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Skurup hilr tagit rätta greppen 

för att skaffa fler Industrier 
- Det är första gången 

jag har sett en kommun gå 

!"lktigt rätt på uppgiften 

att försöka dra industrier

na till sig, och roligt är det 

också att någon -gång kun

na inviga en industri som 

inte ligger vid kusten, sade 

landshövding Gösta Netzen 

när han i höstas invigde 

Skurups nya industriområ

de vid Svaneholmsvägen. 

Det var i samma veva som Skån

s'ka Lantmännens Maskin AB drog Skurups Industrifastigheters ordförande Edvin Ahrling (t . v) och verkstä!Zande direktör Per Sjödin framfÖT 

in i större lokaler efter flyttning 
från annan del av samhället sam- industriområdet vid Svaneholmsvägen där Bröderna Lundgrens nybygge ses i bakgrunden. Hit har också 

tidigt som Statens Bi!pl'ov-ning på Lnntmännens Maskinbolag flyttat. Webergs Mekaniska har ett nybygge under uppförande. Från Tre!Zeborg 

~nnat område fick plats i Skurup, kommer Tnmös betongstation och från Genarp Bröderna Mauritzsons framstä!Zning av färdiglagad mat. · 

1 ett nybygge man hyr av kommunen. 

Till området vid Svanel;rohn.svägen bjuda för dagen och för morgonda-l som väl sade mest om Skurups möj-~ En hög centralitetsgrad, C II, den

har från .. annan del a~\ kopm~en l gen. Det började med att ·~ommu- Iigheter, blev att för,höra ~ig hos samma som Trelleborgs, ta'i.ar ookså 

också Brederna Lundgrens Foim- nalfullmä·ktige på nyåret 1964 til'lsat- Skånes regionplaneinstitut Här visa- för Skurup. Detta innebär att av det 

verktyg AB kommit. Webergs Mek, - te en industrikommitte och bildade de de sig att det blivande Sku- man tar in i en sådan beräkning 

Ver"kstads _AB bygger_ också nytt for ett kommunalt investeringsbolag, rupsblocket Vli'sserligen inte har mer saknar Skurup "bara" ett lasarett, 

flyttmng mom samhallet. .. . Skurups Industrifastigheter AB med än 12.000 invånare men en natruhgt en teater, en pälsaffär, en antikvi-

Från Tr~elleborg flyttar Tam.o sm i stort sett samma styrelser: indus- omland med 35.000 människ·or; Sku- tetsaffär och en resebyrå. 

beton~stat1on, från Genarp Brederna trikommitten Edvin Ahr!ing, F ilrip rup centralort för att restridsomland till 

JV[aU:ntzson sm frall':stall_nmg av Eiderbrandt och Torsten Hansson, och med Gärd:>löv, önnarp och ö 'SWEDLANDA 

f~rd1glagad_ mat. Skandmavrpka Be~~ boiaget tillika Per Sjödin och Knut Klagsto.rps församlingar i väster, Ab-

SI_n AB satter upp en mack foi Andersson. Ahrling b1lev ordförande bek(is-Beddinge i söder, Skurups- Får den nya storJl]ygplatsen det 

din-X-bensmen. .. . i båda, Sjöd'in bolagets verkställan- blockets naturliga gräns i öster samt planerade läget, alltså hlir ett Swed-

24 tunnland. stort ar området VId de direktör. Kunnande 0m rätta sät- till och med Veberöd och Genarp i landa i Holmeja, bJJir det bara 12 

:=;vaneholmsvagen. Att exploate;·a tet atf skaffa pengar fick man ge- norr, berättar Per Sjödin vidare. •km dit från Skuxup. Också något 

aterstår en femtedel, det som .. till nom att sätta in StkurUP's samtliga . som måste öppna oanade möjligeter 

d~ss anv~nds som soptiP!J. Soder baookamrerare som suppleanter: HöG CENTRALITET~GRAD för bland annat Skurup, av vad slaoi 

.i 

haroro kopte kommunen 1 hostas Sven Andersson .A!gne Ribert och _ Det betyder att exempelvis Bör- behöver man inte i dag gå närma

ytterHgar~ 40 tunnland. I andra an- Harald Svenssor: Och sedan? Per ringehorna har kortaste och bästa re in på. 

~an av ~opmgen rakn.at mot Sklvarp Sjödin berättar: · resvägen till Slkurup fast Börringe Det kommunala investeringsbobget 

ligger oster-gårdsomradet, . 25 tur:n- _ Det började med att jag mark- går Wl Malmö. Som Svedala går Skurups Industrifast1gheter AB, har 

land. Det ar har Staten~. B1lprovmng nadsundersökle den disponibla ar- till Malmö är det inte upptaget som hittills inte självt behövt k?pa mark _ 

hyr l()kalerc: och byggmastare Yng"e hetskraften om det blivande Sku- en centralort. mendet skaJ.l kunna sk_e n~ snabb-

Nystrom 1 vkurup har fått tomt for rupsblocket som kompletteras med .. . ' het ar av noden, mte ar t1d att !å-

att kunna samla aU t ~1tt under ett Rydsgårds och vemmenhögsblocket. __ Frågan ar ~en oc;kså om VI_ kan ta köpet löpa över :kommunalnämnd 

tak 
rakna med :r-agon okad folkman~d. och kommunalful1mä:ktige, Bolags-

K h fl . d . Det framkom då att blocket förfo- Obetingat maste man svara Ja nar . . . .. 

• ommunen ar __ era m ustne.r gade över en tredjedel av arbets- h·enden sen 1964 har. börjat gå åt ordnmgen angel kla1t andamåletz 

fran ar;nan ort halvvag~ eller nastan kraftöverrrkottet inom hela Ystads A- ·· h "ll k fl · d t · bolaget ~kall inom kommunen fo"r- ~--

helt pa_ kroken. Det sJ u der 1 S.ku- re" i on. Nästa steg blev att kontakta ratt a ta c vare er m us ner ~ 

rups kopmg, med andra or:d. Hur .. "' .. .. . till Skurup. En större ökning inom värva, sälja och utarrendera fastig

föl'klara "undret" att det under 1965- lanets foretagareforenmg om dess blocket får man dook inte räkna heter samt uppföra och rörvalta 

1966 investeras för 25-30 miljoner kr åsikter rörande Skurup, bara opti- med, två procent årligen kan jag 
• t · '1k t k 11 ·· · k byggnader för industriel!lt lindamål 

mot 10 miljoner alla åren 1943-1964? rnistiska, vi:ll jag lova. vaga tppa, VI e s u e gora c1r a 

Främst handlar det vä~ om PR, PR 100 invånare plus årligen. Jag räknar ävensom bedriva annan därmed sam-

i allmännyttiga ändamål för Skurup OMLAND MED 3S.OOO då som sagt med ökningen inom manhängande verksamhet för att 

om v-ad denna ort med sitt geogra- INV ÄN ARE Skurpsb1ociket Ii. sin helhet, även oln främja ortens försörjning med Iindu-

fiskt utmärkta läge och sina goda väl det mesta tiHfaller centralorten 

kommunitkationer åt alla hål! kan Den tredje åtgärden, ' och den som i dag har 4.650 invånare. strilokale.r. 



Vårflicka Beddinge \ • 
l 

3-åriga Ann Julia Kajson njöt av sommarsolen i nästan bara mass1ngen 
på strandvägen i Beddinge. Men promenera så där mitt på vägen får 
man inte göra. Men just då på eftermiddagen var där näslan ingen 
trafik alls, alla var vid stranden och solade. Och när dessutom fotogra-

fen beskyddande slår bakom, så kan del ju vara förlåtet ... 

CUF-MöTE I ERIKSLUND 

Distrlktsordf. Sven Berfil Persson serveras kaffe av Inga M · s · , . - IIJ everm, 
Briii-Mane Mårtensson och Kerstin Hansson. l 

er helgen månadsmöte i Erikslunds , . ' urup oc d 
Rydsgårds CU'F -avdelning höll un-~ ning av Stig Lindsted t Sk h 

bygdegård under ordförandeskap av den andra I samarbete med Gammal-~o:f . Han~s?1~: _. ':id förhnnrllinP"arna danse~s Vänne;r. Till teaterledare val- l 
tilba .~es forsälpmgsleda . e for Mors des for resten av året Britt-M · 1 
Hyllnmg och avdelningen beslöt star- · Mårtensson. Efter ane 
ta två danskurser. En kurs skulle följde en del tävlingar och 
anordnas t modem dana -undao- led· · 
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Driftig inspel{tor på Jordberg~ 

tillv~rkar egna jordbruksmaskineri 

l 

l"'pokio< Olol K•l•l•"'"" o<h ''""' Edood NH,.oo p<omlö<kö< doo oyo m.,/do~. l 

Vårbruket på Jordbergs gods är teshack genom att montera bort den ter en traktor. Hela harven häriger l 
i full · gång, berättar inspektor på tre punkter upphängda sånings- på en lång hävstång, som kan lyf-

0 l o f K r i s t e r s o n. För att u n- maskinen och m<mtera dit hackan. ta..; och sänkas i sidled allt efter 

derlätta arbetet och effektivisera Konstruk.tionen har gjorts av inspek- rrarkens jämnhet. Vid vändtegar lyf

det har han konstruerat några nya tor Olof Kristerson, och smedmästare ter man bara upp harven och under~ 

maskiner. Raps och betsådden skö- Ek på godset har byggt maskinen. lättar på så sätt vändningen. Själva 

tes av en man. som med en. om- Kostnader exklusive traktorn beräk- harven består av tre olika moment. 

byggd 9-raders såningsmaskin sam- nas- till cirka ~000 kronor. Först kommer en träsladd, sedan en 

manbyggd med en traktor klarar Till harvningen har man med ut- fjäderharv och sist en kr6kpinnsharv: 

hela sådden. gångspunkt från samma ide konstru- Hela harven är drygt åtta meter 

Maskinen är konstruerad så att den erat en hydralisk lyftanordning som j bred och drage.S av en enda traktor 

ger en perfekt sikt för föraren över på tre punkter är fastmonterad ef- vars kapacitet är stor. 

maskinen och han kan med hydrau-
liska pumpar lyfta vilken del på rna-

skinen som helst från sin förarplats. 

Att rnaskinen underlättar arbetet för 

föraren kan man förstå då han slip-

l 

per springa runt traktorn och se ef

ter att utsädet rinner som det skall, 

att inga "jordtorvor och stenar sam

lar sig runt bilarna sov. Till maski

nen går det också att koppla en be-



4./ 
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En ny arbetsd_ag stundar för. 'Alfred Andersson och- Brunte -
tillsammans mer än 100 år gamla. 

Inte kan man 
lälnna plogen _ · 
·redan vid 82 

'* .- 82 år, det är väl ingen ålder tycker Alfred 
Andersson i Trunnerup, Rydsgård, som fortfa
rande gärna tillbringar en hård arbetsdag bakom 
häst och plog. · 

-* Just nu hjälper han sonen Henning med vår
bruket på gården som han själv tidigare brukat 
från 1903 tilll957. Då överlät ·han den på sonen 
men hjälper själv till i bråda dagar då han gärna 
spänner för den 20-årige hästen Brunte och ger 
sig ut på åkrarna. 

'* Det är förresten ganska ovanligt att man fort· 
farande har tre hästar men ingen traktor på 
gården. Henning Andersson berättar för SkD att 
terrängen är så kuperad att han inte tycker att 
det lönar sig att ha traktor. Hästarna klarar sig 
bättre. 

* På vintern skulle han förresten aldrig kun
na ta sig fram de 500 meterna till landsvägen 
där mjölkhordet står om han . inte hade häst. 

* Själva g~rden ligger mycket högt och har en J 

underhar utsikt över landskapet runtomkring. 
Vid klart väder kan man se havet cirka två mil 
söderut. Byggnaderna på gården är moderna och 
i den välskötta ladugården råmar kor och kalvar. 

* Man kan mer än väl förstå att 82-årige Alfred 
Andersson trivs på gården och gärna vill hjälpa 
till att hålla den i ordning. 



l(orpfotboll • 
l Skurup 

Korpchefen Karl Gu>tav Kruus slantsinglar första matchen mellan Folk

högskolans Alf Erlandsson och SKUBA:s Alf Karlstedt. 

Korpfotbollen i Skurup startade på onsdags~vällen med. tv~. mat
cher. Det är 15 lag som u~der somrnaren skall tavla i en se~.Ie dar alla 
lag möter alla en gång. I inledningsmatchen vann SKUBA over Lant
bruksskolan med 2-o efter två mål av Alf Karlstedt. SKUBA verkar 
1 år att ha ett bra lag och kommer säkert att ställa till förtret för 
flera av favoriterna. Bäst i SKUBA var målgöraren Alf Karlstedt och 
i Lantbruksskolans unga lag märktes målvakten Alve Törnkvist och 

Alf Erlandsson. 

I den andra matchen möttes Mo
tionsklubben och El & kyl. Matchen 
rar mycket jämn och båda lagen ha
Je otaliga tillfällen att göra mål, men 
bommade friskt. 1-o till Motionsklub
ben gjorde Kent Lindskog men El & 
Kyl kvitterade genom Bengt Lund
berg. Jan Jönsson ökade så Motions
klubbens målskörd på ett långskott 
irån mitten av planen före halvtids
vilan. I andra halvlek stod spelet 
'länge och vägde innan Kent Lind-
6kog gjorde 3-1 till Motionsklubben. 
'El & Kyl trodde man då skulle vara 
.,tt slaget lag, men de reducerade 
,ninuten efteråt till 3-2 genom Tom-
1ny Rosengren. De hade sedan åtskil-

liga chanser att kvittera och ta led

ningen men sköt allt fö~ lätta· skott 

mot burväktaren i Motionsklubben, 

som denne lätt klarade. Bäst i Mo

tionsklubben var David Hansson och 
bröderna Kenth och Stig Lindskog. 
I El & Kyl märktes Kurt-Ingvar 
Persson och Leif Wiking. Bra domare 
i båda matcherna var Erik Persson. 

På fredagen fortsätter korpfotbol- l 
len med ytterligare två matcher Sku- \ 
rupsverken möter Kommunal och 
Konsum möij.er Fria yrken. På söndag 
spelar SLMA mot Sandåkra kl 08.00, 
Transport mot Tånebro kl 09.00 och 
Kv. Parken mot Bröderna Andersson 
kl 10.00. 

Mölla restaureras 
Möllan i Skivarp håller i dagarna på att restaure1·as. Det är kvarn

byggare Bert Nordin och hans medhjälpare Birger Håkansson, båda 
Spjutstorp, som skall sätta dit en ny kvarnaxel och nya vingar. På 
fredagen fick man hjälp av Hallings i Malmö, som med en stor lyft
kran hjälpte dem att lyfta kvarnaxeln upp på plats. 

Axeln är den gamla som tidigare de då slå sönder möllan. Nu gick 

suttit på möllan, men järnhuvudet allt efter beräkningarna, och axeln 
har man tagit från örumsmöllan i sitter på plats. Vingarna håller Bert 

Löderup. Hela axeln väger ca två Nordin på att färdigställa i Spjuts
ton, och därför anlitade man en lyft- torp, och dessa skall sedan transpor

kran från Malmö med kapacitet att teras till Skivarp. Möllan äges nu

lyfta de!l. Blåsten och ovä?ret på 

1 

mera av Hembygdföreningen och 
fredag gJorde dock att man f1ck vara . . 
mycket försiktig så att inte axeln skall så smårungom bh ett utflykts-

skulle komma i gungning. Den kun- mål för turister. 
f 

Kvarnaxeln hissas upp. 

/ 



"SUNDARE KOSTV ANOR" 
VID SKURUPS FOLKHöGSKOLA 

Sundare kostvanor prqpagerar fr. v. lrene Hägg, Monica Dahlman 
sar:nt Inga Marie Persson för. 

Kostens dag startade J?å fredagen riksomfattande kampanj som riktar 
med att eleverna på Skurups folk- sig . till ·i förs;ta hand skolungdomar 
högskola på morgonböneln informe- ~om står i .. begrepp att snart bilda 
rades av lärare och kamrater med familj. EveJiltuellt kommer folkhög
föredrag och affischer. Man har gjort skoleflickerna att någon av de när
en utställning, · som visar närings- maste dagarna föra ut si.n kostpro
ämnen i olika födoämnen. , Det är en paganda till allmänheten i Skurup. 

DET HÄNDE),{ I MORGON 
* MHF i Skurup anordnar kvaltäv
ling till "Sveriges stj ärnmopedist" kl. 
10.00 på Stattena. 

DET HÄNDER f DAG! l* Korpfotboll på idrottsplatsen kl. * Skurups sparbank håller ordina- 8.00 SLMA - Sandåkra. KL 9.00 
rie årssammanträde på Hotellet i Sku-1 Transport _ Tånebro. Kl. 10.00 K v. 
rup kl. 17.00. Parken - Br. Andersson. * Skivarps 4H-klubb sammanträder 
i skolan vanlig tid. * Parken har dans kl. 20.00 till Bob 

* MHF i Skurup anordnar tränings-~ Harris ork. 
kö·ming för delroaJga•ma i söndagens 
kval-tävlingar för "Sveriges stjärn-
mopedist" . Slmrups Röda !mrs 

' * Biorama visar "Colorados vilda l haJr arberbsmöte på Lanthushåilil.ssko-
dotter". lan måndag kl. 19.00 hushåhlsl. Bo-
* Metl'Opol visar "Agerut 006". ddl Sand beräJ!Jtaä· om Greklwld och 
* Penderosa öppnar sommarsäsong- visa.r fä1'gbHder f·rån Athen och Rho-
en med Mats Elmers orkester dos, Nla Hj·ärtlå·~t vä•lkomna. 

Dagens kassnskåpstiuv vet snabbt om det börjar osa hett. 
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C U F-aren 
SÖDRA SKANES DISTRIKT AV CENTERNS UNGDOMSFÖRBUND 

C U F- aren till Dig! 
Nn håller Dn det första rwmret 

cw vårt medlemsblad CUF-aren i din 
hand. Medlemsbladet som Du får 
Dig tillsänt en gång i m ånaden all
deles gratis har tillkommit efter en 
ide som ri inom distriktsstyrelsen 
fick för mlgot år seelan genom et/ 
bidrag från Kågeröds (IL·delnin g i 
"Din ide-kampanjen". 

Det är ett dyrt företag att !Je ut en 
tidning som denna och det skull e t·a
m oss totalt omöjligt om inte vi ha
de blivit så . 'vänligt bemötta av alla 
de annonsörer som Du ser represen
terade i bladet. Genom att i gengäld 
gymw dessa då vi går att förriitta t·a
ru inköp eller del vi vill /w till
gång till tjunster a11 olika slag så när 
vi alla vårt mål. Vi i redaktionen 
kan göra en så bra och läsL·ärd ma
nadsskrift som står i vår förmåga, 
annonsörerna får det utbyte av sina 
annonser de väntat och ni fär ut 
märkUt varor och god service. 

l dag omfattar CUF-aren endast 
16 sidor men om rulgra nummer 
kommer vi att utöka den. Genom 
att så mänga som känner sig manade 
hjälper till med bidrag och tips kan 
~· i undan för undan göra vårt med
lem sblad bättre och bättre, innelu11/s
rikare och allt mera omL·äxlande. 

V i tror dessutom att vi med bladet 
kan stimulera selväl avdelningarnas 
som de enskilda medlemmarnas 

Sven Bertil Persson 

Vår nye bas 
Vid årets distriktsstämma blev det 

byte på distriktsordförandeposten och 
inte oväntat blev det Sven-Bertil 
Persson som fick förtroendet att i 
fortsättningen leda det framgångsri
ka distriktets öden. Läs närmare pre
sentation av Sven-Bertil på sidan 12. 

känsla för organisationen - för 
CUF, Sveriges största politiska ung-
domsorganisation. 

1 
lied. · 

SERNERTS FOTO 
för all slags fotografering 

Torget 5 - Tel. 406 52 

STOR SORTERING PA FOTOARTIKLAR 

Gujes Damfrisering 
(GUDRUN SERNERT) 

Torget 5 - Tel. 407 62 

18r modern hårflård itJiflård 

llthy••es för allt till alla 
Måltider av olika slag arrangeras efter önskemål till billiga 

priser. Beställningar och förfrågningar per teL 

Ystad 440 40 - 713 60. 
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Ibland vill Oskar 
11111 

i.:=.:.!=.l=:::l:l=:: *~~~Wa ~~~hr:.':v~u~~E~~~mi: ~i: .. banclspela1·e och plocka mattes ga1·na fått tillökning med sex väl-
i==·=·!:.~=:!=:!=: ögonb·ryn ä?' toppen, tycker Oskar. skapta unga1· och fler väntas inom Den gulpannade papegojan Oska1· kO?"t. 

1 ::::: hälsar glatt mecl "goddag, goclclag", 
..... provsmakar mattes läppstift och ser * Allt. seelan fröken Kullenberg 

!

· =.==.==.=:=.=.= ut att ha väldigt 1·oligt. lä1·de sig gå har hon haft stort =i=.··.;=:=!=:.=.!=:· intresse fäT cljur och seelan ett å1· , ..... * Matte ä?' Barbro Kullenberg i l ;;;;; Skurup som ibland kan ses P1'0- tillbaka har hon inrett sitt rum mecl mi 
menera omkring med sin g-unstling i bumr fö1· undulaterna och pc~pego-;!m! köpingen. Oskar sitte1· då på fröken fan. Hundarna ä1· en dvärgpudel och i!!i 1::::: Kullenbergs axel och nickar åt mö- en korsning 1nellan schäje1· och g1·å- i!!! i!ms tande människor. hund. Dju1·en tordra1· skötsel och si!! 

1;;;;; * Förutom Oskar ha1· Ba1·b1·o Kul- några fritidsproblem har Barb1·o i!!! 1::::: lenbe1·g 16 undulater och två Kullenberg aldrig haft. ii!! 1m:: :::: 

-""'""l här med att hjälpa matte, Sarbro Kullenberg, med ögonbrynsplockningen tycker Oskar är_ st.,nkul. l 

q 



Elevutbyte Skurup-Skjeberg 
På söndagsmiddagen började ett 

40-tal elever från Skurups folkhög
skola en ovanlig arbetsvecka. De 
steg då på tåget mot Oslo "för att 
på måndagsmorgonen sitta i Skje
bergs folkhögskolas bänkar och un
dervisa i norska. 

Skjebergs folkhögskola utanför Os
lo blir sedan deras arbetsplats den 
närmaste veckan och meningen är 
att man skall studera no~sk littera
tur, norsk historia, norsk sång och 
mat m. m. på ort och ställe. I gen
gäld anlände på söndagskvällen ett 
trettiotal ungdomar från Norge till 
Skurup · för att där studera svenska 
seder och bruk. Kostnaderna för ut
bytet är ringa då man helt enkelt 
byter lärare; skolbänkar, rum och 
matkuponger. Själva resan bidrager 
skolstyrelsen med och elverna får 
för en billig penning göra en myc
ket intressant vecka mitt i skolar
betet av ovanligare slag. 

STUDIEBESöK 

Skurupsungdomarna skall förutom 
att sitta på skolbänken i Norge be
söka bl. a. Rukan-veckan, en kraft
station 300 meter under fjället och 
Kon-Tiki-museet. Många väordefulla 
kontakter kommer säkert att knytas 
både i Skjeberg och Skurup under 
kommande vecka. Mannen bakom 
elevutbytet är fil. mag. Bertil Jär
neström, Skurup, som även är rese
ledare för den svenska truppen i 
Norge. 

Skurupseleverna till Norge som väntar på tåget med att plugga nor
ska är Gunilla Ohlin, Ingrid Persson, Yvonne Högberg och Lars Ro

senberg-Löfmark. 

Skurups Sparbank på årsstämma 
Skurups sparbank höll på lö,r

dagskvällen årssammanträde med 
huvudmännen på Skurups hotell. 
Av verksamhetsberättelsen fram
gick att insättningarna under året 
utgjorde 23.670.000 kr och utlåning
arna var 23.423.000 kr. Antalet in
sättare var vid årsskiftet 15.i32 och 
spararnas tillgodhavande var 
61.217.000 kr. 
Av utlåningsverksamlieten framgår 

att huvuddelen utlånas tiil bostads
hus, 25 miljoner kr, och 20 miljo
ner till jordbruket. 

VALEN 

Sammanträdet som leddes av ordf. 
Jan Olof Olsson, Persegård, omval
de hrr Jan Olof Olsson, Persegård, 
Bengt J. Olsson, Annedal, Hilding 
Olsson, Katslösa, Curt Nils
son, Svenstorp och Erik Magnusson, 

Ordf. Jan Olof Olsson, bankdirektör Åke Bokandar och avgående hu
vudmannen Hugo Ohnander. 

Janstorp som huvudmän. Hr Hugo '"'"========== =-------""""""""""'"'i""""'======= = 'öhnander, önnarp avgick och av
tackades av sammanträdet. I hans 
ställe valdes hr Kurth Andersson, 
önnarp. · 

I styrelsen omvaldes herrar Otto 
Larsson, Skarby, Stig Lundgren, 
Skurup och Sven Lidberg, Skurup. 
Till revisorer omvaldes Gunnar Lars
son, Hyltaslätt och Ragnar Persson, 

1Skurup. • 
l Bankdirektör Ake Bokarrder tac
kade styrefsen för ett gott samar
bete under året och konsulent Jan 
Evert Green gav de närvarande en 
b.l-,lick i sparbankens verksamhet. 

l
Efter sammanträdet into. g man mid-

- dag på hotellet. 1 

q 



Skurups 
stjärnmopedist 
MilF-avdelningen i Skurup arran

gerade på söndagen uttagningstäv
ling till rikstävlingen Sveriges 
stjärnmopedist ;Ett 20-tal skurups
ungdomar ställde upp i tävlingen. 

Resultat: l) Göran Mårtensson 2,05, 
2) Rolf Svensson 2,21, 3) Hans-Erik 
Hansson 2,36, 4) Thomas Nilsson 3,12, 
5) Ronny Andersson 3,27, 6) Bo 
Ivarsson 3,37. 

De tre bästa går vidare till di
striktsfinal i Landskrona den 12 juni. 

Hassle-Bösarps kyrka 
som fyller ~00 år i år, skall snyggas 
upp. Kyrkorådet antog entreprenör 
för arbetet vid sitt senaste samman
träde. Valet ·föll på byggmästare Ei
nar Larsson, Anderslöv, vars anbud 
löd på 73.600 kr. Vidare beslöt kyrko
rådet utse en särskild byggnadskom
mitte ~ör kyrkans reparation. Till 
ledamöter. valdes byggnadsingenjör 
Olle Hersö, kyrkvärdarna Bernhard 
Persson och Henning Hansson samt 
hrr Sven Hansson och Nils Trenk. 
Kommitten anmodades försöka ordna 
så att arbetena påbörjas och avslutas 
snarast möjligt. Till kontrollant för 
reparationsarbetena utsågs hr Hersö 
som även anmodades upprätta kon
trakt för entreprenaden. 

Ringsmarken städas 

J 
Eli freitiofal Skurupsungdomar var på söndagen i färd med alt städa 
köpingens frilidsområde vid Beddingesfrand. Man har med allvar tagit 
itu med alt hålla Skåne ren! och kunde på en dag plocka ihop åt
skilliga tomflaskor, kolapapper och konservburkar. Nu gäller det bara 
alt 1ommarens badgäster försöker hålla rent omkring sig, så skall 
köpingen få ett rent och 1nyggf frilidsområde vid have!. - På bilden 
ses Per Ingvar Andersson, Chrisfin Jönsson och fru Sonja Jönsson 
i färd med alt plocka kvistar vid stranden. 

? 
/ 

Skolinformation i Gärsnäs 

Från höger länsskolinspektör Arne Skeppsledl och re!:tor N. Ekelund~ 
Munka Ljungby. T. v. Simrishamns representanter Einar .::,•, .,..._,,.,,, Paul 

Fischer och Assar Jönsson. 



Många startande och stort intresse 
vid vårleksfinal i vackert väder 

l 
Det var mycket folk i rörelse i 

· · ·. · · Trelleborg, Skurup, Svedala och 
Vellinge på söndagen då den lokala 
finalen i A r b e t e t s och korpens 
vårlek gick. Tävlingen rönte mycket 1 

stort intresse och vädret var vackert. 
Man promenerade ut i den skira vår
grönskan och vandrade den snitslade 
banan där en rad roliga frågor vän
tade. Många fina resultat uppnåddes 
och konkurrensen blir hård när det 
gäller de som skall plockas ut till 
sluttävlingen på Frostavallen den 29 
maj. , 

Segrare i söndagens omgång blev ' 
i Trelleborg: Klass A Egon Sand
berg, klass B Göran Rosberg, klass 
C Amanda Holmgren. 

I Svedala: Klass A Stig Andersson, 
klass B Birgit Ericsson, klass E Karl 
Einar Persson, klass F Margaretha 
Magnusson, klass D Gunnar Petters
son. 

I Skurup: Klass A Albert Jönsson, 
klass B Sture Andersson, klass C · 
Hilda Andersson, klass E Pia Rescht, 
klass F Bengt Ake Andersson. 

I Vellinge: Klass A Yngve Hansson, 
klass D Nils J önsson, klass E Lis
beth Hansson, klass F Per-Olof 
Barrmark. 

Skanör-Falsterbo 
ökade relativt mest 

minsta ,stad, alltså 

! Skurup iill fjälls 
l 

STOR STRtfNDST~DNING. Skurups Unga, örnar hade på söndagen 

"Operation vårsttädning" på sydkusten, närmare bestämt på Skurups 

fritidsomrclde vid Bingsmarken i Beddinge. Ina!les var det ett trettiotal 

tmgdomar med ledare som vårstädade från st1·andlcanten upp tilL stora 

vägen. I en paus grillade man korv som smakade särskilt gott i sjöluften. 

Det var försvarliga högar med bråte man eldade upp vid stranden. 

Bilden: Här ett gäng örnar i vårstädningshumör: Kristin Jönsson, Ulf 

Karlsson, Gerd Hansson och Mikael Danielsson. 

l 

Att byta ut den skånska slätten 
mot norska fjordar och fjäll kan 
vara både nyttigt och kul. Därför 
flyttar Skurups folkhögskola denna 
vecka till Norge. På vägen över Kö
len vinkar man åt norska folkhög
skoleungdomar som samtidigt är på 
väg ner till Skurup. 40 svenska och 
norska ungdomar byter helt enkelt 
skola, rum, mat, lärare och språk. 

l Guttema och pikerne tas om hand 
på Skurups folkhögskola, går på in
dustribesök, tittar på jordbruk, in-
tervjuar kommunalpampar, ser tea
ter och mycket annat. 

l Programmet för skolungdomarna 
i Norge är minst lika givande. Det 

bästa av allt blir den intima kontak
ten med norska hem och norsk ung
dom. Under samkväm och utflykter 
blir det tillfällen till öppna menings
utbyten och personliga vänskaps
band, som kan bestå länge sedan 
resan är ett minne blott. Initiativ
tagare och reseledare i Norge är fil 
mag Bertil Järneström. 

På bilden Ingegärd Bragwad, Maj
ken Persson Madelein Gustavsson 
mag Järneström Birgitta Brink som 
pluggar norska inför avresan på 
Skurups järnvägsstation. 



Skivarpsmöllan Testaureras 
Skivarpsmöllan som ägs av hem

bygdsföreningen i Vemmenhög se
dan 1930-talet gör i dag stora in
vesteringar för ett få möllan i kon
dition. Genom anslag från kommu
nen, föreningar och privata donatio
ner har arbetet kunnat påbörj as. För 

restaureringsarbetet svarar möllebyg
gare Bert Nordin från Spjutstorp. 
Han har h aft möllans kvarnaxel ner
tagen för att ~ätta på nya fästen 
till kvarnvingarna. På bilden hissar 
Bert Nordin den två ton tunga 
axeln på plats. 

Bankveteran 
avtackades 

Hugo öhnnander önnarp som 
varit huvudman sedan 1939 av

tackades 

Skur ups sparbank höll på lörda
gen årssammanträde på Skurups 
hotell. Ordföran de J an Olof Olsson, 
Persegård, öppnade sammanträdet. 

I.Ett an slag på 1.200 kr erhöll Svane
l h olms andelsförening och W erilmen-
1 högs härads fornminnesförening. 

l
Omval blev det för huvudmännen 
J an Olof Olsson, Bengt J Olsson, 
Annedal, Hilding Olsson, K atslösa, 
Cur t Nilsson, Svenstorp, och Erik 
Magnusson, J anstorp. Hugo öhn
nander , Önn arp, föll för åldersstrec
ket och i h ans ställe invaldes Kurt 
A11dersson, Önnarp. Omval blev det 
fö r styrelselemaöterna Otto Larsson, 

if 
./"11 Skårby, Stig Lundgren och Sven 

Y ) - ·L idberg, Skur up. Omval blev d"\t 
också för revisore-rna Gunnar Lars
~on och Ragnar Pe rsson. Bank dir 
Äke Bokander tackade styrelsen för 

DET HÄNDER I DAG! , 
* Församlingsdelegerade i Skivarps 
pastorat håller sammanträde i Skiv
arps församlingshem. * Kyrkofullmäktige i Skivarp hål
ler sammanträde i Skivarps försam
lingshem. * EFS har syföreningsförsäljning i 
missionshuset. Predikant Einar Eng
ström medverkar. 

Hassle-Bösarps kyrka 
som fyller JOO år i år, sk~ll snyggas 
upp. Kyrkorå<;let antog entreprenör 
för arbetet vid sitt senaste samman
träde. Valet föll på byggmästare Ei
nar Larsson, Anderslöv, vars anbud 
löd på 73.600 kr. Vidare beslöt kyrko
rådet utse en särskild byggnadskom
mitte för kyrkans reparation. Till 
ledamöter valdes byggnadsingenjör/ 
Olle Hersö, kyrkvärdarna Bernhard! 
Persson och Henning Hansson samt 
hrr Sven Hansson och Nils TrenkJ 
Kommitten anmodades försöka ordn~ 
så att arbetena påbörjas och avsluta~ 
snarast möjligt. Till kontrollant föi] 
re ations r ., 

1 P l 
det goda samarbetet. Efter middagen 

Opga an gav konsulent .J an ~vert Green en 
m tressan t mbllek pa Sparbankens 

1 arbetsfält. 

i Skurup 
toppen 

Har ni hört' talas om Club Coun
try? Det är en nystartad popför
ening som bildats i Skurup och 
som på lördagskvällen anordnade 
sin första pop-gala. 
Initiativtagare· till föreningen iir 

Göran Persson, o Brodda, s?n;.. till;;i 
sammans med nagl'a medlernsvarvare• 
i Skurup, Anderslöv, Ystad och· Sve
dala värvat över 300 medlemmar i ' ål~ i 
dern 15-18 år . På lördagskvällen hölr 
man pop-gala i Skurups folkpark 
dit ett hundratal ungdomar sökt sig. 
Göran Perssons egen poporkester 
'Rullande gänget", "Road runner 
ect" från Y stad, Malmström med 

C:o och folksångaren Gunnar Bern
strup, Malmö underhöll den ungdom- . 
liga publiken i ett omväxlande pro
gram hela kvällen. · Stig Lindstedt, 
Skurup, visade ungdomarna sin nya 
dans "Shake and bog" vilket begeis
trade publiken. stämningen var 
" topp" och flera liknande jippon 
kommer säkert att samla ännu flei: 
popfa.ns. 



Ityske jordbruksallachen frågar ut minisler Westrup på Rydsgård om svinboxarna medan jordbruksminisler 

Holmqvist och landshövding Nelzen samspråkar 

Diger skånedag för 
·~ 

jord bruksdelegationen 
Jordbruksminister Eric lfolmqvist fortsatte på måndagen sin rundresa i Skåne tillsammans med den 

. ryske, amerikanske och holländske jordbruksattacheerna och ett tiotal tjänstemän från jordbbruksdeparte

.. mentet. Hushållningssällskapets dtrektör Stu~e Kristiansson och landshövding Netzen var ciceroner. Senare 

'på dagen besökte man Bollerups lantbruksskola, Lillgården, Gärsnäs, Rydsgärds Jordbruks AB, Rydsgård 

och Näsby gård, Skurup. 

O Pä Rydsgård välkomnades de-
legationen av värdfolket West

rup som visade dem runt på svin
stallarna och torkanläggningen för 
Lucern-pellets. Man visade stort 
intresse för de moderna svinboxar
na och minister Z. Westrup redo
gjorde för dess konstruktion och 
arbetsbesparande lönsamhet. 

RYSKT INTRESSE 

~Civilekonom Jann Westrup visade 
cij\m sedan omkring på torkanlägg
ningen som bygges av Sv. Fläktfabri
k~'n · för lucern-pellets och berättade 
o{il dess kapacitet. Man producer-ar 
3.000 ton foder på 350 tunnland och 
to.rkar och maler detta till pellets 
som sedan användes för foder till 
djuren. Torken är. den första i värl
den ocH beräknas kosta cirka en mil
jon kronor. Produktionspriset per 
fdderenhet ligger på cirka 30 öre och 
forsäljningspriset varierar mellan 
3~5 öre beroende på kvalitet. 75 
:pÄocent av lucernen odlade man 
s~plv och resten inköpte. Den ryske 
j~dbruksattachen dr Eugeni Ko
r~zhnov visade stort intresse för an
l,ggningen. 

f EGEN SEMINERING 

p På Näsby gård hälsade gods
~ ägare Thorsten lngvarsson de-

gationen välkommen och berät-

tade att han tillsammans med sina 

söner äger och arrenderar 1.600 

hektar. På Näsby gård har man 

koncentrera~ prodllktionen till raps, 

sockerbetor och vete samt mjölk

produktion. Man har sammanlagt 

1.100 nötkreatur varav 400 mjölk

kor. 260 av dessa finns på Näsby 

gård och producerar 5.300 kilo 
mjölk med en fetthalt av 4,30 pro
cent eller 240 kilo smörfett i ge
nomsnitt. Ladugården som förestås 
av ladugårl{sförman Helge Anders
son skötes av fyra man och utfod
ringen består till huvuddel av soc
ketbetsavfall och pellets. Maskinell 
utgödsling och röranläggning för 
mjölken underlättar arbetet, me
dan fockingen sker manuellt. 

D Delegationen beundrade besätt-
ningen och de fina tjurarna, som 

man bedriver egen seminering med, 
drog särskilt uppmärksamheten till 
sig. Jordbrull;sminister Eri.c Holm
qvist tackade dels W estrups på ~yds
gård för visningen av den förnämliga 

D Tidigare på dagen hade KBS 

besökts där man fick bese den 

högmoderna slakterianläggningen i 

Kristianstad och man fortsatte till 

Borrestad där man besåg det nya 

högmekaniserade kostallet. Däref

ter for sällskapet till österlen där 

besöket inleddes hos Hugo Andel-s

son, Lillegård, Gärsnäs, vilkens 

gård är på 24 hektar och ärinköpt 

1964. Ladugården är omändrad till 

gödsvinsproduktion, där är inlagt 

en planbottentork samt en kvarn 

med tillhörande blandare. Investe

ringarna är 300.000 i fastigheten, 

30.000 i döda inventarier, 15.000 i 

levande inventarier. Hushållnings

sällskapets ekonomikonsulent Arne 

Wannebro hade på tavlor och sten
ciler redovisat kalkyler för den 
gamla produktionen och i jämfö
relse med den nya produktionsin
riktningen. 

fläskproduktionen och torkanlägg- O På Bollerups lantbruksinstiut åts 

ningen och dels godsägare Ingvars- • lunch, varefter rektor Per Ake 

son på Näsby gård för den värde- Nilsson därstädes redogjorde för in· 

fulla anläggningen han kunde visa stitutets historia och informerade om 

j dem. verksamheten på skolan. Därefter 

l På tisdagen avslutas rundresan besågs stallama och maskinbyggDa-

med bl. a. ett besök i Dalby. der och vissa undervisningslokaler. 



Skurups grundskola 
på historisk exkursion 

Astrid Persson, Hylteberga, Margareta Rahm, Skivarp, Linnea Nilsson, 
Hylteberga, och Margareta Malmberg, Abbekås, studerar grav

stenarna till slottets ägare 

Skurups gru;'ldskola hade på ~ån-~ rups-Verken, SLMA, Akvarex, Medagen halv friluftsdag. På eftermid- ~eriet. 
dagen gjorde sjuorna besök på kö- Klass åtta samlades på Svaneho.lm.s l 

l.?ingens alika industrier, bl. a. Sku- slott för att göra en historisk exkw-
sion. Man tittade på slattet och dess , 
historiska minnessaker, samt omgiv- 1 

j) 
ningen runt slottet. 

S 
l 

1 

M t 
1 
d'Niorna höll till på idrottsplatsen · 

1 
ar man tränade funktionsarbete vid 

friidrottstävlingar. 5-6 klass hade på 

1 
samrna plats uttagningstävlingar för 

/
' {) :,. DM som skall gå i Skurup den 24 

4 

maj. 

1 Mudderverk i · Abbekås 
skall rensa hamnen 

Muddermästare Einar Jardest.en, Göteborg, och hamnmästare Louis Pers- l 
son, Abbekås, går i land vid 7 sekundmeters blåst. 

Under veckan ha;';an i Abbekås l avta, så att muddl:~~~en kan slutföras l 
hamn påbörjat arbetet med att så snabbt som mo3hgt. 
muddra upp hamninloppet. Det är • 
en gripskopa från Sjöfartsstyrelsen 
som under befäl av muddermästare 
Einar Jardesten, Göteborg, skall 
muddra bort all sand och tång som 
höststormarna för med sig. 
Problemet med mudderverket är 

dock att det måste vara lugnt väder 
för att man skall kunna arbete. På ·~ 
t isdagen blåste det cirka 7 sekund
meter, och då föredrog man att ligga 
kvar i innerhamnen. Så långt det l 
knappa anslaget räcker skall man l 
forsla bort sand- och tångmassorna i 
hamninloppet och ytterbassängen in-
nan turistbåtarna kommer. l 

Hamnmästare Louis Persson, Abbe- / 
kås, berättar för SkD att man hit
intills försökt hålla småbåtarna borta 
från hamnen för att ge plats åt mud
derverket, vilket också lyckats bra. 
Man får nu hoppas att vinden skall 

/ 



stationsmästare Kurt Holm framför 

ställverket i Skurup. 

Ny stationsmästare 
på plats ( i Skurup 

Den nye stationsmästaren i Sku·J Aren 1951-1959 var han kontorist på 

rup har kommit på plats. Det är SJ i Ryd och sedan 1959 har han 

Kurt Holm som den l maj tillträdde varit stationsmästare i Lidhult. 
sin befattning i köpingen. stations
mästare Holm började sin järnvägs
mannabana på Bolmens station som 
elev 1932 och har sedan dess varit 
på åtskilliga platser i Småland och 
Blekinge. 

1937 flyttade han till Karlshamn
Vislanda-banan och tjänstgjorde på 
samtliga stationer där fram till 1943. 
Då bosatte han sig i Röjaberg där 
han var fram till 1947. Efter ett halv
år i Bygget återvände han sedan 
till Bolmen där han var till 1951. 

/ 
rJ 

När nu de1ma järnväg vid Lidhult 
lägges ned -sökte han Skurup och 
sedan den l maj är han statione
rad här. Familjen bor dock kvar i 
Lidhult, då det visat sig svårt att 
:tå tag i bostad i köpingen. 

stationsmästare Kurt Holm berät
tar för SkD att han tror sig komma 
att trivas i Skurup, då personalen 
på SJ verkar mycket bra, och han 
har en del släktingar och vänner 
boende ·runt om Skurup. 

Skurupsbygge • gång l 

Domusbygget i Skurup har nu kommil så långt alt ' byggkroppen bör

jar tå form. Två sfor!l lyftkr!lnltr lyfter i dagarna de 7 fon tunga 

betongblocken på plats, och sedan dröjer del inte länge förrän själva 

ytterskalet är färdigt. Till julen beräknas bygget vara klart för in-

vigning. 



Norska ungdomar har 
digert Skurupsprogram 

Kari Johansen och Gro Osträtt besöker le kskolan, d är de hä lsa r på 
Madelein Danielsson, Tore Persson och förs kellärarinnan Anna-Greta 

Andersson. 

De norska folkhögskoleeleverna i 
Skurup har ett digert program. 
Förutom de lektionstimmar de till
bringar i. skolbänken och får stu
dera, svenska, svensk historia och 
samhällslära, utnyttjas eftermid
dagama till studiebesök i köpingen 
och grannlandskapet. 

tisdagen tittade man på grundsko
lan, lanJth ushå1lskolan och lekskolan 1 

samt återknöt bekantskapen med 
lantbruksskolan. På onsda·gen stod l 
sociala inrä<btningar p å t ur bl. a . . be- l 
sök p å länssjukhemmet och en tit t 
på bostäder i Sk urup . i 

P å tol\Sda-gen sk aU man bese Sku- 1 

•r ups kyrka och Svaneh oltns slmt 
Mån.da~e:rrniddag>en anslogs dei- samt tiLlsammans med larutbruks.sko

v;i.s Vi•hl albt studera svenskJt j·ordobruk lan a-no'rdna ett s·amkväm. Fr edagen 
ooh objekJt av lanrtJbruk!sslrokm. EDter ä~ Skjebergsungdomarna .åt Mal
en kort Ol'ierutecing om senJSkJt jord- mö och Lund . LÖl'dagen d ispon eras 
bruk t og agronom Alf Bielke- Hol- efter b ehag, och u ngdomarna kan då 
te1mann eleverna med på en rund- ' bese de pl atser de själva vill . På 
vandr ing över lantbrn k,s\<:olans ägor, sönd ?"en i\tpn•ön cJ<>r c! e til>l .S!rjel)ergl 
dj urstalla r och verkstäd P r. Man be- och Nor" 2, efte1. få r vi he:ppas. en l 
sökte också Lundgrens form verkstad j trevlig och lärorik studievecka i syd
och bröderna Anderssons gju·teri. På l!igaste Sverige. J 

Husmodersföreningen 
i Skurup till Rhodos 

Vid avnMan fr.§n Skurvp kon·trollerar fru ·Rut Kristians att alla har pau 
och flygbiljetter med sig. 

Husmodernförenängens Rhodesre- i en buas for tilil B'll!!il.rt:ofui för att 
.sa -starctade på on.sdagen från Sku- därifirån med :fily,g 1a sig tiJ.l Rhodos. 

1 rup. Det var 41 damer och herrar som På onsdagskvählen omkring kl. 22 be-

s ./'/ D l oL%r . ·räknade rrum vara fr·amme. 
fl V ec·lmn på Rhodoo komme-r albt ut-

nyttjas för sal och bad samt en 
mängd rundturer. Man skailil tiJtta på 
de aruti<ka, klaooiska och medelitida 
kruJJturema samt en kemi.kJailiiefabrik 
i Irkruros. En tradårtrl.onsrik bya.fest 
hatr också uhlova~ innan man. på 
morsdag i nästa vecka styr fäTden 
mot nm1r igen. 

De norska flickorna från Skjebergs folkhögskoLa i Norge blir undervisade 
i hur man sköter en svarv av Bengt Akesson, V Vemmenhög, i skoLan. 
verkstad. Fr v Gerd Glosti, Sissel Slotti, Inger Marie . Nilsen och Beate 

Solumsmoe1)-. 

Norskt besök i Skurup 
De norska folkhögskoleeleverna derbrandt emot eleverna och hälsade 

som just nu gästat· Skurup har ett ctem välkomna. Studierekto•r Per Sjö
späckat program framför sig. Sl<u- din informerade om grundskolans 
rups folkhögskola som är värd för utbyggnad vilket intresserade skol
eleverna har sett till att de får ett in- un~domarna mycket eftersom grund
nehållsrikt och omväxlande schema skolere tormen just nu håller på att 
under sin vistelse i S•kurup. Besö.ket genomföras i Norge. Rektor Sjödin 
avslutas på lördag och då ska elever- tog med eleverna runt i de oli'ka lek
na ha hunnit med att besöka inqu- tianssalarna och demonstrerade det 

l strier, lanthushålls- och.lantbrukssko- studiematerial som finns att tillgå 
lan samt gjort ett besok 1 leksko·lan. 
Vid ankomsten tog rektor Filip Ei- i den toppmoderna skurupsskolan. 



Konstnärinnan finslipar ett av sina alster. 

Det var 
tjuren som 
gjorde det! 

- Av ROLF JOHNZON och HANS SERNERT -

l Rydsgård bor sedan några månader tillbaka ett erkänt 
namn i konstkretsar. Det är fru Kerstin Lundberg-Stenman 
från Valdemarsvik som nu bosatt sig i sydligaste Sverige. 
Hon började sin konstnärsbana på illustratörslinjen hos 
Anders Bäckman i Stockholm och tänkte bli journalist. Så 
träffade hon sin blivande make, som var konstnär, och han 
väckte hennes intresse för måleriet: 1950 utställde hon i 
Norrköping. Pressen blev god, vilket sporrade henne att 
helt satsa på konsten och har sedan dess mognat med. årens 
lopp. Eftersom hon är född i Valdemarsvik och tidigare bott 
där, föll det sig naturligt att hon målade sälar och skär
gårdsmotiv. En chans till konststudier i Aten under ett halv
år dök upp och annammades omgående. Efter hemkomsten 
utställde hon bl. a. i Norrköpfug 1954, Galeri Moderne, 
Stockholm 1955, Linköpings museum 1956, Galleri Brinken 
1960. 
. En fransk konstkritiker fick se hennes konst med tjur
motiv i Spanien och inbjudan kom omgående till en ut
ställning i Nimes i Frankrike där hon som ensam svensk 
konstnär var representerad. Ytterligare en fjäder i hatten 
för den svenska konstnärinnan. En framgång där ett hårt 
och mödosamt arbete ligger bakom. På Bonniers i .Stock
holm har hon utställt och är representerad. Sina motiv har 
hon hämtat från naturen, många djur har blivit avporträt
terade, särskilt sälar och tjurar har fängslat henne. Numera 
är det människans känsloliv som fängslar henne. Hon är 
just inne i en period av känsloladdat stämningsmåleri av 
människor som intensivt fängslar en djupt. Motiven i bruna 
och blåa färger ger betraktaren ett intryck som man inte 
spår löst går förbi. 

Det är svårt att hinna med att utöva sitt yrke, presentera 
.sina tavlor för kunderna och ensam sköta hem och familj, 
berättar hon för SkD, men naturen här i Skåne och alla 
trevliga människor entusiasmerar mitt konstutövande. 

Naturligtvis är det svårigheter att okänd komma till en 
plats och där livnära sig på konst, då man måste besöka 
kunderna, men det skall nog gå bra. Jag skall försöka 
utställa på konstsalonger i Skåne och räknar med att våren 
1967 utställa på Ystads museum, berättar hon. Någon atelje 
har jag inte hunnit ställa i ordning ännu, men till somma
ren räknar jag med att måla i det ' fria. Numera sysslar jag 
mest med oljemålningar, men tidigare har jag i banker och 
skolor gjort mosaiker, sysslat med kopparstick, stengods, 
grafiker och drivit silver. 



ae göras däremot. Men då anordnan
det av snabbköpsbutik på ca 190 kvm 
kunde medföra ansamling av ett be
tydande antal kunder plus personal 
hade han föreslagit att ärendet bord
lades så att brandchefen kunde hö
ras beträffande utrymningsmöjlighe-
1iema. Vidare hade han föreslagit 
~rkänd konstruktör skulle inkomma 
ined beräkningar av bal
kar och pelare. 
~g sig i princip 
förslaget men beslöt bordlägga 
det i väntan på att sökanden 
inkomma med erforderlig konstruk
tionsritning samt brandchefens ytt
rande. 

Hr Sven G. Olsson hade inlämnat 
en till länsstyrelsen ställd ansökan 
om dispens för uppförande av l-plans 
bostadshus på stg 642. Dispensansök
ningen tillstyrktes av nämnden som 
också beslöt meddela att byggnaden 
kunde anslutas till köpingens vatten
och avloppsnät. 
· Beviljade blev vidare hrr Axel 
~tenssons och Nils V. Nilssons an
sökningar om byggnadslov för inred
~g av badrum och wc resp. upp
förande av garage. 
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Hrr Knut Lindskog och Erik Akes
son hade begärt byggnadslov för upp
sättande av ljusskylt på stg 207 i kv 
Mårten. Det beviljades med föreskrift 
att nödströmbrytare anordnas i en
lighet med de anvisningar sökanden 
har att inhämta från brandchefen. 
Välvillig ställde sig nämnden också 
till hr Göte Anderssons begäran om 
byggnadslov för uppförande av ter
rassmur samt anordnande av regn
skydd. 

Några av deltagarna i scenprogrammet, fr. v. mag. Börje Norrman,_ lad var; 
Astrid Undall, Sissel Slotte, Baete Solumsmoen och Roger Johansson. dahl i l 

haft ske 
Norgegästerna på Folkhögskolan återvänder l morgon till Skjeberg har läst 

igen efter sin Skin.evistelse. Under senare delen av studieveckan i borg Jö 
ANSTAND MED MASKIN- Fru J 
BORTFORSLING Skurup hade man anordnat en samkvämskväll, där även Lantbruks- och mar 

B ds .. d h d d skolans elever var -Inbjudna. rare M· 
yggna namn en a e vi sam- färd. till 

manträde i mars i år uppmanat äga-
ren till tomtema nr 5-10 i kv Hilda Ett hundratal elever och lärare dreasson hälsade\dem välkomna. Man Ytterlig< 
att .bortforsla där uppställda maski- hade samlats då magister Erik An- bjöd på ett my~ket uppskattat un- h!r P~~~ 
ner. Med anledning härav hade äga- derhållningsprogram från scenen där 
ren begärt om anstånd, förslagsvis • man sjöng, imiterade, läste och dan- BOR 
sex månader, med bortförandet. Ef- .. sade. Bland de agerande var lrene 
ter diskussion beslöt nämnden med- tala att den fortfarande ar av den Hägg, Kerstin Strand, Lillemor Jöns-
'ge anstånd på tre månader efter det å~ikten a~t skylten inte fylle: ford- son, Klas-Göran Bengtsson, Anna- 24 mil 
att beslutet meddelats. rmgarna 1 52 par. B. S. Beträffande Greta Jönsson Lena Jönsson och de förvaltal 

Köpman Ove Holm hade ansökt klagandens å~eropande av förhål~~- norska pike~ Astrid Undall, Sissel 8,7 insa 
tillstånd att provisoriskt få uppställa det av. sk:rl!m!lg sedan flera år fore- Slotte och Beate Solumsmoen. Scen- året -i r 
tröskor på fastigheten Skurup nr 21. korrumt pa 1fraga~arande gavel fram- programmet var regisserat av mag. milj. kr 
Nämnden beslöt bordlägga ansök- håller byggnadsnamnden att den ~u Bengt Englund och mag. Börje Norr
uingen för inhämtande av yttrande UJ?_psatta s~ylten ~a_r en fle~ald1gt man hjälpte ungdomarna med musi
över förslaget dels från vägförvalt- storre ~ ~- de t1digar~ och mve:- ken. Efter ett dukat kaffebord spe
ningen beträffande upplagets lämp- kar, enligt nä!:nndens ~1kt, med sm lade Bob Harris orkester upp till 
lighet ur trafiksynpunkt, dels från s~orlek oc~ farg menligt på s!:&~- clans och man roade sig till långt 
sökanden med begäran om närmare b1ldE;~· Namnden avstyrker därfor fram på natten. 
precisering av hur lång tid området besvaren. . .. .. 
skulle användas för upplag. Dessut- _Två protokoll! hållna mf~: agod~l
om beslöt nämnden uttala att den, då nmgsdomaren 1 Vemmenhogs, Lju
den även verkar som naturvårdskom- och Herrestads domsaga 10 mars 
mitte och har att tillse att landskaps- 1966 f.ör~ogs. Det ena gällde sam-

ej förfulas av störande manlaggnmg av 2005 kvm av stg 
159+160 med 899 kvm av 163 till 

A pol 

Apatel 
från ö. 

l 



Tombolaförsäljningen av 
Rädda Barnen i Skurup 

Frullrno Dons Larsson, Inga Larsson och linnea Gyldorff plocklir upp 
vinsterna till tombolan. 

På fredagen hade Rädda Barnen i 1.200 lotter fanns, så ·vinstmöjlig
Skurup tombolaförsäljning. Det var heterna var många. Nettot skall gå 
dukar, plastmattor, ljusstakar, kud- till Rädda Barnens hjälpverksamhet 
dar, husgeråd, kameror, förkläden inom och utom landet, allt efter be
m. m. som lottades ut. 300 vinster på hov. 

Scoutdans i Rydsgård 

Åke Persson och Lars Jarnebrandt från Svedala serveras av Ingrid 
Larsson och Ingrid Rasmusson från Rydsgård. 1 

Rydsgårds seniorsCouter hade på Revilles" orkester under g~emytliga ! 
lördagen inbjudit 120 seniorscouter former. Underhållningsprogram, som ' 
frän södra Skäne till en scoutdans var hemligstämplat, framfördes av 
på Gästis i Rydsgård. Så gott som ungdomarna. Vid midnatt var alla 
si..Intliga hade infunnit sig och kun- överens om att liknande tillställning- , 

1 de de på kvällen ~<:>nsa till "The New ar skulle man arrangera fle'r gånger. ' 
l 



CASE-MASKINER PÅ 
DEMONSTRATION I RYDSGARD 

Här provkörs en av maskinerna av fr. v. represenia ni Olav Leithe, Norge, 
dir. P. G. Olofsson, fabr. Odert Veberg, Skurup, ing. L. G. Winberg, 

Malmö. 

Armi Traktor AB MMalmö och Webergs mek. verltstad AB, Skurup, 
hade på lördagen en demonstration på Bedens gård, Rydsgård. Gods
ägare Olof· Gustavsson hade upplåtit mark för firmorna att inför 
press och intre~rade spekulanter visa sina .nya CASE-maskiner. 

Från Stockholm hade Skandinavi
ens generala~t för CASE-maskiner, 
Olav Lei•the infunnit sig, Där fanns 
också disponent P . G. Olofsson, Mal
mö, ing. L. G. Winberg och fabrikör 
Odert Weberg i Skurup. 

Man fick se den n"a CASE band
traktor modell 7!YO med en 860 li
ters skopa och terramatic växellåda, 
dvs individuell farfrontroll för var
je band, samt valmöjligheter mel
lan svängning med banden i olika 
ha·<tigheter, konventionella broms
svängar elLer med ett band i drivelä
ge och ett i neutralläge. Bandtrak
torn är en medelstor bandlastare som 
lämpar sig väl för grundgrävningar, 
grävnings- och lanstningsa.rbeten vid 
vägunderhåll på jordupplag och dy
likt. Traktorernas vikt var 8.700 kr o. 
motoreffekten var 70 hk. 

en skopa på !530 liter, - en idea
lisk kombination a'V kapacitet, has
tighet, smidighet och balans. Maski
nen finns ocksn i en större V'ersion 
W 9 B på 105 hk och med en skopa 
på 2.300 liter. Maskinen har också 
rivare med 3 tänder fJr att riva upp 
asfalt och dyl. 

Man , visade en smidig och lätt
manövrerad kombination av hydra
uJgrävare och lastmaskin med snabb
verkande grävaggregat och hydraul
fi'rd skopa. Maskinen heter CASE 
construcktion King och fast eller 
ste~li)s inställning av grävaggregatet i 
sidled. 

CASE-maskinerna tillverkas i US.A 
men har fabriker över hela världen, 
såsom i Mexico, Australien, Syd
Afrika, Brasilien. I Stockholm skall 
man nu bygga ett stort reservlager 
för Skandinavi·en och i Malmö finns 
redan reservdelslager för de van
ligaste reservdelarna. W•ebergs mek. 
verkstad AB ~ Skurup kommer a.tt 
svara för servicen i Södra Skåne och 
kommer också att ha ett reservdels
lager av mindre format. På samtliga 
CASE-maskiner lämnar man 12 må
naJers garanti, någonting som man är 
tämligen ensam om i världen. 

---.-

Den större modellen CASE band
traktor mod•ell 1000 D, har äV'en den 
terramatic växellåda och har en sko
pa på 1530 liter. Spakar och man
överorgan sitter lätt åtkomliga och 
hela maskinen är rr.ycket enkel att 
sköta. Motorn är. 6-cylindrig och har 
en efFekt på 105 hk SAE. Flera av 
åskådarna fick tillfälle att provköra 
denna maskin och alla var överens 
om att d~ss kapacitet var stor och ma
skinen lätt att manövrera. Denna l-----------------" 
maG!dn, berätta:· hr Olofsson för SkD, 
ha•· rönt ett sto•·t intresse, inte minst 
frii.n kommum.la och statliga. inrätt
ningar. 

I ett skogsbryn , hade man placerat 
en fyrhjulsdriven lastmaskin på 
gummihjul, W 7 med 80 hk motor och 

Spel upp-tävlingen 
avgjordes i Rydsgård 

Rydsgårdsamatörerna var först i elden i tävlingen, men fick nöja sig med 
en delad andraplats i Spel upp-tävlingen. · 

Södra Skånes CUF-distrikt hade på söndagseftermiddagen arrangerat 
distriktsfinal i Spel upp. Man samlades på Erikslunds bygdegård i Ryd>· 
gård och inför en stor publik och jury visade ett flertal CUF-avdelningar • 
sina sc:enprogram. Segrande ur tävlingen gick Skårbys CUF-amatörer och 
andraplatsen delades av Rydsgård och Norra skytteavdelningen. 

Segerlaget bestod av Nils Evert rade Per Sandkvist Sceneriet var 
1 Anders Erlandss<m, Jan Lundgren, gjort av Lars Sundkvist och regissör l 

l Gre~e~ Olsson, Goran Olofsson, Ann- var Stig Christen.sson. Norra skytte- • 
Chnstm Erlandsson, Anna-Lena laget bestod av Inger Akesson Marl Eriksso.n, Eva Fzutkowj;ka. Pianist gareta Svensson, Karin Larssor{, Mal-

l var Hakan Ulfgard. Rydsgårdslaget te Olsson, M. G. Carlsson, Mats Ols
b~tod av A~n-Louise Må~tensson, son, Kurt Månsson och L. B. Lars

Il Bntt-M~u·re Martensson. BorJe Lars- son. · Juryn, Per-Ake Olsson, Jan
son, Lerf Månsson, Lars-Ove Severin l Evert Olsson och Valter Hansson 

j och s.tig Christensson. \'id J)ianot satt samlade efter tävlingen lagen för ge
Kerstm Hansson och for lJuset sva- nomgång och kritik. 



Naturstädning i Börringe 
gav oanade mängder skräp 

Operation vårstädning längs riksväg 11 från Börringa bygdegård till 
Svedala påbörjades på söndagslörmiddagen av "Vi Unga" under led
ning av Elsa Persson, Brunnarna, Börringe. På bilden ses fr. v. fru Elsa 
Persson, Eva Lena Hawenberg, Solveig Persson, Eva Andersson, Karin 

och Britt Nilsson. 

Resultatet av Börringa Vi Ungas skogs- och vägstädning under sönuagen blev 30-talet sopsäckar fyllda med varjehanda skräp. Om man skall beteckn:~ resultatet som gott eller dåligt beror väl på ens egen åsikt om naturen och sin samvaro med den. Man kan nog " gå så långt a~t man säger att resultatet var katastrofalt. Skall verkligen kampanjer av det här slaget behövas och ge så mycket skräp vid hopsamling? Själv skulle jag ansett resultatet a v kampanjen som gott om man endast med möda lyckats fylla ett p ar tre säckar. 

Det dussin ungdomar som värdefulla poäng. !Där man dragit 
tillbringade några timmar i skogen rrnm med StädaJr:fllii.t satte man upp . .. skyltar som talar om att här har lyckades klara en enda m1l av vagen naturen vårstädats och uppmanar 
från Börringe Bygdegård mot Sve- den resande allmänheten att respekdala och det om något ger väl be-l ter a städningen. 
sked om att det var mycket skräp Ett besök på en rastplats visade som samlats i naturen på just den att tunnorna var fulla och resolut sträclmn. Sedan hör de<t till. saken rtömdes de. Som önskemål uvtaa/r man att den sträckan inte skiljer sig från att det blir flera sådana tunnor och andra vägsträckor. Praktiskt taget att myndigheterna på något sät oröverallt längs svenska vägar och ganiserar tömningen. Som det nu är framförallt på rast- och parkerings- fylls tunnorna men blir sällan eller platser ser det likadant ut. aldrig tömda. Någonstans tömmer Men det var inte bara städning det vägförvaltningen, någonstans kommu.:ar fråga om. Ungdomarna hade till- nen. En samordning vore tacknärnl fälle att roa sig då och då och så lig, även från allmänhetens sida. ingick aktiviteten i förbundets mo- Börringeungdoma!I"Ila fortsätrter sin tianslandskamp och gav städarna st ädkampanj på tisdag kväll. 

___________________ ,,_· ______________ _ 

Skurupsflicka 
riksfinal tvåa • 

l 
En Skurupsflicka, Ethel Persson, 

Hylteberga kvarn, har haft stora 
framgångar i CUF-sammanhang helt 
nyligen. l en tävling i smörgåsbered
ning placerade hon sig som tvåa i 
riksfinalen efter att tidigare ha vun
nit både krets- och distrlktsfinalema. 
Tävlingen gick ut på att tillverka 
goda och tilltalande sandwischar med 
olika pålägg och naturligtvis kunde ! 
Skånsflickan vid finalen visa sina 
goda talanger och belägga en hedran
de 

Ethel Persson, Hylteberga kvarn\ 
förbereder sig för tävlingen, som 
hon sedan placerade sig tvåa i. 



Reser till Österrike 
för att jobba som elektriker 
Jan-Olof Persson J\rån Skurup res

te på måndagen till Österrike för 
att arbeta som elektriker under de 
närmaste tre månaderna. Han kom
mer att resa till Innsbriick, där han 
fått anställning på Elin Union AG, 
ett mycket stort företag. Jan-Olof 
får möjlighet att resa omkring i lan
det och arbeta. Lönen kommer att 
bli ungefär samma som i Sverige, 
berättar han. Hur det går med fack
föreningen i Österrike vet han inte 
:iktigt än. 

Grundskolan i Skurup 

~ 
har i dag friluftsdag. Klass 7 skall . J · idrotta på idrottsplatsen på förmid-·ya.. dagen och eftermiddagen agnas åt 

7 ,.,. naturstig vid Svaneholms slott. Flic• i bv korna börjar på förmiddagen vid 1 ' Svaneholms slott och idrottar på ef/ b termiddagen. 
Attonde klass flickor skall göra 

Jan-Olof P.ersson skall jobba som 
elektriker i Österrike. 

• 
l Skurup skolvisning 

Britt-Louise Wallgren överlämnar ~n order till Mona Knutsson. 
På tisdagskvällen visade eleverna i 1-åriga kontorskursen på Sku. rups yrkesskola kunskapsprov och undervisning för föräldrar och intresserade på skolan. Under ledning av handelslärare Doris Ralston fick man se eleverna arbeta i ett inrett kontor. Där fanns ordermot• tagning, korrespondensavdelning, fakturering, bokföring, kassaavdelning, arkivering, postavdelning m. m., som eleverna med stor vana demonstrerade. 

studiebesök på bl. a. Kockens AB 
i Y stad och simma, pojkarna gör 
studiebesök i Ystad på Persöner och 
yrkesskolan, och eftermiddagen ägnas 
åt terränglöpning vid Svaneholm. 
Nionde årskursens flickor skall på 

j förmiddagen besöka Lanthushållssko
lan i Skurup, skolköket på yrkes
skolan och Nygrens möbler, samt gö
ra ett besök på folkhögskolan. Poj
karna skall på förrniddagen lyssna 
till konsulent Nilzen, Lund, som hål
ler ett föredrag i skolans aula och 
sedan besöka 1!\ntbruksskolan, Lid
bergs tryckeri och Bröderna Lund
grens. Eftermiddagen ägnar niorna 
åt föredrag och film om vårt försvar 
av förvaltare Jakobsson, P 7. 

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

Den 1-fuV.ga husmoderskursen vi- kunde visa vävda plädar, duktyger, sade hur man väver och de alster kuddar, löpare och en mängd prydman under läsåret lär sig väva. Det nads- och nytrtoföremål. Man f-ick var vävlärarinnan Gertrud Möller också se flickorna i arbe.te i vävstosom tillsammans med sina elever larna. 

Skurups byggnadsnämnd på hal • 
lS 

Faslighelen vid Svaneholmsvägen som kommunen ämnar köpa. 

Vid byggnadsnämndens senaste ~mmantJ.:äde ~eslöt man . bordlägp en fl'åga om provisorisk uppställnmg av skordet~oskor, prydligt och ordentligt på fastigheten Skurup nr. 21. Ma.n beslot ~e~sutom at~ uttala att nämnden, som även verkar som naturvardskom1mtte har att tillse att landskapsbilden ej förfulas- av störande upplagsplats«:r, nogg1·annt bor= de överväga framställningen, varvid _ma~ s!ml_le s_o~a kontakt med länsstyrelsens naturvårdande organ for radg1vnmg 1 arendet. 
-AJ.lrt; är gott och väl, men J\rågan \ ställningsplalser, finns i dag ett är, om man 1Jagit stäJJning till var skrotupplag av _gamla mer . eller dessa skfuxletrösk01' ska!ll stå om det mindrre defekta b1lvrak och bilde1a·r nu visar eig att länsstyreLsen ansel' spridda i en enda röra. Har byggaJtt trösklor1118 förrula•r landskapsbil- nadsnamnden vanrt och studer8Jt detden. Tomten l&gger i en utkant av ta, och har halsovårdsnamnden vaköpiDgen och ingen ·kan störa·s av Pit där? 

:maskli!nema. Om mte, borde man nog göra det-Ett prejudik8Jt i denna fråga kan ta ty grannarna till tomten går n.u · dock bereda byggnadsll!ämnden ar- ' .. " .. d bete under hela somma'l'en. Många och vantar pa byggnadsnamn ens tomtägare och industwier kan kom-l ställningstagande för tomt Skurup 21 ma i ~ozonen. Exempelvis :fiinns på för att sedan slå till . På SvaneholmsSvaneholmsvägen en tomt som i da-~ vägen kan ma;: gott tala om, f<;>rfugarna är på va-re skurupsbos tunga. lande clh storande uppstallningsFastigheten ska·1l en1igt uppgift in- pla•ts , medan det på Skurul?. nr 21 köpas av köpingen för en hög surn- j kan det vara svårare att doma. ma. På denn•a tomt, tl'Ols läget inne Vi väntar med spanrung på byggi köpingen och byggnadmämndens \ nadsnämndens beslut i sin nu bordkänsLiga ai!Jbityd tibl förfulande upp- lagda fråga! , __ 



U{lgdomsledare Kjell Ek överlämnar priser till de två främsta vid moped
tävlingen, Göran Mårtensson och Rolf Svensson. 

I(ONFIRMANDTRÄFF I VILLIE. 

1916 års konfirmander samlade framför Viilie kyrka med kyrkoherde 
Olof Kristensson. 

På Kristi Himmelsfärdsdag ha- fru HHma Olsson ...... Nilsson, Lindhult, 
de 1916 års komfinnander samlats fTu · Agda Johansson-Lindholm 
till Viilie kyrka för att där träffas BE;!rgsjö, Olof Olsson, Bjäresjö, Nil~ 
hålla högmässa och nedlägga en N1lsson, Lund, fru Anna Jönsson
krans på sin konfirmationslärares Hansson, Prästhejden, fru Betty Ols
grav, prosten Josef Rosengren. son, Tullstorp, fröken Ellen Martins-
Högm1!-ssan hölls av kyrkoherde i s~~.:. T:runnerup, Edvin Magnusson, 

Olof Kristensson, Marsvineholm nu- SJobo, fru Hilda Henriksson-Jöns
mera bosatt i Landskrona. 'Efter son, Vallösa, f~·u Hilda Andersson 
kransnedläggningen samlades man SkUJ•up, Sture Mårtensson Tånebro' 
på Svaneholms slott för supe. Det E~ vin Nilsson, St. · Beddir:ge, Vigg~ 
v~ ~7 stycken som hade mött upp Hakansson, Malmö, fru Emelie ödahl 
nan1hgen: Albin Andersson Villie -Knstensson, Landskrona fröken 
--------·----' 'Wega Wiberg, Rydsgård-USA, och 
~==============lf.brtn·ua...A.:.n.:.n=:a Larsson-Jacobsson, Tåne-

PRISUTDELNING HOS MHF 
Skurups MilF-avdelning höll på onsdagskvällen prisuteletning på si

na tävlingar den senaste månaden. Man hade samlats i klubbloka
len "Rökhuset", Svaneholm, och där kunde ungdomsledare Kjell Ek, 
Skurup, dela ut priser till deltagarna i uttagningstävlingen till ''Sve
riges stjärnmopedlst". 

Förstapriset gick till Göran Mår
tensson, andrapriset till Rolf Svens
son och tredjepriset till Hans-Erik 
Hansson. Åtta priser utdelades i den
na tävlirt"g. I AlbertiDa-svängen seg
rade Uno och Bertil Ahlberg, Sve
dala, och tvåa kom Nils Havenberg 
och Knut Andersson, Skurup, tredje 

ekipaget blev Yngve och Leif Asp, l 
Nordanå. Även deiiSB erhöll sina pri- 1 
ser. · 

Skurups CUF-avdelning DET HÄNDER I DAG! 
höll på torsdagen månadsmöte på 
.Skurups hotell under ledning av 
Torsten Nilsson. Efter kandidatnomi
nering till landstingsmannavalet val
des till försäljningsledare för Mors 
Hyllning Ethel Persson, till försälj
ningsledare för rikslotteriet Sven
Erik Olsson. Till föreningsgården 
Mem anslogs medel ur avdelningens 
kassa och till fanbärare under 1966 
valdes Ethel Persson och Torsten 
Nilsson En kyrksöndag i höst till
sammans med CKF beslöt man an
ordna och vidare meddelades att 
Skånetinget i år blir den 8-10 juli, 
då avdelningen förmodligen kommer 
att få medverka. Carl-Gustav An
dersson visade färgbilder och berät
tade från sin resa till Holland och 
avslutningsvis drack man kaffe och 
hade tävlingar. 

* Lösöreauktion hålles kl 15.00 å 
Ekarp nr 5, där Nils Andersson, 
Jägerhill, låter försälja häst, 20 
nöt, svin och maskiner. * · ö. V emirrenhögs CP-avdelning 
håller sammanträde i ö. Vem
me~ögs skola kl 19.00. Kahdi
datnominering. 

* Svenstorps CP-avdelning håller 
sammanträde i Lindby samlings

' sal kl 18.00. Kandidatnominering. * Rydsgårds kominunkrets av OP, 
· OKF och CUF håller sammanträ

de på Rydsgårds Gästis kl 19.30. 
Kandidatnominering. 

* Skivarps CP-avdelning håller 
sammanträde på Gästgivaregår
den kl 19.30. Kandidatnominering. 

) 
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l 5 Brittisk 

flottinvasion 
En brittisk atmosfär lägrade sig 

över Svaneholms slott på söndagen. 
Det var besättningen på den brittis
ka minsveparen. HMS Soberton som 
tillsammans med representanter för 
Trelleborgs stad besökte slottet. 
stadsfullmäktigeordföranden Ingvar 
Björkman och drätselkammarens ord
förande kommunalrådet Agne H. An
dersson stod som stadens , värdar för 
en rundtur i Skåne. Man tittade på 
Svaneholms slott, dess museum, bok
skogarna vid Bökeberg och Häcke
bergs slott. Dagen avslutades med 
middag på Solfjädern i Trelleborg. 

Minsveparen kom närmast från 
Visby och skall i dag, måndag, läm
na Trelleborg med destination Skott
land. Vid ett samtal med fartygsche
fen, .löjtnant JMR Carlill, berättar 
denne för SkD att man från Trelle
borgs stad varit mycket generösa och 
på ett utomordentligt sätt tagit hand 
om sina gäster. 

Konfirmation 
i Skurups kyrka 
Ett femtiotal Skurupsungdomar 

kunde på lördagseftetmiddagen kon
firmeras i Skurups kyrka. Det var 
kyrkoherde G. Wallin som i en vac
kert smyckad kyrka, fullpackad 

l med föräldrar, målsmän, syskOJ?- och 
församlingsbor, avslutade konfirma
tionsundervisningen med förhör. · 

Skolmatsedeln i Skurup 
Måndag: Bruna bönor ooh kött

bullar. 
Tisdag: Kokt falukorv, pepparrots-

~----~~-----------A-· 
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Friluftsgudstjänst 
l 

Pis Kristi Himmelsfärdsdag höll man på Rydsgårds gård den traditio
nella friluflsgudstjänsten. Dej var kyrkoherde Thure Andersson, Viilie 
som tillsammans med ett femtiotal församlingsbor hade sam la ts hos 
minister Westrups. Kyrkoherde Andersson predikade över "Kraften, vä l
signelsen och glädjen" · oc.h man sjöng psalmerna 21, 125, 579 och · 217. 

Efter gudstjänsten bjöd miniStfer Westrup med maka på kyrkkaffe. 

) 
,r-, 

Naturskyddet 
höll · års1nöte 

Författare B engt Sjögren var fli
tig med kameran vid Skånes natur
skyddsförenings besök vid Lind-

holmens slottsruin. 

Skånes Naturskyddsförening hade 
på söndagen årsmöte på Svane
halms slott utanför Skurup med 
professor Per Brinck, Lund, som. 
mötesordförande. I årsmötet deltog 
cirka 200 medlemmar. 
Av framlidna dispensärsjuksköter

skan Sigr!d Hansson, Hittarp, har 
föreningen testamentariskt fått 130.000 
kr som skall bilda en fond. Avkast
ningen från denna skall användas i 
arbetet för planering av naturskydds
verksamheten i landskapet. 

Ur årsberättelsen kan vidare häm. l tas att ett område på 1.000 hektar pi 
Kullaberg avsatts som naturreserval 
och vidare har föreningen vänt sil 
till länsstyrelsen i Kristianstads lär 
angående fridlysning av Brösarps 
norra backar . 

Efter årsmötet företogs en exkur· 
sion till bl a ruinerna av Lindhol· 
mens slott vid Börrin~:esjön, 



l(onfirmandträff i Villie k:a 

Kristi himmelsfärdsdag samlades 
1916 års konfirmander ~ Viilie kyrka 
för att övervara högmässan och där
efter nedlägga en krans på konfirma
tionslärar~ms, prosten Josef Rosen
gren, gr~v. Initiativet till den här 
träffen hade tagits av fru Hilda Jöns
son Vallösa och fröken Vega Wibeq~ 
Rydsgård, numera bosatt i USA men 
hemma på semester samt herrarna 
Olof Olsson Bjäresjö och Sture Mår
tensson Tånebro. Efter kransned
läggningen åkte man till Svaneholms 
slott för supe. 

Följande sjutton konfirmander ha
de mött upp: Albin Andersson Villie, 

fru Hilma Olsson-Nilsson Lindhult, 
fru Ag,da Johansson-Lindhvlm Bers
SJO, Olof Olsson Bjäresjö, Nils Nils
son Lund, fru Anna Jönsson-Hans
son Prästhej dan, fru Betty . Olsson 
Tullstorp, fröken Ellen Martinsson 
Trunnerup, Edvin Magnusson Sjöbo, 
fru Hilda Henriksson-Jönsson, Val
lösa, Hilda Andersson Skurup, Sture 1 
Mårtensson Tånebro, Edvin Nilsson 
St Beddinge, Viggo Håkansson Mal
mö, fru Emelie ödahl-Kristenssorl 
Landskrona, fröken Vega Wiberg 
UsA-Rydsgård och fru Anna Lam
son-Jacobsson Tånebro. 

/ 



Längst nere vid Skånes sydkust, i Beddinge, sådde lantbrukare 

Rudolf Mårtensson vårvete i mdnadsskiftet april-maj - men på 

många hdll i Skåne var ännu i mitten av maj dtskilliga fält osddda. 

utsatta platserna innebär det att kor försenat och vissa myrar 

åkrarna troligen får· läggas i nå- översvämmats. Konsulent K-G 

gon slags halvträda då det blir Gustafsson, Visby, önskar å jord

för sent att så grödor för mognad. brukarnas vägnar sol och värme 

Vårsädden är redan försenad, och i rikligt mått de närmaste vec

ytterligare försening innebär att korna. I fredags var det full fart 

en redan kort vegetationsperiod på vårbruket som borde vara av

skulle bli alltför kort. Många val- klarat på några dagar. 

lar är också helt döda efter läng övervintringen torde ha varit 

tids översvämning. Ännu har hygglig, men viss uttunning 

dock ingen inventering av över- märks på grund av snömögel- och 

svämningsskadorna gjorts i Kro- vattenskador på råg .och vete. 

nobergs län. Vatten och kyla har också skadat 

Vdrbruket har just kommit oljeväxterna ~ågot .. 

igdng på allvar - det är unge- Uppskattmngsv~s kommer dock 

fär vid den tid man brukar va- bara 5 proc av höstvetet att 

ra färdig under normaldr. Ut- harvas upp, 10 proc av rågen 

om för vattenskadade områden och 10- 20 proc av oljeväx-

törefaller vallar och beten vara terna. 

hyggliga, men av de obetydliga Vallarna är också hyggliga men 

arealer sddda höstgrödorna har vissa myrar har fått vallarna helt 

en del vintrat ut. ödelagda av is och vatten. De 

Den svåra köldknäppen i Små- lantbrukare som drabbats värst l 
land efter påsk med omkring av detta måste nog sälja en del ' 

femton minusgrader flera nätter kor, siar jordbrukskonsulenten. 1 

verkade förödande på fruktträden. 
Löven kommer väl så småningom, 
men någon blomning torde det 
inte bli, i varje fall verkar det 
inte så på sina håll i Urshult. 

Övervintringen hygglig 
på Gotland 

På Gotland är tongångarna 
inte alltför pessimistiska även om 
vårbruket är drygt ett par vec-

Vetet bäst 
i Södermanland 

En del snömögel har synts på 
höstsäden i Södermanland. Rågen 
såg klen ut tidigt i våras, men 
den tycks ha repat sig. Vetefäl
ten har klarat sig bäst enligt kon
sulent Bengt Erikssons bedöm
ning. 

En del luckor f inns dock. Ser 



Skånes Naturskyddsförening 
höll årsmöte på Svaneholm 

Skånes naturskyddsförening höll 
på söndagen årsmöte på Svane
hohns slott under ordförandeskap 
av professor Per Brink. Av verk
samhetsberättelsen framgick att fö
enlngen vid 1965 års slut hade 11 
hedersledamöter, 4.200 betalande 
och 268 ständiga medlenunar. 
styrelseledamöter under 1965 har 

varit landshövding Gösta Netzen 
ordförande, landshövding Bengt Pet
ri, vice ordförande, domänintendent 
John Bergman, arkitekt Ebbe Borg, 
länsjägmästare Sven Eriksson, direk
-tör Carl-Henrik Johnsson, laborator 
Börje Lövkvist, adjunkt Tors
ten Malmberg, överlantmätare Yng
ve Nylin, kamrer Einar Paulsson, 
civilingenjör Ossian Svensson, .pro
fessor Per Brinck, ordf. i arbetsut
skottet, professor Erik Dahl, länsjäg
mästare Torsten Ernfors, lektor Carl
Fredrik Glimberg, stadssekreterare 
Carl-Göran Ljunggren, laborator Nils 
Malmer, professor Gerhard Regnell, 
vice ordf. i arbetsutskottet, läro
verksadjunkt Ake Uddting och lek
tor Allan Välemark. 

VALEN 

Greve Otlo Toll, Skabersjö, professor Per Brinck och länsjägmästare 
Sven Eriksson studerar en karta över dagens exkursion. 

I tur att avgå ur styrelsen var l · stadssekreterare Carl-Göran, gård, Börringekloster, Lindholmens landshövding Netze~, domä~nten- / Ljungg_ren o;mtalade vi~. årsmötet att l slottsruin, där_lands~tikvarie ~ G~sdent Bergman, arkrtekt Enksson, man trll mmnet av forre styrelse- tavsson redogjorde for dess h1stons-: direktör Johnsson, laborator Löv- ledamoten riksdagsman Göran Wei- ka bakgrund och den reparation kvist, adjunkt Malmberg, överlant- bull, låtit utgiva en minnesbok - som utförts de senaste åren. Färden mästare Nylin, kamrer Paulson och öresundskust - med ett flertal för- gick så till Bökebergsskogarna där • civilingenjör Svensson. Efter civil- fattare, däribhnd landshövding Gös- länsjägmästare S Eriksson redogjoringenjör Svensson, som flyttat, val- ta Netzen. Der. ":lsamling man star- de för den aktuella bokskogssituades jägmästare Per-Erik Persson och tat till en minnesfond av honom ha- tionen och greve Otto Tott, Skasamtllga andra ledamöter omvaldes. de inbringat 23.000 kronor. bersjö, talade om S.kabersjö och kron-Till revisorer omvaldes bankdirek- Professor Brinck meddelade att hjortsproblemen för lantbrukartör Sten Bringert och fil. kand. Eb- man genom testamente av dist.-sköt. na. Efter lunch fortsatte man till be V. Tamm, till suppleanter för 'Siri Hansson, Hittarp, erhållit 130.000 Häckeberga där laborator N Maldessa omvaldes bankkamrer Folke kronor till en minnesfond "Siri Hans- mer visade skogsgårdsängar och sydJönssan och bankdirektör K.E. Lenn- sons minnesfond" där avkastningen ligaste Sveriges största skogsplante-torp. skall gå till arbete för planering av ring på åker. 
Arsavgiften beslöt man · fastställa naturskyddsområde i Skåne. Dagen avslutades med middag på till oförändrat 15 kronor per år för .. . · ordinarie, 100 kronor för ständiga UTFLYKT Svaneholms slott for de Cirka 200 

medlemmar och 50 kronor för stöd- Efter årsmötet företog föreningen deltagarna som mött upp till färjande medlemmar. en bussutflykt över Näsbyholm. Hav,- eningens årsmöte och exkursion. ! 



Barnavårdsnämnden i Rydsgård . 
skall försöka engagera ungdomen 

Barnavårdsnämnden i Rydsgård 
hade på fredagskvällen inbjudit re
presentanter för samtliga ungdoms
föreningar i Rydsgård till en infor
mationsträff l Rydsgård. Nämndens 
ordf. fru Aina Jansson hälsade väl
kommen och redogjorde för ~yftet 
med konferensen, varefter Anders 
Rosen och Erik . Hagentoft lämnade 
en redogörelse över .en undersök
ning man gjort bland ungdomen. 
De flesta ungdomarna är förenings
Iösa och för dessa beslöt man göra 
im insats. 

·En arbetsgrupp, bestående av fru 
Aina Jansson, och .herrar Anders Ro
sen och Erik Hagen toft, ·skall preli
minärt den 2 juni försöka anordna 
en ungdomsträff för korrununen. Det 
är då' meningen att de olika för
eningarna i kommunen skall presen
tera sitt arbete och verksamhet och 
Eyre Vallsten, Hälsingborg komine2· 
att informera om ungdom.sarbete. 
Kan l'nan sedan starta fritidsgrupper 

Erik Månsson, RAIF, Gunnar Månsson, Skyllelörenmgen, barnavårds
nämndens ordf. fru Aina Jansson, ungdomsled. Eri·k Hagenloft och 
scoulled. Bengt Bingsinark gör tummen upp för ungdomen i kom-

och ungdomscirklar, kommer man i munen. 
nästa års budget för kommunen att 
ge utrymmen för material och lokal- ~ pa ungdomen. Efter fö1.-ed1'agen och 1 undervisningsfilm, 
hyror och å detta sätt försöka hjäl- diskussion visades en kanadensisk ungdomsproblem. 

''Phoebe", om 

Go-cart·övning slutade 

på lasareHet 
En ung man från Krageholmstrak

ten ägnade sig hemma på gårdspla
nen åt övning i den senaste av alla 
flugor - åt go-cart körning och den 
övningen slutade sannerligen illa.! 
Han råkade törna mot ett lastbils
chassie och· skadades så svårt att han : 
fick föras i ambulans till la.sarettet i 
i Ystad. 

Skurup vann 
lokalderbyt 

' Skurups AlF besegrade på lör-
dagen Anderslöv i lokalderbyt med 
:l-2 efter en rafflande och chans
artad match. Den hårda blåsten 
gjoxde att båda lagen hade myc
ket svårt att få igång ett fint spel. 

Skå:uska Banken Skurups AlF tog ledningen redan 
efter två minuter genom ett snyggt 

öppnar kontor i Ystad i f.d . Konsum- anfall som vi K. Lindberg avslutade 
butiken vid S:t Knuts Torg. Loka- med ett snä1·tigt skott i nätmaskor
lerna är ett provisorium i väntan på na. l 13:e min. var det så dags för 
bygge av ny fastighet. 2-0, även denna gång var det vi 

Var och när bygget sker är inte K. Lindberg som efter en fin fram
klart. spelning av cf Robin Anders
-----------------' se> n ställde Anderslövsmålvakten helt 

utan chans. 

Anderslöv kontraslog och kunde i 
ett obevakat ögonblick slå bollen för
bi Skurupskeepern i 17:e min. 2-1. 
Detta resultat stod sig halvleken ut. 

I andra halvleken kvitterade An
derslöv efter 60 min. genom ett lång
skott av vh O. Kamf. Olle Jönsson 
i Skutupsmålet var skymd och ha
de ingen chans. Två minuter efte .. 
kvitteringen kom Skurups hy Sture 
Larsson igenom och gjorde 
inget · misstag, 3-2. 

I Skurup var vänsterinnern Lind· 
berg och hy Sture Larsson de far• 
ligaste. I försvaret vill vi ge vh F. 
Rasmusson och · hh , Christer Anders;
: on det bästa betyget. · 

I Anderslöv märktes mest ch B. 
Persson med sitt säkra spel. 

Bra domare i den chansartade mat
chen var J. Robinsson, Malmö. 

Rolf 



8'00 dagsverken skapade 
attraktion av · slottsruin 

Landsantikvarie Evald Gustavsson, förman Tore Nil3son, jägmästare Per E Persson och professor Per Brinck 
vid en skiss som visar hur landsantikvarie GustafssJn tänker sig att Lindholmen slott en gång sett ut 

Bortåt ett par hundra medlemmar i Skånes N a turskyddsförening deltog på söndagen i en 
exkursion till det nu så aktuella sjö- och bokskogsområdet i sydvästra delen av landskapet. 
Dessförinnan hade man avverkat årsmötesförhandlingarna på Svaneholms slott, där professor 
Per Brinck skötte klubban, då ordfö~:anden, landshövding Netzen, var förhindrad närvara. 

Efter lrmchuppeh~t hälsa!dtes ex-
lruiDsi'Oirusrdel taJgail'J'la vä'l!kOillJna a~v 
maJrk:ägJaJren, ~eve Otto Thott på 
Sk~bersjö, sam tog tUliäJil.et i lllklt 
aJtt uttrycka sin tacksamhet mot na
turskydJdsför.eningen för d:ess hjäJlp 
aJtt "förhlndna det he1gerån som LWit
fa'l'tssty·r~.lsen och Ma~mö stad för
söker iscensätta på den1na p1ars". 
Lä.nsjäg;mäst.a1•e E1'ti.ksson framhöLl 
aJtt man vissedigen in te mött upp för 
aJtt stäUa tj,]l. ett oppositionsmöte i 
flygp~aJtsfrågaJn\ me<n väl för .att de
monstrera och diskutem skog.!Wga 
probi!Jean. På en plansch visade han 
vad som sku.Lte hän:d.a m ed BökJe
bangsskogen om flygfältet komme<r 
aJtt förläg~ dit. Området utgör 900 
hekrtla!r Slkog, och cirka 60 pr.oce.nt 
därarv består av lövträd, överväigalll
dJe bok. Av arealen behövs 650 hiek
ha'!' för rullballloT, byggn,adter etc. 
JotaJJt skulle >n te m.inrlre än 150 000 
skogskubikmeter bdk: komma a1tt av
venkas. Den siffran skrulil. ses mot 
I:Yrukgrumden av en år1ilg boklruvvwk
nin;g i Malmöhus län på c1nka 100 000 
kbm. 

Vid årsmötet amvaildes tilll ordfö
ra.nde landshövd•iJn,g GöstJa Neten och 
till öw•ilga ledann.ö~etr i styrelsen do
mäni.n.tend€fl'llt John . Ber.~n, a'l'ki
tekt Ebbe Bol'g, länsjäg;mästaJre Sven 
Eriksson, direktör. Carl-Henmilk 
Johnsson, laJbonaiOII' Börje LövkYlist 
adj_unkt Torsten Malmber.g, över~ 
balllltmälbao·e Y n.gv e N y J.>n och kiaJmrer 
Ei:nar. P•allLlsson samt nyv ail:des efter 
c i vilmge.nj ör. O ssia.n S ve.nsson, som 
arvfiY'tl!ait, jäg;mästa11'e Per Eruk Pers
son. Till nevisorer omvaldes bamkid[
rektör Sben Brirugert och fhl kaJnd 
Ebbe V Tamm med bankkaJlnJ'e.r FoJ
ke Jönsson C>ch banJcdwektör K E 
Lermtorp som supp~eanter. Ordfö
rrunden meddeladie art;t förenåln,gen. av 
t:'amHdJn:a dispensänskötersk.an Silg
nd Hansson, HitJtarp, fåJtt motta,g,a 
en dom~a~tiCill på 130 000 kir. Medlen 
skaJl:l bilda en skyddsfand med do
naJtonns natmin., och a vkastnin.gen alll
väru:las föo· a•rbete i samband med 

·pJ.an:eri.ng a v naturskyddsverkSaJ111he-
tem. i 1:mdsk.apet. Sims 

Exkutrsti:onlel1J hade som första an~ 
halt Lind'hnlmens slo'tltsruiln i niärr'l:ie
ten av Bö.nrilngesjöns västma stallld. 
FärdlJedJruren, lämsjägmästare SV1el!l 
ElrikSSOI!l•, redtogj o:vde hätr fö.r det te
vrupi>all'be.te S<lllil u.nd•er tre åiPs tid 
bedr~virs på platsen med paJtile!llltler 
Jirån S:t Lars sjukhus, och som a!d
milnistrems a:v Skogsvårdsstyrelsen. 
En pall'kieringsp>liatts ha'!' st.äJII11is i ord
n,iJn,g, bänJcar saJtts ut och tilil Lmd
ho1mem. h8JI' lagts spångar arv slilpers 
över salll!ka a;ysnitt. Omtråd!et lomg 
och på den ga!ll1lla slottSI'UWnen ha;r 
röjts upp, och d.eiiDJa för en störtre 
a~lm,ä.n,het klaJnSikle m.indre känoo :re
välfdhet är n u lätt åtkioanJhlg. 800 
drug;&v·e'l"ken har gått åt föii· a1.t utfö
na arbetena, som dna•git en kostnad 
•8!V 70 000 Jcr. 

På borgplaJtån, där man i fjor såd

de haJVi!'.e för att få bukt med ogrä

se.t, visadie laJndsam.tikV1aJI"i•e Evald 
Gusbalfsson en penspektrvritnin.g Ö·V'€11· 
huT Lundholmens slott kundle ha tett 
sig på 1300- och 1400-ta1en, då det 
hade sin s~orhetsti'CI . Teckrunigen vi
sad•e em. =e:nilig fönsV1arsanll.äggJI1Wng 
med bl a pontt011n och käll11ltor.n samt 

en lång &a!lsbyggnJad. Det he1a '-'llli' 
omglivet av en V'3!~V, av villken 
moo ännu kan skönja spår. 

- lnite sedan 1395 ha.r en så lysalllde 
församling mött upp på Lindholmen 
som i d·lj!g, konS1ta<tel"ade laJndsalllltik
Vlilr.ien. I>en gången för nä.na 600 år 
sOOalll kom den mäktiga drottning 
Mar~eba 'l'id=de hJi,t med s>tt råds
följ e för att ö.ver lägga Otm hUir man 
skutll1e ~örfaJ11a med Albrekt av Meck
len:buTg, som sat:t fånigen på slottet 
sedan slaget vid Fal!köpi.ng 1389. 
Lillldholmen VM' vid deiiJll!a tid jäm
te Kämam. i Hälsilngborg Skållle5 sbair
kaste befästning. På 1500 -taliet hade 
slottJet spehaJt u.t siln roilil som fch·
svarSalllJliäggnm•g, och byggnaderna 
b•röt-s ' <~~ed. StEllll€t!l a.ruväntdes som 
bY'!li!linJadsmateoriaJ. på ~dra hå!lJ, 
bmd a.nn~t \ri'CI uppfönandet a'V den 
nurn.er.a försvunna Tyska kyrkan 
Malmö. 

Efter den•na i•rut1·essa.n1t•a l:ekti~m i 
skånsk histori•a f01r sälilskapet vidial!'e 
till bokskogen vrd Bökeberg, däl· 
man dukade upp medhavda m'alt
säck<skor.grur i en backslu.ttmrin'lg, lät 
s>g maJten väl smaka, lyssnade till 
få ån.g och slogs med. my.@en·. 



Ung Rydsgårdskonstnär 
med personlig atmosfär 
Av RDLF JOHNZON 

"- Det ligger i blodet att bli konst
när. Både mamma och pappa livnär 
si:: på detta och alltsedan barnsben 
har jag varit iptresserad av konst", 
berättar tonåringen K a j S t e n -
m a n t Rydsgå.rd för SkD. För om
kring fyra år sedan, medan jag ännu 
gick l skolan, började jag att av gam
la skrotbitar och maskindelar göra 
skulpturer och många av dessa har 
jag sedan sålt till vänner och be
kanta. 

Konstnären Kaj Steilman flyttade 
tillsammans med modern Kerstin 
Lundberg-Stenman och sina två syst
rar till Rydsgård i början av året, 
från V aldemarsvik. I Rydsgård har 
han nu inrett en atelje och gör 
skulpturer av väckarklockor, bilde
lar m. m . Tenngjutning har också 
fängslat honom och sedan något år 
tillbaka gjuter Kaj tennfat och ask
koppar. Under våren har Kaj påbör
jat ett beställningsarbete av schack
pjäser i tenn. Han gör själv sina 
gjutformar och får på så sätt fram 
fin personliga atmosfär i arbetet. Un
der sommaren kommer han att ar
beta som smedlärling på Rydsgårds 
gård för a t t lära sig svetsning och 

l 
till hösten skall han söka komma in 
på Konstfackskolan. Den skolning 
han får av ' sin skickliga moder har 
dock varit honom till stor hjälp och 

J hennes kritik har lärt den unge 
konstnären att finna en egen stil. 
Att Kaj Stenman kommer att lyc
kas i sin konstnärsbana är vi över
tygade om och skånska gästgivare
gårdar och slott har här ett intres
sant material för sina utställningar. 

Konstnären Kaj Sfenman slipar här eff tennfal med en vacker utsirning. 
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~~ !i Trots · sina 75 år klarar lanlbr. Nils Nilsson i Janstorp vårbruket på sin 25-tunnlandsgård. l dagar.na 

i$ håller han på . all välta sådden med hjälp av sina trotjänare, två stora starka ardennerston. Nils Nils-

::,:":.: son tyckte. all sådden kommil för långt för alt kunna harva och tog fram ringvälten. Han klarar 
med stor elegans den svåra balanseringen alt slå på välten då hästarna drar. Man kan näslan lala !! 

!5 om "en krutgubbe som slår stadigt med båda fötterna på jorden", eller hur? Försök själva får ni sel E! 
!! !! 
;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



Klass D flickor 
Löpning 60 m: l) Kerstin Granen, 

Svedala, 8,3. 
Höjdhopp l) Ingrid Jönsson, Sve

dala, 1,40. 
Längdhopp l) Ingrid Jönsson, Sve

dala, 4,73. 
Slungboll: l) Majken Mårtensson, 

Svedala, 41,24 m. 
Stafett 5X60 m: l) Svedala, 2) An

derslöv. 
Klass E pojkar 

Löpning 60 m: l) Bo Bergman, 
Svedala, 8,0. 

Höjdhopp: l) Torbjörn Jönsson, 
Svedala, 150. 

Längdhopp: l) Thorbjörn Jönsson, 
Svedala, 5,00. 

Kast med liten boll: l) Bo-Anders 
Hansson, A:löv, 58,71. 

Slungkast: l) Thorbjörn Jönsson, 

Skurup vann åter lilla DM 
15-åring hoppade 5,62 i längd 

Vid årets lilla DM i fl'iidt·ott 
mellan skolorna i Slrurup, Svedala 
och Anderslöv, som denna gången 
föl'lagts till Skurup, vann Skurup 

1 för tredje gången i följd och tog 
därmed hem det av Svedala upp
satta vandringspriset för alltid. Sku
rup fick 348 poäng mot Svedalas 
278 och Anderslövs 146. 
Skurup segrade främst på sin goda 

bredd. Detta gav främst utslag i 
yngsta åldersklassen, G, där Skurup 
tog hem de sex första platserna i 
flickornas löpning 60 meter. Svedala 
led bland annat av sin uteblivna re 
presentation i kast med liten baH. 

Däremot var det sta.rkt av Svedala 
att ta hem fem av de sju stafetterna, 
trots att det för tillfället (och för hm 
länge?) inte finns någon möjlighet 
till löparträning på bana i Svedala. 
Tydligen hru· Svedalaskolans gymna
stiklärare, tillika MAI-tränaren Woj
tek Warchalowski, kört hårt med 
växlingsträningen. 

SVEDALAPOJKE 
VANN TRE GRENAR 

För dagens bästa individuella pres- Klass F: 60-moterssegrande Lisbeth Magnusson, Anderslöv, flmtkeras av tation svarade Skurups 15-årige Bengt trean Barbro Wulff, Svedctla (t h) och Gunilla Anderssan, Mårtensson, när han i klass D vann också Svedala. längdhoppet med 5,62. Vad månde , 

l 

bliva· · · .. .. . son, som tog hem tre av de fyra gre-( Längdhopp: l) Kjell Nilsson, Sku-Dagens baste poangplock~re b.lev nar där han ställde upp, om än inte rup, 4,52. , anna~·s landets enllgt up~ll1ft b.~ste med direkta toppresultat, och blev Kast med liten boll: l) Ingvar Siö-14-årmg 1 frudrott, ThorbJorn Jons-_ tvåa j _ sin fjärde gren. Utöver Mår- riin, Svedala, 51,78. . . tenssons 562 i längd noterades heller Stafett 5X60 m: l) Skurup, 2) An-tjii;'ii,ti)i);;i[l;f!J) )f/fJ;i!!f)j inga anmärkningsvärda resultat, trots derslöv. 
1 ii' att löptiderna förbättrades av den Klass F flickor 

goda medvinden. Löpning 60 m: l) Lisbeth Magnus-Sammanlagt 275 ungdomru·, bland son, A:löv, 9,0. 
dem 128 pojkar, ställde upp. Tävling- Längdhopp: l) Lisbeth Magnusson, 

l en leddes av Nils örnhed, !,!led assi- A:löv, 4,23. 
stens av Else Andersson, bada gym- Slungboll: l) Gun Lindström, Sku-. nastiklärare vid Skurupsskolan. rup, 34,94. 

Individuella resultat: Stafett 5X60 m: l) Anderslöv, 2) 
Skurup. 

Klass D pojkar Klass G pojkar 
Löpning 60 m: l) John Andersson, Löpning 60 m: l) Bengt-Roland Svedala, 7,5, Leif Fransson, Skurup, Nilsson, A:löv, 9,0. 

7,5. Längdhopp: l) Göran Mårtensson, Häck 60 m: l) Curt-Inge Anders- Skurup, 3,79. 
son, Skurup, 10,4. Kast med liten boll: l) Kent Lin-Höjdhopp: l) Leif Fransson, Sku- dahl, Skurup, 50,0. 
rup, 153. Stafett 5X60 m: lJ Svedala, 2) Sku-Längdhopp: l) Bengt Mårtensson, rup, 3) Anderslöv. 
Skurup, 5,62. G fl' k Kulstötning: l) Leif Fransson, Sku- Klass te or l rup, 12,44. Löpning 60 m: l) Gertie Persson, Svedala, 44,87. _ 
Svedela, 50,98. Längdhopp: l) Gertie Persson, 

Slungkast: l) Kenneth Nilsson,1 Skurup, 8,7. Stafett 5X60 m: l) Svedala, 2) Sku-

1 

rup, 3) Anderslöv. 

Klass E flickor 
Löpning 60 m: l) Eva Persson, Sku

rup, 8,6. 
Höjdhopp: l) Kerstin Engdahl, 

Skurup, 1,27. 
Längdhopp: l) Lisbeth Andersson, 

Svedala, 4,15. 
Slungboll: l) Mariette Kovacs, 

Skurup, 36,40. 
stafett 5x 60 m: l) Svedala, 2) Sku-

rup, 3) Anderslöv. Skurups Bengt Mårtensson skuttar i 
Klass F pojkar 

Löpning 60 m: l) Håkan Persson, 
Skurup, 8,5. 

viig 5,62 i längd, dagens biista resul
tctt. Han vann diirrned pojkarnas 

klctss D. 

Stafett 5X60 ~ö l) Svedala, 2) Sku- Skurup, 3,80. 



Klass E pojkar 
Löpning 60 m: l. Bo Bergman Sve

dala, 8,0, 2. Thorbjörn Jönsson' Sve
dala .. 8.3, 3. Gert Löfgren, Skur~p 8,3. 

1ioJdhopp: l. Torbjörn Jönsson 
Svedala 150, 2. Bo-Anders Hansson' 
f4ö~öv 145, 3. Lars Lundberg, Skurup 

Längdhopp: l. Thorbjörn Jönsson 
Svedala, 5.00, 2. Ronny Wiking Sku~ 
rup 4.72, 3. Christian Hjortm~ An-
derslöv 4.48. ' 

Kast m .. liten boll: l. Bo-Anders 
Hansson, Anderslöv 58,71, 2. Kenneth 
Jakobsson, Skurup 58,10, 3. J an-Inge 
Nilsson, Skurup 55,71. 

Här gör Bengt Mårtensson 5,62 
längd . 

Skurup vann lilla- Skol-DM 
över Svedala och Anderslöv 

Finalen i 60 m för pojkar. Etta blev Bengt R. Nilsson, tvåa Krisler Lindberg och trea Göran Mårtensson. 

Skurups grundskola vann lätt 
över Svedala och Anderslöv i lilla 
DM i skolidrott som avgjordes på 
Skurups idrottsplats under tisda
gen. Bland resultaten kan nämnas 
den duktige 14-åringen Torbjörn 
Zonsson från Svedala som vann 
längdhoppet på hela 5 meter och 
höjdhoppet på 150 cm. Svedala tog 
hem de flesta stafettsegrarna, och 
visade sin ~kicklighet i växlingar
nn där Skurup och Anders
löv schabblade for mycket. 

Resultat: Skurup 348 p., Svedala 
278 p. och Anderslöv 146 p. 

De bästa i varje gren var: 

Klass D pojkar 
Löpning 60 m: l. J:ohn Andersson, 

j)vedala 7,5, Leif Fransson, Skurup, 
7,5, 3. Bengt Mårtensson, Skurup, 7,7. 

Häck 60 m: l. Curt-Inge Anders
son, Skurup 10.4, 2. Christer Peders
son, Skurup 10.9, 3. Stig Andersson, 
Skurup 11.4. 

Höjdhopp: 
Skurup 153, 
Skurup, 150, 
d erslöv 145. 

1. Leif Fransson, 
2. Bengt Mårtensson, 
3. Tore Trulsson, An-

Längdhopp: l. Bengt M.årtensson, 
Skurup, 5,62, 2. John Anderssqn, Sve-

dala, 5,08, 3. Tommy Alpenborg, Sve- Slungkast: l. Thorbjörn Jönsson, 

dala, 5,02. Svedala 44,87, 2. Mats Anderberg, 

Kulstötning: l. Leif Fransson, Sku- Skurup 42,28, 3. Jan-Olof Ols

rup 12,44, 2. Kenneth Nilsson, Sve- son, Skurup 41,96. 
dala 11,98, 3. Conny Thörn, Skurup Stafettlöpning 5 x 60 m: l. Sve-

10.25. dala, 2. Skurup, 3. Anderslöv. j 
Slungkast: l. !Kenneth Nilsson, Sve- Klass E flickor 

dala 50.98, 2. Christer Pedersson, Löpning 60 m: l. Eva Persson, Sku

Skurup 49.73, 3. Benny Lönnborn, rup 8,6 sek., 2. Anita Olsson, Sku

Skurup 43.49. rup 8,8, 3. Rosita Wahlgren, Svedala 

Stafett 5 x 60 m: l. Svedala, 2. 9,0. 
Skurup, 3. Anderslöv. Höjdhopp: l. Kerstin Engdahl, 

J(lass D flickor Skurup 1,27 m, 2. Ingrid Sernert, 

Löpning 60 m: l. Kerstin Granell, Skurup 1,24, 3. Saga Svensson, Sve

Svedala, 8,3, 2. IngJ.·id Jönsson, Sve- dala 1,24. 
dala, 8,5, 3. Eva-Lisa, Thoren, Sveda- Längdhopp: l. Lisbeth Andersson, 

la 8,7. Svedala 4,15 m, 2. Kerstin Tengvall, 

Höjdhopp: l. Ingrid Jönsson, Sve- Svedala 4,11, 3. Karin Andersson, 

dala 1,40 m, 2. Gunilla Persson, Slw- Skurup 3,98. 
rup, 1,35, 3. Christina Herlin, Sve- Slungboll: l. Mariette Kovacs, 5ku

dala 1,30. rup 36,40 m, 2. Ulla-Britt Persson, 

Längdhopp: l. Ingrid Jönsson, Sve- Skurup 34,96, 3. Gunnel Påhlsson, 

dala 4,73, 2. Gunilla Persson, Sku- Svedala 33,85. 
n•:> 4,67, 3. Margareta Rahm, Sku- Stafett 5 x 60 m: l. Svedala, 2. Sku-

rup 4,50. rup, 3. Anderslöv. 
Slungboll: l. Majken Mårtensson, Klass F pojkar 

Svedala 41,24, 2. Anna-Stina Hult- Löpning 60 m: l. Håkan Persson, 

gren, Skurup 37,64, 3. Åse Carlsson, Skurup 8,5 sek., 2. Hans Persson, An

Svedala 36,29. derslöv 8 7 3. Lars Bertil Mårtens-

stafettlöpning 5x60 m: l. Svedala, son, Sku;u'p 8,9. 
2. Anderslöv. Längdhopp: l. Kjell Nilsson, Sku-

rup 4,52 m, 2. Håkan Persson, Sku
rup 4,40. 3. Kenneth Holmkvist, Sve
dala 4,40. 

Kast med liten boll: l. Ingvar Sjö
ren, Svedala 51,78 m. 2. Rolf Pers
son, Svedala 51,29, 3. Kenneth Holm
kvist, Svedala 50,56. 

stafettlöpning 5 x 60 m: l. Skurup, 
2. Anderslöv. . 

Klass F flickor 
Löpning 60 m: l. Lisbeth Magnus-l 

son, A-löv 9,0 sek., 2. Ingrid Frid
holm, A-löv 9,1, 3. Pia Lewin, A-löv 
9,1. 

Längdhopp: l. Lisbeth Magnusson, 
A-löv 4,23 m, 2. Gunilla Andersson, 
Svedala 3,97, 3. Barbro Wulf, Sveda
la 3,90. 

Slungboll: l. Gun Lindström, Sku- 1 
rup 34,94 m, 2. Lisbeth Magnusson, l 
A-löv 33,96, 3. Greta Larsen, Skurup 
3108. 



Maj-Britt Jönsson, Rydsgård, och Lisbe·th Jönsson, Brodda, framför J."J/ r kallebordet på utställningen. 

Trevlig utställning 
vid kursavslutningen 

Vid YJ,1tesskolans kursavslutning 
på torsdagen höll man för 19:e 
gängen i följd den sedvanliga ut-

c 
/ 

ställningen av elevarbeten. Det var 
eleverna i yrkesskolans deltidskur
ser som visade upp sina arbeten i 
~mnastiksalen på gamla grund
skolan. 
Textilier i form av vackra som

marklänningar, schalar, kuddar, du
kar, dräkter m. m. visades upp. Hus
modersskolan hade som en nyhet för 
året dukat fram några trevliga mål
tidsbord med blommor. Kursen för 
sysselsättningshandledare, bidrog med 
halmarbeten, flätade korgar och te
rapiarbeten. Maskinritaren hade ut
ställning på dels en maskin, men 
också en mängd arbeten eleverna ut
fört. Ett flertal av tygerna som sytts 
hade den grundläggande yrkeskursen 
för vävning framställt. 

Fr v Eva Lindskog och Anna Lena Magnusson kliir upp trotljänaTinnan, 

skyl:dockan "Eva". 

Vid torsdagens årsavslutning för Tall, Ellen Hansson, Anton Nilsson, 
Skurups yrkesskolas deltidgkurser Kaj G Nilsson, Sven Jönsson, Len
underhöll Skurups musiksälls<kap nart Hansson, Leif Andersson, Georg 
under ledning av Ingvar Åkesson. Nilsson, Gert Åke Svensson, Sture 
Rektor Herluf Lindström lämnade en Larsson, Kerstin Gustavsson, Ulla 
kort redogörelse. Skolstyrelsens ord- Andersson, Gun-Britt Olander, Mar~ 
förande, lantbrukare Gunnar Hans- gareta Ringberg, Mai-Britt Nilsson, 
son, höll avslutningstalet Elevarbeten Inga-Lisa Svensson, Dorothy Svens
visades i gymnastiksalen. son, Tyra Nilsson, Solveig Nilsson, 

Premier för flit och framsteg utde- Berit Svensson. Presentkort eller gå
lades till Gregor Augustsson, John-, vor utdelades till Bo Leander, Olle 
ny Hansson, Bo Lasse Nilsson, Sven Olsson, Åke Jönsson och Leit :Vi
Persson, Gunnar Månsson, Werner king. 



St~~parken hlon1urnar 
3.000 tulpaner står nu i blom i 

stadspariten i Skurup, berättar ny

tillträdde trädgårdsmästaren T a g e 

L ö w g r e n. Kommunen har satsat 

h årt på att få parken så vacker 

och naturskön som möjligt och i 

höstas planterades lökarna i stora 

rabatter som nu ger frukt i form a v 

vackert blommande färgnyanser i 

vit, skärt, gult och rött. 

Det är Paris-tulpaner, Paxo-tulpa

ner, Oloftulpaner och ett flertal 

dubHa sorter som nu fångar park

besökarnas intresse. Blommorna be

räknas blomma cirka en månad och 

skwupsborna har således åtskilliga 

l tillfällen att betitta blomprakten. 

l Parken sköts av tre man som har 

1 fullt arbete med att klippa gräsmat

l torna, rensa rabatter o<;h kratta 

gångar, allt för trevnaden för besök

runa. 

s tälln ingen om Dalslunds V-pris 
ä r efter årets sk j utn in.E( följande : 

Karl E. Persson 9 p ., Penti Nils
son 8 p., Gunnar Månsson 5 p., Jan 
Håkansson 4 p. 

S!:urups:~ "L:;J cl.}mäst3~·en 

Löwgren studerar de 

Parisfulpanerna. 

Tage 

vackra 

Skurups-glimtar 
NU BLOMMAR LöKEN, eller i!'ät

tare sagt lökarna, i Skurups stads
park, där tusen tals tulpaner står i 
blom och stora, fä rgsprakande rabat
ter fröjdar parkflanörernas ögon. 
Också i täppor och trädgåroar runt 
om i köpingen är blomsterprakten 
nu stor, in te minst sedan fruktträden 
börjat kl ä sig i skirasie vitt och rosa. 

PA FOLKHöGSKOLAN är det 
uppb rottsstämning bland både elever 
och ]~rare. En av de sistnämnda, fil 
mRg Ber til Jäm eström, har för öv
rigt i daga rna få tt meddelande om att 
han av skolövers tyrelsen tilldelats 
st ipcndi u m för att delta i en språk
ku s i S·• -·~bn u rg under sommaren. 
Det ä r som h<'k:<nt Ber til Järneström 
so:n u tRrhel:1t det av e leverna på 
S ku rups fn 1 khn~skola li vligt upp
skRtt arle öp,ma språ klabomtorium 
so:11 ä ven ~koliiverstyre lsen intres
se rM t si1 fÖ1 ·. 

A VSLUTNING är det visserligen 
o ffici~ llt i ria~ P· ' folk höeskolan, men 
sitt p riva ta av:·korls'es tande har ele 
ve :-n a r crbn Ö\'" · ~;.;.l., at. D~ t skeddr 

pit Svan<'ho1 m u ·lCler t radit ionellt hö~ 
och stu ndta ls y:·modig stämning -
s1mmanh :i llnin "en på en folkhögsko
la ä r all i id sfi •·.,ki1 t stark , och det ge
mensamma in tresset för de studier 
man friv i ll igt upptagit en samlande 
bktor som int e förfelar .;in verkan. 

SPORTN''TT finns det under som
marsä,on e·cn a l1tid en del att rap
.,~~·· r· · ''"'l'·.; l<'='ln 1 rx ntt trä

nin !!"k jl' tningcn för korptävlingar
nR df' n .) juni flteruppti'ls på tisdag. 
d"n 31 maj, för a tt fortsätta de tre 
fii t·.-1:-t de~ern<~ i juni. '~H 11 " ' hundrR 
, kvtt er brukar ställa upp i dessa 
korprävlingar, ~o on niista å r firar 20-
års:iubilo um . Viclare kan noteras att 
/Z" 11!1rl .'kotans flkke levez avlagt prov 
fiir t ruppmät·ke t i gymnastik och 
bjiid på en f n uppvisning. bet blev 
också ampla lovord HV överdomaren, 
"" '~ "'o. 'i k rl '"f'k iii .. 'Rdte Merlin An
clo rslöv, och bit ,.äda nde do~aren, 
y,·I~V"~ 1 Ä. l'aJ e Svf'n PPr~" on, Skurup. 

VÅVA, VAVA, om inte vadmal s~ 
a·w" t "" ~' " ~•·t ska!] Sku · uns pen 
~inro_ärer om p'anPrna går i lås inom 
S 1~1 1 '~ 11 j"}'\ T.'()rl:;l k()J'Gk\"('t ,c; S'QID har tänkt 

or :na en ·vF.vk u r~·· för pen sionäre· 

1111" ""' ~' ( l>'"'1j'ln -~·n . Ku r~en ~knlle siar
ta rl ~ n 1:1 jun i orh p~<(å tre daggr ; 
vr" !.c--1'1 rn•n Vp(·koJ f"'l 'l1 :\t. Ledarr 
h 'i r r,.;;kr•n y Prt r ud Miiller och an -

1 ,..,..:-l1~ .. 1 L··~ n e:f\ rfl!' ti ll [~·u Ann -Marjr 

Knuts-·on , te! 0•11 1/ 400 75 Deltagar
an •alpi är begr~n >at till omk ring tolv, 
och in tr0SSf"·ade bör al1tså låta höra 

av >if! >å snart som möjligt_ Tillfälle 

att. bekanta sig med vävsalen får d< 

hl: vande kur•dt'ltagarna på tisdRi! 

rlPn 31 maj , dl\ n~kså fröken Gertrue 

'.1öller möter upp 

Kommunalingenjören i Skurup, 

Bertil Dahlsjö, skall den l september 
jtillträda en befattning i Jönköpings 
1stad och flyttar då från Skåne. Han 
J~ommer att i Jönköping tillträda en 
befattning som fastighetsingenjör vid 
Jönköpings stads fastighetskontor. 
Själva arbetet kommer att bestå av 

!handläggning rörande _gatureglering
ar, förvärv och försäljning av vissa 

jfastighoter samt beräkningar av ga
tukostnadsersättningar. Anledningen 
till att han flyttar är de bättre 

1arbetsförhå!landen som råder i en 
storstad. 
l 

Gynmastlkprov l Skurup 

Eleverna i de högre årskurserna i 
Skurups grundskola avlade under 
veckan prov för det kvinnliga trupp
märket. överdomare var gymnastik
direktör Brita Medin, Anderslöv, och 
biträdande yrkeslärare Sven 
Pers .. · 



c../ 
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Högtidlig avslutning 
på Skurups folkhögskola 

Skurups Folkhögskola höll på 
fredagen kursavslutning för läsåret 
~96~. Den nya. hörsalen på sko
lan var fullbesatt av lärare, elever, 
anförvanter och styrelserepresen
tanter när t.f. rektor Erik Andreas
~on inledde dagen med en morgon-
5amling och en betraktelse. Sedan 
kunde fil. mag. Bertil Järneström 
dllsammans ined några elever bju
da åhörarna på ett estradsamtal 
med vackra färgbilder om den Nor
·geresa som andra årskursen nyli
l(en varit med om. Man fick se och 
höra berättas om de många trev
liga upplevelser och utflykter som 
Norgeresenärerna upplevde, på ett 
humoristiskt och glatt sätt. 

Rektor Erik Andreasson flankerad av stipediaterna Bertil Nilsson, Helge 
anderssan och Madeleine Gustavsson. 

Man presenterade så en gallupun
dersökning skolans elever gjort, dels 
i Rydsgårds samhälle och dels i 
l;kjeberg i · Norge. Man hade gjort 
husbe~ök och tillfrågat människorna 
på dessa båda orter deras syn på 
exempelvis; Dödsstraffets återin
förande, skolagan, monarkin, invand
ringe.'l av utländsk arbetskraft fri 
spritförsäljning i landet, fri abort, 
~1\xböcker m.m. I Rydsgård hade he
la 50 procent uttalat sig för åter 
införandet av dödsstraff, medan den 
siffran i Skjeberg låg på endast 20 
procent. Skolagan ville 72 procent av hade 49 elever deltagit och i den l holm. Skurups folkhögskolas elev
~venskarna ha tillbaka, medan en- treåriga teor~tiska kursen hade 15 kårs premie på 100 kronor: Helge 
dast 25 procent av norrmännen ville elevet deltag1t. Andersson. Skurups sparbanks sti
s sina barn pryglade i skolan. I Från staten hade eleverna erhållit pendier p vardera 100 kronor: Mai
Sverige ville 49 procent stoppa in- bidrag med tillsammans 169.087 kr. Britt Gren, Gun Kristensson, Mai
vandringen av utländsk arbetskraft plus en del medel från arbetsmark- ken Persson. Seans stipendier p 100 
medan i Norge endast 37 procent ut: r.adsverket. Nio elever hade under kronor: Madeleine Gustavsson. Per 
talade sig för detta. kursens gång slutat och de tjänst- Olsson, Toftebos stipendiefond 100 

Efter Norgeresan bjöds åhörarna görande lärarna läsåret 1965-66 har kronor: örjan Folkesson Lars Malm
på volleybollspel i gymnastiksalen. varit: rektor Stig Lundgren, fil. mag. ström. Nils Buhres mi~nesfond på 
Det var två flicklag som spelade en Bertil Järneström, fil. mag. Bengt 100 kr:onor: Yvonne Hyberg. Hans och 
match vilken slutade rättvist 1-1. ~nglund, po~ .. ma!f. Börje Norrman, Hanna Perssons stipendiefond på 100 
Pojkarna hade en gymnastikuppvis- fil. mag. Mu·Ja IY. .r~lmberg, fil. mag kronor : Roger Johansson. Malmöhus 
ning under ledning av kapten östen E~ik Anderasson. I skolköket har läns egnahemsförenings slipendie på 
Lindelöw. tjänstgjort skolkökslärarinnan Elsa vardera 100 kronor: Margareta Löt-

Vid den högtidliga avslutningen i Larsson, i vävstugan vävlärarinnan venberg, Kenny Kjellsson, Gunilla 
hörsalen berättab t.f. rektor Erik lV[argareta Ol.sso':l. Icke ordinarie B_,lander. Hans Anderssons stipen
~dersson att man nu stod inför larare har vant f1l. mag. Rolf Kren- d1efond på 100 kronor: Christine 
skolans 8:e årsavslutning. Vinterns zisky, kapten östen Lindelöw och Persson. Följande elever erhöll bok
kurs var den längsta man haft på !~antor A~va Jönsson. Den 17 jan. P''"'mier: Ann Britt Persson, Ingrid . 
skolan, hela 34 veckor och den bör- overtog fil. mag. Erik Andteasson Andersson, Gull Britt Nilsson. Lille
jade redan den 13 september. 116 rektorstjänsten efter rektor Stig mor Sonesson, Claes Göran Bengts
elever hade genomgått de olika lin- Lundgren, som på grund av sjuk- son, Ulla Brm Hansson. Marianne 1 jerna varav 47 var manliga och 69 dom eJ kunde uppratthlla platsen. Andersson, Ann Gerd Noren, Ulf 
kvinnliga elever. I den ettåriga teo- • V::<rver ud, Birgitta Brink, Ingemar 
retiska kursen hade 30 elever delta- a PREMIER OCH N1lsson och Ingegerd RosvalL Följan-
gi ', i den ettåriga hushållstekniska l STIPENDIER c!e elever erhöll märken för avlagt 
linje~ hade 8. elever d~ltagit, i den l F oljande elever kunde ur rektor prov _i trupp~ärk.~sövni':'g av kap
et~rlga prakbsk-teorebska komplet- Andreassons hand mottaga premier te~?- os~en Lmdelow: Silver: Lars
t~ru~gskursen h_ade 14 elever delta- och stipendier: Lions clubs prem1e Enk Nilss.on. Brons: Ulf Var:;erud, 
git, 1 den tvåår1ga teoretiska kursen på 500 kronor: Bertil Nilsson Angel- Hans Verlmge, Sven-Anders Jonsson _______ _: ________ _:__:_____:_ __ __:_~__:_:._:_::.=...:.;.=;:=;,;_·~~~=-- och Gunnar Bring. Järn: Hel'(e An-

dersson, Tore Dahlman, Kiell Inge-

l 
marsson, KPnny Kjellsson. Otto Kris
tensson, Stellan Nilsson. Svante Nils
son, Roland Svensson, Ger t Lar~'on, 

1 Lars Malmström, Bertil Nilsson, Gös
t2 Paulson, Roger Johansson, Torgny 
Nilsson, Gunnar Eriksson. l 



Mästarinna • Slimminge l 
För tredje året i följd har Bodll Larsson i Slimminge representerat 

Södra Skånes CUF-distrikt i en riksfinal. För andra året i följd har 
hon vunnit riksfinalen och första gången ho111 deltog kom hon på tred
je plats. Det är således en duktig och klipsk ung dam som inom flera 
ämnesområden visat sin kunnighet. 

1964 vann hon distrik tsfinalen och 1 dil och tävlingskamraten i senior-
placerade sig på tredje plats i riks- klassen från Skåne, Gunhild Pers
finalen i Barnavård. Aret därpå 1265 son, gjorde fint ifrån sig. Gunhild 
nnn hon både distriktsfinalen och placerade sig på tredje plats i sin 
,·iksfinalen i studierikstävlingsämnet klass. 
''Vackrare-Friskare" och för någon Flickorna har förresten represente.: 
vecka sedan vann hon riksfinalen i rat sitt distrikt de senaste tre åren 
"Trivas tillsammans". i var sin klass, men när nu Bodil 

Hon uppnådde 77 poäng och tvåan, överskrider .~änsen för juniorkl~ss~n i'" 

l M 
. . å .. .. måste de tavla mot varandra 1 d1- .,., 

E se- ar1e Petersen fr n Ostergot- striktsfinalen och således kan endast 
land, fick 72,5 poäng. Trea kom öre- . en av flickorna komma med i nästa 11 

bro-flickan Lena Foss på 71,5 poäng. l riksfinaL Tävlingsämnet 1967 blir ,;: 
Tävlingen avgjor~es i Norrköping "Ungdom köper" och kommer då att '· 

under ledning av förbundstävlingsle- handla om varukännedom och kun- · 
dare Rune Ohlsson, Fågelfors och Bo- skaper om ekonomin. l 

Bodil Larsson som de senasie fre 
åren vunnit två och kommil !rea 

en rikstävling arrang.erad av 
Centerns · nd . 
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~! Bostadsproblem i Skurup ~~ - ~ 

Bostadssvårigheterna i Skurup har under den gångna månaden lösts 
för ett nyinflyttat ungt par från sydtigare breddgrader. Kommunalkon
torets anvisningar att söka sig till Vennervalls lägenhet på Kyrkogatan 
där en enrummare fanns hyresledig accepterades delvis. Det unga pa
ret föredrog dock att slå sig ner på taket av lägenheten och väntar 
nu på att släktingar från sydligare breddgrader skall komma upp till 
sommarfagra Skåne för att bosätta sig i den av kommunalkontoret hän
visade lägenhten. 

Tilläggas bör att det unga paret är ett koltrastpaJ; som sedan nå
gon månad hyr hos Vennervalls. Våningen var från början avsedd 
såsom boplats för starar. 
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Onsdagen den l juni 1008 -
- Sveriges bördigaste härad 

Romaleåsen i en av si na vackras le partier vid Slimminge. 

* gaste klimat i hela Sverige. * Och det är vackert så." 
Så beskriver redaktör på SkD 

Paul Asp Vemmenhögs härad i sin 
bok med samma namn som kom 
ut år 1891. Km man på ett mer 

förtjusande sätt berätta om sin 
hembygd. Man kan förstå att Paul 
Asp var stolt och tacksam över att 
få leva i Vemmenhög. Resten av 

1891. Naturligtvis har bygden för
ändrast sedan dess och nya hus 
och fabriker fångar i dag blicken 
från utsiktspwnkterna vid Galg
backen och Kläggeröd. Det är soc-

väderkvarnen i Skivarp, Lantmän
nens siloanläggning i Skurup, med 
flera höga byggnader men i stort 
sett bibehåller nog naturen slin 
form och kan vara många män
niskors utflyktsmål kommande 
söndagar. 

boken ägnar han åt att berätta om de 
olika socknarna och dess liv år kerbruket i Skivarp och Jordberga, 

DALAR OCH FJÄLL I NORR 
Viljen I se häradets nordligaste 

del, ett stycke landskap "med sko-
gar och sjöar och dalar och fjäll", 

så far raka vägen till Skönabäck 
fortsätt allt högre upp till sten~ ' 
bergets skola, gå sedan i öster och 1 

I befinnen Eder nu på häradets ' 
högsta punkt belägen i Kläggeröd 
av Slimminge socken och 628 fot 

över havet. I en tunn, skär höst
luft ser man här en tavla så om- J 

växlande och skön att en slättbo 
knappt skulle kunna tro att detta J 

är V emmanhögs härad. Längst i J 
söder ligger havet som en vik än- 1 

da upp mot Hassie Bösarps kyrka 
och Galgebacken ser ut som högsta 
käglan på -en · lång åssträckning. 
Den .elj'est mest dominerande pUrtk
ten på slätten är sockerbruket vid 
Jordberga, Runt omkring oss lig
ga liksom . utkastade i behaglig 

oordning skogskullar och sjöar, 
Heckeberga, Björkesäkra och Sva
neholm, i norr Vombsjön, hela mo
slätten till Björka Asurn, Sjöbo 
Ora och Linderödsåsen med Söv
desjön mitt i dalen. Spejar man 
vidare omkring ser man Malmö, 
över sundet Köpenhamn, socker
bruken vid Arlöv, Staffanstorp och 
örtofta samt Lund med domkyr
kan och Allhelgonakyrkan. 

EN VACKER BIT 
AV SVERIGE * Vårt härad är en liten vacker * bit av det sköna Sverige, värd * att älska och värt att försvara: * j ag känner mig nästan stolt * över att få bygga och bo i * dessa härliga nejder. Gratulerar! 

1r Det var just det jag villa ha 
~ sagt. Till på köpet har vi den * bördigaste jord och det härli-

Dessutom med 
' : 

bäst klimat · 
"Den lilla flik av jorden som 

kallas V emmanhögs härad är den 
sydligaste delen av Malmöhus län. 
I Kungliga centralbyråns berättel
ser och mdra officiella handlingar 
uppräknas häradets 2:1 socknar i 
följande ordning: Simlinge, Hem
mesdynge, Södra Äby, östra Torp, 

Lilla Isie, Espö, östra Klagstorp; 
Källstorp, Lilla Beddinge, Gärds-
löv, önnarp, Tullstorp, Svenstorp, 
östra Vemmenhög, Västra Vem
menhög, Skivarp, örsjö, Solberga, 

' lJassle-Bösarp, Slimminge, Skurup, 
Grönby och Gustav. 

Allmänna landsvägen från Mal
mö till Ystad går tvärs igenom 
häradet från Anderslöv till Skiv
arpsbron och delar detsamma i två 
delar · av vilka den södra utgör 
"rama slätten" som tillsammans 
med Skytts härad bildar "Söder
slätt", och den norra delen med 
något långsam övergång bildar den 
kuperade backiga delen i den gam
la skogsregionen med socknarna 
örsjö, Hassle-Bösarp, Skurup, 

Slimminge, Gärdslöv och Gustav. 
Häradets areal är ungefär 71.900 
tunnland folkmängden var år 1840, 
frånräknat Svedala och Anderslövs 
församlingar, som ciå också hörde 
hit, 16.598 och är nu 23.068 enligt 
respektive kyrkoherdes uppgifter d. 
l januari detta år. Taxeringsvär
det för j ordbruksfastigheter var 
1840, frånräknat Svedala och An
derslöv, 3.620.400 kronor ech är nu 
27.789.600 kro.:.:n.:.:o::...r.:.:. - -------

MOT öSTER 
I öster når blicken till Kåsehu

vud som stupar brant ned i h~
vet' och i norr förtonar vid hon
s~nten Ramelåsens backar och sko
gar. Man ser vårt härads alla kyr
kor förutom Gustavs som skym
me; av de skogsklädda höjderna 
vid Näsbyholm. I Ljunits härad ser 
man spirorna av Nöbbelövs, Kats
lösas V allösas och Marsvinsholms 

kyrko; och längre i öster ser man 
Ystads höga kyrkspira, i Skytts 
härad ser man Anderslövs, Dalkö
pinges Gislövs, Bösarps och Al
stads kyrkor. Detta är slätten. 



RAMA SLÄTI'EN 

* "Rama slätten" jämn som en * pannkaka, ligger för oss väster* ut så långt blicken kan spana * långt in i Skytts härad. I som~ * m~o~ ter sig denna tavla av * bord1gt vaggande sädesfält, in* ~ta.~e av långa pilalleer och 
"Jii:: PIJ?ackar, lummiga byar och * skmande kyrkor, som ett mättat * kanske något dåsigt stilleben * en trogen bild av dem son{/ * bygga och bo på denna av Gud * så rikt välsignade slätt. 

.I söder tycks havet ligga strax 
nedoffi: os~, änskönt vi har en liten 
halvmil dit. När det är oroligt hör 
man ända hit dess brus, mot 'regn 
flyga. måsarna i skaror hit upp och' 

har n11:~an den ringaste haUucina
tiOnsfOlmåga, stinker tång ända hit 

- :J 

störtade 

Ett bepudringsplan tillhörigt Gullviks Flyg i :Malmö störtade .På tisdagskvällen vid Palma

gården j närheten av Hylteberga mellan Sku rup och Slimmingeby. Föraren, Per Birkegård 

från Malmö, som var ensam j planet omkom. 

Olyckan inträffade vid 19-tiden sedan puder planet, en Piper PA-18 gjort några svängar 

över ett rapsfält som skulle ,bepudras. I en tvär vändning vid fältets slut slog det plötsligt 

gnister kring planet, som vek sig och störtad e i marken med nosen före. 

Fru Larsson på Palmagården, som Då man lyfte på ena vingen rann 

blev vittne till olyckan, ringde orne- bensinen ut, men som tur var tog 

delbart efter ambulansen i Ystad, denna inte eld. Då man kom till la

som i sin tur larmade polisen. Det 
fanns en mindre kraftledning vid sarettet i Y stad, konstaterades där 

Puderplanet hade tidigare på dagen 
arbetat på närligande gårdar, och 

Palmagården var det sista arbetet för 
dagen. Man brukar nämligen gärna 
pudra på kvällstimmarna, då vädret 

är lu2nt. 
ändan av fältet, och det kan hända, att flygaren redan var död. 

berättar fru Larsson för SDS, att f--------------====:=-----------------
planet tolfchat denna. 

Ambulansen från Ystad kom snabbt 

till platsen, och enligt vad ambulans
förare Brandt berättar för SDS satt 
flygaren fastspänd i planet till synes 

livlös. Man fi<;k skära av remmarna 

0ch bända honom loss ur planet, som 

kluvits nästan mitt av. 



Svedalason utställer 
på Svaneholms slott 

.. 
- Av ROLF JOHNZON -

Pl onsdagen hade konstnären 
'J:hore Malmros, Malmö, premiär på 
sin utställning av oljemålningar, 
pasteller och kolteckningar på Sva
neholins slott. Konstnären, som un
der hela juni månad kommer att 
utställa på slottets museum, är född 
i Svedala och landskapet runt den
na bygd har entusiasmerat honom 
till vackra målningar av bokskogar 
och pilalleer i olika årsl'der. Han 
har med förkärlek sökt sina motiv 
frän Bökebergs stora bokskogar, 
Romeleäsens vackra sluttningar 
samt sjölandskap i hela bygden. 
"Det känns alltid svårt att 

sälja en tavla," omtalar konstnären, 
"men man måste ju också tänka på 
att livnära sig". Av den anledningen 
har han därför antagit erbjudandet 
att separat utställa på Svaneholms 
slott. Han visar upp 7 oljemålningar 
av vilka vintermotiven fängslar be
traktaren mest. En tavla föreställan
de en pilalle i Svedalatrakten hör 
också till de bättre. Från Bredens 
gård i Rydsgård har han fångat den 
kuperade terrängen i en vacker pa
stellmålning, liksom några skildring
ar av Yddinge-sjön. 

SVEDALAFöDD Konstnären Thore Malmros framför ett av sina verk. 
Konstnären är född i Svedala 1914 i 

och numera bosatt i Malmö. Sedan VARFöR SVANEHOLM? SONEN PR-MAN 
början av 1950-talet har han genom- På frågan varför han utställer just På frågan hur han sköter sin rek-
gått de för en konstnär så svåra och på Svaneholms slott säger Thore . .. 
magra "prövoåren" till de i dag mera Malmros att han för en tid sedan lam omta.Jade ~on~tn~en att detta 
lysande drälllirtårnas förverkligande deltog på en samlingsutställning på har han overlåtit till sm son. Denna 
om egen utställning. Vid ett flertal slottet och då fick erbjudandet att hjälper konstnären med publiKation · 
tillfällen har han studerat tysk och utställa separat. Detta accepterade och reklamtryck och tillsam- ' 
dansk konst och utställningar har han, då han alltid varit knuten till . 
han haft i Trelleborg, Kumla och denna bygd och h'ans tavlor finns i mans med fru Malmros har han vant 
Linköping. så gott som varje skånskt hem. en god kritiker åt fadern. 



tare Karl- Erik Andersson Oxie den förstördes äggen. Kunnigt folk 
Gunnar Nilsson, LocKarp, JaH"""~- ~··b· ----- · • 

sjuksköterskan Ingegärd Andersson: har konstaterat att äggen i Svane-

Ny expo på Svaneholm 

Konstniir Thore Malmros vid ett av sina sydskånska ·motiv - med för
kli r lek hiimtade från Bökebergstrakten. 

På Svaneholms slott har nu l 
Christina Lindvalls textilkonst fått 
Jämna plats för Thore Malmros 
skånska motiv i olia, pastell och kol. 

Malmros, som ställer ut på slottet 
under hela juni och eventuellt ett 
stycke in i juli, är född i Svedala, 
nu bosatt i Malmö och hämtar med 
förkärlek sina motiv från födelsebyg
den, inte minst Bökebergstrakten. 
Dar har han i vår inspirerats till en 
rad finstämda kolteckningar med 
mjukt tonade dagrar, och har också 
tecknat några utmärkta vintermotiv 
- signerade april 1966. Sina pasteller 
arbetar Thore Malmros till övervä
gande del fram med hjälp av fing
rarna, en metod som visar sig ge 
ypperliga effekter i fångandet av det 
sydskånska landskapets mjuka färg
spel. l .U,tställnin~en omfattar 27 arbeten, 
dan bland bo pasteller, tio kolteck
ningar och resten oljemålningar. Det 
är som redan nämnts enbart motiv 
fr~n söd;a Skåne, därav en. handfull ! 
fran Bokeberg, som bliv1t Thore 
Malmros speciella inspirationskälla, 
och ett par från Havgårdssjön, där 
han också fångat stämning och land
skap i vårlätt pastell. Till den lilla 
utställningens pärlor hör också ett 
motiv från Tutaremossen. 

Torsdagen t!~n 2 juni 1966 • 

Kaplen O. Kjellander och förvaltare Thorsten Sjunnesson inspekterar en 
av s-tona vid premieringen på Brodda. 

,Hästpremiering på Brodda 
På onsdagen var det hästpremie- 28955. Sto sv.br. e. Harlan Jimmy 

ring på Brodda stuteri, Skurup un- 100073 bet. av Fisherman 93721 AB. 
•~ kapton O. KJ«Umdo<, Fly)""' Ag. Lo<m C. Potom=·Bn>dd'·~:: l och förvaltare Thorvald Sjunnesson, da gård, Skurup. 
Brosjödal. 67 hästar med föl visades 21. Kings Palema 5786 br. f. 53 e. 
upp och betygsattes. Speed King 72518 u. Malmö e. Pine-

l Resultat: ------;;,------'J.U---'-t~56->.~.e=J>_M,Gr,. 



G jutarna sköt bäst i Skurup 
det gällde lag i korpen 

•• nar 

Inget' Lönnbarn vann· · . . . · , .. !~iha•,~B ' ;o~'g: · 'P. å. ~ild~n· · be~~c,l!rfts,:. ho~ ~v 1~!iga:skyttaT. 
Det var massuppbåd .av. skyttar~när)mrpskyt(et>i :·skm~p 'avgjordes på söndag~n. 160-~ mest herrar förstås - ställde upp i dessa : de· nittonde •mlisters~ap~n. Lagtäviing~n blev en -spännimd~ historia med icke niindre än tre lag på samma. poäng,· - -285. Brö·dema Anderssons, gjuteri toppade med 

1
Skogsanställ-da på andra och Beddinge lantbruk~re på tredje plats. . 11 

Det var en vacker prissamling som kunde · förd~las till dem· som gick in på , prisplats; Här nöjde man sig ingalunda med att belöna trion i topp i varje klass. Det är många som nu i hemmet kan redo-visa söndagens skytteinsats. · 

Klass 5: l) Gösta Kvant, Polisen 99, Byggm Y. Nyström 98, 2) Elsa Olsson 2) Kurt Andersson, Skurup-Verken 97, 3) Tyra Nilsson, Pekpinnen 97, 4) 95, 3) Bertil Karlsson, Beddinge Agneta Nilsson, Nilssons 88, 5) Berit l .lantbr. 95, 4) Uno Roos, And Fischer Versen 87, 6) Karin Weberg, Skurups 94. köping 85. 
Klass 4: l) Nils Nilsson SFS 98, 2) Klass I: l) John Vihlborg, BröderKjell Andersson, Bilrep 96, 3) Jan na Andersson, 100, 2) Arne AndersÅke Jönsson, Fria Yrken 94, 4) Sven son, Skogsanstä'llda, 99, 3) Bo Röd-l Göransson, Vemmenhögsbanken 94, 5) seth, Söderåsen, 98, 4) Bengt Jönsson, 'Lennart Bergh, Hantv.erkarna 93, 6) Fria Yrken, 98, 5) Sven Lerstorp, Oskar Olsson SFS 93, 7) Einar An- Pekpinnen, 98, 6) Dan Nilsson, Nils-tonsson, Söderåsen 92. son fam-lag, 97, 7) Jan Blomdahl, Klass Veteran: l) Erik Andersson, Bröd Andersson, 97, 8) Sven Olof Olsson, And Fischer, 96, 9) Allan Skogsanställda 95, 2) Hjalmar Pers- Nilsson, ScaniaBilar, 96, 10) Ingvar son, Fria Yrken 92. Månsson, Hantverkarna, 95. 

Klass 3: l) Torsten Larsson, Bed- Lagtävling, 3-mannalag: l) Brödinge lantbr 99, 2) Gunnar Nilsson, derna Anderssons ·gjv teri, 285, 2) Nilssons familjelag 97, 3) Ingvar Pen- Skogsanställda, 285, 3) Beddinge nander, Skurup-Verken 94, 4) Lars Lantbrukare, 285. 
Olof Anders~on, Beddinge Iantbr 91. Mäster~kap 200-~_etersvallen: l) Damklass: l) Inger Lönnhorn ;John Wihlborg, B.roderna .. Anders-J_.:.:._::===-'--=---=e=-=-====• sons, 198, 2) Bo Rodseth, Soderåsen, 

198, 3) Sven-Olof Olsson, Anders 
Fischer, 194. 4) Ellsa Olsson, 188, 5) l Sven Lerstorp, Pekpinnen, 187, 6) 
Inger Lönnborn, Byggm · Nyström, 
u~ , 

Mästerskap 1300-metersv'allen: l) 
Oskar Olsson. SFS, 197, 2) Bertil 
Karlsson, Beddinge lantbrukare, 195, 
3) Jan-Åke Jönsson, Fria yrken, 194, 
4) Kurt Andersson,/ Skurupsverken, 
193, 5) Uno Roosr Anders Fischer, 
189. 6) Ingvar Enarider, Skmupsver
ken 188. 

Skurupsflicka 
pricksäkrast 
i pistolskytte , 

pisltols]{ytt~lcll:rbb'"h?'de på 
lördagen anordnat en ,.trevlig . cup i 
pistol där de gamla rävarna i ·gamet 
blev slagna av 20 åtiga-Agneta- N.ls
son. 

l Resultat i semifinal Agneta Nilsson 
58, Gunnar Nilsson 51, Tore Jönsson 
47. N G Olsson .47. . 

Final Agneta Nilsson 56, Tore Jöns-
son 54. . / 

Bilden: segrare Agneta Nilsson och 
hennes finalmotståndare Tore Jöns
son. 



-----------·---------------------------------
Agneta Nilsson vann 
, i pistolskjutningen 

Agneta Nilsson - stadig på han
den~ fast i blicken - finalslog 

Tore Jönsson. 

Skurups pistolskytteklubb höll på lördagen cuptävling om Bröderna 
Lindahls hederspris. Agneta Nilsson 
visade sig där vara stadigast på han
den och slog i finalen Tore Jönsson. 
Hon fick 56 poäng medan Tore Jöns
son stannade på 54 poäng. 

Resultat: Semifinal: Agneta Nilsson 54 poäng-Gunnar Nilsson 51 poäng, 
Tore Jönsson 47 poäng-N. G. Nilsson 
47 poäng. Final: Agneta Nilsson 56 
poäng-Tore Jönsson 54 poäng. 



Unsdag l juni 1966 

Ett puderplan från Mahnö störtade i går kväll i närheten av Skurup. Föraren satt fastkläOld i spillrorna oeh visade svaga livsteeken. Det tog aOlbnlansDlännen tio Dlinuter att få ut hono01 oeh vid ankoDISten till Ystads la-sarett var han död. 



DUBBELBRöLLOP. Folke Nilsson, Katslösa, med makan Anne-Marie 

Andersson, Skivarp, och Jan-Ake Severin, Katslösa, med makan Gull

Britt Andersson, Skivarp. (Foto: Gernert, Skurup) 

Fyra nya elektriker 

De fyra nyutexaminerade elektrikerna fr. v. sittande Ernst-Erik Jöns

son, Elvir Hasselgren, Gunnar Rosen och Jan"Oiof Olsson tillsammans 

med rektor Lindström och byrådir. Thorsen. 

Skurups Yrkesskolas hitintills största kurs, B-behörighet för elektri

l{er. har hållit avslutning med muntligt förhör. Det var fyra . elever som 

under tre år utbildats och som med glans klarade även det sista för

höret. Ingenjör Bertil Hult förhörde eleverna om elektroteknikens di

stributions- och förbrukningsanläggningar, ingenjör Ake Källkvist för

hörde dem om elektroteknikens teori oc,h. laborationer för kraftanlägg

ningar och examensombud var byrådirektör Olov Thorsen från kungl. / 

kom~rsko:IJ.egium. 

Efter förhöret ooh sedan mim med- utdelning. Firma .. El & Kyls premiwn 

delat att samtliga fyra elever lda- gick till Jan-Olof Olsson, Skurup, 

\;at sig, höll man avslutningsceremo- Anderssons elektriska. Veberöd till 

11i under vilken rektor Herluf Lind- Elvir Hasselgren, Veberöd me

ström, Skurup, g;orde en tillbaka- dan Ernst-•Erik Jönsson, Skurup och 

blick över kursens verksamhet. Gunnar Rosen, Svedala, erhöll var 
sin penningssumma ur skoma-

PREMIER karemästare Odolf och Karo-

skolstyrelsens ordförande Gunnar lina Nordbergs stipendiefond. Rektor 

Hansson förrättade därefter premie- Herluf Lindström avtackade så ele-~ 

l 
verna och lyckönskade dem med för
hoppningen att de nyförvärvade kun- . 

v._ o Sk skaperna skulle bli till nytta. Även / 

Jr Ii '(1, n lir u n Il hyrådirektör Olov Thorsen, Stock- 1 

i r hoom talade till eleverna och lyck-

Fygolyckan i Säimminge är ett önskade dem. , 

allmänt samtalsämne runt Skurup i -----~---------- ~ 

dagarna. Flera personer säger sig ANf)VRSI XV 
ha obsE-rverat planet innan det slog · r, ' ,u j 

l 
ned. Det hade då utfört mycket un- Ny verkstad. 

~~1~!!~ 1~}Iv1~v~~~a~f,/~~g t~~~~n u::;~ Länsarbetsnämnden i Malmö har 

l
. s!t, tas vid undersökningen av olyc- medelat igångssättningstillstånd för 

. kan. B.örje Thysell, Anderslöv, för ny- ' 

* byggnad av verkstads- och lagerlo-
kaler i Anderslöv · för en samman

På Svaneholms slott har Christina lagd summa av 190.000 kr. 

Lindvalls utställning tagits ned från 
väggarna och Svedalasonen Thore SlC4Nn R-FAL.ST/<;RBO 



1 Skolavslutning • Skurup l 

Fr v Elvir Hasselgren, Veberöd , Ernst E Jönsson, Skurup, Gunnar Rosen, Svedala, byrådirektör Olov Thor
sen samt Jnn O Olsson, Skurup. 

Skurups yrkesskolas hittills stör
sta kurs, B-behörighet fÖr elektri
ker, har avslutats med muntliga 
förhör. Alla fyra eleverna klarade 
sig. Inklusive en förberedande kurs 
för B-behörighet har kursen pågått 
under tre år. 

Med ingenjörerna Bertil Hult och 

Åke Källkvist som förhörsledare 
förhördes Ernst-Erik Jönsson och 
Jan-Olof Olsson från Skurup, Elvir 
Hasselgren, Svedala och Gunnar 
Rosen, också från Svedala, om elek
troteknik, distributions- och för
brukningsanläggningar, teori och 
laborationer för kraftanläggningar. 

Rektor Herluf Lindström redo
gjorde för kursen. skolstyrelsens 
ordförande, Gunnar Hansson, dela
de ut premier till alla fyra de ut
examinerade elektrikereleverna. 
Lycka till på vägen ut i livet fick 
kvartetten också av byrådirektören 
i kommerskollegium, Olov Thorsen. 



Fredagen den 3 juni 1966 

Delegation studerade 
lantbruksmaskiner i Skurup 

Delegationen utfrågat· civiling. John E. Vifot om en pick-up-maskin. 

En studiegrupp från Mälardalens 
, Lantmannaförbund besökte på 

torsdagen Skurup för att studera 
lantbruksmaskiner vid AB Bröder
na Anderssons gjuteri, Sku-

småningom skall kunna bygga ännu 
ett plan inne i huskroppen. Kost
naderna kommer att ligga mellan 
200-250.000 kr och dörrarna har ut-

seryd tackade så företaget för den 
intressanta informationen och för att 
man hade fått se att företaget fÖl
jer med i utvecklingen på lantbruks
maskiner. 

rupsverken och SLMA. formats så att även självgående skör-
Hos Bröderna Anderssons tit- detröskor skall kunna köras in och LUNCH PA" SVANEHOLM 

tade man på fabrikerna och den ut. Gjuteriet bör jade tillverka pick- På Skurupsverken togs man emot 
nya utställningshall som man nyli- up-maskiner redan 1911, omtalade ci- av ing. S. Haker som visade delega
gen fått färdig. Pick-upmaskinerna viling. Vifot, och visade även en tionen_..runt i verkstäder, monterings
drog stort intresse och civilingenjör garnmal rnaskin från den tiden. Nu- hallar och lagerlokaler. Efter lunch 
John E. Vifot fick besvara många mera är det dock m oderna rnaskiner på Svaneholms slott fortsatte så vis
tekniska frågor från den sakkunni- man tillverkar och alla detaljer, ut- ningen på ,SUlY.[A där man fick se 
ga publiken. Själva utställningshal- cm fjädrar och kullager framställes l fabrikens lantbruksmaskiner tillver-
len, som invifdes för någon tid se- i för etagets egna lokaler. Dis . Hu- kas och monteras. , 
dan har ett format av 60 x 20 x4 ~----~--~~--~~r-~~r-----~----------------------~------~ 
meter och är byggd i ett plan, men 
höjden är tillta1en r~ att man så 

~~~!M;~~~ l 

l DET aÄNDER r DAG! l 
* Korpfotbollen fortsätter med föl- 1 

jande matcher kl. 18.00 rå Idrotts
platsens sandplan: Br. h,nderssons 
Tånebro och Motionsklubben 
Sandåkra. 

Sholrn<1t:"'~"!ln 
Kalops, rödbetor och potatis. 

METROPOL i Skurup visar på 
söndag kl 19.30 "Lille Fridolf och 
jag" med Domfias Hå)<e, Hjörclis 
Petterson, Lars Ekborg och Inga Gill. 
Barntillåten. 



Telearb. Knut Jönsson SvedalG 
.med maka Ulla, fiJdd Olsson, Sve
dala. 

(Foto Bernert Skurup) 

DUBBELBRlJLLOP: (Fr v) hr Fo~ke Nilsson Katslösa med maka 
Anne-Marie, född ·Andersson, Skivarp och hr Jan-Ake Severin Kats7 

lösa med maka G'Ull-Britt, född Andersson, Skivarp. Brudarna är 
döttrar till hemmansäg. Birge1· Andersson Krilgarp V Nöbbelöv och 
hans maka G'Unni. (Foto Sernert Skurup) 



200 -ungdomar på 
popgala i Rydsgård 

Bodil Larsson, kyrkliga ungdomskretsen, omgiven av Anders Rosen, 
Erik Hagentoft och St ig Muhrgren. 

Ungdomsträffen i Rydsgård, arrangerad av det nybildade arbetsut
skottet för fritidsverksamhet, blev s ucce. Ca 200 ungdomar i åldern 
10-20 år hade mött upp för att lyssna till budskapet om fritidsgrup
per och lyssna till popmusik av The Revells. Efter barnavårdsnämn
dens vice ordförande Stig Muhrgren hälsat välkommen redogjorde 
Anders Rosen, ledamot av arbetsutskottet, för bakgrunden till kväl
lens ungdomsträff. Ungdomarna fick sig tilllielat en intressebarome
ter som man skulle fylla i och lämna in. Med hjälp av denna kunde 
man sedan starta fritidsgrupper i de ämnen ungdomarna var intresse
rade av. 

Till hösten räknade man med att i åldern 14-25 år inom kommunen 
vara igång och sedan skall ingen var medlemmar i CUF och där sys
behöva stå i gathörnen och ha trå
kigt, menade han. The Rewells pop
band från Y stad spelade sedan och 
stämningen började komma i loka
len. Erik Hagentofft talade därefter 
om fritidsgrupperna. 

Hootenannygruppen Tillas under
höll så med sång, vilket lugnade 
ned publiken en del, innan Bodil 
Larsson, Slimminge redogjorde för 
kyrkliga ungdomskretsens arbete och 
visade en mängd fina hobbyarbeten. 

selsatte sig med teaterverksamhet, 
programverksamhet, tävlingsverk
samhet, studieverksamhet och fri 
tidsverksamhet. Duktiga ungdomsle
dare skolades i CUF och de flesta 
av kommtmens och landstingets le
dande män hade kommit från CUF. 
Föreningsungdom av i dag är det 
stil på, sade han. Han hälsade så 
de ungdomar som var intresserade av 
föreningsarbete välkomna till orga
nisationen. The Revelis pop-band 

CUF-PRESE~TATION fortsatte med sin eftertraktade mu-
CUF-distriktets ordförande Sven- sik och ungdomarna fick tillfälle till 

Bertil Persson redogjorde så för dans och blomsterhyllning innan det 
CUF -avdelningarnas verksamhet. var dags att avsluta den för ungdo
Han betonade att ca 300 ungdomar men lyckade kvällen. 
~~==~~~~==== 

~.P· 
.s ' "1\ ~ 

JULAFTON I RYDSGARD. Ett nybildat arbetsutskott för fritidsverk

samhet i Rydsgårds kornmun har haft ·en ungdomsträff i centralskolan

i Rydsgård_ Inemot 200 ungdomar samlades för att spisa pop och hoote

nanny. Barnavårdsnämndens v ordförande komminister Stig Muhrgren 

hälsade ungdomarna välkomna och hr Anders Rosen redogjorde för 

träffens syfte. Ungdomarna fick sedan fylla i en intressebarometer där 

ett tjugotal förslag till fritidssysselsättningar fanns, detta för att arbets

utskottet skall se vilket ungdomarna i kommunen har mest intresse för. 

Fr v Marianne Jakobsson skriver på önskelistan, Marianne Persson och 
Kent Mdrtensson. 

POLAROlDKAMERAN I SKURUP 

Fotograf Hans Serneri demonstrerar den nya kameran fö r fröken Maivi 
Johansson. 

En helt ny och revolutionerande 
kamera har i dagarna kommit hem 
till fotograf Hans Sernert i Skurup. 
Kameran är en Polariodkamera som 
på en minut framkallar och kopie-

rar bilden. Själva iden är inte ny, 
men priset på denna kameraligger så 
lågt att den kan komma att bli en 
succe. Formatet är 6,5 x 8 centime
ter och kameran har en inbyggd 
blixt med en fin ljusmätning som 
man justerar' genom att vrida på 
en knapp. Bilderna ger en mycket 
fin gradation omtalar hr Sernert och 
att priset ligger så lågt på omkring 
100 kr beror på en förenkling av ka
merahuset. 



Rävungar stortrivs i Skurup 

Lars-Åke Ekberg ses här mala sina två skyddslinga r Micke l och Mickolina 

Mickel och Mickolina heter två små lekande med fyraårige sonen Lars

r-ex veckor gamla rävungar som efter Ake. Rävungarna har blivit hela fa 

åtta dagar hittades av familjen Ek- miljens kelgrisar och accepteras även 

berg i Dalaled. Vid tidningens besök av familjens katt. Lars-Ake h jälper 

hos familjen Ekberg fick man se två ofta mamma Gunnel att mata Mickel 

välvuxna små kryp springa omkring och Mickolina. De får välling och 

mjölk och när veterinären besökte 
dem häromdagen berömde han fam. 
Ekberg för den fina skötsel rävarna 
erhåller. De fick ett tillskott på vita
miner och kommer under sin upp
växttid att stå under veterinärens 
kontroll. 

Fr v Herr Fo!ke Ni!sscm, K(l.ts!ösa. med ma.ka.n Anne-Ma.Tie, född Anders

son, Skiv\lrp och Herr. Ja.n-Ake Severin, Ka.ts!ösa. med ma.lw.n Gu!!-Britt, 

född Andersson, Skiva.rp.:· (Foto: Sernert, · Skurup) 



NY FASAD PÅ 
ÖNNARPS J(YRI(A 

önnarps !!:yrka håller i dagarna på 'j Ryttervall och Gunnar Larsson ger 

att få en ny fasad. Det är firman råd från tornvalven. 
1 

Bröderna Larsson i Malmö som kal- Kyrkan kalkades så sent som för 

kar om ytterfasaden på helgedomen. tre år sedan, men den långa och svå

~ 'ör ändamålet har man byggt en ra vintern har gjort att den behöver 

specialhisskor g, . di' . man med hjälp en ny upputsning. Arbetet som tar l 

av linor och vagnshjul trampar sig några dagar kostar cirka 1.500 kro- ! 

allt högre och högre upp utmed / nor och de modiga väggklättrarna l 

kyrktm:net. . l berättar för tidningen }ltt. man . un- ; 

På b1lden ses Bertil Larsson och der sommaren skall forsoka hmna · 

J'o Tommy Ryttervall på väg upp rr.ed nittio kyrkor i Skåne och Ble-
1 

utmed tornfasaden medan Ronny. kinge. 1 



- ----e-- --

. . ' 

• 
Populär · vaktmästare 
Skurup varmt avtackad l 

Grundskolan i Skurup höll på torsdagen avslutning under högtid
liga former. I Sandåkra började · man redan kl 9 på morgonen och där 
avtackades tillsyningslärare Anna-Stina Larsson efter 33 års tjänst. 
På småskolan i Skurup började man kl 10.30 och de tre första års
kurserna fick sina betyg. Tillsyningslärarna V. Johansson och Malm
borg avtackades för sina tjänstgöringsår, då de flyttar från orten. 

För mellan- och högstadiet höll l Persson, Bengt Andersson, Klas Ols
man avslutning i nya gymnastikhal- son, Bo Mårtensson. 
lec1 på grundskolan. Skolans sångkör Avgående skolpoliser erhöll diplom 
och skolorkestern underhöll en stund ·och bokpremi:r för god insats i skol
innan skolans rektor Filip Eiderbrant säkerhetspatrullerna. De avgående lä
häJsade cirka 500 anhöriga och in- rarna adjunkterna I.,eif Andersson, 
tresserade välkomna. Skolstyrelsens Birgitta Virken, Tord Nyberg och 
ordförande Gunnar Hansson avtac- Hans Bengtsson avtackades. 
kade så rektor, lärare och personal 
för arbetsåret 1965-66, önskade ele-

1 verna en trevlig sommar och hälsa
de alla utom avgående klasserna 
välkomna tillbaka i höst. Niorna upp
Yaktades så med premier och blom
mor varefter man i lövade vagnar 
for ut till Svaneholms slott för att 
dricka kaffe. 

POPULÄR VAKTMÄSTARE 
AVGICK 

M,usiklärare Ingvar Åkesson som 
avgick efter 14 års tjänst som mu
siklärare i köpingen erhöll en min
nesgåva och blommor från skolsty
relsen. Populäre vaktmästaren Bror 
Hansson som lämnar1 sin tjänst efter 

Premier: 17 år fick från skol~tyrelsen en min
Paavo Pekkarinen, Elisabeth Jo- nessak och blommdr och från perso-

1-ansson, Eva Lindström, Marianne nalen på skolan en minnessak Klass 
5 A uppvaktade honom med blom

Ståhle, Thomas Sjövall, Per Lund- mor och hela skolan med anförvan- Skolans vaktmästare Bror Hansson 
berg, Lars-Eric Ringberg, Bernt ter gav honom en varm applåd för soni avgick stal avslutningen. 

' Thulin, Brita Hansson (bästa betyget hans arbete. skolstyrelsens ordf. be---------~=======.J 
på skolan), Alnn-Christine Jönsson, klagade sig över att den duktige 
Eva Kensmar, Gert Nilsson, Lisbeth l vaktmästaren skulle sluta, men lyck-
Carlsson, Kerstin Karlsson, Ulla Mår- önskade landstinget till att erhålla 
tensson, Pia van der Schaaf, Ketty en sådan arbetskraft. 

l 

1 Danskar på lantbruksskolan 
l 

Siffande fr. v. Kjell-Åke Nilsson, Valleberga, och Mogens Pedersen, 
Höngs lantbruksskola; si. fr. v. rekfor Bent Bell i ng, Höng, agr. Ernst 

Möller och rekfor Gunnar Knutsson. 

På lantbruksskolan i Skurup har bruksnämndens verksamhet av agr. 
under gångna veckan ett 3C-tal ele- L. Arheden, Föreningsrörelsen och 
ver från Höngs lantbruksskole i Dan- jordbruksutredningen av rektor 
mark ,studerat svenskt jordbruk och Gunnar Knutsson, Svenskt contra 
dess organisationer. Bland före- danskt jordbruk av agr. Ernst Möt
läsningarna kan nämnas strukturra- ler. En mängd studiebesök har ock- ~ 
tianslisering av rektor Gunnar Knut- så ingått i programmet där man be-

1 

l 
son, Husdjursskötsel av agr. Albin sökt olika gårdar och institutioner.! 
Jönsson, Mekanisering av agr. Lars- På fredagskvällen skall man så ha 
Gösta Jeppsson, Finansiering av agr. samkväm innan det bär ::.v hem mot 
Ragnar Persson, Information om lan t- Danmark igen . . 

· Skolslut i Skurup 

På torsdagen var det skolavslutning 

för grundskolans elever i Skurup. 

I skolans gymnas~iksal talade rek

tor Filip Eidebrandt och skolstyrel

sens ordf Gunnar Hansson. Kom

ministe·r Stig Muhrgren hö!! en 

kort andaktsstund. Bilden: Här ses l 
Brita Hansson, som i sitt slutbetyg 

hade genomgående 5:or. En lång 

rad bokpremier utdelades. 



30.000 besökclre väntas 
till Skurups mässa 

Allt går efter ritningcLrna konstaterar fr v Kjell Jönsson, Erik Cederholm och parkbasen Börje Linden. 
Ett 160-tal fasta stånd och lika Se, där har vi lördagens stormånga lösa på ett område om fem marknad och varumässa i Skurup, tunnland, utställare inte bara fr'ån den nionde i ordningen av den moSkåne utaq också från Småland, derna versionen. 

Blekinge och Halland och många I Folkets hus blir det specialut-
orter upp i landet som Varberg, ställningar med hemslöjdsartiklar, 

fotoartiklar, färgartiklar och tofflor Borås, Stockholm och Norrköping. (') och på Folkets parks område ex-
poneras bilar av skilda modeller. I 
Folkets hus blir det en omväxling 
från tidigare års hobbyutställningar 
av skilda slag. 

Arets stora nyhet är att marknaden 
och mässan har flyttats från en fre
dag till en lördag. Anledningen är • 
förstås de 

1 
fria lördagarnas genom

brott. En lördag nu för tiden kom
mer det mycket folk från arla, en 
fredag kan det bli först på kvällen. 
Hur många besökare, frågar vi mäss-

l kommissarien, skräddarmästa~e Bör-
1 je Linden. - Ja, slår det har med 

lördagsmarknad väl ut skall det väl 1 
kunna bli drygt 30.000 och därmed 
ryker publikrekordet med åtskilliga 
tusen. 

ANDRA TIDER ..• 
Tiderna förändras. Förr var alltid 

marknaden en helgdag, och när 
tjänstefolk stadde sig till husbonden 
skrev de i kontraktet att de skulle 
vara fria på marknadsdan. I dag rät
tar sig marknaden efter när folk är 
lediga. 

Några år hölls marknaden alltid 
tredje fredagen i juni. Men när sen 
midsommardagen låstes till en lör
dag kunde det hända att marknads
dan blev en midsommarafton. Det 
var inte lyckligt. Därför ändrades det 
till den andra eller tredje fredagen 
i juni. Nu har man fastnat för andra 
lördagen i juni Men det får kallas 
för ett experiment än så länge, till
lägger Börje Linden Får se först 
hur det går. 

Skurups marknad har med nämnda 
placeringar i juni blivit en isolerad 
företeelse till de stora julimarkna
derna i Kivik, Tomelilla, Sjöbo osv. 
Och kanske bäst så. Klumpar det sig 
ännu mera är det risk för att alla får 
en mindre bit av kakan. För att gå på 
marknad stup i ett bortåt en vecka 
frestar på. 

PANGPROGRAM 
Ett stjärnspäckat program bju

der som vanligt Skurups marknad 
och mässa på. Det blir dans till 
topporkestrar alla tre kvällarna un
der och kring själva marknadsdan. 
Som vanligt kan man räkna med 
en lillmarknad dan före stormark
naden, den här gången i kväll allt
så när "ståndspersonerna" börjat 
troppa in. 

Toppartister på scen blir det ock
så. På lördag sjunger Sonja Stjern
qvist, på söndag Family Four. Sön
dag eftermiddag framträder Sku-

1 rups jubilerande folkdanslag och 
1 ett lag från Skurups danska vän
ort Odder i separata program och 

1 gemensamt, sedan de har gått ge-
nom samhället i nationaldräkter 
och företrädda av Skurups sago
stunders musikkår. Under gymna
stikdirektör Elsa Anderssons led
ning gymnastiserar en flicktrupp. 

- Skurups marknad har en in
tressant historia, berätar Börje Lin
den som bär dagens tunga i sällskap 
med främst Kjell Jönsson och Erik 
Cederholm. Det började i Sandäkra 
by på MacLeans tid. Sen flyttades 
marknaden till Skurups by, till en 
plats vid södra ålderdomshemmet och 
därifrån till torget, när järnvägen 
kom. 

Till torget förlades maknaden fram 1 till 1958. I den vevan kom Arbetarnas 
fastighetsförening i Skurup, ägare 
till Folkets hus och Park in i bilden. 
Det började byggas mer och mer 
kring torget, utrymmet för markna
den krympte. 

DELNING MINDRE 
LYCKAT 

Varför inte flytta ihop alltihop till 
det stora området vid Folkets park? 
Nej, hävdades det på sina håll i stri
den stod hård i 50-talets mitt. På 
någras tillskyndan delades markna
den 1957 på torget och nuvarande 
området men publikunderlaget räckte 
dåligt till för en delning. Sen 1958 
har marknaden och mässan centrali
serats till nuvarande platsen. Det där 
med att det är mässa också, höll och 
håller de nya arrangörerna styvt på. 
Det är en säker garanti för att ar
rangemanget inte ska sjunka ner till 
tingel-tangel. • 



Lördagen den Il juni 1966 

ta festen • Vemmenhög l 
, värda "krågkäpp", som han lade om En annan gång var det en kvinna/ nöj eskarusellen. Dessa familj er var 
halsen på bråkmakarna för att dra som kände tre~an.det . i kläderna och l ofta mycket stor.a och barnrika, och 
dem till sig och sedan använda den- grabbade tag 1 ficktJUVens handJed l barnen f1c'k ofta bo hos mormodern. 

och då mycket folk var samlat i när-
na käpp för att skipa rättvisa. heten fick snart länsmannen ta hand O Skillingtryck populära * Ingen skall tro att det då gic:k om fridstöraren. * Visor och skillingtryck hörde ock-* så tiH bilden och deras försäljare * gick mera lugnt till än nuförtf- O Fest och glädje * hade mycket god åtgång på sina * den. En mängd tvivelaktiga ind1- * Det var fest och glädje i hela * alster, då man inte var så bort* vider samlades tHl dessa markna- * bygden under marknadsdagarna. * skämd med sådant. Man tog myc* der, och min kusin berättade en * I hus och gårdar ställde man till * ket väl vara på dessa häften och * själv har jag sparat arvegods * gång för mig hur hon råkade ut * stora kalas, bryggde och lagade * från förra hälften av 1·800-talet * för ficktjuvar. Hon hade nyss * mat eftersom man skulle härbärge- * och framåt i tiden. * kommit till marknaden och inte * ra släkt och vänner. Men samtidigt Marknaderna på den tiden hade en * hunnit handla för den slant hon * låste man in hästar och boskap stor uppgift som nytt_omarknad. _Man 

handlade saker som mte fanns 1 af-* bar i skjortelfickan. * och bandhtmden fick ofta sin ligg- färerna såsom lerkärl, kardor och 
Det var på krinolinernas tid då de * ~~a~ i närhete~. av veden för att spinnrockar, tygsiktar och såll, mat-. . . * forhmdra vedstolder. bestick. 

l 
vtda kJOlarn~ stod. lå~gt ut f:,·an l Min mors första ·minne av mark- Naturligtvis fanns det också till
kroppen, varfor en ficktJUV med latt- naden, berättar fru Ohlsson, var från fälle att köpa karameller o. ehok
het kunna fiska upp börsen, utan att 1'863, då hon gått och läst för präs- lad, dockor och lyckobrev berättar 

l 
ägarinnan kände detta. För kusinen l ten. Hon var dä hjälpreda hos mor- fru Eliida Ohlsson men marknaden 
Karna blev det ingen glad marknads- modern som bodde strax intill nöjes- förr i tiden var nu bättre än nu-
dag det året. filltet. Där var två familjer som drev tidens. 

Marknadslivet som det kunde se ut i mitten av 1800-falel. 
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Skurups marknad störs 
-----::::::::::::::::::;:;:~~~~~~~===~· . Skurups marknad var för 
---•li:f!J~~j,(;JIJ!{O:Jf!)l)ijjll-• 100 år sedan 'den största l 

Fru Eli ida Ohlsson berättar för Skd om marknade n för 100 år sedan. 

För .all slags fotografering 

Sernerts F-oto 
TeL 0411 l 406 52 Skurup 

1

- Se -~os oss den nya Swinger-kameran som ger färdig bild 

pci 15 sek. 

1 folkfesten i V emmenhög, 
berättar fru Ellida Ohls
son i Svenstorp. Själva kö
pingen fanns då inte myc
ket av, järnvägen hade ju 
inte kommit ännu, utan 
bebyggelsen som fanns låg 
i femkorset och runt kyr· 
kan. Min mor visste en 
hel del att berätta om des· 
sa marknader. Hennes 
mormor bodde då som 
änka efter ägaren till nr 
6 Skurup på undantag i 
huset mittemot den s. k. 
Prästhejdan. Marknaden 
hölls där södra ålderdoms
hemmet nu ligger och där 
fanns en äng som annars 
disponerades för bete till 
djuren av klockaren. Norr 
om vägen låg då nöjesplat
sen och någonstans där 
man nu har trädgård 
fanns dåtidens arrestloka
ler, vilka ofta kom till an
vändning inte minst vid 
marknaderna. 

För länsman och f järdingsman var 
det ofta bråda dagar vid marknaden. 
Visserligen brukade Jakob Jönsson 
sätta sig i respekt Pled sin fruktans-



l 
Skollovet börjar med marknad , 

l Underhart · ·· · · -
•• o sager pagarna 

Den senaste veckan har varit bråda 
dagar för utstäl'lare och försäljare på 
marknaden. Man har arbetat med att 
montera upp sina montrar, köra fram 
korv- och glasstånd, dra kablar och 
inhägna utställningsområden m. m. 
Naturligtvis har mavkanden också ett 
tivoli och en karusell, vilken varit 
ett kärt tillhåll för de skollediga 
ungarna i köpingen. Tidningens foto
graf · hittade Tommy Berglund, Bo 
Kennsmar, Göran Ehremalm, Krister 
Persson och Tommy Ek vid karu
sellen. Det är med stora förväntrunga 
man iaktager uppmonteringen - ing
enting går pojkarnas ögon förbi. 

Hushållsexamina 
STOCKHOLM (TT): Seminariet för 

huslig utbildning i Stockholm utexa
minerade på torsdagen bl. a. följande 
elever: 

Hushållslärarlinjen, allmän gren: 
Greta Holmberg, Skivarp, RUJth Ing
varsson, Skillinge, Inga Kerstin Akes
son, Höör. 

Vävinriktad gren: Margareta Noc-
kert, ödåkra. l 

Yrkeslärare i klädsömnad: Ulla 
Wallin, Norrvidinge. 

Erich Muller-Kraus 
åter på ·marknaden 

Programmet för kulturda
garna J yväskylä upptar 
bl. a. det första nordiska kritiker
seminaliet. Kritikerdagarna, som 
kommer att räkna flera tiotal delta-

1 
gare från de nordiska länderna, in-

På marknaden i Skurup får be- betar han gärnö. med och dessa träd ~._II_e_r_l0-__ 16_ j_u_li_. - ------
sökarna i år åter'rnyta bekantska- har han nära till hands vid sin bo-~ 

stad i Blentarp. 
pen med konstnären Erich Miiller- Erich Muller-Kraus är född 
Kraus i Bientarp som kommer att i Aachen i Västtyskland, kom till l 
utställa några av sina bästa verk. ; v·erige för 15 år sedan och har l 

·Konstnären bar fängslats av trä- sedan dess arbetat nästan uteslutan-l 
snitt och träskulpturer och sjuka de med träskulpturer. I Tyskland 

1 
trä förvridna till underliga skul- målade han ganska mycket pasteJ
turer använder han ofta som rå- ler och vykort signerade Erich MUl
material i sina skulpturer. jler-Kraus finns att köpa över hela 
Bok1 ek, alm, ask och humle · ar- Tyskland. 

Parkera ej på 
genomfartsleder 
i Skurup i dag! 
På poliskontoret i Skurup upply-

l 
ser man att man under marknads
dagen kommer att hålla ett 20-tal po
liser i tjänst som tillsammans med 
radiobilar och mc-ordonnanser skall 
hålla trafiken flytande. 

Det norska kryssningsfar
tyget Viking Princess som 
tidigare i år eldhärjades under en 
kryssning i västindiska farvatten har 
enligt Stavanger Aftenblad sålts till 
spanska köpare för omkring två 
milj. kr. l 

En tårgasgranat kastades 
in i belgiske inrikesministern Her
man Vanderpoortens villa i Lier 
utanför Antwerpen tidigt på tors
dagsmorgonen. Inga personer skada
des men en del möbler blev för
störda. 

För lördagen har man oekså ut- w-------------
färdat ett särskilt P. M. som ly
der: "Lördagen den 11 juni 1966 mel
lan kl. 10-21 må fordon ej fram
föras å Fabriksgatan och Vinkelgatan 
i Skurups köping. Förbudet gäller ej 
för fordon som brukas av inom om
rådet boende och av leverantörer 
och likställda. Under förbudstiden 
må ej fordon parkeras å Fabriksga
tan eller Vinkelgatan." 

Polisen uppmanar allmänheten att 
ej parkera på genomfartsleder, dvs. 
Kyrkogatan, Södergatan, Östergatan, 

Svaneholmsvägen, Non·gatan, Eriks
gatan utan ställa sina fordon på de 
parkeringsplatser som finns i köping
en. Dessa är: Torget, västra delen 
av skolgården, Mårtensgatan och vid 
SJ:s godsmagasin. Parkeringsplatsen j 
vid Folkets Park kan man ej par
kera på då nedfarten är blockerad. 
Befolkningen i köpingen uppmanas 
lämna sina fordon hemma, så att de 
som måste använda fordon kan an
vända P-platserna. 

nu tråcklar SINGER 
slant-o-matic 

Vi v1sar SINGER 
nya symaskins· 
modeller 

i vår• IIWiltCl' 

vitl Folltets Par•lt 

~e notsson & ~on 
SYMASKINER 
DAMMSUGARE 

TOFFLOR 
I~XDERV AROil. 

SKURUP - Tel. 406 35 



l( ursfinal 
i Skurup 

under kursen. 

Lördagens avslutning på 
lanthushållsskolas varkurs 
med att slöjdutställningen 
Efter middag förlades själva 
ningshögtidligheten till 
elevkör sjöng, imnan 
Bertil Olen gav en 
orientering under rubriken 
jag bli". Kyrkoherde Gunnar 
höll en andaktsstund. En belöning 
Ull Bästa kamrat tillföll Ingela W a
ge hl. - - ---------

MYLLRANDE MARKNADSLIV 
TROTS REGNET I SKURUP 

Ett marknadsminne åt
n~instone undgick ingen 
lördagsbesökare i Skurup 
- ett rejält lager skånsl' 
lera under skorna. Ty vad 
hjälpte blixtutryckning ef

ter singel när regnet stått 
som spön i backen hela 
förmiddagen. Men med ef-

/ termiddagen kom solen, 
och med den ett myllran
de marknadsliv bland hun
dratals stånd, vrålande 
högtalare, brokadglittran
de svärdslukare, doftande 
våffelstånd och viltvirv
lande karuseller. 

Där frestade en ståndsperson 
med armstjocka korvar och en an
nan med förgyllda gipsänglar. Där 
prålåde strassjuveler av alla de 
slag, glodde grant bemålade gips
hundar hugade spekulanter i vit
ögat, pris~des tofflor och h attar, 
kursacles lyckabrev och plastlek
saker, vändes tummade börsar i 
tvettiga händer och tjoades entu
<iastiskt när ·svärdsslukaren el Sa
lama kånkade kring en "nyligen 
infångad" pytonorm och perforera
de sig med grova nålar så att blo
det stänkte. 

Där gnisslade karusellerna och 
skramlade tombolahjulen, provvis
pades hemgjorda kvastar och prov- G!nd ståndsperson gÖl' k!art fö r kommers r1är förmidd.n.gsregnet är över. 

s&tts trädgårdsmöbler i ädlaste 

1 hantverk - sida vid sida med plast- Trafiken flöt utmärkt och anmärk- flickor gymnastikuppvisning under 
klädda stålrörsmöbler. Där träffa- ningsvärt var också den goda ord- ledning av Else Andersson och kl 
des folk från när och fjärran - ningen på marknadsplatsen, där åt- 20 spelar Bob Harris orkester upp 
stadiga mannar med barn och blom- minstone på eftermiddagen antalet till dans. Vid samma klockslag 
ma, blombyxade tinor och svart- brännvinsstyrkta kunde räknas på framträder också Family Four. 
ögda zigenerskor, karamelltiggande ena handens fingrar. Lördagskvällens gästartist var Son
koltbarn och mysande g<~mlingar I dag fortsätter folkfesten med .ia Stjernquist. Tivoliarrangemangen 
som fick uppleva en skurupsmark- uppvisning i parken av Skurups är igång och liksom under lördagen 

l 
nad i gammal god stil. folkdanslag och deras danska gäs- , utställer en mängd skurupsfirmor i 

Ett tjogtal poliser hade satts ini ter, som kl. 14 marscherar genom Folkets Hus och på marknadspiat
för att hålla folk och bilar i schack. köpingen. Kl 17 ger grundskolans sen. 

~-==============================================================----! 



• • visas 1 
Av ROLF JOHNZON 

Mitt i hjärtat av Vemmenltögsbyg- , , 
den ligger en liten gård ute bland 
blommande raps och spirande . bet
sådd. I går hade drygt hundrataJet 
persolter santlats dit för vernissage. 
Det är Galleri Stallet i V. Nöbbelöv 
som kon~tnärinnan Marianne Lundin 
inbjudit . sina konstnärliga väJmer 
Roland Andersson, Bente Noya, Kjell 
Andersson och Stig Andersson att 
tillsantmans med henne bjuda skå
lUngarna på ett axplock av skånsk 
konst av i dag. 

u Marianne Lundin själv är må-
larinna, född i Helsingfors men 

sedan 1950 bosat t i Sverige. Hon har 
tillsammans med sin make byggt om 
en underbar liten skånsk gård till 
ett konstmuseum och i denna miljö 
har hennes måleri utvecklats från 
tidigare nonfigurativt måleri till en 
alldeles egen personlig oeh mycket 
ovanlig stil. Konstnärinnan arbetar 
med en massa som hon sprutar på 
duken för att sedan forma den me
dan den stelnar. 

O Fonuninnen och djur har fängs-

V Nöhhelöv 

lat Marianne Lundin och hennes 
tavlor har rönt stort intresse bland 
många konstkritiker. Nu har konst
närinnan mycken erfarenhet inom 
sitt yrke med studierci;or till Ru

Konstnärerna Marianne Lund in och Ben le Noya omgivna av en trio 
Anderssöner fr. v. Kjell, Sl ig och Roland. 

mänien, Spanien, Fran!<rike, Engl~d, 0 Marianne Lundins väninna i Kö- O De tre manliga deltagarna, av 
Tyskland och Sc.hw~iZ bakom .. sig. penhamn Bente Noya deltar med vilka två är bröder, är också goda 
Bland h,ennes utstallningar kan nam- . ' . ' .. vänner till fru Lundin. Roland An-
nas en separat höstutställning i Mal- några olJeil_lålninga;. Hon berattar dersson kommer från Göteborg, där 
mö, samlingsutställning i Trelleborg, att hon vant kon~~111tre~erad sedan han har 4 års utbildning i slöjdför
på Falebygdens museum och Svane- barndomen, men forst pa d~ s~te eningsskolan oeh n u studerar vid 
holms slott. Många konstkärrnare har två åren har fru Noya gått m for att Valands konstskola. Han u tställer 
också egna samlingax av fru Lundin. s?"ssla med måleri på allvar. Bakon: skulpturer i järn och lättmetall som 
--'--'-==-=----=---.::.._ ____ -1 s1~ har hon konsthantver_ks~kolan ~ han svetsat till kroppar. Lättmetallen 

K?penhamn o~h på kon~.t~lbhoteket. 1 är mycket skör och därför svårarbe
Kopenhanm ar konstnannnan per- tad, berättar han, men genom övning 
manent representera~]. Tidigare har och ambition har han lyckats väl i 
hon sysslat med grafik. sina arbeten. 

/J/ 6 -
O Av de bägge bröderna Kjell och 

Stig Andersson har Kjell valt att 
ägna sig åt järnsmide och på utställ
ningen finns han representerad med 
ett flertal vackra skulpturer. Han 
har fängslats av järnets elasticitet och 
i sina skulpturer har han ofta endast 
använt ett stycke men ändå på ett 
underbaxt sätt hamrat fram rörelse 
och stämning. 

Brodern Stig ägnar sig åt måleri 
och har på ett trolskt och spännande 
sätt lyckats formgiva olika stämning-j 
ar i naturen. 



l Succe för Skurupsmässan 

Albin Karlsson, Vinslöv och Kalle Tjampad från Arlöv underhöll med 
glada låtar på Skurups marknad. 

Lanthushållsskolan 
Skurup avslutad 

~ i 

l 

• 
l 

Fr. v. Brita Andersson, Lövestad, Eva Karlsson, Veberöd och Lena 

Andersson, Malmö med en pläd i läckra färger som förfärdigats under 
kursen. 

Skurups Lanthushållsskola höll på lördagen kursavslutning under 

gemytliga former. Efter sång av eleverna talade byrådirektår Bm·tll 

Olen om Vad skall jag bli? och rektor Elisabeth Schartau redogjorde 

för kursens arbetsår. Före själva kursavslutningen hade elever, lärare 

och anhöriga bjudits på en läcker måltid. 
l 

De bästa eleverna erhöll premium Kerstin Johansson, Gun Persson, plus l 
och stipendium enligt följande: Ka- Lidbergs bokpremium. 

rrin Andersson en studievecka på Ingela Wagell utnämndes till bästa 
Såhga-Säby plus bokpremium. Maj- kamraten. 
vor .Asenryd, två premier, -Ke:r Flickorna hade också iordningställt 
stin Lodin, två premier, Miarian- en utställning över de arbeten man 
ne Andersson, Anita Assarsson, Ing- åstadkommit under kursen, vilket 
rid Jönsson, Christina Lundberg, Le-~ rönte stor uppskattning bland de an
na Andersson, Lise-Lotte Jönsson, höriga. 

Sydskåne:;.'. första stora marknad 
avverkades under helgen i Skurup. 
Marimaden blev den succe som alla 
hade väntat sig, och trots det dåliga 
vädret och den därmed upptrampa
de marknadsplatsen beräknar man 
att drygt 10.000 personer på lördags
eftermiddagen besökte mässan. Re
dan på förmiddagen hade mycket 
folk samlats, men när sedan regnet 
upphörde strömmade folk till mark
nadsplatsen. 

Tidningens fotograf, Hans Semets, 
gjorde ett svep över marknadsplat
sen och hittade bl. a. sibyllor och 
musikanter. 

Göingeslöjden med trädgårdsmöb
ler, träsmiden och hemkokta kara
meller hade nog största åtgången 
men även leksaker, fntkt, nt!lttor 
skinnvaror m. m. var åtråvärda han
delsvaror, 

--------

Lugnt bokslut 
för polisen 
Från polisen i Skurup meddelas att 

helgen varit tämligen lugn. Visst har 
man haft 5---B fyllerister, som ff;.tt 
sova ruset av sig ']:>å polisstationen, 
Några småstölder och ett och annat 
slagsmål, men det hör ju liksom till 

1 under en marknad. En del stöldell' 
kommer dock att ställas under krim! 
nalutredning. 

Trafiken i köpingen under mark
nadsdagen har flutit mycket bra, oc~ 
allmänheten har på ett föredömlig1• 
sätt respekterat de lagar och förord
ningar polisen delgivit den. 

Fin underhållning 
på Skurupsmässan 
Skurupsmässan blev som vanUgt 

en stor attraktion för den nöjes
lystna publiken i hela sydskåne un
der helgen. På lördagskvällen hade 
drygt tusentalet personer samlats 
till mässan för att lyssna till väl
sjungande Sonja Stjemqvist, som 
kvittrade i danspausen. För dans
musiken svarade Lasse Walters or
kester. 
På söndagen började festligheterna 

med att sagostunders orkester till
sammans med Skurups folkdanslag 
och dess gästade systerförening i 
Danmark marcherade genom köping
ens gator och sedan gav en uppvis
ning i Folkets Park. sagostunders or
kester höll en konsert och sedan 
var det grundskolans flickor som i 
en mycket väl genomförd gymnastik
uppvisning tjusade publiken. På 
kvällen tråddes dansen till Bob Har
ris orkester och i danspausen kunde 
den myckna publiken lyssna till fa
miljekvartetten Family Four. 



Sprintertävling för 
sportvagnar i Skurup 

Göran Norling, Skurup, i sin MGTC årsmodell -47, omgiven av sköna 

molorkvinnor: fr. v. A va Wahlgren, Skanör, Mona Andersson, Malmö, 

Ulla Johansson, Börringe, Berlha Norling, Skurup och Gunnel Almström, 
Malmö. 

MG Car Club Malmö Centre höll! MG TF; 2. P. Mauritzson, Lund, MG 

på söndag~n e~t sprint-mee~ng a~ l :fg: 3. Göran Norling, Skurup, MG 

klubbkaratar for sportvagnsforare 1 Lagtävling turist och sportvagnar: 

Sydsverige och Danmark på två oli- l. Dansk Sportvognsklub (A. Golda
lm banor i närheten av Skurup på ger B. Goldager L. Lauritzson) Au-
400 respektive 600 meter. 43 tävlatnde stin' Healy/ MGB'· 2. MGCC Malmö
hade ställt upp och tävlade i två oli- Centre (R. Nilsso~, L. Persson, C. N o
ka klasser. ren), MGB; 3. MGCC Malmö-Centre, 

Resultat : 
<BA Olsson, MGB, B. Almström, Tri
umph, B. Norman MGA). 

Klass turist- och sportvagnar: l. J. I Sydsverige finns ett stort antal 
Christensson, Bjärred, I,.otus, tid 2,38,1 sportvagnsentusiaster som i Malmö-
2. H. Eklund, Malmö, Lotus, 2.46.5; 3. Centre av MGCC på ett trivsamt sätt 
L. Almström, Malmö, Triumph, 2.46.5. får sitt intresse tillvarataget. Klub-

Klass turist- och sportvagnar - ben är den enda i Sydsverige och fi
klassiska: l. Eskil Wahlgren, Skanör, rar i år 10-årsjubileum. 

PT-kurs på Lantbruksskolan 

Gertrud Persson, Alslad med uppropslislan prickar av sina kurskamrater. 

På mändagen startade årets PT-kurs på Skurups Lantbruksskola. 
Nio pojkar och en flicka kommer under sommaren att lära sig hur 
ett lantbruksföretag arbetar och skötes och i utbildningen ingår trak
Lrkörning och rutinarbeten ifråga om dess skötsel och vård, rutin
arbeten i en ladugård, såsom maskinmjölkning, diskning, utfodring, 
utgödsling rengöring m. m. 

Undervisningen är uppdelad på 'Jnder kurstiden kommer man att 
teori, övningar och demonstrationer i fjorton dagar lära sig skogsbruk på 
samt praktiskt arbete. Vardera delen Hörby lantbruksskola och den förl upptar ungefär en tredjedel av kurs- beredande praktisk-teoretiska yrkes- 1 

l 
tiden. kursen avslutas i slutet av oktober., 

Den teoretiska dehm bedrives i ke- Eleverna: Carl-Axel Ahlert, Sve
tionssalar och på fältvandringar. I dala, Carl-Gustaf Andersson, Skurup, 
maskinläran ägnar. stort utrymme åt Thomas Bergkvist, Rydsgård, Lars-l 
lantbruksmaskinernas skötsel och Erik Christensson, Trelleborg, Per 
vård och eleverna får tillfälle att av- Edwards, Alstad, illf Kellermann, 
lägga prov för traktorkörkort Den Malmö, Gunnar Olsson, Klagstorp, 
praktiska undervisningen bedrives på Gertrud Persson, Alstad, Cecil Pen
skoljordbruket som omfattar 90 hek- saing, Alstad, Henrik Åkesson, Mal-
tar åker. m:i. 

Blå stjärnan-kurs på 
Skurups lantbruksskola 

På Skurups lantbruksskola startade på måndagen en kurs för Blå 

Stjärnan-medlemmar i Hälsingborg, Landskrona, Höganäs och Malmö. 

Det var nio flickor i 16-årsåldern som under fjorfon dagar skall lära sig 

mjölka, rengöra och utfodra nötdjuren på en gård. Alla nio, har tidigare 
gått i skolan och för många är delta deras första bekantskap med ett 

lantbruk. På bilden ses Hälsingborgsflickorna Stina Olofsson och Anita 
Nilsson bära i väg en mjölkkanna. 
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Då drev äventyret honom 
65 år senare hemlängtan 

1m 
* För 65 ·år sedan drev äventyrslystnaden 
honom- ut. Nu har han för första gången 
kommit hem till fädernegården i Dön·öd. m1 

~~~i 

.. 

:::::~::.:.;!:·:.·::~~::::!:. ~lr~~~:r~::nJ :~~n m~:::;~:;::n~:at!e::~ 
åren. Och ett vänligt välkommen fick han 
av gårdens kalvar som slickade honom bak

.jm om Öronen. 
ggf 
gm * Det är inte förrän det sista året som hem-

rige. Svenskan var det lite kärvt med de 
första dagarna, men nu går det bra. 

* Släktträff har han också varit med om. 
Ett 40-tal anförvanter mötte upp för att 
träffa ungdomskamraten som tänker fara 
hem redan till midsommar om SAS vill. 

* Sen skall han koppla av efter resan i sin 
sommarstuga vid Mississippifloden där han 
fiskar och har det skönt. Hm längtan börjat komma, understödd av dot-

1!m . tern Leita, som aldrig tidigare varit i Sve- - SIDAN FEM -
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t ' Onsdagen den lä juni 1966 

Ångpannetillverkare från USA 
möttes av högtryck i Dörröd 

Text: ROLF JOHNZON, 

foto: HANS SERNERT 

Hönseriföreståndare Sven Nilsson 
med hustru Hanna i Dörröd kan 
under några dagar glädja siå åt 

SkD att han aldrig känt någon hem

längtan till Skåne, kanske litet första 

året, men när en granne till honom 

kom tillbaka efter en Sverige-vistels~ 

i höstas och berättade att han besökt 

ett celebert besök. Det är 82-årige Larssons hembygd, lyckades dottern 

John Larsson med dottern Leita Leita övertala honom att resa. Det 

Waters som för första gången på 
65 år besöker sitt fädernesland och 
sin hembygd, John Latsson 
berättar för SkD att han för 65 år 
sedan utvandrade som 17-årig från 
Dörröd 3 till USA. Där tillbringade 
han de första tio åren som jord
bruks- och skogsarbetare rtint om 
i landet innan han tog anställning 
på en ångpasnefabrik i Illinois. 

första han gjorde var att besöka en 

yngre broder, bosatt i Ljungbyhed, 

som han aldrig tidigare sett. Natur

ligtvis blev det ett hjärtligt mottagan

de och maJ anordnade i en hast släkt

träff på Östarp gästgivaregård. Ett 

40-tal släktingar mötte upp för att 

hälsa på sin käre anförvant. 

Orsaken till flykten från hembyg- VÄL MOTTAGEN 

den den gången var äventyrslystna- D På Dörröd 3, som är hans barn

den. domshem, mottogs han ·av hönseri-

D Själva resan till Amerika den föreståndare Sven Nilsson med maka 

gången tog hela 15 dY.gn och farty- Hanna. Byggnaderna var nya, så dem 

get som han reste over med .~ar kunde han inte känna igen, men na

s':'enskt, Oskar II, med dansk be.satt- turen på gården och en del träd fanns 

nmrg som var mycket s':'år att forstå. kvar. Gårdens djur slickade gästvän-

Nu. bor John Lar5;5on 1 en hten s~ad ligt svensk-amerikanaren bakom 

20 J?il soder om Chicago och har dar öronen och visade sin uppskattning 

vant ver~sam .som form.an på äng- av besöket. John Larsson var mycket 

:pannefabriken 1 4~ år,. Foretaget som mån om att framhålla att han redan 

a~ mycket s~rt 1 sm bransch har i sin ungdom varit en trogen SkD-

cirka 200 anstallda. läsare, då denna tidning var dags-

DOTI'ERN TOG INITIATIVET tidning på gården. "Det är roligt att 
återknyta bekantskapen med SkD nu 

D Den pigge åldringen berättar för efter så många år." Tidningen är ju 
fortfarande lika intressant och läs

Vilken 
familj! 

värd, omtalar han. 

SVENSKA SPRAKET KVAR 

D Jag var litet orolig för hur det 
skulle gå med svenska språket. Det 
första året i statema talade jag en 
del svenska, men sedan dess har jag 

Skönl att vara hemma igen och läsa gamla kända tidningar lyckte 

John Larsson. 

D En häktad 19-årig snickarlärling aldrig använt mitt modersmål, berät

trån Malmö har nu åtalats som miss- tar han. Första dagen i Sverige gick förresten Larsson först vid 70-års 

tänkt för bl.a. grov stöld. Hans 45- d~t också_ mycket kn~gg~igt, men nu åldern, ~å. man . inte ford;·ade något 

årige fader har också förklarats häk- gar det fmt. Ja, det ar mte utan att sådant tidigare 1 USA. B1l har han 

tad som misstänkt för inbrott och man kan höra den skånska accenten i dock kört de senaste 40 åren. 

ynglingens moder står under åtal som ~ans .uttal också. Do.ttem däremot är 

misstänkt för stöld. fodd 1 USA och kan mte tala svenska, SOMMAREN l SOMMAR-

Snickarlärlingen sprängde natten men tycks ändå förstå och kunna STUGAN 

till den 25 maj ett kassaskåp hos en göra sig förstådd tämligen bra. D När John Larsson kommer till-

malmöfirma och kom då över bland baka till sin hemstad Kewanee kom-

annat 756 kr i kontanter. OMPRöVAR SITT KöRKORT mer han att flytta ner till sin som-

Modern misstänks för stöld av en D Trots sin höga ålder kör John marstuga vid Mississippifloden där han 

väska värd 90 kr. Väskan har sonen Larsson bil. Han har en Chevrolet kan fislca och ha det skönt. Natur

sedan fått ta hand om. Den överläm- årsmodell 1956 som haa brukar resa ligtvis är naturen där inte lika vac

nades till honom av fadern. Sonen och hälsa på sina vänner och släk- rker som försommaren i Sverige, be

misstänlcs i denna del av åtalet för tingar med i USA. I september skall l rättar han, men jag trivs där och åker l 
häleri. Sonen har enligt åtalet gjort han dock ompröva sitt körkol't igen. gärna de 10 milen dit för att kunna 

sig skyldig till. stöld i de lokaler där Det får alla åldringar göra vart tred- koppla av allt stadsjäkt under någr~J 

~n tog vaskan. je år efter fyllda 70 år. Körkor.tet tog veckor. 



Skolans rektor 
lämnar Skurup 

Rektorn för grundskolan i Sku
rup, Filip Eiderbr811lt kommer att 
lämna köpingen. Vid ett extra sam
manträde på måndagskvällen bevil-
jades han tjänstledighet för höst
terminen och vårterminen för att 
tjänstgöra vid en liknande befatt
ning i e/Il annan Skåneköping. 
skolöverstyrelsen har beviljat ho

nom tjänstledighet från Skurup för 
höstterminen och skolstyrelsen i Sku
rup har tillstyrkt hans ansökan om 
tjänstledighet. Nl väntar hah bara 
på Sö:s beviljan för vårterminen 
också innan det bär iväg norrut. Or
sakJh till förflyttningen är inte att 
jag tröttnat på Skurup, omtalar rek
tor Eiderbrant, utan jag har erbju
dits bättre villkor på min nya plats. 

Rektor Eiderbrant tillhör en mängd 
kommunala kommitteer. Förutom 
skolstyrelsen är han ledamot av 
kommunalnämnden, lönenämnden, 
industrikommitten, markförvärvs-
kommitteen där han representerade IWilll••""'"': 
folkpartiet. Strhligheterna har ofta 
varit stora och rektor Eiderbrant har 
ofta varit reservant i de olika nämn
derna och kommitteerna. 

VEMMENHÖG 
SKIVARPS sKYTTEFöRENING 

har deltagit i Svenska Dagbladets 
dy Heinr.1ark, 237 p., 2. Ivar Nilsson 
229, 3. Agne Sjöström, 227, 4. Sven 
Göransson 227, 5. Ove PedersE:-n 227. 

HAMMENHÖG 

Rektor Filip Ejderbranl, som läm
nar Skurup för tjänst på annan ort. 

Från Skurup 
Rektor Pilip Eiderbrant lämnar 

Skurup. Nyheten slog ned som en 
:Jomb i köpingen på tisdagen. För
utom sin tjänst som rektor på grund
skolan har han också varit folkpar
tiets ledamot i en mängd 'kommunala 
nämnde~· och kommitteer. Redan på 
tisdagsvkällen hade folkpartiet no
mineringsmöte inför .kommunalvalet 

Hammenhög.s kommunalfullmäktige i höst, och kunde där diskutera de 
valde till ledamot i skolbyggnads- ~rsättare. som man får välja fram 
kommitten tjänstgörande rektor vid till årsskiftet. 
kommunens skolväsen ord. ledamot i * skolstyrelsen för tiden 1966-67 Axel På grundskolan i Skurup verkar 
Nilsson, Ö. Ingelstad. det vara stor omsättning på folk. 

Till huvudman i Ingelstads-Järre- Den mycket omtyckte skolvaktmäs
stads härads sparbank valdes Man- taren slutade sin tjänst vid årsav./ 
Ered Magnusson, Ö. Ingelstad. slutningen och den utannonsera~ 

eträffande Rammenhögs ung- · 1 , ~~~~nnl:a~ss:l:st:e~nci~~p=a~.ts~en~,~o~m:_;v~i~lk~e~n~~~~. 

-~ 

ÄR DETTA EN 
~~vELOCIBIL ~~? 

Ulf Lundgren i Skurup har tillsammans med fadern ägnat sin frilid till 
all bygga ett egendomligt fordon. Om del skall kallas för cykel eller 
trampbil är en smaksak. Ulf trampar omkring i köpingen med "veloci
bil" glatt viftande med mössan medan folk ofta vänder sig om för all 
närmare "studera vidundret. När rallen kom mer på kommer det all gå ; 
ännu lättare all styra fram i trafiken berältar Ulf, som annar' lycker alt ' 

hans vidunder inte är någonting märkvärdigt. 



• 
l Stiftelsef!

Känner inte 
Skurup förvånade 
till de 5 miljonerna 

Miljonryktet i Skurup har åter fått fart efter ett uttalande av stif

telsens ordförande advokat Gunnar Gottfries. Denne förklarar att man 

inom stiftelsen aldrig diskuterat frå~an av den anledningen att man 

aldrig erbjudits att låna några femHjoner kronor. Ryktesvägen har 

han dock hört uppgifter om det påstådda lånet och stiftelsen skulle va

ra tacksam mot upphovsmannen ville träda fram och förklara saken, 

så att inte Stiftelsen kon'uner i dålig dager! 

Det hela verkar mycket komplice- j ten och skattebetalarna lär känna 

rat och SkD vill därför redogöra för bakgrunden till den över ett år gam-

hur ärendet hittills avlöpt: la historien. ---

* Vid kommunalnämndens m-

manträde den 26 april framlades att 

Stiftelsen Skurupshe111 erbjudits ett 

lån på 5 miljoner kronor men tackat 

nej till detta. 

* Stiftelsen Skurupshems styrelse 
sammanträdde den 11 maj och beslöt 
då att till kommunalnämnden över
sända ett protokollsutdrag med föl
jande lydelse: "I kommunalnämn
dens protokoll par. 150/1966 framgår 
at~ stiftelsen erbjudits ett tillgängligt 
lån å 5 miljoner kronor vilket av 
stiftelsen icke accepterats. Påståendet 
är felaktigt, och skulle innan offent-

Sandskogsvägen 
förbättras 
Stora stråket genom Sandskogen 

får just nu en förnämlig make up. 
sträckan från campingplatsen och 

fram till infarten till Saltsjobaden 
håller asfaltgänget från Armerad be
tong på att fräscha upp så omfat
tande och grundligt som möjligt. 

- Vi gör först en ny grund, fyller 
i håligheterna och därefter kommer 
den nya slitbanan på plats. · 

lighet ges åt sådana uppgifter, en för

frågan hos Stiftelsen snabbt ha klar- HAMMENH.XG 
lagt det verkliga förhållandet." V 

* Kommunalnämnden sammanträd- 4H-trakto!'kurs 

de den 31 maj och erhöll den~ skri- Under denna vecka haT 4H en trak

v.else. Ma? lade helt tyst sknvelsen torkurs med körkortsutbildning för

till handlingarna utan k_~mmentar. lagd till Haromenhögs lantbrukssko

* }'å fredag. sammantrader kommu- la. Ledare är agronom Tore Sjöberg 

nalnamnden anyo. Kommer .~an .. då och lantmästare Ake Nilbrink. På l 
a_tt besl_~:~ta reda upp denna forsmad- förmiddagarna ägrtar man sig åt trak-

~ 1 
f liga affar? .. . torkörkortsteorin, där även en del 

Il ·~ *·· Ko~unalfullml!:ktige . samman- andra deltager. På eftermiddagen de-

1 trader.mom kort. Formodhgen .. kom- lar man på gruppen, som består avi 

mer da_r n~g?.n ledamot att beg~~:~·a en 1~. p~jkar, så att hälften har teknik-l 

utredrung 1 arendet så att allmanhe- kornmg och andra delen motorlära. 

N-'gra av ungdomarna i färd med att arbeta sig fram till slutbetan. 

Betgallr~ngstävling 

·i Skurup för 4 H: are 
4 H-klubbarna runt Skurup hade på tisdagen anordnat en betgall- _ 

ringstävling vid Skurups Lantbruksskola. Ungdomarna fick gallra var 

sin bostad på 170 meter och de båda domarna instruktör Lars-Olof 

Andersson och instruktör Lars Påls~011, Skurup bedömde tid, antal 

plantor per sträckmeter, dubbelplantor och arbetsteknik 

Sista årsstämman /öl~ 
Mejeriförening 

Senare på kvällen fick så de duk

tiga gallrarna genomgå ett teoretiskt 

prov om sockerbetan och dess sjuk· 

domar. 

Skurups 
Skurups Mejeriförenings ek. för. 

höll på onsdagen sitt sista ordi
narie årsmöte på Skurups hotell 
under ordförandeskap av förening
ens ordf, rektor Gunnar Knutsson, 
Skurup. Någon gång i nästa må
nad räknar man med att fusionen 
med Skånes mejerier skall träda i 
kraft och då upphör också Skurups 
mejeriförming sin verksamhet. 

Resultat: Max. poäng 125. Klass A 

15-20 år: l. Claes-Göran Kullberg, 

102,75 p.; 2. Lars Ove Severin, 100,50; 

3. Gunnel Holmgren, 100,25; 4. Kent 

Persson, 99,25; 5. Curt-Inge Anders

son, 99,00. Klass B 11-14 år: l. Anna 

Mårtensson, 97,50; 2. Ronny Persson, 

95,75; 3. Richard Persson, 88,25; 4. Per

Eric Severin, 7 4,25. 
Tävlingsledare var Torsten Persson, 

Sjöbo och tävlingarna hölls under 
idealiska förhållanden med fint vä- 1 

. ·er och stor publik. ' 

l VEMMENHÖG 
Skivarps Rödakorskrets 

har klädinsamling under tiden 'liT ju
ni till 2 juli i Skivarps folkskola 
mellan kl 9 och 10. Kläderna skall 
vara hela och rena och även skor 
mottages dock ej högklackade. Det 
går att lämna även sämre kläder men 
dessa säljes då som lump. Den so111 
önskar vidare upplysningar kan ringa 
fru Christepsson, tel. 0411/30142. 

Av verksamhetsberättelsen fram
gick att det gångna året påverkats 
av det samarbetsavtal som träffats 
mellan Malmö Nya Mejeriförening 
Lundaortens Mejeriföreninf öster
lemnejerier, Nordöstra Skånes Meje
riförbund och Skurups Mejeri
förening. I riktlinjerna för detta av
tal har ingått en strävan att uppnå 
en mera centraliserad drift. I Sku
rup har man lagt ned tillverkningen 
av smör samt ökat t illverkningen av 
ost. K-mjölkprodukterna har inköpts 
från Malmö och Ystad. Mjölkinväg
ningen från egna leverantörer har 
utgjort 15,5 milj. kg vilket innebär 
en ökning med i runt tal 1,0 milj. kg. 

Mejeriels disponent Nils Oskar Jönsson flan kerad av vice ordf. Anton och föreningen. Nils Oskar Jönsson 

HISTORIK Andersson och ordf. rektor Gunnar Knutsson. har varit verksam i mejeriets tjärist 

Skurups Mejeriförening bild. ades d.
1 
meJ·eri"hallen kom ti"ll och man kun- sedan 19<30, då han började som elev 

2 mars 1894 och den som vid detta ökat .ostlager, större ysterilo- och bidragit till dess utveckling qch 

.1istoriska tillfälle förde klubban var. de flytta invägningen från körbanan kaler samt pressrum. utbyggnad. Han önskade så mejeri-

l d f g H B A d å t · å · · t t • åd l ets personal trivsel och arbetsro in-

an s m sman · · n ers- P ga an m P me)erle s om,omr e. VALEN om det nya företaget och avtackades 

ciOn, Bernhardsro, Skurup. En annan viktig etapp var den 

Medlemsantalet var vid starten 200 .. . . Efter revisionsberättelse och fast- i sin tur som ordförande i Skurups 

•t. Genom nedläggande av andra i som blev fardtg år 1952. De mne- ställande av balansräkningen omval-, mejeriföreni!'1g ~v Anton ~derss~n, 

bygden verkande privatmejerier steg fattade främst särskilda lokaler för des de avgående styrelseledamöter- So~berga, for .s1tt ~rbete mom for-

emellertid medlemsantalet rela- ysteriet. na och deras suppleanter för ytter- erung~n. Han overlanmad~ så blom-

tivt snabbt. Den största och mest omfattande lig<tre den tid föreningen skall ver- mor .. till rektor Knutsson I?na~ den-

Mejeriet har varit föremål för stör- , utbyggnaden påbörjades 1958 och är ka. Aven revisorerna omvaldes för ne. forklarade 1966 års ordmane års

re ombyggnader tre gånger och på ännu inte fullt färdig. Där kommer denna tid. Styrelsens ordforande G. stamma avslutad. 

samma gång har nya maskiner tagits att finnas plats for mottagaravdel- Knutsson tackade så medlemmarna, Efter mejeristämman höll Skurups 

i bruk. ning med diskmaskin, kylrum för sina styrelsekamrater och mejeriets Mejerikontrollförening årsstämma 

En viktig ombyggnad gjordes år j mjölk, tank rum, laboratorium, trans-, disponent Nils Oskar Jönsson för det och fastställde 1965 års balansrä:k-

1927 då den nya mottagningen och formatorrum, ställverk, betydligt ut- arbete man nedlagt inom företaget ning. 



Skurupsflicka 
l . 

f semester från 
hemma på 
Hollywood 

-Av ROLF JOHNZON 
Det är inte alla som blir miljonärer, bara för att de bosätter sig 

i Kalifornien, · säger Inga Persson i Skurup. Hon har sedan tre år till
baka varit bosatt i USA och är nu för första gången hemma på se
mester för att hälsa på sina föräldrar och vänner. 

Fröken Larsson arbetade de första 13 månaderna som hembiträde 
hos en mormonfamilj utanför Los Angeles med 7 barn under 6 år. 
Det var tre tvillingpar och en ensam som hon hade att passa. Nu
mera arbetar hon på ett försäkringsföretag i Hollywood som heter 
Blue Cross of Southem California. 

Försäkringsföretagen i USA är fjorton dagars semester och på det l 
många och stora, men det här ~·.r det företag jag arbetar kan man efter 
ledande inom branschen. De sociala tre års tjänst få upp till tre veckors 
förmånerna i USA är inte lika för- semester. Nu när jag är i Sverige, 
delaktiga som hemma i Sverige, utan och har arbetat i ett och halvt år 
här får man själv sörja för sina i firman, fick jag min semestervec
försäkringar och sjukhusvistelser. Jag ka. Sedan fick jag säga upp mig och 
sitter på den avdelning som t~r hand ta ny anställning i företaget när jag 
om patienternas räkningar från sjuk- kommer tillbaka. 
husen, som ofta är privata. Medicinen 
och sjukhusvistelserna går of'.:'l till 
mycket pengar, och därför är ameri
kanerna försäkrade i gruppförsäk
ringar. Fr. o. m. den l juli i år 
träder dock en ny lag i kraft som 
skall socialisera medicinen för åld
ringar över 65 år. Detta hälsas med 
stor tillfredsställelse i hela landet. 

VARDAGEN I USA 
LIK DEN SVENSKA 

Den grå vardagen i Kalifornien 
skiljer sig inte mycket från den 
svenska. Man går till arLetet på 
morgonen, har sina kaffepauser och 
middag och slutar så vid 17-tiden. 
Lördagarna är fria och då kan man 

NöJENA I KALIFORNIEN 
ÄR MANGA 

I Hollywood, som inte har något 
riktigt centrum, är det långt mellan 
nöjesarenorna men inne i Los Ange
les finns det gott om dem. I närhe
ten ligger ju också Las Vegas, som 
är berömt för sina spelhallar och 
snabbvigslar. Att gå ut som ensam 
flicka är dock ovanligt i us_·~. För 
det mesta har man någon sorts eskort 
annars kommer man inte in över
allt. Disneyland med - sin sagolika 
park är en upplevelse, som inte går 
att beskriva utan måste upplevas. 

VARFöR USA 

Inga Persson från Hollywood häl
sar på hemma hos sina föräldrar 
på Vinkelgatan i Skurup, där hon 
pysslar om trädgårdens blommor. antingen åka och bada vid stran- Ja, inte var det för att jag tröttnat 

den eller sätta sig i bilen och åka på Malmö eller Skurup, som jag res
upp i bergen. På vintern finns där te över pölen. Snarare var det väl en syenskklu?bsaftons luciafiran
snö, men nere i Hollywood har jag det att jag kände mig fri och obun- de traffade mm gamla .. a:·bets- och 
dock aldrig -sett någon snö, utan den och ville titta på hur mnni- danskamr~t från Malmotiden. Hon, 
där är det jämt varmt och skönt. skor levde i en annan världsdel Anne-Mane Erlandsson, kom fram 
Arbetsförhållanden i USA är litet som fick mig att resa. Jag har docl~ och frågade mig, vad jag gjorde i 
ru:-:norl:unda. när det ~~lleJC semester. aldrig längtat hem igen, utan ringer Hollywood. F~;rst kände jag inte ig~n 
Dar f1:nns mga fackforenmgar med mina föräldrar ibland och får på henne, met; r;tar hon pr~senterade s1g 
något mflytande utan man får rätta l så sätt upprätthålla kontakten med flyttade VI ihop och Jag skall nu 
s!~ efter arbetsgivaren. Efter ett års min hembygd. En lustig episod värd besöka .. henne~. f~räldrar i Malmö 
tJanst kan man få .. ~emq ~ez: ~n vec- a~t berä!tas är. också att jag efter l med. farska halsnmgar från Anne
ka. Efter två års tJanst bevilJas man nagra manader 1 mitt nya arbete på Mar1e. 
1----------------------------~---~...J~ Visst är Amerika ett underbart 

land, men jag vill ändå framhålla 
att Sverige är och förblir det bästa 
i världen. Banden mellan hemlandet 
och mig kommer aldrig att brista, 
slutar så Inga Persson. 



· studieutbyte 
Samarbete över gränserna, 
detta fall öresun.d, har lant
bruksskolorn a i danska Höng 
och skånska Skurup etablerat; 
när eleverna i Höngs lantbruks
skola på fredagen studerade 
Skänemejeriers kärningscentral 
i L unnarp h ade de en intensiv 
men också åtskilligt lärorik vec
ka på skolan i Skur.up bakom 
sig. Åtskilliga besök hos skåns
ka jordbrukare och på institutio
ner har man hunnit med och i 
slwrupskolan tillika trimmats 
hårt i en hel del jordbruk$pro
blem under förmiddagstimmar
nas diskussioner. 
. Senare i är är det skurups
eleverna som tar turen över Sun
det och tittar på danskt jordbruk 

T or sten Svensson, Anderslö·v, och Torvald Persson, Ma~mö, visar 

sina danska vänner Mogens Pedersen och Preben Christensen sina 

svensk a läroböclcer 1mder en rast på Skurups lantbruksskola. 

;Jj 

:; )P l• 

Ny fasad på Hassle-Bösarps kyrka 

Hassle-Bösarps kyrka firar i år 1 00-årsjubileum. Inför högtidlighelerna 
har man påbörjat en restaurering av helgedomen och hela kyrkan är 

dag inbäddad av byggnadsställningar. Meningen är att man efter 
bläs tring av ytterfasaden skall lägga på nytt puts . 

Frän attack mot skurupsrektorn 
''Övertalade skolassistent avstå" 

Dramat om tillsättandet av en skolassistent vid grundskolan i 
Skurup 1·asar vidare. Som A r b e t e t tidigare har omtalat rådde vid 

skolsty1·elsens förra sammanträde delade meningar om vem som 

borde ha befattningen. skolstyrelsen tillstyrkte en sökande, rektorn 

en annan. skolstyrelsens man har nu backat från tjänsten. Enligt 

Som motiv för sitt ställningstagan
de anger den t illtänkte skolassisten
ten "oförutsedda" familj eskäl. 

Skolstyrelsens ordförande finner 
avsägelsen egendomlig, då sökanden 
skulle ha varit mycket intresserad 
av t jänsten. Sökanclen skulle också 
efter tillsättandet ha blivit uppma
nad av rektorn att innan han be
stämde sig personligen besöka denne 
i samband med delgivningen av be
slutet. Detta hade skolstyrelseordfö
randen fått veta vid ett samtal med 
sökanden . 

Den tillsatte skolassistenten skulle 
vidare t ill skolstyrelseordföranden 
ha sagt att han vid besöket i Skurup 
fann det märkligt att han inte fick 
träffa någon av skolstyrelsens leda
möter. Han hade bara blivit före
ställd för rektorn och studierektorn 
och bli vit väl mottagen. 

skolstyrelseordföranden gör gäl
lande att ingen ledamot i styrelsen 
blev unelerrättad om den tillsatte 
assistentens besök. Assistenten skulle 
enligt uppgifter till skolstyrelseord
föranden "ha funnit omständigheter-

vad fyra av ledamöterna lät uttala i mer eller mindre förtäckta 

ordalag vid senaste sammanträdet skulle det ha berott på att rektorn 

hade Jämnat den tilltänkte skolass~tenten sådana uppgifter om för

hållandena vid Skmups-skolan att denne blev betänksam och sade 

nej till befattningen. 

na sådana, att båda blivit tveksam-~ Hr Sune Hansson anser att l fort
ma". Den andre av de båda är alltså sättningen ordföranden och v ordfö
rektorn. randen i skolstyrelsen själva bör ta 

Rektorn, Filip Eiderbrandt, vill för hand om tillsättandet av kommunala 
A r b e t e t inte göra någon kom- tj änste& vid skolan. 
mentar t ill skolstyrelseprotokollet Hr Arne Ljungkvist menar att 
och den till satte assistentens besök. skolstyrelsens beslut blir mer eller 

I protokollet menar hr Segerström mindre meningslösa om de intl! 
att även om rektorn önskade en an- verkställas lojalt. 
nan befattningshavare än den av Ordföran aen och v ordförandfi 
skolstyrelsen t illsatte var det hans skall unders "k å g .. · 8 lagliga sky l dighet att verkställa .. .0 a om n °~ av o~r1g .. 
skolstyrelsens beslut. Segerström ser sokanden vill ta skolassJstenttJans., 
allvarligt på situationen. ten. 1Annars får ny annonsering ske: 



Stolta ägai-e till v;ilvår~ade 
släktgården Stenkulla 

Av ROLF JOHNZON 

Strax söder om Skurups köping 
på väg mot Västra Vemmenhög 
Ugger den · vackra släktglh·den ste
nakulla inbäddad i lummig gröns
ka. Gården äges av syskonen El
len och Gunnar Nilsson och har 
allt sedan början av 180.0-talet gå tt 
i släktens ägo. Det var syskonen 
Nilssons farfars far som i miten av 
1830-taiet byggde upp de nuvaran
de ht.sen, av vilka ett rum fort
farande är i samma skick som 
på 1830-taiet. . 
På väggarna i salen finns allmoge

målningar i blått och vitt och tak
bården i salen är prydd med vac
kert .utsmyckade blommor. Utmed. 
väggarna står vita lång)Jänkar och 
bord, vilka också härrör sig från 
1800-talet. Fönstren i salen har fort
farande 1800-talsglas i gröna skift 
ningar. Taket · salen restaurerades 
för fyra år sedan, då man tvättade 
t~i :bjälkarna och betsade om dem. 
I ett hörn står en vacker förnick
lad glaskupol på en ekfot. Vad den 
skall användas till vet man inte. 

PORTRÄTI'DYR
BARHET 

På väggarna !;länger tavlor av för
fäder och skurupstraktens store re
formator, Ruthger Mac<Lean på Sva
neholms slott. Ett porträtt av MaeLe
an är målat av konstnären P Lind
berg och lär ha stort värde. 

De vita långbänkarna längs väggarna från 1830-talet är bara en detalj 
bland de välvill·dade fnteriörerna i släktgården Sten·kulla. 

Stolte ägare, fröken Ellen Nils
son, som är en myclcet duktig 
väverska har vävt vackra dukar 
som pryder det stilfulla hemmet. 
Man kan förstä att ägarna av ett 

så gammalt och välvårdat hem är 

stolta och med hela sitt hjärta 
försöker bevara vad man en gång 
ärvt av sina förfäder. 



TÅN·EBRO-FESTEN 
bättre än någonsin 

Kaj Kar lsson, Harry Ni lsson o ch Eric Hage nto ft visar raka spåret iill 

Tånebro festplais under midso mmarhelgen . 

Var skall · man fira midsommar i år? SkD vill ge sina läsare ett tips. 
Tånebro IF anordnar traditionsenligt midsommarfest i Tånebro på 

midsommaraftonen, midsommardagen, söndagen och onsdagen den 29 
juni. 

De senaste veckorna har man job

bat hårt för att iordningställa fest

platsen, vid gamla järnvägsstationen. 

Man har byggt ett nytt klubbhus, 
som med enkla handgrepp kan om
organiseras till försäljningsstånd, ge
nom löstagbara väggar och fönster. 
Erik Hagentoft berättar för tidningen 
att ett 20-tal man arbelat med att f å 

l iordning huset, som beräknas kosta 
cirka 13.000 kronor. Parkeringsplat
sen är iordningställd och dansbanan 

\reparerad. Förra året hade man cir-

ka 1.600 personer som besökte till
ställningen. I år väntar man si·g det 
dubbla. 

Programmet omfattar, förutom dans 
varje kväll och uppträde av Nisse 
Alroth, en gång i tiden känd fotbolls
spelare i Tånebro IF. Skurups folk
danslag medverkar på söndagen och 
varje dag kornmer man att lotta ut 
en flygtur på inträdesbiljetterna. Det 
är östergren i Viilie som skall svara l 
för flygningen. 

Väl mött i Tånebro under mid
sommarhelgen, 



Släktgård sedan 1598 utan för Skurup 

112 generationer 
har de brukat gården 

-Av ROLF JOHNZON och HANS SERNERT (foto) -
En halvmil söder om Skurup i Svenstorps socken ligger en gammal släktgård som redan år 1598 finns om

talad i jordeböckerna. Det är Persemölla var nuvarande ägare heter Erik Andersson. Han är den 12:e gene
rationen på gården och kan berätta om . gårdens historia: 

D Den äldsta jordboken i Malmöhus 
län daterar sig från 1598. I denna kan 
man läsa att Olof (0111:,) Andersson 
brukade Persemölla. Denne förste 
ägare kallade sig Oluff Andersson 
och ibland Oluff Möller (Möllare) ef
ter den vid gården befintliga vatten
kvarnen - därav namnet Persemölla. 
På gården finns en gammal släktkrö
nika som noga beskriver de säregna 
dragen och egenskaperna hos de oli
ka ägarna. 

BARSK HUSTRU 
O · Den fjärde ägaren, Bengt Persson, 
som hade gården mellan åren 1695 
och 1730 blev, heter det i krönikan, 
nämndeman, och begärde då skatte
köp på gårde/Il å tingstället i Sklvarp 
och erlade skatteskillingen 55 daler 
silvermynt, men den kungliga tåg
ordningen var då inte så snabb, ty 
köpet u tkom inte under hans livstid. 
Han hade tre söner, vilka samtliga 
gifte sig med rusthållare Sven Tuves
sons döttrar på Hassle-Bösarp nr 14. 
Om denne Sven Tuvesson omtalas 
"att han själv var medelmåttig till 
växten men hade en hustru Kristina 
(Kersti) som var. fetlagd och stark 
samt arg och häftig till lynnet". En 
gång blev hon så vred och uppretad 
på si.n beskedlige man att hon "ned
lmäppte hans byxor' och gav honom 
risslag på gumpen". Den agade man
nen utbrast: "Aj, aj låt bli mot·, jag 
är ju man i huset, det är ju skam att 
göra så med mig". Om denna krafti
ga och i sitt slag storslagna kvinna 
berättar krönikam "att hon ibla~d 
iklädde sig karlkläder satte tobakspi
pan i munnen, steg till häst och red 
ut på visiter". 

O En gång red hon upp till Svane
holros slott för att hälsa på ägaren, 
friherre Axel Gyllenstjerna, "Nitton
gryn" kallad. Hon säges ha blivit väl 
mottagen, ty vackra och manhaftiga 
kvinnor voro alltid i friherrens smak. 
Hon levde till hon blev 90 år och 
underhölls på' sistone av sina barn
barn. 

alla fåren till 2 daler/st och lammen 
till l daler/st. En tunna råg till 7 da
ler, korn till 4 daler och havre till 
2 daler. Den otröskade grödan upp
togs till sammanlagt 131 tunnor. På 
gården fanns så 16 hästar, 33 horn
boskap, 23 får, 17 lamm, 21 svin och 
grisar samt 4 gamla gäss. Jordarealen 
var 94 tunnland. 

21 BARN 
D Den närmaste ägaren var Sven 
Olsson, l som ingick äktenskap med 
Kristoffer Olssons i Simlinge dotter 
Elna, endast 18 år gammal och med 
henne hade han 21 barn, varav de 
14 första dog strax efter födseln. Då 
skänkte Sven Olsson till Svenstorps 
kyrka två stora malmstakar, varefter 
hans hustru skänkte honom '7 barn 
som alla levde och blomstrade. Han 
var mycket förmögen och hade en 
kammare cirka 5 alnar i fyrkant, vari l 
han förvarade sina penningar. Enligt 
krönikan dog han andra bröllop0da
gen på sin dotters bröllop av slagan
fall efter att en tid fått varning av 
"en hand som förde en borste mycket 
fort". 

PROCESSER 
O Nu ärvdes gården av den ende 
sonen Sven Larsson 1809-1852. lian 
sägs ha processat med grannen An
ders Ilenriksson i MunkamöBa i hela l 
15 år om mark och gränser. Under 
denna tid började man tala om torr
läggning av den då 1800 tunnland ' 
stora och grunda Näsbyholmssjön. De 
blev process mellan kvarnägarna å 
deri ena sidan och Näsbyholm å den 
andra, ett kiv som varade 20 år. 

D Sven Larsson dog 1-860 och nu 
ärvdes gården av näst yngste sonen 
Anders Svensson. Denne byggde 1867 
det nu på gården befintliga stora och 
ståtliga boningshuset, 44 alnar långt 
och 14 alnar brett. Under hans tid av
slutades processen med Näsbyholm 
och kvarnägarna vid strömmen till
erkändes vardera 3.333 kronor och 33 
öre såsom ersättning för minskad 
vattentillgång. Ar 1862 då de nya 

O När Bengt Perssons hustru dog kommunallagarna kom till stånd blev 
1741 blev boet värderat enligt följan- han Svenstorps förste ordförande i 
de taxa: en 4-årshingst 50 daler, häs- kommunalnämnd och stämma. Han 
tar från 2 till 18 år gamla från 4 till dog hastigt 1875 i hjärtslag som då-
22 daler st, 5 a 6 års gamla oxar 171 varande extra provinsialläkaren i 

1 daler, en 15 års ko till 7 daler och Skurup A. Roi!h, vid obduktionen 
16 styver, en 5-års ko till 9 å 10 daler, konstaterade. Nu ärvdes gården av 

änkan och två söner, Lars och Olof, 
av vilka den yngste senare övertog , 
gården. Det var nuvarande ägarens ' 
farfader. Mycket mer finns att läsa 
om gården och dess ägare genom ti
derna, men det sagda får vara nog 
avslutar så lantbr. Erik Andersson 
sin berättelse. 

O På gården bevaras en stor sam
ling gamla och värdefulla föremål 
allt ifrån hedenhös till våra dagar. 
En gammal källbrunn finns på går
den med gott klart vatten, oberoende 
om det är torka eller ilnte. Brunnen 
har aldrig varit utsinad. stenålders
verktyg, gamla mynt, silverbägare, 
smycken, tavlor, porslin och vävna-
1ler. 

Lantbrukare Erik Andersson på Persemölla berältar med hjälp av släkt
krönikan om sina förfäder. 



····~ .-

Söndagsutflykten till Abbekås! 
MÄSTERLIG UTSTÄLLNING'VISAS 

Text: ROLF JOHNZON 
Foto: HANS SERNERT 

Har ni inget bestämt resemål un
der - midsommar eller någon 
av sommarhelgerna skall Ni göra 
ett besök i Kåsagården i Abbekås. 
Där bor sedan nio år tillbaka rekvi
silatören fru Anna-Stina Olofsdot
ter, - känd som en av landets le
dande inom sin bransch med bl. a. 
siunarbete med Karl-Gerhard i tio 
Ar. Numera omsätter hon sina kun
skaper och fantasier i att skapa 
mode, prydnadssaker och allehan
da trevliga utsmyckade och stilre
na småsaker. 
I ett litet skånskt uthus på går

den, har hon samlat ihc.) sina kol
lektioner av blusar, hattar, blommor, 
skärbräden, väskor, schalar m. m. 
till en utställning. Hon har även 
inbjudit sina vänner Birgit Wärnlöf 
och Axel Elfstrand, en av landets 
äldsta och mest kända krukmakare 
bösatt i Sjöbo. 

MASSOR A V ENERGI 
Fru Olofsdotter berättar för SkD 

att hon har massor av energi och 
inspiration från sin teatertid som hon 
låter omsätta i privat bruk. Många 
objekt beställes från olika delar av 
la,ndet. Som princip har hon att ald
rig göra två lika saker, utan alltid 
skapa nyheter. Mycket är exkl··sivt 
och pikant €Ich passar \•äl in på 
ltets mode. 

'FINT SÄLLSKAP 
Vid SkD:s besök hälsade fru Olofs-j 

Fru Anna-Sfina Olofsdotfer hälsar välkommen till Kåsagården. 
==~============~ 

dotters syster och systerdotter på. andra ord en mycket berömd och / 
Systern är en av landets ledande skicklig familj vi träffade på i fis
färgfotografer, Kajsa Olofsdotter och kesamhället söder om landsvägen, 
dottern Anna-Karin är hemma på väl värt att gästa och studera dess l 
besök från Amerika. Det var med konst. 



Sveriges sydligaste konstnär 
firade sin 50-årsdag i midsommar 

Av ROLF JOHNZON 
Spanienfrälste skåningen Bruno Fagerlund i Smygehanm kan 

med rätta killlå sig för Sveriges sydligaste konstnär. Han bor i en 
gåmnial hansagård 400 meter öster om landets sydligaste udde, med 
en sagolik utsikt över farvattnen söder om Skåne. Vid SkD:s besök 
hos ·ftlålaren berattar han för tidningen att han bott här varje som
mar. ' Vinterhalvåret lämnar han dock Sverige och far ned till en 
llten spansk stad söder om Sevilla. 

Btuno · Fagerlund har sedan barn- några år ägnar han sig dock enbart 
donlen ·fascinerats av natuten och åt konsten och har hunnit med att 
dess skönhet och försökt återge detta sprida sina verk..-ever stora delar av 
med diffusa korttilrer sorri skapar en världen. På SkD:s fråga om han 
tjusig fantasi och romantik över studerat konst i utlandet fick vi det 
harts tavlor. ironiska svaret: "Det var en gång en 

~IG II.~ KRöGAn.E · 
Månl{a minns säkert Bruno Fager

lund $otn ki'Ögare. Han har tidigare 
varit detta dels i Skurup och dels 
hos sin syster .i Smygehamn. Sedan 

konstnär som hälsade på mig i Spa
nien. En eftermiddag var han över 
i Tanger på Nordafrikanska kusten 
och shoppade. Sedan dess står det i 
hans tidningsreferat att han studerat 
konst i England, Frankrike, Tysk
land och Afrika! - med andra ord: 
Det finns st många sätt att skaffa 
sig konstkännedom, och allt lär man 
inte genom att resa" . · 

Den skånske konstnären har dock 
deltagit i många utställningar av 
vilka "Färg och Form" i Stockholm 
1965 var den mest lyckade. Ystad, 
Jönköping och Malmö har också fått 
besök av honom. Till hösten har han 
erbj udits att ställa ut separat på 
Ystad museum och i Malmö. När det 
så börjar bli för kallt flyttar han 
ner till sydligare breddgrader. 

50 AR IGAR 
Den 50-årige konstnären, han fyll

de 50 år igår, berättar så för oss att 
han i vintras hade en utställning i 
Spanien. E tt museum skulle ha ver
nisage, men hade inga kostnärer. På 
två dagar fick han och två andra 
svenskar rama in och göra i ordning 
en samling var, som man sedan vi 
sade i flera veckor. Tavlorna blev 
mycket eftersökta, inte minst av 
amerikanare, som semestrade i Spa 
nien. 

!~::>·-. "tnö:·c n Bruno Fagerlund nju,t_e,r av Smygehuks vackra natur, som 
han se ~ <' n ale lje 



1 

Morgonpigga gräshoppor 
Skurups husmodersgymnastik star

tade på måndagsmorgonen sin som
~argymnastik redan i tidig otta på 
Idrottsplatsen. Ett trettiotal damer i ' 
olika åldrar hade samlats till idrotts- ~ 

• 
l Skurup 

platsen för att under en timma kopp
la. av med motionsgymnastik och . 
fnsk luft. Var det månne all mat 
från midsommaren som skulle bort 
så kan vi iptyga att med den energi 
~amerna hade forsvann säkert åtskil
l;_ga hekton. Man kommer nu att fort
satta med morgongymnastik varje 
m.-.mdag .. kl. 7 och alla intresserade 
halsas välkomna med i gänget. 

Morgonpigga husmödrar Skuru t ·· h.. h P ranar oga opp under ledning av 
fru Sjöslen. 

l{onsten blommar 
Känd mjölkkusk blev 

• 
l 

Några kilometer nordost om Slimminge ligger en liten by som he
tl'r Ekarp. Diir bor sedan 23 år tillbaka makarna Lindberg, Hugo 
Lindberg, som för många år sedan var känd som mjölkkusk i byg
den. Det var på den tiden man körde mjölk med hästskjuts. Numera 
är både pensionerade och har sålt ifrån de 11 tunnland man tidiga. 
re ägde runt sin gård. Ett halvt tunnland har man dock kvar och 
där håller man nu på att anlägga en vacker trädgård med terrasser 
och springbrunnar. Hugo Lindberg har ocltså sedan några år tillbaka 
sysslat litet med konst. Han gjuter i betong Qlika figurer i olika stor
Ickar som placeras ut i trädgården. Trädgårclsmöbler av fruktträd och 
ek hör också till hans arbete. 

På gården fanns en stor stenflat, mycket eftertraktade av ev, köpare, 
som hustrun tyckte illa om. Det gick Inne i stugan visar han upp spegel
ii\te att ta bort den, ty man kunde ramar och tavelramar som han själv 
inte spränga så nära boningshusen. rred hjälp av en pennkniv sirat ut. 
Hr Lindberg, beslöt då att i stället Han berättar för SkiD att han vid 
utnyttja stenfiaten för att där bygga l en blodförgiftning i foten satt sjuk
ett konstverk. skriven i över en månad. Under den

SPELMAN PA GAltDEN 
na tid kom pennkniven väl till pass. 

En sittande spelman och en ståen. MYCKE'l' AT'l' GöRA 
de kompanjon började skaJ;Jas på Dörrarna till stugan har han själv 
platsen. Först fick han gjuta en soc- gjort. Under betsäsongen arbetar bä
kel och sedan armera med trådar. doJ. makarna med gallring och hack
Gjutningen fick sedan ske i om- ning och då hinner man inte med 
gångar, där han putsade och filade sh mycket att syssla med sin hobby. 
emellan gjutningarna, Pjäserna är Söndagar och helger vill heller inte 
nu så stabila att vem som helst utan s1tta hemma, utan tar fram sin Opel 
vidare kan sitta på dem. De går hel- Rekord, årsmodell l953, och kuskar 
ler inte att flytta utan får stå där runt i bygdel!. 
även i framtiden. På gården finns Det är alltså inte många stunder 
också fåglar, giraffer och grisar. /;om man hinner ägna sig åt sin 
Trädgårdsmöblerna är gjorda av träd- t; ädgård och dess anläggningar, men 
grenar i päron, syren, äpple, al och ibland kommer dock murslev och ar
ek. Konstnären har hela tiden ut- meringstråd fram och skaparglädjen 
nyn·jat naturens former i möblerna, kan då åstadkomma underverk, som 
vilket gör att möblerna säkert äJ: sedan placeras ut på gården. 

Hugo Lindberg solar sig 

E karp 
konstnär 

sin trädgård omgiven av hund och giraff. 
l 
l 
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Sveriges sydligaste konstnär 
firade sin 50-årsdag i midsommar 

Av ROLF JOHNZON 
Sp~nienfrälste skåningen Bruno Fagerlund i Smygehanm kan 

med rätta killlå sig för Sveriges sydligaste konstnär. Han bor i en 
gåmmal hansagård 400 meter öster om landets sydligaste udde, med 
en sagolik utsikt över farvattnen söder om Skåne. Vid SkD:s besök 
hos målaren beriittar han för tidningen att han bott här varje som
mar. ' Vinterhalvåret lämnar han dock Sverige och far ned till en 
liten spansk stad söder om Sevilla. 

Bruno Fagerlund har sedan barn-några år ägnar han sig dock enbart 
donlen ·fascinerats av naturen och åt konsten och har hunnit med att 
dess skönhet och försökt återge detta sprida sina verkAiver stora delar av 
med diffusa kontmer som skapar en världen. På SkD:s fråga om han 
tjusig fantasi och romantik över studerat konst i utlandet fick vi det 
hans tavlor. ironiska svaret: "Det var en gång en 

TIDIG 1\ IU: KRöGA:R.E · 
Mån~a minns säkert Btuno Fager

lund ~om ktogare. Han har tidigare 
varit dettl!. dels i Skurup och dels 
hos sin syster ,i Smygehamn. Sedan 

konstnär som hälsade på mig i Spa
nien. En eftermiddag var han över 
i Tanger på Nordafrikanska kusten 
och shoppade. Sedan dess står det i 
hans tidningsreferat att han studerat 
konst i England, Frankrike, Tysk
land och Afrika! - med andra ord: 
Det finns sf- många sätt att skaffa 
sig konstkännedom, och allt lär man 
inte genom att resa". · 

Den skånske konstnären har dock 
deltagit i många utställningar av 
vilka "Färg och Form" i Stockholm 
1965 var den mest lyckade. Ystad, 
Jönköping och Malmö har också fått 
besök av honom. Till hösten har han 
erbjudits att ställa ut separat på 
Ystad museum och i Malmö. När det 
så börjar bli för kallt flyttar han 
ner till sydligare breddgrader. 

50 ÄR IGÅR 
Den 50-årige konstnären, han fyll

de 50 å1· igår, berättar så för oss att 
han i vintras hade en utställning i 
Spanien. Et t museum skulle ha ver
nisage, men hade inga kostnärer. På 
två dagar fick han och två andra 
svenskar rama in och göra i ordning 
en samling var, som man sedan vi
sade i flera veckor. Tavlorna blev 
mycket eftersökta, inte minst av 
amerikanare, som semestrade i Spa 
nien. 

! ~::>·-.~tnä :· li' n Bruno Fagerlund njuter av Smygehuks vackra natur, som 
han se ' ' .. • · '' n at e l je 



Ammo niakmyllare av dansk typ i arbete. Arbetsbredden på ekipagen är 4,60 meter. 

Skånska aninioniakförsök 

lovar gott för framtiden 
Agr ALF BJELKE-HOLTERMANN, Skurup 

Det mycket sena och i flera perioder 

uppdelade vårbruket i Skåne, gav ur 

många synpunkter en olycklig start för 

flytande ammoniak som kväveg-ödselmedel 

i praktisk skala. Men det har också på 

samma gång gjort det möjlig-t att prova 

ammoniaken under synnerligen svåra om

ständigheter, där man ställts inför pro-

blem som inte inträffar under normala 

förhållanden. 
Den areal som under våren gödslats med 

flytande ammoniak i Malmöhus län upp

går till c :a 750 ha, företrädesvis inom 
Vemmenhögs och Ljunits-Herrestads hä
rader samt spridda arealer från Alnarp i 
väst och Österlen i öst. Dessutom har en 
del försök av olika karaktär lagts inom 
nämnda område. 

1 
Den tekniska utrustning som fö-j riktiga lönsamheten med arrunoniak. 

l 

reträdesvis har använts, var den från 

1 

En annan typ av nedmyllare som 

år 1965 inom samma område pröva- också kommit till användning var 

de danska ammoniaksmyllaren med av amerikanskt w·sprunr och med 

arbetsbredd 4,60 m. Till skillnad från arbetsbredden 5,70 m och en behålla-~ 

föregående år placerades ammoniak- re rymmande ca 640 kg. Detta aggre

behållaren, innehållande ca 230 kg gat bogserades av en traktor på ca 

(motsvarande ca 1.600 kg kalksalpe- 70 hk och uppnådde i praktisk drift 

l 
0 OLIKA GRöDOR 

De erfarenheter man har från Dan
mark visar att man i första hand 
borde tillföra flytande ammoni;~k fö
r" sådden. Här i Skåne var man re
dan från början inställd på att om 
ammoniaken inte kunde_ tillföras oli
: J. grödor vid olika tidpunkter, så 
slfulle dess användningsområde vara 
för begränsat. Både i försök och i 
praktisk gödsling har därför ammo
niak tillförts vid olika tidpunkter: 
Före sådu, vid sådd och efter sådd 
·under olika utvecklingsstadier till 
följande grödor: Höstraps, höstvete, 
sockerbetor, vårvete, korn. I de höst
sådda grödorna är det av synnerlig 
Vikt att ammoniaken myllas ned till
räckligt djupt så den i marken bil
dade ammoniaksträngen - som har 
ett pH-värde på 10-12, och sålunda 
har direkt skadlig inverkan på röt
terna - inte kommer i direkt kon
takt med grödan. Typiska tecken på 
sådan skadlig verkan har man un
der våren fått fram vid grund myll
ning. I de vårsådda grödorna tycks 
resultatet av myllningen vara prak
tiskt taget oberoende av tidpunkten. 

ter) _på kultivatorn, som därigenom c<> 4 ha per timma. Denna stora av- Till och med vårv~te med dålig be-

blev ca 500 kg tyngre. Detta med- verkning berodde i första hand på stockningsförmåga har repat sig royc

förde att den avverkning man be- a' , nedmyllaren var försedd med sto- ke~ bra, trots till synes påtagliga ska-

• ~~ . 
räknade på grundval av föregaende ra gmnrnihj:tl som bjöd mycket li- Experiment tyder på att om man 

lärs erfarenheter in t~ höll sträck. Kul- tet rullningsmotstånd. Båda här sprider ammoniak före ~ådden och 

l tivatorn var för ändamålet utrustad r.änmda aggregat' gjorde ett ur göds- av någon anledning bearbetar jor

lingssynpunkt mycket gott arbete och der. mycket djupt efteråt (ned till 

med mycket små bärhjul av järn, bör efter en del justeringar vara 15--16 cm djup) så uppstår en del 

som ofta föste jord framför sig så att vä. lämpade för våra behov. skador på plantorna. Detta kan för-l 

dragkraftsbehovet steg avsevärt. 1----- ------------__JJI klaras med att relativt stora kon-1 

På grund av detta fick man tyvärr centrationer ammoniak kommit i di- l 
nkt kontakt med det groende fröet. l 

ofta se spridning med dessa aggre- 1 Arets resultat är det ännu för tidigt 

gat som ej utfördes till det rätta l att uttala sig om, men de grödor som 

djupet (ca 16 cm) utan betydligt gödslats med ammoniak visade i bör-
ja.Tl av juni påtagligt bättre utseende 

grundare. Att så skedde berodde i än grödor gödslade med kalksalpe-

första hand på för dåliga kunska- ter. Detta var också att vänta, då 

per om ammoniakens fysikaliska = -.oniaken p. g. a. sättet att pla-1 

egenskaper och det sätt på vilket cera gödselmedlet under växten ger j 
tydliga utslag på ett tidigt stadium. 

den bindes i marken. Här är det Detta sätt ger naturligtvis också kla-

nödvändigt med mera information. 

1 

ra. fördelar under torra vårar och 

Ovan nämnda agg:egat bogserades av forsomrar. 

traktorer på ca 55 hk och hade en 
kapacitet på 1,75 ha per timma, vil- : O SAMMANFA'ITNING 

ket är för litet för att uppnå den Trots den svåra våren har ammo
niak · kunnat tillföras grödorna un
der mera än fyra veckor, vilket vi
sar att det finnes tekniska möjlighe
t.,. att fullfölja en praktisk göds
ling under våren. Samtliga tidpunk
ter fö1· ned."'Ilyllning visar mycket go
da utslag enlig~ den besiktning man 
gjort på detta tidiga stadimn. 



De händer 
i avdelnJngen 

Rydsgård 
har fin 
program· 
tradition 

Drygt en mil norr om Y stad 
upp på sluttningen av Romel
åsen ligger Rydsgård. Bygden 
är typisk för Skåne. Starkt ku
perat med en mängd gårdar 
utspridda bland pilalh~er och 
bokskogar. Naturligtvis finns 
här också en CUF-avdelning; 
den bildades 1~29 och har se
dan dess varit en av de mest 
framträdande i hela Skåne. I 
dag har avdelningen cirka 170 
medlemmar och ordförande är 
Rolf Hansson. Tillsammans 
med styrelsekamraterna Jan 
Svensson, Stig-Allan Svensson, 
Ann-Louise Mårtensson, Maj
Britt Jönsson, kassaförvaltaren 
Göran Larsson, tävlingsledaren 
Nils-Åke Andersson, pro
gramledaren Kerstiri Hansson 
och Ulla Hansson kan Rolf 
hålla verksamheten i gång bra. 

Rydsgårds avdelning har 
gjort sig känd för sin fi
na program,verksamhet. Exem
pelvis minns CUF -Sverige hur 
söta K):istin Andersson-Färdig 
sjöng sig till en talangträff
seger vid fjolårets riksfinal i 
Gävle. Lika söta Kerstin 
Hansson ackompanjerade på 
ett fint sätt l):ristin. Aret in
nan var Rydsgårdsamatörerna 
södra zoneps ,'representanter i 
programtävlingen Spel-upp 
med riksfinal i Uddevalla. 

Att programtraditionen förs 
vidare kan man vara förvis
sad om. Var je år sätter man 
upp en kabare och spelar upp 
vid avdelnipgens julfest. Det 
är för övrigt en eftertraktad 
programgrupp i vida kretsar, 

Rydsgårdsordf. Rolf Hansson 
ackompanjeras av tävlingsleda
ren Britt-Marie Mårtensson in
för sommarens verksamhet. 

långt utanför skånegränsen. 
Tävlingvserksamheten är 

också livlig. Uppslagen har va
rit många i tävlingssamman
hang. Förutom de årliga riks
tävlingarna ser tävlingsledarna 
till att medlemmarna f~r visa 
sina färdigheter på en mängd 
andra områden. 

Varje år ordnas en hem
bygdsfest tillsammans med 
Rydsgårds AlF på idrottsplat
sen. Då sviker ingen medlem 
det stora funktionärsgänget 
som måste vara igång för att 
allt ska gå i lås. 

Nyblivne distriktsordföran
den Sven-Bertil Persson har 
tidigare varit verksam som av
delningsordförande och poli
tisk ledare i avdelningen och 
håller fortfarande en god kon
takt med dess arbete. 

Sparklubbsverksamheten är 
mycket livlig och i Harald 
Jönsson har avdelningen fun
nit en , mycket duktig ledare. 
Under 1965 sparade man till
sammans över 20.000 kr. Se
dan början på 60-tal~t har 
Rydsgård en egen medlemstid
ning - Medlemsposten - med 
Nils-Åke Andersson är ansva
rig utgivare för närvarande, 
som kommer åtta nummer per 
år och delas ut gratis till alla 
medlemmar. 

I Medlemsposten får Ryds
gårds-CDF-arna skriva och 

(Forts. på nästa sid.) 

Naturligtvis måste det firas - distriktsordföranden är ju en 
Rydsgårds-medlem. Sven-Bertil Persson bjuds p.§ kaffe a~ Inga
May Severin, ·Britt-Marie Mårtensson inför sommarens verksamhet. 

KAMRERSSKIFTE I SKURUP 

Claes Knutsson som lämnar kamrerssto len ti ll Sten Erik Fredriksson ,vid 
halvårsskiftet på Jordbrukskassa n i Skurup. 

På J ordbrukskassan i Skurup ä r det kamrersskifte vid hlilvårsskif
tet. Claes Knutsson, som varit dä r sedankontoret startades, slut ar 
då sin tjänst och kommer i fortssättningen att göra boutredningar, 
bouppteckningar, fastighetsköp, bokföring och deklarinshjälp åt bygden 
i egen regi. H311l avtackades vid ett styrelsesammanträde på tisdagen 
och erhöll ett solur som tack för s In tid som kamrer i Skurup. 

Hans efterträdare Sten-Erik Fred- ' 
riksson, 46 år, kommer närmast från 
Eslöv där han arbetat på Skånska 
Lllntmännens Centralförening. Tidi
gare var han anställd på Otto J . Ols
son och son i Hammenhög. Han är Skurups pastorat 
gift och underhandlar nu om fastig- Domkapitlet har förordnat kyrko-

adjunkt Tord Månsson att under sehet i köpingen för att kunna flytta mester för kyrkoherde Gunnar Wal
hit sin familj. Barnen går på läro- lin den 1- 31 juli såsom vice pastor 
verket i Et:löv. uppehålla kyrkoherdetjänsten i Sku-

Arbetet på Jordbrukskassan verkar l)UPS pastorat. 
intressant och roligt, säger han till Skolchefen rektor Filip Eiderbrant 
SkD. Givetvis kommer de ljusa och meddelar till tidningens redaktion 
trevliga lokalerna att stimulera till att han kommer att avflytta från 

Skurup den 5 juli till Osby. Han 
L_et_t_b~ra=ar=b"'e"'te,·~--------,l kommer där att upprätthålla en lik

nande befattning på Osby Samskola. 
Det rykte som spridits i köpingen 

att han skulle stanna ytterligare en 
månad kan därmed avfärdas. 

Rydsgårds pensionärsförening 
hade på tisdagen sommarutflykt med 
ett 35-tal medlemmar. Färden gick l 
bussar över det sommarfagra Krage
holm vid Fyledalen: Vid Övedsklos
ter gjordes uppehåll för att bese 
slottet och trädgården. Sedan fort
satte man till Ringsjön där matsäc
karna kom fram och smakade gott. 
Bosjöklosters slott och kyrka besök
tes så och den vackra trädgården 
besågs. Trots det ostadiga vä~ret var 
humöret på toppen och man under 

l höll varandra med allsång, . 

Kviga bortförd? 
Lantbr. Egon Larsson i Skottarp 

meddelar att han blivit av med en 
kviga. Enl. uppgift skall djuret h a 
transporterats bort med lastbil nå
gon gång under natten måndag-tis
dag. Polisen är inkopplad på fallet, 



Av ROLF JOHNZONoch HANS SERN!ERT foto 
l År 1888 den 4 september godkändes på kommunalstämma i Skurups 
socken reglemente och ordningsregler för Skurups fattiggård nr 1 
Sandåkra 1:4 mtl, 29 tunnland jord och med en rätt stor torvmosse. 
Detta inköptes för 20.300 kronor och då fattiggården stod färdig att 
tagas i bruk den l juli 1889 kostade det hela med yttre och inre in
ventarier 27.100 kronor. Anstalten rymde 30 hjon, men i starten fanns 
endast plats för 21. Sex barn var b ortackorderade och 10 personer er
höll tillfälligt understöd. Förste f ö reståndare var N. P. Möller och 
hans hustru, som erhöll 300 kronor i kontant lön, Utgifterna för 
fattiggården var tillsammans 3.500 kronor om året. 

Vid ett besök på fattiggården i dag 
kan man fortfarande se hur det såg 
ut för 7(}-80 år sedan. Huset är myc
ket välvårdat och är numera lager
utrymme för lantbruksmaskiner, men 
ett av rummen, det rum som använ
des för sinnessjuka, finns kvar. I 
dörrarna till detta rum finns matluc
kor, så att föreståndaren skulle slip
pa gå in till dem. Ett annat rum, 
badrum, är försett med en dörr med 
fönster och galler så att man kunde 
se de badande. För alla fönster var 
förr galler och golven var cemente
rade. 

F. lantbr. N i l s J ö n s s o n berät
tar för tidningen att fattiggården i 
Sandåkra nog tillhörde de förnämsta 
i bygden på den tiden. Det fanns 
platser där det var mycket sämre 
ställt för de fattiga och åldringarna. 
Visst levde de ett fruktansvärt mis
serahelt liv, med mycket hårt arbete 

Rydsgård 

i jordbruket och kvinnorna i hus
hållet. Bostäderna var efter dagens 
förhållanden ogynnsamma. Man bod
de flera stycken i varje rum, och 
även småbarn fick bo där. Män och 
kvinnor skilde man åt och de sin
nessjuka fick bo i särskilda celler, 
med galler för fönstren. 

BRA MAT 
Maten var bra på den tid Mäller 

var föreståndare för fattiggården, 
men sedan försämrades den. Kom
munen var då mycket större än Sku
rups ~~eken är i dag, då även Jans
torp och Kagehärad tillhörde. Där
ifrån kom många hjon till Sandåk
ra. Hygien-en var det si och så med. 
Man hade ett träkar med kran där 1 

flera personer på en gång kunde ba
da. 

Varför man lade fattiggården långt 
ute i en mosse, litet avskilt från an
r an bebyggelse, berodde nog på att 
detta ställe var billigast. Man hade 
funderingar att köpa Hyltaskog i 
Sandåkra, men det ställde sig då för 
dyrt. Fattiggården i Sandåkra upp
hörde i slutet av 1920-talet då det 

utfärd för alla, född 1896 eller tidi- södra ålderdomshemmet i Skurup 
gare, bosatta i Viilie och örsjö för- blev färdigt, och sedan dess har det 
samlingar, anordnas, torsdagen den E>ndast använts som bostad eller häst-

14 juli kl. 13.00. s:all. • . d . b ... 
Anmälan senast söndagen den :;.o På garden · uppfor e~ 1 .. orJ an av 

'uli fll ·· tgå den eller följande 11900-talet ei_~; ny tvåvårungs!anga med 
J 1 pras r 19 rum, dar man lat hJonen bo. 
tel. 440 30, ~O 35, 462 54, 442 61, 440 40. I dag bebos endast den södra delen 

Kyrkliga Syföreningen. av nedersta våningen. För övrigt är 

Nu börjar o 
'Var 

BE 
Rekordlåga priser!!! 

Ni kommer att göra 

JÄTTE-FYND 
KLÄNNINGAR från 19:50. 

YLLE· o. POPUNKAPPOR från 2l'h -· 

JACKOR i flick o. dam till drömpriser! LANGBYXOR, 
bomull o. elasta, jättebilligt! BADDRÄKTER, JUMPERS, BH 

och massor med andra textilvaror slumpas bort! 

STUVAR 
Oms. tillkommer 

Faltiggården som den ser ut i dag. Till vänsler ligger gamla fattighuset, 
den äldsta byggnaden, och i millen syns tvåvåningslängan med de 

19 rummen. 

det er; upplagsplats för halm. På l j er bilarna. Södra längan, det första 
gården har två ynglingar startat en fattighuset på gården, är nu upp
bilreparationsverkstad. M:an köper in lagsplats för lantbruksmaskiner och 
gamla bilar, rustar upp dem och säl- tvättstuga. === / 



Fattigvård vid sekelskiftet l 
i_dag maskinupplag och verkstad 1 

~m~i~~9a'-1!!@J 
~tartar 1 

MANDAG • 
stor 

REALISATIONEN 
börjar måndagen den 4 juli 

Massor av fynd till bottenpriser 

MARTA-BODEN 
SKURUP - Tel. 404 34 

V åra billiga R E A • dagar 
börjar måndagen den 4/7 t. o. m. den 16/7 

20 o/o. rabatt på alla varor 
OBS.! ÄVEN ARBETSKLÄDER 

En del utgående varor extra billigt. 

OBS.! Vi undanhänger gärna ~ M~~~- · 
plagg för senare hämtning mot ~/ll.~t:::l'lc'J'"" 

liten handpenning. \.... 5KURUP KLAqER z~~"2() 
' 

l. A. LJUNGBERGs EFTR. 
SKURUP - Tel. 400 87. 

IOalm~1~~9a$1net 
~tartar 1 

MANDAG • 

!!!MASSOR AV FYND!!! 



~ -!5 Fin bågskyttetrio. Fr. v. : Horst Keesmehl, Arne Ljungqvist, Skurup och Gunnar A splycke, Malmö Si - " " " .. .. 
" ~ 

ii L,iungqvz·st ao tta poa··ng i~ 
~ J ~ .. .. 
" -
Il från världsrekordet! ll, 
.. 
55 :: 
ii 
55 .. 
:: .. 
n :: 
55 .. 
:: .. 
:: .. e: .. :: 
n .. 

Av ROLF JOHNZON 

Arne Ljungqvist, Skurups 
Bågskytteklubb, har under helg-
en varit ytterst nära att för
bättra världsrekordet i bågskyt
te efter att ha nått 1.164 poäng. 
Världsrekordet, som innehas av 
en finne, lyder på 1.172 poäng. 
Resultatet nåddes vid skurups
föreningens årligen återkom
mande tävling "Skåneträffen" 
som denna gång hade interrta
tionell prägel. Ett lag från Öst
tyskland var inbjudet, och med 
Arne Ljungqvists inspiration 
lyckades tysken Horst Keesmehl 
förbättra det tyska rekordet på 
70 meter från 274 poäng till 285 
poäng. 

Täv lingama hölls i ett strålan
de väder med ett trettiotal täv
lande, varav en sjättedel var 
damer. Svenska bågskytteför- · 
bundets ordf. Lars Ekengren, 
Stockholm var tävlingsledare 
och kommunalfullmäktiges ordf. 
i Skurup Börje Linden förrät
tade prisutdelningen. 

RESULTAT: 

Herrar: 
Klass A: l) Arne Ljungqvist, 

Skurup 1.164 p, 2) Gunnar Asp-, 
lycke, Gripen 1.091 p, 3) Tage 
Stener, Falkenberg 1.073 p, 4) 
Holst Keesmehl, Tyskland 1.()1)8 
p (en poäng under tyska re 
kordet). 

Klass B: l) Sven Lindahl, 
Skurup 1.004 p. 

Klass C: D Lennart Ljung
gren, Falkenberg 970 p. 

Damer: 
Klass B: l) Anja Säppä, Sve

dala 1.011 p . 
1 Klass C: l) Hillevi Olsson, BK 
Gripen 815 p. 

Lagtävlingen: l) Skurups BK 
3.130 p. 

Efter tävlingarna inbjöds tys
karna till samkväm på Svane
halms slott av värdföreningen 
Skurups BK och fullmäktige
ordf. Linden hälsade dem väl 
komna tillbaka till Skurup. 

Tyskarna tackade för inbju
dan och tackade arrangörerna 
för den lyckade tävlingen . 

ii •••••••••••••••••••••••••••••••••••••I!Jalf••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••11•••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ········································································································---- .... 



CUF -are från Bientarp vann 
tävli!}g i rattmästerskap 

Segraren Göran Holst, Blentarps CUF och tvåan Leif Andersson, Rydsgårds CUF 
Rydsgårds och Skårbys CUF-av- Resultat: l) Arne Holst, Blentarps 444 4,35. Arne Holst kanuner att gå delningar har tillsammans med CUF, Saab 3 min. 41 sek., 2) Leif vidare till . distriktsfin<tlen och segKnic.karp.~ I?-otorkll:lbb .. ~ordnat ut- At;dersson, Hydsgårds CU~? Saab, rare där går sedan vidare till riks-ta[{nmgstavhng 1 nkstavlmgen ratt- 3,43, 3) Bertil Bengtsson, Eslov CUF, f 1 k tt hålla d 

l
' mästerskap. Nitton deltagare ställde Opel Rekord 4,13, 4) Rolf Hansson, ma en som .ommer ~ s un ~r upp i tävlingen som hölls under ett Rydsgårds CUF, Volvo Amazon 4,35, sommaren, dar de basta från Va.TJe gynnsamt väder. 5) Bengt Andersson, Rydsgård, PV distrikt inom hela låndet deltager: 
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Svaneholmstinget 

Lotterna Anne Marie Ekelund, Majken Brink, Britt Magnusson, Guv01' 

Andersson samt Evy Nilsson, samtliga frå.n Anderslöv, stod för terve

ringen i slottsparken. 

Gymnasti<ktruppen Malmöflickornas 
framträdande på söndagen va<r en av 
de mest uppskattade programpunk
terna vid årets Svaneholmsting. Upp
emot 2.000 personer beskådade de 
S"kiclkliga iliekornas uppvisning, som 
omfattade bl a barr och bollekar. 
Festligheterna börja'de redan på !ör-

l dagen med dans i slottsparken som 
samlade ungefär 800 danslystna. Sön-

dagens evenemang inrleddes med en 
rkonsert av Trellebmgs ABF -orkester, 
som gjorde en strålande insats. Där. 
efter höll :fil dr John Nihlen, Lund, 
ett intressant föredrll'g om naturvård 

i atomåldern. 
På kvällen avslutades tinget för 

denna gång med ett traditionsenli-gt 

fyrverkeri vid Svansjön 



- Ja.g ha.r fått en bättre befa.ttning i Osby. Det är främsta. a.ntedningen 
titt a.tt ja.g jtyttCLr, inte det sena.stet årets stridigheter inom Skurups skot-

väsen, jörsäkra.r rektor Filip Eiderbra.ndt. l. 

SKURUPSREKTORN AR BESVIKEN 
PA SINA EGNA I FOLKPARTIET 

- Nog tas det väl så här i Skurup, och det är rätt 
naturligt, men det är inte främst det senaste årets stri
digheter inom skolväsendet här i Skurup, som ligger 
bakom att jag nu flyttar till samskolan i Osby. Det är 

helt enkelt det att jag har erbjudits en bättre befatt
ning, ett vikariatslöneförordnande som nog kommer 
att sträcka sig över minst fem år, fast jag bara har sökt 
och fått tjänstledighet för ett år. 

Skurups grundskolas chefstjänste
man de senaste 11 åren, rektor Filip 
Eiderbrandt, gör denna försäkran 
när han nu flyttar till Osby, och till
lägger att flyttningen också motive
ras av hans principiella uppfattning 
om nödvändigheten av människans 
förnyelse var helst hon har sin upp
gift, om vikten av rörlighet inom 
skolans värld, inom det kommunala 
livet, inom samhällslivet överhuvud
taget. 

- Jag har fått vara med om att 
bygga upp grundskolan i Skurup, I 
fortsättningen hade det kanske mest 
känts som rutin, jag hade riskerat 
att gro fast. Det är sådant man måste 
akta sig för. 

Ta t ex en sådan inrättning som 
Läroverlislärarnas riksförbund. Där 
måste ständigt en tredjedel av för
troendemännen vara Icke ordinarie 
lärare under 30 år. Följden blir en 
ständig förnyelse av ungdomar "di
rekt från Lund" i det här fallet. 
Tänk om partierna gick in för samrna 
sak i nämnder och styrelser, att en 
tredjedel av ledamöterna ständigt 
skulle vara nytt folk? Hur skulle inte 
det vitalisera debatten? 

ORDENTUG 
AVSKEDSSALUT'' 

Elderbrandt återvänder, men bara 
helt kort, till bråket mellan Skurupe 
skolledare, tjänstemän såväl som ·l kommunala befattningshavare, med 

en poli3anmälan mot skolstyrelsens 
ordförande för ändringar i lönelistor 
och i redan justerade protokoll som 
kulmen. 

- Det är saker som jag i egenskap 
av tjänsteman inte får säga mycket 
om i nuläget. Men så mycket vågar 
jag väl orda som att jag fick en or
dentlig avskedssal ut när skolstyrel
sens ordförande som kommunal full
mäktige fick stä upp och tala för sitt 
utan risk för att bli motsagd. Nåja, 
vad som har sagts och kommer att 
sägas får stå för vederbörandes egen 
räkning, tids nog visar det sig väl 
vem som har rätt. 

Som kommunalman är Filip Eider
brandt om inte bitter så besviken på 
sina egna i Slmrup, folkpartisterna, 
som med en kupp försökte göra hon
om till en död man i kommunalpoli
tiken men inte lyckades helt. Att han 
tillsammans med en annan pingst
vän degraderades till suppleant i 
kommunalnämnden har han svårt för 
att kalla en tillfällighet, men annars 
vill man väl inte tro Folkpartiet om 
något sådant att just det partiet låter 
politisk hänsyn avgöra? Besviken är 
han på de borgerliga över huvud ta
get i Skurup: för mycket konserva
tivt tänkande, för många bromsar på 

Det är egentligen bara de båda se
naste åren som jag har sysslat med 
kommunalpolitil<cn i Sl<urup. Det var 
när jag som skolplanerare kom i be
röring med även andra samhällsfrå
gor och märkte stagnationstendensen 
som jag beslöt att försöka göra mitt 
för att vända trenden åt andra hål
let. För nog skall det vara onödigt 
med en sådan utveckling åt fel håll 
i ett samhälle intill det sjudande 
Örestad? ' 

- Det var sen dåvarande folkparti
crdföranden Julius Carlsson och jag 
inför kommunalvalet 1962 hade mo
tionerat om bildandet av ett kom
munalt investeringsbolag, som det 
blev en utredning och ett förslag om 
det sedermera bildade Skurups Indu
strifastigheter AB. Jag tog l den ve
van ocl<så upp tanken på ett sim
hallsbad i Skurup - en utopisk 
tanke skällde man l Folkpartiet. I 
dag !åter det inte så. Nu är det bara 
frågan var simhallsbadet Järnpligast 
kan läggas in i investeringsplanen. 
Intressant är det att se hur tanke
gångar som ansågs förvirrade bara 
för några år sedan i dag accepteras 
av hela köpingen. 

KVAR SOM SUPPLEANT 
utvecklingen, för litet hänsyn till att Bra två månader efter det att 
kommunalpolitiken är till för alla, jag hade kommit in i kommunal
att mer än en liten klick måste få nämnden 1964 åkte jag ut genom en 
bestämma. kupp av "mina egna", förmodligen 

- stämmer det att rektorn har 
haft kontakter med KDS? 

- Jo då, det stämmer, men jag har 
aldrig tagit några initiativ för att få 
KDS etablerat i Skurup, Allt vad 
som härvidlag har förekommit från 
min sida, har jag öppet och ärligt 
talat om för folkpaitiledningen. 

SKOLNING, FöRNYELSE 

De närmaste åren släpper Filip 
Eiderbrandt helt politiken liksom sitt 
fackliga arbete för att med all kraft 
lmnna ägna sig åt sina nya uppgifter 
som skolchef i Osby, Rent allmänt 
om kommunalpolitiken vill han ha 
sagt att han finner det kommunala 
självstyret väsentligt men att )llan 
måste vara uppmärksam på att det 
som var gångbart i går inte är det i 
dag. Den 'uppmärksamheten rekom
menderar han också vissa kommu
nalmän i Skurup ... 

- Kommunalpolitiken i dag Jn·äver 
så mycket mera tid än förr och verk
ligt kvalificerat folk, väl insatta i 
den moderna samhällsapparatens 
uppbyggnad och funktion, samman
fattar han. - Det krävs skolning, 
det krävs, som jag har sagt tidigare, 
en förnyelse, en rörlighet, allt det 
som fordras för att föreag i dag skall 
kunna kklara sig. Och vad är för
resten en nutida kommunal förvalt
ning om inte ett modernt företag? 

- Det är ett tänkande man möter folk som var (och är) rädda för de Projicerat inte minst på Skurup 
särskilt bland de äldre borgerliga, vi djärva initiativen och den snabba vill rektor Eide~·brandt ha bort de 
yngre kommunalmän har kunnat utvecklingen. SällS.kap .fick ja~ med per~onhga relatiOnernas betydelse, 
samarbeta över , partigränserna. Det en annan pingstvan, VIlket bor på-1 hitbils en av komm~nalpohtil<ens 
är väl därför som jag har blivit be-l pekas för den som vi!! tollm saken l storsta svagheter •. en ha!rlsko på. ett skylld för att stötta socialdemokra- på sitt sätt. Kvar blev jag som supp- effektivt arbete bli samhalleta basta. l temas politik när det rätteligen är så leant i kommunalnämnden även om Battre l<ommunal.a mfo.rmatl,?ner bli 
att de för den politik jag gillar. I jag aldrig har blivit kallad. Dock har j pressen ar ocks? onskvarda, tal~. om l varje fall här i Skurup . tillägger jag stannat som suppleant, och det allt .~om kan sagas, det står ju andå 
Eiderbrandt. ' med gott samvete, försäkrar jag. att läsa i protokollen.' 



., 
SI(OLCHEFEN I SI(URUP 

LÄMNAR POLITII(EN FÖR GOTT ••• 
Av ROLF JOHNZON 

* Skolchefen vid grundskolan * i Skurup, rektor Filip Eiderbrant * har inför flyttningen från kö* pingen på en presskOillferens in* formerat om varför han flyttar, * samt hans synpunkter på de de* hatter och dispyter som förekom* mit i pressen de senaste veckor* na. 

- Jag har inte hoppat av på grund 
av några omständigheter, omtalar 
han, utan blivit erbjuden en tjänst 
på annan ort med sådana villkor att 
jag inte kunde tacka nej. (Han flyt
tar i dag till Osby för att där bli 
skolchef för samskolan). Det är en 
vikarierande tjänst som brukar va
ra i 5 år, omtalar han. Allt har 
dock gått mycket fort, då jag fick 
erbjudandet så sent som den 20 maj. 

Avskedssaluten i pressen tar jag som 
en hedersbeV1isning och jag har inga 
kommentarer att ge till den. 

* NEGATIV UTVECKLING 

När jag kom till" Skurup för 11 
år sedan hade jag aldrig varit in
t:esserad av, eller engagerad i, po
litik, men så sent som 1962 då jag 
arbetade med planEtfingen av skolan 
och i barnstatistiken kunde se 
den negativa utveckling som köping
en befann sig i, väcktes mitt intresse 
för kommunalpolitiken. 

Julius Karlsson bch jag skrev en 
gemensam motion om bildande av 
ett investeringsbolag i Skurup, nu
varande Skurups industrifastighets
a.<:tiebolag. Mitt intresse för Skurups 
utveckling gjorde att jag 1962 beslöt 
ställa upp i kommunalvalet. Jag ta
lade redan då om anläggandet av 
en simhall, vilket nu kommit på var 
mans tunga. 

* FP-KUPP 

Den l januari 1964 invaldes jag 
i kommunalnämnden och då fanns 
redan bolaget bildat. Jag valdes in 
i dess styrelse samtidigt som "jag 
blev invald i industrikomrnittem. Då 
fanns det krafter som var emot en 
progressiv utveckling i Skurup, men 
i dag tror jag att inte det finns nå
gon som ser snett på detta. Folk
partiet gjorde dock en kupp, som 
aldrig blivit klarlagd, och manövre
rade ut mi!( tillsammans med en an
nan frikyrklig ledamot i februari 
1964. Jag tror själv att det var kon
servativa krafter i folkpartiet i Sku
rup som blev rädda för den snab
ba utvecklingen och de djärva ini
tiativ vi hade, som gjorde det. Sedan 
dess har j ag aldrig riktigt accep
terats av folkpartiet. Jag satt dock 
kvar, därför att jag ansåg mig ha 
lika stort röstunderlag som de and
ra, ett ,hundratal per man. 

* INGET KDS-INITIATIV * Inför valet i höst vill jag fram* hålla att jag inte skulle haft nå* got emot att ställa upp igen, men * ja.~ har aldrig blivit tillfrågad * och nomineringen är ju klar nu. * Naturligtvis har jag efter folie* partiets stäl1ningstagande mot * mig, haft vissa kontaleter med * KDS, men jag har aldrig tagit nå-

l *
* got initiativ till bildamJet av KDS 

i köpingen. 

Hrr Vollmer och Nelander i Trel
leborg har dock varit informerade 
om mig och KDS. Jg är en extrem 
liberal och mina synpunkter stäm
mer med den utveckling som försig
går i Skurup och de som försöker 

Rektor Filip Eiderbrant, som nu 
lämnar Skurup, köpingens skola 

och politiken 

skaiii ske. Där måste en tredjedel 
av ledamöterna i styrelsen vara ioke 
ordinarie lärare, som sedan får av
gå när de blir ordinarie. Tänk exem
pelvis en åldersgräns på 30 år för 
en tredjedel av kommunalpolitiker
na. Dessa kommer sedan att vara 
en fin rekryteringskälla när ålde-rs
presidenterna skal'l. avgå. 

* ANKLAGELSER 
Jag har många gånger mer eller 

mindre blivit ankJaga:d för att ha 
stöttat det socialdemokratiska partiet 
i köpingen. Så är ingalunda fallet, 
utan jag har tvärtom fått stöd av 
dessa för min politik. Det är synd 
att de borgerliga inte accepterade 
mina synpunk<ter från början. 

* PRESSEN MASTE 
INFORMERAs 

Kommunalpolitik är någonting som l 
intresserar alla och 1oommer att in
tressera folk mer och mer. När jag 
kom till S'kurup var det så att en l 
liten klick ansåg sig vara "kom
munen", och vad de gjorde och be
slöt skulle inte angå någ.on annan 
u tomstående. 1 

Detta är fel. J ag förklarade att j ag l 
stoppa den anser jag inte kommer inte kunde acceptera detta, och en 
att få något politiskt inflytande här. viss lättnad har också skett. Sko

lan har till exempel alltid stått öp
pen för pressen, och jag har infor- i * LÄMNAR ALL POLITIK 

Nu när jag slutar, skall jag lämna merat om de kunskaper jag känt ! 
all politik och endast arbeta med till angående det kommunala livet / 
skolan. Jag tmr att det är nyttigt och skolans arbete. Det kommunala 1 

att man placerar om folk oftare än al'betet har ibland påverkats av per
som nu är fallet även i staten och sonliga hänsynstagande, vilket abso - ~ 
det kommunala. Man kan gott järn- ; lut inte får ske, menar rektor Eider
föra det kommunala arbetet med ett brant. Tjänstemännens ställning är 
modernt företag. Det gäller att ut- ömtåhg, men vi måste häV'da att vi l 
nyttja alla krafter och placera om har samma rätnigheter som de and
dem allt efter det arbete som skall ra kommunrnedborgarna, i det po-
utföras. llitiska livet. 

* FöRYNGRING BEHöVS I. skolstyrelsen har jag ~xempelvis 
På frågan hur rektor Eiderbrant vant .. tvu_ngen att ta stallnmg J?å 

ser på d t ko n 1 · äl t t ett satt 1 en fråga, p. g. a. rn1tt 
- e mrnu a a SJ ;:s yr~ ' arbete, medan jag i kommunalnärnn-

svara: han: Den har en vasentllg den representerat en folkvilja och 
funktion att fylla, men det fordrar cl.ärfö. "bl 00 k t ttr k mi·g 
att partierna mycket noga uppmärk- ~ .:t a unna u yc a 
sammar sitt folk på de ohka poster- mer n · 
mi och ser till att man placerar 
människor med intresse och kun- ! 
skaper på posterna. l * 
* I Skurup är det nödvändigt med . * * en föryngring och personförnyel- , * * se, där unga skolade krafter får * * komma till sin rätt. Effektivitet, * * god planering och utbild- * * nitng fordras i dag av en korn- 1 * * munalpolitiker. /l * 

Av L äroverkslärarnas riksförbund 'Z 
kan man lära sig hur föryngringen * 

Avslutningsvis vill jag säga att 
jag tror Skump, med hänsyn till 
sitt läge mellan fritidsområdena 
vid Beddinge och Svrune
holm och närheten till Örestad, 
har framtiden framför sig, bara 
"kommunalgubbarna" förstår att 
satsa rätt och arbeta fort. Stor
kommunsarnmanslagningen ex
empelvis måste påskyndas, om vi 
skall få en gynnsam utverki\ng 
i bygden, slutar rektor Fi-l' 
lip Eiderbrarnt. 

1 



Premiekurs för 4 H-are • 
l Skurup 

Kent Karlsson, Rydsgård, Ann-Marie Johansson, ö. Vemmenhög, BirgiHa Resmusson, Gylle och Jane! Ja
kobsson, Norlh Dakola, USA malar kelverne på förste kursdegen 

Sl>ånes distrik t av 4 H arrange
r ar under veckan två premiekur
ser för sina medlemmar på Sku
rups och Hörby lantbrukssko
lor. Ett tjugo:aJ medhornmar i lS-
16-års åldern deltar på varje kurs. 
I Slq.rrup samlades på måndagen 

l ungdomar från sydligaste länsde- 1 dess miljö. Skolan svarar för kurs
lem för att lära sig litet om ma-

1 
kostnaderna, då dessa kurser ingår 

1 skinlära, husdjurslära, växtodling j i dess ordinarie läroplan. 

l 
och lantbruksekonomi. Andamålet med kursen är att lä
Man kommer att under veckan atf ta ungdomarna få en kont8Jkt med 

l 
undervisas av skolans lärare, och l skolan som de kan ha nytta av i 
fli~korna får några dagar besöka framtiden och att få kontakt med 
lanthushållsskolan för att lära känna and,ra ungdornar i länet. 

Bland kursdeltagarna hittade SkD 
en UiSA-flioka som genom ungdorns
utbyte genom världs-4H skall till
bringa två månader i Skåne. Det är 
Janet Jakobson från Nord Dakota 
som nu gästar familj en Rasmusson i 
Gylle. 

På onsdag kväll kornmer man att 
anovdna en kvalificeringstävling 
i teknik.k<irning m edtrtköfr-dsöora 
ra länsdelen. På fredag tävlar man i 
vem som lärt si.g mest på kursen 
i naturstigsfonn, eftermiddagen 
ägnas åt en exkursion till Svane

l h olms slott och Brodda stuteri, och 
, på kvällen blir det samkväm för 
' kursdeltagarna, föräldrar och lärare, 
där kursdeltagarna svarar för pro
gramm et . 

Under morgondagen kommer ett 
antal 4H-are från UiSA, på tillfälligt 
besök i Danmark, att gästa lant
bruksskolan och många kon
takter kommer säkert att knytas 
över gränserna. 



,------------------------

Y stad-Veckan 
drar ~ånga besökare 

Madlene Melander, Lena Andersson och Lisbeth Sjölin reklamerar 
för Bernholmsdagen på tisdagen i Ystad. 

I Ystad är det fest hela veckan. 
Redan i lördags startade Ystad-Vec
kan med pompa och ståt och denna 
kommer nu att pågå till och med 
nästa helg. Mycket folk hade sam
lats till invigningen. Lördagens och 
söndagens strålande väder gav rik
ligt med besökare i den gamla han
delsstaden. 

Under veckan har man festliJghe
ter av ol.i!ka slag och på tisdagen 
var det Born!hohnsdag. Ystad är ju 
mUsammans med Simrishamn lan
dets förbinldelse med den vackra ös
tersjöön ooh tusentals skåningar ooh 
andra kommer under sommaren att 
från Ystad ge siJg ut på den blå böl
jan för att gästa den danska som
marön. Ystad har ju nu ookså fått 
årlig förhindelse med Rönne viLket 
säkert kommer att göra staden till 
den mest anlitade färjehamnen för 
Born!holmsbåtarna. 

Denna sarn!hörighet mehlan Y stad, 
Österlen ooh Bornholm var på tis
dagen ytterligare mandd'esterad med 
högtidligheter i K'lostersalen. Det 
skulle enligt programmet , ha ägt rum 
i Konstmuseet men på grund av 
hängning av en i dagarna anländ 
konstutställning var det flyttat till 
Klostersailen. Programmet v.ar om
växlande med mus1k, sång, kåseri 
och filmvisning ooh många ystads
bor och turi.ster hade samlats för att 
njuta av vad som gavs. Sigurd Tern
n.tJd tolikade ett par dans'ka kompo
sitörer med tre vi·olinwlo varefter 
resekonsulent FoJ.!ke Ulriksson från 
Bornholm presenterade sin vackra ö 
oc'h visade en vacker Bornh.olmsfilm. 

På tivoliplatsen vid Agatan hade 
många unga ooh gamla samlats för 
att roa sig och njuta av de populära 
sångfåglarna systrarna Ann-Linda
Mari, som nyligen hemkommit från 
en tysklandsturne. 

På gator, tong och i af1lärer var 
det full kommers ooh -trots att in
dustriJSemestern inte startat på an
var ännu, runde man se bilar från 
alla landets ol!ika län, tillsammans 
med en mängd danskregistrerade 
och andra europeer köpa souvenirer 
iirån Ystad. 

Vi:d Saltsjobaden var det under da
gen många badande turister och 
ystadsbor som tnot!s den ibland gans
ka kahla vinden försokte njuta av 
de få solstrålar som trängde igenom 
det lätta molntäoket. 



POLISANMÄLAN NEDLAGD 
"KAN EJ SE NÅGOT FEL" 

Länsåklagaren i Malmöhus län l fått veta detta. Hans kommentar" var 

meddelade på tisdagen att han att utgången på förhand var given, 

kommer att lägga ned det mål som då man inte kunde hitta någon ur

den sista tiden varit på varje mans kundsförfalskning eller tjänstefel hos 
skolstyrelsens ordf. V ad han dock 

läppar i Skurup. Rektor Filip Ei- ansåg underligt var kommunens re

derbrant hade polisanmält skolsty- visorers åtgärder. De hade vid se

relsens ordförande Gunnar Hans- naste sammanträdet inte omnämnt 

son, för att denne dels ändrat i ett någonting i revisionsberättelsen, utan 

l protokoll och dels ändrat en löne- Jämnalt ett protokollsutdrag där man 

lista för skolans personal. kritiserat skolstyrelsens ordf. Detta 
kan inte vara en revisors uppgift. 

l 
Gunnar Hanssons advokat Gottfries Revisorer skall skriva revisionsbe

meddelade på tisdagskvällen att han rättelse, ingenting annat, På frågan 

~id samtal med länsåk_l..:.a..=g..:.a_re_n_ h_ a_d_e_om __ h_u_r_h_a_n __ så...;g;:...;p;;,.å_G_u_n_n_a_r_ H_a_n_s_-_, 

sons berättelse på sammanträdet, kutera revisionsberättelsen, varfl!r 

som av vissa uppgavs strida mot hela saken låg utanför föredrag

kommunallagen, då Hansson skulle ningslistan, sade Gottfries. 

ha talat i egen sak, i stället för att Gunnar Hansson omtalar .för SkD 

ha avvisats från lokalen, ansåg hr att han givetvis är glad för utgång

Gottfries att så inte var fallet. Hr en, men den kom inte som någon 

Hansson talade om detta protokolls-~ överraskning. Han kommer inom 
u tdrag som inte fanns med på före- kort att mer preciserat redogöra för 

dragningslistan. Vi hade inte att be- hur det hela gått till så att osanna 

sluta i det ärendet, utan skulle dis- uppgifter kan dementeras. 

·3m hög sommargrönska 

Hos familjen Vigge Forsberg i Almaröd prydes enlren !iii gården 

av fvå mycke! höga och vackra björnlokor. Lokorna är drygt 3 

mefer höga och når över sluprännan på huse!. På bilden ses 

döflrarna Ann och Aneffe Forsberg försöka nå blomkronorna på 
1de höga växterna. 



Axel Nilsson i Y stad är en driftig 
man. För att hans kunder skall kunna 
få bästa möjliga grus och sand till sin 
betong hämtar han den i havet. Med 
hjälp av hästarna Joker och Pelle kör 
han ned till stranden och lastar vagnen 
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full av bottengrus, som lagrat sig längs 
med stränderna. Detta utgör bästa 
tänkbara råvara i betongen, då det inte 
innehåller en mängd lera som försämrar 
stadgan, berättar han. 

l 
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Airökning • 
l Hört e 

_med hemliga moment 

Alfred Sandgren visar upp en av de nyrökta ilarna 

Av ROLF JOHNZON 

Fiskaren Alfred Sandgren i Hörte 
har bråda dagar. Alflsket har kom-

mit igång på allvar, och även om 
tillgången är knapp räcker det 
ändå till så att herr Sandgren kan 
köpa in och röka läckerbitarna. 
Han berättar för SkD att han strax 

efter att fiska-ma kommit iland måste 
salta ned dem däi- de ligger i cirka 
tre timmar innan de tages upp för 
sköljning. Man sköljer dem i flera
vatten för att få bort saltet, rensar 
dem och skär upp dem för att åter 
skölja dem. Sedan ligger de ytter
ligare n ågra timmar i saltla-ke, tiden 
här är hemlig och avgör smaken på 
fisken, innan de skållas i lagom 
varmt vatten. -

Alen är nu rent vit och hänges upp l 
i ett rökskåp där den får rökas un
der n ågra timmar. Det är mycket 
noga att värmen här är lagom och l 
att man använder alved och sågspån ! 
efter lövträd. Värmen skall vara 
mycket svag första timmarna och 
ökas så på undan för undan. 

Alfred Sandgren har hållit på att 
röka ål och sill i över trettio år men 
först de sex sista åren har han helt 
ägnat sig åt detta yrke. Försäljning
en är inte svår och .många turister 

, söker sig på sommaren ned till Hörte 
för att köpa en "godbit". 



NU NÅ.R 

BETET AVTAR 

TILLSKOTTS

UTFODRA! 

1 mjölkningsdags-dags för 

OLJEKRAFTFODERBLANDNING 
Ett mycket gott bete kan maximalt försörja en ko 

som producerar 20 kg mjölk per dag. Undersöknin

gar visar detta. Högmjölkande kor måste sålunda 

ha ett tillskott av kraftfoder. När betet är sämre, 

bör även kor med lägre produktion ha ett sådant 

tillskott. 
NOTFOR Oljekraftfoderblandning - marknadens 

mest sålda - är ett välavvägt proteinkoncentrat, 

som ger nötkreaturen deras 1behov av samtliga 

äggviteämnen. Gör till vana att - t. ex. i samband 

1 
med mjölkningen - ge korna detta tillskott som ett 

komplement till en ojämn betesgång. Det är den 

säkraste åtgärden för en hög och jämn produktion. 

Tänk på att betestillväxten börjar avta redan i slutet 

av juni . En tillfredsställande mjölkproduktion över 

hela betesperioden kan Ni få endast genom att till

skottsutfodra. 
Låt det bli en utfodringsrutin - en lönsam sådan 

- att ge korna NOTFOR Oljekraftfoderblandning 

vid mjölkningsdags! 
Ni får goda råd i SLR-foldern "Hur utfodrar Ni 

mjölkkorna?" 

NÖTFOR FINNS HOS ER CENTRALFÖRENING/LANTMANNAFÖRBUND 

( 



30-års jubilerande 
släktförening i Skivarp 

På torsdagen möttes i Skivarp 
avkomlingarna efter hemmansäga
ren och nämndemannen Lars An
dersson, Tingaröd, Västra Nöbbe
löv, född 1798 och död 1852. Det 
är i år 30 år sed11n släktföreningen 
bildades på inlti~jtiv av adjunl~:t 
Axel Rydstam, Sala. 
Släkterus s tamfräd har man kun

nat följa tillbaka ända till 1641 till 
hem. äg. Jöns Pälsson i Södra Aby. 
Han var född 1641, dog 1713 och vaa: 
gift med Stssa Knutsdotter, född 1668 
och död 1753. Deras son var rust
håhlaren Knwt Jönsson, född 1698 
och död 1753 i S. Aby. Han var gift 
först med Berreta Hansdotter och 
sedan med Boel Matsdotter. I senare 
giftet föddes 1747 sonen Anders 
Knutsson. Han gifte sig med Elna 
Persdotter och dog i Tingaröd 1828. 
Deras son va.r La•rs Andei"SSon, och 
det är denne, som slälmen, som på 
torsdagen möttes i Skivarp, räknar 
som sin stamfader. stamtavlan med 
Lars Anderssons bam: K.ama, J öns, 
Maria och och Ola på de första ut
gående grenaana upptar mer än 
500 namn. 

Till slä:lct.träHen i Skivarp hade 
120 medlemmar av släkten från söd
ra och mellensta Sverige infunnit 
si.g, Samling skedde i Skivarps kyr
ka, där en andaktsstund höl-Ls un
der ledning av komminister Knut 
Tämeberg, Malmö. FlarentaJt:iorr hölls 
över de under de senaste fem åren 
bortgångna medlemmarna av släk-

Fr. v. ~rdi .' i s läktfören irlg~n Gotth~rd Svensson, Björkliden, Klags
torp, med 4-årige Fredrik Sjödin, ö. Ljungby, frk Nanny Larsson, 

Skivarp, samt komminister Knut Tärneberg, Malmö. 

ten. F?.'U Gurli Leeb-Lundberg, Mal
mö, sjöng solo till ackompanjemang 
på orgel av hr Per Leeb-Lundberg. 

På kvällen samlades man Ull mid-

dag å Svaneholms slott, där väl
komsttalet hölLs av släktförening
ens ordf., lantbruk,are Gotthard 
Sve!lJSSon, Stora Isie. Stämningen var 
den allra bästa, och man beslöt att 
träffas på nytt om fem år. Efter 
middagen följde samkväm med dans 
och underhållning bl.a. av fo}kskol
lärare Elsa Nilsson, ö. Vemmenhög, l 
som läste bygdemål, ooh musik av 
Inga Lindblads loopeH. - Släktens 
tack till a'l'rangöre:ma av samman
komsten framfördes av direktör Elis 
Aikerhult, Stockholm. 
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Dalhyungdomar vid Bingsmarken s _,( . o 

På torsdagen avlöstes den första 
kullen ungdomar från Dalby av 
ett .W-tal nya pojkar och flickor 
vid Dalby simslmla i Bingsmarken. 

Man skall under tre ljuvliga vec
kor vid havet lära sig simrna oeh 

idka friluftsliv under ledning av 
simlärarna Ulla Rudevik och An
ders Falkstedt. Ungdornams korn
rner att bo i den trivsamrna som
marbostaden vid Bingsrnarken ett 
trettiotal meter från stranden och 

för förplägningen svarar tre raska 
darner i köket. 

På bilden ses ungdornarna stor
rna in genom lägerporten och lä
rama har fullt jobb med att hinna 
pricka av dem i sina liggare, 

REVISORERNA GER UPP 
Fullmäktige nonchalerar oss helt . 

Revisorerna i Skurups kommun har vid sammanträ,. 

de på torsdagseftermiddagen beslutat att ingå till kom

munalfullmäktige med en skrivelse där man bestämt 

säger ifrån om äterval som revisorer. Orsaken är att 

fullmäktige inte tagit fasta på de anmärkningar som 

revisorerna gjort i sin senaste revisionsberättelse, utan 

helt nonchalerat denna. 

Affärschef K. G. Kruus, en av re- genom något misstag inte blivit ut

visorerna, omtalar för SkD att sam- sänd förrän i samband med revi

manträdet inte har att göra med den sionsberättelsen. Skrivelsen, som på- ~ 
polissak som drabbat en av kornrnu- pekar de ändringar som gjorts i lö

nens ledande, och som av länsåklaga- nelistorna på skolan, hade inget 

ren nedlagts. samband med revisionsberättelsen, l 
Den skrivelse som utsändes i sam- utan var helt fristående skrivelse. Vi i 

band med revisionsberättelsen ochlrevisorer är underställda fullmäktige 
som var daterad juni 1965, skulle ha och har att rapportera till fullrnäkti

kornrnit kommunalfullmäktige till del ge vad vi upptäcker i kornmunens 
l~ngt tidigare, menar hr Kruus, men förvaltning, säger hr ·Kruus. 

• • 

zi 



Skurupsrevisorerna avgår , 
som protest i "lönelistefall'et'' 

Två av Skurups köpings tre kommunala revisorer, 
affärschef K G Kruus och ,försä ljningschef Nils W 
Larsson, avsade sig under torsdagen alla kommunala 
Som välbekant är vid det här laget 

p.ade Skurups grundskolerektor, Filip 
Eiderbrandt, i dagarna nyanstä lld vid 
Osby samrealskola, a nmält slwlsty
r elsens orcLfö<rande Gunnar Hansson 
dels för att ha gjor t ett tillägg i en 
lönelista utan rektorns hörande O()h 
utan att ha anmärkt något särskilt 
om tillägget i listan, dels fö r att ha 
gjort ändri ngar och tillägg i ett redan 
justerat skolstyrelseprotolwll. Chefs
åklagaren i Ystad beslöt dock härom 
att avstå från åtal - det fanns inte 
tillräckligt fog här för, menade han. 

Skurups nu avgåend e kommunrevi
~orers stä llningstagande berör inte det 
aktuella skolstyrelseprotokollet utan 
helt lönelistefallet. En utredning 
härom uppdrogs av kommunalnämn
den åt dess ordförande Gunnar Lar s-
on, men när inget hände frå n hans 

sida begärde revisorerna att fa llet 
skulle tas upp direkt i Jwmmuna lfulJ
rnäktige. Vilket ocl<så skedde vid se
naste sammanträdet med ko mmunal
·fu llmäktige. 

ORD MOT ORD 

I ett särskilt t illägg till revisions
berättelsen framhöll de kommunala 
revisorerna det anmärlmingsvärcla i 
att Gunnar Hansson hade gjort till
lägget i lönelistan - det gällde 280 
kr retroaktivt t ill en skolstäderska -
u tan att sedan signera listan eller på 

/ '11at sätt marl{era det .. tillagda be 
loppet. Hansson framhäll VId sam
mant rädet , liksom han gjort tidigare, 

att han skulle ha muntioigen anmält 
tillägget för rektor Eiderbrandt vil
ket dock denne ihärdjgt förnekar. 

För Gunnar Hansson talade i full
mäktige bland andra advokaten Gun
nar Gottfries som tillilra har försva
rat Hansson under polisutre·dningen 
och är partikamrat med både Hans
son och kommunalnämndens ordfö
rande Gunnar Larsson. Gottfries me
nade att kommunrevisorernas an
märkning var obefogad. Avvisad blev 
en hemställan från ledamoten Edvin 
Ahrling om att bryta ut detta spe
ciella ärende från föredragninsglistan 
och bordlägga ärend et i väntan på po. 
lisut redning ns resultat. 

"VEM SOM HADE RÄTl'" 

Advokat Gottfries senare uttalande 
i en lokaltidning att åtaJe,ts nedläg
gande visa~ vem som hade rätt, att 
revism·ernas anmärkningar fö·Jj ald
ligen var felaktiga och deras för
far ande med ett särskilt tillägg i re
visionsberättelsen anmärkningsvärt, 
har främst motiverat revisorerna 
Kruus och Nils W Larssons avsägel~ 
ser. Dook först sedan de under går
dagen konfererat med konsulent Hen
ril{sson i Kommunförbundet ooh fått 
hans odelade stöd i principfrågan: att 
Gunnar Ha nsson i lönelistefallet 
handlade i st rid med gällande för
ordningar och att r evisorernas an
märlmingar int.e hade be~ktat!l på ett 
riktigt sätt. 

Gårdagens avsägelser innebär ock-
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uppdrag som en protest mot att deras anmärkningar i 
det omskrivna "lönelistefallet" inte hade beaktats och 
mot advokaten Gunnar Gottfries ageramde i fallet. 

så att Nils W La<rsson Jämnar Janne 
Ha nssons fond, K G Kh.1us Anna 
Hanssons fond, Skurups hemvärns
områdes förtroendenämnd samt siff
telse.n Skurupshem. 

Arbetarkommunen i Skurup beslöt 
på torsdagskvällen eJ]hälligt att sluta 
upp bakom ooh ge r evisorems sitt 
fulla förtroende. Detta med anledning 
av den senaste tidens skriverier. 

Göte Larsson, ny chef för Skuba . 

. _:>kuba, skurupsortens bageriföre
ning, kommer från och med idag at;t 
få en ny bageriföreståndar e. Det är 
konditor Göte Larsson, Skur up som 
de tillträder befattningen. Han har 
varit anställd i Skuba i 15 år och är 
väl förtrogen med dess arbete . Sis
ta tiden h ar han varit på P älssons 
bagerier i Malmö. 



assle-Bösarp-auktion 
med många rariteter. 

Jan Johansson från ölöv bär hem en billigt förvärvad am~rikakofferf. 

Under helgen höll man lösöreauk- sekretär, amerikansk kofilert som så1-

tion efter f. folkskolL Sofia Knuts- des för 10 kronor, vackra speglar, 

son i Hassle-Bösarp. Ett stort antal väggur en bra radio, tavlor, skön

bord, stolar fotöljer, soffor, skåp, och facklitteratur. Auktionsförrättare 

hörnskåp m.m. ropades in av orts- var jur. kand. Torsten Troedsson i 
befolkningen och turister. Bland rari- Skurup och auktionsropare var Ar

teterna hittades bl.a. Moraklocka, vid Ekblad, Skurup. 

' Torgplaneringen i Skurup. 
Bland annat som en följd av att 

köpingens trafiknämnd anser det 
olämpligt att lägga ut en lekplats 
på stortorget i Skurup har kom
munalnämnden beslutat att bord
lägga frågan om torgets planering 
i väntan på att skissförslag skall 
upprättas. 

Som vikarierande kontorsbiträde 
på kommunalkontoret i Skurup 
från den l september har imtagits 
fröken Inger Marianne Åkesson. 
Hon började som kontorselev den 
l juli. 

F1er skurupsgator behövs snarast. 
Skurups kommunalnämnd har beslu
tat uppmana kommunalingenjören 
Bertil Dalsjö att snarast möjligt låta 
utlägga för bebyggelsen erforderliga 
gator i köpingen. 

Vattenaslutningen i Skurup. Av 20 
berörda fastighetsägare inom Kis
högsområdet i Skurup är 14 intresse
rade av anslutning till kommunens 
vattenförsörjning. 2 har inte kunnat 
bestämma sig och resterande 4 säger 
nej. 

Kommunalniimnde•n har uppdragit 
åt särskilt kommitterade att infordra 
anbud och begära erforder!.iga till
stånd, 

Ny skurupsgata. Norra Järnvägsga
tans utläggning i Skurup vad avser 
delen mellan Kungsgatan och ö. 
GTänsgatan skall utredas av kommu
nalnämndens arbetsutskott efter en 
hemställan av hr Helge Persson. 

Sven Hansson föreslår att omTådet 
framför bensinpumparna vid Taxi i 
Skurup asfalteras. Kommunalnämn
dens arbetsutskott skall utreda. 

Skurupshems hyror. Kommunal
nämnden har godkänt hyror i stif
telsen Skurupshems fastigheter från 
den 1 juli: Skurupshem 1: tre pen
sionärslägenheter a 131:45 per lägen
het och månad, 2 pensionärslägenhe
ter a 236:78 per lägenhet och månad. 
Skurupshem 2: 2 pensionärslägenhe
ter O 236:78 per lägenhet och månad. 
Skurupshem 3: 2 pensionärslägenhe
ter a 236:78 per lägenhet och månad. 

Pensionärsbostäderna. Eftersom lä
genheterna är betydligt större än 
gängse pensionärslägenheter och då 
det snart blir fler nybyggda pensio
närslägenheter i köpingen har Slm
rups kommunalnämnd beslutat att 
enrumslägenheterna i fastigheten 
Edvard 1 inte skall regleras om till 
pensionärslägenheter. 

Inte för skrot. Kommunalnämnden 
har medgett Kullenbergs maskinaffär 
att på området bakom Sirius-ordens 
lokaler och för ett år i sänder till
fälligt få ställa upp begagnade lant
bruksmaskiner under förutsättning 
att området inte samtidigt blir upp
lagsplats för skrot. 

Nya småhusbyggare i Skurup. 
Länsbostadsnämnden har för uppfö
rande av småhus på östergårdsom
rådet i Skurup beviljat bostadslån 
åt Nils Henry Norden, Nils Fager-~ 
ström, Nils Persson, Inger Verveij, 
Eve Andersson och Göte Nilsson. 
Kommunalnämnden har beviljat ad- . 
junkten Lars Bohlin borgen på bygg- j 
nads!{reditiv för uppförande av små
hus på tomt nr 5 i kvarteret Stigen 
med 77.800 kr. 



Tisdagen den IZ juli 1966 

Skolstyrelseordförande anmäls 
l 

Rektor slutar och • o revzsorer avgar 
Av ROLF JOHNZON 

Den lilla idylliska köpingen Sku
rup i Vemmenhögsbygden har un
der de senaste veckorna fått mångas 
blickar riktade mot sig. Anledning
en är att man där redan i början 
av juni månad tog itu med valde
batten på allvar, och allt sedan dess 
har den ena politiska krevaden efter 
den andra hörts långt utom _bygden. 
Hur det började är det väl inte 
många som riktigt vet. Var det skol-

chefen rektor Filip Eiderbrandt, som ändrat på en lönelista. Han hade dess- trädet förelåg också ovannämnda pro- punkter på fallet "skolassistentstill
tyckte att han skulle sätta fart på, utom gjort ett tillägg i ett skolstyrel- tokollsutdrag från revisorerna angå- sättningen". Vad som stod i Filip 
enligt hans mening, de svagt slum- seprotokoll efter justeringen. Rek- ende skolans lönelistor. Socialdemo- Eiderbrand.ts tillägg fick dock inte 
rande kommunalpolitikerna, eller torn polisanmälde skolstyrelsens ord- kraterna ville att man skulle bevilja skolstyrelsen veta. Det skulle vara · förande. På sommaren 1965 upptäckte ansvarsfrihet för alla nämnder utom hemligt tills man beslutat acceptera var det dagspressen som började kommunens revisorer att allt inte stod skolstyrelsen och där liVVakta polis- det. Ett' sådant förfaringssätt kan ,man 
undra vad som egentligen hände i rätt till. Man beslöt att till kommu- anmälan mot skolstyrelsens ordföran- dock inte ge sig in på. Rektor Eider
de k~Jmmunala nämnderna och full- nalnämnden ingå med en skrivelse de. Denne som också sitter med i brandts skrivelse ~ämnades utan åt-
mäktige. där man påpekade att ändring gjorts fullmäktige redogjorde för sin syn på gärd. 

.. . i lönelistorna. Kommunalnämnden saken och stöddes av advokat Gun- Efter den så intressanta starten av . Forspe~~t tlll ~en stora debatt SO!.fll säger sig då ha kallat hrr Hansson nar Gottfries. Hansson hade aldrig 1966 års valdebatt kan man förmoda 1 d~ vacker lad~t ~Pf~eend~ å_r och Eiderbrandt till ett sammanträde, fått någon kallelse av kommunal- att valrörelsen i Skurup kommer att myc et gamma· or . a vanna r l men ingen av de tv.~ kom dit. Man n~den. ~l~äktigeordf. B~rje dra till sig uppmärksamhet långt ut sedan ansåg r~ktor Elderbrandt att glömde bort hela aff~~en <?Ch så blev Lmden, s?m holl1 klu~ban klubbf~ste över kommungränsen. Förutom vad l skolstyrelsens ordf. Gunnar Hansson det dags fö~ ny revlSlon .. mom kom- ansvarsinhet f?r alla n~der. G lom- som här återgivits har följande frågor 
~une11:. Rev.1sorerna upptäckte då at! dc han bort sm~. partikamraters yr- varit uppe till behandling och väntar 
mgentmg gJorts for att få klarhet 1 kande, eller varfor tog han mte upp fortfarande på sin lösning: 
"lönelistfallo:,t" och påtalade detta för yrkandet om separat behandling av *· Tomtinköp av en smedja. Full- ' 
kommunaJx:a~den. Ett proto~ollsut- skolstyrelsen. mäktige accepterar inte kommunal-
drag av fo]Jande lydelse skickades nämndens pris. 
t!llsammans med r~vi~ionsberä~~lsen POLISANMÄLAN * Valsedelssubventioner t ill partier-
tlll.~ommunalfullmaktlge. I z:evlSl~ns- OGRUNDAD na. En centerpartist vill riva upp be-berattelsen kunde man dock mte satta k k d 1 tet in någonting om sina misstankar. Var- Under senaste .. vec an om et som s u . .. . 
för? Ja, då skulle inte fullmäktige alla gått o<;h Val_l:tat på - resultat~t * ~tift_;l~en Skurupshem,. so'? ar 1 
kunna bevilja ansvarsfrihet menade av den polisanmalan som rektor F1- kreditsvangheter, har erbJudits ett man. ' lip Eiderbrandt gjort mot skolstyrel- lån på 5 miljoner kronor, men tackat 1 

REVISIONSBERATIELSEN 
GODKANDEs 

sens ordf. Länsåklagaren kunde inte nej. 
fi~a att någon urkunds~örfa!skning * skolmåltiderna för . Skurupsel~
gJorts och beslot att avskr1va arendet. verna i Ystad kan man mte bh emg 
Gunnar Hanssons advokat Gunnar om hur mycket man skall subventio-

På kommunalfullmäktigesamman- Gottfries kommenterade ärendet med m.era. 
trädet för några veckor sedan hade att säga att revisorerna hade felat. l>r-----

"Deras uppgift är att skriva en revi
man att ta ställning till revisionsbe- sionsberättelse, vars innehåll de själva 
rättelsen. Där fanns några anmärk- avgör, men inte att. först skriva en 
ningar. Revisorerna ansåg att redo- revisionsberättelse och sedan skicka 
visningen för representationen inom ut en separat skrivelse där man an
köpingen var ofullständig. Man hade griper en kommunal förtroendeman. 
inte uppgivit på räkningarna varför Detta skall i så fall stå i revisions
man åt och vilka som deltog på mid- berättelsen". 
dagarna. Fullmäktige ville låta kom-
munalkamreren kontrollera räkning- REVISORERNA AVGAR 

SKOLCHEFEN LAMNAR 
POLITIKEN 

skolstyrelsens ordförande Gunnar Hansson polisanmäldes men fick räl!. 

arn.a, men han tackade n~j tip. detta Revisorerna, affärschef K. G. Kruus 
d~likata uppdrag ... Anm~rknmgarna och försäljningschef Nils W. Larsson, 1 
lamnades utan åtgard. V1d samman- sammanträdde med konsulent Hen- : 

Skolchefen rektor Filip Eiderbrandt 
sökte' tjänst på annan ort. skolsty
relsen och länsskolnämnden tillstyr
ker ooh skolöverstyrelsen skall nu 
konfirmera detta beslut. Innan han 
flyttade höll han presskonferens och 
redogjorde för sin syn på de händel
ser som drabbat Skurups kommun. 
Han sade sig ha deltagit med liv och 
lust i kommunens arbete, satt själv 
med i kommunalnämnden, men !:;a
d!' av sitt parti, folkpartiet, redan på 
ett tidigt stadium blivit utstött. 

riksson i Kommunförbundet. Efter 
överläggning beslöt man att till kom
munalfullmäktige insända sin av
skedsansökan, med motivering att 
ingen rättade sig efter deras anmärk
ningar. Den tredje revisorn agr. Jöns
son var inte hemma vid detta sam
manträde, men har sedan dess hand- 1 

lat likadant. 
Skurups arbetarkommun har beslu

tat stödja revisorerna. 

Efter skolchefens avflyttning sam
manträdde skolstyrelsen igen. Hans 
vikarie, rektor Per Sjödin, framförde 
Eiderbrandts önskemål att till ett gam
malt protokoll få tillägga sina syn-



Vävkursen för pensionärer 
i Skurup lyckat init-iativ 

Fr v "iivlärarinnan Gertrud Mö !ler, fru Greta Kristersson och fru Emma 
Jönsson diskuterar mönster. 

WVackra hemtextiliecr av ana sLag Möller, och måndagen var sista l 
har under den senaste månadlen växt kursdag före semester.uppeJ1åhleti 
fram under flitiga händer i Skurups h·am tiilil den 25 juli. l 
!,I'ke-sskolas väv sal, där ett . dussin Det är Röda lmrskl1etsens ordfö
äldh1e Skururps-damer med hv och rande iiru Ann-Ma:rie Knutsson, 
l'l!St deltar i en av RödJa ~or9~ret.sen som tagit initiativet till dem popu
mmangerll:?- s~ark~ l vavnmg. läm kursen, den första i sitt slag i 
Ledare ar vavlararmnan GN·trud' Skuru1p och tro1i!len i hela landet. 

miresset var redan h·ån början på 
toppen, och efterrom ingen av kurs
deltagarna är novis i vävstolen, har 
också många vackra arbeten nu hUJn
nit ett gott stycke på väg mot full
bordan. 

Här fiams dukar och handdJuka.r i 
äclJaste heJJinne, trasmattor, löpacre, 
bonader och kuddar. En rejäl lin
neduk i gammaJt mönster väver fru 
Sehna Ancl~9Son, och i fru SaJJy 
Jönssons vävstol växer en u tom
ord•entligt vaoker rya fram. Rya
vävandei ha;r för övr1gt gamla tra
ditioner, de<t är först und€11· sena·re 
år knytamd<ct tagits upp, berättar 
Gertrud Möller, som hacr m'Ycket 
att bestyra bland sina elev€11·, vars 
flit och framsteg hon ger högsta 
betyg. 

Att kursdeltagarna också får väl
behövlig avkoppling genom sin sys
selsättning, inlygacr fröken Möller 
gär11a, och sitt nu väckta eller 
kanske återupplivade intresse för 
vävkonslen kan damerna för övrigt 
fortsätta odla under vintern. Sku
rups yr k esskola har va.rj e läsår ett 
!?_all' vävku~·ser på sitt deltidsprogram. 



Kioskägare sägs upp av kommunen 

"V A.D SKA JA G LEV A A V?" 
' 

Så kan dfam inte göra. Jag måste ha något att för-
•• • • o v 

sorJa m1g pa. 
J 

Mycket upmrörd och med gråten i halsen gjorde fru 

Linnea Johal,"tsson, nära 65 år, Skurup, den kommen· 

, studierektor Per Sjödin blir höger.· 

trafikgeneral i Malmöhus län. 

Studierel{tor 

H-general i 
Malmöhus län 

studierektorn Per Sjödin, 34 Ar, 

från Skurup, har utnämnts till hö

gertrafikgeneral i Malmöhus län, 

Enligt många är han rätt man på 

rätt plats i detta sammanhang. IlaD 
har sysslat med det mesta. 

Började med att köra postens truc
kar i Malmö. Körde stridsvagn under 
militärtiden och beslöt sig sedan för 

att bli lärare. Läste i Lund och kla
rade ekonomin genom att ratta tu
ristbussar och taxi. 

Första lärarjobbet fick han i Ryds. 

gård och på sommarlovet tjänstgjor
de han som polis i Höllviksnäs. 

Magister Sjödin blev sedan vika
rierande rektor och skolchef i Klags. 

torps kommun. Tog sedan en lik
nande befattning i Torsås under ett 

år för att återkomma till Skåne -
Skurup - som studierektor och till• 
syningslärare i grundskolan. 

taren när A r b e t e t på torsdagseftermiddagen kunde 

meddela henne att kommunalnämnden hade heslutat att 

säga upp fru Johans!!On från kiosken på torget. 

I kommunalnämndens senaste- pro
tokoll, justerat under torsdagen och 
därmed tillgängligt för allmänheten, 
står det kort och gott att kommunal. 
nämnden beslöt säga upp fru Johans-

lyckats få tillstånd att sälja direkta 
neJnämnd antagna yrkandet, säger 
för A r b e t e t: 

SALIG RöRA 

. son på hrr Sven Hanssons och Filip 
Eiderbrandts förslag. Motivering: _Det var jag som fick kom'?u-

bara korv och glass får försäljas. nalnamndens upi>drag att bygga klos-

Den kiosk som fru Johansson tidi- ken. Men den d1mens10nerades bara 

gare hade på torget fyllde inte mät- för försäljning av ~orv och glass. 

ten när de nya kioskbestämmelserna kiOskvaror också .. Nar v! gJorde .. en 

trädde l kraft. Hon hade inte råd att mspekhon fann VI allt l en salig rora. 

bygga en ny och modern kiosk. Det Hon hade dåligt lyckats utnyttja ut- 1 

gjorde kommunen i stället. Hon fick rymmena. .. .. .. 

hyra den mot 300 kr i månaden. Upp- - Men det ar ..Jnte darfor som vl 

sägningstiden är tre månader. har beslutat att saga upp henne. An-
ledningen är att vi vill ha in fria an

TILLSTAND 

Den nya kiosken byggdes för ute
slutande korv- och glassförsäljning. 

I samma veva som den stod färdig 
ansökte fru Johansson hos länssty
relsen om att jämväl få sälja kiosk
varor. Det blev ja på kommunal
nämndens tillstyrkan. I sammanträ
det deltog inte Sven Hansson. 

Det dröjde dock inte länge förrän 

skolstyrelsen hemställde om att till
ståndet för kioskvarorna skulle dras 
in, i varje fall under skoltid. Kiosken 

ligger nära skolan och hade blivit 
en svår lockelse för eleverna. 

KOI\fMITTE 

En tillsatt kommunal tremanna
icomrnitte i ärendet fann att fru Jo
hansson hade länsstyrelsens välsig
nelse till försäljning av kioskvaror 
JCh att därmed knappast mycket var 

1tt göra. När kiosken undersöktes 
onstaterades en del bristfälligheter. 
sainma veva anlitade fru Johansson 
n advokat som även han ifrågasatte 
oromunens befogenheter att dra in 

'<ioskvarutillståndet och yrkade på en 

ny prövning av ärendet. 

ENHÄLLIGT 

Sen har inget hänt förrän nu näs
';an ett år senare. Kommunalnämn
:len säger upp fru Johansson. Sven 
Jansson, ledamoten som kom med 
!et av skolrektorn Filip EJderbrandt 

stöttade och av en enhällig kommu
Sen har fru Johansson beklagligt nog 

bud på de av kommunen uthyrda 
kio.skerna. Fru Johansson betalar 
3.600 kr om året, nära det tredubbla 

är skäligt om det skall gå ihop sig 1 

för kommunen. Vi kan bara jämföra 

med den kommunägda kios\t som den 
l september öppnas på ErikstorgeL 

- Kommer fru Johansson med 

högsta anbudet eller ligger hon lika 
som de högsta anbudsgivarna, är det 

troligt att hon får fortsätta att driva 

kiosken. Annars har det en gång 

blivit sagt från kommunalt håll att 

de kommunalägda kioskerna 1 första 

hand skall hyras ut till de handikap

pade. Och det finns redan en handl

kappad skurupsbo som har fått av

slag på kioskrörele - även då spö

kade den planerade kioskens närhet 

till skolan. 

Räddade 
hund- och 
måste själv 
räddas 
Otack i lön fick en irellebor

gare som på torsdagen räddade 

en schäferhund från hängnin s-



Nu 
blir vänsterkil 

·' 

•• l 
en 

- Nu skall vänsterkillen bli "högergubbe". Han sager det med 
etl: illmarigt leende, Per Sjödin, 34, studierektor i lilla Skurup, 
som på tisdagen fick utnämningen till "högertrafikgeneral" i Mal-

möhus län. Han är sosse a.v renaste ullen men också mycket annat. 
Det är åtskilliga människor som i dag svär på att M.almöhus län 
får rätt man på rätt plats i högertrafi.ksammanhang. 

Man skulle kunna säga att ingen
ting är honom främmande som kan 
ha betydelse i sammanhanget. Magis
tern i Skurup har jobbat med åtskil
ligt och kan ännu mer. Det började 
med att Malmögrabben på sin tid 
körde postens truckar för att sedan, 
under värnplikten, ta plats i strids
vagnar. För tolv år sedan beslöt han 
bli lärare, pluggade i Lund och kla-

rade livsuppehället som turistbuss
chaufför och taximan. Då han väl 
fått sitt första lärarjobb i jordbru
katkommunen Rydsgård tog han 
sommarlovet för att tjänstgöra som 
polisman i Höllvisnäs och sedan har 
det fak!Jis'kt rullat undan ganska bra 
för den agile .nagi~tern . 

• ANIBITION 
Han är inte mannen som ger sig 

i första taget. Fastän ganska ung 
som pedagog blev han vikarierande 
rekror och skolchef i Klagstorps kQm
mun en tid. Han for till Torsås för 
liknande ettårsbefattning och åter
kom till Skåne för att bli studierek
tor och tillsynslärare vid grundskolan 
i Skurup. Det vill till ambitioner om 
man skall gå så långt på så kort tid. 

En sak är klar, den nyutnämnde 
högertrafikgeneralen i Malmöhus län 
(reservation: om han får ledigt från 
Skurupsjobbet) är en organisatorisk 
fötmåga av ganska ovanliga mått. 
Efter bara kort tid i det törnrosa
sovande Skurup väckte han samhäl-

lets kommunalpampar med förslag 
på industrilokalisering som fick åt
skilliga av winvånarna att hoppa till 
av ren förskräckelse. Men Sjö<lin 
hade fått in en fot i den kommunal
politiska dörren (utan att själv till
höra de förtroendevalda) och lycka
des med konststycket att sätta fart 
på samhällsandarna. 

B SPÄNNANDE 
Och nu går han alltså och funderar 

på hur högertrafikkommissionens in
tentioner skall förverkligas. Litet 
över ett år har han på sig att för
bereda Malmöhus läns alla trafikan-

ter att rätt klara dagen H. Att det 
blir ett spännande jobb, den saken 
är han fullt klar över. Själv har varit 
medlem av högertrafikföreningen se
dan denna korn till 

- Så här ornedelbart efter utnäm
ningen kan jag väl bara säga alt jag 
hoppas på eut gott samarbete med 
verkställande ledamoten i länets tra
fiksäkerhetskornmitte, överstelöjtnant 
G Hjelrnstedt, säger högertrafikma
gistern i Skurup. Vad honom själv 
an belangar ämnar han göra all t för 
att vi traftl<:anter skall klara över
gången från vänster till höger utan 
större friktioner. Per Sjödin är 
mannen att gå i land med uppgiften. 

SKOLMAGlSTER Per Sjödin skall lära oss övergeingen til! högertrafik 



Takhalm skördas till 
Nils Holgerssons gård 

Lantbrukare Eric Wickström · i j farande halm, som skall skydda från så småningom att lägga det nya ta
Västra Vemmenhög bar i dagarna kyla och väta. Halmen multnar dock ket. Han är erkänd som en av de 
startat årets skörd av rågbahn. med årens lopp och måste ibland skickligaste takläggare i Skåne och 
Wickström är ägare till den riks- bytas ut. Så skall nu ske i år, och k;ommer säkert att på bästa sätt hjäl
belmnta Nils Holgersson-gården i därför har han specialodlat 5 tunn- pa till att hålla Nils Holgersson-går
Västra Vemmenbög och är mycket land råg, vars halm han sedan slagit. den i bästa trimm. 
mån om att hålla den i ordning så Halmen skördas grön med en gam-
att turister och kulturintresserade maldags självbindare och får sedan 1 skall få se den omskrivna gården, ligga i solen och torka, så att den 
såsom man föreställt sig den. erhåller den gula rena färgen. En 
Naturligtvis är husen på gården av de få takläggare, som finns kvar, 

mycket gamla och taken har fort- Albin Eborn i Smygehamn, kommer 

Märie-Loise Berggren, Malmö, hjälper morfar Erik Wickslröm, Västra 
Vemmenhög att skörda årets råghalm till ny takbeläggning på Nils 

Holgersson-gården. 

HCHE 
- Av ROLF JOHNZON -

Rektor Per Sjödin i Skurup läm
nar sin post som rektor för Sku
rupsskolan för att fram till och med 
trafikomläggningen den 3 sept. 1967 
bli "högertrafikgeneral" i Malmö
hus län. Per Sjödin är en mycket 
allsidig herre och trots sin ung
dom, 34 år, har han hunnit med 
det mesta här i livet. 

Han började som truckförare på 
posten i Malmö och har sedan d.ess, 
studerat i Lund, jobbat som !ara
re i Rydsgård, tjänstgjort som po
lis i Höllviksnäs, skolchef i Klags
torp, rektor för Smålandsskol.an 
Torsås och de senaste årens studie
rektor på grundskolan i Skurup. 

Nu går han alltså och undrar över 
hur högertrafikkommissionens in-
tentioner skall förverkligas. 15 må- Rektor Per Sjödin blir chef för \ 

\ 

nader beräknar han att arbetet kom- H-omläggningen i Malmöhus län. 
mer att pågå och han kommer att samarbete med verkställande leda
bli högertrafikkommissionens ombud moten i länets trafiksäkerhetskoml och representant i länsstyrelsen och 
skall försöka tala om för skåning- mitte, överstelöjtnant G. Hjelmstedt, 
arna hur de skall gå tillväga vid säger rektor Per Sjödin. Jag kom-j 

mer att göra allt för att vi skå-
trafikomläggningl!n. å d 3j _ \Så här omedelbart efter utnäm- ningar skall klara överg ngen en 
ningen kan jag bara säga att jag september 1967 från vänster till hö
tror arbetet kommer att bli intres- ger så smärtfritt som möjligt. 
sant och tjusigt. Det är alltid spän-t-.:..-============
nande med nya jobb, där ingen för-
ut prövat på hur det skall skötas. ' 
Naturligtvis hoppas jag på ett gott 



Tro det o~ ni 1Jill: 
.. 

ETTBELTBUS 
SKÄNKESBORT 

Är d e t vä rt försöke t? Vad kan del kosta alt rusta upp kåken ? Den 
kos tar i alla fall ingenting . 

- Av ROLF' JOHNZON -
Tro det om ni vilL - i östra Vem

menhög ligger ett hus som skänkes 
bort tilL vem som helst! Huset är 
ett gammalt barnmorskehem som 
.sedan ett t-iotal år tilLbaka stått tomt 
och nu håller på att förfalla. Vem 
som helst får överta huset, under 
förutsättning att man rustar upp det 
tilL beboelighet. 

Naturligtvis är det i behov av upp
rustning. Väggar= har på några 
ställen börjat rasa samman och ge
nom det spontade taket sticker en 
björk upp. Huset ligger på ofri 
grund, det vilL säga kyrkan äger 
marken, men inte huset. Vem som 
har lagfarten till detta vet man inte. 
Lantbrukare John Johansson i östra 
Vemmenhög berättar för SkD att 
han försökt få kommunalnämnden i 
Vemmenhög intresserad av huset, då 
han tror att det ar den borgerliga 
kommunen som äge.r det. Kommu
=lnämnden beslöt dock inte befatta 
sig med bygg'IULden, utan överlät 
det hela t-ill pastoratet. Kyrkoherde 
Birger Holmberg i östra V emmen
hög omtalar att marken är kyrkans 
men hur det skall gå med huset vet 
han inte. Förmodligen kommer det 
att rivas, om' ingen· vill ha det, säger 
han. 

På gården ligger förutom detta 
barnmorskehem tre bygg'IULder til!. 
Även dessa ligger på ofri grund. 
Där bor fröken Alma Bergman en
sam året runt, men målare A lfred 
Larsson i Beddinge har byggt en 
pepparkakslik1ULnde sommarstuga där 
att tillbringa sommaren i. I ett tredje 
hus brukar en malmöfamilj tillbringa 
sin semester. 

Ortsbefolkningen hoppas nu att 
någon skall ta hand om huset och 
göra det iordning innan det helt 
förfaller, ty man befarar att det inte 
klarar nästa vinter också. Gran'IULr
na vill antingen att huset skall ri
vas, så att det inte samlas ohyra 
där, eller att någon villig arbetsam 
familj skall rusta upp det tilL det 
skick det tidigare haft. 

Om så · sker återstår att se - er
bjudandet är dock öppet. 
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Skurupsrektorn vägrades kommentar 
1 i skolstyrelsens senaste protokoll 

Ett nytt kapitel om stridigheterna inom Skurups skol
ledning fogades till de många tidigare när skolstyrelsen 
vid sitt senaste sammanträde beslöt att lämna "utan åt
gärd" rektor Filip Eiderbrandts anhållan om att till 
protokollet få foga ain~ kommenterar till vissa leda-

I första förslagsrummet W! t jänsten 
hade skolstyrelsen och :Elidei'h·randt 
satt upp ski lda sökande. Belfattning
en Ullsattes med den av skolstyrel
sen förordade sökanden. Men när 
denne hade varit i Skurup aoh oi;ien
terat sig beslöt han sig fur att backa 
ut. Anledningen skall ha varit en di
rekt påve1'kan av rektor :ElideJ,Jwandt, 
menar några ledamöter i skolstyi·el
sen med ordföranden Gunna1· Hans
son i spetsen. :Elide1•brandt Jn·itiseras 
också för att han inte såg till att 
komlnunala befattningshavare inom 
skolväsendet fiak träffa as•sistenten 
vid besöket. 

Rektor Eliderbrandt bestrider på
ståendena med motiveringar som han 
ville ha införda i senaste slrolstyrels.e
protokollet men fö1·vägrades. Han me
nar att skolasSiistenten lwm på ett ru. 
tinbooök, som en redan anställd be
fattn,ingshavare. Det gällde närmast 
att ordna en del praktisl<a angelägen 
het't!i· som en lämplig bostad etc. Lik
nande besök har gjorts hundratals 
gånge1· tidigare av nyanställd befatt
ningshavare vid Skurups skolll utan 
alt rektom har l<allat på skolstyrelse
ordföranden och utan att det då har 
befunnits anmärlmingsvärt. Att han 
s.lmlle ha avrålt skola9.9istenten ,från 
att tillträda he.fattningen bestrider 
r eldor :Elide1·bra.ndt ocl<så på det be
L~tämdaste. 

Ei\lerbrandt menar också att det i 
oomband med att det föna skolsty
relSeprotolwlled: k largjordes (justera 
des) tör offentlighet skulle ha före
kommit en medveten kampanj för att 
dagspresse·ns representanter sk u Ile 
vara medvetna om vad som var verk
ligt intreSS!IInt i protokollet. Så tyder 
Eiderbrandt jaurnalist.ernas ovanligt 
Ii v liga intresse för när j u st det pro
takQIIet blev tillgängligt för a llmän
heten. 

"Det intressanta" skulle då inte 
bara vara paragrafen om skolas;,·isten
tens besök · utan också paragl'afen om 
ledamoten Nils M Perssons yttrande 
om ett för tidigt meddelande till en 
lärare, som inte fått en utannonserad 
tjänSit. Hr Persson menade att veder
börrande lära·re genom r ektor :Elidel'
brandt hade fått bes>kedet för tidigt. 
Eiderbrandt finner här de ls att hans 
förklaring inte har tillfogats para
grafen, dels att han visst inte var ute 
i föttid med beskedet. Han menar att 
då fu·endet gälide en fackrepresentant 
och en kollega till relktorn borde Jä
ra!'en få meddelande muntligen av 
rel<torn innan ha·n fick det via proto
kollet. 

"TENDENTiösT 
FöRFA'l'TAT" 

Sist - och i linje meod sina kom
ment<lrer - f·inner :ElideoJ'brandt det 

möters protokollförda yttrande vid närmast föregåen· 

de sammanträde. Det gällde närmast påståendena att 

Eiderbrandt skulle ha förmått en tillsatt skolassistent 

att avböja den erbjudna befattningen. 

a·ktuella skolstyrelsep~·otokoll et ten 
dentiöst författat. Det är vad gäller 
de 11 Öirntåliga" paragraferna, samman
ställt av skols\YI·elsens ordförande då 
seoll'retemren inte ville befatta sig med 
skrivningen på dessa punkter. 

ÄVEN DEN TREDJE GICK 

Motsättninga!'na mellan Eidenbrandt 
och skolstyrelsens ordföra nde Gunnar 
HanS.Son gäller också bl a det om
skrivna "lönelistefallet" vars behand
ling i kommunalfullmäktige i veckan 
föranledde först två av de kommu
nala revisorerna att avgå och dagen 
efter också den tredje. Den tredje är 
agronomen Albin Jönsson som inte 
var h emma när aoffärs<Jhef K G Kruus 
och försäljningschef Nils W Larsson 
diskutet·ade fallet med konsulent 
Henriksson l KommunföTbundet. An
nars hade samtliga tre avsägelser 
kommit på en gång. 

"J{LART OLAGUGT" 

Som A r b e t e t tidigare omtalat 
lämnade kommunalfullmäktige utan 
beaktande revisorernas anmärkningar 
rörande ett tillligg i en lönelista för 
befattningshavare vid skolan. När re
visorerna vid ett sammanträffande 
härom dagen fiCJk konsulent Henriks
sons odelade stöd i uwfattningen att 
en klar olaglighet hade tömkommit 

tog de konsekvenserna och avgick. 
Ologligheten skulle ha bestått i att 
skolstyrelsens ordförande Gunnar 
Hansson utan att signera eller med 
markering av annat slag hade gjort 
ett tillägg om 280 kr i en lönelista. 
Hansson säger att han gjorde detta 
tillägg efter reMtorns hö.rande, men 
rektorn bestrider. 

För Hansson talade vid kommunal. 
fullmäktiges behandling bland annat 
advo·kat Gunnar Gottfries. När läns
åklagaren beslöt att inte väcka åtal 
mot Hansson i "lönelistefallet" eller 
ett tillägg i ett skolstyrelseprotokall, 
även detta polisanmält, delklarerade 
Gottfries oHentligt att man nu hade 
fått se vem som hade rätt. Gottfries. 
har varit Hanssons försvarare undw 
polisutredningen. Hans nämnda ~1· 
!ande är en anledning till att 41 
ko,mmunala revisorerna har avsagt 
sig. 

VEM HAR RÄTT? - ' 

Skurup vill man nu gärna veta 
vem som har rätt - Gunnar Gottfries 
och länsåklagaren å ena sidan eller 
de kommunala revisorerna och kon
sulent Henrikssån i Kommunfärbun. 
det å andra? Säkerligen hör d e 11 
frågan inom Skurups kommunalpoli
ti ska liv inte till de som faller t 
glömska utan ett mem uttömmande 
svar ... 



~n 19 Juli 1966 

Gemensamt handlingsprogram 
• 
l för de borgerliga Skurup 

Inför kommunalvalet 1966 har de 
borgerliga politiska partierna i Sku
rups kommun sammanställt en ge
mensamt politiskt handlingsprogram 
som man vill gå ut till väljarna med. 
Programmet omfattar åtta punkter 
~.r man tar upp de väsentligaste po
litiska frågorna till behandling och 
redogör för sina åsikter i dessa fr å
go r. 

ket intimt för att påskynda och un- litar man brandkåren 
derlätta en övergång. har cirka 30 minuters 

rup. 

* I sista punkten tar man ställ
ning för att försöka få ungdomen 
inom Skurups kommunalblock att 
stanna kvar genom en lämpligt av
passad bostadspolitik och ett diffe
rentierat näringsliv. 

* I den andra punkten framhåller 
man vikten av att bostadsfrågorna 
i kommunen löses på bästa sätt. En 
god balans mellan egnahemsbygg
nationen, hyreshusbyggandet och bo
stadsrättsföretag vill man eftersträva. * Man har så i den tredje punk
ten tagit ställning för att ytterom* I den första punkten påtalar rådena inom kommunen bör göras * Det är inte utan att detta komman vikten av att de olika nämn- delaktiga i den framstegsutveckling munala handlingsprogram är en god derna och kommunala kommitteerna kommunen befinner sig i. grund i den kommande valdebatten, i de tre kommuner, som inom en. och de röstberättigade skurupsborna snar framtid skall bilda Skurups * Ett klokt ekonomiskt politiskt kommer säkert att stödja ett sådant kommunalblock bör samarbeta myc- ställningstagande och angelägenhets- här framstegsvänligt, men samtidigt gradering av de framtida projekt överdiemensionerat program. kommunen står inför bör prövas i 
förhållande till kommunens resur
ser, säger man i den fjärde punkten. 
Detta kan betecknas som en rul
lande arbetsplan för kommunen, vil
ket inom många kommuner i landet 
visat sig vara ett utomordentligt steg 
för framtida planering. 

* I den femte punkten påpekar 
man vikten av att skatterna inom 
Skurups kommun hålles i rimlig ni. 
vå med grannkommunernas skatter. * Den tråkiga jourtjänsten för 
kommunens läkare, som vållat pro
blem för åtskilliga skurupsbor den 
sista tiden, då man inte kunnat få 
tag i läkare under helgdagarna, tar 
man upp i nästa punkt. Man vill ar
beta för att en bättre jourtjänst in
föres i kommunen. 

* I samarbete med grannkommu
nerna planerar man att i Skurups kö
ping stationera en ambulans, vilket 

Kremationerna ökar 
Under fjoråret förekom 291 krema
tioner vid krematoriet i Ystad. Av 
dessa gällde i 128 fall avlidna för
samlingsbor och då antalet avlidna 
församlingsbor uppgick till 189, blev 
alltså nära 68 procent kremerade. Det 
genomsnittliga procenttalet ·av hela 
riket är omkring 61 och Ystad ligger 
således över genomsnittet. Ett 160-
tal av kremationerna i Ystads krema
torium gällde icke församlingsbor. En 
uppgång av antalet eldbegängelser är 
att konstatera. 

Y stadvittnen till 
stockholmskonvent 

Källarmäst. 

många ganger skulle vara till ovär
En grupp Jehovas vittnen ur Torsten Vollme·r, folk- derlig hjälp vid hastiga sjukdoms- Civil. ing. John E Vifol, högerpar- Ystadsförsamlingen avreste i går till partiet. fall och vi<l olyckshändelser. Nu an- lie!. Stockholm för att ta del ; -'· l Q aoo 



De fick gratishuset 
(och allt extrajobb) 

Av ROLF JOHNZON och HANS SERNERT (foto) 

Kommer ni ihåg det gamla barnmorske
hemmet i östra Vemmenhög? Huset som 
skänktes bort till vem som helst under 
förutsättning att man 1·ustade upp det 
innan den förföll helt? Kåken, om vilken 
äganderätten vållat stora bekymmer 

kommunen beboddes för länge sedan av 
barnmorskan i östra Vemmenhög och om
fattar 6 rum och kök samt en stor tvätt
stuga och ett rymligt loft, har sedan ett 
tiotal år tillbaka stått tomt och håller nu 
på att förfalla. 

O Lantbrukare John Johansson i O På söndagen besöktes kyrkaher
östra Vemmenhög som väl känner den av rörläggare Bertil Martinsson 
till dess histqria har vid åtskilliga 
tillfällen förso'kt få kommunalnärnn- med hustru Greta från Arlöv, som 

l den i östra Vemmenhög och seder- sade sig vara intresserad av huset. 
mera Vemmenhögs storkommun in- Kyrkoherden, som började bli trött 
tresserad av huset. Han påstår att på allt arbete med huset, och inte 
det äges av den borgerliga kommu-

O Lantbrukare John Johansson, 
som för tidningen i förra veckan be
ättade att han tyckte det var synd 
att riva huset, är naturligtvis också 
glad att man nu kommer att rusta 
upp det. Han har därför erbjudit de 
nya ägarna en extra bit jord på hu
sets baksida, där de kan anlägga en 
bit gräsmatta och snygga upp så a,it 
man skall trivas ordentligt. 

nen, medan kommunalnämnden varje trodde sig bli av med det, skakade 
gång överlämnat ärendet till Vem- hand med den nye ägaren och så var 
menhögs pastorat, som äger jorden saken avklarad. Tidningens medar-
huset står på och därmed också an- betare hittade herr och fru Martins- FORTFARANDE 
ses äga huset. son redan någon timma efter upp-
O Efter en artikel i Skånska Dag- görelsen i full färd med att röja upp MYCKET FOLK 
bladet i föna veckan visade det sig där. O Makarna Martinssons arbete med 
att hundratals intresserade män- O Man langade nedfallna bräder, upprustningen av huset stördes un
niskor hörde av sig. Kyrkoherde Bir- bar murbruk och gick verkligen in der hela söndagen av alla besökare 
ger Holmberg har den gångna veckan för att redan första dagen hinna med som ville titta på huset. Naturligtvis 
haft fullt arbete med att besvara alla så mycket som möjligt. HelT Mar- visade de nya ägarna omkring dem, 
telefonsamtal och visa omkring de tinsson är en händig och arbetsam och det var säkert många som äng
intresserade i huset. Visst är det man som kommer att tillbringa sina rade att de inte varit ute litet tidi
mycket som behöver rustas upp, ta- lediga stunder i sin nya sommarstuga gare. För Skånska Dagbladet orota
ket måste läggas om, takbjälkarna och skall även försöka erhålla en lade Bertil Martinsson att vi är väl
bytas ut och väggarna repareras, vil- extra semestervecka för att kunna komna tillbaka om någon månad för 
ket kommer att ta åtskillig tid, men arbeta med upprustningen. Runt hu- att se hur långt man då har kommit 
får man ett hus gratis kan mal'l väl i set finns också en bit trädgård med med upprustningen, vilket fick vara 
alla fall se hur det ser ut, menade mogna hallon som man naturligtvis den dagens avslutning på en lång 
de hugade spekulanterna. 1 var tvungna att provsmaka. 1 historia med ett lyckligt slut. 
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- De mogna hallonen är färdiga all förtära. Men vad huset i övrigt belräJfar är del inte mycket som är 

i färdigt och fullg-olf skick. Bertil Marlinsson malar husfrun Greta. 



HÄR SI(ALL LÄRAS 
allt om lanthushåll 
Lanthushållsskolan i Skurup startade på måndagen sin ordinarie 

höstkurs som skall pågå de närmaste fem månaderna. Det är 32 
fllckor från stora delar av landet som rektor Elisabeth Schartau kun
de hälsa välkommen till kursen. Flickorna kommer under kursens 
gång att få lära sig allehanda hushållsgöromål, skötsel av ett lant
bruks många sysslor och inte minst lära sig de stora ekonomiska pro
blem ett lantbruk i dag har att brottas med. 

Besvär över kommunbeslut 
i Skurup 

Kioskinnehavaren Linnea J chans
son i Skul'tlp anför hos länsstyrelsen 
besvär över kommunalnämndens i 
Skurup beslut att uppsäga henne 
samt infordra anbud på den av kom
munen ägda kiosken. Klaganden an
ser att beslutet vilar på orätt 
grund och k ränker hennes enskilda 
rätt. Hon övertog 1962 den kiosk som De trettiotvå flickorna är: Eva An- Mattsson, Tomelilla, Margareta Mil- sedermera ersattes med ett nybygge dersson, Lund, Gunnel Andersson, ton, Sölvei :>Org, Ingela Mårtensson, i kommunens regi då den gamla kiBorrby, Hjördis Bergh, önnarp, An- Mölnlycke, Elsa Nilsson, Sölvesborg, asken inte godkändes av myndighane Bergström, Råå, Mona Gustavs- Erna Nilsson, Jordholmen, Karin terna. Hon fick arrendera kiosken son, Hedemora, Ingrid Göransson, Nilsson, Lund, Anita Nordqvist, Upp- för en årlig summa av 300 kr. KJaBorrby, Marianne Hansson, Uppåkra, sala, Marita Ohlsson, Borrby, Ann ganden anser att hon bör få sitta Marianne Hansson, Vellinge, Gudrun Orrghen, Malmö, Anna Persson, Har- kvar i "orubbat bo". Hedström, Skoghall, Annmari Hult - lösa, Berit Persson, Borrby, Ulla ----- -===== = ====-' man, Göteborg, Wiwi Håkansson , Es- Persson, Borrby, Marianne Schrödet, 

löv, Inger Hörnfelt, Malmö, Gunil- Malmö, Kerstin Svensson, Djursholm, 
la Jönsson, Höganäs, Estelle Larsson, 

1 

Birgitta Swiden, Finspong, Britta 
Trelleborg, Lene Larsson, Trelleborg, Tykesson, Askeröd, Kristina Wallin, 
Christel Martinsson, Lund, Anita Karlstad .och Birgit Wessner, Lund. 

En kvintett Borrby-flickor var de första på skolan igår. Fr.v. sillande 
Ulla Persson, Berit Persson, stående fr.v. Marit·a Ohlsson, Gunnel 

Andersson och Ingrid Göransson. 

Fru GrJN BRITT LJUNGGREN, Skurup med dottern HELENE 
.. 6 månader. (S ernert, Skurup) Si 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



80-ÅRING I SNÅRESTAD 
bygger möllor som hobby 

Johan Nilsson i Snårestad i arbete 
med en av sina möllor. . 

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

Snårestad utanför Ystad är en idyllisk liten by med kyrka, !~thandel och några hundra invånare. Vid tidningens besök på platsen träffade vi f. lantbrukaren J o h a n N i l s s o n som i höst fyller 80 år. Den mycket vitale och duktige 80-åringen har på äldre dagar skaffat sig en hobby som rönt stor beundran och uppseende i byn. Han bygger själv på lediga stunder möllor för trädgården. 
Naturligtvis tar det lång tid att tas ut på gården för att pryda den göra ett sådant arbete' berättar han. vackra trädgården. Den är byggd av ~ygget utföres i en oeldad bod p>\ . .. . gården och på vintern får jag låta bått1mme:· och ar unpregne~ad, var-bli att gå dit, ty temperaturen är för hållbarheten skall vara god, säalldeles för låg där, menar han. ger han. När jag nu får tjära pap-Dessutom har jag ett hus och en pen och måla upp den, kommer det vacker trädgård att sköta om och dock att få vara med kvarnbyggandet sista halvåret har ·mitt huskors det för min del en tid. Det är ett varit krasslig, varför hon behövt oerhört arbete och noggrannheten vård och uppassning. Om några vec-, och tålamodet är nog det viktigaste kor skall dock en en och en halv när man tar itu med ett sådant här meter hög holländare vara klar att arbete. 

• 

Skurups gamla på utfärd 
f 

Vårdbiträdet Anita Persson hjälpeT pensionären Jöns Ivarsson med kläderna före avresan. 
Drygt 30-talet pensionär~r på ål- tur gästades och tillfälle gav~ till derdomshemmen i Skurup var på strövtåg på den vackra åsen mnan onsdagen på bilfärd runt bygden. man s~ällde färden mot Skurups köDet var socialnämnden l Skurup ping 1gen. som lradltlonsllkt anordnade en ut- Reseledare var socialnämndsordf. flykt .för de gamla och denna gång Torsten Hansson, Skurup och sociställde~ färden till Norra Ugglarps slassistenten och köpingens läkare restaurang där man bjöd på en enk- hjälpte till att skjutsa de gamla, lare ~ltld. som tackade socialnämnden för en Rom~leåsen med dess vackra na- intressant och givande eftermiddag. 



:==============:M O R och BARN ===m====mn ii 

Fru GUNILLA OLSSON, Skurup med dottern CARINA, 8 måna

der. (Sernerl, Skurup). 
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storkupp 
Skurup • 

l 

1 uppklarad 
Det inbrott som förövades i Thu

lins ur-, optik- och guldsmedsaffär 
den 25-26 ·mars i år är uppklarat 
och gärningsmannen gripen. Vid in
brottet stals klockor och smycken 
för c:a 36.000 kr. Under tisdagen 
greps en Skurupsyngling i 22-års
åldern och denne har erkänt inbrot
tet . . En 23-års ystads bo och dennes 
20-åriga flickbekant har gripits som 
misstänkta för häleri ·av det sulna 
godset. Båda · har erkänt häleri. Flic
kan släpptes under onsdagen, men 
männen är anhållna och kommer att 

, begäras häktade. Vid husrannsakan 
' i ·Ystad, Skurup och landsbygden 

l 
där omkring har en del av godset 
anträffats, men en stor del av det 
har bl. a . sålts Köpenhamn. J 
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:: Fru. BIRGIT NILSSON, Slcurup med dottern PETRA 11 månader. :: 
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NU NÅ'R 
BETET AVTAR 
TILLSKOTTS

UTFODRA! 

mjölkningsdags-dags för 

OLJEKRAFTFODERBLANDNING 
Ett mycket gott bete kan maximalt försörja en ko komplement till en ojämn betesgång. Det är den 
som producerar 20 kg mjölk per dag. Undersöknin- säkraste åtgärden för er hög och jämn produktion. 
gar visar detta. Högmjölkande kor måste sålunda Tänk på att betestillväxten börjar avta redan i slutet 
ha ett tillskott av kraftfoder. När betet är sämre, av juni. En tillfredsställande mjölkproduktion över 
bör även kor med lägre produktion ha ett sådant hela betesperioden kan Ni få endast genom att till-
tillskott. skottsutfodra. 
NOTFOR Oljekraftfoderblandning - marknadens Låt det bli en utfodringsrutin - en lönsam sådan 
mest sålda - är ett välavvägt proteinkoncentrat, - att ge korna NOTFOR Oljekraftfoderblandning 
som ger nötkreaturen deras behov av samtliga vid mjölkningsdags! 
äggviteämnen. Gör till vana att - t. ex. i samband Ni får goda råd i SLR-foldern "Hur utfodrar Ni 
med mjölkningen - ge korna detta tillskott som ett mjölkkorna?" 

NÖTFOR FINNS HOS ER CENTRALFÖRENING/LANTMANNAFÖRBUND 
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.t': Händig snårestadsbo byggde 
orgel med hjälp av dammsugare 

- Text: ROLF JOHNZON. Foto: HANS SERNERT -

Plåtslagarmästare Henning Larsson i Snårestad är en musikalisk 

eldsjäl, som själv bygger sina instrument. Den över 70-årige vitale 

mannen· har sedan ungdomen varit mycket intresserad av dragspels

musik och orgelmusik. På äldre da'r har han med mycket möda och 

oerhört arbete tillverkat en orgel, som han först monterade in i ett 

dragspel och med hjälp av en dammsugare kunde få fram ljuvliga 

toner med. 

Premiär på instrumentet hade han, dagar och nätter som gick åt, berät
på La Strada i Lund i november tar han. Hur lång tid det tar innan 
1964. Sedan dess har han dock in- jag har de båda instrumenten i min 
köpt en elektronisk orgel som han nya orgel färdig, vet jag inte, men 
nu håller på att kornbinera med ett sedan skall jag ensam kunna bjuda 
dragspel i sin orgel. Han föredrar att mina åhörare på duettrnusik. 
spela på knappinstrurnent, men med Den längsta tiden var dock att 
träning skall det gå att få fram to- bygga själva träskelettet i orgeln. 
ner även på tangenter, menar han. Eftersom jag inte är någon snickare 
Dragspelet är ett garnmal trestäm- och gärna vill ha det perfekt fick 
rnigt som han själv bygger om till jag lägga ned många timmar på ut
sexstärnmigt för att få fram bättre sirningarna, slutar den rnusikälskan-
klang. de snårestadsbon. 

För tidningens utsända bjöd han 1---------------~
en stund på vacker dansk orgelmu-
sik. Vad låtarna han spelade heter, 
visste han inte, men av tonartern;i 

Henning Larsson med sin unika orgel, som han själv byggt och "nU och melodin framgick att det var av 
håller på alt ändra om. mycket garnmal årgång. Pop-rnusi-

------------......:-==---------------~ ken vill han helst inte höra talas 
om och kan inte förstå sig på, om
talar hr Larsson. 

Hur kornmer man sig då för att 
bygga sitt eget instrument? 

* Jo, när jag var ute och spelade * på dansbanorna för många år * sedan slog det mig att jag någon * gång skulle vilja ha en egen * orgel med knapptangenter. Nu * ,finns inte detta att få tag i, var* för jag för några år sedan beslöt * att själv bygga en, säger Lars* son. 

Arbetet med den första orgeln tog 
mig drygt tre månader. Det var både 
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Fru GERTRUD JOHANSSON, Trunnerup med barnen KLAS-AKE .:.::=: 
6 år, MONICA 4 år och YVONNE 2 år. (Sernert, Skurup) 
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Givande jordbrukardag • 
l 

Söderslätt behöver nydräneras 

Agr. Alf Bjelke-Holtermann, Skurup, godsägare Hans-Göran von Ar
nold, Jordberga gård, professor Sven L Jansson, Uppsala och agr. 

H. Ald€m, Norks hydro studerar veteaxen på Jordberga gård. 

-Av ROLF JOHNZON-
Ett femtiotal lantbrukare var på fredagen samlade till Vemmenh!Jgs• 

trakten för en jordbrukaredag med medverkan av bl.a. professor Sven 
L. Jansson, Uppsala, agronom Il Alden, Norsk Hydro, lantmästare B. 
_Månsson, Sockerbolaget och agronom Nilsson från Statens växtskydds
anstalt. Godsägare Hans-Göran von Arnold hälsade de deltagande väl
komna till Jordberga gård, där utfärden startade, och gladde sig åt 
det stora intresse dessa jordbrukardagar fortfarande har i bygden. 

Jordberga gård, på 1.000 tunnland, 
varav 850 tunnland under plog 
och med 56 stora byggnader och som 
sed. 1950 drives kreaturslöst, presen
terades, innan godsägaren berättade 
om sin syn på svenska jordbruk i 
dag. Han menade att jordbruket går 
en bistrare tid till mötes, där man 
måste försöka överleva genom att 
producera mer för en billigare kost
nad. 

RATIONELLARE GöDSLING 

Lägre arbetskostnad torde vara den 
vanligaste metoden att hålla nere 
kostnaderna, sade han, men de sis
ta åren har även rationellare göds
ling genom flytande ammoniak gjort 
stora framsteg på godset. 1965 my Ila
de man 60-70 tunnland med ammo
niak, medan man i år utökat göds
lingen med detta nya ämne till 500 
tunnland. Det är sockerbetor, vårve-

te, höstvete, kom och raps som i 
huvudsak fått ammoniakgödsling. 
Ammoniaken kommer, sade von Ar
nold, att vinna stora framsteg i lan
det de närmaste åren. I hela Sveri
ge användes 70 ton 1966, medan Dan
mark gjorde av med 48.000 ton am
moniak. Allting är en prisfråga, slu
tade godsägare von Arnold, "dans
karna säger att ammoniaken ger 
större avkastnin!l'· På Jordberga gård 
har vi inte prövat det nya göd• 
ningsämnet så länge att vi 'kan sva
ra på detta, men det återstår att se. 



De fick löfte·n i m .ängd on1 ny bostad 
uten seda~n l1ar . ingenting lt~änt ... 

• Han fick löften om en ny bostad av kommunen, Lions club och Rotary. Allt skulle göras 

för lantarbetare l:lugo Nilsson och hans tiopersonersfamilj. Orsak: För ett halvår sedan 

brann faniii j ens lilla hus ner ... 
• I dag ser det annorlunda ut. Trots alla löften, trots alla försök ser det ut som llugo Nilsson, 

hans fru och parets nio barn ska bli - he1nlösa. 
Ingenting !Jr hänt. Hugo Nils

son sköter sitt jobb som förut. 
Men den barnrika familjen lever 
fortfarande som socialnämnden 
bestämde när branden inträffade 
för ett hal vår sedan. 

Kommunalmännen bestyrde 
om familjen Nilssons öde. Man 
kom fram till en nödlösning av 
problemet. Hyggliga människor 
tog sig an familjen under en 
övergångsperiod ... 

III Dåligt skick 
Det var i samband med dessa 

di~kussioner som socialnämnds
ordföranden i Skurup Torsten 
Hansson undrade om man inte 
skulle anvisa en avsides liggande 
boningslänga som köpingen köpt. 
På sina håll ansågs att lösningen 

var bra men från andra kommu
nalmäns sida sades att fastigheten 
var i alltför dåligt skick sedan 
den stått tom en lång tid. 

- Låt oss köpa· en annan fas
tighet eller bygga ett helt nytt 
hus någonstans i köpingen, var 
det skurupsbor som sade. Såväl 
Lions club som Rotary ställde sig 
bakom. Rotarianerna skulle svara 
för ritningsarbete och kontroll
kostnader. Skurupsbyggmästaren 
Yngve Nyström för byggjobbet 
till självkostnadspris och samma 
ville sanitetsentreprenören Tage 
Roskvist gå i land med. 

Kostnaderna beräknades till 
90 000 kronor, · 

• Fallfärdigt 
Hugo Nilsson och hans stora 

familj hade under tiden placerats 
i den .närmast fallfä~diga bo
ningslängan ("den ser ut som ~n 
lada") där han levde på hoppet 
att k ~ -omnen skulle göra något. 

Lantarbetare Hugo Nilsson Skuru.p omgiven av sina barn och dottern Solveig var inte hemma då bilden togs) 

14, Kjell 13, Hans 12, Sven-Ake 8, Gert Inge 7, Bo-Arne 5 samt Mona 3 år 

Skurups kommunalnämnd hade 
ingenting att anmärka. Marf'köp
te en tomt som ansågs lämplig och 
allt såg ut att gå vägen då det 
tydligen blev en fnurra på tråden 
mellan några av den kommunala 
centrala byggnadskommittens le
damöter. Skurupsfirmorna som 
åtagit sig att utföra vissa bygg
tekniska arbeten utmanövrerades 
och i stället fick en malmöingen
jör upprätta ritningp.r som slu-

ta de på 93 000 kr. N u hade pris
karusellen kommit i gång på all
var och efter att en tid ha snud
dat vid en byggkostnad på 95 000 
kr stannade det hela för en må
nad sedan vid 105 000 kr. 

I Skurup, där man vid det här 
laget är ganska van vid kommu
nala skandaler, befarar man 
emellertid nu att den här snigel
behandlingen av ett viktigt hu
manitärt ärende kan komma att 

kosta den branddrabbade lantar
betaren åtskilliga tl.!5en sköna tu
senlappar. Vad barnrikepappan, 
som fortfarande bor i sin dåliga 
bostad utanför Skurup, nu får 
göra är att köpa den tomt som 
kommunen skaffat för hans räk
ning. Sedan återstår f0r Hugo 
Nilsson alt söka bostadslån på 
vanligt sätt ocl1 ingen vet nar 
han får tillfälle att flytta in i sitt 
nya hus. 

En annan sak är om Rotary och 
Lions club i Skurup står kvar vid 
sina erbjudanden sedan det gått 
så mycket prestige i ärendet. Sku
rupsfirman, som erbjöd sig att ut
föra ritningsarbetena och kontrol
len, kanske också har tröttnat på 
den kommunala karusellen och 
då kan det sluta med :nt Hugo 
Nilsson får betala ett väsentligt 
högre pris än vad ursprungligen 
var meningen. 



Skurupsscouterna till Bornholm 

Bornholmslägref, det stora sommaräventyret för Rydsgårds-, Skurups- och österlenscouterna äger i år rum 
i Peders kE)r på öns södra sida. l går begav sig scou ferna iväg för att vara borta till den siste juli. Läger
chef är Gunnar Torkelsson, Ystad, och intendent Sfu re Persson, Skurup. Både pojk- och flickscoufer deltar 
i lägret. På bilden ses fr. v. Skurupsscoulerna Nils Berfil Hansson, Lars Johan Nilsson samt Roland Bengts-

son vid avfärden f iii Bornholmslåoret 

Arets första stråsädsskörd togs p å lördagseftenniddagen lantbruka 
re Egon Ekvall i Römölla, Svenstorp uta!nför Skurup. Det var två 
tunnland villterkorn som man med hjälp av bogserad skördetröska 
gav sig på. 

Resultatet såg mycket bra ut då 
vattenhalten OOter en bedömning av 
lantbr. Ek'Vall beräknades tiU knappt 
19 prGcent. Vinterkornet var sått i 
mitten av augusti och får räknas 
till de tidigare sorterna b~and strå

~E'DET HÄNDER I DAG! säden. De kommande veckornakorn-
mer att för Egon Ekvall med sonen 

Husmodersgymnastiken rortsätter i Ka11l. Ingvar bli arbetssarnma, då 
dag kl. 7 på idrottsplatsen. man billsammans bedTiver en stor ut-

Erikslunds bridgeklUJbb arrangerar lhyrningsfirrna och hjälper sina gran
partävling i Erikslunds bygdegård nar i socknen med både stråsäds-
kl. 1·9. .s'köl'den och oljeväxtskörden. 

Årets första kornskörd 

Lantbr. Egon Ekvall, Svenslorp, med sonen Karl Ingvar studerar årets 
första skörd . 



'Träsko man' i Abbekås 

H11nlverkare Oskar Tufveson i Abbekås visar här upp ett av sina l! lsler för dotterson en Stefan, som o fta 

hjälper morfar med t illverkn ingen 

Abbekås på vägen Trelleborg-~ mar till dessa något klumpiga, men 
Ystad börjar bli känt inte bara för slitstarka fotbeklädnader. Förr spi
sitt vackra läge med fiskehamn kade Oskar Tufveson träskor till en 
utan ocl{så som en plats där hant- firma i Klagstorp, men numera sit
verkare av olika slag gärna slår sig ter han hemma och tillverkar endast 
ner för att med konstnärlig förmåga på beställning. Tiden för att göra,en 
utöva sitt yrke. Sä till exempel bor sko varierar, men har man riktigt 

toffelmakare Oskar Tufveson i en bråttom - och många beställningar 
liten stuga vid stranden. Det ovan- - går det att hinna med ett par 
liga med herr Tufvesons yrke är ,att per dygn. Priserna varierar efter 
han är en av de få i landet, som storleken, De små prydnadsskorna 
fortfarande tillverkar "riktiga" trä- är dock mycket eftertraktade och 

skor, sådana man använde fÖlT i ti- ofta har han samma arpete med 
den. Köparna har dock skiftat och dessa som med en "fullvuxen" sko. 

sig minnas att det var när dottern, 
d. v. s . barnbarnens mor fyllde 4 
år. Dottern instämmer och säger sig 
fortfarande ha kvar detta par. 

D Träskotillverkare är förmodligen 
ett yrke som håller på att försvinna. 
Folk vill nuförtiden inte gå om
kring i dessa något klumpiga skor 
utan föredrar lätta sandaler och slip
pers. Är månne Oskar Tufveson den 
siste "träskomannen" vi har kvar? 

TILLVERKAR MöLLOR 

nu är det mest exemplar till pryd
nadsföremål som säljs, 

1 D Han har ärvt sitt yrke efter fa 
dern Tufve Andersson - eller Tufve 
träskoman som han kallades - vil
ken gjorde träskor i 50 år. Materia
let är småländskt alträ som han 
med hjälp .av stämjärn och kniv for-

HJÄLP AV BARNBARN 
D Innan . vi lämnar Öskar Tuiveson 
visar han oss så sin ny och mo

D Under sommaren har han hjälp derna tillverkning av väderkvarnar. 
av sina dottersbarn Stefan och Ka- Där finns "holländare" och ölands
tarina Svensson från :M:almö, som of- kvarnar i alla storlekar som han nu 

ta kommer och hälsar på morfar. På tror folk kommer att uppskatta mer 
frågan när han gjorde sin första sko J som trädgårdsprydnader än ett par 
berättar Oskar Tufveson att h an tror t~äskor att hänga på väggen. 
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MYSTISI(T 
S Ii uru psheslut 

RIVS UPP? 
O Två sociallkmokrater i - Sku- munförbundets representant hr Hen- kommunens förvaltning. Som en 

rup har anfört besvär över kom- riksson, skriftligen avsagt sig alla följd av detta måste han betrakta 

rnunalfullmäktiges protokoll enligt kommunala uppdrag. Man säger vi- ·det mycket allvarligt när revisorer

vilket man beviljat kommunellS dare i sitt besvär att med särskild na ställer sina platser till förfogan

nämnder och styrelser ansvarsfri- tanke på det sistnämnda anhåller ue. Detta är det enda skälet till 

het. Det är ordföranden i Sku- man att fullmäktiges beslut att be- överklagandet av fullmäktiges be

rups arbetarkmmnun Kjell Jönsson vilja ansvarsfrihet för kommunens slut. Han och hela socialdemokra

och studierektor Per Sjödin, som styrelser och nämnder måtte bli upp- tiska gruppen ställer sig helt bakom 

hos lällSstyrelsen inlämnat en skri- hävt av länsstyrelsen för nytt beslut revisorerna som på opolitiska grun-

velse där man påtalar följande: i :.>kurup. der valts att kontrollera kommunens 

O V' d f" ·fr ' f • f d · ~mgelägenheter och deras moget 

0 Vid behandlingen av ansvarsfri- . 1 en °1 ~-~a.n ran 1 rungen övervägda beslut betyder mer än en-

heten för de kommunala nämnder- bil rektor Per SJodm omtalar denne . . ' 

na, fanns vid sidan om revisions- att revisorerna är den enda möjlig- staka politiSkt valda representanters· 

berättelsen ett extra papper från re- het allmänheten har att kontrollera.! yttrande. 

visarerna daterat juni 1965. I detta 1--------------:---_:..----~----------~
 

påtalades att skolstyrelsens ordf. 
gjort ändringar i en lönelista på 
skolkontoret v~lket revisorerna inte 
ansåg skolstyrelsens ordf. fick göra. 
Hr Edvin Ahrling, föreslog vid 
sammanträdet att man skulle bevil-
ja ansvarsfrihet för samtliga nämn-
der och styrelser i kommunen, men 
avvakta en polisutredning som på-
gick angående ärendet om ändring
en i skolans lönelistor. 

D Efter denna proposition begärde 
skolstyrelsens ordf. ordet och redo
gjorde för sin syn på f~llet "löne
lista". Hans försvarare i målet, ock
så fullmäktigeledamot stödde honom, 

1 

varefter fullmäktige beslöt bevilja 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder 
och styrelser i kommunen. 

O Nu menar de klagande att full
l mäktiges ordf. inte behandlat eller 
l inte t_agit_ upp hr A_hrlings yrkande 

l 
om sarskild behandlmg av "lönelis
torna" samt att ordföranden i kom
munalfullmäktige genom att först 
ställa proposition på hr Ahrlings för
slag och sedan låta skolstyrelsens 
ordf. och hans försvarare tala på 
nytt vflselett fullmäktige, som där-
igenom trott att de röstat för hr 
Ahrlings förslag. Vidare ifrågasät
ter de klagande skolstyrelsens ord
förandes och hans försvarares rätt 
att deltaga i överläggningen och be-
slutet med hänsyn till gällande jävs
bestärnmelser. 

O Til1 sist anföres att konsekven-
sen av fullmäktiges beslut eller som 
man skriver, felbehandling av ären-
det, blivit att Skurups köpings re-
visorer, hrr IK. G. Kruus, Nils V. ) 
Larsson och .Al;bin Jönsson, efter 1 i 

överläggningar med Svenska kom- 1 J 
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Besvär över kommunbeslut 
i Skurup 

Hrr Kjell Jönsson och Per Sjödin 
i Skurwp har överklagat kommu
nalfullmäktiges beslut den 21 juni 
angående avsvarsfrihet i ett ären
de rörande skolans förvaltning. Ett 
protokoll hade inlämnats av kom
munens revisorer vilka påpekat en 
anämrkningsvärd oriktighet rörande 
ett lönetillägg på 280 kr. 

Ett yrkande i fuUmäkHge att man 
skulle avvakta utredning av vi:•3a 
,förhållanden inom skolans förvalt
ning blev bortglömt och finns ej 
med i fullmäktiges beslut. Klagan
dena har vid samtal efteråt med 
fuUmäktigeledamöter kommit til'l den 
slutsatsen att dessa trott att full
mäkttge vid sitt beslut undantagit 
revisorernas protokoll från ansvars
frihet. 

Konsekvensen' att fuHmäktiges for
mella felbehandling av ärendet har 
blivit, att köpingens tre revisorer 
skriftligen avsagt sig alla kom:T!u
nala revisionsuppdrag. Inte minst 
med tanke på revisorernas aUvarli
ga beslut yrkar klagandena att be
slutet upphäves. 

Rotary i Skurp 
höll på måndagskvällen sammanträ
de med början på Lantbruksskolan. 
Rektor Gunnar Knutsson visade 
medlemmarna omkring på skolan 
samt talade om dess verksamhet. 
Sammanträdet fortsatte sedan tradi
tionsenligt på Svaneholms slott med 
middag. 

Skurups simskola vid Bingsmarken 
startade på' måndagen. Vädret var 
dock inte det bästa, men de unga 
hoppas att man skall få bättre bad
väder framledes. Från skolkontoret 
meddelar man att det finns ytterli
gare platser kvar i bussen och nyan
mälningar kan göras till simlärarna 
vid bussens avgång varje dag. 

RYDSGÅRD 
Fina priser på 

auktionen i Bedens gård 

1 Ny bankkamrer 
i Skurup 

Sv. Handelsbankens nye kamrer i 
Skurup, Carl-Axel Johnsson från 

Hälsingborg 

Svenska Handelbanken l Skurup 
får den 15 aug. ny kamrer. Den 
nuvarande kamreren flyttar till 
Småland och efterträdes av Carl
Axel Johnsson från Hälsingborg. 
Kamrer Johnsson har tidigare va

rit anställd i Sv. Handelsbanken i 
Lund, Eslöv och Hälsingborg. På den 
sistnämnda platsen innehar han för 
närvarande föreståndareplatsen på 
B-kontoret. 

Han har varit banktjänsteman se
dan 1948 och är således voo insatt 
i si t t arbete. I mitten av augusti 
månad kommer han att med sin fa
milj flytta till Skurup och börjar 
sedan sin anställning på kontoret i 
Skurup omedelbart. 

···-----------------------------
ett ponnyföl som såldes till Janne 
Nilsson, Kurarp för 1.370 kronor. 

Nötkreaturen klubbades bort för 
1.510-1.990 honor och kalvarna gick 
under klubben för 510-810 kronor. 
Lammen kostade något över 200 kroGodsägare Gustav Gustavsson på nor och getterna såldes för ca 150 Bedensgård i Rydsgård höll under kronor. Priserna på suggor med småhelgen livdjursauktion varvid han grisar varierade från 1.39().......1.470 krosålde hästar, nötkreatur, får , getter, nor. 30-kilogrisarna kostade 185 krodvärghöns och svin. nor och ungsuggorna 310-710 kronor. 

l 
Av hästarna var ett varmblodigt En del redskap såldes varvid en sto med härstamningsbevis som snart BM 36 kostade 5.000 kronor. En påskall föla och såldes till Bjursäters hängsvagn fick samma pris medan prlstgård i Lugnås för 6.850 kronor. det övriga i maskinparken var beEn fjordhäst som beräknas föla i tydligt billigare. Auktionsförrätdenna vecka inköptes av Harry Ols-~ tare var köpman Lennart Nilsson son, Sjöbo för 4.200 kronor. De yng- Rydsgård och ropare var Alvin Ek~ re bland publiken blev förtjusta i blad, Bybäck. 



"Vi kräver revisorerna tillbaks" 
PROTEST MOT A VSÄGNING 

280 kronor 'har utlöst en häftig strid i Skurup! skol

styrelsens ordförande Gunnar Hansson utanordnade 

280 kro or till en bespisningsföreståndare och g j ord e 

en ändring i lönelistan utan att sätta dit sin signatur 

eller datum. Detta skedde för l 1/ 2 år sedan. Samt

liga tre kommunrevisorer avgår som protest mot full

mäktiges beslut att nonchalera deras begäran om ingri

pande. Nu har socialdemokraterna Kjell Jönsson och 

Per Sj ö din författat en besvärsskrivelse till fullmäk

tige. De hemställer om att fullmäktige ska upphäva 

sitt beslut. - Vi vill ha revisorerna tillbaka, säger de 

båda. 

ningsföreståndaren skulle ha sina 
pengar. Jag hade dessa papper till
gängliga på expeditionen och utan
ordnade beloppet. Han var berättigad 
till sina pengar. Då jag kollat upp
giften gick j ag till skolchefen som 
nu förnekar att vi samtalat om sa
ken. Vi var överens och jag betalade 
ut pengarna. 

PRINCIPFEL 

- Det är ingen som tvivlar på att 
bespisningsföreståndaren var värd de 
där 280 kronorna. Det är principen 
vi vänder oss emot, säger Per Sjödin. 

I skri v els en heter det bland annat: 
Till sist kan anföras att konsekven
sen av fullmäktiges formella felbe-

skolstyrelsen godkände beloppet i 
efterhand. Saken polisanmäldes. Men 
åklagaren väckte aldrig något åtal. 

- Skuldfrågan är ändå inte av
gjord. Vi anser att det är allvarligt 
när tre revisorer lämnar sina upp
drag för en sådan här sak, säger Per 
Sjödin, som är en av dem som för
fattat besvärsskrivelsen till fullmäk
tige. 

Frågan skulle utretts redan i fjor 
under ledning av kommunalnämn
dens ordförande Gunnar Larsson, 
men man kom aldrig fram till något 
resultat. 

Det var först i år som revisorerna 
begärde att protokollet / skulle före
läggas fullmäktige. Och fullmäktige 
beslutade om att man inte skulle 
göra något åt saken. 

OLAGLIGT handling av ärendet blivit att Sku-

L .. .. d b 1 t d ld . å lrup köpings samtliga tre revisorer l 
onenamn en es u a e a ng n - ft ·· 1.. . d s k 

got om den ändring som gjordes och e er ov~r aggnmg me vens a 

har ännu inte behandlat ärendet en- kommunforbundets . represe:ntant 

ligt vad A r b e t e t erfar. sknft'hgen avsagt s1g alla revisors-

Revisorerna har samtliga påpekat uppdrag .. Inte mmst .med tanke på 

att Gunnar Hansson ändrat papper våra ~ev1sorers allvarhga steg, anhål

som strider mot gällande lag och för- ler. ':'1 att Skurups kommunalfull-

d · D tt d" t . t makbgebeslut paragraf 61-66 upp-
or nmg. e a menar aremo m e h" 
fullmäktige. Då beslutade sig också aves. 

revisorerna K G Kruus, Nils W Lars- FOTNOT 1: Två av revisorerna har 

son och Albin Jönsson för att avgå. tidigare signalerat sin avgång. Nu 

- Den enskilde medborgarens enda 
möjlighet i Skurup att effektivt be
vaka vad som händer i styrelser oah 
nämnder är genom sina revisorer, 
menar Per Sjödin. · 

Så här säger Gunnar Hansson som 
gjorde ändringen: 

- Det var ingen tvekan. Bespis-

har alltså samtliga begärt avsked. 

FOTNOT 2: Kommunalfullmäktige i 
Skurup har borgerlig majoritet. 



t\,·,,' 

, Skurups lantbruksskola 
eftertraktad av ungdomarna 

Iruör höststarten på Skurups La ntsbrukss-kola är nu arbetet i full 
gång. Rektor och lära,re planerar för de kurser som man skall få 
igång och husmor · sköter planelingen av inköp och trivsel för de 
nya elever som skall tillbringa vintern i Vemmenhögsmetropolen. Till 
hösten är det tre stora kurser som skall komma igång plus en mängd 
kortare veckokurser. De båda maskinskötarkurserna är redan fullbo
kade, medan det på den grundläggande yrkeskursen och grundläg
gande praktisk-teoretiska yrkeskurser fortfarande finns plats kvar. 

Rektor G u n n a r K n u t s s o n går under ett år. Minimiålder är 16 
berättar för SkiD att kursverksa:mhe- är och eleverna ges utbildning dels 

l d å "k :r:': skolbänken och dels genom prak-
ten på sko an e senaste , ren ° at tiskt arbete på skoljordbruket Skol-
kraftigt och efterfrågan på utbild- jordbruket som har en areal av ca 
ning inom modernäringen har blivit 200 tunnland skötes av dessa elever. 

större och större. Många ungdomar GRUNDLÄGGANDE 
söker sig till lantbruksskolan för YRKESKURS 
att få information och praktik om Denna kurs börjar omkring den l 
de stora problem man i dag har november och pågår i 21 veckor. In
att brottas med inom jordbruket. trädeskraven är att eleverna fyllt 16 

år och studierna bedrives nästan 
Skolan har därför försökt tillgodose helt teoretiskt. Viss utbildning sker 
behovet av utbildning genom att i maskinhallen. Medelåldern för ele
hälla en mängd kurser så . att så verna de senaste åren är 20--21 är, 
många son möjligt skall kunna få då det visat sLg att eleverna har 
den utbildning man eftersträvar. största behållningen av denna kurs 

På frågan hur intensivt arbetet är efter några års erfarenhet av jord
på skolan i jämförelse med andra bruk. En grundläggande PT
liknande skolor i landet, omtalar kurs plus något år i jordbruket bru
rektor Knutsson att för de kortare kar vara tillfredsställande för att 
kurserna, som inte är obligatoriska erhålla inträde på kursen. Huvud
för skolorna, utan man själva får vikten av studierna ligger på jord
bestämma om skall genomföra eller bruks- och växtodlingslära, husdjurs
inte, erhåller Skurups lantbrukssko- lära, lantbruksekonomi och mat ma
la och 1anthushållsskolan en fjärde- tik. studieresor till gärdar i byg
del, vilket pekar på ett mycket gott den och andra lantbruksskolor får 
resultat. eleverna också vara med om. 

STATSBIDRAGEN 
GYNNSAMMA 

SPECIALKURSER 
I MASKINLÄRA 

Rektor Gunnar Knutsson har bråda 
dagar med organisationen av vin

terns arbe.te på skolan 

Högern stöder Eleverna som kommer till skolan 
behöver heller inte vidkännas några 
större ekonomiska utgifter, då stu
diehjälpen i dag i stort täcker alla 
kostnader. För elever som börjar sin 
t .tbildning före 21 års ålder utbe
talas ett studiebidrag på 75 kronor 
pr månad. Dessutom erhåller man 
ett inackorderingsbidrag på 100 kro
nor/månad . . För elever som dagli
gen reser til'l och frän skolan o~h 
her mer än sju kilometer till sko
lan kan man erhålla ett resebidrag 
på 30--75 kronor pr månad. Dess
utom kan man erhålla inkomstprö
vat tillägg på upp till 75 kronor i 
månaden och ett behovsprövat till
lägg på högst 75 kronor pr månad. 
Landstingen betalar sedan olika bi
drag, och för Malmöhus län är det
ta bidrag 30 kronor pr månad för 
ekver som fyllt 21 år. Kommuner
na lämnar ofta bidrag i form av 
fria läroböcker, eller ett månatligt 
belopp under ikurstiden. 

revisorerna 
?I.'YTILLTRÄDANDE i Skurup 
JORDBRUKARE \ Striden om det omdiskuterade be-

I år kommer man att genomföra 
två liknande maskinkurser. Den ena 
fcrlägges före julen och den andra 
efter nyår. Kurserna är vardera på 
tre månader och har visat sig myc
ket eftertraktade då de redan är 
fdltecknade. 

Denna kurs vänder sig till unga slutet i Skurups kommunalfullmäk
jordbrukare som genom köp eller tige, som orsakat att revisorerna 
a:-rende blir egna företagaren under skriftligen begärt entledigande från 
året eller blivit egna företagare un- sina poster och två socialdemokra
der något av de senaste åren. Kur- ter överklagat hos länsstyrelsen ef
sen pågår under ett år och börjar i ter enhällig uppslutning av arbetar
januari månad. Under denna tid kommunen bakom revisorerna, fort
samlas eleverna till undervisning, sätter. Denna gång är det styrel
diskussioner, fältvandringar och stu- sen för högerpartiet i köpingen som 
dieresor. Den sammanlagda kursti- beslutat stödja revisorerna. Nu åter
C.e11 är ca 140 timmar. står endast centerpartiet och folk-

Ansökningstid finns inte, men för partiet för att uppslutningen kring 
att vara säker på att komma in revisorerna skall vara fullständig. 
m :ste man redan nu försäkra sig Högerföreningens ordf. civilingen
om en plats på någon av kurserna jör John E. Vifot var redan på 
omtalar rektor Knutsson. Han anser fullmäktiges sammanträde när trå-

GRUNDLÄGGANDE PT-KURS a ett mycket lämpligt förfarings- gan behandlades förvånad över full-
För elever utan kunskaper om sätt vid planeringen är att föräldrar l mäktiges beslut att helt nonchalera 

jordbruket har man en 45 veckor l och ungdomarna tar kontakt med revisorernas anmärkningar. Nu har 
lång förb~redande yrkeskurs som bör- skolans lärare för råd och erfarenhe- han allts~ fått hela högerföreningen 
. j ar omkrmg den 1 novem~r och på- te1·. . bakom s1g. 



Nu har JO dragits 
•. , 

lll l : • 

S 1~ uru psstri digheterna! 
Av ROLF JOHNZON ska ett par ärenden som aidigare va- Osby Samrealskola, säger i sin an- styrelsens ordförande Gwmar Hans- anmärkt på herr Gunnar Hansson. stridigheterna i den lilla köpingen rit uppe hos länsåklagaren, men den- mälan att han vid samtal med läns- son har rätt att ändra i offentliga Av de~a anle!ffi.ing ~ar kommune~s Skurup fortsätter. På måndagsefter- ne inte befattat sig med. Rektor åklagaren fått veta att detta var ett handlin_gar. Det är dels ett tillägg som tr_e revtsorer stalit sma platser till middagen fick JO en skrivelse från Eiderbrant, som sedan några veckor typiskt JO-fall, varför länsåklagaren han gjort efter justeringen i ett skol- forfogande. 

skolchefen i Skurup, rektor Filip tillbaka avflyttat frå~. Vermnenhög_~- int~ befat~de ~ig med ärendet. l s~:relseprotokoll. och ~els. en ~dring EJ ÅTGÄRD MOT PERSON Eiderbrant, där denne ber JO gran- metropolen och nu ar skolchef for EJderbrant Vill av JO veta om skol- (pa 280 kronor pa en lonelista pa skoc Rektor Eidenbrant begär nu i sin 
lan. skrivelse till JO att denne skall be-

lysa ärendena ur följande principiella 
SKYDDAR SINA ÅTGÄRDER synpunkter utan krav på åtgärder 

Till JO skriver rektor Eiderbrant: mot någon person: "Jag_ är an_gelägen 
"Då länsåklagaten endast tar upp a~t f~ ve~a om Jag ~ar !;\)Ort nug skyl

frågan om handlingarna är åtalbara ~:hg till nagot felaktigt_ forfarande. Har 
eller inte, vilket inte har något in- mte personal. som san?e.r ut proto
tresse för mig, överlämnas härmed kollsutdrag ratt at~ ~tga tj'rån a~t ~et 
ärendet till JO-ämbetet (det synes P.rotoko.U som .. skr!Vl~ .p,~ av Jus,e-
vara ganska oklart vart en tjänste- rmgsmannen ar f~rd1gt... . 
man skall vända sig i dylika ären- _Han f~ågar ocksa om andrmgar får 
den). Avsikten med min begäran är goras darefter och kon~taterar 3:tt den 
att skydda mina ämbetsåtgärder, få personal so.m re~an sant ut .vtdlme
tillstånd en riktig handläggning av rade av.sknfter nskerar att bh ankla~ 
ärendena och få klarhet i vilka krav gade for o,sru:';t ~tygande då det eJ 
på korrekthet en tjänsteman har rätt framgå1: n.ar andrmgarna skett. Vem 
att ställa på en förtroendeman." ar det 1 sa. fall _som har felat? frågar 

rektor F1lip E1derbrant. 
REVISORERNA AVGÅR I · går redogjorde SkD för hur två 
. . . socialdemokrater hos länsstyrelsen i 

Till JO btfog~r rek!or Eiderbrant en Malmö överklagat Skurups kommu
protokollsav~k~ift fran sen.~ste kom~. nalfulbnäktiges beslut att bevilja 
mlmalfullmaktigesammantra~et llhommunens styrelse och nämnder an
S.kurup. På ~etta sammantra~e. anser svarsfrihet En socialdemokrat yrkade 
stg rektor Etde~b~!lnt ha bhytt be- vid sammanträdet på att man skulle 
sky Il d for sina atgarder som a!llbets-

1 

avvakta den polisanmälan som gjorts 
man utan att ha chans att forsvara av rektor Eiderbrant mot skolstyrel
sig. Beskyllningarna har framförts av sens ordf. Gunnar Hansson. 
skolstyrelsens ordförande som också När revisorerna inlämnade sin av
ät· ledamot i fullmäktige. skedsansökan fick de omedelbart stöd 

Förre .~kolchefen säger yi~~re i sin av den socialdemokratiska grupp.en 
JO-anmalan att några folJhandelser och arbetarkommunen i Skurnp oeh 
bör redovisas: "Sedan länså~lagaren under senaste helgen har även höger
lagt ned målet, . eller den polisanma- partiets styrelse i Skurup beslutat 
lan som han gJort mot hr Hansson, stödja revisorerna. . 
ha1· en annan fullmäktigeledamot, och På tidsdagskvällen försökte t:Wling
tillika skolstyrelseordförandens of- en få kontakt med skolstyrelsens ord
feullige försvarare, till tidningar bl. a. förande och dennes avdvokat i c'ietta 
SkD uttalat att såväl skolchefen som ärende, men dessa var tyvärr inte 
kommunens revisorer haft fel när de 1 anträffbara. 



Barbro, Oskar och läppstiftet 

Papegojor är som människor i vis
sa avseenden. De pratar - ibland 
för mycket - och de ä.r fåfänga. I 
många fall tar fåfängan de mest 
egendomliga former . Som i fallet Os
kar från Skurup. Han älskar att an
vända kosmetika och då speciellt 
läppstift! 

Men hans näbb kan inte användas 
till läppstift på traditionellt sätt -

så Oskar äter det i stället! 
Oskars matmor heter Barbro Kul

lenberg och är även hon från Slm
rup. Hon tycker lika mycket om .Os
kar som Oskar tycker om läppstift. 
Och det vill inte säga litet! 

När Barbro sitter framför toalett
bordet kan det hända att Oskar hux 
flux sätter sig på hennes axlar och 
smakar på läppstiftet - som på bil-

den ovan. Barbro blir då arg och 
ryter till med påföljd att Oskar för
skräckt flyger därifrån. Men han är 
strax tillbaka - för läppstift är det 
bästa han vet. Och eftersom Barbro 
är svag för Oskar låter hon honom 
sitta kvar - för det är egentligen 
inte alls obehagligt att ha honom där. 
Det är nästan kul. Enda obehaget är 
att läppstiftskontot blir så högt. o o o 



Säckpipa på skånska slätten 

Betjänten John Guun på Näsbyholms slott med sill kära instrument underhåller gärna slottets gäster 

I Näsbyholmsskogarna har man den spelade. När han så kom tillbaka till han plockar fram sin säckpipa och 

senaste tiden kunnat lyssna till ett Skottland fick han anställning hos spelar. Instrumentet är mycket svårt 
ovanligt ljud. Det är den skotske be- lady Manen Lowelace som äger fler att hantera och när han i veckan 
tjänten på slottet Näsbyholp1, John gårdar där. Naturligtvis fick John återvände till Skottland var hanmyc
Guun, som med sin säckpipa gäckat Guun med hustru också följa med ket noga med att packa in sitt kära 

fåglarna i den vackra skogen runt till grevinnans gods i Skåne när hon instrument med omsorg så att det 
slottet. John Guun är född i Skott- reste hit. Här har han varit uppas- inte skulle komma till . skada. Visst 
land och lärde sig där spela på säck- sare och chaufför; medan hans hust- kan det vara tjusigt att lyssna till 

pipa. 1957 reste han över till Kanada ru varit kokerska. John Guun har säckpipa på de skånska slätterna och 
och medverkade i ett band - "Pipes ofta bjudit slottets gäster på under- bokskogarna, men inte kan det gå 

l 
and trumbs" - som for runt på hela j hållning, vilket uppskattats mycket. j upp mot att få höra dess vackra dril
den amerikanska kontinenten och Naturligtvis är det med stolthet lar i den miljö där det hör hemma. 



17-årig önnarpsflicka till USA 
ett spännande och lärorikt år! 

Den 16 augusti lämnar 17-åriga Ingrid Olsson föräldrahemmet i Önnarp för ett årslångt besök i 

USA. Ingrid har nämligen i konkurrens med skolungdom från hela landet blivit uttagen som American 

Field-stipendiat och skall under ett år gå i skola i Tekonsha, Michigan, USA. - Det skall bli mycket 

spännande, sade Ingrid till Ar b e t e t. J ag har all tid varit intresserad av atl resa och att lära språk. 

Dessutom har jag stor nytta av denna erfarenhet i mitt yrke. Ingrid tänker nämligen bli sjuksköterska 

och då försöka få sin verksamhet förlagd till något av u-länderna. 

- Visst blir det svårt att vara utomlands - kanske i u-länderna lingar, skrev en uppsats om sig 

borta hemifrån så länge säger hon, och då bör jag ju kunna tala eng- själv och anledningen till att hon 

men det uppvägs av att jag får elska flytande. sökt stipendiet. Detta gjorde hon 

massor av nya vänner och annor- Det började redan före jul förra så bra, att hon blev en av de 160 

lunda upplevelser. Det skall bli året. Ingrid gick och sneglade på elever från Sverige, som får resa! 

mycket intressant att få lära känna ett papper på skolans anslagstavla. Tillsammans med sina reskamrater 

ett nytt land med dess seder och Där fanns en inbjudan få resa till åker hon den 16 augusti med båt 

bruk som antagligen är mycket USA under ett år och kostnadsfritt från Bremerhaven och skall stanna 

olika dem vi är vana vid här få bo i landet och läsa på en skola. borta ett år. 
hemma. Ingrid drömde om att få resa, Ingrid är inte alldeles obekant med 

- Jag får stor nytta av allt detila men vågade inte berätta för någon USA. Hon har nämligen en ameri

i framtiden - vilket yrke jag än - in~e ens för far och mor. Men kansk flicka boende hos sig i som

väljer. Språk är alltid bra att kun- så gick hon upp till rektorn en dag, mar. Det har hjälpt henne att lära 

na och det ger en viss erfarenhet bad att få ansökningshandlingar språket och några av de amerikanska 

att vistas i ett främmande land. och satte sig in i vad resan egent- sedvänjorna. 
ligen innebar. Sedan frågade hon ' - Det är skönt att inte vara helt 

U-LÄNDERNA sin far. ovetande om vad som väntar~ Vi talar 

-Jag har planer på att bli INTRESSANT mycket ofta om USA, och jag tror 
sj uksköterska och just inom detta mig ha fått en god bild om landet. 

yrke räknar jag med att ha nytta l Och till hennes stora f~rtjusning l .-:- Dessutom har jag s_tått i T?ycket 
av de erfarenheter jag får i USA. svarade han omedelbart Ja. Ingrid nara kontakt med mma bhvande 

Jag tänker nämligen söka plats skickade in sina ansökningshand- värda•r. Vi brevväxlar regelbundet 

Önnarpsflicka till USA 
16-årlga önnarpsflickan Ingrid Ols-~ na . tro1: hon sig ha stor nytta av sin ningen blev klar brevväxlat flitigt 

son kommer i mitten av augusti må- USA-vlstelse. .. och 'hunnit bli goda vänner. 
nad att ge sig ut på sitt unga livs Under hela sommaren har .~~n tra- NaturligtvJ.s kommer hon undet 
hittills största äventyr. Hon har i nat engelska och USA-sedvanJOr av sitt vistelseår i USA att försöka göra 

konkurrens med mänga andra flic- sin amerikanske kamrat som ~ott PR för sitt hemland. Därför packat 
kor i hela landet blivit uttagm till hos henne. Flickorna. har gått 1g.~- hon Ilied sin vemmenhögsdräkt i res

ett års vistelse i USA som American nom hur man lever .1 USA mer an väskan. 

Field-stipendiat. Hon skall gå på en en gång så att In,gnd .~kall ~';lnna liliiliiiiiiiiiililiiiiliiiliiiliiiliiiliiiliiiliiilii~ 
skola i Tekonsha, Mich., USA. anpassa. sig hos sm vardiamilJ på l 

Det är med stor förväntan Ingrid andra ~dan Atlanten. FamlJen hon 
Olsson packar sin resväska. Hon har skall bo hos har åtta barn. Av dem 
alltid varit intresserad av att resa bor dock endast två hetru?a --: en 
och lära sig språk och eftersom hon 24-årig son och. en 16-ång f11cka. 
tänker bli sjuksköterska i u-länder- Dottern och Ingr1d lhar sedan uttag-

Olsson som snart lämner sin hembygd för 
bege sig till Förenta staterna. 

SKURUP
YSTAD 

Spar pengar genom 
våra förmånliga 
priserbjudanden 

FÄRSK 
SKINKA 
(12:40) 

kg 10:50 

L-



Tre kvart innan 
ambulansen .· kom! 

Två ynglingar från Slimminge ska- vägsträcka på drygt två mil. Poli

dades sent på onsdagskvällen vid en sen var vid ·olycksplatsen en dryg 

trafikolycka på vägen mellan Sand- timma efter olyckan. Bilen blev to

åkra och Slimminge. Då ynglingarna talramponerad då den efter samman

vid olyckan kört på en ledningsstol- stötningen med ledningsstolpen slog 

pe så att strömmen bröts för gårdar-~ runt och hamnade i ett betfält. Yng

na i trakten observerades olyckan linga·rna i bilen skadades lindrigt, 

genast och ambulans rekvirerades. Det l och detta får betecknas som ett u n

tog dock ambulansen tre kvart att der då bilen saknade säkerhetshäl

från Y stad komma till Slimminge, en ten. De båda ynglingarna var ordent -

Den kvaddade bilen med elektriska ledningsstolpen i förgrunden. 

Bilen rullade efter törn med stolpen ut i ett betla!ld• 

ligt berusade upplyste man på olycks
platsen, men var hela tiden medan 
man väntade på ambulans vid fullt 
medvetande. De uppgav för personer 
S< m kom till olycksplatsen att ·en 
tredje yngling som kört bilen smitit 
från platsen. Polisutredning pågår. 

Bilbedrägerier 
kostade 80 000 

ALINGSAS (TT) TiLl fängelse i 
två år för bilbedrägerier har köp
man H. Aronsson, Alingsås, dömts 
av häradsrätten i Alingsås. Han 
skall utge skadestånd med tillsam
mans ca 30.000 kr och ersätta rätte
gångskostnader med 50.000 kr. · 

Aronsson har bl.a. genom att för-
falska köpehandlingar lurat kunder 
och leverantörer på ca 320.000 kr. 
Bilköpare har förmåtts att skriva 
under växelblanketter in blanco un
der förespegling att Aronsson, som 
bedrev bilhandel i Alingsås och Bo
rås, skulle sköta växelon'lsättningar
na åt bilköparna. Omsättningarna 
gjorde han emellertid oftast med be
tydligt mindre belopp än han mot
tagit av köparna. Mellanskillnaden 
förbrukade han för egen del. 

Det stora antalet målsägare och 
den stora omfattningen av växel
transaktioner medförde att huvud
förhandlingen i målet tog 20 dagar 

att genomföra. l 
Aronsson dömdes för bl.a. grova 

bedrägerier, urkundsförfalskningar, 
osant intygande, vårdslöshet mot 
borgenärer och bokföringsbrott. 

Länsslwlnämnden i Kristi• 
unstad tillstyrker hos skolöversty
rerelsen att folkskollärare Kjell Nils
son, Hammenhög, förordnas att till 
l juli 1967 vara deltidsanställd rektor 

l vid Haromenhögs yrkesskola utan att 
tjänsten ledigförklaras. 

Vidare tillstyrker nämnden att den 
vakanta tjänsten som rektor och skol
chef i Brösarps kommun får tillsättas 
med ordina.rie innehavare och ledig- , 
förklaras för tillträde den l januari 
~967. . . . . 

\ 



Mystiskt inbrott i-- Skurup 
Tjuvar låste efter sig 
Nyckeln tidigare stulen 

Ett inbrott förövades natten till 
torsdagen i Birger Anderssons herr
ekipering vid stortorget i Sku
rup. Tjuven eller tjuvarna har ta
git sig in genom att slå ut fönst
ret i entredörren. Väl inne har 
man stulit litet kläder och växel
pengar. Allt tyder dock på att tju
vamas erfarenhet av inbrott varit 
liten då de lämnat stora spår efter 
sig. 
Anfersson berättar för tidningen 

att man i början av veckan fick be
sök av två ynglingar i 20-årsåldern 
som kom in för att -köpa underkll'l
del' och ankelsockor. De uppehöll sig 
vid dörren hela tiden och senare på 
kvällen saknades nyckeln. När tju
varna så kom i går natt slog man 
sönder fönsterrutan och gick in ge
nom detta. Väl inne tog man bad
byxor, hattar i storlek 55 samt någ-

ra kostymer. I kassan kom man över 
96:70 kr. i vrulelmynt, medan man 
lämnat kvar en tia och en femma. 
Förmodligen har tjuvarna inte dra
git ut den öppna kassalådan och sett 
dessa sedlar. När man sedan skulle 
gå var dörren läst med en regel 

med hänglås. Det vanliga låset hade Affärsinnehavare Birger Andersson 

affärsinnehavaren ingen nyckel till som för femte gången fått på-
och hade inte kunnat låsa då nye- .. . . . . 
kel tidigare stUlits. Här har dock halsn1ng av ljuvar 1 sm affär. 

tjuven eller tjuvarna haft nyckel och l · 
låst dörren efter sig. Polisutredning Cp·s valsedel 
pågår och från polishåll bedömer man • 
de: som en lätt fall att klara upp. 

Om någon iakttagit en stor bil med • v h • • 
en eller tre ynglingar i som uppehål- l emmen og 
lit sig runt torget natten till tors-

dagen ombedes dessa ta kontakt med Vid nomineringsmöte i Skivarp på 

polisen. tisdagskvällen bestämdes för Center-

--

QEHANDLAD 
SKINK
SCHNITZEL 
(19:00) 

kg 14:80· 

PRINSKORV 
(1:44} hg_ 1:18 i 

HUSHÅLLS
MEDVURST 
(~:lS) hg 1:30 

PROVA 
VÅR CiODA 



Lördagen den 30.juli 1966 -.. 

.Fest i Rydsgård 

Festkommissarie Erik Månsson hjälper arbetsmyran Sven-Erik Magnusson 
att spika upp serveringsståndet till festligheterna 

Grönvall 
ny rektor 

Skurup 
Skolstyrelsen i Skurup höll på 

torsdagen sammanträde, varvid men 
beslöt förorda rektor Lago Grön
vall i Rydsgård såsom vikarierande 
rektor till långtidsvikariatet såsom 

· rektor och skolchef på Skurups 
grundskola efter Filip Eiderbrant. 
Han tillträder sin tjänst någon av 
de närmaste dagarna. 

Rektor · Filip Eiderbrant beviljades 
semesterförlängning t. o. m. den 10 
augusti och avtackades såsom rektor 
och skolchef på skolan där han va
rit i 11 år. studierektor Per Sjödin 
erhöll hal v tjänsteledighet för sin 
lärartjänst på skolan i samband med 
sitt arbete för annat statligt verk. 

Under lördag och söndag kommer Rydsgårds CUF och AIK att för Han fick vidare författningsenligt 
ll:e gången arrangera den traditionella sommarfesten på ldrottsplat- förordnande som vikarierande på den 
sen i Rydsgård. Drygt lO-talet man har under de senaste veckorna nya studierektorstjänstenn från och 
varit i arbete med att färdigställa festplatsen. med l juli tills vidare. Ett ärende 

• angående denna tjänst vållade dock 
Man har byggt dansbana, iordning- 19 och tar över med modern dans debatt och bordlades med 4 röster 

ställt scenen, byggt varustånd, ser- avslutar så söndagens program. mot 3 för länsstyrelsens yttrande. 
veringsstånd och sittplatser för kaffe- Textillärare Birgit Thulin erhöll par-

. FRI ·ENTRE FöR tiell tjänstledighet och Sven Lerstorp 
servermgen. erhöll likaledes partiell tjänstledig-

I dag kl. 20 slås portarna upp då PENSIONÄRER het för studier. Adj. Rolf Thelander. 
Raidlers orkester spelar upp till dans. På onsdag i nästa vecka kommer förordnades till lärare på högstadiet. 
Från scenen kommer kl. 22.00 systrar- festligheterna att avslutas för denna På Skurups yrkesskola startar man 
na Ann, Linda och Marie att under- gång med dans till Ramonas populä- 1 i höst fyra nya kurser, vilka tidigare 
hålla. Söndagens program omfattar ra orkester. På festområdet finns l inte kunnat arrangeras för statsbi
först en fotbollsmatch mellan Ryds- attraktiva basaranordningar, servering dragets skull. Det är i ämnena väv
gårds AIF och Skurups AIF kl. 14.00. m. m. och goda utrymmen till fri ning, knyppling, flamskvävnad och 
Sedan följer den emotsedda fotbolls- parkering har man sörjt för. Alla konstsömnad. Aven i Rydsgård kom
matchen mellan Gubba1· och Tös~r. pensionärer erhåller fri entre genom mer man att arrangera dessa kurser. 
som blivit en verklig publikattrak-l uppvisande av pensionskortet, med-
tian de senaste åren. Skurups Folk- delar fastkommissarien Erik Måns
danslag underhåller kl. 17.00 och kLison till tidningen. Nettot på festen 
18 sjunger Gunnar Lindskog och Bir- kommer att delas mellan de arrange-
~it Nilsson. En stunds gammaldr.ns rande klubbarna och bör enl. uppgift har 

·n~ W inners orkester anländer kl. ge den ett gott tillskott i kassan. l~~ 

SKURUPSSKYTTARNA 

tävlat om månadspokalerna och 
Olle Anderssons V.-pris. I det 

.. ch i rådande semes-



Fyra- generationer ;-~"it 

F. lantbrukaren Lars Persson örsjö m ed sonen la'fltb1·. Gösta Lars

son Slätte_rödBg,tlrd, sonsonen förman N i ls Erik Larsson . Solberga · 

och sonsonsonen J örn. · (Foto Sernert Skurup) 

För-ste expeditionsvakt Roland Sil
ver Malma med .maka Marianne, 
född Nilsson, Skurup. . 

' (Foto Sernert Skurup) 

Reklamkonsulent Leif Nilsso? 
K arlshamn med maka M~gare· 
tha, född . Olsson, Grönahtll; · An 
derslöv. . .. 

(Foto sernert Skurup : 



VEMMENHÖG 
Abbekås båtklubb 

förrättade vid sammanträde på ons
dagen, vid vilket bl a hamnstyrelsens 
ordf. Malte Lundberg var närvarande 
val av styrelse som fick följande 
utseende ordf. Lennart Ingestad, sekr. 
Christian Hegardt, kassör Olof Stark 
samt Nils Gunnar Persson och ,Arr
ders Jakobsson. Till ungdomsledalle 
utsågs Anders Vifot. l 

Skivarps 4H-klubbs medlemmar 
som önskar deltaga i bussutfärd till 
länets Ungdomsdag onsdag den 10 au
gusti med besök bl.a. !på Hyllinge 
glashytta 15 km öster om Hälsing
borg, middag i Klövahaliar DM i 
växtkännedom och naturstig samt 
underhållningsprogram, bör anmäla 
detta senast tisdag den 2 augusti å 
tel. till klubbledaren Harry Forsten
berg. Därefter kan - om plats fin
nes - deltagande ordnas efter an
mälan till Jan-Inge Nilsson, Skiv
arp, eller Lars-Olof Olsson, öremöl
la. 

ÅHUS 

Markköp 
för 300.000 kr& 

' 

i Rydsgård 
Kommunalnämnden beslöt vid se

naste sammanträdet föreslå kommu
nalfullmäktige inköpa fastigheten 
Viilie södra 35:1 <Bruksgården) för 
ett pris av 300 000 kr. Preliminärt kö
pekontrakt med lantbrukare Malte 
Mårtensson har undertecknats av 
kommunalnämndens arbetsutskott, 
som också föreslog att kommunen 
skulle förvärva fastigheten för nämn
da summa. 

tertider hade inte många skyttar 
mött upp. 

Tävlingen om Olle Anderssons V.
pris består av 15 skott liggande på 
400 met. lO-ringad tavla. Här segrade 
Gösta Kvant på 142 poäng, vilket är 
ett fin t resultat. 

Nästa skjutning på banan äger rum 
söndagen den 14 augusti. 

Resultat: Olle Anderssons V,-pris. 
l) Gösta Kvant 142 poäng, 2) Oskar 

Olsson 136, 3) S. E. Rödseth 132. 
Månadspokalerna. Klass 5: l) Nils 

G. Olsson 73, 2) Gösta Kvant 70, 3) 
H. E. Hansson 69, 4) S. E. Rödseth 
69 poäng. 

Klass 4: l) Oskar Olsson 71, 2) 
Gunnar S. Nilsson 68, 3) Lennart 
Bergh 68. 

Klass vet.: l) Erik Andersson 64, 
2) Hjalmar Persson 63. 

Klass 3: l) Ingemar Olsson 56. 
Klass 2: l) Inger Lönnbom 72, 2) 

Claes Göran Persson 68. 
Klass jun.: l) Bo Persson 8() poäng. 

·------------------------Under överläggning i ärendet yr
kade hr Joh~ Lindahl avslag, då 
han ansåg pnset vara för högt med 
hänsyn till att en stor del av egen- ger till inom kommunen. Bl.a. borde 
domen inte kan bebyggas. berörda myndigheter uppvaktas. 

Hrr Sven Mårtensson, Albert An
dersson, Arvid Mårtensson och Karl
Erik Ohlsson tillstyrkte däremot kö

SKöNABÄCKS SKOLA 
SÄLJS 

P.~t. Arvid Mårtensson sade sig vara Skönabäcks skola har som bekant 
radd att det blev mycket kritik om varit till s~~u. och til.~ sa~~trädet 

Ahus stuveri AB mte lmmmunen köpte egendomen till hade tr~ koi?.are _anm.al~ s1tt mtresse. 
· det overenskomna priset och Karl- Under overlaggnmg 1 arendet yrka-

AB Vin och spritcentralen har fått Erik Ohlsson ansåg det vara hög tid de hr Karl-Erik Ohlsson att kom
regeringens tillstånd att förvärva 14 för kommunen att skaffa bostads- munalnämnd~n_b?r?e ut~ämna fas~ig
aktier i Ahus stuveri AB a 400 'kr mark, då detta tidigare ·försummats. heten till forsalJmng t1ll en mäk
per styck. . Kommunalkamrer Egon Lönn var !are, eftersom . han ansåg_ anbpden 

Sedan många år tillbaka har sprit- inte · beredd att diskutera det före- val" a myc_ket. låga: ;·: .:' .. '· · " •· 
centralen varit medlem av förening- slagna priset men ville erinra om att ~CJ?- · na:,n!J-den heslo~ . iOJ;eslå fulJ
en importörer och exportörer över ett bra stycke av Bruksgården skrift- mäkbge salJa skola.n for 25 000 kr tlll 
Ahus hamn. Föreningen äger alla !igen var till salu 1959 för 1:50 kr/kv cementarbetare ~;rne Ljul'!-ggren, Ek
aktier i Ahus stuveri AB. Under det o~h att ~ommunalnämnden då ställde arps .. skola. Ko~~~ndlmgar skall 
gångna året fattade föreningen be- s1~. ~vv1sand_e. Vid bedömningen av upprattas snarast moJligt. J?e ~vå and
slut om att träda i likvidation och skahgheten 1 ett pris ville hr Lönn ra spekulan tern~ hade b3ud1t 16 000 
sälj a aktierna i stuveribolaget till ge hr Lindahl rätt i så måtto att av- resp. 23 000 kr for skolan. 
föreningens medlemmar. Genom en görande för en bedömning var ex- Danske . medborgaren Ellemand 
sådan transaktion blir spritcentralen P!oateringsgraden och den exploate- Carl~ Chnstensen J:.ade ans~kt om 
ägare till 14 aktier. rmgs~ostnad som de statliga bostads- tillstand att forvarv~ fast~gheten 

mynd1gheterna var beradda att ac- Trunnerup 12:6 att anvandas till per-

c'KF 
ceptera. manent bostad. Länsstyrelsen hade 

--- Efter diskussionen enades således översänt remissresolution. Kommu
n~mnden om att föreslå fullmäktige nalnämnden b~slöt uttal<i. at~ den in-

. b~~alla förslaget till köpekontrakt och tet h~de att er~nra mot forv'arvet a~-
. öst~aby CKF-avd. anordna!' famil- kopa fastigheten för 300 000 kr. n~t an a~~ fas~1ghetens bostadsJ:t~us arJ 
Jeutfard onsdag.~n den 10 augusti. At ordföranden och kommunalkam- dm;kt olamphgt rs'?m bostad f- f<!. 
Bussen avgår Ostraby kl. 8, över rern uppdrog kommunalnämnden att m1lJ med romderånga barn. 
O.rås:Brimslöv till bl. a. Stenshuvud, ordna markfrågan i Tånebro för det Post~irektionen i södra d 
">rmnshamn Olas trädgård - planerade reningsverket. De båda hade mformerat kommunair 
""~åkz;a ;- Yst<id. A~mälan som är fick också i uppdrag att utreda hur a~g. postal .. omorganisatic · · 

an=.~l~40 130 el. de olika planerade VA-företagen Jig- ~mr:_geby. Namnden hadf 
-llUUI.Oda då den a; 
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