid gav eko i pressen, var * ett dåligt hedrande av Mae* Jeans minne. Maclean skrev * också Lärobok i landtbruk för * Skurups socken, som emeller* tid kom ut först 1845, tjugonio * år efter författarens död. 

Även inom politiken var Mae
Jean verksam. Han tillhörde op
positionen på riddarhuset och mot
arbetade kungligt envälde. Mae
Jean tillhörde de adelsmän, som 
vid 1789 års riksdag motsatte sig 
Gustav III och arresterades. Han 
hölls en tid fängslad. Under bon- . 
deupproret i Skåne 1811 utsattes 
också Maclean för hot, vilket mås
te ha känts bittert för envåldsbe
kämparen och bondevännen. , 

Den tyske författaren Ernst Mo- l 
ritz Arndt, som företog en resa i 
Sverige 1804, besökte Maclean på 
Svaneholm och ger i sin Reise 
nach Schwed€11 im 1804 

Il 



Hela köpingen medverl~ade vid 
. minneshögtiden över Maclean 

Nära nog hela befolkningen i ~kur\).ps köping slöt upp kring det högtidliga firandet 

.av Rutger Madeans minne. I Skurups vackra medeltidskyrka anordnades en särskild 

minnesgudstjänst. Bland de inbjudna fanns alla dem som på något sätt hade haft 

med Rutger Maclean·s verk att göra. Många av köpingens affärsmän hade uppmärk

sammat den högtidliga dagen. I köpingens skolor talade man också om Rutger Mac

lealts alla bel·ömda bedrifter. 

Vid den stämningsfulla minneshög
tiden deltog bl.a. representanter för 
Slml.rups kyrkliga och kommunala 
organ, förenoimlgar och loooperationer, 
Minnesakten j. Skurups pampiga kyr
ka inleddes med att kyrkklockorna 
ringde. Därefter spelade kantor Bengt 
Olsson Fuga i g-moll av Johan ··se

bastian Bach. 
I anslutning till detta läste fii . 

. kand. Edk Mårtensson det tal som 
~il).erre Kjell Ohristoffe1· Bennet höll 
vid Rutger Madeans bår den 6 juni 
för 150 år sedan. 

Medan ky~·kklockorna ringde· gick 
·deltagarna i bögtl.den till försam
lingsbemniet där man intog kaffe 
vid V'aokert dukarle bord. Kandidat 
Må~nsson I,\)11 bär ett föreara-g om 
Rutger Maclean och .hans verk. Fö
redraget blev mycket uppskattat. 

:MM"SkaJ:J,mr vid högtiden i kyrkan 
Vllir Lisbeth Beckman, Gunbritt An- · 
dersson, Lars Carmen och Roland 
Ahdersson. 

l köpingens affärer framgick det 
t:\"dligt att · köpingens affärsmän ock
lå hade ägnat stort intresse åt da
gen. I fönstren syntes olika myc
k~ vackra arrangemang_ jned .p:Jp,m" 
mor och annat. Trädgårdsmästaren 
Hans Lindskog till :exempel'" håde 
de:lwrerat sitt skyljiönster, på ett 
mycket trev1igt sätt med den blå
gula! fal}an och ett stort porträtt av 
Rutger Maclean samt . en stor mängd 
vackra blomster. ' 

150-årsfirandet gjorde sig också · 
märkbart i kl:ipi:ngens skolor. Kan
dldat Mårtensson talade också här 
om Rutger Maclean · och alla hans 
berömda bedrifter såsom t.ex. enskif

tet 
I akten i kyrkan ingick minnes

ord och kransnoo~äggning av före
trädare för kyrkoråd och kommu
nalnämnder och st'yrel!.ser, förening-

ar, kooperationer m.fl. 
1 h 

För Vemm~nhögs härads fornmin- Fru Birgifta Wallin nedlägger en bukett med 15 röda rosor på ri erre 

n(lsförening, .Svaneholrns• andelsföre- Rutger Madeans sarkofag i Skurups kyrka. , ! 

ning talade minister Z. Westrup, och 
1 

fru Klara von Arnold t' nedlade krans. 1 bruksskola och Skurups lanthushåll- fot och för Skurups skolstyrelse lan t- 1 

För Malmö hus läns hushållningssäll- skola .rektor Elisabeth Schart,au och brukare ?unnar Hansson .?ch nämn- , 

skap ta1ade direktör Sture Kristians- rektor Gunnar Knutsson. For Sku- deman N1ls M. Persson. For Skun_rps , 

son. För Hushållningssällskapets hä- rUps jordbrukskassa talade lantbru- a:;.betarekommun l~gerarb~tare ~ell l· 

radsgille och RLF:s ortsförbund, kare Ture Isgren och för Skurups Jonss~.n och montor Edvm ~lmg 

agronom Ernst Möller och lantbru- kommunalfullmäktige nämndeman och for Skurups sparba~ namnde- , 

kare Olof Petrici. För Skurups lant- BÖrje Linden och ingenjör John Vi- man Herman Truedsson, for Skurups 

-============================-=--~="..._,., församling och dess kyrkoråd, kyrko
herde Gunnar Wallin. 

· .VEMMENHÖG 
Gammeldansföreningen Havsörnen 

!har haft åvsmöte på .Ä!gården med 
disponent Carl Lindstam, Ramsbo, 
som ordförande. Föreningen har f. n .. 
187 medlemmar. Till styrelse Of\'1· 
valdes som ordförande hr Lindstam, 
som kassör Skorstensnejarmästare 
Gert Pettersson, Ramsbo, som sekre
terare fru Astrid Persson, Snårestad, 
och som övriga ledamöter lantbru
f lkare Eric Bengtsson, AJblbekås, och 
'by>g;gnadsavbetare Allan Torheden, 
ISikivaT!p. Lan~brulkave Anton Norr
man, Baclkabo, och ~antavbetare Kmiut 
Persson, Snåxestad, utsågs thll !revi
sorer, Att representera föreningen 
vid årsmötet med Slkåneringen upp
drogs åt disponent Carl .Lindstam 
och fru .A!strid Persson. 



Träningen börjar inför säsongen/ 

Nu är det snart dags för läderkulan att komma till heders igen. Janstorps AlF siarlade fotbollst räningen i 

forsdags för a·tt komma trimmade upp till länderna .inför den kommande säsongen. Som synes på bilden är 

man på jakt efter bollen och var säker på alt de kommer att vara liklj· mycket på jakt efter kulan när 

säsongen säller f~ll fart. 

PELLETS OCH BRIKETTER -
sTUDIEOBJEKT I RYDSGARD 

En studiegrupp från Hushållningssällskapet besökte på fredagen en del 

platser i Iraklen av Skurup. Bl. a. var det ett besök på Rydsgårds Gård 

med på programmet. Här fick medlemmarna i gruppen tillfälle att stu

dera en undersökning av pellets och briketter. På bilden ses docent 

Göran Jönsson, Skara, konsulent Sven · Adalberth, Hushållningssällskapet 

Malmö, Arvid Jönsson, Kristianstad, Sven J. Persson, Skara, båda maskin

konsulenter, i samspråk med civilekonom Jan Westrup, Rydsgård. För

utom Rydsgård besökte man även bl. a. Simonlorp, Slimmingeby och 

Åkeshal l. 



!50-årshögtid 

över Maclean 

hölls i Skurup 
150-årsminnet av friherre Rutger 

Macleans bortgång hölls i Skurups 
kyrka på fredagskvällen. Högtid
ligheten inleddes med klocbing
ning och kantor Hengt Olsson spe
lade fuga i g-moll av Johann Se
bastian Bach. 

Fil kand Erik Mårtensson läste det 
tal friherre Kjell Bennet höll vid 
Macleans bår 1816. 

Efter högtidligheten i kyrlmn gick 

man över till församling~emmet där 
deltagarna förplägades med l{affe och 

fil kand Erik Mårtensson höll före
drag om friherre Rutger Maclean. 

I kransnedläggningen och minnes
högtiden deltog bl a: för Vemmen
högs härads fornminnesförening och 
Svaneholms andelsförening fru Klara 

von Arnold och minister Z Westrup, 

f~r Malmöhus läns hushållnings 
sailskap direktör Sture Kristiansson, 
hushållningssällskapets häradsgille 

och RLF:s ortsförbund agronom 

Ernst Mäller och lantbrukare Olof 
Petrici, för Skurups lantbruksskola 

och Skurups lanthushållsskola rektor 

Gunnar Knutsson, Skurups jord
brukskassa, Skurups mejeri ävenle
des rektor G Knutsson, för Sku
rups kommunalfullmäktige nämn
deman Börje Linden och ingenjör 
John Vifot och för Skurups skolsty
relse lantbrukare Gunnar H~nsson 

. och nämndeman Nils M Persson för 
Skurups arbet'lrkommun lP<;::>:·n'rhe

tare KjellJönsson och montör Edvin l 
Ahrlmg, for Skurups sparbank nämn
deman Herman Truedsson, för Sku
rups församHAg och dess kyrkoråd 
kyrkoherde Gunnar Wallin. ... 

Rutgerr Maeideans 
vaclier hö~gtid i 

Fladdrande snölyktor i stormig vin- ' 

ternatt, högtidsklädda studenter, or

gelmusik och minnestal, det var ra

men kring minneshögtiden över Rut

ger Macklean, skurupsbygdens mest 

betydande son. 200 skurupsbor hade 

kommit till det vackra medeltids

templet för att hylla den man som 

betytt så mycket. Och högtiden blev 

en av de stämningsfullaste som nå

gonsin hållits _i Skurup med en 

uppslutning som visar att den för 

150 är sedan bortgångne jordbruks

reformatarn omfattas med vii/rdnad 

av sin bygds nutida människor. 

Det hade inte kunnat gjorts vack

rare. Medan kyrkans gamla klockor 

klämtade bredde sig ett meditativt 

lugn över de många som kommit. 

Och när kantor Bengt Olsson på 

Skurups gamla orgel Intonerade Fu

ga i g-moll av Johann Sebastian 

Bach fanns det ingen som kunde 

undandra sig atmosfären av stor hög

tid. 
Sä kom också fll kand Eric Må'l'

tenssons ~ppläsning av friherre Kjell 

Christoffer Bennetts tal vid Rutger 

MackJeans bår den 6 juni 1816 som 

den vackra uppföljningen med in

blickar i den store skurupsbons liv, 

sett med ögon som sett honom, och 1 

pl\itsligt stod han framför alla dem : 
som satt i den med levande ljus 1 

upplysta kyrkan, föregångsmannen j 
inom alla områden, en gestalt vars 1 

dimensioner man bä'l'jade skymta, se
dan träda fram och slutligen bäras · 

till graven en kall januaridag 1816. 

Det var i den stämningen som 

minnesorden började framföras, min
nesord som alla tecknade en bild av 

mannen bakom verket. Dessa min
nesord Inleddes av minister Z West

rup Rydsgård som •siade för Sva

neholms andelsförening och Vem

menhögs fornminnesförening och som 
därefter i närvaro av fru Clara von 

Arnold lade ner en krans. Hushåll
ningssällskapets direktör Sture Kri

stiansson talade å hushållningssäll

skapets vägnar och lade ner en krans 

och samma gjorde agronom Ernst 
Mölle'!' som gjorde sig till tolk fÖtl' 

Vemmenhögs häradsgille och Vem
menhögs ortsförbund av RLF. Rek

tor Gunnar Knutsson och rektor Eli
sabeth Schartau talade för lant

bruks- resp. lanthushållskolorna och 
hyllade MackJeans minne med en 

k'l'ans och hrr Edvin Jönsson och T 

Isgre1:1 talade för Skurups jordbruka

res ekonomiska föreningar samt ned

lade krans. Kommunalfullm. ordf. 

Börje Linden och v ordf. i fullmäk

tige J E Vifot talade å kommunens 
vägnar, skolorna l SkU:rup företräd

des av hrr Gunnar Hansson, Nils 

M Persson och rektor Herluf Lind- l 
ström som likaledes nedlade krans 

och för Skurups arbetarekommun ta

lade ordf. Kjell Jönsson och nedla

de tillsammans med hr Edvin Ahr
ling en krans på Rutger Mackleans 

grav. För Skurups sparbank talade 
nämndeman Herman Truedsson samt 

nedlade en krans. Skurups försam

ling slutligen fä;reträddes av kyrko

herde Gunna'!' Wallin samt hrr Ed

vin Jönsson och Nils Trenk och ef

ter ett synnerligen vackert minnes- 1 

tal av kyrkoherde Wallin nedlades l 

1 en krans. 

Så slöt högtiden i Skurups kyrka 

med psalm 501, som sjöngs unisont 
av de många närvarande och kyt<k

klockorna ringde till utgång, 
I anslutning till högtiden i kyrkan 

samlades de närvarande på försam

lingshemmet där det först bjöds på 
kaffe och i anslutning därtill lyss

nade de närvarande till fil. kand. 

Eric Mårtenssons föredrag om Rutger 

MackJean och hans verk som åter

finnes utförligt på denna tidnings 

kult'Ql'sida i dag. MARCO 

För jordbrukets ekorwmiska föreningsrörelse talade vid högtiden 

agr Ernst Möller. som här ses tillsammans med lantbr Edvin Jönsson.. 



Rutger Macklean ... 
------ frän sidan tretton 

var franskvänlig är allom bekant, 

men att en ide så rätlinjigt över

förts frän ett land till ett annat 

får anses högst kuriöst. Huruvida 

MackJeans promemoria någonsin 

meddelats andra är inte känt, den 

är nämligel} inte protokollförd vid 

riksdagen i809, i vilken han tog 

aktiv del, och har således ej spe

lat någon direkt roll vid tillkom

sten av Sveriges nuvarande för

.fattning. Baronen tycks i stället 

med en grupp anhängare ha stött 

ett annat författningsförslag, de 

s k gustavianernas, som förfäk

tades av godsägarna Eric Ruuth 

l och Jacob de la Gardie. Detta har 

man troligen gjort för att stärka 

l motståndet mot ett tredje parti, 

det adlersparreska. Beträffande 

MackJeans författningsarbete kan 

nämnas att talet om att han skul

le haft planer på införande av re

publik helt säkert är/ oriktigt. 

Rutger MackJean avled på Sva

neholms slott den 14 januari 1816, 

d iV s i dag för jämnt 150 är se

dan. Men det . är trots den långa 

tidsrymd som gått ännu svårt att 

fä perspektiv på hans livsverk. 

Enskiftet och sprängningen av 

byalaget förändrade inte bara 

människornas levnadsvillkor utan 

även seder och bruk. Vissa moder

na samhällsforskare anser att vå

ra folkrörelser ex. väckelserörel

serna har sin rot just i sprägning

en av byalagen, då det gamla tra

ditionsbundna samfundslivet av

bröts. Per Nyström !har dragit upp 

ett utmärkt exempel på den radi- l 

kala förändringen av landskaps

bilden. Han menar att det finns 

knappast mer än två fall, där upp

lysningstidevarvets konsekvens 

mellan teori och praktik är så 

klar som i enskiftet och i 1700-

talets största statsskapelse USA. 

I båda fallen har man efter en 

skiss på papperet med linjal hän

synslöst dragit upp nations- och 

ägogränser i terrängen. Föränd

ringarna i samhällsstrukturen har 

Ingående studerats av Gustaf Ut

terström. Han tecknar i· sitt av

snitt ur "Den svenska arbetar

klassens historia" (1957) en bild 

av den politiska utvecklingen 

fram till våra dagar med Mack

leans reformer som b~kgrund. Det 

· var främst det antika inflytandet 

hos 1700-talsmänniskan, som föd

de en strävan efter demokrati, för 

vilken den stora jordrevolutionen 

var en absolut förutsättning. 

Det senaste bidraget till mack

Jeanforskningen är också det 

djärvaste med avseende på fram

tiden. Det är en uppsats betitlad 

"Utsikt frän Svaneholm" (ur 

STF:s årsbok 1961) av professorn 

l kulturgeografi Torsten Häger

strand. Författaren visar där hur 

hela den process som under 1800-

talet omvandlade det agrara sam

hället till det industriella och på 

vilket hela värt nuvarande ma

teriella välständ bygger, har sitt 

ursprung l MackJeans verk och de 

kungliga förordningar som stad

fäste det A.ren 1803 och 1827. Hä

gerstrand följer utvecklingen av 

handel och industri genom jord

brukskriser och högkonjunkturer 

ända fram till den moderna bebyg

gelsekoncentrationen västra 

Skäne, projektet Örestad. Och 

längre än så. torde man inte kunna 

l blicka l 'Utsi.k!e4 lfz.:ån. Svaneholm. 



Rutg.er Macklean 

RUTGER MACJ 
som samhällsref< 

en, att han införde nya ·metoder 

att dika, plöja och gödsla, ny 

växtföljd med cirkulationsbruk 

och nya sorters växter t ex balj

växterna, vilka användes till foder 

men genom sin kväveproduceran

.de inverkan på jorden åstadkom 

att man slapp ifrån trädan. 

Det är emellertid inte allmänt 

bekant, att Macldean var en mo

dern föregångare inom bostads

byggandet.· Efter sprängningen av 

byalaget lät han sina bönder bo

sätta sig på var sin nyuppförd 

trettio är efter MackJeans död ma

nuskriptet till en "Lärobok i Lant

bruket för Skurups socken", som 

utgavs är 1845. Denna bok är 

uppstäl1d efter Pestalozzis peda

gogiska system och har tydligen 

varit avsedd att tjäna som skol

bok. 

Bland andra nyttiga inrättning

ar, som tillkom under MackJeans 

tid, kan nämnas införandet av en 

allmän vaccinering av barnen. Av. 

protokoll från en sockenstämrna 

år 1804 fär man veta att sådan 

gård ute på de nya ägorna. Dessa förekornmit i flera år, först genom 

gårdar, sammanlagt 73 st, bygg- naturliga koppor och sedan genom 

des me·d s k mackelerad ~etod, 

vilket inne'bar, att väggarna göts ·~ 

i lera kring ett armeringsnät av 

~erre Rutger Macklean till- studier i bl a 'Iåt'in, tyska, engel- flätade kvistar. Att husen sålunda 

r !hörde en släkt, som under ska, franska; njstoHa och ·~ståts- · saknade korsvirke innebar för 

förra hälften av 1600-talet invand- kunskap lämnade ·han universite-· .JI4:aqklean en ekonomisk vinst: 

Av fil. kand. 

Eric Mårtensson 

rade till ·Sverige från Tyskland. tet med mycket .goda .vitsord .. De . .g?dJ;i~ts skogsbestånd sparades ~ 

stamfadern, Hans Makeleir, slog följande äre:q ~jänstgjorde ;M~<;k- . och de träd so~ ändå .. må~te fäl-

llig ner i Göteborg- som köpman, lean vid Göta hovrätt i Jönköping l~s kunde anvandas for bl1V'erk- kokoppor. Det tillgick enligt den 

OCh efter .att ha,. förvärvat en be- OCh ägnade sig .d.ä.i-efter o'n'tväx- nmgen aV modernare jordbruks-l S k Jennerska metoden, som år 

tydande förmög$!nh~t. k.unde han Iande ät den militära banan och redskap. På Svaneholm fanns en 1801 hade introducerats 1 Sverige 

llå. smäningom läna den svenska hovet. Han ärvde år 1782 efter en experimentverkstad, som tillver- av den berömde läkaren E Z 

kronan pengar: 'vilket . fick till morbror egendomen Svaneholm 1 kade modeller, vilka ofta kon~tru- Munck af Rosenschiöld. MackJean 

följd att han erhöll adlig värdig- Skurup i Skåne. erats av baronen själv t ex plogar hade först låtit en läkare vaccine

het 1649. Den traditionella upp- Genast efter övertagandet av och mullskopor. ra på orten, men sedan fick kloc

fattningen att familjen skulle va- Svaneholm påbörjade • Ruther MackJeans reformverksamhet karen överta verket, enligt tradi

ra av skotskt ursprung har ingå- MackJean en ·serie reformer lllU- stannade inte enbart vid en orga- tionen i stora salen i det numera 

e:nde ·granskats av lundadocenten vudsakligen koncentrerade till nisation i stort av jorden och eko- rivna kantorshuset i Skurups by. 

Sture W aller i hans avhandling lantbruket. Vad som faktiskt hän- nornien eller vid byggandet av bo-

"·Rutger Macklean och 1809-1810 de i Skurups socken anno 17S2 städer. Baronen intresserade sig Det har inom forskningen ofta 

års riksdag" (1953). Han finner och under ett halvt decennium också för folkbildningen. Han lät diskuterats varifrån Mack

uppgiften oriktig. Sta.vningen framåt, genomförandet av det 8 ,k på 1790-talet inom Skurups soc- lean kan ha fätt ideerna till sina 

MackJean antogs ju inte förrän enskiftet, har för länge sedan ut- ken grunda två skolor vid vilka reformer. Samtida författare 

efter 1783, i samband med att fa- retts av historikerna och är såväl han själv var inspektor och vilka nämner hans resor till England, 

miljen erhöll friherrskap. Den på orten som utombys välkänt för . sköttes aN särskilt utbildade lära- Skottland, Frankrike och Tysk

skotska namnformen fär därför l en var. Men de omedelbara följ- re. En student vid namn von Ro- land. Vissa forskare har pekat på 

stället betraktas som ett utslag av derna och efterverkningarna ända senatein fick till och med under en enskiftets likheter med t ex det 

det ossianska svärmeri för anglo- in i vår tids kulturliv, om dem termin på MackJeans bekostnad engelska Norfolksystemet eller 

saxisk kultur, som under förro- har man inte samma utförliga resa till Burgdorf för att åhöra med de s, enclosures. För att be

mantiken, i slutet av 1700-talet, kunskap. Där återstär arbetsupp- Pestalozzis föreläsningar i peda- svara frågan uttömmande måste 

alltmer började ersätta den fran- gifter för nationalekonomer, kul- gogik. De viktigaste skolämnena man emellertid .också gå till det 

aka smaken i Sverige. turgeografer, sociologer, · pedago- i Skurup var huslig ekonomi, mackJeanska biblioteket, varav 

Rutger Macklean föddes den 27 ger, folklivsforskare och sam- skrivning, huvudräkning och läs- något mer än hälften finns beva-

juli 1742 pä herrgärden Ström l hällsvetare. ning av brev. skolplikten gällde rat pä Svaneholms slott. Ett för-

Bohuslän som .-son till en av Carl för alla barn som var över 7 år sök att den vägen nä kunska;p har 

XII:s karoliner från Poltava, Man vet, att MackJean inte ba- gamla. Någon klassbok med frän- gjorts av Per Nyström i uppsat

översten Rutger Macklier, och ra i enskiftet skapade för- varostatistik behövdes inte: alla sen "En dag på Svanehojm" (Ord 

hans hustru Wilhelrnina Maria Co- utsättningar för en rationell för- som av sina föräldrar kvarhölls och Bild 1942). Han utreder där 

yet. Redan vid sex års ålder blev delning och brukning av jorden, hemrna som arbetskraft vid Iant- nägra av de ideologier, som var 

han faderlös och ett årtionde se- men att han dessutom upphävde bruket, avhämtades mangrant av dominerande inom det andliga kli

nare, ·är 1757, inskrevs han jämte hoveriet (arrendena betalades ti- baronens kusk. Det undervis- matet under 1700-talets slut, 

sina bröder David Julius och Gus, digare l form av fullgjorda dags- ningsrnaterial som användes är framför allt fysiokratismen, vars 

taf vid juridiska fakulteten vid l verken hos godsägaren) och er-~ oss inte bekant, me~ i en gömma ekonomiska grundtanke var att 

Lunds universitet, Efter två. års satte det-m'ed penninghushållning- på Svaneholm . hittades·· ungefär "jorden är den källa varutur både 

jl1\ (;1 



KLEAN 
)rmator 
enskilt och allmänt välständ här
flyter" och vars upphovsman var 
den franske läkaren Francois 
Quesnay. Betecknande för fysio
kraterna är deras uppfattning av 
samhällsskicket. De hyllade näm
ligen den upplysta despotismen, 
sådan den senare framställdes av 
Voltaire. Detta är synnerligen vik• 
tigt när det gäller kännedomen 
om MackJeans personliga 'lägg
ning och drivfjädern till hans 
handlande. Rutger Macklean var 
l privaträttsliga sammanhang en 
upplyst despot. I ett bevarat ar-

l rendekontrakt från år 1812 har 
MackJean l 17 punkter specifice• 
rat alla de uppgifter arrendatorn 
på nr 16 Skurup har att i tur och 
ordning utföra under årets gång. 
I kontraktet talas inte bara om 
plöjning, sådd och skörd utan 
även- och ingående - om dik
ning, gödsling, vägarbeten, upp
sättning av hägnader, vilka kunde 

l 
vara antingen stengärden eller 
jordvallar planterade med pilar, 
vidare om reparationer och nytm
byggnader av husen. Hur mycket 
skärpa som verkligen ligger bak- ~ 

om projektet framgår med all • 
önskvärd tydlighet av det lilla 
förbehåll som i olika varianter 

avslutar var och en av de 17 
punkterna. Om inte så eller sä 
sker "är han genast från hemma· 
net skild." Som framgår genom
förde Macklean sina reformer mad 
tvång, och man får som drivfjäder 

Bkifteskarta för Svaneholm av ctr 1185. 
l 

' inte utesluta hans privatekono
miska intresse. Men detta kan ä 
andra sidan inte anses klander
värt under en epok 4ä man med 
övertygelse trodde på den allmän
nyttiga egennyttan. Man ansåg 
att eget ;väl ofelbart medförde det 
allmännas väl, och uppfattningen 
om den privata äganderätten och 
individens frihet spelar härvid en 

avgörande roll. 

- Kringett 150-årsjubileum-

Om Rutger MackJeans reformer 
hade varit lyckosamma inom lant
bruket och skolväsendet, så rönte 
de desto mindre framgång inom 
det tredje av hans verksamhets
områden, politiken. Genom sitt 
frimodiga oc'h beslutsamma sätt 
att uppträda kom MackJean ge-

l 
nast i konflikt med kungamak
ten; första gången redan vid 17ll6 

års riksdag, då han yrkade på att ur den samtida memoarlitteratu- volutlonens författningssamling 

Gustaf III:s skötsel av stadsfinan- ren fram~r det att han haft per- "Code politique de la France"• 

serna skulle underkastas riksda- sonlig kontakt med några av kun- 1791. MackJeans studier i franska 

gens granskning. Andra gången 
var när kungen genomförde för
ening- och säkerhetsakten, vilken 
innebar envälde. MackJean blev 
då jämte sin broder och sjutton 
övriga adelsmän fängslad redan 
innan riksdagens början för att 
inte kunna uppträda hindrande 
mot kungen avsikter. Det har bfta 
diskuterats huruvida MackJean 

gam ö r darna. 

I dehistoriskt viktigare än Mack
leans eget framträdande pä 

den politiska arenan är hans in
tresse för den franska revolutio
nen och dess teoretiska föregång
are. Om detta vittnar inte minst 
biblioteket på Svaneholm. Man 
finner där skrifter av Voltaire, 

var delaktig i sammansvärjning" Rosseau och Raynal men också av 

en mot Gustaf III vid den beröm- den store tyske filosofen Immanu

da operamaskeraden den 16 mars l el Kant. Vidare finner man rättig-

1792. Bevis härför saknas men hetsförkl~ingen av 1789 .samt re-

revolutionens skrifter bar så små
ningom frukt i en promemoria pä 
11 punkter till en ny författning 1 
Sverige efter Gustaf IV Adolfs av
sättning 1809. Denna pwmemoria 
har upptäckts av Waller och lig: 
ger till grund för hans tidigare 
nämnda avhandling. Waller har 
jämfört de 11 punkterna med den 
franska konstitutionen av 1791 

ooh flinnit att de utgör en direkt 
översättning a.v (iienna. Att oppo
sitionen i Sverige vid denna tid 

(Forts. sis~a sid.) 



Vid minneshögtiden i Skurups kyrka 

fredagen den 14 januari 1966 kl. 19. 



SLMA-Skurup väl rustat l 
för alla slags reparationer Pr 

/~_L/Y~ Skånska Lantmännens Ma
skin ABs - SLMA - nya 
maskinverkstad l Skurup är 
l alla avse.enden effektivt och 
rationellt utrustad för att om
b~sörja även stora och in
vecklade reparationer. Själva 
serviceverkstaden, som inklu
sive måleri och tvätthall har 
en golvyta av 800 kvm, tar 
emot alla slag av jordbruks
maskiner. 
Verkstaden är försedd med mo

derna tranS(?ortanordningar, som 
gör det lätt att förf:lytta även 
tyngre maskiner. Väggarna är 
kakelKlädda till hela höjden. 
Detta material är snyggt men 
framföra,llt starkt och arbets-be
sparande i lokaler som dessa. För 
att få ut avgaserna snabbt och 
betryggande är utsugningsrör ut
placerade över hela verkstaden 
med jämna mellanrum. 

LBF i Malmö, konsulterande 
ingenjörer och arkitekter, har be
träffande SLMA-bygget i Skurup 
svarat för följande funktioner, 
nämligen som arkitekt, byggnads
konstruktör, konsult för värme 
vatten, sanitet och elektricitet, 
byggledning och geoteknisk un
dersökning, Huvudentreprenör 
har varit' Armerad Betong AB i 

Malmö, rörentreprenör T Ros
kvist, .Skurup, venttlåtion Svenska 
Fläktfabriken, Malmö, el-entre
prenör El & Kyl AB, Ystad, samt 
må:Iningsentreprenör Y Knutsson 
Skurup. ·. ' 

~ggnlngens totala yta on
der tak uppgär tlll ·s.soo kvm. 
Den anställda personalen ut
görs av f n ~2 personer, därav 
S för försäljning, 6 för kontor 
och .5 för lager, U i S\'rvice
verkstaden och 24 i den meka
niska verkstaden . . 

D en rymliga och modernt utr ustade servicever kstaden v id BLMA-Bkurup tar emot alla slags jord
bruksmask iner t ill reparation och översyn. 



Måndagen 17 januari 1966 • 

Nyhörjarl~urs i tennis 
Medborgarskolans kurs i tennis i Skurup för nybörjare röner ett myc

ket stort intresse. Po·pulär lärare och instruktör är Jerker Nyberg, 

Skurup. Deltagarna är uppdelade i två grupper med ett 1 O-tal i varje 

grupp som träffas varje lördag i Skurups idrottshall. Som synes på 

bilden tar nybörjarna med intresse del av instruktör Nybergs råd och 

lips in om den vila sporten. 

Lennart Nilsson, Kafslösa, blev den som framgångsrikast tävlat i Ryds

gårds CUF-avdelning. Han erhöll vandringspriset i år som överlämnas 

av fru Astrid Mårtensson, Trunoerup (i milten på bilden). Till höger 

tävlingsledare Bertil Nilsson. 



Givande valkretskurs 
för 70-talet CI(F-are 

l förgrunden ses fr. v. ombudsman Gustaf Lannegren, Malmö, krets

ordföranden fru Svea Jacobsson samt studiesekr. Ingegärd Nilsson. 

Medlemmar ur Vemmenhögs-; Ljunits- och Herrestads Jandstings

valkrets av CKF var på måndagskvällen samlade på Skul'Ups lant

hushållsskola, där man anordnat en valkl'etskurs. Denna kurs var 

planerad att gå av stapeln redan i november men tvingades inställas 

på grund av otjänlig väderlek. Ett 70-tal CKF-medlemmar från de 

olika avdelningarna i kretsen hade mött upp för att ta del av den 

givande aftonen. 

Liknande valkretskurser anordnas Gustaf Lannegren, Malmö, intres

som bekant i hela Skåne och delta- santa synpunkter på olika frågor in

gama fick under kvällens lopp en öm den politiska världen. 

klar inblick i olika v!lltekniska pro- Ombudsman Lannegren orienterade 

. . . vilken betydelse den ändrade val-blem och frågor. om hostens val och redogjorde för l 
Bl. a. gav dlst~~ktsombudet Sonja kretsindelningen får. Sedan CKF

Fredgardh, Malmo, och ombudsman medlemmarna fått många frågor be-

/t 
Svärade och en inblick i de valtek-l 

l \7 / /f- nis~a probl~men_ följde kaffesam-~· 
O - O .. kvarn och g1vetv1s passade man på 

~ 
--·~~t ventilera, vad man fått lära under 

- ·-- ·-- aftonens lopp. ____________________ J 

,y . 1 

Åter tandläkare 

på folktandvården 

VALEN -Till ordförande för 1966 omvaldes 
Astrid Mårtensson, Trunnerup. Vida
re omvaldes avgående styrelseleda
möterna Maria Sandqvist, Varmlösa, 
Signe Lindahl, Villie, och Mia Nils
son, Trulseryd, ersättare Anna Seve
rin, Katslösa, och !ng-Britt Nilsson, 

Follktand<Vår.den i Sklurup fic'k på Dalslund. 

måndagen en ny tandlå'kare.Det var Till revisorer omvaldes Magda 

dr Bo Henr~ksson som började sin Kristensson Varmlösa och Ruth 

tjänst i Sklurup. ~ är 26 år .~am- Nilsson, :ftydsgård, ersättare Margit 

mal och utexammerade tandläkare Persson Katslösa och Ebba Persson 

i Malmö. Varmlö~a. Studi~sekr. Mia Nilsson: 

Folktandvården i Slkurup har sedan Trulseryd omvaldes. Till ledamot i 

i julas inte haft någon tandläkare CP-avd. ~aldes Magda Kristensson, 

och det 'var således en myc!ket ef- Varmlösa Astrid Mårtensson Trun

terlängtad sådan som 'Ioom till SkJu- nerup, o~h Ebba Olsson, Ö·r~jö. Le

rup. darnot i CUF:s styrelse blev Kerstin 

Kön vid foll<:.tandvården i SikJur.ll!P Persson Villie. Distriktsombud blev 

är ett helt !halvår lång. NiåJgra som jämte ~rdf. Gerd Olsson och Ester 

helst sysselsättningssvår1gheter behö- Olsen, Beden, vald för ett år samt 

ver man således inte befara • . . . Kerstin Persson, Villie, vald för ·två 

--- år. Ersättare Anna-Greta Persson, 

Varför spolar man inte? 

Varför spolar man inte? Vi kan 
ju inte spela hockey eHer iban.dy 
utan spolning. Från åtskilliga ung
domar har man i S'IDut'llp hört det 
'klagomålet. 

- J'USt 11JU är det litet 'bekymmer
samt med . spolningen, sätger man 
från ansvarigt håll. · 

Rydsgårds gård, Ing-Britt Nilsson, 
Dalslund, och Maj-Britt Ha!l15Son, 
Villie. 

Kretsombud jämte ordf. I. Svens
son, Gunhild Larsson, Ebba Persson 
och Gretha Månsson, V arm lösa, samt 
Anna Severin, Katslösa. 

Ersättare Ann-Mari Persson·, Ker
stin Andersson, Signe Tuvesson, 
Varmlösa, Svea Birgit Olsson, Frank
hult, och Inga-Lisa Nilsson, Lind
hult. Det är 3-4 grader. Vattnet i led

ningarna håller- ca 7 grader. Det går 
helt enkelt inte a tt spola och Då Till ombud vid kommunkretsens 

önskvärt resultat med så lite !kyla, möten valdes styrelsen jämte Magda 

det måste 5-6 köldgrader till. det. Kristensson, Varmlösa, ~rsättare Sig

Så snart det blir tillräokHgt kallt ne Tu~esson och .Kerstm Andersson, 

eller v•äderleksmeddelanden talar om Varmlosa, Kerstm Persson, Maja 

att det ska1l bli kallt kommer det Holm och Märtha Engdahl, Villia, 

att spolas. Gertrud Johansson, Trunnerup, och · 
Gerd Olsson, Beden. Till pressref. 
valdes sekr. 

SKURUPSBRIDGE Sångledare: Margit Mårtensson, 
Varmlösa, med Astrid Persson, Varm-

Bridgesällskapets månadstävling lösa som ersättare. Teaterledare: Ma

lämnade följande resultat: l) Sven ria 'Sandqvist . Varmlösa och Mia 

SjösteolNils Hansson 144 p. , 2) Erik Nilsson, Tru~eryd. Täv'lingsledare: 

Nordh/Lenoart Knutsson 138 p., 3) W. Gunnel Mäller örsjö. Semesterkom

Sjösten/Göte Nilsson 132 p., 4) Sture mitte: Styrelse~. 
Nilsson/ Sture Jönsson och Tage Nils-
son/Erik Andersson 130 p., 6) Bror 
Nilsson/Alfred Andersson 119 p., 7) VEMMENHO"G 
Ove Håkansson/JanlErik Persson 116 
p., 8) Göran Wennervall-Roland Lööf 
115 p, 

Matsedeln i Skurups grundskola. 

Onsdag: Spättfile, stekt, persilje
sås, potatis. Torsdag: Pannbtff, lök
sås, potatis. Fredag: Ka1lops, skysås, 
pot81tis, rödbetor. 

Måndag: Ärtsoppa, skinkt·ärningar. 
Tisdag: Leverbiff, gräddsås, potatis. 
Onsdag: Wiener'korv kokt, potatis. 
Torsdag: Köttbullar, gräddsås, pota
tis. Fredag: Stekt fläsk, löksås och 
potatis. 

Skivarps CKF:s kvinnliga gymna
stikavdelning hade rpå måndagsjcväl
len sin första träning för vårtermi
nen i Nya gymnasHkh'Uset i Skiv
arp. FoLkskollärare Sonja Andersson 
ledde övningarna, och nära 40 gym
naster deltog med energi och in
tresse i motionsgymnastiken. Man be
räknar hålla på minst tio veckor 
framåt. 

Skivarps kyrkliga arbetsförening 
har i kväll, onsda-g, kl 19 sitt första 
arbetsmöte för året i församlin•gs
hemmet i Skivar1p. 

Vemmenhögs häradsrätt t•--------------
Häradshövding Einar Anderber·g· · l 

vid V emmenb.ögs, Herrestads och Lj-u- med'Verkar sekreterare Fridolf Nils

nits häradsrätt nar ansökt om avsked son. 
med ålderspension. 

Skurups kyrkliga syförening l 
Om yttre missionen börjar vårterminens arbete torsdag·en 

En missionsfilm om den yttre l den 20 januari kl 14 i Församlings

missionen visas i SkUJ:'\ups missions- hemmet. Av-en nya medlemmar häl

hus på söndagsktvlällen. I pragrammet sas ihj-ärtHgt välkomna. 



Skurups siste korgmakare 
har varit i yrket i 55 o ar 

Korgmakarmästaren Bernhard larosch i sin verkslad i Skurup. 

I en lokal som en gång har va
rit både äggcentral och Skurups l 

möjhgheterna är också de allra bäs-, det inte är möjligt ,att göra dem för 
ta. Hade jag bara hunnit göra tlt>r här i Sverige. 
korgar hade det absoLut inte varit Bernhard Larosch är bördig från 
något problem med avsättningsmöj- Koburg i Tyskland, det stora cen
ligheterna. Förr var det tidningsställ trumet för kor-gmakeriarbeten i hela 
som gick bäst att sälja. Nu är det Europa. Det var också där han lärde 
som sa.gt serveringskorgarna som har sig yrket. Innan han 1923 flyttade 
en fly.gande åtgång. Svårtgheterna till Sverige var han verksam såsom 
inom mitt fack, om man nu skall vaktmästare på flera platser i Tysk
tala om sådana, är den utländska land. De förs ta åren hade han korg
konkurrensen. Polackerna är särskilt makeriverkstad i Svedala, men från 
besvärliga. De säljer till priser som 1929 flyttade han till Skurup. 

_köpings bibliotek har Skurups sis
te k01·gmakaremästare sin verk
stad. Det är 69-årige B e r n h a r d 
Larosch med 55 år i yrket och 
som specialiserat sig på serverings
korgar. 

- Det är ett mycket angenämt ar
bete speciehlt nu under pensionärs
åren, säger hr Larosc~. Avsättnings-

CKF -årsmöte 
hölls i Rydsgård 

Rydsgårdsortens CKF -avdelning 
höll på tisdagen årsmöte på Carina 
;Kafe i Rydsgård. Avdelningen har 
103 medlemmar, och styrelsen kon-

. staterar vidare att verksamheten 
under det gångna, året varit till
fred.s$tällande. sex möten och två 
styrelsemöten har hållits. Vidare 
har man haft bl. a,. juHest på Edks- . 
lund. kvällsmöte på Svaneholm, 
kyrksön.dag och två studie- och ut
flyktsutfärder. 

En rad :k'urser har som tidigare ar
rangerats. Det har var1t i sådana äm
nen som metallslöjd, porslinsmålning, 
flamskvävnad och gottillverkning. 
studieverksamheten har varit omfat
tande. 12 cirklar har varit i verk
samhet med 69 medlemmar. Fem 
medlemmar har varit med på in
struktionskurser arrangerade av di
striktet. 

Vid årsmötet beslöt rnan höja år~- 1 avgiften till 10 kr. · _j 

·-

Trist tomtaffär 
chockar Skurup 

l En översiktlig grundundersökning 
har gjorts i Skurup av ett område, 
den Berglundska fastigheten, som 
kolll.IJlunen för en kort tid sedan köp
te. Undersökningen har nu presente
rats och den utgör sannerligen inte 
någon lockande läsning för köping
en. Tomtens grund är inte alls vad 
man hade väntat sig. 5 av de cirka 
50 tomterna måste .Pålas innan man 
kan .börja bygga, och dessutom måste 
en del grundförstärkning·ar utföras. 
Sammanla.gt planen1r man 26 egna
hem och 22 radhusbyggen på den ak
tuella tomten. På de 5 tomterna, som 
är en smula problematiska måste 
man göra provborrningar, sedan man 
exakt vet var husen kommer att lig
ga. Man hoppas att slippa påla mer 
än till tre meters djup. 

Ny omgång i korpserien 

Av onsdagens matcher i handboll
serien verkar uppgörelsen mellan 
Skurups-verken och Janstorp att bli 
den mest intressanta. 

l Naturli.gtvis är Skurup favoriter, 
men det skall bli spännande att föl
ja duellen mellan skytteligans ledar
par, Olle Jönsson och Gert Nilsson. 
K\'ällens program i övrigt omfattar 
möten mellan folkhögskolan och lä
rarna samt Sandåkra och Bröderna 
Lundgren Båda dessa matcher bör 
bli jämna· och att tippa utgången är 
mycket vanskli.gt. 

Spelplats är som vanli.gt Skurups 
gymnastikhall och matchtid kl. 20.00 

Ett annat korplag, fria yrken, är i 
farten på onsdagen och sparrar då 
Skurups AlF i en träningsmatch. 



~ .. ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;:::: 

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

Fru INGA ANDERSSON, Skurup, med barnen THOMAS, 5 år, och 

CAROLINE, 1 1f2 år. 
(Foto Sernert, Skurup) 

F yra generationer 

Fru Ida Karlsson, Abbekås, 80 år. sonen fiskhandlande Ernst Karls

son, Skivarp, sondottern fru Inga-Lill Nilsson, Skivarp, och hennes 

~otter Kristina, llf.J månad, 
(Foto: Sernert, Skurup) 



l 

storbiodlare: 

Glac! då vägförvaltningen 
sådde vitklöver på vägrenen 

Kommer paviljongen att vara nå
got av framtidsmelodin för biod-
larna? · 

Skivarps främste biodlare J o e l 
S v e n s s o n har gjort en sådan 
anläggning med plats för 20 sam
hällen. 

- Den kostade inte särdeles 
mycket, 1.400 kr fick jag betala för 
den, säger hr Svensson för SkD. 
Det är mindre än vad en bigård 
DJed 20 samhällen skulle kostat. 

Hålla bin var tidigare ~got som 
alla skollärare ägnade sig åt. Och 
nu är det väl mest pensionärerna 
som håller på med det. 

INGEN GIKT 

Som biodlare under 40 år av sina 
72 år bär hr Svensson syn för sägen, 
att bisticken är bästa botemedlet 
mot gikt. 

- Jag har aldrig känt till någon 
gikt, säger den pigge och ungdomli
ge 72-åringen. Jag vet inte om bi

Varje t·amkupa kostar ca 100 ' kr. sticken hjälper mot gikten, men jag 

Det bästa med paviljongen är dock_ har fått massor med bistick. Hur 

inte enbart kostnaden. Bina kan många kan jag inte säg(~. Jag känner 

skyddas bättre och man kan arbeta mig mer besvärad av myggstick än 

med dem skyddad från väder och när ett bi sticker. 
vind. De klarar också övervintring
en bättre. Kylan blir inte så hård, 
då man kan skydda dem bättre. 

87 SAMHÄLLEN 

Hr Svensson är en av de allra stör
sta biodlama inom ett mycket stort 
område i Skåne. Närmaste granne, 
som kanske har flera bisamhällen, 
får man åka en bra bit åstad för att 
hitta. 

- Det finns en biodlare i Flyinge
trakten, som nog har flera, säger hr 
Svensson. 

·- Jag har inte tidigare haft så 
många samhällen som nu. Undan för 
undan har bigården - den består 
egentligen av tre gåtdar - vuxit. 

Det är hemma i sin trädgård som 
han har paviljongen och där finns 
även åtskilliga vanliga samhällen. På 
en byggnadstomt i Skivarp finns 
hans andra bigård. Den tredje ligger 
·nere vid kusten i Hörtegård. 

- Får man 1.500 kg honung från 
ett års skörd får man vara nöjd, sä
ger hr Svensson. Men det är inte 
alltid det blir så stor avkastning. 
Förra året blev det nästan ingen· 
ting. 

NÄR DE VAR ETTRIGAST 

- En gång fick jag väldigt många 
stick. Under tranSport med en del 
samhä11en på en vagn föll ett sam
hälle av. Det ramlade ner på vägen 
mitt i Beddinge samhälle. 

- Då var bina verkligt ettriga. 
Det satt så många gaddar i kinder
na att jag efteråt fick raka av dem 
med en vanlig bordskniv. 

- Det enda jag kände efteråt var 
en liten frossbrytning när det hela 
var över och jag slog mig ner. 

BRA DIVINTER HITTILLS 

Bina övervintrar bra. Hr Svensson 
~ör det konåtaterandet då han ser 
efter i paviljongen hur många döda 
bin som burits ut på flustret. 

MAT TILL TALGOXARNA 
Man måste skydda bina mot talg

oxarna. Döda bin är mitt i vintern 
rena läckerheten för talgoxarna. De 
plockar i · sig bina. Det besvärliga är 
att talgoxarna sitter utanför· flust
ten. De sitter _där och hackar. Bina 
kornmer då ut och tittar efter vad 
som står på och då är talgoxen fram
me och hugger även det levande 
biet. 

SÄMRE MED AREN För att förhindra att talgoxarna 

Hr Svensson har tidigare i många sll:all ställa till med kalas på flustret 

Ar varit ordförande i biodlareför~ på levande bin och tulla på bisam

eningen och bin har han hållit i 40- hället ·måste jag göra så här: 

talet år. Det är nu nästan enbart - Jag sätter skydd på detta viset. storbiodlaren Joel Svensson linner att bina övervintrar bra. Del är 

rapsdraget som -ger bina och odlaren Det hindrar inte. bina från att släpa • 
D 

inte så månna döda bin som förts ut på del skyddade flustret ulanför 
lön för mödan. ut sina döda bin. äremot kan inte '-"' 

Det är många drag som är borta. rta_l.:g_ox_ar_n_a_k_o_rnm __ a_t_il_L __ ===>----------------b-ip_a_v_i_li_o_n_g_e_n_. _ ___ -========::-1 
Nu pudrar man bort åkersenapen. , 
Det var fina, härliga marker för . bi
na. Till och -med vägrenarna pudrar 
l'l'låir bort. Det finns inte en mäsk· 

, ros kvar för bina att skaffa hem 
honung från. Den gav mycket tidi
gate till honungskakorna. 

GLÄDJANDE 

- Något som gladde mig var, 
när jag såg, att man besått vägrenen 
med vitklöver. Det var mycket trev
ligt. Det kanske blir flera sådana 
såddar även här i grannskapet, sä· 
ger hr Svensson. 

~ D 
S· ~~ j: 



Lördagen· 22 januari 1968 

.Sista skräddaren i · Slimminge 
68 år i yrket i 81-årig verkstad 

Skräddannästare H e r 

m a n H a n s s o n i Slim
minge nr 24 är den siste 

i s}n socken i yrket och 
han har hållit på ena
stående många år. 

- J ag lärde yrket av 

far. J ag var inte mer än 
nio år när jag började och 

det innebär att jag varit 
med i yrket i hela 67 år 
• o 
I ar. 
Mäster är nu 76 år gammal och 

ä~ fortfarande verksam vid skräddar
mästarebordet. 

-Någon kostym har jag dock inte 
sytt på länge. Mestadels blir det nu 
pressning och lagning. 

Förr i tiden, när det var vanligt 

att skräddaren hemma i socknen 
sydde kostymerna, gjorde man ett 
par kostymer i veckan, det blev 
kanske hundra om året. 

Verkstaden 81 år 
- Min far byggde verkstaden här, 

säger mäster Herman. Det var 1885. 
Jag övertog den 1910 efter honom. 
Nästan alla åren i yrket har jag 
arbetat här. 

En period på fyra år var jag i 
yrket i Malmö. Jag vara bara sjut
ton år den gången jag reste in till 
Malmö och tog tjänst där. Ett par 
korta perioder har jag även varit 
i arbete hos skräddare i Y stad och 
Tomelilla, men det var inte mer än 
några veckor på vardera platsen. 

- Det var mycket att göta här i 
den gamla tiden. Far var glad när 
jag kom hem och hjälpte honom. 

Många skräddar
mästare 

- I den gamla tiden var det 
mftnga som var skräddare här: i 
Slimminge. Här bodde inte mindre 
än fem skräddare på rad och ett 
par till fanns det i andra delar av 
socknen. Nu finns det inte fler kvar 
i yrket än jag, säger mäster, och 
håller, just då SkD gör en visit, på 
och pressar upp en kostym. 

skräddarmästare HermJn Hansson i Slimminge har arbetat den nu 
81-åriga verkstaden från de·l han var nia år. 



Ny ledare l Skurups 
tioåriga folkdanslag 

skurupsortens folkdanslag byter ledare vid sitt årsmöte i morgon. 

- Jag har varit med från början och det är tid att dra sig tillbaka 

och låta andra ta vid, säger ledaren Kjell Einar Jönsson till SkD. 

Laget började 1956. Under de första tre åren var jag kassör. Sedan 

har jag varit ordförande under lika lång tid och nu senast ledare 

under tre år. 
Det är mycket krävande att stä i ledningen. Men - säger han -

samtidigt mycket angenämnt Man får så många trevliga kontakter 

och en hel rad resor med folkdansare har man upplevt. · Senast var 

resan så fjärran väga som till både Österrike och Frankrike och 

tidigare har den gått till Tyskland och Danmark där vi gästade två 

gånger under en säsong. 

Laget firar tioårsjubileum i å r och 
den festen hålls nog i sommar . 

Laget hoppas att man som gäster 
skall få se ett lag från danska Jyl
land här. 

Folkdanslaget i Skurup kommer 
även på ett annat sätt att få fin PR 
för sin verksamhet. Distriktet förläg
ger i mars sitt årsmöte hit. 

ETT TRETTIOTAL AKTIVA 

Laget är det största inom ett vid
sträckt område. De närmaste gran
narna finns i Dalby, på Österlen och 
i Kivik. Det har nu 46 medlemmar 
och 30-talet av dem brukar alternera 
om uppvisningarna. I dessa ställer 
traditionellt åtta par upp. 

BöRJADE SOM DANSARE 

Jag hade inte dansat folkdans in
nan laget här i Skurup började och 
jag gick med enbart för att få vara 
med och dansa folkdans. Någon skul
le vara sekreterare och så åtog jag 
mig det uppdraget och sedan fick jag 
ta hand· om ordförandeskapet. 

MANGA KURSER 

Att vara ledare innebär bland myc

Kjell Einar Jönsson, 

ledare .i Skurups folkdanslag. 

ket annat att man måste delta i en~===============~ 
rad kurser. Distriktet arrangerar dem. 
Har man inte tid att delta i en eller 
annan kurs så följer man i samma 
grad mindre väl med i den allmän
na utvecklingen. 

En konferens 
om ammoniak kommer att hållas den 

27 januari ~l 14 på lantbruksskolan 
i Skurup. 

De allmänna tekniska och ekono

miska förutsättningarna för ammo
niak kommer då att bli ingående be-. 
lysta. Försöksringarna för Vemmen
hög, Ljunits, Herrestad och Skytt 
står för regin. En rad experter kom
mer att medverka. 



Snart ar 
l(atslösa 
försvunnet 

sii~~mi~eby · ·;å-·:;:;;:~~:u~~~; års~,-. . 

m~: Brit-t Larsson ledde mötet. En N u syr man i kapp inför 

den första auktionen! citkel Ii sömnad och två i "Så drultar 

jag" ihar wu-1t i gång i avdelningen." 

Fyra möten har [hållits med god HU

slutning. Kyr1ksöndag ordnades Kris

ti himmelsfärdsdag och skördeves

per hölls i kyrkan på ta·cksäg·else

dagen. Man har även ha.ft ett så 

ov.anligt och trevligt arrangemang 

som en hemmets dag, som gjort ut

f.ärd til11 Ystad och Österlen. De gam

la har man traditionellt IUppvaktat. 

A.,.delningen har 78 medlemmar, 

året innan var det 80. 

Man beslöt .att som tidigare håhla 

möten varje kvartal och därutöver 

kyrksöndag, sk!ördevesper och besök 

på ålderoomshemmet. 

I styr.elsen omvaldes ordf. Britt 

Larsson och ledamöterna Ebba Mag

nusson, .A!gnes .A!keson, Arna Nils

son, Henny An-dersson, Flory Nils

son och Hulda Clair, ersättare blev 

Dagny Karmsten och Elsa .Akesson 

Revisorer: Marta Liljakvist och Ulla 

Persson, ersättare Agnes Svensson 

och Anna J·önsson. Studi.esekretera

re Alma Malmgr.en. 

Än ligger drivorna efter senaste Ledamat i Cp-avdelningen: Britt 

snövädret höga. I går var vägförvalt- Larsson, ersättare Ebba Ande1•sson. 

ningen i farten och tog ner en del av Ombud vid CP-stämman blev Bri-

Här smakar man på kaffe. 

Skivarp fick med omvandlingen av den tidigare affärslokalen inte en

bart ett mycket vackert församlingshem. Det finns i den hundraåriga 

byggnaden och är utfört med alla den värme och smakfullhet i stilen 

som man kan önska sig. Med färdigställande av arbe,et förra året fick 

man även en arbetsförening i Skivarp. 

ta Larsson, Marta Liljekvist, Agrres 

de /lodräta snöväggarna från drivor Svensson, A:nna N.iJsson och Flory 

där snöMungorna röjt vägen. SkD- Nilsson betr. nominering av lands

fotografen fann vid Katslösa kyrka tingskandidater. Till ersättare utsågs 

denna talande bilden: Värmärket Ebba Andersson, Ebba Magnusson, \ 

nådde nätt och jämt över drivan vid Karin Malmgren och Agn.es Åk•eson. 

1 
vägkanten. Styrelsen valdes till ombud vid kom

·.~...:===:~-----------
muiJJkrets·ens sammantDäden. Sekr. 

valdes till pressref.erent. 

På onsdagen höll man första sam: i takt med trevnaden. Tillslutningen 

lingen för våren och fliten blommade var den allra bästa. 

Nu fick • V l lära oss färg! 

Lärarinnan Elsa Persson, Börringe (t. v.), leder samlingen med färglära 

på schemat. 

Skivarps kyrkliga arbetsförening är 

en av de tre vi har här i bygden, sä

ger kyrkoherde Agne Ekdahl. För 

föreningen i Skivarp stundar fram 

på vårkanten den allra .första auktio

nen och man hoppas självfallet på 

att behållingen för premiärauktionen 

skall bli mycket god. Behållningen 

går till både missionen, sjömansvår

den, Lutherhjälpen och många andra 

behjärtansvärda insatser. 

Värdinnor vid onsdagens samling 

var fruarna Ellen Jönsson, Carla 

Hallqvist. Hilda Andersson och Inga 

Marbom och samlingen leddes av 

kyrkoherde Ekdahl som avslutade 

mötet. 



STOR INFORMATION I SKURUP 
PÅ "GARDEN BYTER ÄGARE" 

Fr. v. lantbrukare Sigurd Jönsson, Grönby, kamrer Claes Knutsson, kurs

ledarna agronom Hugo Jeppsson, lantbruksförbundet, och agronom 

Hans Olseni, lantbruksstyrelsen, samt lantbrukare Gustav Malmquilf, 

Änderslöv. 

Distriktskommittens arrangemang med lnfol'rnationsdagar l ämnet 

"Gården byter ägare" slog enaståe nde väl i Skurup. Konferensen höll.t 

där i går och var den första i en rad av liknande samlingar. I morgon 

hålles en samling i lantbruksskolan i Hörby och på fredag en vid 

huitbruksskolan Hvilan. 

Samlingen i Sk'l.lrup var förlagd 
till lantbruksskolan. Inte mindre än 
170 av eleverna vid skolan deltog. 
Fru Elsa Persson, Börringe, vä·lkomst-

talade. Agronom Hugo Jep:psson :från 
Lantbruksförbundets driftsbyrå tala
de om "Finansiering - och skatte
problem" och vidare talade agron<)m 

~--------------1 Hans Olseni från Lantbr.UJk,snämnJden 
om finansiering av lantbl'lllk. Efter 
tal vidtog meningsutbyte och de in
tressanta problemen blev föremål för 
diskussion. 

Ordförande vid di:sk·usslonen var 
kamrer Olaes Knutsson. 

Ny ledare fö~ 
folkdanslaget , 
i Skurup 

Ordf. Hans Nordström omgiven av 

sekr. Marie Lindelg,v.. och Kjell 

Åke Nordström 

Kjell Ake Nordström valdes tillny 
ledare i Sk'llrupsortens folkdanslag 
vid årsmötet i Nya församlingshem
met. Kjell Einar Jönsson hade un
danbett sig återval, då han varit le
dar·e under tr·e år och tidigare haft 
uppdrag som ordförande och kassor 
ända sedan foreningen startade sin 
verksamhet for tio år sedan. 

Vid mötet avtaokades han av ord
f.öranden i laget, Hans Nordström. 
Och denne tackade honom för hans 
insatser och överlämnade både blom
mor och en minnesgåva. 

Lag.et beslot att för lägg a sina trä
ningar mera på hemmaplan. På så 
sätt hoppas man att tillslutningen 
skall bli än större. Man har hittills 
tränat i Sandåkra skola. Från den 
stundande torsdagen tränar man i 
Skurups Folekts park med början 
kl. 19.30. 

I styrelsen omvaldes de båda som 
stod i tur att avgå: kassören Ulla 
Iv•ansson och v. sekr. Inga Petters
son Arsmötet samlade 30-talet del
tagare. Revisorer blev som tidigare 
Bror Jönsson och Olle Nilsson. 
D Här har utställningen komplet-



Visst är vintern vacker! l 

O Vintern har nu kornmit på allvar till Skåne. 0ch den ser ut att vilja stanna ytterligare en tid framåt. På 
Dybeck hade man häromdagen besök av ett 100-tal sädgäss, som var på genomresa. Trots snötäcket tycktes de 
kunna finna något ätbart då de gjort en paus för middagen. 1 

D På Näsbyhohns marker håller en mängd rådjur till och de har nu svårt med födan. Fotografen jagade upp 
en hel flock när han var ute och .strövade och lyckades få en bild av de gräddvita skuttande stjärtfläckarna. 

D Östra Vemmenhög verkar sova en djup vintersö:rnn n;1en det är nog bara illusoriskt. Inne på gårdarna ar. 
betas det med all säkerhet flitigt. ; -, . 



Slimminges siste smedmästare 

Smedmästare Alfred Andersson vid sin härd 

J oh anssons Möbler 

eHan är Slimminges siste smed-
mästare och fyller som smed

man 50 år fram på vårkanten. Det , 

var den 26 mars l!H6 som smed- l 
mästare Alfred Anderssoft i Slim

minge gjorde sina första lärospån l 
i yrket. 

e Det hände uppe i Everöd hos 

Gustav Kroon. Efter de tre läro-

1

1 

åren följde arbete i yrket i önne

stad innan han l jarmari 1923 blev 

s~immingebo. Under en lång följd arv 

år arrenderade han smedjan, som 

han sedan rm 21 år sedan äger. 

O ~ Smedmästaryrket är ett döen-

de yrke. När min generation läg- 1 

ger upp är det borta, säger mäster 
1 

för SikD. Än äT det dock mycket 

att göra. Jag har så mycket arbete 

här i smedjan som jag hinner med. 

Det är reparationer mest. En och 

annan häst kommer också hit och 

lagret av skor för hästama är fort

farande ganska komplett i smedjan. 

Arbetshästama är fåtaliga, mest är 

det varmbloden som skall pysslas om 

i hovarna. 

e När jag började var tillverkning 

av V'agna4' det stora arbetet. Nu 

är det länge sedan jag gjorde en 

hel vagn. 
1- Jag har nog inte gjort någon 

sedan klutet av andra världskriiget, 

säger hr Andersson. 
Plogspetsar till traktoT!Plogama 

sHts ut och en och annan sådan 

spets har man att byta ut. 

e Mycket har blivit annorl!un·da mot 
:förr. Det var v~H ett hal vd'liSSin 

smeder här i ~imminge de första 

åren jag va<r verksam här. Nu är 

det knappast någon mer än jag kvar. 

e Smedjan är gammal. Den bygg-

des i anslutning till mejeriethär 

i Slimminge. Det är dry·gt 80 år se

dan och smedja blev. det strax efter 

sekelskiftet. 

o - Jag är rodd 1901 och smedjan 

här är ungefär lika ganun<l!l som 

j-ag, säger hr Andersson. 



Skurupselever lär 
sig tandborstning 

Birgitta Nilsson och Ann-Krislin Jönsson får instruktion i konslen borsta 

tänderna rätt av landsköterskan Birgitta Czernyson. 

Så här skall ni borsta tänderna! Då blir allt gott och väl. Det rå
det måste tandsköterskan Birgitta Czernyson ge till ungdomarna vid 
skolorna i Skurup varje dag. Och så måste hon självfallet visa rent 
praktiskt hur de skalt låta tandborsten arbeta. 

Det är litet så och så med fär-1 visningen har _fortgdtt sedan .i hös
digheten hos ungdoma·rna, då det tas och nu galler d~t att !ara ut 
gäller a t t borsta r ä t t för bästa mö j- den rätta bortstningstekniken för 
liga tandh!älsa. även de lägre klasserna. 

Det är på fo~ktandvården som un-
dervisningen ges. Grupper om tio 
gör lektionsbesök där varje dag. Hit
tills har man hunnit med fem klas
ser i klass 7 och 8. Sammanlagt blir 
det ungefäT 150 ungdomar. Under-

\ Skurups 
Bordtennisklubb 

håller årsmöte fredagen den 4/2 kl. 
19 på Bord tennishallen. 

STYRELSEN 

Korphandboll i Skurup 
En ny omgång i kor.phandbollsse

rien spelas i kväll i Slrurups Gym

nast1kha!ll. Tre matcher står som van

ligt på programmet, som inledes med 

en match mellan Konsum och Folk

högskolan. Därefter spelar Bröd. An
dersson mot Handbollspojkarna va -
på det hela avslutas med Lärarna 
mot Janstor,p. Konsum och Hand
bollspoj•karna ställer upp som favo-

Skurups CKF-avdelning 
noterade vid sitt årsmöte i .går i 
församlingshemmet en ökning under 
fjoråret med tre medlemmar till 61. 

Verksamheten har varit omfattan-
l de. Sommarutfärd, en hemmadag i 
anslutning till kyrksöndagen, en sam
ling där även grannavdelningarna 
deltog. Avdelningen hade äv·en del
tagit i samling med CUF på hotellet 
i Skurup. Pensionärerna på ålder
domshemmet hade man u,ppva1ktat 
med adventskaffe. Lucia hade även 
firats på vackert och stämningsf'Ull.t 
sätt. 

studieverksamheten ihar varit liv
Hg. Fen'l cirklar h_~de varit i v~rk
samhet: i flamskvavnad, kiiYIPPlmg, 
metallslöjd, vidare har man haft två 
läscirklar. 

I styrelsen l omvaldes ordföranden 
Mary Hermansson, sekr. Edna Nib
len kassören Ester Larsson, v. sekr. 
Em:ma J·önsson, v. ord/f. Ad~na Hans
son och nyvaldes v. kassören Ingrid 

vann i hordtennis 
Vid månd&gens bordtennistävling

ar i Sjöbo vann Johanssons Möbler 
över Brandkåren med 5--3. Den för 
kvällen bäste spelaren fanns dock i 
Brandkårens lag, nämligen Tore Kar
ström som vann sina matcher tärn
Ugen överlägset. I sin första matchs 
första set fick h8!11 emellertid finna 
sig i en förlust med 18-21 mot Nisse 
Ljungquist. I de två följande seten 
mot Nisse vann e meJlertid Tore 
övertygande med 21-15 och 21-8. 

Resultat: Johanssons Möbler 
Brandkåren 5--3. 

Bengt Lindblad - Arne Jönsson 1 

16--21, 23--21, 21-115. Kjell-kke An
dersson- Inge Carlsson 21--8, 21-13. 
Nisse LjUlllgquist - Tore Karström 
21-t8, 15-21, 8-21. K.-A. A. - A. J. 
21-16, 21-10. B. L. - T. K. 12---21, 
15--21, N. L - l. C. 2111, 21J9. 
K.-A. A. - T K 6--21, 13--21. N. L. 

A. J. l!s-21, 21-14, 21-t9. 

360 elever från Skurup 
Sövgren efter Stgne Wahlqvist, och reser. till teater i Malmö 
omvaldes Gudrun Mårtensson. sty-
relseersättare · mga-<Britt Mårtensson, På fredag sker årets stora resa för 
Iruga Jönsson, Sonja Jönsson, Marta eleverna i sJkO'lorna i Sk!urup. 
Persson, Elina Jönsson, Elina P~rs- . Sammanlagt 360 barn har an
son och Hilma Mårtensson. Revrso- mält sig till teateniärden. 
rer: Elly Persson och Helga Ols- Det är Trollkar.len i Oz med Harriet 
son, ersättare Hilma Jönsson och Ve- Forsell i huvudrollen som den ung
ra Tärn ... Studieledare: ~ru;a Anders-, domliga J?Ubliken skall få se. 

·son, ersattare Edna Nihlen. . : Fö~estä!lningen på Malmö stadstea-
Ledamot i OP-sty·relsen: Kar~ ter bdrjar ik!. 16. 

Jönsson, ersättare Hilma Jönsson, d :o 
i CUF:s styrelse: Mary Hermansson, . 
ersättare Gudrun Mårtensson. Byom
lbud: Emma Jönsson, Anna Olofsson, 
Helga Olsson, Elly Persson, Martl;a 
Persson, Sonja Jönsson och Elm 
Persson. 

25 på veckolång deklarationskurs 
i Skurup 

Den veckolånga delklarationskursen 
som började på måndagen i Sklurup 
samlar 25-talet deltagare. Program
met upptar skatte- och deklarations
teknik. Delta'garna ikonuner från sto
ra delar av södra Skåne. En hel 
rad nl)"heter på det skattetekniska 
området skall bl.a. pluggas in. 

Distriktsombud: Inez Mårtensson 
och Annie Thomasson, ersättare El
ly Persson och Helga Olsson. Omll:rud 
vid OP:s distri!ktsstämma: Herta 
Holmgren och Iris Hansson, ersättare 
Elly Persson och Agda Persson. 
Kretsombuden omvaldes. Press- Jordbruksdebatt om jordbrulc 
ombud: Adina Hansson. Såiilgledare: i Skurup 
Mary Hermansson. k f"" · ·· d 

OrdTöranden Mary Hermansson Jordbl'tl ets orenmgsnamn a~ran: 
ledde mötet och tackade alla för de l gerar torsdagen . den 3 februan pa 
goda insatserna under det gångna lantbl'Uiksskolan l Skurup en stor dis
året. Särskilt . tackade 'hon avgående ikussion om, jordbruket. LO, RLF och 
styrelseledamoten fröken Signe Wahl-~lantbruksfopbundet kommer att delta 
qvist vilken även fick mo~~a blo~- ~ deba,~n. Redalk·tör Valter Persson 
mor som avdelningens erkansla for inleder:. .. . 
insatsema under det .gångna året.\ LO foretriid~s av_Enk Odhner oc~1 
Till den välbesökta samlingen, hör- RLF av v. drrektoren Carl Grabo. 
de även ett kaffesamkvam. · 

Nästa möte beslöt man ihålla den 

1 8 februari. . 



1

Flygande start för Kul i tre 
Malmö-handikappade till F lO 

' l ' 
Kul i tre torde vid det här laget inte tarva någon när-

mare förklaring. 10.000-tals skolungdomar ser fram 
mot ett vinterlov som i år skall innehålla mer än någon
sin. Arrangörer är som vanligt A r b e t e t, skolornas 
fritidsverksamhet, de kommunala myndigheterna och 
ideella organisationer. Kommitten för Kul i tre arbetar 
just nu för högtryck men kan redan presentera rikslin
jerna för verksamheten under ·vinterlovet. En rad nya 
programpunkter har kommit till nredan andra fått 
stryka på foten. Många av de populäraste grenarna 
inom verksamheten finns dock fortfarande kvar. 

Arrangemangen röner lika stort in
tresse i år som förr. U ngdomsgår
darna utnyttjas till bristningsgrän
sen. De kom med i bilden förra året 
och i år har Ebbe Steen och Rigo 
Gentiii i Ungdomsstyr~lsen engagerat 
sig helhjärta t för att allt skall klaffa 
perfekt. 

På Malmös sex ungdomsgårdar blir 
det praktiskt taget non-stop-program 

· och aktiviteten omfattar allt det som 
man vet att modern ungdom pysslar 
med _ , varav kan utläsas, att pop
musiken inte är satt på undantag. 

De Ul')gdomsgårdar som berörs är 
Ungdomens hus, Videdal, Persborg, 
Limhamn, Katrinelund och Segevång 
medan Lorensborg håller stängt på 
grund av reparation. 

Särskilt Ungdomens hus kommer 
att bli livligt besökt. Dit förlägger 
nämligen Club Bongo och Basin Club 
sina pop-galor och på samma ställe 
arrangeras en värdig final på sönda
gen den 27 februari med orkester
tävling. 

I Ungdomsstyrelsens regi blir det 
även ett antal teaterföreställningar. 
Teater 23 ger Nalle Puh och Tegel
teatern Pippi Långstrump - med B

1
e

rit Palmgren som Pippi. Vidare bju
der ABF -teatern på helafton i Fol
kets hus, Limhamn. 

Besök på F 10 

Bland de nytillkomna arrange
mangen tror man att besöket på 
Skånska Flygflottiljen, F 10 i Ängel-

holm skall bli populärast. Det . är 
Mallpös handikappade som kommer 
i åtnjutande av ett besök på flyg
platsen. Tisdagen den 23 kör Malmö 
Brandkår fram sina bilar och bus
sar för att transportera de handi
kappade. I Ängelholm . skall flottilj
chefen, överste Ian Iacobi hälsa väl
kommen och sedan blir det kapten 
Sven Hård som svarar för under
hållningen. 

U n!?idomarna skall ner till start
banorna direkt efter ankomsten där 
de får se flottiljens olika flygplan. 
Som avslutning på besöket nere på 
plattan får malmöungdomarna se 
en flyguppvisning. 

Innan återfärden klockan 15 skall 
ungdomarna även få se htir en fly
gare' är utrustad innan han ger sig 
upp i det blå. 

Det är Skånes Flygvapenförening 
som har kommit med initiativet och 
det har kunnat realiseras tack va
re medverkan av brandkåren i 
Malmö. 

Mycket sport 

Som vanligt har tyngdpunkten - Ja, här sitter TJULn, lite inbunden liksom. I Skurup kunde TJULn tydligen 
lagts på sportsidan och de båda "ge- alldeles ~tmärkt fo ... rena kul-i-tre "med barnpassning. Finns bara viljan så ..• 
neralerna" Sten Fristedt och Lars 
Dahlqvist räknar med rekordsiffror var man ett slag benänkt på aft in- Kul i tre anordnas för att ele
efter den lyckade starten med inne- ställa den - det var inte många som verna skall komma ut och få mo
fotboll förra året. ville vara med 1965. Nu finns hoc- tion som motverkan till stillasit-

Simmarna har i år bett att få stå keyn ändå på programmet så vi får tandet i skolan. Därför har man 
över, men i gengäld utökar bowlarna se vad resultatet blir. också gjort arrangemang där ele
sin ~erksamhet och där väntar m~n Många av de gamla pålitliga slag- verna inte skall behöva anstränga 
ocksa rekorddeltagande. Vad den forr numren finns kvar. således skall nå- sig - endast röra sig en an,ing. 
så populära ishockeyn anbelangar, gon koras till "flygvärdinna för en På konstisbanan vid gamla idrotts-



200-årig österlenraritet 
i skul-upsbos myntsamling 

F. förmannen Herman Borg i Skurup med den ovanliga sedeln från Alunbrukel. Sedeln även infälld. 

Myntsamlande har va

rit en av f. förmannen 

H e r m a n B o r g s stora 

hobbies· nästan ända se

dan åren hemma i Borr

by. För drygt 20 år se

dan började han även in· 

tressera sig för frimärks

samlande - och fann stor 

glädje i detta. Den verkli

ga rariteten bland mynten 

är en sedel som just nu 
fyller 200 år. 

- Det är den här, säger hr Borg, 

Svaneholmsvägen 19 i Skurup till 

SkD, och visar fram ett mynt och 

en sedel som användes för två sek

ler sedan vid alunbruket på Chri

stinehof. Krigsfångarna arbetade där 

och de fick myntet som dagspeng. 

- Tidigare - jag är nu 76 år 
gammal och flyttade från Trelle
borg för två och ett halvt år se· 
dan - hade jag även trädgården 
som fritidspysseL · 

Som pensionär tog jag anställning 
och arbetade ett par år vid mll• 
seet i Trelleborg. Där var det myc
ket att göra och jag fick ställa i 
ordning en hel del myntsamlingar 
och likaså bildsamlingar. Det var 
sådant som samlats under en tid. 

Sedeln fick min fru som gåva en 

gång flera år innan vi träffades 

och det var en ren shimp att den

na - det är en åtta-öressedel -~ 

fanns kvar. När jag senast visade ~------~-'---r--------

den för en samlare i Malmö blev 1 
~:1n.bjuden hundra kronor för se- )irl f)_ • 

Nu har barnbarnen fått samlin-g
en och det är främst frimärken som 
han nu sysslar med. Det har blivit 
åtskilliga -under åren som gått. 



Skurupspremiär: 

Fortsättningskurs 
på lanthushållsskolan 

Samlade kring schemat ses här Thyra Nilsson, Trelleborg, Britt Persson, 

Staffanslorp, rektor Elisabeth Schartau och Britla Odell, Trelleborg 

Premiär var det i går på lanthushållsskolan i Skurup. Den första 
fortsättningskursen vid skolan började och rektor Elisabeth Schartau 

kunde hälsa nio flickor välkomna - egentligen skulle man väl säga 
gamla elever. Samtliga har nämligen tidigare genomgått skolan fem
månaderskurs och vänder nu åter till skolan för att fördjupa sina 
kunskaper i matlagning, bakning, slöjd och hemvård. En hel del kal
kylbexäkning kommer flickorna att ägna sig åt med jämförande pri

ser på olika saker. 

En av flickorna gick på skolan De nio eleverna är Getrud Jöns
första kursen, de övriga har gått son, Skivarp, Kerstin Larsson, Trel

främst de två senaste åren. leborg, Britta Odell, Trelleborg, Eva 
Man har hunnit med att pröva Andersson, Vassmolösa, Berit Pers

på yrken och uppgifter, en av flic- son, Hedvigsdal, Britt Persson, staf

koran omtalar att hon bl. a. varit fanstorp, Birgitta Lundh, Kågeröd, 

med om ett• halvårs Englandsprak-J Thyra Nilsson, Trelleborg, och Greta 

tik. Nilsson, Löderup. 

DET HÄNDER I :DAG! 
1\3.30 Sktll"'lps-!Pensionfu·ernas sy

förening börjar vårterminen i Fol
>kets hus. 

' \ 14.00 Arsmöte i SkivariJS ~-avd. 
på Gästgivaregården. 

17.00 Pensionärstt·äflf i Skiv
anps skola för alla pensionärer i 
Vemmenhögs 'kommun. Redak
tör Ma1msjö, Ma1mö talar. Ensemble 
från pensionärernas musikförening i 
Malmö spelar och ombudsman Ro
bert Carsten, Malmö medverkar med 
bl. a. sång. 

Skurups Bridgesällskap 
spelade partävling i måndags med 
följande resultat: l. Alwen - Asker 
142, 2. L. Nord - E. Knutsson 139 
p., 3. G. Nilsson - W. Sj~sten 138 
p., 4. N. Hansson - O. Hakansson 
135 p., 5. R. Lööv - G. Wenner
vall 120 p, 6. B. Nil-sson - A. An
dersson 120 p., 7. E. Andersson- T. 
Nilsson 120 p. 

Närmast på programmet stål" en 
klubbmatch mot Erikslund nu på 
månda·g kl. 19. 

RYDSGARD 

Starar ,. 
i Rydsgård 
Ett vårtecken - januari 

månad till trots - kunde hr 
John Persson i Rydsgård no
tera på onsdagen. Då såg han 
nämligen· utanför sitt hem in
te mindre än tre starar. . 

Tandövningar i Skurup 
l 

.. Ko~ten att hantera tandborsten l tion. På onsdagen var det klass 8 a, 
1811S .1 dagarna ~t på tandpolilk:lil1li- som ställde upp med tandborste och 
ken 1 ~kurup, d_ar grundskolans.ele- mugg på kliniken. Bild fr v tand
ver bhr undervisade av tandsko ter-~ sköterska Birgitta Czernyson [nstru
ska Birgitta Czernyson hur man på erar Lena Håkansson och Gertrud 
bästa sätt håller tänderna i kandi- HanSISon. 



Stor informationsdebatt i Skurup om 
flytande ammoniak som kvävegödsmedel 

Ett ovanligt sammanträffande skedde i går. Taklagskransen kom 
upp- på Norsk Hydros "kula" i Ystad för flytande ammoniak på 
torsdagen, den första anläggningen i Skåne och Sverige. Samtidigt 
samlades alla intresserade parter i Skurups lantbruksskola och här 
diskuterades och lämnades information av både svenska, norska och 
danska sakkunniga om allt som var värt att så här inför premiären få , 
veta om flytande ammoniak som ett kvävegödselmedeL 

45 kr. per hektar kan man förtjäna 
på att använda flytande ammoniak 
som kvävegödselmedel i stället för 
de kvävegödselmedel som vi hittills 
har haft tillgång till. Hur mycket 
billigare ställer det sig med detta nu . 

e LöSES GEN AST 
Kruxet är att flytande "1lmmoniak 

är ett halvfabrikat. Det blir en gas 
under normalt lufttryck, det måste 

. därför förvaras och transporteras 
under tryck och t. o. m. sprutas ner 
i jorden under tryck. Väl nere i 
jorden löses det. genast med vattnet. 
Ammoniaken har en våldsamt stor 
löslighet - 700-800 liter kan lösas 
i en enda liter vatten. 

Generaldiskussionen i frågan sked
de i går på Skurups lantbruksskola. 
Arrangör var försöksringen för Vem
menhögs, Herrestads, 'Ljunits och 
Skytts härader. Ordf. agronom Ernst 
Mäller ledde mötet och agronom, Alf 
Bjelke Holtermann var ringens 
främste sakknnnige på området. 

Till kapaciteterna i facket hörde 
även en dansk som kommit över 
Sup.det enbart för att delta i mötet 
och berätta om vilka svårigheter man 
haft att övervinna i Danmark. Ingen. 
jör Henning Mortensen berättade om 
de tio årens erfarenhet av "dette 
djelskab" som han kallade det. 

e ALLVARLIGA OLYCKOR 
Han lämnade en drastisk och sak

kunnig rapport om att följer man 

Dir. Kemner demonstrerar en av 

ammo niakspridarna som är tre-. 

delad för yttransportläge. 

bara alla instruktioner och säkerhets
föreskrlfter så händer intet. Av slarv 
har det dock inträffat sju allvarliga 
olyckor i Danmark. En slutade med 
dödlig utgång, fyra resulterade i att 
vederbörande blev blind på ett eller 
båda ögonen. Han fortsatte med att 
ge en initierad skildring av de resul
tat som man kommit fram till. 

Agronom Holtermann hade gjort en 
kalkyl. Den utvisade hur mycket 
billigare kvävet blir som flytande 
ammoniak. En av mötesdeltagarna 
)<:onstaterade att i stort kan man väl 
säga att vi kan få kvävet 30 proc. 
billigare med det nya medlet. 

Danskarna har provat sig fram och 

Fr. v. d ir. Er ik 

Ern st Möl ler, 

Carlberg, Slöör-mas kiner, agr. Alf Bje lke Hollermann, agr, 

O rs jö-Bo stäile, Skp , agr. Håka n Alden, dir. F. Schröder, 

Norsk Hydro . 

för svenskarna är det nu i stort sett Sverige har två gånger under 1950-,lönar det sig inte. Ju närmare åkrar
endast att ta del av de dans~a erfa- talet försökt sig på kvävegödsling na ligger Ystad dess billigare blir 
renheterna. Det enda och svara Pl:o- med flytande ammoniak. Det blev transporterna. Därtill kommer att 
blemet ar c!etta:.de svenska mynd1~- endast ett försök. De lades på hyl- endast större förbrukare har möjlig
heterna kraver an sakrare skydd .. an lan av den anledningen att man inte l het att med lönsamhet kunna skaffa 
danskarna. Daf!skarna har an,vant hade den rätta tekniska apparaturen. sig utrustningen. Maskinstationer 
~lytande .ammomak sedan ungefar ho Variationerna i spridningen blev sto- l)~an självfallet klara av arbetet för 
ar, amenkanerna har haft det sedan , ra. Nu har man kommit ner till fyra l fkra. 
19.43 och v1ssa st.ater har. anvant det~a procents variation mot 26 procent Till de negativa sidorna hör även 
f?r sm kvavegodsling anda upp t1ll tidigare. l att. jdrd3r med svagt kalktillstånd 
c1rka 45 procemt, nan'mdes det. En av svårighe terna med flytande måste ges t illsats av denna vara. 

Danskarna började 1957-1958. Man ammoniak är att det inte tål någon 
förbrukade det första året 600 ton. längre transport f-rån "ku~an" i 
Nu är man uppe i 35.000 ton . Ystad. Mer än kanske fem, sex mil 

Stiby - Tomrnarps - ö. Vemmer
lövs CP-avd. 8 

hade på onsdagskvällen årsmöte på 
tommarps Bygdegård under ordfö
randeskap av' lantbr. Gösta BjerstHm 

BJUV 
Arbetsförmedlingen i Bjuv rappor

terar under dec.embe!C 124 lediga plat
ser. Av dessa tillsattes 52. 

Gyllebo vilken omvaldes till ordfö- •--------------
rande för 1g66. Det blev omval på 
styreLsen i övrigt också: av lantbru
karna Stanley Gustavsson (sekr. och 
HUtgo Andersson, Sti:by, Alne Björk, 
ö. Vemmerlöv, Lennart Jönsson (kas
sör) Yngve Nilsson och Anton Lun
din, Tommarp. 

Till styrelsesuppleanter valdes för 
Sti>by hrr. P--0 Esbjörnsson och Gun 
nar Hammar, för ö. Vemmerlöv Hil
ding Andersson och Stig Gummes
son och för Tommarp Håkan Anders
son, Erik Mårtenssop. och Arthur 
Jönsson. I arbetsutskottet valdes hrr 
Gösta Bjerstam, Lennart Jönsson och 
Stanley Gustafsson. · Till revisorer 
vaJ.ltles hrr Lars l.JUndin och Malte 
Grahm med hrr Lars G . Löfvall och 
Tord Olsson som suppleanter. Till 
valledare för Tomma111 valdes hrr. 
Artur Olsson och Malte Grahm med 
Nils Klang och Anton Lundin som 
ersättare, för ö. Vemmerlöv Artur 
Olsson och Agne Hansson med Gös
ta Bjerstam och Tord Olsson som 
ersättare och \ för Stiby P--0 Es
björnsson och Gunnar Hammar med 
Hugo Andersson och L-G Löfvall 
som ersättare. Roteombuden omval
des och utökades med hr Arne Pers
son för ö. Vemmerlöv och hr Stig 
Nilsson för Stiby. Till distrrktsombud 
jämte ordförande utsågs hrr Anton 
!Jun.din, Bror Bo11ggren och Arne 
Persson och ersättare för dem blev 
hrr Erik Mårtensson, S~ig Nilsson och 
Knlrt Nilsson. Till ikre'Wombud valdes 

hrr Hilding Andersson, Gunnar Ham
mar, Henrik Henriksson, Ove Olsson, 
Karl-Olof Hanebrink och Hugo An
de rsson. 

Till ordförande i kommunalfull
mäktigegruppen valdes Stanley Gus
tafsson, till representant i CKF:s sty
relse Agne Björk (Hugo Andersson) 
och i CUF:s styrelse Lennart Jöns
son CStanley Gustafsson). Till sam
mankallade för nominering av kom 
munalfullmäktigeledamöter utså.gs 
hrr Lennart Jönsson, Tomma111, Stan
ley Gustafsson, Stiby och Gösta Bier
stam, ö. Vemmerlöv. 

Avdelningen har 129 medlemmar. 
Det blev en stnn<Is diskussion om 
medlemsav>gifternas storlek och man 
beslöt att gå in för en ' enhetlig med
lemsavgift på 20 kr för samtliga 
medlemmar, med undantag för pen
sionärer som skall ha oförändrat 5 kr. 
Innan besl:utet kan gå i verkstämg
het skall det godkännas av riksor
ganisationen. 

KomrnunalP,Olitisk redogörelse 

lämnades efter förhandlingarna av 
Stanley Gustavsson, och uppehöll sig 
då mest vid de planerade fritidsbe
bYiggelsen i Gyllebo samt planerna 
om att anläggande av tjurpark där. 

Efteråt hade man .gemensamt sam
ikvärn med CK'F där Hans-mgvars 
olikester medvel'kade. 

PREMIÄR 15 MARS 
Direk tör Fr. Schröder från Norsl.t 

Hydro tillhörde de många som mötte 
upp. Han meddelade att försälj
ningen i Ystad kommer i gång den 
15 mars. 

n .egementets dontJtionslond. 
Regeringen har medgett att högst en 
fjärdedel av Skånska Luftvärnsrege. 
mentets donationsfonds kapitalbehåll
ning får placeras i aktier och fqrlags
bevis som noteras på Stockholms 
Fondbörs. Regementschefen hade 
gjort framställning om att få placera 
5U procent av fondens tillgångar i 
aktier. Fonden uppgår till över 90.000 
kronor. 

Apotekåre.t:a.nten har avlagtll 
av Jörgen Tersin, Malmö. 

·oET HÄNDER 
l MALMÖ 

Teater 
STORA TEATERN: kl. 16.00 Troll

karlen från Oz (skolföreställning). 
Kl. 19.3~ Spökhotellet. • 

NYA TEATERN: kl. 19.30 Fallen Op
penheimer. 

INTIMA TEATERN· 



Sökte · 200-liters vitttentäkt 
Hittade åder som ger 400 l 

Något av en glad överrask

ningen ;\stadkom en vattenådra i 

går i Slimminge. Man sökte efter 

ungefär 200 minutlite r vatten och 

på 58 meters djup fick man upp 

inte mindre än 400 minutliter. 

Geologen Sigu rd Holmberg 

Brunnsarkivet i Lund gjorde till

sammans med Sjunn · Nilsson från 

Liljenbergs Brunnsborrning i Höör 

detta konstaterande. - Vi har gått 
ner m ed en åtta tunnsborra, säger 
geolog Holmberg för SkD. Tidigare 
finns här en vattentäkt som går upp 
till 183 minutliter. Denna kommer i 
fort.sättningen att användas som f e
servvattentäkt. 

Vattentäkten kommer nu att pro
vas under tre veckors tid och m ed 
ett uttag från på fredagen a v 200 
min u tJi ter. 

TANEBRO NÄSTA 

Geologen Holm berg och brunns
borrare Nilsson kommer på mån
dag att flytta över sitt arbete och 
börja borra efter vatten i Tånebro 
och därefter står även ett prov i 
Tn;nnerup i tur. 

På den senare platsen är det m era 
osäkert. I Skårby har man fåt: vat
ten från lager som kan vara unge
fär de samma som Trunnerup visar 
upp. Hur det nu verkligen är får 
provet utvisa. Där är det ett rent 
försök ~äger hr Holm berg. 

Skurups Folkets Hus 
arrangerar dans på söndag den 30 
januari kl 20-24. Arizonas orkester 
spelar. Söndagen den 6 februari hål
les m askerad. 

Rydsgårds 

Tage Flisberg 
besöker Skurup 
Skurups bordteiUlisklubb väntar 

celebert besök tisdagen den l febr., 

då klubben kommer att gästas av 

gamle stjärnspeiaren Tage Flisberg. 

Trots att det nu är några år sedan 

Flisberg stod på toppen av sin 

karriär är han väl äiUlu alltför väl

känd för att ford~a någon närmare 

presentation. 

Flerfaldig svensk mästare, VM
finalist plus många andra stora fram
gångar gör att han t illhör de verk
ligt stora inom svensk bordtennis i 
epoken närmast före Alser-Kjell Jo
hansson. Tage Flisberg är nu långt 
inne i oldboysåldern men har för 
den skull inte lagt av med bordtennis 
utan fortsätter att vi..tma stora fram
gångar med sin racket. 

Hans ärende· i Skurup den här 
gången är dock inte att spela bord
tennis. Han skall i stället pr esen ter a 
en nyhet, som kan komma att revolu
tionera bordtennisträningen. Det är 
den s. k. Stiga-roboten. Det är en 
apparat, som returnerar bollarna och 
alltså gör beh9vet av träningspartner 
närmast överflödigt. Ja, man kan 
t. o. m . säga att den är bättre än en 
levande sparring, ty den går att stäl
la· in så at t den varje gång retur 
nerar bollarna på önskat sätt. 

Stiga-roboten har endast visats en 
gång tidigare på våra breddgrader, 
och det var i samband med EM i 
Malmö. Det är alltså en verklig 
n yhet det är fråga om.· 

Demonstrationen är inte enbart / 
förbehållen medlemmarna i Skurups 
bordtennisklubb utan även intresse
rade i andra klubbar är välkomna. 
Eftersom man väntar stor tillslutning 
måste inbjudningen i första hand 
dock r ikta sig t ill bordtennisledarna 
inom klubbarna. Från kl. 18 g;\r 
det bra att beskåda n yheten och kl. 
19 börjar demonstrat ionen under 
Tage Flisbergs ledning. Platsen är 
Skurups bordtennisklubbs lokal vid 
Erikstor get och dagen alltså den l 
februari. 

Y I l l Den 27 jan. fick man kontakt med 400-liters-täkten konstaterar brunns-r •ess •o a Skurup har 
_ .'l. .'l. borrare Sjunne Nilsson och geolog_en Sigurd Holmberg. 
r~~----~~~~~--~~:~==~~~~~~~~~~--~~~~~~~Lll 

1~ ( 



Nu är det färdigsnidat säger 
Rydsgårds specielle skulptör 

I trädgården finns många skulpturer. Man kan 

stanna inför gracer i cement, vilda örnar och många 

andra glada och trevliga saker. Där finns även en 

modell av en mölla av den fina och eleganta sorten, 

den som man inte hittar särdeles många av numera. 

Inne i sitt hem visar han upp de mest förtjusande 

sniderier i alm och andra träslag och där finns även 

tavlor i trä eller i gjutningar. Man hittar på en parad

plats en bild av den ,tyske kejsaren och på väggen 

hänger den kanske nyaste saken i samlingarna - en 

tavla av Dag Hammarskjöld. 

74-årige t idigare muraren, snickar- Mäster Isgren liksom alla · hans 

en, lantbrukaren, men framför allt många trevliga saker visar upp så 

bygginästaren Edvin Isgren i Ryds- mycket av vänlig värme och charm 

gård kan mycket och de många som man väl bara kan finna här i 

skulpturerna och snider ierna är 
något som han ägnat sig åt sedan Skåne. . . .. 

han för snart 15 år sedan slog sig De~ är ~evhga sak~r han g~r, el

ner i Rydsgård för att, som det heter, ler g:,ort, ar kanske rattare sknvet. 

njuta sitt otium. • - Jag har slutat nu nästan helt 

11 Bilden av Dag Hammarskjöld • säger han. Täljandet ä~ ~sträng-

• och även av den tyske kejsaren • ande. Jag har fått ont 1 handema. 

• har jag gjort efter bilder i Skån- • I varje fall säljer jag inte något 

• ska Dagbladet, men i övrigt allt • mera. 
• annat har gjort efter "eget hu- • Tidigare sålde jeg en hel del. Jag 

• vud". Jag vill inte efterbilda nä- • har sålt även saker till andra de-

• got som någon annan tidigare • lar av Iandet och en och annan 

• gjort, jag tycker det är roligast • sak har även hamnat utanför lan-

• att göra saker och ting helt efter • dets gränser. 

_. __ e_g_en_f_a_n_ta_s_t. ____ ---·- _ Hur många saker jag gjort, tja, 

det kan ja{ sannerligen inte sägä. 

~TEN I BROMMA Tidigare höll jag på hela dagar och 
' till sent på kvällarna. Höll man på 

med något i cement gick det inte att 

Ombud vid CP:s distriktsstämma': sluta upp och börja på det dagen 

ord., samt Siri Karlsson, ersättare efter. Då hade allt varit bortkastat. 

K~rstin Olsson. Ombud .vid krets- Man fick slutföra vad man hade för 
stamman: Dagmar Henr1ksso'n och händerna 
Edit Hansson, ersättare Edla Görans- · 
son och Ingeborg Persson. Ombud - Jag har gått, kan man säga, i 

vid CP:s kretsstämma: Anna Lisa fars fotspår. Han kunde snickra och 

Stålhammar, och Signe Månsson, er- mura och hade även lantbruk och jag 

sättare Siti Karls~on och Rut An~ lärde mig yrken och vad det led blev 

dersson. Ombud 1 kommunkretsen. jag även egen byggmästare. Hr Isgren 
Beata Andersson, Elna Andersson, .. 
Gun Bramsvik, Herta Liljenberg, er- berattar om en lång rad bå~e man

sättare Inez Persson och Ulla Nils· gårdsbyggnader och ekonomihus han 

son, Evy Jönsson och Ester Frans- hunnit med. . 

son. Pressreferef!t: sekr. Tävlingsle· - Hur många jag byggt minns jag 

, dare blev st~d1esekreteraren. .str- inte men det är åtskilliga det säger 
relsen valdes tlll ,semesterkomm1tte. han' ' ' 

Till avdelningens företrädare vid · 
instruktionsdag i Eslöv valdes ord-
föranden och till kontaktkvinna med k be 
Lunds stifts kvinnoråd: Ulla Nils- Länsstyrelsen an ej stimma 
son. om Skurups marknad 

BROMMA CP-AVl)ELNING Den av kommunalnämnden i Sku-

hade vid årsskiftet 35 medlemmar. rups köping gjorda framställningen 

I styrelsen valdes ordf. Börje An- till länsstyrelsen om medgivande att 

dersson, kassör Henry Persson, sekr. från tre.~e fred~gen i juni månad till 

Arvid Olsson, v.ordf. Hjalmar Jöns- andra lordagen 1 samma månad flyt

son, ersättare: Ingvar Olsson och ta marknaden i Skurup är en fråga 

Malte Månsson. Revisorer: Knut vari länsstyrelsen inte kan fatta be

Karlsson och Hjalmar Andersson, er- slut. Länsstyrelsen har därför läm-

sättare Knut Månsson .. Distriktsom- nat framställningen utan åtgärd. 

bu~: Ordf.,, samt Henmng Månsson, Länsstyrelsen framhåller att den 
ersattare Hjalmar Andersson. Ombud . .. 
i landstingsvalkretsj!n: Bror Persson, visserhgen enligt kungorels~n angå

Allan Jönsson ersättare Knut MånS- ende marknader har att årligen be

son och Her~an Persson. Ombud i stämma varje marknad och dag för 

kommunkretsen: ordf., samt Allan densamma. Denna föreskrift torde 

Jönsson, Hjalmar Jönsson, Henry emellertid avse endast marknad till 

Persson, ersättare Kn_ut Karlsson, vilken tillstånd lämnats. Sådant till

~alte Månss~n och B1rger Brams- stånd synes, enligt länsstyrelsen till-
llk. Ombud l CKF:s styrelse: Bror .. Ii h dlin · k h ed 
Persson, ersättare Hjalmar Jönsson. gang ga.. an gar, lC e .. a ;n. -
Ombud i CUF-avd.-styrelse: Ingvaridelats for den med framställrongen 

, Olsson, ersättare Malte Månsson. avsedda "marknaden". 

l snart 15 år har hr Edvin lsgren boll i Rydsgård och trädgården är 

den tjusiga idyllen med många mästerverk. Här visar han fram det 

kanske mest typiskt skånska, möllan i miniatyr. 

. V ar skall det nya 
kommunalhuset hyggas? 

Var skall Skurups kommunalhus ligga? Den frågan diskuterades 

vid senaste sammanträdet med kommunalnämnden. Hrr Edvin Ahr

ling och Filip Eiderbrant föreslog att kommunalhus samt polis- och 

brandstation förlägges till det område vid skolan som tidigare re

serverats för verkstadsskola och att centrala byggnadskommitten får 

i uppdrag att företa utredning. De fmmhåller vidare att många 

fördelar erhålles genom samordning med skolan. · 

/ 

Hr John E. Vifot föreslår att sam-,punkter beträffande ny bostadspro

arbetsnämnden bör höras innan nå- j~ktering_ och därvid ~~.a . fra!llhål

gon utredning företas. Han framhål- l~t att sti:~tel~en med ~ansyn till att 
.. .. ltill,ståndsg~vmng, kap1talanskaffning, 

ler att tomtområdet kan behovas for upphandling m.m. är ytterst tidskrä-

skoländamål och att den ökande bil-, vande bör påbörja ~roje.k~ering för 

trafiken inom området är olämplig nytt område senast 1 borJan av år 
k 1 

1966 för att kunna igångsätta ett nytt 

~".,;:"~'~!~p~kt,._ _~-· Sv~n, Ha~s.<?.n projekt under Ar 1QI:7 "'•·--' • 



lanstorp hyllar målvakt 

JCLnstorps kvinnligCL supporters. hy1!CLr lCLgets m,ålvCLkt Arnold Nilsson. De som hy!!CLr är fr v Inger Nilsson, 

Brita Co!!ovin, Ann-Christin JohCLnsson och LCLi!CL Andersson. 

Janstorps AlF celebrerade för-~med ett 60-tal gäster. Föreningen, kämpen Arnold Nilsson, lagets mål

eningens 20-åriga tillvaro med mid- som döpt sin idrottsplats till "Kärn- vakt, med en oljemålning och blom

dag på Nya pensionatet i Skurup parevallen", hyllade vid jubileet mor för hans insats med 531 spelade 
· 1 J J matcher. 

c. ·; A O f// - 6 C. Följande erhöll guldplaketter: 
Y~ / . _ Nils Larsson, Stig Larsson. Silver: 

t 
'r;.K~ ,. Gert Nilsson; Kenneth Larsson,· 

Lennart Nilsson, Kaj Nilsson, Bror 
Larsson, Göte Larsson. Brons: Alvar 

, J. ' Svensson, Leif Jönsson, Bertil Berg-

r::t' kvist, Åke Olsson, Leif Thomasson, 
Sven Andersson, Agne Larsson, 
Kurt Larsson. 

Ledamoten i Rydsgårds idrotts
nämnd folkskollärare Alfred Sand-
ryd överlämnade från Skånea 
idrottsförbund silverplakett till för
eningens ordf Börje Andersson, 
bn;ms till J anne Johansson och Knut 
Svensson från Skånes fotbollför
bund överräckt~ bronsplakett till 
Börje Andersson och Janne Johans
son samt diplom till Knut Svensson. 



l(lacl~arna 
• 
l 

av J anstorps All:! 
Janstorps AlF höll 20 årsfest på lördagen. Den var förlagd till nya 

pensionatet i Skurup. 

Inte mindre än 60-talet medlenunar hade mött upp och stämningen 

var den bästa. Hyllade blev både ledare och spelare. Mest firad ble 

målvakten Arnold Nilsson. Han kunde ståta med att han spelat inte 

mindre än 531 matcher. Han fick bland annat motta en tavla i olja 

och blommor och blev hlssad av den täcka delen av deltagarna. 

Från Rydsgårds idrottsnämnd mötte noterade alltså Arnold Nilsson med 

folkskollär'are Alfred Sandryd upp. 531 matcher. 

Han överlämnade från Skånes idrotts- Listan upptog i övrigt följande 
namn: Nils Larsson fick för 336 

förbund silverplaketten till förening- matcher plaketten i guld, liksom även 

ens ordf. Börje Andersson och p la- S t i g L a r s s o n med 314 matcher. 

ketten i brons till kassören Janne Silverplaketten fick: G e r t N i l s

Johansson och Knut Svensson. 

Skånes fotbollsförbunds bronspla
kett överHämnades även till Börje 
Andersson och Janne Johansson och 
diplom till Knut Svensson, Börje An
dersson och Janne Johansson. 

PLAKETTUTDELNING 

s o n , 208, K e n n e t L a r s s o n 221, 
L e n n a r t N i l s s o n 201, K a j 
N i l s s o n 162, B r o r L a r s s o n 
157, G ö t e L a r s s o n 156. 

Bronsplaketten överlämnades till: 
A l v a r S v e n s s o n 134, L e i f 
J ö n s s o n, Be r t i l B e r g k v i s t 
103, A k e O l s s o n, 99, L e i f T o
m a s s o n 96, Sv e n A n d e r s s o n 

Plaketter hedrades de flitigaste 84, A g n e L a r s s o n 52 och K u r t 

spelarna med och toppen i den listan L a r s s o n 51 matcher. 

Målvaklen Arnold Nilsson med 531 matcher hyllas av en kvarlett 

kvinnliga supporlers vid Janstorps AIF:s 20-årsfest på Nya pensionatet 

i Skurup på lördagen. Flickorna är fr. v. Inger Nilsson, Britla Col lowin, 

Ann-Krislin Johansson och Laila Andersson. 

l O hemtekniker 
• • färdiga ·l Skurup 

Avslutning vid Skurups yrkesskola. Fr. v.: skolstyrelsens ordf. Gunnar 

Hansson i samspråk med eleverna Ann-Krislin Norrman, Skivarp, och 

Lena Andersson, Skurup. 

O Premiäravslutning upplevde hlåll'.JJndet att nio av gruppen fort- l 

Skurup på lördagen i första kur- sätter med kursen i vårdytken. l 
sen i den nya terminslånga hemtek- denna kurs deltar 13 elever. Plats 

niska kursen. Tio unga damer har för flera finns. Det finns möjlighet 

genomgått kursen och den har fort- att ta in 16 flickor i kursen och 

gått från den 23 augusti i fjoLNio det finns således plats för ytterii

j gruppen fortsätter med en påbygg- gare tre flickor. 
nadskm:s redan i dag måndag. Da- · i' 

gens kursinledning är j en s.. för- O Den hemtekniska kursen har in

be1·edande kurs j vårdyrken. te enbart ägnat sig åt arbete 
hemrna j Skurup och Rydsgård -

D Lörda·gens avslutn1ng var hög- Fiickorn har även varit på flera stu-
tidhg och vacker. En kör ledd diebesök på bl.a. kvinnokliniken i 

av musikdirektör Bengt Olsson sjöng Malmö och sett på modersmjölks-

re~torn för yrkesskolan Herluf Lind-~ centralen. . 
ström talade och konstaterade att 
mycket av det som tillämpats i den D Skolsty:relsens areMörande Gun

kurs man avslutade tiUhör den pla- nar Hansson avslutningstalade. Han 

erade nya skolans uppläggning. berömde lärarna för sitt utmärkta 
Husmodersu tbildningen har blivit an- · 
norlunda. Den ger kunnande för den sätt att handha undervisningen. Vis-

nya generationen för arbetet i hemmet serligen fin;.ns det läroböcker men det 

men den skaffar även kunskaper är den personliga inställningen till 
för fortsatt verksamhet. 

Det visar bland annat det för- undel'Visningen som ger det utmärk-

~--------:---;;;----:-===-1 ta resultat som nåtts vid prerniär-

NrJ:/ 
11t; 

kursen. 

D Kullen som slutade utgjordes av: 
Lena Andersson, Birgitta Fors, Britt 

Jönsson, Ingrid Larsson, Kristin Lars
son, Birgitta Möller, Rose-Marie Nils
son, Ann Christin Norrman, Evy 
Olsson och Inger Svensson. 



Pampigt på vägen 
till Krageholm 

Montör Helge . Andersson och verkmästare Kn ut Svensson d iskuterar 

bästa färdvägen med konstapel Knut Holm före avfärden från Skurup. 

l bakgrunden ses de sju skördetrösko rna . 

Ett modernare tåg än det som rul
lade ut från Skurup och Kullenbergs 
Maskin i går kan näppeligen tänkas. 
Förtruppen utgjordes av en polisbil 
med konstapel Knut Holm vid rat
ten. Tåget bestod av inte mindre än 
sju självgående skördetröskor. De 
levererades av företaget och köpare 
var greve C. C. Piper på Krageholm. 
Ett par timmar tog det för "själv-

gångarna" att rulla vägen från Sku
rup till Krageholm. 

Ett missöde inträffade dock på vä
gen till beställaren av de sju trös
korna. Man hade glömt att fylla på 
kylarvatten,~å en av tJ·öskorna, med 
påföljden att 'motorn skar och fick 
bogseras från vagnen ut på en åker. 
Nämnas i sammanhanget kan att en
bart motorn, som i det här fallet helt 
förstördes, kostar 10.000 kr. 

Premiä·rkurs i Skurup 
för blivande vårdarinnor 

Skolpremiärema duggar tätt inom skolväsendet i Skurup. I lördags 

slutade den första. kursen i sitt slag, den hemtekniska kursen. I går 

började en annan kurs och även denna kan man sätta premiär för. 

Det var en förberedande kurs i vårdyl:lken. Kursen samlar 13 unga 

damer som elever och undervisningen fortgår hela vintern och våren 

, till i juni. 

Sjöhiten Skurupsflicka 
firade julafton i Mexico 

Skurupsflickan Margareta Lars

son, 18 år, har hunnit med att bli 

djuphavsseglare. Hon gjorde en vi

sit hemma hos mamma Greta och 

pappa Gunnar i Skurup och berät

tade om sina många färder över 

Atlanten. 

- Tänk julafton började med att 
jag var på en utfärd i öknen. Där 
fanns stora kaktusar och det var 
stekande hett. Sedan kom kvällen 
och med den allt julgott som hör 
till en svensk jul ombord på ett 
svenskt fartyg, inte ens julgranen 
saknades. Så berättade hon för sina ' 
föräldrar, när hon härom dagen gjor_ J 
de en snabbvisit i föräldrahemmet i 
Skurup. 

Nu är hon åter ute på den blåa 
böljan. 

Det var under den gångna som
maren som den glada och pigga och 
mycket omtyckta flickan bestämde 
sig för att skaffa meriter för sitt 
kommande yrke. Hon önskade bli 
kallskänka och tog anställning som 
skeppskocka och det gick alldeles 
utmärkt. Nu har hon för att få and
ra meriter tagit anställning som 
"passopp" i befälsmässen. 

Hon seglade först en tur med 
Grängesbergsbolagets A v af ors till 
Amerika. Nu har hon tagit anställ
ning på Broströms Maltesholm och 
har varit över i V era Cruz i Mexiko 
och är nu på väg över till samma 
fjärran nejder igen. 

Salistänkt SkurupstiiCKa pa 18 år, 

Margareta Larsson, har gjorl en 

första visit hemma i Skurup ef

ter sina färder fram och iller 

över Atlanten. 

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

l(io~kbygge för l 00.000 
vid Sl~urups Erikstorg 

Frågan om vem som skall ha kios
ken har ännu inte avgjorts ännu. Det 
kommer att ske beslut härom vid 
senare tidpunkt. 

100.000 kr kommer kiosken vid 
Erikstorget i Skurup att kosta. Bygg
naden kommer upp inom den när
maste tiden. Om någon månad räk
nar man med att byggandet skall 
börja. Det skall i bygget ges plats 
både för korvförsäljning, konfekty'r 1-IERREST AD 
och tidningsavdelning. · 

Yrkesorientering, hälsolära, sjuk- I kursens yrkesorientering nämnes Hittills har det stått två kiosker på KöPINGEBRO BRIDGEKLUBB 

vårdslära, barnavårdslära, åldrings- att den skall berätta om hälso- och t0rget. Det är aktuellt med gatuänd- har spelat förs ta omg. i . klubbmäs-

. vårdslära, anatomi och fysiologi, sjukvårdens organisation och admi- ringar och det planerade bygget skall 

psykologi, salnhällslära, familjekun- nistration samt olika personalgrup- resas längre in, i förhållande till de terskapet för par där ,-esultaten blev: 

skap, svenska, matematik, teckning, per. nuvarande kioskernas placering. l. C. Nilsson - K. Nilsson, 126, 

slöjd, musik ~h g~astik står på Den skall presentera de möjlighe- 2. · J. öhrstrand - K. Larsson, 124, 

s7hemll:~ och Vlda~e forek?mmer som ter till utbildning inom vårdyrkena: 3. H. Nilsson - Kj. Persson, 123, 4. 

ti~vals~en fyslk, kenu och ma- sjukvårdsbiträden, undersköterskor, RYDSGÅRD '1;'. Feuk - Molin, 120, 5. V. Jöns-

skmsknvnmg. · sjuksköterskor, sjukvårdsassitenter, .. son - T. Mårtensson, H8, 6. S. Ols- 1 

Kursen ger en orientering om de sjukgymnaster, arbetsterapeuter, fot- Rydsgårds Roda korskrets son - A. Persson, 114, 7. R. Hallin -

o_lika vårdgrenar ocJ: utbildningsm?j- vårdsspeciaFste.r, pe;sonal till b~rn- bör"ar sin verksamhet för aret med L. Ni~on , 99. 8. G. Knutsson - A. 

hgheter som står till buds på olika anstalter, aldrmgsvard, mentalsJUk- bl ts öte . H t 11 G .. f . R d Ander,,on. 95, 9. G. Isacss~n - S. 

områden och den är öppen inte en- vård, social hemhjälp och annat. l ga~r~ 1nd gp!n d~ e 7 f ~s 
1kJ '14 Y s-~ Ls:1csson, 86, 10 H Lövberg - B. 

bart för flickor - men den som bör- studiebesök sker på olika sjuk- m a n e r. · Andersson, 75. På tisdag spelar klub

jade i går i Skurup var dock helt vårdsinrättningar samt institutioner Gamla såväl som nya medlemmar ben hemrna mot S .. J Ystad på Kam-

kvinnlig. av annat slag. hjärtligt välkomna. panjehemme>t !kl. 19. . 



Smedmäster i Björnakroken 

DET HÄNDER 
l MALMÖ 

, har smedja, lantbruk och dju'r 

Teater 

Det är något alldeles särskilt 
med gantia smedjor. över dörren 
hänger hästskon och talar om att 
den med sitt tecken lovar lycka och 
framgång. Inne i smedjan finns 
där den odefinierbara, trivsamma 
stänmingen. Den talar med ,alla si

STORA TEATERN kl. 20.00 Konsert. na verktyg, städet, arbetsbänken, 
härden och raderna av verktyg om 

fslo kunnandet i det gamla fina smed-

ALCAZAR: Greppet. mästaryrket. 
AVENY: Pang i bygget. Det är väl helt självklart att smed-
CENTRUM: Kyss mej dumbom månd. jan blev något av samlingspunkten 

-onsd., Frankensteins förbannelse i bygden. Hela denna behagfulla at
fred.-sönd. rnasfär mötte SkD vid ett besök hos 

FONTÄNEN: Tjorven och Skrållan. smedmästare Johan Jönsson i Björ-
GRAND: Sjutton. nakroken i Slimminge. Mäster är på 
GöTA: Arizona Riders. sitt 88:e år och brukar endast någon 
METROPOL: Vår man i Istanbul. enstaka gång gå in i smedjan och 
PALLADIUM: Med förbundna ögon. hjälpa sonen Nils med smidet. Det 
PLAZA: Indian Killer. är när släggan skall svingas för nå-
RIO: Katie Elders fyra söner. gon järnring. För sådant måste man 
ROYAL: Mannen från Nasaret. som känt vara två. Det går inte att 
SAGA: Lord Jim. klara av ensam. 
SCANIA: Askbollen. Smedjan är gammal. Hur gammal 
SMULTRONSTÄLLET: Zorba. kan väl ingen säga något bestämt 
SöDRAN: Huller om buller. om. Den sär säkerligen sina hundra 
VICTORIA: En yankee slår till. år, kanske mera. 

- Jag är född . i Nyåkra men 
Utställningar smedyrket lärde jag i Hörby hos 

TEKNISKA MUSEET: Fartygsmo- Lundberg, säger mäster J o h a n 
Jönsson. Jag var inte mer än 

deller ur egna och Malmö siö- 16 å:i' den gången. Sedan skulle man 
fartsförenings samtingar ut och arbeta gesäll. Det skulle vara 

GALERIE ANDERS:EN: Dagl. kl. flera platser som man skulle arbeta 
12.®--17.30. och lära sig på. För min del blev 

DE UNGAS ARTOTEK, Föreningsg. det bl. a. Krageholm, Alnarp, Fosie 
12: Unga bildstormare. och Anderslöv innan de åren var 

GALLERI THALIA, stadsteatern: över. De tog slut när jag kom hit. 
Tage Evald Nilsson, Brita Jönsson. Jag köpte nämligen smedjan här. Det 

GALERIE LEGER, Torvgat. 3: Sex + var 1904. Nu "stökar" jag mest hem-
En, Ung konst. T. o. m. 3 febr. ma i köket och så tittar jag- till häs-

LIMHAMNS MUSEUM: <Soldattor- ten och djuren i övrigt n ågon gång, 
pet) l serien Limhamnsindustrier, 
Utställning av "Rosengrens gjuteri" 
öppet lörd.-r-sönd. 13-16. Onsd. 
18-20. 

MALMö MUSEUM: Utställning av 
rumänsk folkkonst t. o. m. 31 jan. 

LILLA KONSTSALONGEN, Fersens 
väg: Gerhard Nordström, t. o. m. 
2 februari. · 

MALMö STADSBIBLIOTEK: Stora 
entrehallen. Astronomi och rymd
fart, t. o. m. 5 februari . • · 

FORM I MALMö, Stadiongatan: Kin
nasand visar inredningstextil, en 
utställningside av Timo Sarpaneva. 
19 jan.-21 febr. Öppet alla dagar 

säger han. Det är sonen som står 
för smidet. 

- Än är det en Ile! del arbete i 
smedjan. Folk kommer och önskar 
få reparerat olika saker. Har man 
arbetat i lantbruket och med dju
ren vid sidan om, så har man fullt 
dagsverke, konstaterar hr Nils Jöns
son, då han står och arbetar med 
ett par pinnar till en harv. 

utom månd. 12-16. 
Vad ska vi hitt~ J.?å. 

Vi har häst här i vårt småbruk 
och det finns också en del hästar 
runt i trakten. Någon har de;n en
bart för lättare körslor, andra håller 
sig med fölston. Man skor inte häs
tarna så mycket som tidigare, men 
någon gång varje vecka kommer 
folk som vill ha hovarna omsedda på 

~egi!la Iva.rs- sina hästar. 

Mäster Johan Jönsson går på sitt 88 :e och hjälper bara någon en

staka gång sin son med arbetet i smedjan. 

f 



;Föreningsrörelse - samverkan 

behandlades vid. skurupskurs 
Boken "Utveckling i Sam verkan" diskuteras ingående vid en 

tvådagars knrs på lantbruksskolan l Skurup som började i går. Jord

brukets föreningsnämnd i Malmö och lantbruksförbundet står för 

1·egin. Liknande samlingar och diskussioner har arrangerats tidigare 

i vinter i andm delar av landet och serien håller nu på att avsht

tas. Samlingen för det andra skånelänet kommer inom kort. 

Under gårdagen diskuterade man industr ier gör. Sker in te detta inne-

sådana frågor som " Vi har under bär del att medlemmarna får dras 

senare år fått en allt bättre teknik, med sämre betalning för vad man 

men kommer tekniken att förbätt - levererar. 

ras lika snabbt under den närmas-

te fram tiden?" FÄRRE KOR -

Vad innebär i så fall detta . Måste FLER SVIN 

föreningarna bli . än större, h w· be- [ Den 80-procentiga försörjningsgra

ror dei pl.a. kap1tal•behovet och per- den berörde även talaren i förbigåen-

sonalpolitiken '( · de. 

l Före~ingarna av i dag mås·ie klara Skall man gå in fö1· denna inne-

en vald.Jg ~angd uppglfte.r . Hur kom- bär det mycket. Näs·tan alla lant

' mer forenmgen 1 fram tiden att ar- bruken norr om~ Värmland-Gävle

' beta? . borg kanske måste lägga ner och 

.TJSdagens .Program mleddes med vi kommer ner i 2,3---2,4 milj. held.-

haLm:ngsan.forande av ledamoten 1 ar. Han presenterade även progno

J forenmgsnamnden, .. la~dstmgsman serna för djurstammen. Korna blir 

1 Sune He1mansson, Kavlmge. Rek tor färre, från 1,2 milj kor 1961 till kan

l Gunnar Knutsson halsade deltagar - ske inte mer än 700 000 kor v? r 1975. 

l 
na välkomna till lantbru•ksskol<an . Svinen kanske däre~ot ko~er att 

. Adgbronkont1ie tlicd. ! nge L etdJt·e flrå]nl under samma tid öka från 2 milj. Sittande fr . v.: godsiig . Olof Alwen, Torsjö, Sean, frih. Hans Rlt1'nel, 

J~r. ru e s u re nmg.>mstt u m .~c - till 2,2 m ilj . och hönsen räk.na. r man 

nmgstalade. Han gav en framstall- kommer att vara som hrttllls 7 3 · öved.~kloster, Skånes slcogsägarefö,·ening, Sven L jung, Jordbrukets för-

ning över ämnet "Utveckling i sam- J mil:i. säkringsbolag, Algot Landgren, Skånes äggcentraL Stående jr. v.: .fan 

verkan'> Han . k~nstaterade. att .bo-l Fåren kornmer m i bilden. Kan E. Olsson, Bm.,.by, repr. Ungdomskontakt, Mogels Jörgensson, Alnarp, 

ken bl1r stud;ec11·kel maienal na~ta: de inte vara ett alternativ till de RLF, rekt. Gunnar Knutsson, Lantbruksskolan .Sicp samt Sone Het-

sasong . . Man vtll dock r:ectan nu for/ nedlagda lantbruken? M,an tippar har· mansson, Malmcihns låns centralkassa. 

ledare mom en rad gebti presePte•:a E 1 dknmg från 134.000 tiH ca 500.000 l 
de aktueHa problemen med den:. vd får. Utvecklingen mot större enhe- talet dellagarna diskuterade de pre- Vad är det som. kan få det svårt 

denna sene av kursr landet over. ter är påtaglig mom svinprod'uk- senterade problemen i tre olika grup- med den nuvarande stl"llk!turen. Det 

l SNEGLA PA INDUSTRIER lionen . l per och 'som avslutning redovisades nämnes mjölkproduktionen och jord-

. 

Redan har en stor ökning skett. vad man kommit fra m till i gruppe~7 brukets struktur. Man kommer även 

' - Utvecklingen skrider fort. Det 3.3 svinhus producerade 1958 12 pro- na. titt tala om bekymmer vid insamling 

l kommer säkerli~en a:t gå än fortare cent av _produktionen, Hl64 klarade 1 F"' ren· a . h f· f d b<·- 'av mjölken, fö.rä<il'ingen av mjö~k~n 

l t framliden. V1 maste sne!!la på 61)0 av 21 procent. Alla tecken talar · 0 m,ama ov .ram 1 en : och manknadsförenmgen av meJen-

i industrien, sade hr L edje. Där slår för att de större enheterna kommer hand!~ . _Y~1 .. ~ag~b p~ogram. ~ ~~å - produkterna. Även frågor inom öv-

1 

man samm an. Det är många fa\l:torer inom hönsnäringen och även vad sen.. :re 01 . :. • ernqvJs, ... n riga branscher kommer att beröras 

som talar för denna utveckling. Kon- gäller mjölkproduktionen, gissade ta- s;a.~nge~ Slaktenfo:bund, sam ~. fote -. vid diskussionen. 

kiDTensen hårdnar kapitalkost- laren. h d-rr.e for Svenska Lantm~nr;en~ 

naderna stiger man ~åste i produk- Agronom Nils-Bertil Wickberg från Rtksför;bun.~ ~h Svenska. MeJene:;·l-----------------

1 

tionen ;;å in för de långa serierna, ADO talade över ämnet "Bakgrunds- nas Rlk.<.fOlenmg kot;nmet att ffie.\k' b 
man måste forska, man måste ha faktorer och u tvecklingstendenser och verlka. Man kommer aven. a~~ du>kiJ1 j /_ 
en modern marknadsföring och vi-j om "Föreningarnas framtida uppgif- tera hur de~a~t~':· skaU ga VIda,~·~ l). ~/V 

dare måste man av strategiska skäl ter - fun ktionsuppdelning". med lokala mrlladJV. Inledare b,~r , (/J 

lägga om och gå samman. 
agronom Lars WJCknertz från lan t-l 

Han talade även om vad långtid~- STORA KRAV bruksforbundet. / 

l
utredningen hade att komma med. - Stora krav ställes för ledama , FUSION PA lAPE,

1 

TEN s 
Den hade fram till 1970 kommit a:v de oli-ka föreningsföretagen, sade 

fram till ett arbetskraftsbehov som hr Wickberg bl.a. Föreningarna m åste Den kanske mestt akotuella käpn-

1 ökar med 350.000 människor. Dry.gt även söka samordning av olika ar- hästen: fusionen ;konpner även ätt 

l 
häliten av denna mängd kan man l belsuppgifter på a1la pl;m som det diskuteras. Man slta11 diskutera den 

skaffa fram. ger en eller flera fördelar. i .detta synnerligen delikata upplägg-

F öreningsrörelsens industrier mås- De aktuella problemen blev sena- nmg: vad kan man göra mot en 

te byggas ut i takt med vad andra re föremål för grupparbete. De 25- förening som sidsteppar en fusion. 



l Trädgårdsmästeri 
blir gata i Skurup 

Trädgårdsmästare Tage Löwgren mol fonden av arbetande g räv
maskiner. 

Löwgrens tidigare trädgårdsmäs- ren bodde i under sina uppehåll i teri i Skul'Up håller på att göra samhället U<:ommer även vad det Ii-sorti. Köpingen drar fram ledning-
1 
,d;;e~r~i,:,fa:r::_:'<>~z:.':o:n~·e:'n~. ____ ____ _! ar och vad det lider gata genom l_. 

den tidigare trädgårdsanläggningen. 
En gång i tiden gästspelade för-

fatta•ren .A.ugust ·Strindbel'g i S'km,up. 
Han var här och hälsade på siill 
författarvän. 

Ruset som den berömde författa -

DET HÄNDER I DAG! 
O Rydsgårds pensionärsförening hål

ler årsmöte på Rydsgårds Gäsfis 
kl. 14. 

O Jordbrukets föreningsnämnd 
Malmö anordnar på Skurups lant
bruksskola kl. 13 en diskussion om 
"Jordbruket inför framtiden". Dis
kussionsinledare är agr. lic. Paul 
Grabö, RLF, sekr. Claes-Erik 
Odhner, LO, och redaktör Valter 
Erson, Sveriges Lantbruksförbund. 

B t-match 
medrobot 

Tage Flisberg demonstrerar ro
bolen för fr. v. Valdemar Val
demarsson och deltern Elisabeth 
samt Otto Andersson och Sven 

ljunggren. 

.Legenda'!:iske bt-mästaren Tage 
Flisberg gastspelade på tisdagen i 
Skurup. Med i bagaget hade han bl. a. 

1 ~~ ;robot. Den · klarade av 74 bollar 

I
l mmuten. Det låter otroligt att klara 
något sådant men mångfaldige svens
ke mästaren Tage Flisberg visade in
för det bordtenniskunniga och in
tresserade Skurup att det går för sig. , 

l Samlingen ~ed Tage Flisberg blev : 
en mycket stimulerande stund för ; 
alla bt-spelarna i samhället och spor-~ 
ten fick en rejäl puff framåt. 



l 

Det är· inte som förr med bio 
Gammal yrkesman ,Ser tillhaka 

Talar man om film O'ch nämner ärtalet 1919 - så låter det mycket 

länge sedan. Det är det också. 

- Det har gått mänga epok~r biografhistoria sedan den gängen. 

stumfilmen har kommit och gått. Pianospelaren och violinisten som 

medagerande vid bioföreställningar har för länge sedan gjort sorti. 

Det har även den stora publiken. Den var lika stor som· det fanns 

antalet sittplatser till. 

Fabrikör A n d. S. T h u Ii n i 
Skurup berättar om vad han varit 
med om. Han började som företagare 
i Skurup redan 1911. Entren som 
företagare gjorde han som urmakeri
man. Sedan har det även blivit opti
ker- och guldsmedsverksamhet. 

Och så har han varit bioman. 
Det var det han började med 1919. 
Orsaken var ovanlig. Den driftige 

1 
företagaren råkade ut för en malör. 

1 Han gick på bio och löste första 
l plats. När han kom in var alla sitt
platserna redan upptagna - han fick 
nöja sig med en ståplats. - Jag be
stämde mig bums för att själv öppna 
en biograf. Ett magasin gjordes om 
och blev en utmärkt biograf. 

GLANSAR 
Det var bions glansår som stod för 

dörren. stumfilmen drog folk. Det 
var 323 platser i salongen då som nu. 
Doo var alltid besa.tta vid föreställ
ningar. 

Särskilt mycket folk lockade de 
svenska filmerna. Nu är det helt 
motsatt: de svenska filmerna drar 
sämst. 

Under glansåren var biobesöken 
något som hela familjen gjorde till
sammans. 

- Nu är det mest de unga som 

l 
kommer och de är sällan mer än 
kanske 18-20 år gamla. 

TV TRÄNGER P Å 

Biografen i landsorten är hårt 
trängd. 

VILD-WEST BÄST 
Skall man tala om film och film

smak. 

- Man ser på TV. Där berättar 

man om de nya filmerna. Dem visar 

man i de stora städerna. 

Ringer man in och frågar: när 

kommer filmen till Skurup? Kan jag 

få visa den snart? Ack, nej säger man 

då där inne. Om två år kanske den 

hinner till Er. 

Och så går kanske de två åren och 

filmen visas och publiken kanske 

rynkar på näsan och säger. Den fil

men den har jag då sett för länge 

sedan. Den åkte jag in till Malmö och 

såg. När var nu det? Man funderar 

S . . Thulin har drivit biograf 

Skurup sen 1919. 

Efterträdaren Lennart Larsson och fabrikör Thulin vid filmprojektorn 

i maskinrummet. 

och gissar: tja, det är ett om inte två 
år sedan. 

Fabrikör Thulin hyrde inför sä
songsstarten för en tid sedan ut bio
grafen till sin maskinist sedan i bör
jan av 1940-talet. 

- Publiken är ganska fåtalig nu, 

säger denne, radiomannen Lennart 
Larsson - som känt även TV-man. 

FULLSPIKAT - NEJ 
Vanligen lockar en film från 20 till 

60 personer. Tiderna då det var full
spikat i salongen är för länge sedan 
förbi. 

BIO I SKURUP: Många storbiografägare har som 
känt lagt ner rader av biografer. 

Biorama visar på lördag och söndag Hur det går i framtiden vet man 

"Drömbrud för sex" med Shirley inte. Man talar om att folk vänder 

Mae Laine, Robert Mitchum, Paul åter till biograferna. De har" tröttnat 
Newman, Dean Martin, Gene Kelly, 
Bob Cummings och Dick van Dyke. på stugsittandet vid den egna T'l' 

En verkligt kvick, flott, friisig kome- apparaten. Det är väl en sanning so 

di. Den har överflöd av roliga situa- gäller kanske Malmö. Här har det 

tioner', är rolig och lyxig: inte märkts. Det är dock sällan att 
en film lockar så få som under tio 

Metropol visar under helgen "Rag-
gare på badstranden" med Oliver personer. Den omskrivna filmen Kat-

Reed, Barbara Ferris, J·ane Merrow, torna gjorde dock det- det var visst 

Harry Andrews och där The Sear- åtta personer den lockade. 
chers sjunger och The Rocking Ber- Det stora slaget mot bion kom när 

ries spelar. Det är en film om rag- TV började. Sedan har det inte bli
gare som hade sporten: jakt på bru- vit något stÖlTe av med bio. 

- Tja, då får jag bekänna att jag 
tyckt bäst om Wi!d West. 

-Det är den sortens film som tidi
gare genom alla åren dragit den 
trogna och stora publiken. Folk har 
gillat den sortens film, säger hr 
Thulin. 

dar. Hårda killar och snygga brudar När man var yngre såg man själv
är komponenterna i filmen. 

------~---------===~====~=~~====1 fallet filmerna. Men inte nu längre, 
det är kanske något år sedan jag 
senast tittade på en film, konstaterar 

Det kostade l kr att gå på bio i 
den gamla goda tiden. Tidigare under 
en lång epok var priset för tarnbil
jetten 40 öre. 

- Nu kostar det 3: 50 kr att gå p! 
bio i Skurup. 

De första åren var det inte någon 
nöjesskatt. Vad det led kom det med 
en första tioöring i skatt. 

De första åren var det två före
ställp.ingar' i veckan. Någon gång 
kom det en verklig publikdr;igai'e 
och då fick man köra extrafilmer på 
bl. a. söndagarna. -Det låter sällsamt 
att tänka tillbaka på den tiden. Folk 
stod träget och väntade på att kom
ma in på söndagskvällens extraföre
,ställning. Den kördes från kl. 22 till 
24 på kvällen. Det var då det. 

nu 82-årige fabrikör 'Thulin. 



DUMPNINGAR 
Omställningsförhållanden har varit 

stora. Det har de varit och är över 
allt i alla länder då något sådant 
sker framhöll talaren bl. a. Omställ-

1 ni ng en stöter på en tröghetsfaktor. 
Man inför regleringar. Det blir över
produktion på varan. Utbud med 
dumpningar kommer in i bilden. 
Kort sagt: Situationen blir den vi 
har nu. 

Lantbruksmöte i Skurup: 
''Pajaseri- akademiskt trams'' 

Somliaa anser att den nation kla
rar sig"' bäst som "kan behålla sitt 
jordbruk så länge som möjligt h~t j 
utan nedbantning. Det är alldeles f~ 
sade talarei. Man skall inte dämma 
upp utan stödja övergången och 
hjälpa dem som går över till andra 
verksamhetsområden. Vi måste kort 
och gott se som en förebild järnha':': 
teringen i vårt . land. Den har for 
länge sedan tagit på sig den modei'na 
strukturrocken. Tidigare fanns det 
järnbruk nästan · i varje by. öv~r
gången till de större enheterna bJöd 
på många problem. Det är mår;~a 
problem med övergången då det gal
ler lantbruket. 

Talaren berörde även den påtalade 
nerbantningen av självförsörjnings
graden från nu c:a 90-95 till 80 pro
cent. Det innebär att vi i viss omfatt
ning måste köpa livsmedel från an
dra länder. Skall vi ta mat från an
dra folk som svälter, har många då 
frågat sig. Till detta är då enbart att 
säga att företrädare för u-länderna 
säger: 

- Vi har mat att sälja. Köp våra 
livsmedel och ge oss maskiner och 
experter i stället. · På så sätt kan vi 

Fr. v. dir. C. V. Lassen, sekr. Claes-Erik Odhner, lantbr. Frans Andersson, Bussjö, red. Valter Erson, 

Sv. Lantbruksförbund, och agr. lic. P~ul Grabö, RLF .' 

l bygga upp vårt land, vår industri 
och även höja standarden i övrigt. 

1 Vi kan visserligen sända ut vårt 
överskott av livsmedel till dem, men 

lvi hjälper dem i det långa loppet 
bäst om vi låter vår svenska arbets
kra.t arbeta med maskinerna för att 
bistå dem i u-länderna. . t n 

Dr Odhner utvec:dade senare även M {-/ · 
begreppet den 80-procentiga själv- // l 

försörjningen. Han anförde att den l b 
räcker för att klara försörjningen av ~ / (J 
medicinska skäl under en avspärr- 17] ' 
ni ng. 

De gårc.ar som kräver de största (}J 
insatserna för produktionen vill han 

Närmare 400 män och en kvinna 
bänkade sig i Skurups lantbruks
skola i går. Jordbrukets förenings
nämnd tillsammans med Skurups 
lantbruksskola arrangerade en stor 
diskussion. Temat var Jordbruket 
inför framtiden. Inledningstalare 
var agr. lic. Paul Grabö från RLF, 
sekr. dr Claes-Erik Odhner från 
LO och red. Valter Erson från 
Lantbruksförbundet. 

Den pågående jordbruksutredningen 
lade sin skugga över diskussionen. 
Den blev inte så uddig som många 
hade väntat sig den. 

den säkert kommer att klara den här 
krisen som så många tidigare. 

4 TIMMARS DISKUSSION 
över fyra timmar diskuterade 

man frågorna. Landstingsmannen 

Frans Andersson i Bussjö öppnade 
mötet och ledde sedan diskussionen. 
Diskussionen om jordbruket har va
rit intensivare än kanske något annat 
sade han bl. a. inledningsvis. 

Sekr. Odhner gav en översikt över 
utvecklingen 'sådan han såg dert. Un
der förra seklet såg man på jordbru-

lägga ner. Det finns gårdar som skul- - Jag är besviken på vad jag fått 
le behöva mer än dubbelt så myc- höra. ~ag kastade bort dyrbar tid ket som dess möjligheter att klara 
ket betalt för sina produkter för att för att komma hit och lyssna. Det av försörjningen och ge sysselsätt-

1 
lk··nna täcka sina produk~ionskost- d k · 1930 l ~ har då inte_ varit annat än pajaseri ning. Men sedan kom ti en rmg l 
nader. och akademiskt trams menade en av 1 med vändpunkten. De senaste 20 

INTE ENIGA deltagarna. . . . .. årens fulla sysselsättning har gjort l 
G b .. f • RLF trodde Dr Odhner ralJerade med s1g SJalv d å . db k t .. 

Agr. lic. ra 0 ran · och tackade vid avslutningen på pa- en nya synen P JOr ru e an 
Si' g fo"rstå att den J. ordbruksutredmng k t v· å t . db jasarnas vägnar för vad man fått mera mar an . 1 m s e se JOr ru
som är under arbete inte kommer 
att bli ett aktstycke där ledamöter- framföra. ket som ett långsiktigt strukturpro-

s k h d Odh t l d tt blem. Tidigare arbetade 70 människor 
na i utredningen är eniga. e r. oc r ner a a e om a 

Talaren frågade bl. a. hur man jordbruket måste vandra samma väg i landet av 100 i, lantbruket. Tiden 
tänkt sig oeträffande avfolknings- som järnhanteringen i vårt land ti- kring 1930 var det 35--41! kvar av dem 
bygderna. Skall jordbruken överges digare gått. Vi måste sikta in på en i lantbruket. Nu är det inte mer än 
betyder det mycket. Vi måst_e ha !långsiktig strukturförändring. 8 av de hundra kvar i lantbruket. 

\
människor kvar i _byg~erl";a for att 1 Men hur skall det gå under det Skall man gissa sig till hur det är 
kunna säkra samhällsb1ldmngen. man är på väg med denna föränd-

1 Talaren konrtaterade att det är . ring. Skall lantbruket svältas ut? om kanske 15-20 år så är det inte 
väldigt mycket som läckt ut från j Kan ni .ge receptet på hur man ban- mer än kanske 2-2,5 procent som då 
vad man kommit fram till under · tar och är välmående på samma är verksamma i lantbruket. Det gäl-

1arbetet med jordbruksutredningen. \ gång. Det kunde nu inte LO-mannen. ler om man skall tillämpa den ak-

lom hur man tänkt sig förhållandena -
1 

Även Lantbruksförbundets red. 11 ... 1 f" .. · · · tue a 80-procentiga SJa v orsorJnmgs-
i de avfolkade bygderna har det mte Erson var inne på temat med den 

f å d graden. 
1läckt ut något om. Spefullt r ga e glesnande landsbygden. Hur skall vi L::=:.:_ __________ _ 
talaren: Kanske är det något i jord- ha det? 
bruksu·;,redninge:t som varit föremål - Tror ni att det blir billigare att l 
för diskussion som in,te h<. läckt ut. låta folk arbeta enbart med att hålla l 

D. k · fter inledningstalar- . 1 
!.S usswnen e . . . bygderna öppna. Man har gjor,t så 11 

na inleddes av hr Edvm Nilsson och Siljansbygden. - l 
det var denne som ansåg at~ vad han l 
fått del av inte var på romsta _satt 

0 
df h Andersson avslutade med SKANSENBöNDER j 

· de Han ville ha praktiska l r · r n 
1mponeran · få . d tt konstatera att frågan som ma ~Dr Odhner raljerade mera och frå- 1 
redogorelse1:. Det han t~ vara me ~iskuterat var stor. Han ansåg dock ~ade om red. Erson vill att vi skulle f 
om vm·. paJo.sen, tyckte .. a~. d tt l tt livskraften i modernäringen var 1a kvar en sorts Skansenbönder eller 

Godsagare Hageman~ 0~ a e a a D klarar säkert denna ut- 'knande. 
f 'tt skulle få kopa Jord. Han j stor. en .. . • . 

?,lan ; 1 .. vveckling av 1 veckling som farestår liksom manga ' Ordf. var landstingsman Frans An-
o~k~ ~ ;~:; oc~n stö~ åt en ex ten- \ man redan passerat. ersson i Bussjö och han samman- l 
s. or ~s Y d . fattade det hela med att påtala att 

1 
s1v kott ro u livskraften i jordbruket och särskilt 

då familjejordbruket är sådan att 



Målsättningen för SLMA, som , 
de senaste .fem ären fördubblat 
sin omsättning till ca. 85 milj 
kr, är en eflektiv servlceorga 
nisation i de 16 verkstädern 
runt om 1 provinsen. För att 
tillfredsställa det framtida be 
hovet av kva.llflcerade mekani
ker vid anläggningarna bar 
man tagit lnltlatlvet till en in 
byggd verkstadsskola vid 
SLMA t Skurup, framhöll dis
ponent Stlg NUsson vid den för
sta kursens öppnande.· Grund
utbUdningen omfattar tva\ äl' 
och av tjugo sökande har elv~ 
elever antagits. De erhåller lön 
1mder hela utbildningstiden, oc 
mat och logi ordnas genom 
SLMAs försorg. 

Yrkeslärare Bengt Attlehed med premiärelev erna vid BLMA verk8tadsskola i Bkurup. Praktik och teori 

SLMA i unikt salnarbete vid 
kurs för lantbruksinekaniker 

! · Den praktiska utbildningen för
läggs till SLMAs maskinverkstad 
l Skurup och den omfattar 36 
timmar per vecka, omtalade rek
tor Lindström. · Teorin syftar till 
en allmän kunskap om de olika 
verktygens och maskinernas hand
havande och skötsel. Vidare före
kommer allmänbildande ämnen 
såsom matematik, yrkesritning, 
materiallära, verktygs- och ma
skinlära, svenska språket, arbe
tarskydd, samhällslära m m . 

SkAm:ka Lantmännens Ma- april-juni, då eleverna undervi
skin AB, SLMA, ä.r en av sas i jordbearbetning och de ma
de föreningar 1 landet som skiner som hör ihop med vårbru
engagerar sig 1 utbildning ket för bearbetning , sådd, ogräs-

och insektsbekämpning etc. Den för att därmed söka. tryg-
andra perioden förläggs till hös-

ga det framtida. behovet ten varvid man skall behandla 
av verksta.dspersona.l. Man maskiner och metoder i samband 
har l Skurup gått tlllsam- med skörden. 
mans med lantbruksskolan De som inte kunde komma med 
samt kommunens grund- och i den första kursen har en ny 
yl"kesskolor. chans till hösten, då det är me
Den unika utbildningen presen- ningen att starta en andra kurs 

terades häromdagen av disponent för den mycket viktiga utbildning
sug Nilsson och ingenjör L G en till lantbruksmekaniker. 
Winberg frän SLMA, rektorerna 
F Ekebrand och Herluv .. Lind- Elever under första läsåret om 41 
ström, Skurup, samt lantbruks- arbetsveckor ä r föl jande ynglingar: 
skolans representanter landstings- Hans Ander sson, Vismarlöv, Alf Da-

1råqet Stig F Hansson, önnarp, vidsson, Mag la r p, Mats F orsberg, 
och rektor Gunnar Knutsson. Skivarp, Ander s Fredriksson, Onalim 
Bland de närvarande märktes da, Bengt Hedin, ö Grevie, Bengt 
också vice ordföranden i Skurups J önsson, Skurup, Jan E Lindström, 
skolstyrelse lantbrukare Gunnar Löder 11p, Bo 'Månsson, Bröddarp, Leif
Hansson, SLMAs platschef Sture Ake Nilsson, Hammenhög, Lars Pers
Andersson och yrkeslärare Bengt son, D ybecksgård , samt Gert Alcesson, · 
Attlehed. 1 Skäne Tranås. Ex 

Nöjda över den nya kursen är 
fr v i f rämre raden skolstyrel 
sens ordför ande Gunnar Hans
son, ingenjör Lars G Winberg, 
M almö, rektor Herlut Lind
ström, disponent BUg Nilsson, 
Malmö, di.!lponent Bture Anders-

son och Bengt Attlehed. 

Under sex veckor sker under-! 
visningen vid Skurups lant
bruksskola l anslutning till vår
och höstbruket, da\ eleverna kan 
blbrlngM praktisk kännedom 
om de ollka. maskinernas sköt
sel och l någon mån aktuella 
reparationer. För. utbildningen l 
svetsning används lantbruks
skolans för detta. i!.nclamål väl 
utrustade lokaler. 

om de goda utbildningsresur
serna vid såväl yrkesskolan som 
SLMAs nya verkstad erinrade 
lantbrukare Gunnar Hansson. 
skolstyrelsen i Skurup väntar sig 
också mycket av samarbetet med 
säväl Ma&kinbolaget ' som lant
bruksskolan. Yrkesundervisningen 
pä SLMA leds av yrkeslärare 
Bengt Attlehed. 

V år- och höstpraktik 
• / ~ 1 Av de praktiska sexveckorskur-

Ir { h a/VI 1 serna vid lantbruksskolan infaller 
/l t tnJ-~ l lt 1törsta perioden under månaderna 

• I;t,...~ 1 '(J/IV 
f~v~''F"' ~ 0 ;) ~ l 

Premiäreleverna Alf D avidsson, Trelleborg, och A nders F redriks
son, Onslunda, ser på när verkstadsarbetare Kjell A dolfsson, Bku

rup, smärglar underredet till en vagn. 



Skräddare sedan 
V alpen Dolly var elt enda glatt och sprakande 

yrväder av leYn.adsl~Ista. Husse har den rätta triv

samma glimten j ögonvrån. Han är glad och vänlig 

och mötet med honom visar att man möter en man 

som trivs med tillvaron och med sitt yrke. 

Just nu kan han fira något mycket ovanligt: 20-

årsjubi]eum som pensionär och yrkesman på samrna 

gång. I yrket har han YariL sedan tonåren och det är 

72 år sedan. 

Just nu går han p sitt åttiosjunde 
år. Denne glade och trevlige mäster 
som detta handlar om är skräddar
mästare B e n g t L i n rl e n i Lind by 
by söder om Skurup. SkD besökte 
honom och han berättade hur det var 
i gamla tider. 

Det var mycket .trevligt han hade 
att berätta. 

- Det var sannerligen inte enbart 
kronans karler som höll sig med 
<iet skicket och fasonen att de skulle 
byta namn. Så var det även bland 
skräddargesällerna på den tiden jag 
var det, säger skräddarmästare Lin
den. 

Jag hette Bengtsson, men när jag 
blev gesäll fick jag byta om och 
~~alla mig Linden och det •är ju ett 
rejält namn det ocksii. 

Det var 1894 jag började i yrket. 

Gesäll blev jag färdigutbildad till 
efter den vanliga tiden av tre år. 

. Ut och vandra 

Var man sedan klar, skulle man 
ut och vandra. Jag arbetade i V. Vem
Illenhög och Malmö och så skulle 
man dit alla gesäller skulle till här 
från Skåne: till Köpenhamn. 

- Dit skulle alla om de så skulle 
krypa dit, säger mäster Linden. 

ien innan det var dags att lägga trå
den och nålen och måttbandet på 
bordet och vila upp sig till nästa 
länga arbetsdag. 

Ingen gesä1lön , 

I gamla tider hade j ag ä ven ett 
par gesäller. De första fick jag 1911. 
Som gesäll fick man ingen lön. 

- Jag gick i lära i tre år och fick 
man någonting så var det kanske 

någon slant då och då. Under mina 
tre år i yrket fick jag sammanlagt 
15 kro)'lor. 

Som skräddare fick man först 50 

öre pr dag. Lönen steg därefter. Den 
blev en krona stor om dagen och 
snart 1.50 Utbildade skräddare hade 
2()-25 kr i veckan på den tiden jag 
började ta in gesäller. Daglönen på 
lan tbruket på den tid!m var ungefär 

1.50. 
Snus skulle en och annan bruka. 

Den kostad.e 5 öre struten, men det 
var gesäller för unga att bruka i 
gamla tider, säger mäster. Det var 
nu litet olika med snusandet, allt 

efter tycke och smak. Än har som 
sagt mäster trots sina 72 år i yrket 

inlc lagt av. 
- Jag skulle bara ·höra om det är 

klart, säger en kund som tittar in 
just under Sk.D:s besök. 

- De är inte pressade än, säger 
hr Linden och återgår till reparatio

nen av det han höll på med. 
Senast jag gjorde en kostym? 

72 o ar berättar ... 

Mäster har varit yrket 72 år. 

Svenskarna var omtyckta och ef
terfrågade där borta ; Köpenhamns

skrädderierna. De fick anställning ge
nast och j ag var där t v å säsonger. 
Vad det led tog gesällåren slut och 
de slutade för hr Lindens del 1909. 
Då slog jag mig ner här och Lindby 
har jag sedan varit trogen. 

- Tja, på beställning är det länge · ~--------------
--------------__.! 

- Det kan vara ett tvunget yrke 
också, man måste sitta där och sy. 
I den gamla tiden började man i ti
diga ottan. Klockan hade kanske inte 
blivit mer an 6 på morgonen. Sedan 
sydde man hela dagen och kvällen 
<'Ch klockan kanske blev 10 på kväl-

sedan, men annars är det inte så 
länge sedan. Förra året sydde jag 
en kostym till mig själv. 

Det var inte enbart kostymer som 
syddes här. Även en mängd dräkter 
fick man beställning på och under 
vissa perioder så hade man minst lika 
mycket - kanske än mer - att göra 
med damskrädderi. 

-G-( 



HÄNDER I DAG ! 

O Vi dansar igen på Skurups Hotell 

i dag kl. 20.00. skurupsortens 

CUF-avdelning står för an·ange

manget. Prisutdelning sker i pau

sen i dansen. Sparklubbsuppbörd . 

MedlemskontrolL 
O Lösöreauktion hos lantbrukare 

Arthur Nilsson, ö stergård, Skurup 

då bl. a. 12 nötkreatur klubbas l 
bort. 

O MHF arrangerar isbanekörning 

på Svaneholmssjön tiden kl. 12-

16.30 i dag och i morgon under 

förutsättning att isen är tillräck

ligt stark för att godkännas under 

lördagen av polismyndigheten. 

HÄNDER I MORGON 

SöNDAG ! 

O Skurups Folkets Park söndag ZQ-

24 maskerad'. Fullt maskerade får 

fritt inträde. Berth Idoffs orkester 

med Barbro Thornell. 
O Biorama: Drömbrud för Sex. 

Metropol: Raggare på badstranden. 

Skurups pensionärsförening 

höll årsmöte på fredagskvällen i Fol

kets hus. Ordf. Johan Jönsson väl

komsttalade. Parentation hölls över 

13 medlemmar som under året av

lidit . 
Programmet upptog förhandlingar 

och därefter följde en filmförevis
ning. I styrelsen omvaldes ordf. Jo

han Jönsson. Däremot avböjde kassö
ren Alfred Persson återval. Han ha

de varit ledamot i styrelsen i inte 

Stort Skurupsintresse 

för l{.artläsa~konsten 

Fr. v. Kjell lsecsson, . Ken~eth Persson och Birgilla Olsson. 

Skurup kan visa upp något ovan

ligt och enastående. Det är många 

andra orter som gjort försök men 

Inte lyckats så utmärkt. 

Man har nu två säsonger på rad 

inom MHF-avdelningen arrangerat 

cirklar i kartläsning. Förra årets 

kurs samlade 15 och den kurs som 
är i gång har inte mindre än 17 

deltagare. 

l - Vi avslutar cirkeln med en bil
orientering, säger cirkelledaren 

K j e 11 I s a k s s o n för SkD. Ori

enteringen är öppen även för and· 

ra än deltagarna i kursen men den 

kommer att vara en nybörjarorien-

tering. ' 
Kursen orienterar även om MHF:s. 

tävlingsbestämmelser och reglemen

ten. Cirkeln fortgår med tio samling

ar om två timmar fördelade med sam
lingar varannan vecka. 

"' 



Jordbruket inför framtiden 
Jordbruket inför framtiden var 

ämnet för den intressanta diskus
sion som Jordbrukets· förenings
nämnd i Malmö häromdagen an
ordnade på Skurups lantbrukssko
la under mycket stor tillslutnbtg 
av lantbrukare och andra intresse
rade. Det blev en lång ooh givande 
diskussion som följde på tre in
ledningsanförande av agr. lic Paul 
Grabö, sekreterare Claes-Erik Odh
ner, LO och redaktör Valter Erson, 
Sveriges Lantbruksförbund. 
Inläggen från de näwarandes sida 

var många och till ett av · de in
tressantaste i diskussionen hörde bl. 
a, .professor To;rsten Gårdhunds. Om 
Själva sättet att angripa jordbruks
trogan är väl alla ense. Vår ·försörj,. 
ning med jordlbrruksprodukter bör ske Med vid diskussionen var .b l. a. fr. v. dir. C. V. Lassen, sekr. Cla~-
rned minsta möjliga uppo:ffiring av Erik O?hner, landslingsman Frans Andersson, red. Valler Erson och 
produktionsfa!ktorer och därmed till agr. lic. Paul Grabö, RLF. 
lägsta pris sade ·professor Gårdlund 

l 
bl.a Till hur stor del beror de mar-, avspärrningsri<sken. Vi är vidare av l rikespolitiska s'käl inledda strävande
ginel).a kostnadsförhållandena inom soci~la skäl vi~liga att t~ hänsyn vid na efter produktionSbegränsning, 
näringen och de är väl sådana att varJe kryrnpnmgsoperatwn: både så skulle utvecklingen inom loppet av 
åtskilliga svenska jordbruk är kon- att dess aHrnänna takt modereras och några år kunna avlägsna sig från 
kurrenskraftiga internationellt sett så att områden med svaga omställ- det läge av str-ukturellt överutbud 
utan annat gränsskydd än ett som ningsrnöjlighete;r får särskilt stöd. Till som den sittande jordbruksutred
sättes mot dumpingpriser. dessa två avvikelser från huvudprin- nin·gen tycks utgå från slutade pro

cipen skulle jag emeLlertid vilja läg- fessor Gårdlund. 
D EN TRIEDJE A VVIKELSE 

Från den nämnda grundprincipen 
brukar vi göra vissa avsteg. Vi jir 
villiga att ha kvar en del oekono
misk jor~bruksdrift med hänsyn till 

ga en tredje. Eftersom v·i har att -----~---------_J 
göra med bundna investeringar i an
läggningar och kunskaper kan vi na
turligtvis inte reformera fram och 
tillbaka inror kortsiktiga och tillfäl
liga förändringar i världens produk-

r/ \.. ,. 
-~-------------- tians- och prisförutsättningar. Vi 

D FöRVANAD öVER 
PRISJÄMFöHIELSER 

Från en sådan synpunkt blir man 
ibland förvånad. över det sätt att 
g-öra prisjämförelser som för-ekommer 
i vår jordbruksdebatt. Dr Clas-Erik 
Odhner nämnde i ett föredrag nför 
·Eslövs lantbruksklubb att socker kan 
köpas på världsmarknaden till 33 a 
34 öre pr kg, medan det kostar 134 
öre att tillverka i Sverige. Ehuru 
uppgifterna är koPrekta, är de inte 
desto mindre starkt missvisande. Den 
notering som görs på den s.k världs
marknaden - vilken blott omfattar 
il/3 av världshandeln - gällerfrämst 
dumpingpriser för de partier som in
te kunnat avsättas inom de stora bi
laterala sockeravtalen. Indien t.ex 
säl~er socker på denna marknad -
för att komrna åt utländsk v-aluta -
till 30 a 35 öre pr kg, medan dess 
genomsnittliga produktionskostnad 
är 132 öre pr kg. Prisnivån inom 
det brittiska samväldets soc'keravtal 
låg under 1965 jämnt dubbelt så högt 
som världsmarknadspriserna. Till 
dessa uppgifter kan läggas att Sve
rige vid en eventuellt starkt ökad 
importförsöTjning av exportländerna 
förväntas köpa sitt socker inte till 
dumpingpriser på den fria markna
den utan till väsentligt högre priser 
inom ett multilateralt eller bilateralt 
långtidsavtal. Och vid d e ss a pri
ser måste ju den svenska sockerin
dustrin vara väsentligt mer konkur
renskraftig än vid G-et s. k . världs
marknadspriset. Vidare kan man er
inra om att sockerpriset också på 
den fria marknaden sedan i höstas 
varit sUgande, varför det sålunda 
ser ut som om prisutvecklingen själv 
skulle vara på väg . att gå ifrån de 
okritiska prisjämförelser jag häT vänt 
mig mot. 

måste anpassa oss - men inte till 
övergående fluktuationer utan till på 
lång sikt bestående strukturella för
ändringar. 

D STIGANDE VÄRLDSTENDENS 

En stigande världstendens kommer 
troligen att 'göra sig gällande under 
kommande år också för andra jord
bruksvaror. Som alla vet pågå!' en 
vä1<;1ig folkökning i u-länderna, och 
även om deras egen köpkraft är 

l ringa, så har hittilLs de rika länder- l 
na kommit dem till hjälp både vid 
kroniska och tillfiilliga försörjnings-
kriser. Enbart In'dien behöver i år 

lupp emot 15 milj. ton vete. Såväl 
för vete som för några andra viktiga 
jordbruksprodukter närmar sig nu 
det stora reservlandet USA snabbt 
de lagernivåer som det av bered-

I
skapsskäl in. te kan gå : under. Om 
man i de stora .producentiänderna 
d'eSSUtom sl.wlle fortsätta de av in-



Lind by 
Utsöktaste- stilmöbler 

Ensam • mästare l 

gör de 
Viktor P. Viderberg, det namnet finns pÅ mången mö
belklenod. Somliga har den på brudkistan. Andra har 
den på en utsökt arbetsstol. Andra åter ha1· den sig
naturen på den verkliga fondmöbeln - byrån vid en'a 
lång·väggen. Mäster Viderberg i Lindby söder om Sku
rup är 75 år nu. Nästa år kan lian säga: jag har nu 
varit möbelsnickare i 60 år. 

75-årige möbelsnickaren Viktor P. Viderberg, Lindby, har år varit 

yrket i 59 år. 

-Jag började reda~t som 16-åring. De första läroåren 
gick jag inte häl· hemma i byn. Nej, jag åkte in tiU 
Skurup och gick i lära hos Chr. Olsson. Det tog fyra 
år innan man var utbildad. Första året som lärlin~ 
fick man ingen lön. Andra året fick jag fem kr i vee· 
kan och sedan steg den till sex kr och slutligen till sju 
kr i veckan. Det var så på den tiden. 

Som ung oc;h glad gesäll skulle En blick ut genom fönstret r!lcker. 
man sedan de åren var över ut och Landskapet böljar härligt där utan· 
se världen och lära sig än mera. Det för. 
följde år i yrket i Velli:nge, Lands- Det har ett så behagfunt linjespel 
krona och Hälsingborg innan han som det inte finns att se annat än 
tyckte som så: nu sannerligen, nu i Skåne där det är som vackrast och 
är tiden mogen för hembyn och det är Skåne just här. 
hemmet igen. Det var bara några stenkast bort 

- Det var 1921 som jag flyttade som Selma Lagerlöf fann inspiration 
hem, säger han. till -att låta sin skildring börja. 

Han började utöva sitt fina konst- Nu ligger snön över åkrarna. Vår
hantverk här hemma. Redan då han aningen ligger och dröjer i ett skirn
återvände hem hade ryktet för länge mer över raden av pileträd. Vild
sedan vetat berätta att han var en gässen hukar några åkrar bort. . 
mycket skicklig ~öbelsnickare, att - Det kanske är vackert, man 
han lade ner en m-öda och en skick- blir så van vid att se landskapet 
lighet på vad han hade för händer där ute att man inte tänker på det 
som var något alldeles särdeles. eller lägger så mycket ·märke till det, 

säger mäster. 

EN KONSTNÄR I TRÄ STOR EFTERFRÅGAN 
Han var kort och gott detta: En 

konstnär i trä. De vackra stolarna vill väldigt 
Det har man för länge sedan i en många ha. . 

mycket vid bekantskapskrets konsta- - Det är ingen konst att sälja dem. 
terat som något helt sjä-lvfallet. Om Det är kö så det räcker för min del. 
detta ordar han inte på minsta sätt. Bekanta och bekantas bekanta kom- . 
Hur många stolar och andra möb- mer och beställer. 
ler jag hunnit med? Tja, det kan Självfallet fanns det inte skymten 
jag sannerligen inte säga, det är nå- att se i verkstaden av färdiga arbe
got jag inte hållit räkning på. Så ten som väntade på B!tt bli hämtade. 
berättar han då SkD gjorde en visit De försvinner så snart de är fär
i hans verkstad - som f.,ö. var hans diga. 
tjdigare föräldrahem. Det är en fröjd för ögat att se vad 

Det är kylig vinter ut~ vid besöket. han gjort. Det måste vara en än be
lnne i verkstaden värmde det skönt hagligare känsla att kunna göra något 
från kaminen. Furuvirket luktade så vackert som lie stilmöbler och 
friskt. Den tjusiga lystern i träets annat som han har format. 
åderspel drog besökarens blick till - Mäster Viderberg ler förnöjt åt 
sig. Man tyckte nästan att träet låg frågan och ·visar upp ett arbete han 
där ooh var förväntansfullt undran- håller på med. 
de: vad fint skall mäster' göra av Billden säger allt ..• 
oss månntro? 

INSPIRATION? 
Mäster kan så mycket. Han for

mar det med sådan säkerhet och 
känsla för vad stilen kräver. Man 
frestas fråga: för sådant måste man 
väl nästan ha inspiration? 

Den är i så fall inte långt borta. 



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

Sl~urups ·kyrkliga ung~omskrets: 
Vi .. gör-blyfönster med glasfärger. 

Fru Ninnie Larsson visar det vackra blyfönstret målat med glasfärger, den s. k. Markusbilden för Gun Lars

son, Laila Hansson och Gerd Osterlin. 

Ungdornarna l den kyrkliga ungdomskretsen i Skurup håller just nu på med något ovanligt och trev
ligt under sin ledare fru Ninnie Lal'sson. Man håller på och gör blyfönster, s.k. Markusbilder. 

- De är vackra och ungdomarna gör var sitt, säger fru Larsson. Jag fick iden till jus~ dessa blyfönster 
under en samling jag deltog i uppe i Sigtuna. 

Det finns in t~ mindre än 60-t~letl unga kvar till dess de flesta av skol-, flera konfirmander har kornmit med 
UJtgdomar med 1 verksamheten. Half- studier måste lämna hembygden i i verksamheten. I går söndag, kyn
t.en _hö!' hemrna blan~ juniorerna. Dell6--17-årsåld:rn. Tidigare i vinterldelsmässodagen medverkade de unga . 
ar 1 aldern från tio år och fram . . .. ' . . . 
till konfirmationsåldern och de övri- har man studerat m en pantomm. och utforde ett lJuståg 1 kyrkan v1d 
ga hör till kamratringen och där är Något som är särskilt roligt är att gudstjänsten. 

7-j1_ 



82-årig Skur~psdam hoppas 
få göra flygtur till. Israel 

Fru Hilma Andersson i 
Östergatan 22, Skurup, 
personifierar i mycket 
hög grad den enastående 
pigga vänligheten. Man 
blir enbart glad till sinnes 
av att möta henne. Hon 
rör sig med en livlighet 
som är helt enastående 
och hon drömmer just nu 
om något alldeles spe
ciellt. 

Hon fyllde för några veckor sedan 
82 år och för , ett par år sedan blev 
hon verkligt resbiten: Hon gjorde en 
flygtripp ner till Briisell. Det gick 
hur fidt och bra som helst. Nu fun
derar. hon på om det kanske skulle 
vara möjligt att resa till Israel. 

K y lan friställer 
l skurupsarhetare 

Kylrut har drivit siffrorna för ar
betslösa i Skurup i höjden. Sam
manlagt 40-talet har friställts som 
följd av kylan. De hör hemma i · 
lantarbetare- och byggnadsarbetar
kåren. 
För jalliUari månad var det inte 

mindre än 100 män oc<h 60-ta!let lkvd!n. 
nor som anmäkle s1g på arbetsför
medlingen i SknlT'Ilp och som salkna
de jobb. 

Samtid1gt tHlsattes under samma 
period 40 platser. 

De senart utgöres mest av tillfäl
Hga arbeten såsom rotfnuktsupptag
n}lllg oclh li!knande. 

En del lediga platser :finns. Bl.a. 
saker A!kv·arex inte mindre än 20-
tallet ikvinnor för sin tillverlmmg 

l 
och vidare saker man fuNt ilcunniga 
svetsare bLa. 

hoppas innerligt alf hon 

flygtur i vår till Israel. 
' 

göra en 

- Jag har a1ltid önskat mig en flyg, och det öåsta vo;re om jag kun
resa till det heliga landet. Tidigare de göra den i; en sällskapsresa, säger 
har det inte funnits möjlighet till fru Andersson. Det enda besvärliga 

B 1 0 det. Jag ihar ju haft många "glyttar" är att jag har fått ont i ena handen 
· att uppfostra. Men nu när jag är och just nu, när jag har så ont har 

MIETRO!POL visar onsdag kl 19.30 ensam är det helt annorlunda. Jag läkarna avrått mig från att göra re
Vilda desperados med Glenn Ford skulle mycket gärna vilja komma san och det är väl enbart att vänta 

och Randolph Scott. Filmen är i t ill Israel och se Jesu grav. och se om det blir bättre. Blir jag ba
Technicolor. Den har fått det ena- - Bekanta tiH mig har varit där ra av med det onda i handen så 
stående berömmet: Den starkaste nere. De säger, att det inte går att kommer jag kanske att ~unna för
färgfilm om vilda västern som hit· beskriva, det måste helt enkelt upp-~ verkliga drömmen och flyga ner itll 

til~= visar onsdag kl 
19

.
30

/levas. SjäLvfali let skal~! resan ske m;: ·~lestina r·edan i vår. Vi får se. 

Din in i döden med Doris Day, Louis ~ (Q_...-C 
Jourdan och Barry Sullivan i de -
främsta roHerna. Den har fått be- , 
tyget: Hitchock kunde knappast ha 
gjort det bättre. Raffel i stor stil 
och en nervkittlande jakt, en styv 
sak. 



Bild från auktionen i Hylteberga ~ 

Goda priser vid 
Skurups-auktion 

Vid gärdagens auktion hos !ant

brukare Allan Larssons dödsbo i 
Hylteberga nr 15, Sk·urup, notera

des goda priser. Trots det vinter

bistra vädret var det god uppslut
ning till auktionen. Ropa1·e var 
Hans Andersson och auktionsför-1 rättare Gunnar Larsson, Hyltaslätt, 
Skurup. 
En . mjölkspann gick bort för 500 

kr., en betlossare kostade 270 ·kr., en 
bethack 1.070 kr., en såmaskin 1.800 
kr., en ringvält 360 kr., en Volvo 
traktor T 24 1953 med lyft gick bort 
för 2.350 kr. 

guson - kostade 2.000 kr jämnt. En 
påhängsvagn med spannmålsluc~or 
såldes för 2.700 kr. En tvåaxlad vagn 
' för 1.900 och en kreatursvagn för 
1.200 kr. En vattenvagn gick till 560 
kr. r~ 25-billars radsåningsmaskin 
kostade 1.700 kr, en tvåskärig plog 
950 kr, ringvält 1.220 kr, tallriks
skumplog 200 kr. En sladdharv be
talades med 300 kr, en 1 krokpinns
harv med 400 kr och en slaghack 
kostade 2.200 kr. Ett slåtteraggregat 
såldes för 720 kr, en sexradig bet
hack 1.350 kr, en potatiskupare 180 
kr och en fronträfsa 1.200 kr. En 
släpräfsa gick till 280 kr, en ogräs
spruta till 1.200 kr och plansilo 2.000 
kr. Hammarkvarnen kostade 750 kr, 
en 'kombinerad såg 600 kr, en foder
vagn 150 kr och en skyffelkärra 120 
kronor. 

Dyraste kon kostade 2.030 och öv
riga klubbades bort för 2.000 kr. och 
1.920 kr. Kvigor såldes för 1.220 kr. 
och 870 kr., och en kalv klubbades bort för 450 kr. En dräktig sugga L_ _ _ ___________ _j 

kostade 940 kr. och svin 200 kr . styc- ~?/ 
ket. Blandsäd gick bort för 55 öre '? 
kg. och för blandsäd 78 öre kg. Hönsen A 
såldes för 6 kr. st. och betfor för 55 
kr. per 100 kg. Melassen kostade 105 
kr. fatet, medan betmassa klubbades 
bort för c:a 7 kr. per 100 kg. 



Denna bild är lagen 1875 och motivet ä r hämtat fr å n där nuvarand!! Jo rdbrukskassan har sina lo kal er. 

Förfaltartrion skall dock tränga längre bakå t i liden , nämlig e n till hednetiden. 

Boken om Skurups historia 

blir klar för$ l under 196 7 -
Kulturnämnden · i Skurup har se

dan en lång tid tillbaka givit tre 
historiekunniga herrar i Lund i 
uppdt·ag att skriva Skurups his
tot'ia . Väl att märka att det inte 
endast gäller den 50-åriga köping
ens relativt kmia k rönika utan de 
tre herrarna skall även tränga ner 
till den dunkla hednatiden. Tr ion 
utgöres av doktor Alf Erlandsson, 
docent La1·s Ulf Larsson och li
centiat Kjell Olsson. Samtliga har 
varit knutna till landsarkivarlet. 
Alla tre känner dessutom väl till 
Skurup. 

l 
Efter framställning har lundabor

na fått ytterligare respit med fram
läggan-det av verket. Under första 
halvåret 1967 skall det dook vara 
klart. 

- Förarbetet har blivit myclket 
mera omfattande än vad man 
f~·ån början anade och detta har gi
vit att det har dragit ut på tiden, 
säger koulturnämndens ordf i Sku
rup fH. kand. C. E~ a rd . 

De som var mest optimisti.slka trod
de att den histori.slka bes!kriv:ni-ngen 

Denna bild är tagen 91 år sena re än den från 1875 och d e t är må ng a 

som ser fram emot då boken ligger fä rdig så man kan följa b l. a . 

utvecklingen köpingen från 1875 fram t ill dags daio. 

av Vemmenhögsmetropolen skulle-==.;,..----------------~:------------~ 

•kounna ligga klar för läsarna r edan Cfy L .A7 ~ off 
under 1964, eller i alla fall till 50- 1, 2.. ~ 
å•rsdaJgen a v köpingens thlllkomst. - . ,. 

Målporten har nu framflyttats till 
1967. 

Anledningen Ull detta är att bl.a. 
ar kivstudierna har taJgit }ängre ti:d 
än berä>knat. Köpingen har låtitmik
rofilma en hel del handlingar. 

BOiken är projeikterad på 400 sidor 
och en vilktilg del kommer givetvis l 
att handla om Rutger Maclean ocih 
lhans för svenslka jordbmket full
komligt revolutionerande enskifte. 

Författartrion Erla'n.dssÖn, Larsson ' 
och Ohlsson har goda o~h pålitli.ga · 
relationer med Sllrnrup berättar h r 
Egard. De har för ca en månad 
sedan avlagt ett nytt bes<Yk i kö
!pi:ngen, varvid de framihöll ~tt det är 
ett arbetsamt uppdraJg, men my~ket 

intressant. 
För att Skururps historia skall bli 

så uttömmande som möjligt o. för att 
få med allt det väsentHga som hänt 
under årens lopp är det av stor 
vikt att författartrion får fram så 
mycket materi;li som möjligt. 

Fil. kand. C. Egard hoppas gi
vetvis att allmänheten l ämnar u t 
upplysn1ngar som !kan vara av VM
de och säkerligen finns det någon 
som har äldre papper i sin ägo som 
skulle komma t ill stor nytta, om de 
tre författarna fidk studera dem. 



Vad gör "Nils Holgersson" i dag? , 

JO, HAN REPARERAR BILAR 
Han var 13 år gammal 

då det hände. Han blev ut
vald av SJ till en alldeles 
specieell PR-sak. Han age
rade som sagans Nils Hol
gersson med den äran. 

Det var i maj 1957 som han fick 
två veckors ledighet från skolan för 

att göra en färd som säkerligen ing
en svensk trettonåring får annat än 
dr ömma om. Han var SJ:s Nils Hol
gersson och åkte med järnväg upp 
genom hela Sverige från hemmet i 
V. Vemmenhög över Kungl. huvud
staden och längs den norrländska 
kuste:il. Han var även uppe i Lapp
land och hemfärden den gången gick 
som sig bör, då man är 13 år och 
skall spela rollen som !'fils Holgers-
on, per inlandsbanan. 

Det var en färd som det var fläkt 
)mkring. För "Nils Holgersson" som 
ihte alls heter Nils utan Alf Lars
lon, men bor i just V. Vemmen
hög, in te så långt från litteraturens 
och Selma Lagerlöfs Nils Holgersson
hem, var det den stora önskeresan. 
Kort efter gjorde man en film om 
den världsberömda resan men då ha
de unge Alf hunnit bli något för 
stor för att kunna spela med i rol
len som den lille gåsapågen. 

Nu har åtskilliga år gått och frå
gan kommer osökt: Vad gör 13-
åringen som 22-åring. 

- Jo tack, jag håller sedan åtta 
år tillbaka på med det som jag 
nästan genast efter den fina färden 
började ägna mig åt. 

Det bestod inte alls i att han åkte 
hem till V. Vemmenhög och vak- · 
tade gåskarlar som blev alldeles extra 
flyg bitna. 

- Nej, jag reparerar bilar, säger 
han där han ligger halvvägs under 
en Volkswagen på en bilverkstad i 
Skurup. 

V. Vemmenhög har han för den 
skull inte övergivit. 

- Boken om Nils Holgersson har 
jag inte läst . på ganska länge. Det 

jag tycker .mest om just nu är inte 
direkt läsning utan litet sport. Jag 
spelar bordtennis i Timebro berättar 
han innan han återgår till bromsju
steringen av den vagn som han ser 
över. 

22-iirige Alf Larsson i V. Vemmenhög var 1957 SJ :s Nils Holgersson, 

nu reparerar han folkvagnar i Skurup. 



Brottarklubben Pantern kan/ 
uppvisa ett strålande facit 

Ligaledaren 
fast i Wien 
Det blir häkningsförhandllng på 

måndag i Kristianstad med de två 

bankbedragare som i förra veckan 

lurade en rad banker i Skåne att 

betala ut stora summor mot ~lska 

checker. 60.000 kr av deras byt<o har 

anträfl1ats, dels i ett förvaringsfack 

på järnvägsstationen i Kristianstad 

och dels hos männen. 

Kriminalpolisen i Kristianstad 
står också dagligen i kontakt med 
Oslo där belopp på ca 115.000 kr 
föll i händerna på bedragare med 
liknande checker. På onsdagsefter
middagen fick Oslopolisen besked 
om att en 33-årig ungrare som på
stås vara ligaledaren gripits i öster. 
rike. Denne är identifierad som en 
av kuppmännen i Oslo. 

Ä ven de båda bedragarna i Kris
tianstad, som var försedda med fem 
argentinska pass i olika namn, har 
ungersk anknytning. De grundliga 
förhör som började med dem på 
onsdagen förs också på ungerska 
numera. De har till sin försvarare 
sagt att de fått de falska checker
na i Wien av en man vars namn 
i varje fall är mycket lika den för 
Oslokupperna gripnes 

Skivarpsbrottarna modell -65 gjorde bra ifrån sig såväl på hemmamalla som borfa. 

l se'nior-SM, 3 junior SM, 2 lands
lagsdeltagare, deltagit i elitserien 
vid tre olika tillfällen, samt ung
domar som överlägset vinner sin 
serie, ja det är i stod vad brot
tarklubben i Skivarp åstadkommit 
under årens lopp. Inget dåligt fa
cit för att vara av ett så pass litet 
samhälle. Lägg därtill att brottarna 
som utmärkt sig mest inte varit 
några "inköpta" krafter utan egna 
produlder. 
Det var år 1933 som Sport- och 

gymnastikklubben Pantern startade 
i Skivarp. Upphovsmännen till blub

' ben var bl.a. Karl Holmström och 
Hugo Nilsson. Dessa har sedan va
rit klubben trogna genom årens lopp. 
Ta t.ex. Karl Holmström som fort
farande sitter med i styrelsen. 

SAMl\'lA ORDF. I 25 AR 
Det är alltså en synnerligen bra 

bedrift som klubben gjort sedan den 
tillkom. Klubben håller hårt på sina 
egna och att det är sammanhållning 
inom klubben fårstår man då "Pan
tern" haft samma ordf. i över 25 år. 
Nuvarande kommunalnämndens ordf. 
Ragnar Andersson, har nämligen 
hållit i klubban i över 25 år som 
ordf. för klubben. 

4 S~I-TITLAR 
Panterns första svenska mästare 

blev Allan och Einar Stjärnfelt då 
de 1947 vann jnior SM i resp. tung
vikt och weltervikt. Därefter dröjde 
det till 11.159 innan man fick nästa 
svenska mästare. Då var det Ake 
Nilsson som stod överst på prispal
len i bantamviktsklassen i senior-SM. 
I fjor tog så Sune Malmgren hem 
titeln i junior-SM:s tungviktsklass. 

DELTAGIT I ELITSERIEN 
Vid inte mindre än tre olika till

fällen har klubben deltagit i elit
serien. Senaste gången var för fem 
år sedan och då hade Pantern varit 
i serien i två år. På den tiden 

, samlades det en publik på ca 600 
l personer var gång man hade ham
' mamatch. Nu ligger Pantern i di v. i 2 och tyvärr är det sällsynt med 

l 
öv

2
er I 60=::~;1'-matcherna. 

Två av klubbens brottare har va-

INTERNATIONELLT UTBYTE 
Under årens lopp ·har klubbens 

matchkämpar givetvis varit på tume
utomlands vid olika tillfällen. Dan
mark och Tyskland har man gästat 
många gånger. Klubben har även 
haft besök på hemmamattan av ut
ländska klubbar och brottare från 
såvä) Finland som Holland har va
rit på besök. 

LOVANDE UNGDOMAR 

Som nämnts är det idel egna pro
dukter som kämpar för Pantern. 
Intresset bland ungdomen i bygden 
är stort och vid junior-SM i Sunds
vall i fjor deltog inte mindre än 12 
brottare från Pantern. Den ende i 
klubben som inte är från Skivarp 
är tränaren sedan tre år tillbaka 
Lasse Söderström. 

ST AFF ANSTORP 

Kommunalhuset i 

Staffanstorp hindras 
Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår 

regeringen att avslå de besvär som 
anförts av Staffanstorps kommun 
över att man vägrats igångsättnings
tillstånd för kommunalhusbygget, 
länsarbetsnämnden har framhållit att 
den .senast utarbetade prognosen för 
byggnadsverksamheten pekar på fort
satt brist på arbetskraft under förs
ta halvåret 1966. 

CKF_ 
Rydsgårdsortens CKF-avd. 

TV -BROTTNING har månadsmöte å Rydsgårds Gäs
tis söndagen den 13 februari kl. 13.30 

I de förberedande brottningar som i samband med kommunkretsens års
nu skall gå i Malmö för brottarna möte. 
i Skåne och varifrån segrama får 
ställa upp i de TV-brottningar som CP 
skall gå i Stockholm ställer givetvis _ 
"Pantern upp med ett starkt gar-
nityr. Vi håller tummarna för Pan- CP-avdelningarna i Anderslöv, 

Ragnar Andersson har suttit som terns kämpar ooh önskar dem lycka Grönby, Gärdslöv och önnarp samt 

dl · .. 
25 

• · kl bb till. En seger för någon av matt- Anderslövsortens och Gärdslöv-ön-
pr · 1 over ar 1 u en. kämparna skulle säkert inspirera till narps CKF -avdelningar håller sina 

rit med och försvarat de svenska nya kraftta~. årsmöten i Börringe ~ygdegård tors-

färgerna i landskamper. Ake Nils- l Klubben ligger nu på andra plats dagen den 24 februan kl. 18.30. 

son var med i landslaget när han i serien och har Kulladal framför Anderslövsortens CKF-avdelning. 

var som bäst och i fjm: ~el~og Sune sig. De båda lagen möts i seriens Arsmöte kommer a!t hållas ~?rsda

Malmgren ~om bekant 1 JUru'?rlan~s- sista match och vill det sig väl för g.~m den ?.4 feb~an. Ev. avsagelser 
laget. Tyvarr råkade de v1d s1na • ' .. . . for årsmotet bör vara fru Etel 

match~r m.öta. motståndare som var Pantern har de moJligheter att stå Bengtsson, Stamhem, skriftligen till-

dem for mäktlga. som segrare i serien. handa senast den 14 februari. 



Bygdens RLF -avd. 
diskuterar frågan 
om stödåtgärder _ 

Frågan om stödåtgärder ko:rnnier 
att behandlas när Skurups, Skiv
~rps, Svenstorys, Hassle-Bösarps, 
östra- ochvVastra Wenmtenhögs 
RLF-avdelningar håller årsmöte på 
Skurups hotell i morgon. 
Det är inte alls länge sedan ledar

na för bygdens RLF-avdelningar fick l 
ingående informationer om vad som 
väntas av dem med tanke på even
tuella stridsåtgärder. 

Ett förstärkt ekonomiskt städ är 
på tapeten och man väntar att alla 
la~tbrukare kommer att sluta upp 
krmg denna gemensamma angelägen
het. 

För att ytterligare informera om 
det som förestår och de krav som 
solidariteten kräver är det mening
en att ombudsman Lars Otte i Höör 
skall tala för RLF-medlemmarna 
vår bygd. 

Bordtepnis 
blir det i kväll i Skurup, då hem
malaget möter Mellan-Grevie 1 
klubblokalen kl. 19. Skurups BTK 
har ju ännu inte släppt någon poäng 
ifr.ån sig i årets serie och frångår 
val knappast denna vana i kvällens 
match. Att spelarna är i utmärkt 
slag visades inte minst i söndags, 
d~ mall: trots bortabana besegrade 
V1taby 1 en cupturnering med hela 
13-0. 

Skurups Bridgesällskap 
spelade partävling i måndags med 
följande resultat: l. Sven Sjösten -
Göte Nilsson 105 p. 2. Bror Nilsson 
- Alfred Andersson 97 p. 3. Nils 
Hansson - Jan Erik Persson 93 p. 
4. Erik Andersson - Thage Nils
son 89 p. 5. Anders Thern - Hjal
mar Persson 82 p. 6. Erik Nhrdh -
Lennart Knutsson 76 p. 7. Sven Lers
torp - Karl Sjösten 72 p. 8. Roland 
Lööv - Göran W ennervall 70 p, 

RYDSGÅRD 

Häktad för stqlder 
En ung· man, från Rydsgårdstrak

ten häktades i går vid häradsrät
lten i Ystad. 

Den unge mannen, född 1947, hade 
för sin bil behov av en del bil
tillbehör och liknande och han hade 
tagit dem där de fanns att få tag 
i. På verkstäder och liknande. När
mare lO-talet olika inbrott upptog 
meritlistan. 

Rydsgårds lokalförening är 
Sydsverige -med helsvetsat silo • 

l 

först 

Skånska Lantmännens livaktiga 
lo kallöreRing i Rydsgård skall åter
igen expandera. Det var Inte många 
år sedan före'nlngen utvidgade med 

· en ny silo men dess kapacitet 
r~cker nu inte till ·längre. Därför 
sklill. man nu utvidga med 6 runda. 
. helsvetsade spannmälssilor vilka 
blir de första i sitt sia~ som kom~ 
mer att finnas i Södra Sverige. 
Denna nya sort av spannmålssilo 
innebär att man slipper ifrån kost-

naderna för bl a hus och takstol 
till varje silo och därigenom är 
k(lstnadema betydligt nerpressade. 

De helsvetsade silona kan man i 
princip beskriva som stålbehållare 
med ett lock på. Förutom dessa sex 
behållare skall även en 40-tons kör
våg installeras. Eftersom silona skall 
manövreras från marknivån har. man 
planer på att installera manöverin
strumenten i det blivande våghuset. 

BILLIGARE
STöRRE HJtPACITET 

Lokalföreningens föreståndare Ingvar Karlsson studerar ritningarna till 
den kommande siloanläggningen. 

Det nya slaget av silo blir för
utom en lägre byggnadskostnad 
även utrustat för att klara en större 
kapacitet än de sedvanliga fyrkanti-l silona får en kapacitet på 1.130 ton. mande blir samma kapacitet dubbel, 
ga silona. Den nuvarande silon som . . eller 80 ton. lokalföreningen i Rydsgård har Intagnmgskapaclteten på den nuva- Varje lagringsbehållare kommer ~~t 
rymmer 350 ton medan de blivande rande silon är 40 ton och på den kom- hålla måtten 4,8 x 14 meter. Priset for 

--~.,;;,:;;:,.~=""':=============:==========---· silona blir 225.000 kronor varpå kost

Kämpatakter och spelglädje 
då knattehandbollen började 

Lugis lagkapten Kent Lindal samspråkar med lagkaptenen Kennel Hi.it
zel i motståndarlaget Hellas. Intresser-ad lyssnare är mannen som håller 

i trådarna · för "knattehandbollen" magister Knut Andersson. 

stor spelglädje och friska kämpa takter fick man u-pp~ev~ i rikt må~t 
i Skurups Gynmastikhall på tisdagskvällen. Det var namhgen !?rem t
är för Skurups AIF:s knattehandboll och att det var. en eftjJrlang!ad 
händelse märktes inte minst på publikens stora entus1asm. ?a~änga 
kamrater till spelarna dominerade n ~turli~_vis stmi bland a~kadarna1 vilket nogsamt märktes och inte m mst hord~1. men .m.an ~g ocksa 
många stolta föräldrar, som med klappande hJartan folJde sma atte-
läggars förehavanden. _;j 

naderna för vågen om 30.000 kronor 
tillkommer. Skulle en sedvanlig fyr
kantig silo med samma kapacitet som 
de runda byggts i stället skulle kost
nadema ligga ca 50 procent högre. 

KLAR TILL ÅRETS SKöRD 
Den nya silon tar det inte många 

veckor att montera upp. För uppfö
randet och maskinmonteringen be
räknas det ca sex veckor. Därför 
hoppas lokalföreningen att det inte 
tillstöter några komplicerade mark
frågor så att man kan ha byggna
derna klara till årets skörd. 

Varför bygger man då ut så här 
pass kraftigt. Vi frågade lokalför
eningens föreståndare i Rydsgård, 
Ingvar Karlsson, och han svarade: 
Det har visar sig att den nuvarande 
silon inte har tillräcklig kapacitet. 
Det beräknades att den skulle få ta 
emot 1.500 ton men nu är vi uppe i 
3.200 ton. I och med att vi nu bygger 
till får vi ju en mycket större ka
pacitet och lantbrukarna får därige
nom en länge närd önskan uppfylld. 
D et blir j u in te så långa spann
målsköer som tidigare vilket lant
brukarna ser fram emot med tack
samhet. Anledningen till att vi val
de denna sort av silo var att vi här
igenom kunde pressa ner byggnads
kostnadern1!- med ca 50 procent. 



----------~----~~-----.:::-= .. ;;;: .. ;;.~;;·"·"'••'l<~e--ne•ns-muer nu 

Korphordtennis 
börjar i Skurup 

Kf~:altehandboll i Skurup 
Korpidrotten är mycket populär i 

Skurup och det anordnas även många 
olika grenar inom korporationen. 
Det är nu åter dags för de bord
tennisserier som rönte så stort in
tresse i fjor med ett 20-tal lag som 
kämpade om placeringarna. 

Det blir även i år en A- och en 
B-serie. Skillnaden mellan de båda 
serierna är att i A-serien är det för 
det mesta f. d. aktiva som spelar 
medan det i B-serien är mest ama

i törer. 
' Lagen består av tremannalag, och 
i vem som helst får ställa upp. Man 
kommer att spela två-tre kvällar i 
veckan och lokal blir bordtennis
hallen vid Erikstorget. 

Serien skall vara färdigspelad i 
mars och då ger det sig om skandi
naviska banken skall stå som segrare 
i A-serien och om Skurupsverken 
skall ta hem segern i B-serien. Det 
var som bekant dessa båda lag som 
triumferade förra året. 

Anmälningar till korpbordtennisen 
skall vara inkomna senast den 17/2. 
Anmälan kan göras till Sven Chris
tiansson eller Ernst Svensson. 

Knattehandbollen startade sin serie på tisdagskvällen i Skurups idrotts

hal!. I seriepremiären möttes Lugi-Hel!as med resu!tctt 5-2. Målgörare 

med fem mål var Ks:rJ.t L indahl i Lugi. För Hellas mål svarade Kenneth 

Hii.tzel. Andra m.atchen slutade med seger för Göta med 5-2 mot H 43. 

Bäste man på plan var Ulf Johansson i Göta, som svarade för fyra mål. 

Bilden fr v Per Andersson och Thommy Vallgren i H 43, medan Johnny 

Vallgren i Hellas Lyssnar på tips. 

Rydsgårds 
l kommunkrets av C.P., CKF och 
' CUF har årsmöte på_ Rydsgårds gäs
tis nu på söndag kl. 14. En timma 
tidigare på söndagen, kl. 13 håller 
Slimminge, örsjö, Viilie och Kats- l 
lösa CP avd. sina årsmöten på sam
ma plats. j 

Serien omfattar 5 lag, samtliga be- att bli mycket svårslaget i fortsätt
nämnda ef ter lag i högre samman- ningen. Hellas spelade inte alls oävet 
hang, nämligen Lugi, H 43, Hellas, men slarvade en hel del och många 

övertramp tycktes ganska onödiga. 
Göta och Vikingarna. Som la-gledare Kenneth Hötzel svarade för 'b åda m å-
har man spelare från S~urups AIF:s len. 
A-lag. För Lugi styr Carsten Hå- Aven den andra matchen, som gick 
kansson, för H 43 .Kent-Arne Pers- mellan Göta och H 43, slutade S-2. 
son, för Hellas Thomas Sjövall, för Matchen var ganska jämn, men Gö
Göta Thomas Nilsson och för Vi- ta hade en farlig herre i Ulf Johans
kingarna Jerker Akerberg. Fyra av son, som svarade för 4 mål och vi
lagen var i akt ion premiärkvällen, sade fram stora talanger som li~je
medan Vikingarna står över t ill näs- spelar e. Hos H 43 var Tommy Lmd
ta tisdag. Första m atchen spelades stedt alldeles för ensam för att la
mellan Lugi och Hellas och resulte-J get sku lle bli fa rligt. Lit~t större 
rade i secrer för Lugi med 5-2. K en t, snabbhet hos Tomm:· hade m le hel-

JLindahl s"'varade f~r se~r~;m;s samt-~ler skadat. Båda .. s itt lags m~~ sva
Jiga mål och var aven 1 ovr1gt klart rade han dock fo.r och Ulf Jonsson 
bäste man. Lugi kommer säkerligen sköt in Götas femte mål. 

Dans 
blir det på söndag kväll som vanligt 
i SkUI::ups populära Folkets park. 
Denna afton blir det non-stop dans 
till tonerna från Bob Harris och Her
bert Frosts populära orkestrar. 

Maskeradbal 
anordnar Skurups gammeldansföre
ning Lyckobringaren på lördag. För 
dansmusiken svarar Verner Anders
sons orkester. Noteras bör att alla 
som kommer till platsen iförda mas
keradkostrymer får fri entre. 

• l teråt om MHF:s verksamhet för det 
kommande året. Det blir royeket om
fattande verksamhet i anledning av 
att riksorganisationen fyller 40 år. 

Kondtdwdf'lldn har väckt för
slag att efterlevande till de konstnä
l·er som fått statsbelöningar skall få 
statspersion. Akademin har föreslagit 
regeringen att ordna så att de efter-

Ilevande får full familjelivränta enligt 
de bestämmelser som gäller för sta

' tens tjänstemän. l 

Skuru psglimtar 
Husmodersföreningen Skurup 

håller å•rsmöte den 18 februari och 
kommer därvid bl a att diskutera en 
andra resa söderut i vår. Tidigare 
har damerna gjort en tripp till Hol
land. r 

* Ett 40-tal f5yggnads- och låntar-
betare går Un arbetslösa i Skurups
orten. Orsak: den starka kylan. Brist 
är det där~mot på arbetskraft inom 
en del 'Indra områden, bl a hos Ak
varex. 

* En isbana har spolats vid tränings-
planen vid idrottsplatsen, och even
Welit bJi.r det ytterligare en isbana 
på Stattenaområdet. 

* Skurups bridgesällskap har spelat 
en partävling ur vilken S. Sjösten/ 
G. Nilsson gick segrande med 105 
poäng. 

* Röda Korset i Skurup startar den 
22 februari en kurs i .grundläggande 
olycksfallsvård. Stor anslutning hop
pas man givetvis på, inte minst av 
skyddsombud och bilister. 

* Vind i se&len har hemvärnet i 
Skurup, som nyrekryterat ett 20-tal 
man. 

* På korpfronten skymtar nu start i 
bordtennisserien, där man väntar ett 
tjugotal lag. Just avslutad är hand
bollsserien. 

* Skolstyrelsen i Skurup har vid 
sammanträde uppdragit åt bered
ningen att göra utredning om och 
lämna förslag till inredning a v ett 
uppehållsrum för eleverna på hög
och mellanstadiet. Aven småskolba·r
nen uppges ha behov av ett sådant 
rum. 

subvention för denna lägenhetstyp. 

I sin motion till stadsfullmäktige 
framhåller fru Inga Moberg bl a att 
grundförutsättningen för rehabilite
ring a v rörelsehind rad e är en för 
dessa specialinredd bostad. Glädjan
de nog har AB Trelleborgshem insett 
detta och med hjälp av statsbidrag 
låtit inreda sju sådana lägenheter. 

Det statliga bidraget täcker emel
lertid endast anläggningskostnaderna 
och då hyran för dessa lägenheter är 
så pass hög som 404:25 kr pr månad 1 

Positionslistan 
Malmrosrederiet 
T / t Malmöhus, kapten B Dewar, 

avg Suez 8/ 2 Ras Tanura; t / t Var
bergshus, kapten 7 W enngren, av g 
Shimonoseki 5/ 2 Khor al Amaya; 
lpg/t Paul Endacott, kapten Y Thu
resson1 avg Terneuzen 9/ 2 Felix
stone; m/s White Ocean, iapten G 
Persson, anl Melbourne 27 / l; m/s 
Lake Ontario, kapten H Nilsson, 
pass · Raratong 24/1 Bris bane; .m( s 
Crystal Sea, kapten T Kindberg, 
avg Montevideo 2/ 2 Genua; m / s 
Coral Sea, kapten H Nilsson jr, anl 
Buenos Aires 7/ 2; m / s Pearl Sea, 
kapten E Andersson, anl Santos 
6/ 2. 

Åke Persson 
ordförande 
i Skurups MHF 

MHF-avdelningen i Skurup har 
130 medlemmar. Under det gångna 
verksamhetsåret anordnades två 
familjerallyn med sammanlagt 120 
deltagande ekipage och vidare en 
nattorientering med 90 ekipage. Två 
kartläsningskurser avslutades och 
ytterligare två har påbörjats. Vi
dare anordnades en kurs i organi
sationsteknik för styrelsen. Som 
klubblokal har det s k Rökhuset på 
Svaneholms slott arrenderats. 

Avdelningen hade under onsdags-
kvällen sitt årsmöte på församlings
hemmet i Skurup och under ordför
andeskap av ombudsman Bert Leion, 
Ängelholm. l 

Styrelsen: Den nya styrelsen fick 
följande utseende: Ordförande Ake 
Persson, övriga ledamöter: Kjell 
Isaksson (nyvald efter Oskar Mag
nusson, som hade avsagt sig), Göte 
och Yngve Andersson samt Evy Jöns
son. Tävlingssektion: Ledare Sven
Erik Andersson. övrjta: Göte An
dersson, Kjell Ek, Yngve Andersson, 
och Hans Nordström. studieledare: 
Kjell Isaksson och ungdomsledare 
Kjell Ek. 

Efter förhandlingarna informerade 
ombudsman Leion om MHF:s verk
samhet för det kommande året. Det 
blir mycket omfattande verksamhet 
i anledning av att riksorganisationen 
fyller 40 år. 

Staren i Y stad 
Staren har kommit till Ystad. På l 

onsdagen hälsade den på vid vägmäs
tare I va.r Ste. n bergs fågelbord på T im-~ 
merma!ll.sgataal 12 där den fiok riklig 
fCirtäirq 8111! bl a tal& 



Fredagen Il februarll988 l 
/ 

3.000 kr byte för 
chokladätande tjuvar 

• 
l 

Represenfant Jerker Nyberg studerar en del av förödelsen som ljuvarna 
åstadkom. 

En kassaskåpskupp fö1:övades 
natten till torsdagen hos spann
målsfirman Hans Andersson i Sku
rup. Tjuvarna har använt sig av 
ett sällsynt system för att få upp 

kassaskåpet och likaså då de öpp
nat dörrarna inne· i valvet. Ca 3.000 
kronor i kontanter och checkar kom 
tjuvarna över. De gjorde dock ett 
at·bete förgäves under nattens lopp. 
I det mindre av de två kassaskå
pen kammade de noll då det inte 
fanns några kontanter där utan 
endast firmans kontolod ringar som 
de inte hade 11ågon användning för. 
T.roligtvis tog tjuvarna sina pauser 
då och då vilket papper från en 
chokladask vittnar om. 
Tjuvarna har använt sig av ett 

sällsynt sätt att öppna kassaskåpen 
med. De har använt en hemmagjord 
sak som man nätmast kan likna vid 
en konservöppnare som man har 
att öppna sardinburkar med. De har 
stuckit ner verktyget på samma sätt 
som med en konservöppnare och på 
så sätt fått upp den yttre plåten.

1

' 
Därefter har de kommit över lås
mekanismen och sedan har det va
rit fritt fram. 

Den tot;lla summan de kom över 
rör sig omkring 3.000 kronor. Där
utöver fördärvade de inventaier för 
mellan ~.000 kronor. 

Siste man som lämnade kontoret 
på onsdagskvällen gick därifrån kl. 
22.30 och den förste som kom på 
torsdagsmorgonen kom kl. 06.45. 

Inbrottet har alltså ägt rum mel
lan dessa båda tidpunkter och tro
ligtvis har förövarna kommit i tids
nöd då de lämnat det hemmagjorda 
verktyget kva~.· på platsen. 

De växelpengar som firman hade 
dög tydligen inte åt tjuvama för de 
fanns kvar. Däremot tycks de tycka 
om choklad för den kartong av dy
lik som filman hade på kontoret 
var rensad. 

Polisen har ännu inga spår eller 
tips att gå efter men man hoppas att 
allmänheten skall hjälpa till. Finns 
det någon som sett något mystiskt 
vid Hans Anderssons spannmålsfirma, 
så kontakta polisen. 



Många omval då bygdens 
RLF -avd. hade årsmöten 

Några av bygdens RLF~medlemmar samlade. Siltande ses Hugo Måns

son, Skurup, Nils Hansson, V. Vemmenhög, 'samt Einar Nyred, Svenstorp. 

Bakom dessa står ombudsman Lars Ottosson, Höör, Harald Persson, 

Skivarp samt John Johansson, O. Vemmenhög. 

Bygdens RLF-avdelningar höll på torsdagen sina respektive års
möte på Skurups hotell. Det blev för det mesta omval över hela 
linjen då man valde styrelsemedlemmar. Efter avdelningarnas års
möten samlades man till ett gemensamt möte varvid ombudsman Lars 
Ottosson, Höör, infortnerade om stödfrågan och de krav som solidari
teten kräver. Mång-a lantbrulmre hade mött upp för att ta del av den 
givande dagen och vid diskussionen runt kaffebordet kom det fram 
många intressanta synpunkter. 

Det var alltså Skurups, Skivarps, Erik Persson, med Börje Olsson och 
, Svenstorp-Hassle-Bösarps, samt öst- Erik Persson som suppl. Revisorer 
ra och Västra Wemmenhögs RLF- Gunnar Andersson och Lars Lars
avdelningar som hade sina årsmöten son med N. A Andersson och L. G. 
på hotellet. Andersson som suppl. Ombud till 

I Svenstorps-Hassle-Bösarps avdel- ortsförbundets stämma blev ordf. och 
ning hade den förutvarande kassö- sekr. samt Malte Mårtensson, Frans 

· ren Tage Hansson undanbett sig om- Björklund' med Erik Persson, Kjell 
val. Han avtackades med en vacker Olle Olsson, Folke Olsson och Sven 
blomsterbukett för sina 19 verksam- Svensson som suppl. studieledare 
ma år inom avdelningen. Avdelning-~ Lars I.;arsson med Malte Lundberg 
en har 48 medlemmar och till ordf. som ers. Kontaktman till J ordbrnks
utsågs Einar Nyred, v.ordf. Henning kassan Börje Olsson och Gunnar An
Hansson, kassör och sekr. blev Erik l dersson. Skivarps RLF-avdelning har 
Andersson. övriga medlemmar i sty- 81 medlemmar. 
relsen blev Einar Larsson och Egon 
Ekvall. styrelsesuppleanter blev Nils ö. WEMMENHöG 
B. Nilsson 10ch Stig Hansson. Revi
sorer blev Helge Olsson och Harald 
Hansson med Bernard Persson och 
Nils Persson som suppleanter. stu
dieledare blev Einar Andersson med 
Einar Larsson som suppl. Kontakt
man till jordbrukets utredningsinsti
tut blev Ingvar Mårtensson med 
Erik Andersson som suppl. Ombud 
till Jordbrukskassan blev Gösta Nils
son ~och Henning Hansson med Stig 
Hansson och Einar Larsson 
som suppl. 

W. WEMMENHöG 

W. Wemmenhögs avdelning har 29 
medlemmar och deras val slutade 
med följande namn på de olika pos
terna: ordf. Nils Börje Hansson, sekr. 
och kassör Hjalmar Persson, samt 
även med i styrelsen Ove Gustavs
son. Styrelsesuppl. Nils Larsson. Re
visorer: Oskar Olsson och Hans, Mår
tensson med Lars Mårtensson som 

l 
suppl. studieledare Ove Gustavsson. 
Ombud till ortsförbundets stämma 

' ordf., samt Hjalmar Persson och Ei
nar Andersson med Ove Gustavsson 
Hans Kristensson och Rolf Olofsson 
som suppl. Kontaktman till Jord
brukets utredningsinstitut Bror Johs
son med Olof Olsson som suppl. 
Kontaktman till Jordbrukskassan 
Hjalmar Persson. 

östra Wemmenhög valde följande 
män till de · olika posterna: John 
Johansson utsågs till ordf. och Sven 
Nyberg blev kassör samt sekr. öv
riga styrelsemedlemmar blev Arne 
Johansson, Rolf Kristiansson samt 
Harald Persson. Suppl. blev Åke 
Åkesson, Eric Holmgren samt Nils 
Kristiansson. Revisorer Malte Hans
son och Harry Johansson med Al
lan Nilsson och Egon Ander~son som 
suppl. Ombud till ortsförbundsstäm
man blev Alfred Hansson och Åke 
Persson samt ombud till Jordbruks
kassan Allan Nilsson.· 

Efter de olika avdelningarnas års
möten blev det ett gemensamt möte 
varvid ombudsman Lars Ottosson 
höll ett mycket intressant och upp
skattat föredrag. 

Bio i Skurup: 
BIORAMA visar lördag och sön

dag en film med Elvis Presley i den 

ledande rollen. Elvis håller i gång 

filmen igenom och mycket riktigt he

ter filmen Hålligång i V ålda Väs

tern. Förutom Elvis märks även Ju

lie Adams och Jocelyn Lane: Filmen 

är i färg och barntillåten. METRO

POL bjuder över lördag och söndag 
_ _ .._ _________ ___ _J på en amerikansk chock-triller, närn-

p !igen De infernaliska bl.a. Sidney 

. l : l/ 1..-.... sent glömmer. Filmen är barnför-1
' J' • ' 1'1 Berger. Det är en rysare som man 

', ( j ( l{ bjuden. 

Kassakupp i Skurup 
gav 3000 kronor 

Mindre betalt än beräknat för ett stort arbete fick ett par kassa

skåpstjuvar som natten till torsdagen opererade i Skurup. 3.000 kr 

blev bytet sedan de brutit upp två kassaskåp, det ena inne i ett valv. 

Det är garvade gossar som varit framme, säger man på ystadskrimi

nalen. 

Genom ett fönster åt gårdssirlan 
har de berett sig tillträde till !l:on
torslokalerna i spannmålsfirman Hans 
Andersson. Företaget har tidigare 
haft tjuvbesök men inte av detta 
format. 

Först har tjuvarrna gå~t på ett fri
stående kassaskåp i de yttre kQIIltors
lokalerna. Det innehöll inget av vär
de för deras del. 

Genom en massiv dörr till ett va~v 
har de nått ett annat kassaskåp inne 
i valvet. Dit fick de tmträde genom 
att borra loss låsrosetten på valv
dörren och sedan med ett vanligt 
spett föm tillbaka låSkolvarna 

Ä ven lmssaskåpet är uppbrutet 
med ett spett. Det var a;v mindre 
solid konstruktion·. Här förvarades 
cirka 3.000 i kontanter. Andra värde
papper har ratats. 

På brottsplatsen har pOlisen säkrat 
en del som man antar viktiga spår. 
Bl a hade tjuvarna, som troligen 
skrämts på flykten i sitt arbete, läm
nat en del verktyg. Däribland fanns 
en hemmagjOII"d "konservbrytare" av 
jätte-format; 70 cm lång, tydli·gen spe
ciaLkonstruerad av tjuvarna själva 
för sådana här operationer. Det var 
ett rejält verktyg med stor bitkmft, 
gjort av äkta stål. 

Det va1· med denna tång de skurit 
upp det först påträffade kas.saSkåpet. 
Det hade öppnat sig lika prydligt 
som en kaffeburk, berättar pol!sen. 

Förman Knut Lundgren var den 

som upptäckte förödelsen när han 

kom till arbetsplatsen. 

Firmalokalerna ligger insprängda 
i en bostadsbebyggelse men tjuvarna 
har ändå kunnat arbeta ganska ostört. 
rngen bor i själva firmahuset. Poli
sen har ännu inte fått tag i några ---------------
vittnen som hört eller sett nåt mys- . 
tiskt under gårnatten. Om sådana Diabeteskolomn får pen~ar 
finns är man tacksam om de hör . Soclalst;y-rel~en h.ar tllls.tyrkt .att 
av sig. d1abetesforemngen 1 Mal~o m 0 tJil-

För närvarande är en del tidigare felas 26.~00 kr ur .!illmanna arvs
kända kassaskåpsexperter från den onden for att uppfora en nybygg

undre världen på fri fot. Man håller nad vid barnkolonin Lindgården i 

på att kolla dessa gossars göranden Rängs kommun. Denna nybyggnad 

och låtanden de senaste dagarna. skall användas för rekreationsvistel-

se för äldre medlemmar före och 

Skolmåltiden i Malmö efter den egentliga kolonisäsongen. 

Fredag· Skånsk vltkålssoppa, p o- ~ven . n::ödrar med diabetessjuka 

tatis, smörgås, ost, mj<ilk. arn l forskolåldern skall tas emot. 

Lördag: Fruktris, mjölk, smörgåsjl Kostnaderna för nybyggnaden järn-

med ost och köttpålägg. te inventarier beräknas till 78.000 kr. 

SKURUP 
Skul')lpsavdelningen kan räkna in 

inte mindre än 1e8 me~lemmar. Den
na avdelning valde fölJand~ män på 
de olika uppdragen: ordf. Hugo 
Månsson, sekr och kassör Henning 
Håkansson, med i styrelsen är även 
Edvin Jönsson samt Johan Olsson. 
Styrelsesuppl. G. Larsson och Edvin 
Jönsson. studieledare Gunnar Nils-
son. Kontaktman till Jordbrukets ut-
redningsinstitut Henning Håkansson 
och Torsten Hansson. Kontaktman 
till Jordbrukskassan John Jönsson. 
Ledamot i ortsförbundets valbered-
ning Henning Håkansson och Tors-
ten Hansson. 

SKIVARP l 
Skivarpsavdelningen valde Harald 

Persson · till ordf. övriga styrelse
medlemmar blev Frans Björklund, 

' l 



Elever på hal • 
lS 

Folkskolans elever slapp på torsdagseftermiddagen i~~~n ~lu?gand;~ 
och tillbringade istället några timmar på Sv~nehol.~s~Jons ~~~::~et 
. l det soliga vädret åkte eleverna runt på sma skn s or oc l d 
'J·~ttetrevligt i största allmänhet. Det hade således även dbelnnak 9_ a a 

. .. 11 1 · fram på den an a 1sen. kvarlett av flickor som på Sltl sa og sig . .. /f J ) 
d k. l på de andra tre, ses Mananne JonssoR. Fr v och en som s JU er l '\k t ' / -'\ Fr~~för henne är det Yvonne Larsson som tar i för alla. kra ter VI e 

~--------~e~·v~e:n~<3~i:s=e~la~F~o~ll~m-e~r--o_c_h __ ln~g~e-r __ M_a_l_m_b_e_r_g __ g_o_r. ______ ~-=~~~~ ~---

Skurups MHF omvalde 
Åke Persson som ordf. 

Skurups MHF -avdelning har haft 
årsmöte varvid Ake · Persson omval
des till ordförande. Av verksamhets
berättelsen framgår det att avdel
ningen haft 130 medlemmar. Vidare 
kan man ur berättelsen utläsa att 
två familjerallyn med sammanlagt 
120 deltagande ekipage anordnats un
der verksamhetsåret. Vidare har en 
nattorientering med 90 startande eki
page anordnats. 

Två kartläsningskurser har påbör
jats · och lika många har avslutats 
under året. Likaså anordnades en kurs 
i organisationsteknik för styrelsen. 

Avdelningen hade sitt årsmöte pål 
församlingshemmet och ombudsman 
Bert Leion, .Ängelholm, var utsedd 
som ordf. under förhandlingarna. 

Förutom att Ake Persson omvaldes 
som ordf. ficlt styrelsen följande ut
seende: Kjell Isaksson (nyvald efter 
Oskar Magnusson som undanbett sig 
återval>, Göte och Yngve Anders
son, samt Evy Jönsson. Tävlingssek
tionen: Sven Erik Andersson som le

-dare, samt Göte Andersson, Kjell Ek, 
Yngve Andersson och Hans Nord
ström. Till studieledare utsågs Kjell 
Isaksson och som ungdomsledare skall 
Kjell Ek fungera. 

Ombudsman Leion informerade ef-

Domus har nu fått l{.larsignal -
bygger Sl{.ur.ups första varuhu_s 

Så får då äntligen Skurup sitt första varuhus. Som SkD meddel11de l gårdagens tidning har nu Domus fått klarsignal för uppförandet av en varullall inom kvarteret Delfipen i köpingen. Länsarbetsnämnden lieslöt nämnligen vid sitt sammanträde på onsdagen att bevilja Slmrups konsumtionsförening arbetstillständ för uppförande av varuhall i Skurup. Givetvis är det ett glädjande budsirap som nu nått vederbörande per· soner och blivande varuhuschefen Kad Gustav Kt·uus omtalar för SkD att man sätter i gång och bygga så snart vädret blir gynnsammare. 

Som bekant var det meningen att * gare en gång att ta ställning till så. Blivande varuhuschefen K. varuhallen skulle uppförts redan i * frågan med det nu rådande re- G. Kruus säger: Vi sätter i gång så slutet av förra året. Alla nödvändiga * sultatet som följd. fort vädret blir gynnsammare. An-åtgärder hade vidtagits. Olika saker buden är ju klara sen' i oktober och som skulle användas till bygget var SAMMA ANSIKTE det är Skånska Cementgjuteriet som transporterade till Skurup. Anbuden Då den nya varuhallen står klar, är huvudentreprenör. Vi har redan var klara i oktober. ca fem månader efter man kommit många saker som skall användas till * Nu blev det som bekant inte igång med bygget, stänger Skurups bygget. I och med att vi flyttar in * som man önskat eftersom 1statli- konsumtionsförening de nuvarande i lokalerna får vi en större omsätt* ga restriktioner omöjliggjorde för butikerna. Personalen kommer dock ning varför vi kommer att öka per* Länsarbetsnämnden att bevilja att övergå till den nya hallen. Det sonalstyrkan. * det begärda . arbetstillståndet. blir alltså i stort samma ansikte som * Vidare fortsätter hr Kruus~ Det * Länsarbetsnämnden tog dock upp kommer att möta kunderna bak dis- * blir ju en ökad service för byg. * frågan ytterligare en gäng dock ken som det är nu. * dens befolkning och nytt för Sku-* utan att man ansåg sig kunna * rup med omnejd blir det även STOR GLADJE * att vi skall ha en cafeteria in-* ändra på det föregående beslutet. L'7 d · h 11 V'd t På Solidar i Malmö som är hu- -~ r;ym 1. ~aru a en ... 1 _are ~a sar * Från företagets sida överklagade vudkontoret även för Skurupsverk- * v1 p~ b1hsmen oc.h dar~~r. bhr det * man på högre ort och Länsar- samheten är glädjen givetvis stor vil- * utmark~a p~rkermgsmoJhgh~ter i * hetsnämnden hade alltså ytterlig- ket den självfallet är i Skurup ock- * anslutnmg till varuhallen. V1 har L=====================·=========== * ju sett framemot detta bygge * länge men vi har haft många * motgångar på vägen dit vi står * nu. En stor hjälp har vi emel* lertid haft av köpingen som på * den senaste tiden lagt ner ett * stort arbete för oss inte minst * då det gäller parkeringsplatserna. 

SKURII, 



Utsökta flamsl{_vävnader har gått 

på Skurupsgård sed~n 1690 • 
1 arv 

Ett paradis för alla älskare av 

flamskvävnader. Ja, så kan man 

beteckna lantbrukare Erik Anders

sons och hans maka Annas ut~''kta 

samling av dylika vävnader. De 

har vävnader som är från 170 _ta 

let och ett broderi daterat 1690, och 

denna liksom flamskvävnad~rna 
har gått i arv inom släkten sedan 

lång tid t illbaka. Den gård Perse

mölla de bor i några !<ilometer 

utanför Skurup har likaså gått i 

arv inom släkten sedan 1600-talet. 

Sina vävnader släpper makarna 

Andersson inte ifrån sig, sedan 

kvittar det vilket bud man kom

mer med. 
Makarna Andersson har i sin ägo 

fem t jusiga flamskvävda kuddar samt 
några väggbonader, likaså flamsk
vävda. Samtliga är en fröjd för ögat 
och den äldste av dessa är en kudde 
daterad år 1782. Det märkliga är att 
samtliga vävnader är i bästa skick 
och mim kan inte tro att de ' är så 
många år gamla. 

f 
BRODERI FRAN 1690 

Den verkliga dyrgripen - och som 
makarna är mest förtjusta i - är 
ett broderi daterat 1690 och likaså 
det i bästa skick. Motivet är Maria 
bebådelsedag med Tobias, en ängel 
och Tobias fader. Broderiet är gjort 
i dels silketråd på ylleväv, men även 
äkta människohår ingår i figurernas 

hår. 

SCHATI'ERSöM 

Alstret är med schattersöm och är 
ett av de två som finns i landet av 
detta slag. Artalet, 1690, då den är 
gjord, är det äldsta årtalet för Skå
n es del då det gäller broderier i 
schattersöm. Broderiet finns inom 
glas och ram och utgör alltså en 

förnäm tavla. 

F LAMSKVAV FRAN 1782 

Av de många flamskvävnader som 
makar na har är den äldsta en kudde 
daterad år 1782. Denna och även de 
fyra andra kuddarna utgör en under
b ar syn för ögat vilket även de. sa
golika väggbonaderna gör. 

GOLVPRYDNAD 
En av de största väggbonaderna 

användes förr i tiden som golvp:eyd
nad vid matsalsbordet. Dock tog man 
bort den och lade den en bit från 
matbordet när det var dags att äta 
så att inga rester ·skulle fall ner på 
den. Trots att samtliga vävnader har 
så många år på nacken är de i ett 
mycket gott skick. De har fortfa
rande kvar sina olika nyanser och 
det är inte någon som helst svårig
het at t se vad det är för slags motiv. 
Samtliga vävnader är gjorda på går
den som liksom vävriaderna har gått 
i arv inom släkten under årens lopp. 

Fru Anna Andersson visa r sto lt upp dyrgripen. Nämligen den brode

rade tavlan från 1690 som är sydd med silketråd på ylleväv och schal- , 

tersöm. De figurer som ä r broderade på tavla n har, fö ru tom silke-

trådar till hår, även äkta män nis ko hår. 

Skurup går 
mot serieseger 

I en bordtennismatch, ingående i 
div. 2 södra sydöstra, segrade Sku
rup på torsdagen över Mellan-Gre
vie med 6-2. Skurup är därmed 
fol'tfarande obesegrade, och sede
segern verkar vara klar. Torsda
gens match blev en trevlig till
ställning, och gästerna bjöd hårt 
motstånd i de flesta matcherna. 
Särskilt dubbelmatchen blev en seg-

slutligen lyckades hemföra efter att 
sliten historia, som Skurupsparet 
ha legat under stort i avgörande set. 
Båda Skurupsförlusterna kom efter 
hårda och jämna tresetare. 

Resultat: Jan Olof Olsson~Bo Cre
co 21-17, 21-13. Tommy Ljunggren
Göran Svensson 21-17, 21-15. Rolf 
Nilsson-Bengt Nilsson 21-12, 21-15. 
Tommy Ljunggren-Bo Greco 22-24, 
23-21, 11- 21. Jan Olof Olsson-Bengt 
Nilsson 21-1•5, 1B-21, 17-21. Rolf 
Nilsson-Göran Svensson 21-10, 21-
H. Rolf Nilsson/Jan Olof Olsson
Göran Svensson/Bo Greco 21-13, 19-
21, 21-19. Tommy Ljunggren-Bengt 

Nilsson 21-9, 21-18. 

Isbanekörning på 
l Svaneholmssjön 

Om vädrets makter är nådigt in
ställda till bilkörning på is så är 
det meningen att dylik skall kun
na ske i dag pch på söndag på 
Svaneholmssjön. Polisen skall gö
ra mätning av isens tjocklek i dag 
och om den är tillfredsställande 
så blir det fritt fram för hugade 
bilförare som vill lära sig behärska 
en sladd. 
Det är MHF -avd. i köpingen som 

arrangerar och detta gör de av den 
anledning att de vet av vilken vikt 
det är att en bilförare kan behärska 
en sladd. 

En bana kommer att läggas ut 
m~d start vid rökhuset som ju är 
MHF-arnas egen klubbstuga. Det 
finns ingen annanstans i bygden 
som passar så bra till detta ända
mål som just denna plats, därför 
kan man förvänta en stor tillslut
ning. 

v 



'N SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Lördagen den 12 febr 

Rekordleverans till Krageholm 

Med de sju C!aas Matador Gigant framför det gamla s!ottet ses här fr v dir Einar Roas, Söderberg & Haak, 
greve Fritz Piper, dir Owe Ho!m i Kutlenbergs Maskiner, inspektor E Oddshammar och !antbr Ragnar Nilsson 

En av de största engångsleveranser av 
skördetröskor, som skett i vårt land är den 
under veckan av sju stycken Claas Matador 
Gigant med 14 fots skärbredd till Krageholm 

& Bellinga godsförvaltning. Försäljningen har 
gjorts av dir Owe Holm i Kullenbergs Maskin
affär i Skurup och leveransen av Söderberg 
& Haak AB, som är generalagent för Claas. 

Av Krageholms 7 000 hektar är 
1650 öppen åker och på denna odlas 
65 procent av arealen med spannmål 
och 25 procent med oljeväxter, var
för skördetröskebehovet är stort. 
Greve Claes Piper senior har tidi
gare haft Claaströska och tvekade 
inte i valet för denna stora order, 
vars belopp inte kommer långt från 
den halva miljonen. Tröskarn~ skall 
fördelas på huvudgården och på 
Agerup och Elsagårdama, som nu
mera drives av greve Fritz Piper 
samt på Be!linga-Amalienlwids egen
domar, som drives av greve Claes 
Piper junior. Inspektor på Krage
holm är lantmästare Einar Odds
hammar. 

De stora Giganttröskorna har ett 
lätt avmo;,terbart skärbord, som kan 
transporteras på vagn efter tröskan. 
Både rens- och avskiljningsytor är 
särskilt stora, cylindervarvet kan 
steglöst regleras tmder gång från 
förarplatsen. Originellt med hänsyn 
till den stora motorstyrkan på 105 hk 
är att kraftöverföringen till cylindern 
sker med två grova kilremmar. 

Det kan omnämnas att Claasfabri
ken i HarsewinkPl i Västtyskland 
med 5 290 anställda hittills byggt 
175 OGO skördetröskor, som sälj e s i 
mer än 40 länder, bl a i USA av 
Ford. 

Franskt prepar.at 
förbättrar jorden 

Det finns enligt den franske 
forskaren professor J e a n 
K e i l l i n g inte något pirekt 
samband mellan en jords bör
dighet och dess humushalt. 
För att förbättra en ur od
lingssynpunkt svag jord krä
ves enligt honom inte bara att 
tillföra humus utan man \ bör 
också e den ett inateri 



storaffär i skördetröskor 

Bilden visar den pampiga raden skördetröskor uppsiällda framför slottet. 

Fr. v. direktör Einar Roas, greve Fritz Piper, direktör Owe Holm, inspek

tor Einar Oddshammar och lanlbr. Ragnar Nilsson, arrendafor av Karls-

torps g'ård under Krageholm. 

Krageholm gods med Bellinga, Amalienlund, Agerup och Elsagår

den omfattar 7.000 ha, v at· av 1.650 utgöres av åkerjord. Den vegeta

biliska odlingen dominerar helt med 65% av arealen i spannmål. 

25% i oljeväxter och 10% i sockerbetor och vall. Godset, som äges 

av greve Carl-Claes Piper, är i hög grad mekaniserat och ägaren 

har gjort sig känd som en föregångsman på området. Endast 2(\ man 

behövs föt· att driva detta stora jordbruk. 

I dagarna har godset bytt skörde

tröskor och det blev 7 st. Claas Ma

tador Gigant med 14 fots skärvidd, 

som greve Piper fastnade för. Hela 

uppsättningen består av samma mo

dell. vilket i hög gn1d underlättar 

serviceverksamhet.en. Affären rör sig 
om 400.000 kr en betydande investe

ring således. 
Claas Matador hör till toppskik

tet. av de stora skördetröskorna. Ma

skinerna är kända för stor avverk
ningsförmåga samt säker drift. De 

tillverkas i Tyskland och säljes över 

hela världen. I USA har Ford Mo
tor Cy ensamförsäljninger. av fabri

katet. Motorstyrkan är 105 hkr. Det 
snabbmonterade sb.rbordet kan lätt 
tas bort och transporteras på efter
följande vagn om så behövs. Den 
hydrauliska utrustningen är omfat

tande med bl. a. steglös reglering 

av c y lindervarvet, som sker under 
körning från förarplatsen. I standard

utrustningen ingår bl. a. haspelva
riator och servostyrning. Leveransen 1 

är den största som skett av Claas 

tröskor hittills i vårt land. 

överlämnandet skedde vid en en
kel ceremoni på Krageholm, där den 
pampiga raden skördetröskor hade l 

ställts upp f-ramför slottet, av direk-l 
törerna E. Ro os i generalförsälj aren 
Söderberg & Haak AB och Owe 

Holm i återförsäljaren Kullenbergs 
Maskiner K /B. Från godset mottogs 

leveransen av greve Fritz Piper och 

inspektor Einar Oddshammar. 



Rydsgårdsortens kommunkrets· 
hade ett välbesökt årsmöte 

Rydsgårds kommunkrets av CP, 
CKF och CUF hade på söndagen 
ett välbesökt årsmöte på Rydsgårds 
gästis. Ordföran,den sedan ett tio
tal !lr tillbaka, Alfred Kristensson 
hade undanbett omval och till hans 
efterträdare utsågs Albert Anders
son. Slimminge, örsjö, Viilie och 
Katslösas CP-avdelningar hade även 
årsmöte på samma dag och plats 
och här blev det i stort sett om
val över hela linjen. 

Katslösas CP-avdelning valde Har
ry Tuvesson till ordf. övriga styrel
semedlemmar: Ake Severin, Albert 
Andersson, Erik Larsson, Kurt Måns
son. Revisorer: Lennart Larsson och 
Magnus Månsson. Ombud tiil di
striktsstämman blev ordförande samt 
Kurt Månsson, Erik Johansson. Öm
bud till landstingsvalkretsen blev Ar
ne Andersson, Gunnar Olsson samt 
Erik Larsson. Till ledamot i CKF:s 
styrelse utsågs Harry Tuvesson och 
till ledamot i CUF:s styrelse Yngve 
Andersson. Hela ,styrelsen valdes till 
ombud i kommunkretsen. 

VILLIE CP-A VD. 

Viilie CP-avd. valde Sven Mårtens
son till ordf. övriga styrelsemedlem
mar blev Assar Olsson, Eskil Hans
son. Revisorer blev Arvid Anders
son samt Pentti Nilsson. Ombud till 

' distriktsstämman blev Arne Nilsson 
samt Ingvar Holm. Ombud till lands
tingsvalkretsen blev Estel Hansson, 
Einar Lööv samt Stig Sörensson. As
sar Olsson utsågs till ledamot i så
väl CUF som CKF. 

öRSJö CP-AVD. 

Stig Olsson utsågs till ordf. i örsjö 
CP-avd. medan styrelsen i övrigt be
står av Hilding Jönsson, Hilding Mår
tensson, Gösta Magnusson, Fritiof 
Nilsson samt Hilding Persson. Alfred 
Jönsson och Ove Olsson utsågs till 
revisorer. Ombud till distriktsstäm
man blev Albin Olsson och ombud 
till landstingsvalkretsen blev Hilding 
Jönsson, Arvid Mårtensson. Ombud 
till kommunkretsen blev Arvid Mår
tensson, Emil Hansson, Alfred Jöns
son. Till ledamot i CKF:s styrelse ut
sågs Hilding Persson och till leda
mot i CUF:s styrelse Gösta Magnus
son. 

SLIMMINGE CP-A VD. 

Till ordf. för Slimminge CP-avd. 
utsågs Nils Andersson. Till övriga 
styrelsemedlemmar valdes Gösta Mår
tensson, Tage Mårtensson, 
Magnusson, Erik Jönsson, Gunnar 
Nilsson, Kjell Olsson, Ove Oskars
son, Johan Nilsson samt Stig Holm
berg, Hugo Andersson och Nils Malm
gren. Ombud till distriktsstämman 
blev ordf. samt kassören och dess
utom Sture Nordgren, Bertil Lars
son samt Gunnar Jönsson. Ombud till 

' DET HÄNDER I DAG! 
l 

IJ Lösöreauktion blir det i S. Vii-
lie hos lantbrukare Nils Görans

son, nr 30, Rydsgård. Första ropet 
blir kl. 13. 
O Tullstorps kyrkliga syförening 

samlas i dag kl. 14 i skolan. 
IJ Skurups Röda Korskrets har ar-

betsmöte i Församlingshemmet i 
dag kl. 19. Fru Berta Larsson kom
mer att berätta om en resa till 
ll:gypten. Hon beledsagar berättelsen 
ned vackra färgbilder. · 

Nyvalda ordföranden Albert Andersson omgiven av seb. Sven Bertil 
Persson och avgående ordf. Alfred Kristensson. 

landstingsvalkretsen blev Leif Björk-' ordf. Samtidigt som han överräckte 
lund, Herman Clair samt Gösta Mår- en vacker blomsterbukett. 
tensson. Till ledamot i CKF:s styre!- Tm ny ordf. valdes alltså Albin 
se valdes Enk Magnusson och till Andersson. Styrelsen i övrigt har föl
ledamot i CUF:s styrelse valdes Stig jande utseende: v.o1·df. Erik Magnus
Holmberg. son, sekr. och kassör Sven Bertil 

Persson. övriga styrelsemedlemmar 
KOMMUNKRETSEN är Nils Andersson, Slimminge, Stig 

Som tidigare nämnts hade ordfö- Sörensson, Villie, Stig Olsson, örsj ö, 
randen i kommunkretsen sedan 10 år Nils Persson, Solberga, Harry Tuves-

son, Katslösa, Ebba Magnusson från 
tmbaka, Alfred Kristensson undan~ Slimminge CKF, Astrid Månsson 
bett sig omval. V.ordf. Erik Magnus- från Rydsgårds CKF, Richard Ciair 
son avtackade Kristensson för de tio från Slimminge CUF samt Sven Ber-

. . ti1 Persson från Rydsgårds CUF . . Re-
år han vant en mycket dughg och visorer blev Sture Persson och Åke 
verksam ordf. Han har varit med Severin. 
som ordf. sedan kommunkretsen bil- Efter årsmötesförhandlingarna drack 
dades och att han varit en omtyckt man kaffe och en stunds trevlig un
ordf. under denna tid framhöll v. derhållning bjöds det även på. 

sladdteknik tränades 

Många bilister var under lördags- och söndagseftermiddagen s11mlade 
på Svaneholmssjöns fina is för alt på stället träna iskörning. MHF 
hade stakal ut en bana, och del gällde all hålla lungan rätt i mun, 
om man skulle kommil runt banan ·utan - för mänga sladdar. På bilden 
är det Kjell Ek från MHF som skickar i väg Lennart Kristensson 

ut på den hala banan. 



Auktionsfolket trotsade kylan 
Trots ett dåligt väder samlade 

lördagens två auktioner i Skurups-
. trakten mycket folk. Priserna blev 
överlag bra också trots att kylan 
ingalunda var stimulerande för de 
köplystna. Auktionerna var hos 

. lantbrukare Erik Hansson Solberga 
· Rydsgård och hos lantbr. Nils 
·Bengtsson Oran Slimminge S.kurup. 
AUktionsförrättare för den första 
var Lennart Nilsson och för auk
tionen i Oran Gunnar Larsson. 
I Rydsgård ropade Alvin Ekblad 

och han fick mycket bra priser på 
sakerna. En murbroeka gick för 
2.050 kronor. Vidare fick han upp 
priserna på åtta kor till mellan 2.400 
och 3.850 kr. En slaghack bytte ägare 
för 2.300, en hösprätt för 780 och en 
sladdharv för 340 kr. En traktor 
ropade någon in för 350 kr. 2-årskvi
gor gick under klubban för ca 1.700 
kronor medan l årskvigorna köptes 
för 1.200-1.400 kr. 

På auktionen i Oran gick en trak
tor för 2.500 kr. Koma inbringade 
2.250, 1.960, 2.000, 1.950 samt 2.050. En 
sligga köptes för 1.447 kr och grisar
na bytte ägare för 190 kr per styck. 
Hönsen såldes för 5:50 kr. Blandsäden 
inbringade 56 kronor, melassen 125 
kr samt grönfoderbete 71 kronor. 

18.000 kronor 
för en traktor 

600 personer hade på lördagen 
eamlat till auktionen i Tygelsjö på 
den där försålda Knutstorps gård. 
Såsom vanligt när auktionsförrättare 
Bengt Ottosson och roparen Erik 

· Grönvall är i verksamhet gick det 
hela raskt undan och priserna höll 
sjg. i topp. 

Ett hundratal rop klubbades på nå
got mer än llh timme. Priserna på 
traktorerna blev så bra som 18.000 Auktionsutropare Elvin Ekblad klubbar bort murbroekan för 2.050 kr. 
kr för en Volvo Buster 400 1965 års 
modell och 12.000 kr för en Ferguson till auktionen hos lantbrukare Harry 1.600 kr. Något av dem som gick 
65 . av 1961 års modell. Vagnar ,kos- Pålsson i Hagaslätt i Ekeby. Långa för priser kring 1.600 hör hemrna i . 
tade 6.000 kr och för en 6 tons, 2.500 köer bildades på den lilla grusvägen gruppen mindre icke betäckta kvigor. 
kr för en 5 tons och en mindre vagn och det fält som anvisades som par- De åtta tjurkalvarna såldes för : 
gick till 500 kr. En gul åkvagn säl- keringsplats fylldes snabbt av såväl summor på 1.300-1.400 kr. En äldre , 
des för 200 kr en kana kostade 80 kr. M- som L-märkta bilar. Auktions- Fordson traktor klubbades för 5.700 · 
En 29 bill. radsåningsmaskin såldes utropare var Louis Landgren från kr, en påhängsvagn för 2.500 kr,' en l 
för 410 kr, 4,8 meters Ysta Yrsa göd- Ekeby och han kunde konstatera god äldre slaghack för 2.000 kr, en ring
ni.ngSspridare kostade 2.900 kr. En köplust hos de med tanke på väder- vält för 1.200 kr. 

shuggare med vertikalduk såldes leken stora skaror som mött upp. 

If/z. 



Skurups Folkets Park firar 60 åren 

med värdskap för distriktskongress 
Dessa "socialistdjäv

lar" och förrädare· vill ta 

barnen från hemmen och 

sätta dem på barnhem, de 

vill ta pengarna från ban

kerna och jorden från bön

derna. Allt detta fick vi 

höra bara för att vi höll 

på våra berättigade krav 

om rösträtt. Vi var många 

tusen som tjänade 585 kr 

om året och därmed låg på 

rätt sida om det s k pen

ningstrecket för att få 

rösta men ändå 'saknade 

denna rätt. 

Om detta och mycket annat under 

den skånska arbetarrörelsens hårda 

år i början av seklet minner signatu: 

ren Nemo i den jubileumsskrift, som 

har sammanställts inför 60-åriga 

Skurups Folkets hus-förenings jubi

leumsfi.rande på söndag. Ett jubileum 

som har gett Skurups Folkets Park 

och Hus äran av att stå som värd 

för årsmötet m'ed Folkparkernas cen

tralorganisations södra distrikt. De 

nordligaste kongressdeltagarna kom

mer från Göteborg (Liseberg) och 

Borås. 
Kongressen börjar kl 11 och kl 14 

bjuder värdföreningen på lunch i 

Svaneholms slottsrestaurang. Bland 

särskilt inbjudna till jubileumsfiran

det må nämnas nuvarande persona

len och tidigare anställda i Skurups 

Folkets. Park. Allt som allt väntas 

ca 150 jubileumsdeltagare. 
I nämnda jubileumsartikel erinora's 

om hur de som understödde de nya 

ideerna fick känna på de makthavan

des ilska. Att våga tala om Frihet, 

Jämlikhet och Broderskap kunde be

tyda att man blev avskedad eller 

,vräkt från bostaden. 
1904 blev den gryende skånska 

arbetarrörelsens stora år i Skurup. 

A vd 119 bildades och något senare 

också avd 118. Ett gjuteri i Larstorp 

blev provisorisk möteslokal. Det 

fanns ingen spis, så när det var som 

kallast kunde knappast ens sekre

teraren skriva sitt namn så blåfru

sen, som han var om fingrarna. När 

man sen fick bättre lokaler dristade 

man sig att bjuda in blivande finans

ministern Tl;10rsson. Hinke Berge

gren, Janne Jönsson m fl. 

Kata kom 

Fullt hus drog också Kata Dahl

ström. Men han som hyrde ut loka

len blev så arg när han hörde henne 

att han ryade: - Kom inte en gång 

till och försök hyra lokal, när en 

sån kärringdjävul skall tala! Inte 

trodde jag, att Skurups arbetare var 

så efterblivna. 

Skurups Folkets hus-förenings 11/Uvarande styrelse. Fr v: Ernst Jönsson, v ordtöTande .Emil Sandström, ka.&sa· 

förvaltare Erik Cederholm, ordförande Börje Linden, sekreterare Kjell Jönsson, Johan Fritz smmt v sekreterart 

Folkets hus-föreningen bildades 

1906 med följande sammansättning på 

den första styrelsen: Magnus Persson 

Nils Hellkvist, Anders Lundkvist, 

Rudolf Persson, Lars Persson, Carl 

E Malmborg och Anders Cederholm. 

I dag är Lundkvist, Malmborg och 

Lars Persson ur tidel)., de övriga 

över 80 är, Cederholm närmare de 

100. 
Skurups Folkets hus gick inte att 

få inregistrerat som föreningsnamn, 

det fick bli Arbetarnas fastighets

förening i S'kurup i stället. Den först 

förvärvade tomten byttes snabbt ut 

mot en. annan som N H Norden sål

de från. På en månads tid .förvand

lades denna vildvuxna åker till en 

parkanläggning, som kunde invigas 

den l maj 1909 med tal av Kurt Hjal

marsson. 

En hornorkester hade bildal~ med 

U Palm som dirigent. Artistgagerna 

låg mellan 35 och 100 kr. Inträdet 

var i vanliga fall 25 öre, men höjde~ 

till 50 om artisten var dyr. Parkens 

finansiering vållade bekymmer men 

oftast blev festerna i anslutnjng till 

Skurups marknad räddningsplankan. 

Vid ett sådant tillfälle blev det ett 

' Göte Berg. 

Sen kom första världskriget med svå

righeter även för dansbanorna, även 

de måste mörkläggas. Men en vacker 

anläggning var det, den skönaste i 

bygden, vågade till och med bygdens 

prästman erkänna o-ffentligt. Att de 

sen inte vågade eller ville sätta sin 

fot i par·ken, var en annan femma. 

Med första världskrigets slut blev 

det också något bättre för arbetaren. 

Ryktaren som hade haft det sämre 

än djuren jämnställdes med al'betare 

på stat och i kommun. Kvinnorna 

fick allmän rösträtt. I Skurups folk

park talade Fabian Månsson, längre 

fram skulle han fö·ljas av Per Albin, 

Erlande.r, Sköld, Möller och Thors

son på återbesök. 

Träarbetarna 
räddningen 

Skurups Folkets hus uppfördes år 

1925. 1932 brann den gamla dansba

nan ned tre dar före Skurups som

mal'marknad. Räddarna blev ortens 

träarbetare, som låg i konflikt och 

på snabbtid byggde en ny dans bana. 

nurlig person hade hittat lämmen ·t11t 
soptunnorna i planket och smitit i•n 

här liksom alla kamraterna på tåget. 

Impopulär blev fö·rordningen att 

dansen skulle sluta kl 23. Efter det 

klockslaget kunde sen 300--400 män

niskor dra ormkring i köpingen utan 

någonstans att ta vägen. 

Ä Vffi karnevalsfirande prövade 

Skurups pal'kledning på ett tag men 

man fick sluta när d et visade sig att 

de flesta män~isko·r som kantade kö

pingens gator under tåget inte gick 

till parken efteråt. Det blev en då

lig ekonomisk affär. 

· Själva folkparksrörelsen var där

emot en god affär under 30-talet så 

att det i slutet av detta decennium 

blev råd till att rusta upp och mo

dernisera anläggningen avsevärt. 

50-ltalets stora händelse bl~w flytt

ningen av Skurups marknad från 

torget till ett område invid foJkpar

ken. Nybyggandet gjorde att det bör

jade bli -för trångt på torget. Tack 

vare alla goda krafters medverkan 

kunde marknaden presenteras i en 

ny skepnad som bättre svarade mot 

tidens krav. 110 000 besökare har 

denna marknad-mässa haft 1958-65. En tid senare reste byggmästare 

Emil Norden en ny dansba na. En ny 

parknetto om 2 900 kr, en ko·lossal era började för parken. Fullt hus vin- Inte bara för arbetarrörelsen utan 

summa på deJil tiden. 

Skönast i bygden 

tertid. Bara 900 personer fick kom- även för många andra föreningar har 

ma in. En kväll när det redan var Skurups Folkets hus och park ge• 

fullsmockat l<om det ytterligare 300 nom åren blivit den samlingsplats, 

personer med tåget från Ystad. Ett som grundarna en gång tänkte sig, 

Bland framträdandena minns arti- väldigt gny uppstod när de blev av- För stunde!!- finns det dock ett ön

kelförfattaren främst Håkanssons tea. visade. Snart nog lägrade sig dock skemål, och det är att en ungdoms

tersällskap med "Värmlänningarna". åter tystnaden över nejden. En fi- gård förläggs dit. 



Bio Skurup 
BIOR.A.l'vlA visar på onsdag krigs

fihnen 633:e divisionen med Cliff Ro
bertson och George Chakiris i de le
dande rollerna. Fihnen är barnför
bjuden . . METROPOL visar på ons
dag filmen fallskärmsjägaren med 
Jack Palance och Anna Ralli i de 
ledande rollerna. Filmen är barnför
bjuden. 

Skurups Lottakår 
har arbetsmöte i Lotta gården i dag 
kl. 19 varvid fru !Berta Larsson kom
mer att berätta om sin resa och si
na upplevelser i Egypten. Hon be
ledsagar sitt föredrag med vackra 
färgbilder. 

Onsdagsdans blir det nu på ons
dag kl. 20 på Skurups hotell. Det 
är skolklubben och Skurups CUF
avd. som bjuder på en glad afton. 
För de dansanta tongångarna svarar 
Bob Harries populära orkester. 

Vägförbättring begärs 
i Rydsgård 

• n t Har tappat en 
moped eller ring 

Är människan mycket glömsk av 
sig? Ja, denna fråga kan man stäl
la sig sedan man tagit del av vad 
polisen har på sin hittegodsavdel
ning. Hos polisen i Skurup finns 
t.ex. en golvlampa, en moped, glas" 
ögon. en ring och ett herrarm
bandsur för att ta några exempel. 

Nu frågar man sig hur man kan 
tappa bort en moped eller en golv
lampa utan att märka det. Att 
många människor är ärliga och 
lämnar in vad de hittar till polisen 
förstår man annars hade säkerligen 
en sådan sak som ett herrann
bandsur aldrig lämnats in. 
V ar glömmes då sakerna. Ja, i af· 

färer och på post eller Hknande in
rättningar hländ~ det oftast att folk 
glömmer sina saker. Naoturligt:vis är 
det mycket som tappas på gator ock· 
så. 

Sedan får man väl också räkna 
med att en del personer slänger sa
ker de ej vill ha. Då kan de förstås 
använda soptippen men av någon 
anledning kastar de hellre det ej 
önskvärda på någon gata varpå en 
eventuell upphittare lämnar det till 
polisen, som sedan får ta hand om 
det. 

FöRVARAS ETI' 
HALVT AR 

iDe saker som lämnas in till po
lisens hittegodsavdelning förvaras 
under ett lhaltvt år om inte ägaren 
dykt upp innan. Har denne inte 
hört av sig inom denna tid . så 
tillfaller saken ifråga upphittaren. 
Sådana saker som är av relativt 
stort värde försöker dock polisen spå-

Fru Berta Norling sköter poli
sens hillegodsavdelning. Här går 
hon igenom vad som lämnats in 

under det senaste halvåret. 

ra upp vem som är ägaren. Klockor ännu ej respektive ägare frågat ef
t.ex. kan man spåra till ägaren ge- ter. SMedes finns det solglasögon, 

Göran Andersson, Täckarhus, Ryds- da b" '•·l nom numret p·å klockan, detta med- en m ors, en go~. ampa, en arm-
gård hemställer hos länsstyrelsen att för dock en del extraarbete. ring, en guldring, ett herrarmbands-
enskilda vägen från fastigheten Täc- l"d d 1 dl gl " 
k h 'Il lhn" . F" . ak 1.. . ., ur, en p a , en e se ar, asogon, 

ar us 1:2 ut t1 a an vag blir ?r var:Je s som amnas m t..u barnplånbok, handskar, fingervantar, 
J föremål för förbättring och bredd- polisen .skall det noteras vem som nätkassar, en moped och en damey-
rung i en vägförenings regi. I sam- ar upphittare och en del andra data. kel . 

J band därmed bör anslutningen till Ä'r det pengar som upphittats så · 
allmän väg också breddas. På vissa skall dessutom en särskild kassabok Är det någon som glömt eller tap
ställen är vägen endast två meter föras. Alltså en hel "del extraarbete pat något av dessa saker så hör till 
bred och ligger nerskuren i mar-, för polisen. hos polisen det kan löna sig för det 
ken. Snöröjning försvåras och är tid- På polisstationen i Sk=up finns kanske är just er bo.rts1aTVade sak 
vis omöjlig. det för närvarande en del saker som som nu finns hos polisen. 

Skurupsmotiv som försvinner! 

Ett gammalt vii!kiint Skurupsmotiv kommer inom kort att försvinna. Det är SJ som nu ska!! låta ta bort 
den hagtornshäck som sedan många år tillbaka funnits längs Järnviigsgatan. I stii!!et kommer det upp 
ett nätstaket. Häcken har funnits sedan järnviigen lades i Skurup omkring 1875. Anledningen ti!! att 
häcken ska!! försvinna och att ett nätstaket ska!! komma beror de!s på att häcken samlar en del papper 
och annat skräp. Detta gör inte ett nätstaket och a!!tså b!ir det snyggare !ängs Järnvägsgatan i fort-_ l 

sättningen. Som synes på bi!den är redan ha!va häcken borttagen. 

Måndagens auktion hos lantbruks

re Nils Göransson, Rydsgård, sam

lade många köplystna. A~tionsför

rättare Gunnar Larsson kunde kon

statera, att auktionsropare Hans 

Andersson överlag fick upp priserna 

1 till en ganska hög nivå. Således klub-
bades ,två traktorre till 4.800 resp. 

1.6!>0 kr. Koma gick för 1.900, 2.000, 

1.900 resp. 1.970 kr. Tre kvigor bytte 
ägare för 1.500, 930 och 740 kr. Enj 
sugga med nio grisar gick under 
klubban för 1.020 kr. Sex halvsvill 
kostade 990 kr. Blandsäden gick för 
52 kr och melassen för 100 kr. 

DET HÄNDER I DAG! 

* Biorama visar krigsfihnen 633:e 
divisionen med bl. a. Chff , Ro
bertsson i huvudrollen. 

* Metropol visar fihnen fallskärms
jägaren med bl. a. Jack .. ~alance 
som en av de ledande stJarnorna. 

* Onsdagsdans blir det på Skuru~s 
hotell till tonerna av Bob Harns 
orkester. För värdskapet står 
Skurups CUF och skolklubben. 

* Lösöreauktion blir det kl. 13 ~os 
lantbrukaren Emil Nilsson, Nas
byhohn, Skurup. 

Skurup möter i kYäll 

Svedala i volley-boll 

skurupskorpens volley-bollspelli
re gör i kväll sitt första framtra
dande i en match mot Svedala. Det 

' var ju förra hösten, som volley
' boll upptogs på korpens pro~ram 

l 
och sedan dess har man tranat 
hårt. 

1 Meningen är, att laget skall delta. i 
l seriespel till nästa säsong och darfor 
skall det bli intressant att. se hur 

' Skurup kan hävda sig mot sma mera , 
rutinerade motståndare. Matchen spe- \ 

Ilas i Skurups gymnastikh_all kl 20 ... 
Även om handbollssenen nu ar l 

slut, finns det möjligheter att fort- ~ 
sätta träningen. Onsda~ar m.ellan kl 

' 20 och 22 står hallen tJll forfoga~de 
och även i kväll går det bra att trana 
efter volleylbollmatchen. -



rt diverse handverktyg. 

Skurup-verken obesegrade 
i korpens handbollsserie 

skurupskorpens handbollsserie är -n·u som bekant slutspelad. Många 
spännande och intressanta matcher ha?· de olika omgångarna bjudit på. 
Serien blev mycket jämn och seriesegrarna Skurup-verken vandrade 
genom serien uta?t någon förlust och tog alltså maximalt antal poäng 
eller 18. Fria yrken var inte mycket sämre och tog 16 poäng och lade 
därigenom beslag på andra platsen tätt följd av Handbollspojkarna. 

51 utställningen i Skurups-korpe~s Ilagen har hamnat på de platser, 
handbollsserie blev följande: l som deras insatser berättigat dem till. 

l 
För samtliga lag g~.l1er nämligen, att Skurup-V.erken 9 9 O O 96-29 18 de har besegrat de lag som kom-

Fria Yrken 9 8 O l 116-50 16 mer efter men har fait stryk mot de 
Handbollspoj. 9 7 O 2 71-54 14 högre placerade lagen. Enda undan-
Konsum 9 6 O 3 65--58 12 taget är Lärarna och Sandåkra, som 
Bröd. Anders. 9 5 O 4 62-82 10 spelade oavgjort i sitt inbördes mö-
Janstorp 9 4 O 5 49-58 8 te. Av detta skulle man kunna tro 
Lärarna 9 2 l 6 51-53 '6 att serien har varit matt och spän-
Sandåkl·a 9 2 l 6 57-74 5 ningslös, men så har långtifrån va-
rolkhögskolan 9 l O 8 46-88 2 rit fallet. Tvärtom har många av 
Bröd. Lundgren 9 O O 9 45--112 O matcherna varit mycket jämna, och 

1 
Skytteligan: 42 mål: Olle Jönsson, det har närmast varit tillfälligheter 

Skurup-Verken. 33 mål: Fl!!Y Ras- som har fällt avgörandet. Enda un
musson, Fria Yrken. 31 mål: Gert dar.taget har varit Skurup-Verken 
Nilsson Janstorp. 27 mål: Jerl5-er Ny- och Fri Yrken, vilka, som väntat, har 
berg, Fria Yrken. 25 mål: Göte Jöns- varit mycket överlägsna. Och stått i 
son, Skurup-Verken. 22 mål: Leif en klass för sig. 
Thomasson, Sandåkra och Jan Blom- * Det har höjts många kritiska rös
dahl, Bröd. Andersson. 21 mål: Chris- * ter mot sammansättningen hos en 
ter Axelsson, Fria Yrken. 20 mål: * del av lagen i årets serie, Man 
Hasse Stridsberg, Handbollspojkar- * anser, att det bör finnas någon 
na. lll mål: Bror Svensson, Konsum * form av samltörighet, antingen i 
och Jan-Ake Andersson, Bröd. An- *. fråga om arbetsplats eller yrke, 
dersson. 16 mål: Lars-David Hansson, * hos ett lag. Svårighetema är na
Fria Yrken. 15 mål: Bo Persson, * turligtvis alla de spelare, som 
Sandåkra och Lars Andersson, Folk- * gärna vill spela handboll, men 
högskolan. * som är svåra att placera i en 

Tre man har gjort mål i alla\ nio * viss korporation. Problemet är 
matcherna: Kay Rasmusson, Jan * svårlöst, nien fråga är, om inte 
Blomdahl och Jan-Åke Andersson. * km·pstyrelsen borde ta sig en 
Ytterligare fyra spelare bör medta- * funderare på saken och försöka 
gas i denna förteckning. Deras lag * komma fralit till några regler för 
har vunnit en match på w.o., men de * lagsanunansättningen. Amtars är 
har gjort mål i alla de övriga åtta * det fara värt, att de korperatio
matcherna De fyra Är: Olle och Gö- * ner, som nu försåker att köra 
te Jönsson, Gert Nilsson och Hasse * m~d ''rena" lag, tröttnar att käm 
Stridsberg. l* pa mot övermäktigt motstånd 

Om tabellen kan · sägas, att alla * och drar ~ig tillbllka. 

72-åring 
konstsmide 

i Skivarp har_ 
som fritidspyssel 

Mäster med ett vackert järnsmide 
i sin verkstadslokal. 

72-årige f. järnarbeatren J o e l 
S v e n s s o n i Skivarp håller sig 
med en hobby som hör hemma l 
mycket anrika yrkesled: han gör 
utsökta smidesarbeten. Skivarps 
församlingshem har han förärat 
vackert smide och i hans hem kan 
han visa p1·ov på en hel del mycket 
vcakra salier. 
- Jag började för 15-talet år sedan 

med att göra ljusstakar, säger han 
till SkD och sedan har det blivit fler 
och fler. J ag brukar göra serier på 
något tiotal åt gängen och när de är 
slut gör jag nya saker. Många av 
dem ger jag bort, andra säljer jag 
till vänner -:h bekanta. 

Min specialitet är blomsterbord av 
olika format. Det här tycker jag är 
trevligt säger han och visar ett bloms
terbord som mycket lätt kan göras 
om till en elegant stor golvljusstake. 

Bland pensionärerna i Skivarp är 
han självfallet ensam om att ha en 
sådan ;;tvancerad fritidssysselsättning. 
Hr Svensson har tidigare i hela 33 år 
arbetat . som järnarbetare och val l 
således inge>1 novis då han började 
med smidet som ett trevligt pyssel. 
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Nytt kulturtillskott 

Lundakonstnär trivs 

• 
l 

• 
l 

SJ~urup

köpingen 

Lennart Gummasson trivs bra i sitt hus i Skurup, där han tillbringar de 

man lugn och ro från stadens jäkt, säger han. På bilden lägger han 

Vid havet. 

flesta veckosluten. Här får 

sista färg·klicken på lavlan 

Skurup har fått ett nytt tillskott på den kulturella fronten. Det är nämligen konstnären Lennart Gummes

son som nu köpt ett hus i Skurup och under veckosluten flyr från stadens jäkt och kopplar av i köping

en. Gummesson bor dock j Lund som i dag är ett konstcentrum och därför frågade vf honom om Skurup 

hade något att ge en konstnär. Mycket svarade Gummesson. När inspirationen ibland tryter i Lund åker 

jag ut här till Skurup och den miljöskiftning det blir skapar ny inspiration. 

Lennart Gurumesson har målat så 

länge · han minns. Han är född i 

Växjö och började studera i Skånska 

målarskolan. Däreft11,;:_ blev det som 

för så många andra unga framåt 

konstnärer att ställa färden till 

Paris. 

MYCKET GIVANDE 

Resan till Paris och studierna där

städes hos olika erkända målare gav 

ett mycket stort utbyte, omtalar 

Gummesson. Detta är ju något som 

de flesta konstnärer prövar på och 

det är väl mycket få som inte an

sett det varit en mycket givande re-

sa. . f 

NORRLAND LOCKADE 

I början på sin bana var det (Norr

land som lockade för Gummesson. 

Där deltog han i en del utställning

ar och det var väl här jag först blev 

uppmärksammad säger h an. Efter 

Norrlandssejouren var det Skåne som 

var målet. Här har han nu varit bo- Skurup, men det blir litet längre 

satt i ett 30-tal år och trivs utmärkt. fram, säger konstnären vidare. 

IMPRESSIONIST KöPKRAFTEN LITEN 

Vad är det då först fÖr motiv som Vi frågade .hon?m · qm hur k~p

lockar Gummesson frågade vi: Ef- 1 J<:raften var .. for narva:ande ~ch flck 

tersom jag är impressionist är det till s~ar. Kopkr~ften 1 da~. ar .myc

främst naturistiska motiv som ligger ket hten, det ~r mest fo~erungar; 

för mig, säger han. Landskap är mus.~er. och .dylikt som koper. P a 

väl det jag sysslat mest med, men utstalhlingar ar det dock. ganska bra 

även porträtt i stor utsträckning. Pa- marknad. • 

stellfärger tycker jag mycket om, .:Skurup har alltså fatt ~n ny konst

fortsätter Gummasson och det märks nar och de Skurupsmotlv som han 

när man studerar de alster som för- hitintills har målat. har gått åt med- l 

varas i Skurup. detsamma. Hur blir man då konst-

MEST I LUND 

De flesta alster får j ag inspiration 

till i Lund, fortsätter Gummesson. 

Men ibland när jag är här i Skurup 

så får man en ny ide och då för

verkligas den. Därför är det bra att 

ha två olika platser att vara på. (!år 

allt som beräknat kommer jag att 

försöka anordna en utställning här i 

när? Vi ställde frågan till Lennart 

Gummesson och fick följande svar: 

För min del' ligger det i blodet och 

det tror jag det gör för de flesta 

andra konstnärer också. Sedan man 

i sin ungdom börjat studera på om

rådet och därefter varit i Paris och l 
studerat för olika erkända konstnä

rer tycker man liksom att det inte 

finns något yrke som är lika fasci-~ 

nerande, avslutar Gummesson. 



Toppriser på kalvar 
~' 

vid vårens auktioner 

Två hästar gick under Hans Anderssons klubba vid auktionen på 
Allarps gård i Skurup. Här ses den ena av dem. 

sendala, Björkeröd per Stehag. Om- Ottosson för lantbrukare Svens An
kring 700 personer besökte auktio- derssons räkning sålde ett prima lös
nen och auktionsförrättare var ör~ till tämligen bra priser. K!-ubban 

' , skottes av Hans Aandersson 1 önn-
Bengt Ottosson och Bertil Anders- arp. Två hästar, ardennerston, 4 resp. 
son, med den senare som ropare. Av 5 år gamla, såldes för 3.000 kr per 
sju kor kostade dl:!l dyraste 3.000 kr, styck. En kviga med k~lv såldes för 
varefter priset höll sig mellan 2.680 1.950 kr, och 2-årskvtgor kostade 
och 2.200 kr. Tre kvigor såldes för m~llan 1.860. och 1.750 kr. En ettårs-
2.230, 2.000 och 1:230 kr. Kvigkalvar kvtga giCk t1ll 1.300 kr. Stutar kosta
kostade mellan 900 och 700 kr. En de mellan 1.370 och 1.330 kr. 13 tjurar 
liten tjurkalv · till 520 kr. En sugga ko~tade mellan 2.070 och 1.670 kr. 
med 11 daggamla grisar kostade 1.380 T:va traktorer såldes - en B~~er 350 
kr, halvsvin mellan 340 och 300 kr. for 11.500 ,kr och en BM-36 for 5.000 
Blandsäd såldes för 57 kr och betfor kr. 
för 53 kr per dt. 14 ton betmassa En 7-tons vagn gick till 3.000 kr 
kostade 820 kr, och melass gick t ill och en 4,5-tons vagn till tusenlappen 
120 kr per fat. Av de sålda maskiner- jämnt. En djurtransportvagn kosta
na kan nämnas en Massey-Ferguson de 1.050 kr och en mindre påhängs
av 1961 års modell, som kostade 8.000 vagn 280 kr. En radsåningsmaskin 
kr. En skördetröska med tanlc kosta- gick till 600 kr, en gödningsslunga 
de 9.000 kr, en påhängsvagn 1.700 kr, till 350 kr, en tvåskärig 14" plog till 
en gödningsspridare 1.050 kr, en kul- 500 kr, en tredelad ringvält till 510 
turharv 1.150 kr, en tvåskärig plog kr, en kultivator till 200 kr, en .sladd-
660, en släträfsa 360, en hösprätt 400 harv till 350 kr, krokpinnsharvar till 
kr och en självbindare kostade 200 650 resp. 400 kr. En fronträfsa kosta
kr. de 710 kr, en betlossare 290 kr, ett 

slåtteraggregat 450 kr, en sädeskass 
ALLARPSAUKTION 4oo kr och en sädesskruv 210 kr. 

Ett mjölkskjul kostade 800 kr. Betfor 
Auktion hölls på tisdagen på All- såldes för 55 kr per dt och melass för 

arps gård vid Gärdslöv, där Bengt 125 kr per fat. 



Yrkesfiskarna förbereder 
nu .säsongstarten • 

l mars 
Av ROLF SVENSSON 

Yrkesfiskarna utmed 

kustvägen Y stad-Trelle

borg är nu mitt uppe i för

beredelserna för årets fis

kesäsong. Förberedelserna 

blir en aning drygare i år 

än vanligt, beroende . på de 

svåra höststormar som 

rådde i fjor. Åtskilliga nät 

blev då söndertrasade och 

det gäller nu för fiskarna 

att få dessa lagade till sä

songen börjar. 

Säsongen i år beräknas inte kom-~ 
ma i gAng förrän i slutet av mars 
i bästa fall eller april månad. Detta 
beroende till stor del på isen som 
nu driver omkring längs kusten. 

Dyra reparationer 

De svåra höststormarna i fjor ställ
de som bekant till med en hel del 
trassel och när nu fiskarna skall 
reparera näten är det ett drygt ar
bete de har fram till säsongstarten. 
Eftersom näten i fjor således blev 
illa åtgången: är det även på de 
flesta håll dyrbara 1·eparationer. 

Ont om ål 
* I Hörte som ligger utmed kust
* vägen finns det bl. a . åtta ål
* fiskare som inte fått någon ål 
* sedan ganska lång tid tillbaka. * Detta berättar ålrökaren K. 
* Sandgren som även omta* lar att det torde dröja fram 
* till april innan de första ålarna 
* dras upp ur vattnet och forslas 

* till rökning. 
Den' ål som nu finns är för det 

mesta polsk ål som inte håller rik
tigt samma kvalitet som vår, slutar 
·Sandgren. 

I mars beräknar en av fiskarna i 
Hörte, Knut Sandgren, att fisket 
skall komma i gång igen dm vädret 

Josef Jeppsson är i full fart med reparation av de nät som förstördes 

ganska illa under höststormarna, och ~om nu skall vara 1klara till 

siisongstl!lrlen som i bästa fall blir i ml!lrs. 

blir gynnsamt. Då blir det för det ----------------------------

mesta torsk och sill som fastnar i 
garnen, omtalar han, men även några 
ålar får vi upp under vårens lopp. 
slutar hån. 



Hantverkare i JJtlossbystrand 
har Skånes ''minsta'' båtvarv 

C:e 4.000 niter her Emil Pälsson self i detta gedigna hantverk som ä~ 30 fot långt och en fröjd för ett 
båtkännaröga. 

- Av ROLF SVENSSON -

Visst finns det äkta 
l1antverkare kvar i våra 
dagar. Ett strålande exem
pel på detta är båtbygga
re Emil Pålsson i 
Mossbystrand, välkänd in
om båtkretsar från Ystad 
till Raparand a. V ad är det 
då som är det märkliga 
med denne ~nan. Jo, han 
bygger båtar som är 30 fot 
långa och gör allting för 
hand. Efterfrågan på bå
tar av denna sort och kva
lite är det stor efterfrågan 
på men få som tillverkar. 
Därför är hans gedigna 
båtar uppskattade mom 
båtkretsar. 

Emil Pälsson har sin verkstad i 
Mossbystrand på vägen mellan Trel-

leborg och Ystad. Här gör han sina inom båtkretsar är emellertid ett fakbåtar som ibland kan ta lång tid att tum .. 
göra. Ett halvår beräknas t. ex. den 
båten ta som just nu håller på att 
färdigställas. Men så är det också 
ett äkta handar bete från för ·till ak
ter. D. v. s. själva träarbetet. 

Båtbyggare sedan 

Fiskebåtar · l 
l 

Det slags båtar jag bygger mest av, l 
är båtar till yrkesfiskare, säger Emil 1

1 
Pålsson. Den båt som just nu är un
der tillverkning skall dock inte bli 
en dylik. Annars är det många fiska-Hinge re som seglar runt på böljan blå i ett 
äkta handarbete av Emil Pålsson. Att bygga båtar har alltid legat 

Emil Pälsson i hågen. Nu går han 
mot sin 60-årsdag och han kommer 
inte thåg exakt när det var han bygg
de första båten. Att han byggt båtar 

Svårt med 
material 

i mindre eller större utsträckning un- Förutom att det krävs en stor porder mån a år om blivit uppskattade tion yrkesskicklighet är det en annan 
faktor som spelar in då det gäller 
att bygga en båt i trä och det är gi- l 
vetvis materialet. De flesta båtar 
bygger jag i ek, omtalar Emil Päls
son och fortsätter: Det kan vara svårt 
många gånger att få tag i riktigt trä. 
Det går inte med färska trä utan de 
måste ha en viss ålder för att de skall 
duga. Dessutom måste givetvis kva-~ 
liteten vara den bästa. 

Hur blir man då en båtbyggande 
hantverkare frågar vi: Först måste 
man givetvis ha ett stort intresse för 
båtar och vara intresserad av att ar-
beta i trä. Resten ger sfg själv tror 
jag, så blev det i alla fall med mig, 
avslutar ägaren till Skånes minsta 
"varv". 



Givande arbetarskyddskurs 
på Skurups Lantbruksskola 
Ett stort antal jordbrukare hade 

på torsdagen mött upp på Skurups 
lantbruksskola för att ta del av 
den av jordbrukets skyddspropa
gamla anordnade arbetareskydds
kursen. Kursen blev mycket givan
de för de intresserade· lantbrukarna 
och efter eri stunds diskussion se
dan föredragshållarna talat begav 
man sig ut för att studera de oli
ka arbetareskydden. 

Edward Stuart, Stockholm, från 
arbetareskyddsstyrelsen och lantmäs
tare Anders S. Nilsson från jordbru
kets skyddspropaganda var två av 
föredragshållarna. Deras sakliga och 
uttömmande anföranden om arbeta
reskydd rönte stort intresse bland 
lantbrukarna. 

Ett flertal olika arbetarskyddsan
ordningar visades för lantbrukarna 
som flitigt tog del av de råd och rön 
som delgavs dem. 

I samband med kursen visade Br. 
Anderssons gjuteri en ryggvänlig 
traktorsits som till stor del bör mins
ka riskerna för en del yrkesskador 
bland jordbrukarna. 

Fördelarna med den nya sitsen är 
två - nämligen att den är rörlig på 
två olika sätt, dels vertikalt och dels 
i horisontal led. 

Vid plöjning kör man som bekant 
traktorns högra hjulpar i fåran vil
ket får till följd att fordonet lutar 
åt höger. Detta gör att sitsen lutar 
och det blir påfrestningar för föra
rens rygg. Här kommer en av för
delarna med den ryggvänliga sitsen 
in. Genom att sitsen är utrustad med 
en automatisk reglerare så skjuts en 
arm upp och gör så att ,sitsen kom
mer i plant läge. 

Till denna konstruktion har man 
även framställt en annan ryggvänlig 
sak som möjliggör att sitsen kan vän
das 15 grader åt höger. Därigenom 
försvinner den ansträngning som 
uppstår för föraren då han skall vän
da sig bakåt. 

Efter kursen var samt1iga deltagare 
överens om att man lärt sig mycket 
inom· arbetarskyddsområdet och kan
ske nu yrkesskadorna sjunker en del 
bland lantbrukarna när de nu fått 
klarhet om hur man på bästa sätt 
skyddar sig mot diverse lurande fa
ror i arbetet. 

'MHF:s sladdövningar 
fortsätter på Svaneholmssjön lörda
gen den 19 och söndagen den 20 
februari kl. 12-16.30. 

SKURUP
YSTAD 

FESTLIGT GOTT 
TILL VERKLIGT 

LAGA PRISER 

· Grishals 
't11•7f\\ 

Här ges det _råd och rön om arbetarskydd. Fr. v. jordbruksarbetare Gösta Magnusson, lantmästare Anders S. Nilsson, som var en av dagens talare, från jordbrukets skyddspropaganda, skyddsombud Anton Nilsson, lnge!stad, jordbruksarbetare Bror Westerdahl, Tomelilla, samt ytterligare en av dagens talare, Edward S,tuart, Stockho!m, från arbetar-
skyddsstyrelsen. 

Deklarerade ej sparmedel 
Dömdes till 3.000 kr höter 

En man från Skurupstrakten döm des böta 3.000 kr då ban stod inför rätta i Ystad i går. Aklagaren Ake Ryland lastade mannen för falskdeklaration. Mannen hade inte uppgivit i deklarationen att ban även hade pengar på banken. Summan var inte så överraslmnde stor det första aktuella året i stämningen. Vad det led ökade den dock. Summan för förmögenhetsskatt passerades så SIJlåningom. 
Ett år hade hans bankkonto ökat 

med över 30.000 kr. Samtidigt hade 
inkomsten uppgått till inte mer än 
ca hälften av den nämnda siffran. 

- Jag hade pengarna liggande 
hemma, sade den åtalade. 

FANGELSE FöR 
RATTFYLLERI 

En månad och 15 dagars fängelse 
dömdes en rydsgårdsbo till. Han ha
de 'haft 2,31 promille sprit i blodet 
och dömdes för rattfylleri. 

30 dagsböter fick en ung bilist 
från Skurup. Han hade uppträtt 1·ent 
allmänt nonchalant i trafiken. Han 
hade stoppat sin bil och dubbelpar
kerat och fört en stilla pratstund 
via öppna sidorutor på bilarna. 

En polisbil kom och den kunde 
inte komma fram och en kö på yt
ter liga re ett par bilar bildades in
nan bilisten behagade att ge sig av. 
Det skedde med hög fart. Han höll 
i fortsättningen vid passerandet av 
eri korsning för hög hastighet. 

Han fälldes för båda åtalspunk
ternna. 

En äldre man från Skivarp döm
des till 20 dagsböter. Han hade inte 
sett sig ordentligt för innan han 
körde ut på huvudleden vid Skivarp. 
Han körde rakt framför en person
bil. Bilisten hade ingen chans att 
väja undan. Mopedisten kastades i 
diket och fick allvarliga skador. Han 
lastades även av åklagaren i början 
av huvudförhandlingen för att ha 
nonchalerat stopplikten, men den 

purliden återkallade åklagaren. Den 
gick inte att påvisa. Mannen, som 
skadades, hade inget minne · av vad 1 
han varit med om. Ett vittne hade 
inte sett något. 

En man från Skurupstrakten döm
des att böta 100 X 12 kr. Han h ade 
kört traktor utan körkört och ' även 
varit spritpåverkad. Det hela u tspe
lades ;när skörden bärgades. Man
nen hade kört två gånger med lass 
till torkanläggningen i Skurup. Den 
andra turen köpte han under väntan 
i kö sprit och smakade på innehål
let. På återvägen körde han i ·diket 
och det var då man upptäckte att 
han var spritpåverkad. Dikeskör
ningen var dock inte alls så allvarlig 
och något åtal för vårdslöshet i tra
fik hade han inte ådragit sig. 

5:5:A FICK BöTER 
En man som fastställdes vara 5:5:a 

hade kört moped efter en spritfest. 
1,35 promille uppgick sprithalten i 
blodet till. En läkare rekommendera
de ett mindre bötesstraff och hä
radsrätten gick "på den linjen. Det 
blev en bot på 250 kr, varav 30 X 5 
utgjorde de reella böterna. För ratt
onykterhet hade !!D bot under andra förhållanden blivit ·betydligt högre. 

Fridlyst gren hindrar trafik ' 
Vägförvaltningen i länet har er- . 

hållit länsstyrelsens medgivande att ; 
avlägsna en gren på en fridlyst «:k, 



En fläl{t av soniinar 
o pa en Skurupsgård1 

En fläkt av sommar och värme 
möts man av di\. man stiger in på 
makarna Erik och Anna Ariderssons 
gård i Skurup. De har nämligen ett 
apelsinträd som just nu bär stora 
gula frukter. Apelsinträdet har de 
haft i fyra år och redan på andra 
året bar det frukt. Samtidigt som de 
första söta apelsin~rna började skym
ta så slog det ut små vita blommor 
ty trädet blommar samtidigt som det 
bär frukt. Trädet kräver ingen sär
skild skötsel utan i stort sett skall 
det skötas pä samma sätt som en 
vanlig kruli;växt, säger fru Anna An
dersson som på bilden pysslar om 
trädet. 

DET HÄNDER I DAG! 
* Skurups husmodersförening har 

årsmöte kl ~9 på hotellet i Sku
rup. Förutom fÖrhandlingarna är det 
många intressanta inslag på program
met. 

Jämn serie 
i Skurups 
knattehandboll Två nybörjarpar hamnade överst i 

prislistan när Skurups Bridgesällskap 
Två matcher i knattehandbollen spel.ade sin senaste partä~ling. Vi?

spelades i tisdags. Samtliga lag har serli~en hade de någon h]alp a':. sm 
nu varit i elden och av vad man bit- hand1cal?. men utgången var andå . 
tills fått se verkar serien komma att ~yck.~t over:.askande och tyder på att 
bli mycket jämn och spännande. at:rvaxten ar ~od bland Skurups 

bndgespelare. Narmast har klubben 
· Resultate~ . av andra _omgångens att utkämpa en tävling mot Svedala 

matcher: V1kmgama-Lug1 5-2, Hel- på bortaplan. Samtliga spelare upp
las-H 43 5-3. manas att delta i kampen, som går av 

stapeln nu på måndag kl 19. 
Resultat av senaste tävlingen: l) 

M. Alwen-C. Asker 135 p., 2) Gö
ran W Lööv 128 p., 
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I förgr·unden av denna publikbi ld från diskussionsmötet i Skurup ses 

fr v agr lic Clas-Erik Odhner , lantbrukare Frans Andersson, Bussjö, 

som var ordförande vid mötet, och agr lic Paul Grabö. 

Två procent 'nog 
för jordbruket? 

Om jordbruket .inför framtiden rörde sig en . diskussion på , 
Skurups lantbruksskola i förra veckan, i vilken agr lic Clas-Erik 
Odhner, LO, agr lic Paul Grabö, RLF, och redaktör Valter Ersson, 
Lantbruksförbundet, bytte åsikter. Arrangörer var Jordbrukets 
föreningsnämnd i Malmöhus län och Skurups lantbruksskola. 

Dr Odhner säg pä jordbruket 
som pä ett längsiktigt struktur
problem och tänkte sig att den 
andel av befolkningen som om 15 
- 20 är är sysselsatt i jordbruket 
nedgått till 2- 2,5 proc. Man skall 
inte dämma upp utan stödja över
gängen till andra verksamhets
områ9en. Vad beträffar u-länder
nas hivsmedelsbehov ansåg dr 

kommer att utgöra nästa genera
tion pä landsbygden. Dessutom 
påpekade han att jordbrukarnas 
andel i konsumenternas utgifter 
är sä relativt liten att den inte 1· 

kan vara avgörande för ekono
min. 

se även ledarstick sid 2. 

Odhner att man bäst hjälper des- Information Qm betning 
sa länder genom att !äta vär 
svenska arbetskraft arbeta med En folder pä fyra sidor om de 
maskiner. nya bestämmelserna för betning 

Dr Grabö frågade bl a . hur det av utsädet inför vårsädden distri-
skall gå med avfolkningsbygder- bueras till lantbrukare och hus-
na. Redaktör Ersson befarade att hå llningssällskap. Foldern har ut
utvandringen frän landsbygden formats av Jordbrukets upplys- ~ 
kan göra den mindre attraktiv ningsnämnd och ' innehåller Gift-
för fritidskonsu_m_e_n_t_e_r_n_a __ s_o_m_~n_ä_m_n~d_e_n:-s-:-n_y-::a:-r_e_g_l_er_. ______ r:.uli 
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I Skurup 
diskuterades häromdagen jord
bruket inför framtiden, varvid 
ett intressant inlägg gjordes av 
en kvalificerad person i publi
ken, nämligen professor Tors
ten Gärdlund, nationalekonom 
frän Lund och alltså inte 
jordbrukspolitiker. Han pekade 
pä de mänga osäkerhetsfakto~ 
rer som frågan om världens 
livsmedelsförsörjning inrymmer. 
Han ifrågasatte bl a om vi kan 
vara säkra pä att under någon 
längre tid ha tillgäng till över
skottslager av livsmedel pä 
världsmarknaden. Om ansträng
ningarna frän t ex JJSAs sida 
att genom olika insatser få 
igång en expansion inom u
ländernas näringsliv lyckas, sä 
är det nämligen, enligt profes
sor Gärdlund, säkert att dessa 
lager kommer att decimeras 
med åtföljande stark effekt på 
prisnivån på världsmarknaden. 

De buffertlager som finns är 
ju inte större- än, att en ute
bliven monsun i Indien eller ex
trem tO!'ka i några afrikanska 
stater är tillräckligt för att i 
stort sett tömma dem, påpeka
de han. Han påvisade också hur 
orimligt det är att diskutera 
världsmarknadspriser på olika 
produkter på det sätt som mesta
dels sker för närvarande. Det 
utomordentligt låga sockerpris 
som noterats en tid på världs
marknaden motsvarar t ex en
dast hälften av det pris till vil
ket 'de sockerköpande länderna 
i allmänhet köper sitt socker. 
Dessa noteringar avser därför 
endast obetydliga kvantiteter. 
Produktionskostnaderna ligger 
för övrigt i mänga sockerpro
ducerande länder, t ex Indien, i 
stort sett på svensk nivå, fram- · 
höll professor Gärdlund. 

I diskus.sionen om att u-län
derna skulle till oss exportera 
de jordbruksprodukter vi ansåg 
oss inte böra producera själva, 
framhöll professor Gärdlund 
kort och koncist, att de över 
huvud taget inte .producerar de 
varor vi i sä· fall kommer att 
efterfråga. Deras specialiteter 
är ju kaffe, te, kakao och lik
nande. 



Skollovskul i Skurup 
rup. Udare uJ.u. .n..1uc ~.u. ..... - ............... .. 

Sven Rosengren och arrangöv är Syd
östra Skånes domarklubb, som sat
sar hårt på att avhjälpa den skri
ande bristen på fotbollsdomare i sitt 
höm av Skåne. 

I KNATTEHANDBOLLEN har nu 
samtliga rag varit i elden, med re
sultat att Göta toppar tabeUen. Exakt 
jämsides ligger Vikingarna och på 
tredje plats Lugi. 

BRIDGESÄLLsKAPET har haft 
partävltng, i vill{en nybörjarparen 
Alwen/ As•ker och Wennervall/ Lööv 
hamnade på första respel<tive andra 
plats. På måndag är det dags för 
tävling i Svedala. 

Laddat Kul i tre,-progTwm i Skurup med böTjan på måndag. För de olika 
arrangemangen svaraT grundskolans GIF, elevrådet och Skurups idrotts
föreningar. Fr v: Lisbeth N~sson, .Eva Kensmar, Bibbi Rön~erfalk och 
Hans Inge Hansson ser på programnnet som kördes på fredagen i skolans 

BYGGNADSNÄMNDEN har vid 
sammanträde delgetts läl)sstyrelsens 
fastställande av stadsplaneförslaget 
för villabebyggelse på Berglundska 
fastigheten. I samband därmed skall 
nämnden begära godkännande · av 
kvartersnamnen Pilen, Boken, Al
men och Alen. Vid utvidgning av 
området' skall man botan·isera vida
re i trädfloran. 

MEJERIMöTE har hål'lits på lant
bruksskolan, där representanter för 
Skurup, Klagstorp, Anderslöv, Ryds
gård och Vemmenhög fick höra di-

stencileringsapparat. 

Nu ä: Kul i tre-progxammet i Sku- Onsdag: Pojkarna kan hela dagen 
rup sp~kat. På måndag får skurups- ägna sig åt- handbollsöllll1ingar till
eleverna titta närmare på det pro- samma.ns med Sven Persson och 
gram som Sven Persson och Knut Knut Andersson. 
An_dersson med gemensamma. an- Torsdag: Pojkar i klasserna 3-7 
strangnmgar satt 1hop. I detaJJ ser och flickorna i ~ ägnar förrnid
programm.et ut så har. .. . dagen åt bordtennisträning och ef-

rektör Einar Helgegren, Skånemeje. 
rier informera om diverse aktualite
ter på mejerifronten. Livliga diskus
sioner satte färg på sammanträdet. 

Må~ci;a_g. Gymnastik_ for . fhckorn~ termiddagen åt badmintönträning 
på formiddagen och for poJkarna pa Knut And · t 
eftermiddagen. Gymn-dir Else An- ersson 1 spe sen. 
dersson leder. Klass 7-9 pojkar Fr~dag: Pojkar och flickor spelar 
skjuter på skjutbanan under ledning tenrus_ tillsammans hela dagen. De 
av Tore JÖinsson. som _ar scha·ckmtresserade får till-

Tisdag: Friidrott pojkar och flickor. fälle att sätta sig in i det spelets 
Skolans idrottsförening och IK Fi- mystener. Alla _brottarungdom~r i 
nish arrangerar, pojkarna i klass Skurup har ~illfalle att på kvallen 
8-9 och flickorna i klass 7-9 spe- VIsa vad de gaf for. 
lar bo·rdtennJ.s på eftermiddagen, re-· Under hela lovet har de fotoinires
spektive förrodddagen under Per Olof serade tillfälle att delta i en foto
Meiers ledning. På eftermiddagen tävling. Fotograf Hans Sernert Bll'

får flickorna i klasserna 3-9 tillfälle l rangerar o6h hjälper till med gratis 
att spela handboll under Sven Pers- framkallrung av filmer. Några pri- · 
~ns ledning. ser väntar på sina nya ägare. 

Skurups pojklag 
vann överlägset 

Skurups AIF:s pojklag fortsätter 
att inponera. Nu senast var- det 
IFK Ystads pojklag, som fick in
kassera ett stort nederlag. Hela 19-
3 vann hemmalaget med, sedan 
ställningen i pausen varit s-o. Det 
var närmast kattens lek med råt
'tan och hade inte Skurupspojkar
na blivit , lite väl lekfulla i and
ra halvlek, kunde segern blivit än
då större. 
Det är tydligt, att Skurup har fått 

fram en kull handbollsungdomar, 
som kommer att bereda föreningen 
mycken glädje, och om de fortsät
ter att utvecklas som hittills har 
man all anledning att se · ljust på 
handbollens framtid i Skurup. Trots 
sin ungdom visar laget upp en sä
kerhet och styrka i sitt spel som 
verkligen imponerar. Man spelar 
snabbt och rörligt och låter bollen 
göra arbetet. Nu var väl det mot
stånd, som IF1K Ystad kunde bjuda, 

'* 
l* 
* * 

DET, HÄNDER I DAG 
MHF:s s}ad~övningar fortsätter 
dag kl. 12 om isen tillåter. 
Metropol visar "Agent BH 44" 
Biorama visar "Sexig som synden" 
Skivarps 4H klubb har årsmöte 
i skolan. * Lösöreauktion hos lantbruka-re 
Kjell Arne Wilhelmsson, S. Viilie 
Nr 18 Rydsgård kl 13. * Kl 10.30 låter lantbrukaren Len
nart Kristensson Räfsta Börringe 
lösöret gå på affentlig auktion. * I Lyngby, Gena·rp låter lantbru
karen Mihaly Körmöczi sitt lös
öre gå på autkion kl. 19. 

DET HÄNDER I MORGON 
'i: Dans i Skurups Folkets Park till 

tonerna av Raidlers och Arne 
Remles orkestrar. * MHF:s sladdövningar fortsätter kl 
12 om isen tillåter. * BiDrarna visar "Sexig som <yyn
den" * Metropol kör "Agent BH 44". 

··-------------------------
i . svagaste laget, men detta förringar 
inte Skurups insats, och det skall 
bli intressant att följ a spelarnas vi
dare utveckling. 

skurupsmålen i torsdagens match 
gjordes av: Thomas Nilsson 6, Tom
my Ljunggren 3, Kent Hult
gren, Per-Ola Nilsson och Roland ' 
Rasmusson 2, Tommy Ande,·oson, Bo 
Ivarsson, Christer Pedersen och Rolf 
Svensson l. I~ Ystad: T. Aker
felt 2, T. Andersson l. 



Metallavdelning flyttar 

Svenska metalls avd 118 i Skurup har flyttat in i egen lya vid Stora Torg

gatan där man fått ljusa trevliga lokaler. Förutom expeditionslokalen. 

finns lokal för sammanträde. - Vi kan nu ge våra medlemmar bättre 

service, säger ordf Stig Mårtensson, genom att vi här har kunnat samla 

.alla handlingar på en plats, vidare ligger lokalerna centralt så det är !ätt 

att ko<mma dit för att rådfråga och få hjälp med olika problem sCJom kan 

komma ·i fråga, På bilden ses fr v vice ordförande Erik Edbåge och 

ordförande Stig Mårtensson. 

Skollovets 
sportprogram 

Nu stundar lov för eleverna vid 

Skurups grundskola. I dag måndag 

inleds lovet, som varar veckan ut. 

Knut Andersson och Sven Persson 

har för intresserade elever samman

ställt ett trevligt program med sport 

veckan igenom. 
I dag blir det bl. a. gymnastik och 

skytte. 
I morgon 'blir det friidrott på föt·- ~ 

middagen. Klasserna 8 och 9 får 

spela bordtennis på eftermiddagen. l 
Handboll för pojkarna blir det på 

onsdag. Alla från klass 3-9 får vara l 
med. 

På torsdag ordnas bordtennis för 

pojkarna i klass 3-7. På eftermid

dagen orclilas badminton. 
Tennis för hela slanten blir det på 

fredag. Kvällen ägnas åt brottning. 

Serners foto har ordnat en fototäv-l 
ling, som pågår hela veckan. Det 

gäller att skildra skollovet i bild. 

!Motiv får eleverna själva bestämma. 

Änglavakt j 

i Skurup 1 

Änglavakt hade fyra ynglingar 

på söndagseftermiddagen, då de på 
väg från Malmö till Ystad vid 16-

tiden körde av vägen med en skåp

bil vid den ganska ökända kurvan 

strl)X nolT om Skurup. Ingen av 

dem ådrog sig livshotande skador 

medan skåpbilen blev totalrampo

nerad. 
Den som framförde fordonet var en 

militär som var på väg med en av 

kronans skåpbilar från Malmö till 

Ystad med tre ungdomar som skulle 

på kurs i Ystad. 
Då fordonet i dimman kom fram 

till den ökända kurvan bromsade 

ynglingen in kraftigt varpå han fick 

sladd på fordonet och då inte mäk

tade hålla fordonet kvar på vägen. 

Bilen kanade av vägen, gick igenom 

det vägräcke som finns för att efter 

ytterligare ett 50-tal meter hamna på 

taket. 
Tre av ynglingarna kunde ta sig 

ut ur bilen för egen maskin medan 

den fjärde klämdes fast inuti fOl·do

dock dra loss honom. 



90-talet 
på en 

hemvärnschefer 
intressant kurs 

Några hemvärnare i samspråk under ku~sen. Fr. v. rikshemvärnschefen generalmajor Per Kelt in, Rydsgärds 

/ ställföreträdande hemvärnschef Ragnar Lundborg samt kaplen Hylten-Cavallius. 

Ett nittiotal hemvärnschefer var under fredag, lördag och söndag samlade till ett läger vid Yddb1gesjön 

vid Holmeja. Kursdeltagarna fick under de tre dagarna ta del av mång a olika betydelsefulla övningar och 

fick lära sig en del nytt inom hemvärnet. Bland kursledarna märktes bl.a. rikshemvärnschefen generalmajor 

Per Kellin, stabschefen vid hemvärnsstaben överstelöjtnant Stig Waldenström och adjutanten kapten H 

Graumann dessa gav bl.a. hemvärnscheferna en orientering om' aktuellt från hemvärnsstaben. 

FMmåt skymningen på fredagen försvarsupplysning genom ooh inom ett hemvärnsområdes uppgifterJ En 

samlades hemväTnscheferna vid Y d- hemvärnet, varPå man fick · se en genomgång av kursen och en liv

dingelägret och installerade sig i det film hemvärnets 25·årsjubileum i lig och givande diskussion a•vslutade 

blivande hemmet under helgen. Lund 1965. sedan den givande kursen innan 

På kvällen gavs det sedan en Söndagen ägnades bl.a. åt hv. for- hemvärnscheferna åter gav sig iväg 

orientering om utbildningsbestäm- don och sjukvård. Skjutförmågan hemåt, efter en trevlig och ända· 

melser, - planer och anvisningar, övades upp och det blev spel på målsenlig helg. 

varPå kvällen avslutades med grupp- l-----':...o..--'----'-:_:____:_: _ __:'-T~..:...:.=-::..::.::....::=::......::.::_::::. _ __ ~====-

arbete och diskussion. ( 

På lördagen omfattade pro·gram- l / '7 
met bl.a. striderus psykiska v~rkan f' 1-
hv. och frivilliga försvarsorganisa-
tioner. Vidare gick man igenom sä
kerhetsbestämmelser vid skjutning 
samt fick en inblick i armen och 
hv i invasionsförsvaret. 

Lördagskvällen avslutades med 

• 



Folkparkernas artistförmedling 

måste fungera även under vintern 
Resersättning och J:. TF-avgifter till musiker, de s k 

showpaketen samt den förestående .sammanslagningen 

av Riksteatern och Svenska Teatern, troligen från den 

l juli, var det väsentligaste som diskuterades när Folk

parkernas Centralorganisations södra distrikt under 

söndagen höll sin konferens. Värd var denna gången 

60-årsjubilerande Skurups Folkets Park-förening eller 

Arbetarnas fastighetsförening i Skurup som den offi.

ciellt heter, och närmare 90 ombud hade infunnit sig. 

A v brott i flygtrafiken hindrade Centralorganisationens 

·direktör Olle Johannesson, Stockholm, från att komma 

fram . I hans ställe fick distriktsordföranden Lennart 

Jonsson, Malmö, bena upp dagens problem. 

Efter förhandlingarna i Folkets na ytterligare koncentration är också förmedlingsprovision · utan att ha Efter förhandlingarna gratulerades 

park bjöd värdföreningen på ju bi- ett statsmakternas intresse för att rätt till det och försiktigheten med 60-årsj ubilerande Skurups-föreningen 

]eumsmiddag förlagd till Svaneholms anslagen skall bli effektivare utnytt- utbetalandet av ATP-avgifterna bil- genom Lennart Jonsson dels med en 

slottsrestaurang. Dit var ytterligare jade. dade diskussionens slutk:äm. Det höj- urna från Centralorganisationen, dels 

ett 60-tal personer inbjudna, bland Vad gäller artistförmedlingen vin- des röster för att orkesterledarna med en tavla från distriktet. Jonsson 

dem veteraner i distrikt och lokal- tertid pågår förhandlingar där Folk- utan undantag och inte folkparkerna minde om att arbetarrörelsens pion

förening. Aldst bland de sistnämnda parkernas södra distriktsstyrelse skall stå som orkestrarnas arbetsgi- järer - Skurups Magnus Persson 

var Emil Ekdahl och Nils Borgström, menar att samma förfarande som un- vare men det är en praktiskt omöjlig nämnde han vid namn - kunde bli 

båda i 80-årsåldern. der sommarsäsong bör tillämpas, allt- lösning så länge inte övergången till kallade förbrytare när de kämpade 

Innan förhandlingarna bjöd Sku- så via Folkparkernas · artistförmed- orkesterbolag har avancerat längre. för sin sa•k och ofta fick köpa mark 

rups-föreningen på kaffe i Folkets ling. Man har nämligen goda erfa- I distriktsstyrelsen omvaldes i tur för sina nybyggen via bulvaner. Men 

hus och under samlingen i folk- renheter av sommarförmedlingen. I avgående Oskar Björkman, Lomma, de var besjälade av den idealitet 

parken konserterade Skurups Sago- varje fall måste en ändring ske för Kj.ell Lantz, Ahus, Kjell Svensson, som man skulle önskat mera av 

stunder under musikfanjunkare Wal- vintersäsongen om vissa produk- Karlshamn, och Agne Andersson, hos dagens ungdom oc)l. som kanske 

'ter Strömblad från. P 7 i Ystad. tiansbolag skall kunna hållas på Trelleborg. Revisorer: Hans Johnn, inte finns alls hos morgondagens. 

Framme vid podiet hade anordnats mattan. \ Hälsingborg, och Herman Nilsson, Då blir det frågan om att få betalt 

ett fotomontage, där en bild av Mag- 1_:_A:_t~t~M:::·~u~s~ik~e:::r~frö2:rb~ufn~d,_e';iti-';ibi'l"'a!.'njd,t,a~r~u::_t c.:Å=h:;u;:s·c_ __ -:---;;;;;;--::;=---;;--~--~f::::,ör:_<a~t:.:t _u~t~r~ä~tt"'a'--..!:n~å~o:._t JP~å~f.'.:ri~t~id:::e:_n~. _.J 

nus "Nemo" Persson tronade i mit- J./ ~~D ~ J t 
ten. Vidare såg man bl a föreningens ~ ~ ,_. -,• 

första andelsbevis. Magnus Persson 
som skulle ha fyllt 90 år förra sön-
dagen, om han hade levat - han Syskon 
dog i höstas - var den egentlige 
initiativtagaren till skurupsfär-
eningens bildande. Det var under de i topp 
åren, 1904-1906, då arbetarnas fack-
liga organisationer började komma 

Distriktsordföranden Lennart J on s
son:, Malmö, vände sig i sitt häls
ningsanförande särskilt till tidigare 
distriktssekreteraren Karin Rosholm, 
och tidigare distriktso•·dförqndPn H"
rald Lindvall. även de från Malmö. 
Därefter hälsade även värdförenin~
ens ordförande, Börje Linde-n, väl-

l kommen och minde särskilt om 
l nämnde Magnus Perssons insats. 

I sin kommentar till distriktets 
årsberättelse beklagade ordföranden 
Lennart J ansson att en del förening
ar inte hade sänt in uppgifter. var
för man inte visste hUJ det låg till 
med verksamheten på vissa olatSer, 
om det överhuvudtaget fanns någon. 
Annars är 24 folkparker anslutna till 
distriktet. Arsberättelsen andas oro 
över folkparkernas fortbestånd på de 
mindre orterna. I farozonen på grund 
av det ringa publikunderlaget är 
bl a Tomelilla, i varje fall dryftas 
en utflyttning av djurparken. 

DYRT FöR DÅLIGA 

I' RO GRAM 

Dagens enda motion hade inläm
nats från Kristianstad och fick kon
gressens fulla godkännande. Den går 
nu vidare till centralorganisationen. 
Motionen påtalar förhållandet att 
vissa orkestrar. då oftast långväga, 
tar ut full reseersättning av varje 
folkpark trots att det över exempel
vis ett veckoslut rör sig om en enda 
resa. Vidare nämns de s k showpa!ket 
som vintertid släntrar vid sidan 
om folkparkernas artistförmedling. 
Många fotkparker får därmed betala 
dyrt för dåliga program , 

För att turneteatern skall kunna 
hävda sig i \<onkurrensen fordras 
den planerade sammansiarring av 

l 
Riksteatern och Svenska teatern som 
förmodligen träder i kraft frän halv
år.<>kiftot, code Lennart Jonsson. Den-

Syskonen Marianne, Eva, Ann

Margret och Håkan Persson har 

snabbt placerat sig i topp vid Kul 

i tre-tä.vlingarna i Skurup. Systrar

na· vann sina åldersklasser i längd

hopp utan a·Mats med resultaten 

2,47 m, 2,28 m resp 1,93 m. Hiikan 

har vunnit föi'sta pris i gymnastik. 



ATP-avgifterna och (lrtistförmedlingen· 
diskuterades på folkparkernas kongress 
Manga gratulanter till 

Skurups jubilerande park 
Ett 90-tal ombud från Folkparkernas Centralorga

nsations södra distrikt hade mött upp då distriktet 
höll sin konferens. De s. k. showpaketen, l:eseersatt
ni.n och ATP.avgiter till musiker samt den föreståen· 
de sammanslagningen av Svenska Teatern och Riks
teatern var det väsentligaste som var på tapeten. Med 
anledning av Skurups Folkets parksförenings 60·års
jubileum hade de fått äran att stå för vårdskapet som 
de skötte med den äran. Innan förhandlingarna bör- . 
jade bjöd Skurupsföreningen på kaffe och sagostun
derna konserterade. 

Centralorganisationens direktör, Ol
le Johansson blev genom avbrott i 
flygtrafiken hindrad att komma fram 
och i hans ställe ryckte Lenna~·t J ens
son, Malmö, in. 

Torn.elilla i 
farozonen 

Ord.föranden L e n n a r t J o n s• 
~ o n beklagade i sin kommentar 
till distriktets årsberättelse att en del 
föreningar inte hade sänt in upp
gifter varför man inte visste hur det 
låg till med verksamheten på en del 
platser. Arsberättelsen inger en aning 
oro över folkparkernas fortbestånd 
på dc mindre orterna och i faro<~:o
ncn p.g.a. det ringa publikunderla
get är bl.a. Tomelilla. 

Musikei·uas 
reeeersättning 

undantag skall stå som orkestrarnas 
arbetsledare och inte folkparkerna. 
Detta är en praktiskt omöjlig lös
ning så länge inte övergången till 
orkesterbolag har avancerat längre. 

Valen 
I distriktsstyretsen omvaldes i tul" 

avgående Oskar Björkman, Lomma, 
Kjell Lantz, Ahus, Kjell Svensson, 
Karlshamn och Agne Andersson, 
Trelleborg. Revisorer: Hans Johnn, 
Hälsingborg och Herman Nilsson, 
Ahus. · 

Efter förhandlingarna gratulerades 
den jubilerande Skurupsföreningen 
genom Lennart Jonsson dels med en 
urna· från Centralorganisationen dels 
med en tavla från distriktet. . 

Efter kongressen i Folkets Park 
bjöd den jubilerande Skurupsföre
ningen på stor lunch på Svaneholms 
slott. Presenter fick den jubilerande 
föreningen mottaga i mängder och 
hyllningstalen var också många. Ett 

Från Kristianstad hade dagens mo- hundratal inbjudna deltog i festen 
tion kommit in och den berörde för- och man märkte förutom deltagar
hållandet av att vissa orkestrar tar na i. ~~mgressen representanter från 
ut full reseersättning av varje folk· J:yresg_~sterna s~ !!l t _:perso.~alen.Samt
park trots att det över exempelvis hga halsa~es _hJarthgt valkomna. ~v 
ett veckoslut rör sig om en enda 1Skurups-foremngens ordf. BorJe 
res11. Motionen fick kongresRens gil- Lmden. 
lande och den går nu vidare till Skurups arbetarkommun gratulera
centralol•ganisationen. 1 de genom Edvin Ahrling som i sitt 

Artistförmedling 
Yintertid 

Folkparkernas artistförmedling var 
också uppe till diskussion. Vad det 
gäller artistförmedlingen vintertid 
pågår förhandlingar där Folkparker
nas södra distriktsstyrelse menar att 
samma förfarande som under som
marsäsongen bör tillämpas, alltså via 
folkparkernas artistförmedling, då 
man har goda erfarenheter av som
marförmedlingen. 

ATP-avgifter -

tal berörde utvecklingen under par
kens 60-åriga tillvaro. En blomster
uppsats samt pengar till kulturfon
de_n överlämnades till föreningen. 

Aven kommunalrådet Harald Lid
vall, ' Malmö, blickade bakåt i tiden 
och framförde gästernas tack t ill 
skurupsfäreningen för gott värdskap 
samt framförde förhoppningar om att 
de 60 åren skall sporra till nya friska 
tag för att tillvarataga rörelsens ·in
tressen. 

En av Skurupsföreningens vetera
ner, hr Emil Ekdal, underh911 med 
trevliga och roande glimtar från den 
tid då föreningen var i sin linda 
och önskade fortsatt framgång. 

Skurups socialdemokratiska kvin
_Att m_usikerf?rbundet ib_land tar ut noklubb uppvaktade genom fru Ag

· forme~h~gs_avglft utan ratt t1ll det nes . .Ahrling med blommor och från 
och fors1kt1gheten med utbetalandet Skurups NTO hade hr Arvid Nils
a-y ATP-avgifterna var det sista som son infunnit sig till den gratuleran
dlskuterades under kongressen. En l de skaran och överlämnade en 0lje-
del ansåg att orkesterleqarna utan målni11g. · . 

KOMMUNBLOCKE.T DISKUTERAT
VID KOMMUNALFULLMÄKTIGE 

skurups-föreningens ordf. Börje Linden, dir. Lennart Jonsson, fabr. Hil. 
ding Hansson ocn Johan Fritz studerar föreningens första endelsbevis 

utställt på Magnus Persson år 1907. 

Trivselaftnar 
för pensionärer 

inom .Vemmenhögs kommun åtog sig 
den nybildade penslanärsföreningen 
att anordna en gång minst i måna
den. Nu på torsdag kl. 17 blir det 
en sådan träff i Skivarps folkskola 
med uppläsning, sång och musik och 
så förstås kaffe. Nya medlemmar är 
alltid välkomna. Att observera är, 
att om ena maken är pensionär, så 
är båda makarna välkomna som med. 
lemmar, oberoende av ålder. 

Lärkan synlig 
.i Abbekås 

Nu har lärkan kommit. Fru A.rua
Lisa HoLtru;tröm, .AJI:Ibekås såg den 
Lch lY'SSnade till dessa ljuva metodi 
på måp.dagen. 

- Jag såg den först på förmidlia
gen, men var då inte riktigt säker. 
Sedan kom min man och ~g den 
också och då såg vi klart och tydHgt 
och hörde även att det vu lärkan 
som kommit till Skåne o.ch A>bbekåB. 

Skurups Folkets Park 60 år 

Skurups Folkets park firade på söndagen sill 60-årsjubileum varvid par
ken bl. a. hade fått äran alt stå som värd för södra distriktet~ av 

Folkparkernas centralorganisations kongr"!ss. Efteråt samlades man till 
en gemytlig jubileumslunch på Svaneholms slot!. ' Givetvis förärades 

parken ett flertal trevliga gåvor. Här studerar Skurups Folkets 
parks ordf. Börje Linden, ordf. i Folkparkernas centralorganisations 
södra distrikt dir. Lennart Johnsson och några av veteranerna inom 

parken fabr. Hilding Hansson och Johan Frits det första andelsbeviset 
i arbetarnas faslighetsförening. Beviset är ulfä.rdat den 1 O nov. 1907 ocn 

ställt ti ll Maqnus Persson . 
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Sittande f r v agr onom N B W ickberg, direktör O V Lassen, lant
brukare Algot L andgr en, stdende fr v agr lic Inge Ledje, rektor 

Gunnar Knutsson och agr onom Ernst Möller. 

Toppmän på skolbänken 
i Skurups lantbruksskola 

Toppmännen inom de skån
ska jordbrukarnas ekono
miska och fackliga förenings- · 
rörelse var förra veckan sam
lade till en tvådagarskurs på 
Skurups lantbruksskola kring 

· det stora ämnet Utveckling i 
samverkan. Styrelseleda.DJÖ
ter, affärsledare och chefs
tjänstemän från hela provin
sen, tillsammans ett 100-tal, 
följde med stort int resse så-

väl före'drag och diskussioner 
som grupparbetet enligt mo
derna principer för informa
tion. 
Debatt och eftertanke väckte 

inte minst de nya signalerna inom 
föreningsrörelsen när det gäller 
samverkart över läns- och andra 
gränser, insatserna och den ytter
ligare rationalisering som krävs 
som anpl}9sning till konsumenter
nas och handelns krav. 

Anordnare av kursen var Jord
bruketll förenin~snämnd i Malmö-

6 

hus län samt Lantbruksförbundet. 
Föredragshållare första dagen 
var ag.ronom Inge Ledje, Ut red
ningsinstitutet, och Bertil Wick
berg, ADO. Talare andra dagen 
var direktör · Birger Hästadius, 
SLC, direktör Einar Helgegren, 
Skånemejerier, och agronom Sven 
Tidala, Slakteriförbundet, vilka 
behandlade ' aktuella frågor inom 
resp branschorganisationer. 

De oli!ka föredragshållarna va r 
bl a inne på företagens lämpliga 
storlek. Sydsverige svarar för de 
minsta mejerierna, mellersta och 
norra Sverige för de minsta slak
terierna. 

Ordförande vid studiekonferen
sen var direktör C V Lassen, 
Malmö, som bekant även sekrete
rare i förening~mämnden. 

Fi l' 
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l F d småskola i Svaneh-olm har 
l~ommit till heders som verkstad 

Mänga småskolor lite varstans här 
i vårt avlånga land lägges ner ef
tel· hand då de faller "offer" för 
centraliseringen av skolorna vilka 
nu blir allt vanligare då eleverna 
nu för tiden i stor utsträckning får 
åka slwlskj uts vilket som bekant 
inte var så vanligt för en del år 
sedan. En del av dessa nedlagda 
skolor får gå ~tt trist öde till mö
tes, de kan i sämsta fall stå tom
ma i ett antal ·år. Ett trist öde 
har emellertid inte Svaneholms sko
la utanför Skurup mött. Tväl"tom. 
Där råder i dag en mycket liv
lig aktivtet; tack vare fabrikör 
Henry Hansen, som där driver en 
verkstad med tillverkning av olje
tankar och korgar till industri
dumpar på programmet och dess
utom inrett en b·evlig lägenhet där. 
Fabrikör Hansen flyttade in i 'Sva

neholms skola år 1960 men då var 
det kycklingbatterier som tillverka
des. Den nerlagda skolan ligger stolt 
och majestätiskt i skogen utanför 
Svaneholms slott och Henry Han
sen ansåg den vara lämphg för sin 
verksamhet därför blev det köp. 

INDUSTRIDUMP AR 
Kycklingbatterier hade Hansen 

l sysslat med sedan 1956 men 1952 gick 
man över till att tillverka korgar 
till industridumpar. Dessa korgar är 
giv<j{vis betydligt större än kyckling
batteriet varför vissa ändringar och l 
förbättrinorar av lokalerna var nöd
vändiga. När .dessa väl var genom
förda började produktionen av kor
garna till dumparna. En dylik korg 
med en vikt av ca 2.5 till 3 ton tar 
mellan 80-20 arbetstimmar i anspråk 
att färdigställa . Detta gäller endast 
själva ihopsättningen av korgen, då 
denna monteras i respektive dumpar 
på annat ställe. 

OLJETANKAR 
Fömtom korgar till industridum

parna tillverkar man även oljetan
kar från 3.000 liter till 37.000 liter 

, vilket är den största som man gjort. 
Korgarna tar givetvis längre tid att 
färdigställa än oljetankarna och me
dan det hinns med i stort sett 25 
korgar ligger produktionssiffran för 
tankarna på ca 300 pr år. 

Fyra man är anställda i filman 
1 och med Henry Hansen själv blir 

det alltså fem man som är syssel
satta i den f. d. skolan. 

Fabr. Henry Hansen berättar att del går ål mellan 80 och 90 arbets
limmer för att färdigsfälla en ko rg till en induslridumper. l bakgrunden 
lägger fr. v. Olle Olsson, Rolf Keller och Torsten Svensson sista handen 

vid en 2,5 lon tung dumper. 

Intensiv 
i l(ul l 

simmarkamp 
5-tävlingarna 

sportlovsveckans simavdelning på tisdagen blev det hårda tag t 
Trelleborgs Simhall där åtsldlliga elever prövade på att bada fort. 
Arrangö1·erna Trelleborgs Simsällskl@ hade fullt upp att göra för att 
få allt att klaffa och man . lyckades få det hela att gå ihop till triv· 
samma tävlingar. 

Ungdomarna i sin tur gick helt in 1 födda 1950/ 51. l) Glenn Thulin, 39,8, 
för att skaffa sig så goda resultat Lilj ; 2) Bo Hallenberg, 44,0. 
som möjligt. Det var verkligen liv 50 m bröstsim klass B. födda 1952/ 
och lust över de duster som utspe- 53. l) Roland Andersson, 37,6, Gymn; 
lades i bassängen där vattnet forsade 2) . Rolf Matthies, 40,0, Gymn; 3) Bo 
som kring båtstävar när ungdomarna Persson, 43,1, Gymn; 4) Conny Lars
försökte att pressa varandras tider son 43,4, Gymn. 
och placeringar. 25 m bröstsim klass C. födda 1954. 

..l. . . .• l) Lars Neh!lin, 21,5, Kyrk; 2) Magnus 

.ttesultat. Flickor . Tellander, 21,6, Kyrk; 3) Lars Erik 
Då oljetankarna givetvis är gans

ka skrymmande monteras dessa för 
det mesta ihop på platsen de skall 
installeras. Till dags dato har Henry 
Hansens firma en aktionsradie på ca 
10 mil då det gäller montering av 
oljetankar. Nu går emellertid fabri 
kören och funderar på om man skall 
bygga ut verkstaden så den blir stör
re varvid det uppnås större kapaci
tet. 

50 m frisim klass B. födda 1953/ 52. Bilisten, 22,9, Cen. 
D Karin Lundberg, 33.0, Gymn ; 2) 25 m bröstsim klass D. födda 1955 
Clary Hallqvist, 34,4, Gymn; 3) Mo- el. sen. l) Benny Svensson, 24,1, Cen ; 
nica Mårtensson, 34,5, Gymn. 2)Lars Nilsson, 25,4, Cen. 3) Inge 

~RSGESÄLLER 

I TRELLEBORG 

25 m frisim klass D. födda 1955 el. Thornberg, 25,6, Cen. 
senare. l) Gisela Reimer, 11!,4, K yrk: 50 m frisim klass A. födda 1950/51. 
2) Cecilia Nehlin. 20,2. Kyrk; 3) Le- l.l Glenn Thulm, 31,0, LrlJ ; 2) Bo 
na Mannersten 23,5, Norr. Hallenberg, 34,6, Lilj . 

50 m bröstsi~ klass B. född 1952/ 50 m frisim klass B. födda 1952/55., 
53. l) Clary Hallquist, 42,2, bymn; D Rolar:d Andersson, 30,9,. Gymn; 2) 
2) Karin Luncl:berg 44 5 Gyron Bo Persson, 32,7, Gymn, 3) Rolf 

2 .. . ' 'c' .. d · Matthies, 33,0, Gymn. 
5 m. brostsrm klass . fo~ ; 1954. 25 m frisi~ klass C. födda 1954. 1! . Kan!' Hansson." 21,9, Prl, ~) Ce- l) Allan Chnstense!l, 16,2, ~orr; 2) 

crlla Martensson, 2o,8, Cen. . Lars Nehlin, 16,3, Kyrk; 3) Lars Erik 
25 m bröstsim klass D. födda 1955 Billsten, 16,4, Cen. 

el . sen. l) Gisela, Reimer, 24,2, Kyrk; 25 m frisim klass D. födda 1955 el. 
2) Carolina Hallström, 24,8, Norr; 3) Isen. 1J Björn Svensson, 17,9, Cen ; 
Cecilia Nehlin, 2,5, Kyrk. . 2) Lars Nilsson, 17,9, Cen; 3) Lars 

Pojkar: 50 m bröstsim klass A. Owe Hansson, 18,4, Kyrk. 



"OSS HÄNDER INGET~~ MENAR . 
MÅNGA I SKURUPSTRAKTEN 

Är del må nne något svårt som det undervisas i? På bilden ses fr. v. 

Malle Fredr iksson, Albin Hers!edl, frisörmästare Nils Telander, samt 

instru ktör Anna Majken Nilsson, Skärby. 

- Mycket svagt. Med dessa två ord kommenterade arrangörerna för 
den k urs i olycksfallsvård som började på tisdagen i SkurU}). Med 
mycket svagt menade man inte att kursen var dålig utan det var 

intresset för klll'sen som var under all kritik. Särskilt inbjudna orga
nisationer, föreningar och skyddsombud på olika arbetsplatser var 
inbjudna men endast två infann sig till grundskolans bespisnings-

lokal. . \ 

K urssen anordnas av Skurups Röda band på en dylik skada skall läggas. 
Kors och är en gr undläggande k urs i Förgiftningar , bränn- och köldska
olycksfallsvård. Instruktör Anna dor kommer även att ingå i kursens 
Nilsson, Snårestad, inledde den första 20 lektionstimmar. 
lektionen med att presentera 20-tim- Kursen fortsätter i dag torsdag och 
mars kursen varpå hon övergick till då hoppas Röda Korset givetvis att 
dagens första kursämne, nämligen fler hörsammar inbjudan och möter 
första åtgärd vid ett olycksfall. In - upp. P å RK-håll säger m an så här: 
nan dagens övningar var till ända P å m ånga platser f inns det utomor
hann man även med konstgjord dentliga förb;mdslådor m en vad h jäl 
andning. per dessa om ingen vet hur man 

Under kursens första del kommer handskas m ed förbanden . Vidare 
vidare att tas upp åtgärder vid blöd- fortsä tter m an: De som n u inte in 
ning och chock, hw· man lyfter en fann sig på kursstarten var ju de 
skadad och .placerar densamme på en l som har störst n ytta av k ursen, där 
bår. Vidare blir det behandling av för hoppas vi på en skärpning och att 
sårskador och hur ett riktigt för - fler m öter u pp i kvä lL 

Domarkurs 
i Skurup 

På torsdag kl. 19.15 blir det till

fälle för alla i skurupstrakten so~ 
är intresserade av att döma fot~o 
att få vara med om en genomgang 

av fotbollsreglerna. Plats ar ~ku
ru s hotell och det är Sydostra 

s~nes domarklubb ftsom t~nO::u: 
domarkurs med sy e a 
blivande fotbollsdomare. R 

Ledare för kursen ärdtSv~åda o{~å~ 
gren och Arne Ekste ' .11 .' d h d hoppas på en stor t1 -
y sta . oc e r o ner som är intresse-

~~d~~~~ a~tbllva fotbolls~o~~~AAS 
Domarklubben vet att e h 

duktiga spelare i~kdutr~pstr~k~~ Z~n 
hoppas nu på ~tt e ar e 
lära sil( domar)obbet. f d-

Att skipa rättvisa på pla.nen ~r t 
. dus och mte roms 

rar ju en v tss pon på . f 
att man känner reglerna sma 1tt 
fingrar . P å ku r sen kommdr makh:b
gå igenom reglerna och omäikom
ben ~er gärna 18-20-årmgar v 
na' dit . 

Konsten att tillaga 
potatis på rätt sätt 

l 

Konslen att tillaga olika potatisräller på rä tt sätt fick medlemmarna 1 

Rydsgårds CUF-avd. iä ra sig häromkvällen då de hade sammanträde. 

Efter förhandlinga rna va r de t som vanl igt tävlingar på programmet men 

även konslen att lära sig tillaga potatis rätte; va r upplaget. Såväl de 
manliga som de kv innlig a kunde efter kvällens rna Hagande stoltsera 

med all de va; rikt iga mästare .i polatis lagn ing. Titlar man på bilden 

verkar potatisrällen sm aka alldeles utmärkt av minerna att döma. Fr. v. 

Nils Åke Andersson, Bri tt Ma rie Må rtensson, Rolf Hansson, ln~a Maj 

Severin och Slig Allan Svensson. 



-i 3 är toppen 
tycker Skurupselever 
l=-~ 

f( u[ i tre fortsatte med 
badminton och-bordtennis 

Alf Helzel t. v. och Finn K11jsson i sin uppgörelse vid schackturneringen. 

nio 
Jättekul. Denna kommentar kommer från de nu skollediga ele• 

verna från Slmntp. Det som är jättekul. är givetvis Kul i 3 som ma• 

gistrama Knut Andersson och Sven Persson komponerat ihop så al

la elever sitall trivas. P ojltama ha r kämpat under de. tre första av 

lovets fem sportdagar och många bistra fighter har ägt rum pä oUka 

arenor. Flickorna har Inte varit mycket sämre och tävlat flitigt även 

de, men de flesta a\• flickorna tyckte nog att veckans höjdpunkt var 

onsdagseftermiddagen då det var skönhetsvårdsdemonstration av Ro

bertinstitutet. 

Finalparet i badminlori klass 

· ~on ladder upp före matchen som sedermera 

hårda sel. 

Kjell Arne vann efter tre 

Det har allt.så tävlats flitigt un- kor åk 9: l. Bertil Hansson 1.33 Ak 

der första delen av veckan och Ii- B: l. Gunilla Persson 1,36. Ak 7: l. 

ka många elever kommer troligtvis Eva Persson 1.25 Ak 5: 1. Jette 

att vara på kämpahumör resten av Schönning 1.10 Ak 4: l. Solveig Nils-

Kul i 3 dagar. son. 
Friidrottstävlingarna omfattade en- Längd utan anlopp. Flickor 

Kul i 3 fortsatte på den fjärde dagen med bordtennis och badmin

ton. Som vanligt blev det spännande tävlingar och ungdomarna gick 

med stor lust inför de olika matcherna, Anmäkningsvärt är förutom 

den sega finaluppgörelsen mellan Kent Arne Persson och Per Ola 

Nilsson i niornas badminton även att många av de flickor som stäl~

de upp i bordtennis knappt räckte upp till bordet. Lägg därtill att 

många av dem ställde upp utan att tidigare sett. ett bordtennisbord el

ler ha boll och ni förstår att det va ltämpaglöd. 

dast längd- och höjdhopp och flera åk 9: l. Evior Persson 9G:1 2.27 Ak 

goda resultat uppnåddes. Det var IB:l. Gunilla Persson 8E 2.41 Ak 7: L 

ett 30-tal tävlande och de sporra- Eva Persson 7B 2.2B. Ak 4: 1. Sol

des till bra prestationer av sina kam- veig Nilsson 4D 1,74. 

Det blev att K1;1ut Andersson och 
Sven, Persson fick instruera i all 
hast hur Spelet gick till och hur 
man lämpligen höll . i racket. Flic
korna gav sig in i leken med hjär
tans lust fast de inte hade en aning 
om t.ex. vem som ledde eller hur 

l. Magnus Palm 7a. 2. Bo Andersson 
7a. Klass 5-6: l. Göran Mårtensson 
5a. 2. Kent Lindahl 5b. Klass 4: l. 
Per Andersson 4a. 2. Ingemar Järg- , 
ler. · 

rater som från läktaren applåderade Längd utan anlopp. Pojkar åk 9; 

och kommenterade i bästa expertstil l. Carsten Håkansson 9G;2 2.41 Ak 8; 

de olika prestationerna. Håkan Persson 6D 2.25 Ak 5; l. Gö-

Resultat: Höjd med anlopp. Flic- l. Bengt Mårtensson BB 2.77. Ak 6: 1. 

--- --------- ---1 ran Mårtensson 5A 2.11. Ak 4: l. Olle 
Sandström 4A 1.76. 

man räknar vem som vinner. Tappert 1"'---------------:: 

l') 14'/ Höjd pojkar åk 9; l. Th<>mas Sjö
.,.<,. f L_ vall 9G;l 1.55 Ak B; l. Bengt Mårtens

son. BB 1.55. Ak 7; l. Bo Andersson 
7B 1,25 Ak 6; l. Dag Eiderbrant 6A 
1,33. Ak 5; l. Göran Mårtensson 5A 
1.20. Ak 4; l. Erik Schönning 4,13 1.15. 

HANDBOLL 

gjort av dem och värt ett stort be
röm. 

Resultat från bordtennisen: Klass l 
tre pojkar. Per Sandström 3b vann 
finalen över Torbjörn Felt 3a med 
16-6, 16-4. Trea kom Jonny Jöns
son 3a. Klass 4 pojkar: Olle Sand
ström 4a {..ann finalen över Per An
dersson 4a med 16-5, 16-B. Trea 
kom Ingemar Järgler. Klass 5-6poj-

Efter friidrottarna var det hand- kar. Anders Sandström 6a vann fi

bollsspelarnas tur att dra in i Idrotts- i nalen över Tommy Lindstet 6b med 

hallen för att bjuda på några tim- 1~, 16-9. Trea kom Lars Ake 

mars trevligt och spännande spel. Järgler. Klass 7 pojkar. Mats Grön

För att matcherna inte skulle bli vall 7d vann finalen över Jan Pers

för ojämna ställde man inte upp son 7d med 16- 12, 12-16, 16-12. 

klassvis utan med blandade lag. Trea kom Hans Schönning 7b. Klass 

slutsegern togs hem av la·g Birgitta 3 flickor: Liselott Persson 3a vann 

bestående av Birgitta Karlsson, 5A över Yvonne Olsson 3a i finalen 

Inger Malmberg BE, Lisbeth Hans- med 19-17, 16-13. Klass fyra flic

son 9M, Sonja Nilsson 8B, Eva Svens- kor: Liselott Johansson 4a vann i 

son 5A och Jill Vifot 4A. ' finalen över Gill Vifot med 16-10, 

Matchresultat, lag Berit-lag Gise- 16-10. Trea kom Lena Persson 4b. 

la 1-2. Målgörare Eva Akesson resp. BADMINTON 

Pia JakobsSOJCl. Lag Pia-lag Birgit- Den mest välspelande och spän

ta 2--7 .. Målgorare Lena ~nss9n och Inande matchen i badminton blev fi

Ann-Brltt Persson resp. L1sbeth Han- nalen i årsklass nio där Kent Arne 

son 5, Inger Ma!-mberg och ~va Persson och Per Ola Nilsson kämpa

SV'enss<>f!. _Lag B1~g1tta-lag Gl.Sela de länge och väl innan den fötst-

7- 5. M.algorare L1sbeth . Hanss~m 7 nämnde kunde stå som segrare efter 

resp. P1a Jakobsson 3. Lag P1a - tre set. · 

lag Berit 3-2. Målgör'!-re ~nn-Britt Resultat badminton. Klass nio. Kent 

Persson 3 resp. Gerd Osterling 2. Arne Persson 9g:2 slog Per Ola Nils-

on 9g:l i finalen med 8-10, 10-4, 
10--8. 

Klass B: l. Tommy Ljunggren Sb. 
2. Stefan Ljungqvist 8b. Klass 7: 

RYDSGÅRD 
Tel. 443 75, 442 11 

Vi rekommenderar Er 

SÖNDAGSMIDDAG 
SKINKSTEK 

pr kg ......... 9:80 

OXHöGKEV · 
till soppa, 
peftparrotskött 
kg ............ 9:80 

SöDEKSLX TTSKORV 
1:10 



l'-
! Tessy älskar att 

åka i husses bil 

All åka bil är toppen tycker Tessy. Får man dessutom 
styrningen så är del ännu bättre. 

Ett något ovanligt husdjur håller sig Blixen-Finecke, Näsbyitolm, 
Skul:'up med, Han har nämligen en markatta som husdjur vilket inte 
tilUtör det vanligaste. Markattan, som heter Tessy, är fyra år gam
mal och mycket tillgiven sin husbonde. Den tycker bl. a. att livet · 

är toppen när den får åka med husse en sväng i bilen. Tessy 'är gi-
vetvis som de flesta .fyraåringar synnerligen lekfull och därför anser_ 
husse att det är säkrast att ha den i koppel när Tessy följer med, 
annars vet man inte - vilka upptåg den kan hitta på. 

Dick Blixen-Finecke köpte rnar -
i kattan för l år sedan och då va·r den 
långt ifrån lika tillgiven . Tvärtom 
var den .ganska skygg men det h ar 
försvunnit efterhand som den vant 
sig. Dock är den en aning skeptisk 
mot okända människor. 

den inte så långt utan nöjde sig l 
med att vandra: runt · i parken där 
den så småningom hittades igen. 

AKER GÄRNA BIL 
Tessy är som nämnts mycket lek· 

full men något av det bästa den 
P I\ RYMMARSTRAT vet är när den far åka med s in 

Tl'ots att Tessy är mycket till- husse u t på en biltur. Då njuter 
given sin husbonde så bar det sig den verk1igen av livet. Trivs bra 
inte bättre. än att den en gång gav .tillsammans med andra djur gör den 
s~g u t på rymmarstråt. Nu rymde också. Hundarna på gården och Tes-

sy kommer verkligen bra överens 
och har mycket skoj ihop. 

VACKRA FÄRGER 
Tessy ha:r av naturen u trustats med 

synnerligen vackra färger . I huvu
det har den en vacker blå teckning 
som verkligen är något att vila 
ögat på. Kroppen är inte så sär -
skilt stor men desto längre är svan
sen som mäteP ca en meter~ 

ÄTER GRöNSAKER . 
Vad äter då · en m811'ka:tta? Vi fr å-

l gar Dick Blixen-FJnecke och fick 
till svar: Frukt och g·rön.saker är 
den väldigt förtjust i men även bröd 
tycker Tessy myeket om, så några 
speciella matproblem finns inte .m.ed 
den. ~f största problemet är 'att 
den är så lekfull och allra helst då 
när d en åker bil. När vi har varit 
och åkt en runda o:h det hlir tid 
att st iga ur bilen så tycker . den det 
är en an irig kallt ute där för kryper 
den innanför ,min tröja för ~tt hålla l 
vännen. l 

Schackmästare 
i Skurup 

Schackturneringen i Kul i tre i 
Skurup samlade ett 15-tal delta

gare i teckningssalen. Den tog hel.a 
dagen i anspråk. Resultat: Klass 
8-9: l) Alf Hiitzel 9G2; 2) Per 
Ola Nilsson 9G. Klass 6-7: l) An-

. ders Sandström 6A; 2) Ul f Johans

son 6A . Klass 4: l) Olle Sandström 
4A; 2) Peter Rönnerfalk 4A. Bil
den: Alf Hiitzel blev segerherre 

Hundskatten skulle 
vara inbetald 

sin årsklass. 

vilket vi vill påminna de hundäga
re om, som ej tänkt på att skatten 
skulle varit inbetald vip februari må
nads ingång. !Kommunalkontoret sän- 1( 
de under januari månad till alla 
förut registrerade hundägare ut post
girokort fö+ inbetalning av hund- * 
skatt. Hittills har tiU kontoret inbe
talts skatt för 330 hundar. I fjor 
vid samma tid var antalet 336. Skat- * 
ten har i år höjts från 10 till 20 kr., 
men någon minskning av antalet 
hundar har detta knappast medfört. * 
Det brukar f. ö. komma droppande 
in hundskatt även efter januari må
nads slut, och fullgör man bara sin * 
skyldighet inom den allra närmaste 
tiden, så vidtager man inga åtgär
der mot syndarna. Men underlåter * 
man betala skatt, så blir följden 
dubbel hundskatt och dessutom i fles-
ta fa>ll böter. Har förut registrerad 
hund avlidit, så skall detta anmälas 
till kontoret. För valpar skall beta-
las skatt, då de är tre månader gam-
la. Om någon tänker avliva sin hund 

DET HÄNDER I DAG! 
Lösöreauktion blir det kl 13 hos 
lantbrukaren Hugo Hansson, ör• 
sjöholm, Rydsgård. 
Lösöreauktion äger rum hos lant· 
brukaren Evald Karlsson, L. 
Bramstorp, Börringe, kl 10.30. 
Hos lantbrukaren Erik HaliiS!;on, 
S:a Vallösa, Rydsgård, blir 
lösöreauktion kl. 10.00. 
Kl. 13 blir det lösöreauktion hos 
lantbrukaren Albin Nilsson, öre
mölla, Skivarp. 
Metropol visar filmen · 
Hysch Charlotte" som är 
barnförbjuden skräckthrlller. 
Biorama visar filmen "Röde Onn 
och de •långa skeppen" som är 
barnförbjuden. 

DET HÄNDER 
I MORGON! 

Dans blir det som vanligt i Sku
rups Folkets Park och för 

på grund av ålder eller annan or- * 
sak, så måste skatt ändå betalas, om 
hunden har levt under januari må
nad. 

ken svarar denna gång Bob 
wens orkester. * Biorama visar filmen "Röde Onn 
och de långa skeppen". Arsmöte med Vemmenhögs 

sångkör · * Metropol visar "Hysch Hysch 
Charlotte". har hållits i folkskolan i Skivarp un

der ordförai].deskap av lantbrukare 
Torsten Andersson, Mossby. Till ordf. 1•:-------------
omvaldes hr Andersson, till kassör 
Karl Axel Olsson, Mossby, sekr. Gun och Gun Göransson, Skivarp, som 
Göransson, Skivarp, och övr. ledarn. ersättare. Till körerts dirigent om
Ruth Bergqvist och Helge Persson, valdes Valdemar Waldemarsson, V. 
Skivarp, med suppl. Brita Olsson, V emmenhög, med Henry Christens
Svaneholm C/, Ulla Pålsson, Skivarp son som andre dirigent. I program
Till reviso~er omvaldes Carl Lind- rådet invaldes Henry Christensson, 
stam, Skivarp, och Elsa Pettersson, 1 Helge Persson, Th~a Larsso~ och B~i
Tullstorp. Som materialförvaltare om- ta Olsson. Arsavgtften bestamdes till 
valdes Henry Christensson, och till samma som .. tidigare. Konse~er skall 
klubbmästare nyvaldes Arne Anders- ges som forut Valborgsmassoafton 

V. Nöbbelöv, och Anita Vildros, ·och en v!trkonsert skall hållas på åJ
med Thea Larsson, Mossby, derdomshemmen. 



Grossister • 
1 papper 

GI'OSsister i papper? Ja det kan man väl näslan kalla' dessa tre pappers

samlanpe herrar som helt privat siarlat en pappersinsamling. Ca två lon 

har insamlingen ännu givit och del ger en ganska bra slant, eller tre 

öre per kilo. Fr. v.a är del Lars Bengfsson, La r$ Nord och Klas Anders

son som tillbringat lovveckan från plugget på ett ganska annorlunda säll. 

VA-ARBETEN TILL SANDAKRA 
BERÄKNAS KOSTA 550e000 KR. 

Skurups 
l(ul i ·Tre 
Kul i Tre fortsatte på fredagen i 

Skurup med bl. a. tennis under he
la för- och eftermiddagen. Många 
spännande matcher utkämpades och 
samtliga matcher spelades på tid, en 
kvart, och den som då ledde . vann 
alltså matchen. Jämnaste matchen 
blev finalen i en av klasserna där 
en boll blev avgörande. 
Endast två flickor ställde upp men 

gjorde långt ifrån bort sig. Tvärtom 
skötte de sig med den äran. I pajk
klasserna var det däremot betydligt 
fler som ville pröva lyckan. 

Kent Arne Persson som i torsdags 
visade sin bollteknik genom att ta 
hem niornas badminton visade sig 
återigen på styva linan och vann års
klass nios tennis. 

Resultat: Arsklass nio pojkar: l) 
Kent Arne Persson 9gl, 2) Roland 
Rasmusson 9h, 3) Alf Hiitzel 9gl, 4) 
Finn Kajson 9g2. Klass fyra pojkar: 
l) Ingemar Järdler, 2) Per Andersson 
4a, 3) Peter Rönnerfalk 4a, 4) Jan 
Anders Berg 4a. Klass åtta pojkar: 
l) Tommy Ljunggren 8b, 2) Bo Göran 
Axelsson 8a. 

På fredagskvällen fortsatte Kul i 
Tre med brottning. Det blev bistra 
och hårda duster, innan segrarna i de 
olika klasserna kunde koras. 

Resultat: 30-32 kg.: l) Ulf Johans
son, 2) Kenneth Htitzel. 37-40 kg.: l) 
Krister Gustafsson, 2) Ulf Jönsson. 40 
-44 kg,: l) Kristian Kullberg, 2) Gert 

!
Ivarsson. 48--52 kg.: l) Bo Sjödin, 2) 
Alf Hiitzel. 57-62 kg.: l) Bengt Akes-

1 son, 2) Stefan Ljungkvist. 

Klent intresse för domarkursen 

Fotbolsregler går här fr. v. Sven Rosengren, Per Olsson, Arne E'ksledt 
Skurups kommunalnämnd hiU' haft sammanträde varvid man bl. a. 

hade att ta del av VA-förslag för Sandåkra som föweligger för be- och Kennel Olsson igenom. 

handling. Produktlonskostnaden har i förslaget upptagits till 550·000 Sydöstra · Skånes Fotbollsdomareklubb tyckte att intresset för att bli 
kronor. Arbetsutskottet har föreslagit upprättande av avloppsplan domare var ganska magert i Skur up. Däremot var de glada över att 
även för byggnadsområde väster om Veberödsvägen. Under överlägg- hela Skurups fotbollssparkande elv amangrant mötte upp för att få 
ningen anförde kommunalkamrem att utredningsuppdraget bort un- sig en genomkörare av fotbollsregle rna. På detta sätt fick ju spelarna 
derställas kommunalfullmäktige vilket nu är ännu mera angeläget en genomkörare till kommande matcher i år och det är ju bara att 
med hänsyn till att utredningen skall vidgas och omfatta framtida uppskatta att de vill lära sig reglerna så mycket som möjligt. 

planering åt nya byggndsområden, och möjligheterna att omedelbart Däremot var de.t inte någon som J de 11!00 uppdrag som skulle fördel;;s 
täcka kostnaderna genom anslutningsavgifter därigenom försvinner. ville byta från aktiv spelare till ak- på 45 don;:are. ' 

__ s~v~en~H~ansso~~n:._fr~amh~~o~·ll~a~tt~u~tr~e~dnin~~g_o:en~~b~ör!....cf~år!!' :!!di!!g~s~täll~· ~a:!:s~inn=:::an!!....::är~e:::!n~-=---tiv pipblåsare och att få fram mya Det bel.10v~ ca ~5 nya domare per 
- ' ' ... ... pipblåsare var ju förstås det som är. och distz:ikt for at~ behovet skall 

kursen anordnades för, men tyvärr tackas och 1 Sk~rup .finns det e~da:Jt 
hade ingen inrtesserat infunnit sig. ~n dom~e oc~ 1 .~k1yarp två v1lket 

Syöstra Skånes fotbollsdomarklubb ar långtifrån tillrackligt. 
har anordnat liknande kurser på 
andra håll och t.ex. i såväl Simris-
1hamn som Tornelilla fick man fram Skolmåltidema 
nya domare. Däremot inte i Skurup i Skurup nästa vecka: Måndag: Kött
varför läget börjar bli prekärt i den- bullar, bruna bönor. Tisdag: KoktJ 
na delen av Skåne. falukorv, potatis och pepparrotsås. 

Att det är en skriande brist av Onsdag: Spenatsoppa och fiskbullar. 
domare, som det nämndes om under Torsdag: Gulasch Toulstoy. Fredag: 
kvällens lopp, förstår man då do- Skinkbullar, potatis och panerad 
marklubben under förra spelåret ha- svampsås. 



Effektiv karbidkanon 
håller fåglarna borta 

Lantbrukar~a vid sydkusten är vid den här årstiden g an ska bekymrade för den invasion av övervintrande 

vildgäss som det blir på deras åkrar. Höstsådden blir i de flesta fall illa åtgången och värst är det då n;ted 

rapsen som inte hämtar sig igen sedan kronan kom m il av trots att ro len är Irisk. Vad gör man då för att 

hålla inkräktarna borta. Som bekant kommer de gärna tillbaka om de nu en gång har lått för sig att just 

här skal vi ha värt tillhåll. Jo man kan som många g ö r låna en karbidkanon av Skånska Jägarsällskapet om 

man är medlem. Infälld på bilden har lantbr. Karl Kristensson, Mölle,rstad, Skivarp just en sådan kanon, och . 

den håller få g la rna borta. 



~000 personer på 
auktion i Rydsgård 

Alvin Ekblad ro par bo rt e n Bo xer Irakto r för 23. 000 kr hos lantbrukaren Hugo Hansson, O rsj ö ho lm. 

Vintem och därmed kylan har nu börjat släppa på allvar i skurupstrakten och till de auktioner som på 
lördagen hade anordnats i närheten av köpingen samlade mycket folk. Till lantbrukare Hugo Hansson, ör
sjöholm, Rydsgård hade ca 1.000 personer infunnit sig för att bjuda över varandra. Givetvis blev det höga 
pl'iser som auktionsförrättaren Lennart Nilsson Rydsgård k\mde notera i och med den stora skaran köplyst
na som infunnit sig till auktionen. Alvin Ekblad höll i klubban och hade givetvis en stor andel i att priserna 
blev så bra. · 

·Två Boxer traktorer tilldrog sig 160 st halv·svin kostade mellan 2-300 
helt naturJi.g;t ett mycket stort intres- kr. 
se liksom en skördetröska och en Betf.or kostade 50 kr pr hundrade 
pidk-upp press. För korna blev det kiLo. 
en jämn prissättning liksom för de Auktionen hos lantbrukare Erik 
dräk-tiga kvigorna. Hansson S:Vallösa Rydsgård samlade 

En kultivator kostade 1.200 kr., en: även den mycket\ folk . Rven här var 
bethack 1.300 kr., en ringv~lt 1.050, en det Lennart Ni•lsson som var auk
tallrH~log 670 kr. vilket var en ti:onsförrättare och Alvin Ekblad som 
mycket bra notering, en gödnings- ropade. En hösprätt kostade 400 kr., 

en betlossare 420 ki·., en påhängs
vagn 870 k r ., en radsåningsmaskin 
1.840 kr., en Fer.guson Diesel 4.500 kr., 
en tankltröska 5.500 kr. Koma kos
tade mellan 2.000 och 2.300 kr. Mind- ~ 
re kvigor gick under klubban för ca 
1.350 kr. 10 smågrisar gav samman
lagt 1.500 kr. 

Blandsäden kostade 57 kr. pr hund
ra lcilo och melass 115 kr. :Fatet. 

spridare 2.450 kr., en tröska DII'66 r--------~========r====-----=======..J 
8.500 kr., en Pick-'Upp press 5.200, en 
såmaskin 1.900 kr., en boxer traktor 
23.000 kr., en annan Boxer traktor 
20.000 kr. 

Korna kostade me.llan 2.200 kr. och · 
2.160 kr. Dräktiga kvigor gick för 
2.400 kr., mindre kvigor för 1.800 kr. 



Fyra 
generationer 

Fabrikör Johannes Larsson, 76 år, 
Skurup, sonen fabrikör Birger Lars
son, sonsonsonen kamrer Jan Lars
son och hans son Johan, 2'h mån. 

(Foto Sernert, SkurupJ l 

Kreatursauktion 
blir det i dag i Kläggeröd hos lant
brukare Ejnar Jönsson, Kläggeröd, 
Veheröd med början kl. 15. 

En bilstöld 

ägde på lördagskvällen rum i Sku
rup. Tjuven hann dock inte längre 
än till Toarp där han krockade med 
bilen och kunde gdpas. Polisen miss
tänker rattfylleri. 

Bråk 
var det under helgen på ett kondi
tori R:ydsgår~i. En man som 
skulle v1sa sma krafter slog 
i sin ganska påstrukna bP.lägenhet 
sönder en fönsterruta. Polisen kun

' de genom blodspåren från mannen 
!följa honom och gripa honom. 
' -~ 

lervälling Drama • 
l 

[)1·ama i lervälling. Ja många lik-l gick inte bättre än att hon fastnade 
nande drama kommer säkerligen att med ena foten. Kamrater skyndade 
utspelas vid kommande auktioner. till för att ge en räckande hand 
Då vintern nu äntligen har släppt men det hade sina proble•n att få 
sitt järngrepp har åkrarna nu bli- loss flickan. Det hela slutade till 
vit gyttja och lervälling. Därför tar sist med att en av de JJjälpande 
auktionsbesökarna stora riske1· då de flickorna själv blev fast och fick 
ger sig ut på en åker som m • blivit dras upp av de andra kamraterna. 
förvandlad till den lervälling. Detta l Förutom risken att bli fast i ler
drama utspelade sig på auktionen vällingarnJ. finns ju även risken att 
hos lantbrukaren Hugo Hansson flera hyggliga galoscher får lämnas 
Rydsgård. En av flickorna skulle l kvar som ett minne i lervällingen 
vandra över "lervällingen'' men det om dramat. 
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