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Rydsgård 
l 000-tal besökare på festen 
Hembygdsfesten i Rydsgård blev l 

6-5 till töserna • 
l 

återigen en succe för arrangörerna. , 
På söndagen kunde flera hwndra per
soner räknas in för att bjudas på 
fotboll i drygt två timmar, folkdans 
av Slrurups folkdanslag, sångfram
trädande av Gunnar Lindskog och 
Birgit Nilsson samt dans. 

Den stora tilldragelsen var fotbolls
matchen mellan gubbar och töser, 
som blivit en tradition vid dessa fest
ligheter. Som förmatch spelade Ryds
gårds AlF mot Skurups AlF där 
hemmalaget segrade med 2-1 efter en 
jämn och spännande match. Skurup 
ledde i !halvtid med 1-0. I huvud
matchen stälLde gubblaget upp med 
sådana kanoner som Sven Johans
son, Erik Ek och Oskar Johansson, 
medan töserna hade Britt-Marie Mår
tensson och Siv-Britt Fredriksson som 
dominerade i sitt lag. 

Gubblaget började mycket offen
sivt och tog snabbt ledningen genom 
sin center,forward Erik Ek som gjor
de både 1-0 och 2-0. Töserna kom 
igen oclh Siv-Britt Fredrikssn kun
de reducera till 2-1 i 6:e minuten 
och kvittera till 2-2 i 12:e minuten. 
Britt-Marie Mårtensson fortsatte se
dan av bara farten med att ge flick
laget ledningen med 3-2 i den 18:e 
minuten innan cf Erik Ek gjo11de sitt 
och lagets tredje mål i 20:e minuten. 

I pausen fick åskådarna besök av 
åsrian August, importerad från Je
rusalem. Åsnan som äges av köpman 
Lennart Nilsson i Rydsgård såldes 
på fredagen och nu skulle åskådar
na gissa vad han fick för pris. Som 
pris i iävlin~en hade man anslagit 
varuhinkar. Åsnan Au~,rust intervju
ad~s och sade sig tnvas bättre i 
Rydsgård än· nere i Främre Orienten, 
då töserna här var mycket vackrare. 
Han leddes så bort och andra halv
leken av den spännande rnatelhen 
kunde fortsätta. 

FARLIGA ANFALL 

Gubbarna startade även denna 
halvlek mycket offensivt och i 25 
minuten gjorde Erik Ek mål. Töser
na kom igen och hade många farliga 
anfall innan Siv-Britt Fredriksson i 
35:e minuten lyckades kvittera. Gub
barna contrade och minuten efter ha
de man ledningen igen, Denna gång 
med 5-4. Nu bö.rjade dock gubbar
nas kondition tryta och de raska flic
korna fick en ständig press på gubb
målet. Resultatet väntade inte på sig 
oc'h efter ytterligare två mål av Siv
Britt Fredriksson hade man skaffat 
sig en ledning med 6-5. De två sista 
målen tillkom på straff och genom 
en utmärkt "nick" med händerna. 

Matchen var tämligen just och do
maren Garvis behövde bara ingripa 
när några av .e:u bbarna blev för när
gångna mot flickorna. 

FOLKDANS 
Festen fortsatte med att 6kur~.~<ps 

folkdanslag i en uppvisning lät pu
bliken ta del av deras stora dansre
gister. Inslaget var mycket uppskat
tat. Gunnar Lindskog och Birgit Nils
son underhöll med sång innan det 
var dags för dans. Man bjöds både 
modern och gammal dans och den 
belåtna publiken var alla överens om 
att arrangemangen var lyckade och 
välkomna igen nästa år. 

På lördagen dansade man till Raid
lers kometer på Idrottsplatsen oclh 
drygt 700 ungdomar hade sökt sig dit. 
På onsdag fortsätter festligheterna 
med dans till Ramonas orkester. 

Hårt lacklad i malchen mellen gubbar och löser blev smedmästare 
Erik Karlsson av Lena Persson, Briti-Marie Olsson och Eva Dahlkvisl. 



Lärare -från Skurup ser till 
lär hålla till höger at • 

V l 
Igår tillträdde 20 styck högertra

fikombud sina nya tjänster i landet. 
Regeringen h ar tillsatt ett ombud i 
varje län, fyra platser är dock for t
farande vakanta. I Malmöhus län 
heter den nye "högerbasen" Per 
Sjödin och kommer från Skurup. 

Han är sekreterade och verkstäl
lande direktör i Skurup Industrifas
tighetsför etag och har där fått erfa
reah et av förhandlingar med före
tag, vilket h an säkert kommer att 
få n ytta a v i si t t nya arbete. 

Inför h ögeromläggningen omtalar 
f: jödin att h ans önskemål är a tt Per Sj ödin är född i Malmö, 34 år samtliga kommuner i Skåne så gammal, trebarnsfader och studie- s nabbt som möjligt skall organisera r ektor på Skurups grundskola. Efter e n trafiksäkerhetskommitte, så a tt lärarexamen i Lund 1958 var han lä- man från länsstyrelsens sida kan få rare i Trunnerups skola, Rydsgård, hjälp med intativ och uppläggningar t illsyningslärare i Skurup och 1962 av lokala informationer ' och diskusblev h an förste rektor i smålands- sioner. Det som gäller är att redan nu skolan Torsås. 1963 sökte han tillba- sätta fart på arbetet med omläggka till S kurup, då som studierektor ningen så a tt hela sv-enska folket i vilken tj änst han fortfarande inne- september nästa år är redo att börja har. köra på högra sidan av vägen, utan P å S_.kurups grundskola är han in - att övergången skall kosta männitiativtagare till skolans skolpoliser skoliv och t ragedier. med flera studieresor bakom sig. 

skolpoliserna och S jödin h ar varit D CENT.ERUNGDOMiEN FöRE-
och besökt Malmö-polisen, Köpen- GÅNGSORGAN!lSATION hamns-polisen och i Berlin f ick d e . .. . . duktiga eleverna avlägga prov som Ce~ten;ngdomen. ha: har vant en "Gepr iifter Rattfahrer" d. v . s. l icens a~ foregangsorgamsatronerna genom .. k 1 · · ·11 bildandet av och påskyndandet ; att fardas med cy e 1 Berlm t1 .. d 1 kal t af'k äk h t h från skolan. . av en. m_ang o a r .1 s . er e s-oc · komm1tteer, som man gJvetvJS kom-

D VÄNSTERPAMP mer att få samarbeta med. I samar
bete med alla tänkbara organisatio-Per Sjödin har haft körkort sedan ner har C1JIF-arna redan i våras 1950 och vid studietiden i Lund av- startat dessa kommitteer som arbelade han även trafikkort för b uss t~.r för en lindrig övergång t ill hösom extraknäck. Den första arbets- gertrafik 

dagen ägnades h elt åt att u ppsöka Under t iden 1&-18 augusti kom{ie människor h an kommer att få att mer d e 20 högerombuden i Iandet göra med som h ögertrafikombud för att samlas till en informationskonlänet. Det är landssekreteraren, sek- ferens i Kungälv dit även Malmöreteraren i länets trafiksäkerhets- hus läns represe~tant reser. Vidare kommitte överstelöjtnant H jelm- är d et planerat en NTF-konfernes i sted t. F alsterbo i slutet av augusti och Hans stora hobby är politiken, d är man h åller som bäst på att planera han är en av d e ledande i Skurups ännu en stor konferens i länet. kommun inom arbetarkommunen. 
Socialdemkralerna har i år nomine
ra~ honom som tredje namn, trots 
att han endast varit mantalskriven 
i köpingen de senaste två åren. 

D RÄTT MAN PÅ RÄTT PLATS Den nye högertrafikbasen i Malmöshus län - Per Sjödin - tränar 
Vid tidningens förfrågan hur Per här h(ieerkörning med minibilar. Sjödin komme;r att klara sin upp- l· ==~--------_:::::..._ __ .....;;...,===== = ====- ----1' gift fick vi följande svar av hans - -------------------1 förste chef, rektor Largo Grönvall i 

Rydsgård, som Sj ödin var under
ställd under sin verksamhet i ,Trun-

1 

nerup.: "!Detta är säkert ett arbete 
sc.m ligger Per Sjödin mycket nära. 
Han har alltid varit intresserad av 
organisationsfrågor och trafikfrå gor 
och efter vad jag kan förstå har 
ma~ u tsett r ätt m an på rätt plats. 
Även skolstyrelseordf. Gunnar Hans
son i Skurup tror sig veta att Per 
Sjödin är den lämpligaste mannen 
för ett sådant här ar bete. 

Slutligen vill Per Sjödin framhål
Ila v ikten av att h ålla god kontakt 
med pressen och andra opinionsme
dia. ''Ett got t samarbete här kom
mer säkert att medverka för en 
snabb och t rafiksäker övergång till 
den internationella sidan av vägba
nan för t rafiken i Sverige," säger 
han. 



l Grönvall rektor i både 
Skurup och Rydsgård 

Rekfor Largo Grönvall och skolslyrelseordf. Gunnar Hansson inspf!kle
rar Skurups grundskola på Grönvalls första arbehdag i Vemmenhögs

melropolen. 

På måndagen började rektor Largo Grönvall i Rydsgård sin nya 
tjänst som skolchef och rektor för Skurups grundskola. Dagen ägna· 
des åt en rundvandring på skolan tillsamnians med skolstyrelseord· 
föranden Gunnar Hansson. 

Rektor Grönvall ör född i Skårby
1
honom välkommen till Vemmenhögs-

1919 och tog realexamen på Skurups metropolen där han är känd som en 
gamla realskola 1936. Efter lärar- duktig arbetsam man 
tjänster i Ahus kom han 1958 till Rektor Grönvall hoppas givetvis på 
Rydsgård som rektor och skolchef. ett gott samarbete i första hand med 
Från och med den l augusti tillträ- lärarna på. skolan men också med 
der han befattningen även i Skurup skolstyrelsens ledamöter. 
och kommer förmodligen att bli skol- På frågan om skolstridigheterna 
chef för båda skolorna i fortsätt- gjo1-t honom betänksam att söka 
ningen. Det är en naturlig lösning tjänsten svarar han ja, men efter 
med tanke på kommunalsammanslag- kännedom om de människor som har 
ningen inom kort. ansvaret för skolan och det fina sam-

I Rydsgård är han ordförande i arbete han haft och har med skol
idrottsnämnden och beträffande det styrelsen i Rydsgård, tror han sig 
politiska läge som uppstått i Skurup kunna komma bra överens äyen med 
säger han sig stå helt utanför. Han Skurups kommunalfoll{. 
är en lugn och sansad man som sä- Redan på måndagen började han ta 
kert kommer att skapa arbetsro och itu med förberedelserna för läsåret 
trivsel på skolan, omtalar skolstyrel- 1966-67 där studierektor Per Sjödin 
seordföranden Gunnar Hansson. Skol- och han kommer att hjälpas åt att 
styretsea och hela köpingen hälsar få fram ett arbetsdugligt schema. 

Fyra sillå bomullstussar 

Eva-Krislin Ingemars son omgiven av de fyra Kee-shondsvalparna. 

Bland alla sommarstugcboende i Beddingestrand hittade Sk-D dessa 
fyra söta små kryp. Ägarinnan, Eva-Kristin lngemat'SSon från Ystad, 
berättar att det är 4 valpar av hunden Keeshond, en holländsk spets
hundsras. 

Tiken Tussi nedkom för 4 veckor England "upptäckte" rasen i Holland, 
sedan med denna kull, och de sr;nå tog med den hem till England och 
bomullslena krypen skall nu lära sig satte igång med rationell avel. Narn
vakthundens arbete. Rasen är egen- net Keeshond har den fått av Jan 
domlig på så sätt att den lämnar ald- Kees eller yankees som betyder hol
rig huset, och torde vara en god er- ländare. Rasen är kort och kraftig 
sättning för bandhundarna. men kvick och rörlig. Den ger in-

Keeshond är en gårdvar sedan år- tryck av vakenhet och intelligens. , 
hundraden tillbaka på den holländska Färgen är grå i olika nyanser och 
landsbygden. Mrs Wingfield Digg i mankhöjden 40--45 cm. . 



Rapsskörd i Skurupl 

Arets första rapsskörd bärgades på måndagen på Skurup 16 i Skurup. 
Del var arrendator Lars-Göran Viihalmsson som med skördetröska av
klarade sex tunnland. Rapsen har de sista dagarna legal och torkal 
på sträng, och fuktigheten var inte större än all man kunde få ut 

en täml·igen god skörd. 

Skånes största 
talangjakt på söndag 

På söndag är det åter dags för den stora talangjakten på Ponde
r,psa i Janstorp norr om Skurup. Tävlingen som blivit en tradition 
anordnas av Janstorps AlF och brukar varje år dra en mängd fina 
talanger och en saklig och rättvis domarpubll.lt. Tävlingsledare i den 
trevliga tävlingen blir den inte obekante Mr. Amos från Vlttsjö, som 
nu turnerar i Europa men gästar Sverige, Skåne och Janstorp de 
kommande två helgerna. Tävlingen är upplagd så, att man får an
mäla sig själv eller bli anmäld av någon anförvant till den uttag
ningstävling som går på söndag. Anmälan sker enligt annons till . 
Janne Johansson, Norrgatan 30, Skm·up, tel. 0411/409 41 eller Börje 
Andersson, Janstorp, Skurup, tel. 0411/461 60 snarast möjligt. , 

De anmälda får på söndag kväll skild jury som skall plocka fram en ' 
tävla på scenen på Fonderosa m€11 segrare. 1000 kr är uppsatt i priser 
publiken som J·ury. Alla har chan- till de främsta,, o9h även den som 

anmäler segraren kommer att belö· 
sen att gå vidare till den stora fina- nas. Tävlingen går i samband med 

·len som går lördagen den 13 augusti. J anstorps AIF:s idrottsmässa som p ör
Från föregående år hru.· den erfaren- jar redan på lördagen den 6 augusti 
heten, att publiken är mycket väl och pågår tre veckohelger framöver, 
initierad om uppträdande och brukar För dansmusiken - nonstop - sva
kunna plocka fram de bästa. Sång, rar sex orkestrar: Ramonas orkester, 
musik och mycket annat av talang- Teddy Boys, Jet Rignell, österlen
erna borgar för ett trevligt program. pojkarna, Winners och Lasse Wal-

Finaldagen litar man inte längre thers orkester, Mer om tävlingen och 
på publiken utan tillkallar en sär- festligheterna framdeles i tidningen. 

Fortbildning i Skurup 

En fortbildningskurs för husmoderslärare startade på måndagen på 
Skurups folkhögskola. Det är ett 30-tal lärare från hela landet som 
samlats för 4:1.fl fortbilda sig i Vemmenhögsmelropolen. På bild~tn fr, v. 
Tyra Sjörnfot, Inger Beckman och kursledare Ulla-Britt Thorngren. 



Intressant befolkningspyramid 
på Skurups pastorsexpedition 

På pastorsexpeditionen i Skurup 
har man i dagarna färdigstalit en 
mycket intressant befolknings)lyra
mid där samtliga 4600 församlingsbor 
i Skurups fÖrsamling representeras av 
en liten lapp. Man har med olika 
fiirgi!T skilt på de fyra civilstånden 
~gifta, gifta, änkor och änklingar 
tamt från&kllda. 

De ogifta har flttt den vita färgen, 
:>dt de yngre årgångarna dominerar 
här. De gifta har (titt en röd färg 
och flnM från fÖdelsdr 1948, en 
tllck:a, till en åldrig man pil drygt 
!lo hr. 

Ankor och änklingar har flltt ert 
blå färg och där dominl!rar kvin
norna kraftigt medan de frlln&kilda 
har gul färg. På de små lapparna 
finns födelsedatum och sldonumrner 
f !ih'satnllngsboken angivet och 
kart utan fW'årighet leta upp vem 
som helst, bara man vet när han 
1lr född . 

.ifoLDSTA 91J AR 
Äldsta för11amllng.<~bon är en kvin~ 

na på 9!) ltr .<Wtn är ogHt. :D«m yngsta 
gifta. är en flicka !ödd 1948 och yngg~ 
ta. mannen är född 1946. 25 föx&am~ 
Jlng:gbor är ÖV'!ff 90 !r, vl1ket lir en 
ifflanligt hög siffra'. eller 0,5 procent. 
största årekullen är att finna bland 
dmn som år fodda 1944 där man har 
54 märt oc:h 4& kvlnnar. 

Här bt'I'littar kyrkoherde W allln att 
nl&r dessa konfirmerades var antalEtt 
endast 82, o~:h har a<Aledes Ökat avse
värt sedun dess. Ta1e1. om att ung
donten flyttar Mtn k&pingen kan dät"-· 
med avliv!IS. Köpingen har e1.t k:vfn~ 
noövcrgkott som dock har minskat 
med årens lopp. De11 minsta å:rskul· 
len är född 1940, där det finns 22 
män och 2() kvinnor. 

Arbetet att iordningställa befolk
ningspyramiden har pågått sedan ju
len 1965 och 'skötts av fröken Ing
rid Jönsson. Nu kommer man att en 
g~ng l kvarlale1. justera lapparna så 
att man kan hålla tavlan aktuell. 
Kyrkoherde Wallin framhåller att de 
som vill ta del av denna befolk
ningspyramid give1.vis ar välkomna 
till pastorsexpeditionen. 

Kyrkoherde Gunnar Wallin framför befo lkn ingspyramiden Skurups 
församling. 
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Hare inneboende 
tre månader • 

l 

Fru Lisa Jönsson Stora Beddinge mat~~r sin lilla skyddsling 
med nappflaska 

I början av maj månad i år hittade busschaufför Erik Jönsson i 
Stora Beddinge 41 en liten ynklig harunge ute på ett . fält. Harungens 
två trillingsyskon hade blivit skadade av en harv, medan den tredje 
var helt frisk. 

Jönsson tog haren· med hem till 
gården, och sedan dess har fru Lisa 
Jönsson fött upp den med fiask

släppa ut den i markerna, där den 
skulle bli ett begärligt byte för rov
djuren, utan får försöka ta hand om 
den helt och hållet. 

mjölk och bröd. I dag, tre månader 1---------- -----.._! 
senare, är den nästan fullvu.xen och 1 
klarar sig fint. Dagarna tillbringar ' 
den i en bur i trädgården, och om 
nätterna får den vara inne. Den 
hoppar omkring och ser ut att tri-
vas med sina fosterföräldrar, som ~ 
med hela sitt hjärta försöker fostra ~ 6 
den till en trivsam och väluppfost- ~ 
rad familjemedlem. 

Det får anses som mycket ovan- 1 
ligt att en hare kan klara sig så l 
bra i fångenskap. Frågan är nu ba
ra hur det kommer att gå i fortsätt- l 
ningen. Man kan inte tänka sig att l 



Bilförare körde i diket 

Bilen blev illa åtgången och föraren fick föras till Ystads lasarett för 
revbensskador och huvudskador 

En otäck dikeskörning inträffade på onsdagskvällen på riksväg 11 
mellan Börringe och Skurup. En spritpåverkad förare av en Volks
wagen skulle veva upp sin sidoruta och tappade herraväldet över 
bilen varvid denna gick i diket och rutschade ett tjugofemtal meter 
utmed en slänt. Bilen blev illa åtgången och föraren fördes med 
ambulans till Ystads lasarett för revbensskador och huvudskador. 

Bilen kom från Malmöhållet och 
var på väg till Skurup. I vägkors
ningen till Genarp väster om Stjer
neholm tappade föraren herraväldet 
över bilen som for rakt över vägen 
och rutschade längs en hög vägslänt 
ett tjugofemtal meter. Olyckan in
träffade vid 18.30-tiden. 

Polis och ambulans var snabbt pft 
platsen och den skadade föraren för
des till Y stads lasarett, efter att ha 
jämrat om skador i bröstet och stora 
skärsår i huvudet. 

l Enligt polisen var föraren spritpå
verkad, vilket kan förklara den egen
domliga olyckan på den raka fina 
vägen. 
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~sedlar 
Vemmenhög- Lju
nits- Herrestad 

Centerpartiet (!) 

Landstingsråd Stig F. Hansson, ön
narp, Skurup (lantbrukare Gö~ta 
Hansson, Baldringetorp, Tomeliila 
(trädgårdsmästare Stig Persson, L. 
Köpinge, Köpingebro), fru Inga 
Svensson, Ivarsfält, Klagstorp, (hus
hållslärare fru Thorborg Larsson, 
Blåsborg, Ystad, fru Svea Jacobsson, 
Svenstorp 5, Köpingebro), landstings
mannen advokat Ake Holmberg, Trol
legatan 4, Ystad ('byggmästare An
ders E. Göransson, Fröjdenborg, An
derslöv, rustmästare Nils Klang, He
deskoga, Ystad), kom.-nämndsordf. 
Liss Noren, .Äspö, Klagstorp (lant
brukare Arne Norrman, Bremad, Söd
ra Aby, lantbrukare Anders Nilsson, 
St. Köpinge, Köpingebro), Jantbru~ 
kare Sven Bertil Persson, Varmlösa 
2, Rydgård (fru Irma Jönsson, Eriks
lund, Rynge, lantbrukara Lars Gun
nar Andersson, Norrbacka, Skivarp), 
advokat Gunnar Gottfries, Söderga
tan, Skurup (mejerist Ove K. Lars
son, Kalendegatan, Skurup, mejeri
föreståndare Fritiof Nilsson, Ryds
gård), lantbrukare Kai Bengtsson, 
Hemmesro, Klagstorp (lantbrukare 
Tage Persson, Hagenslösa, Börrin.'(e, 
lantbrukare Olle Håkansson, Hede
skoga, Ystad), nämndeman Gösta 
Jönsson, Arsjö, Ystad (lantbrukare 
Sven Mårten.."SSn, Trunnerup, Ryds
gård, lantbrukare Albert Nilsson, 
Folkestorp, Ystad), lantbrukare Gun
nar Andersson, Gunnebo, Skivarp 
<aantbrukare Jan Sjöslätt, St. Bed
dinge, Klagstorp, lantbrukare Ein":r 
Lööv, Villie, Rydsgård), fru Margit 
Hansson, Tellsjö, Börringe (fru Elsa 
Persson, Brunnarna, Börringe, fru 
Anna-Brita Carlsson, Balkåkra, Skå
nes Charlottenlund). 

Centerpartiet (Il) 

Landstingsråd Stig F. Hansson, 
önnarp, Skurup (advokat Gun-
nar Gottfries, Södergatan, Sku-
rup, fru Greta Erlandsson, Lud-
vigsdal, Y stad), landstingsman Frans 
Andersson, Bussjö, Ystad (lantbruka-
re Sven Bertil Persson, V armlösa 2, 
Rydsgård, fru Maria Nilsson, Trulse-
ryd, Rydsgård), landstingsmannen 
advokat Ake Holmberg, Troliegatan 
4, Ystad (rustmästare Nils Klang, He-
deskoga, Ystad, byggmästare Anders 
E. Göransson, Fröjdenborg, Anders-
löv), lantmästare Curt Nilsson, Svens-
torps gård, Skurup (disponent Jan A 
Jeppsson , Klagstorp, lantbrukare Hu-
go Månsson, St. Köpinge 27, Köpinge-
bro) fru Greta Erlandsson, Ludvigs-
dal, 'Ystad (fru Brita Larsson, Slim-
mingeby, fru Ella Nilsson, Abyhill, 
Anderslöv), lantbrukare Torsten 
Hansson, nr 16, Skurup (lantbruka-
re Rolf Christensson, Norrvalla, 
Skivarp, lantbrukare Gunnar aHns-
son, Angsro, Skurup), distriktsskö_-
terskan fru Martha Hansson, Äspo, 
Klagstorp (fru Linnea Persson, Dala-
hill, Klagstorp, fru Martha Anders-
son Banetorp, Klagstorp), lantbruka-
re Bernhard Svensson, Vallösa, Ryds- , 
gård (lantbrukare Einar Erlandsson, J 
Hunnestad 14, Ystad, lantbrukare 1 
Hemik Larsson, Blåsborg, Ystad), 
kamrer Folke Månsson, Haugesunds- s 

MbS-nyfikenheten 
riksdagsman vid ~ 

CUF:s disfriktsordf. Sven-Berfil Persson, Rydsgård, riksdagsman Tor

ilen Bengtson, Jönköping, fru Inga Svensson, Beddinge, och lands

tingsledamoten Åke Holmberg, Ystad 

gatan 7, Ystad (lantbrukare Uno 11------------. --- ' 
Asknor Anniero, Ystad, lantbrukare l ·· 
Bertil 'Karlsson, Balkåkra, Skånes förare Gösta Mårtensson,,. Katslosa, 
Charlottenlund), lantbrukare Albert Rydsgård, lantbrukare ~ost!'- Mår
Andersson, Katslösa, Rydsgård, (bok- tensson, Bruksgården, Shmmmgeby). 



över 
cp-träff • 

l 

trodde 
Skivarp 

Av ROLF JOHNZON över 200 centerpartister var på onsdagskvällen sam lade till valkonferens på Gästgivaregården i Skivarp. Det var Vemmenhögs-Ljunits-Herrestads landstingsval krets som startade sin valkampanj med föredrag av bl.a. riksdagsman Torsten Bengtsson, Jönköping. Fru Svea Joksbsson, Stora Köpinge talade om kvinnoorganisationen och dess verksamhet och ombudsman Gustav Lannergren, Malmö redogjorde för valfunktionärernas arbete fram till valdagen, den 18 september. 
Lantbr. Teodor Mårtensson hälsade 

den tah·ika församlingen välkom
men presenterade dagens föredrags
hållare och valdes till ordförande 
fÖr konferensen. 

Fru Svea Jakobsson, Stora Köpinge, talade så om kvinnoorganisationen 

många gånger ser både klarare och bättre än våra män. Hon avslutade så med att inbjuda till en byombudskonferens på Smygehus där man skall diskutera kvinnofrågor och valtaktik. 

GRUNDERNA VACKLAR 
och dess verksamhet. Medborgaren Grunden börjar vackla under det skall inte dirigeras av samhället, utan socialdemokratiska väldet i vårt samhället skall dirigeras av medbor- land, sade riksdagsman Torsten garen, sade hon. Vi måste satsa mer . på forskning, utbildning och upplys- Bengtsson, Jönköping, i föredrag 1 ning. Vårt samhälle måste vara byggt Skivarp på onsdagen. Det är uppenpå den fria diskussionen. Vi kvinnor bart att socialdemokraterna missmåste hjälpa till att slå vakt om lyckats på så många områden av den kommunala stjälvstyrelsen, me- v 11rt politiska liv att missnöjet blir nade hon och framhöll så den loka- allt större. En s.k. arbetarerregering la ~~sonliga kontakten för kommu- som drivit en politik så att diskontot n~lman.ncn .som. nä,gontmg mycket blir 6 procent så att prisstegringar-vasenthgt. V1d tillsattandet av be- .. . ' .. redningsorganen i kommunerna mås-~ na ständ~_gt forts_atter, så att de långa te kvinnorna beredas plats då vi bostadskoerna f=s kvar m.m. kan från flera håll fått oss erk~t att vi inte gärna få något större förtroende 

över 200 personer var på onsdagskvällen samlade till center
konferens i S~ivarp 

från svenska folket. Isynnerhet låg
lönegrupperna har det besvärligt i 
vårt land och regeringen visar föga 
intresse för denna stora grupp av 
vårt folk. Socialdemokraterna miss
lyckade utspel i jordbruksfrågan har 
inte minst i städerna väckt stor in
dignation. Det är väl denna osäker
hetskänsla som gjort att statsminis
tern börjar sin valkampanj långt ti
digare än beräknat - om det nu kan 
räddas någonting med hans fram
trädanden. 

Situationen har också förändrats 
såtillvida att det nu finns ett slag
kraftigt alternativ till regeringens 
politik. Tidigare kunde statsministern 
alltid tala om den oenighet som fanns 
mellan oppositionspartierna, men då 
centern och folkpartiet nu bjuder 
ett starkt alternativ till regeringspo- l 
litiken går det inte, även om stats- ! 
ministern bjuder till så gott han kan, l att fortsätta med den argumentering
en. Bildas det en mittpartiregering 
stöder givetvis högern denna då i 
annat fall risk finns för att socalde
mokraterna kommer tillbaka. 

Att centerns stäl)ning är stark 
framgår av resultaten vid de senaste 
valen. Centerns interna informations
konferens inför årets val har varit 
mycket välbesökta vilket tyder på 
att intresset är stort. Nyfikenheten 
för splittringsorganisationer med 
samarbete på programmet är inte 
längre så stor varför man kan för
moda socialdemokratins medhjälpare 
såsom MBS med flera inte får så 
många anhängare vid årets val. 

Ombudsman Gustav Lannergrcn, Malmö, framhöll så den starka organisation Centerrörelsen har. Inget annat parti kan uppvisa n ågot lik-
1 nande, sade han. Dessa valkonferen- , ser .är t ill för att ge våra valar- ' betare argument i valdebatten, samt J att stärka organisationen. 1966 års J landstings- och kommunalval är viktigt, då vi har chansen att försät---------------------~========;;===.Jta regeringspartiet i minoritetsställ-

t ning, menade han. Han var så inne på frågan om partisamarbete och sammanslagning och betonade vikten av att man från Centerhåll gjorde klart för sig att Centerpartiet, så som det är i dag är det starkaste alternativet till socialdemokratin. Splittringar och samlingar kan inte leda till ett nederlag för regeringen, sade han, utan kommer otvivelaktigt att stärka dess ställning. Efter kaffepaus följde så en mycket hetsig och intressant debatt varvid ett flertal av publiken var i elilen. Innan man gick hem var man dock överens om att hjälpas åt att göra 1966 års valkampanj till en ny seger för Center-ideerna. 





Alt komma upp på toppen av Svens·kloppen hägrar för den akterseglade folksångaren Peter Kinn. 
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Lovades hjälp 
Nu vill ''vännerna" 

• 
l nie träffa honom 

- Av ROLF JOHNZON 

Sedan två år tillbaka har en mycke-t in

ternationell yngling vid namn Peter Kinn 

varit bosai't i Sverige. Han kom hit efter 
att i Spanien ha blivit lovad guld och g•·ö-

- Bild : HANS SERNERT -

na skogar av fu lla svenska turiste:r, för aft 

finna an dessa i nyktert tillstånd in-te läng·re 

hade något intresse av att hjälpa en folk· 
sångare från en nattklubb i Las Palmas. 

* Peter K inn är australiensare, född lmrriär längre. Alla vackra lovord mark På den danska 20-i-topp-ltstan 

i Ind ien och engelsk medborgare. I var enbart fyllesnack har han varit r epresenterad med sl-

1 
sex år bodde h an i Australien och 

,lärde sig spela gitarr och sjunga SKIVBOLAG 

folkvisor. Detta h ar sedan dess va- *. Naturligtvis var det en besviken 

rit h ans levebröd. I Las Palmas i Country west-sångare som fick jaga 

Spanien var h an under 1963 anställd runt hela landet för att finna sam

som artist på en nattklubb och fick 

ti;lfälle a tt träffa många nationali- ma negativa svar hos de för en artist 

si} viktiga kontakter. Peter bosatte 

na visor "Walking alone" och "The 

old appletreee". Hans stora dröm är 

att komma med på "Svensktoppen" 

efter att ha gjort några svenska in

spelningar. Detta ' kan dock stupa 

på arbetstillståndet. 

CAMPAR VID SKATEHOLM 

sit; i Malmö och har under d~ två * Vi träffade Peter vid Skateholms 

* De svenska turisterna klappade år som gått haft t illfälliga jobb på campingplats i Klagstorp där han 

honom i ryggen och i fyllan lovade nattklubbar och nöjeslokaler. Nu 
håller h an . på att underhandla med sedan någon vecka h ar tältat. N a

man hjälpa honom bara han kom svenska skivb olag om inspelning av turligtvis är h an en uppska ttad gäst 

till Sverige. Turisternas fina kon- några plattor. Hans arbetstillstånd i på campingplatsen då han på kvi;U

takter med svenska • grammofon bo- Sverige går dock snar t ut, och se- larna gärna u nderhåller sina tältan

lag skulle säkert vara Peter till stor naste månaderna h ar h an ivrigt för- de "grannar" med folksånge.r ocl~ gi

glädje för hans karriär, sade man. sökt påverka att få detta förlängt turspel Han tar garna sm g1tarr 

Peter tog dem på . orden, reste hit ytterligare några år. Något resultat t•nder armen och v andrar ned till 

te ter. 

och sökte upp sina kontakter från har dock inte kommit ännu. stranden där han till vå,gornas ac-

Las Palmas. Turisterna från Sverige kompanj emang sjunger en stund in-

hade dock nyktrat till när man kom- , "SVENSKTOPPEN" HÄGRAR l nan det är dags att krypa ned i sov-

n:iit hem till' Sverige och visade inget * Peter Kinn har dock spelat in ett sticken för · att invänta n ästa dags 

intresse av att hjälpa honom i hans flertal sidvor i England och Dan- bekymmer. 



- Lördagen den 6 augusti 1966 
• 

ILanthushållslärare på 
sommarträff i Skurup 

Av ROLF JOHNZON 
Svenska lanthushållslärarnas före

ning håller under fredag - söndag 
sommarmöte på Skurups lanthus
h ållsskola. På fredagen kunde Sku
rupsskolans rektor fröken Elisabeth 
Schartau hälsa drygt 60-talet kolleger 
från hela landet välkomna till 
skolan. 
Föreningens ordförande rektor Mar

git Pålsson, Osby omtalade vid en 
presskonferens att man årligen sam
las till en liknande sommarträff för
lagt till någon av de 40 lanthushålls
skolor som finns i landet. 

I år skall man i tre dagar diskutera 
tillämpningsföreskrifterna för före
ningens stadgar . och föreningens av-
tals - och löneförhandlingar, som by

styrelsen för Lanfhushållslärarna, fr. v. Margareta Jacobsson, F era, rådirektör Rut Andersson från Kungl. 
Sfockholm, Dagmar Bri nk, Söfåsen, Margaretha Eklund, Brogårcien, .lantbruksstyrelsen på fredagsefter
Margif Nilsson, Brogården, och ordf. Margit Pålsson, Osby. middagen informerade om . Ett remis-

---------------------------------svar på yrkesutredningsberedningens 
betänkande skall man också avge och 
där säger fröken P älsson att man i 
stort är ense med utredningen, men 
att m an vill ha några fler ämnes-

Konferens l Skurup 
för lanthushållslärare 

Yr v sekr Margit Nilsson, byrådir Ruth Andersson, lantbruksstyrelsen, 

orcif, rektor Margit P åhlsson,' Osby, samt rektor Elisabeth Schartau. 

På Skurups lanthushållsskola in
ledde på fredagen ett 80-tal lanthus
hållslärare från hela Sverige sitt 
tradition-ella sommarmöte, varunder 
bl a yrkesutbildningsberedningens 
betänkande och aktuella avtalsfrågor 

· kommer att behandlas. 
Ordförande i Svenska lanthushålls-

/

lärarnas förening är rektor Margit 
Påhlsson, Osby, och ombudsman i 
dess personalorganisation jur ]{and 
Eva Börestam, som lmmmer att Jäm-
na information under lwnferensen. 
I denna deltar också byrådirektlir 

Ruth Andersson från lantbruksstyrel
sen, som utgör föreningens centrala 
ledning. 

När förhandlingarna avslutas på 
söndag skall man också ha hunnit 
diskutera en del interna frågor och 
vidare skall konferensdeltagarna ha 
fått se en hel del av Sydskåne. På 
nöjesprogrammet står bl a lördags-

middag på Falsterbohus och !lenare 

tesupe på Svaneholm, och på fre

dagskvällen var lanthushållsskolan 1 

värd för middag med samkväm. 

linjer att välja på. Könsrollsindel
ningen i vårt samhälle håller på att 
försvinna , och då gäller det för våra 
skolor att följa med i denna utveck
ling. Hemtekniken måste ges plats 
både i grundskolan, gymnasiestadiet 
och hela vägen upp till man skall 
skaffa sig ett eget hem. Naturligtvis 
betyder det mycket att lanthushålls
skolornas elevers föräldrar står bak
om oss och mycket väl har insett be
tydelsen av att skicka sina barn till 
internatskolor, som naturligt har en 
viss atmosfär. 

P å lördagen skall man göra en resa 
till Falsterbo och lördagskvällen äg
nas åt en supe på Svaneholms slott. 
Söndagen blir det kyrkobesök med 
högmässa i Skurup innan kyrkkaffet 
får bli avslutningen på 1966 års som
marmöte för landets lanthushålls
lärare. 

V-5 sluta 
Tudor suverän 



Succeartad upptakt på 
Skånes största talangjakt 

Tävlingsle da re Cla ry Amos o ch Jansfo rpsbasen Janne Johansson omgiven av falangerna, 

-Av ROLF JOHNZON - Efter dem kom en janstorpsyngling Mr Amos. 

l* 
Skå f" t tal ·akt på 11 år, Bengt-Åke Karlsson, och Till finalen gick: Routes orkester 

nes s !?rs a ~ngJ . a~er- sjöng "Mina första barndomsår". Jette . . ' 

'* kade P~, sondagsk';~!en sm forsta Schönning sjöng så "Det är så lätt ~-Knstm Larsson, Kenny ~ey:rs, 
* ~~l pa Po~derosa 1 ~an~to~. 14 att leva livet". Fjärde amatören på Karm Gehander och Jette Schonrung. 

* tavlande ställde upp 1 tävlingen Ma B •tt Sch ·th ·· * om en resa till Rimini och l.OOO s~~nen, var Y- .. n . , . m1 s,om Dessa få.r på ~o~dag del~ på 1.0~ kro 

* kronor att dela på. De fem bästa SJong Var barmhart.lg l.nnC:U nasta nor . enhgt f_olJa~de: forsta prlS ~ 
* gick vidare till finalen som går pop-b~~ tog sce~~n l beslttrung. kr~mor, andra pn:". 300 kr~mor, tredJe 

* nästa lördag kl 2000 Så folJde amatorerna en efter en pns 100 kronor, fjarde pns 75 kronor 
· · · innan det var dags för juryn att sum- och femte pris 50 kronor. Dessutom 

En jury bestående av fyra perso- mera sina intryck. kommer den segrande att få en resa 

r.er, däribland en musiker, en artist Konferencier vid tävlingen var den till Rimini som pris. Juryn på !ör

och en orkesterledare, hade att plocka kände artisten Mr Amos som på ett dag kommer att bestå av 10 personer 

ut de fem finalisterna och man poäng- lekfullt och skämtsamt sätt presente- som man tar ut bland publiken. 

bedömde dem allt eftersom de upp- rade de tävlande. Före själva huvu~· En musikgissningstävling för publi

trädde. Först på scenen var ett pop- tävlingen lät han de yngsta tävla i att ken kommer också att arrangeras på 

band vid namn Hitch-Rikers som spe- sjunga högt. Den som högst kunde lördag. Priset på denna tävling blir 

lade två bitar, varav den ena var sjunga "Bä, bä vita lamm" fick en att göra talangjaktssegraren sällskap 

egen komposition. mängd choklad och andra priser av t ill Rimini under en vecka. 



Välbesöl~t Rydsgårdsauktion 
Drygt 1.000 personer hade på 

lördagen sökt sig till Bedens gård 

l Rydsgård för att vara 

en antikvitetsauktion l hällande 

regn. 

Bland antikviteterna fanns 

skåp med originalmålningar, 
bänkar, stolar, sekretärer 
Moraklockor, gungstolar, 
spinnrockar, fotogenlampor i majo
lika, pigtittare, vävnader väl beva
rade, mässingsföremAI, tenntallrikar, 
kopparsaker, malmjärn från 1797, 
mortel, brunnskar, åkvagnar m. m. 

Hela gården var fylld av bilar och 
folk som trots att regnet öste ned 
troget följde auktionsropare Alvin 
Ekblad när de gamla sakerna skulle 
ropas bort. Naturligtvis var det även 
många turister som sökt sig till Be
dens gård för att göra fynd, och 
många återvände till sina camping-

t
Jatser med bagageutrymmet fullt 
v antikviteter. 
Auktionsförrättare var köpman 

Lennart Nilsson, Rydsgård och pri
erna var tämligen höga för de 
amla sakerna. 

Den här b11rnvagnen hade säkert 70--80 år på nacken. 

De spelade fi .. r sin(J/ < 

skadade fotbollskompisar 
På idrottsplatsen l Skurup bjöd 

man på söndagseftermiddagen på 
fotbollsunderhållning. Det var Sku
rup.s AlF som mötte en kombina
tion av spelare från övriga delama
av blivande storkommunblooken. 

Tre spelare från vardera Janstorp, 
Rydsgård, Skiv311> och Vemmenhög 
hade bildat ett lag och gav sku
rupselvan hårt motstånd. Resultatet 
blev 3-2 till Skurup efter 'en trev
lig och lättsam fotboll. Halvtidsre
sultatet var Z-l till Skurup. Syftet 
med matchen var att ekonomiskt 
stöd1a två Skurupsspelare som gått 
skadade under hela sommaren och 
de upp mot 300 personer som- löste 
inträde kunde tillsammans ge mat
chen ett bra netto. Skurupsmålen 
gjordes av innertrion i kedjan som 
vardera svarade för ett mål medan 
vänsteryttern och högerinnern näta
de för V emmenhögskombinationen. 

Ett roligt intermezzo mträffade i 
andra halvlek då en liten svart pu
del förstärkte den gulsvarta Vem
menhögselvan och deltog i spelet 
några minuter, innan man fick fast 
den. 

Ett fint resultat konstaterar fr. v. kassör Göte Berg, sekr. Knut Nilsson, 
ordf. Torsten Vollmer. 



Sossarna inbjuder de 
borgerliga till valdehatt 

Skurups arbetarekommun· har inbjudit de borgerliga partierna i 
Skurup till en valdebatt den 9 september i Gymnastil<hallen på 
Nya skolan. På måndagen fick representanter för de tre borgerliga 
partierna mottaga var sin inbjudan till denna debatt, som säkert 
kommer att uppmärksammas långt över kommungränserna. Lokal-, 
läns- och rikspress samt radio och TV har visat sitt intresse av att 
närvara vid debatten. 

Inbjudan går ut på att två kom- samtliga partier kommer att få lika 
munalfullmäktigekandidater från var- lång debattid. Nu återstår att se, om 
je parti i ett estradsamtal skall disku-
tera de olika kommunala spörsmålen. de borgerliga accepterar denna in-
Socialdemokraterna har dock tagit de •bjudan. 
borgerliga över en kam och givit des- T-----------~---
sa tre partier lika lång debattid som 
man själv vill förfoga. över, vilket 
naturligtvis kommer att rättas så att 

\. • 
Ny kurs på folkhögskolan 

skolöverstyrelsens feriekurser för 
lärare har med förkärlek förlagts l 
till Skurup. Förra veckan var det 
hushållslärare från hela landet som 
var samlade till Vemmenhögsmetro
polen. Denna vecka kommer man att 
lära lärarna familjekunskap. Sex 
dagar skall kursen pågå med föreläs
ningar, diskussioner och grupparbe
te. Ledare för kursen är konsulent 
Marta Nilsson. 

av naturen· 
Kommunalnämndens sammanträde 

som skulle hållits i dag har upp
skjutits ytterligare en vecka, med- ~ 
delar man på kommunalkontoret. 

Frågan om efterträdare 
till kommunalingenjör Bertil Dalsjö, 
som den l september avflyttar till 
Jönköping har ännu inte lösts. Kom
munalnämnden beslutade vid sitt 
senaste sammanträde att bordlägget 
frågan i avvaktan på en organisa
tionsutredning. 

Man talar om skulptur i natur, huk. Vågorna och vinden har un
men här får vi presentera en der många års arbete format detta 

skulptur a'V naturen. Denna märk- "människoansikte" vid strandkan
liga sten är att finna v1d Smy;ge- ten. För den .intresserade vill vi 

dessu tom omtala att stenen inte 
längre ligger k. var, u tan försvann 
med en våg ut i Östersj ön igen. 
Nog är naturen mystisk, eller hur? 



Bönorna faller för bönorna 

Fruarna Ida Persson, Skivarp, Dagny Bengtsson, Alm11röd och Helg!! Karlsson, Skivarp i förgrunden på det 
manstarka skördefolket vid Skivarp. 

På tisdagen startade årets bönskörd i Skivarp. Det är lantbrukare 
Lars-Gunnar Andersson som nu skall skörda sina 14 tunnland bryt
bönor. Som hjälp har ..h._an lejt drygt 80-talet människor, kvlr.nor och 
barn, som från tidig morgon till sena kvällen ligger på knä och ploc
kar bönor. 

'Priset för plockningen är ~5 öre 
per kilo och de bästa kommer upp 
i drygt 150 kilo per dag. Bönorna ' 
skall sedan levereras till Ruulihsbo. 

I mitten av september månad är 
Lantbr. Andersson berättar för tid-,skall hinna avverka drygt 2 tunn-

rringen att han •äknar med att man land per dag med denna styrka. det dags för morotsskörden, som man L=,..,;;;,__....,'F"' _____________ .;:;,... __ _;_ __ ======--1 skördar med maskin. Man kan tala 

om en rationell jordbrukare som 
lever på grönsaksodlingar. 

Livsmedel 
* Som de i11om kommunalpoliti
ken bevandrade länge vetat, h ar 
den första "industribubblan" nu 
spruckit, i det man långt om länge 
låtit bekantgöra, att Skurup in1e 
får den utlovade och mycket om
talade livsmedelsindustrin. Det finn s 
't.o .m. elaka personer som från bör
jan sagt, att det .över huvud taget 
aldrig fLumits några bestämda pla 
ner i denna riktning, utan att he
la historien satts i gång för alt 
en konsultfirma på köpingens be
kostnad skulle få experimentera 
fram en sopförbränningsanläggning 
med den bestickande motiveringen , 
att soptippen som nu ligger intill 
'den mark där livsmedelsindustrin 
skulle placeras borde utbytas mot 
något modernare och dyrare. För 

konsultfirman vore ett sådant upp
drag en glänsande affär, kanske så 
glänsande, att det kunde bli råd 
att anställa någon framåt Skurups~ 
politiker som "expert" (apropå 
Skurupspoliliker, varför har inte 
Skurupsdirektören låtit fotografera 
sig i anledning av denna senaste 
industrinyhet? Det är veterligen 
första gången så inte skett) . 

Av lördagens tidning framgår, att 
livsmedelsfirman ämnar behålla den 
av köpingen köpta tomten. Man vill 
dock verkligen hoppas, att indtr:ltri
nämnden haft så mycket ansvar in
för skattebetalarna, att försälj
ningsvillkoren stadgar, att köpet 
återgår, om fabriken ej kommer 
till stånd inom överskådlig tid. Vis
se'rligen har industrinämnden till 

dags dato endast lyckats skaffa en 

industri (som beräknas sysselsätta 
två man) till · Skurup, men då ef
terfrågan på industrimarken i år 
varit överväldigande, och man sålt 
mark för en krona kvadratmetern 
fastän den är värd minst det fem
dubbla, bör man ha garantier för 
att samhället får något i gengäld. 
Den ende som nu fått något i gen
gäld är tydligen en som låtit sig 
f1·amstå som den store Skurupsupp
ryckaren och till följd därav lyckats 
placera sig bland de översta. nam
ner, på v<tlsedeln för det parti, där 
man i varje falL då det gäller Sku
rup ej tycks ha begrundat del 
gamla ordspråket som säger, att 
tomma tunnor skramlar mest. 

skattebetalare 



De hade tur i olyckan! 

Olycksplatsen vid Börringe lem minuter efter olyckan. 

Tur i olyckan kan man tala om 
att de tre vägarbetare hade som 
på tisdagseftermiddagen var i ar
bete med att lägga asfalt på liks-

väg 11 vid Börringe öster om 
Svedala. Vid 16-tiden blev de· på
körda av en Y stadsyngling som 
var på väg hem frå!n sitt arbete 
i Malmö och som slumrade till 
vid ratten. Några allvarligare ska
dor uppstod nu inte frånsett hjärn
skakning och skärsår. 
Den 24-årige Ystadsynglingen kom 

i sin Opel Rekord på väg från Mal
mö och saktade in vid vägarbetet 
där hastighetsbegränsning på 50 km 
i timmen råder. E tt par hundra me
ter efter dessa hastighetsbegräns
ningsskyltar slumrade han en-

ligt egen utsago, till ooh m:ärtkte 
först när bilen törnade emot lastbi
len vad som skedde. 

De tre vägarbetarna stod på en 
plattform bak på lastbilen, vilken 
träffades av personbilen. Den som 
stod ytterst slogs i vägbanan och 
blev liggande medvetslös, medan de 
andra två klarade sig med blotta 
förskräckelsen. Föraren i personbi
len fick skärsår i huvudet och bröst
skador, men någon fara för deras 
liv föreligger inte, meddelar polisen 
i Svedala. 
· Utredning av olyckan pågår, men 

man vill från polisens sida uppmärk
samma trafikanterna på att köra 
försiktigt vid vägarbete, då stor risk 
föreligger att vägarbetarna skall up
pehålla sig på vägn. 



Stoppskylt saknas i Skurup 

Korsningen Svaneholmsvägen-Pianferingsgafan som saknar "stoppskylt" 
utgör en farlig frafikfälla i Skurup. 

Svaneholmsvägen i Skurup är en pingen på denna gata. Av den an
av de stora genomfartslederna. Det ledningen har man på alla sidoga- 1 
är riksväg 11 som går igenom kö- tGr till Svaneholm.svägen satt upp ~_-___ _:_ ___ __: _ _:_:._ ___ J sto]3pskyltar så att trafiken från ' 

sidogatorna skall stanna innan man l 
l kör ut på huvudleden. En gata har 
man dock glömt bort. Det är Planl t• ·ringsgatans utrr,ynnande på Sv a- ! 

/ neholmsvägen. i 
Visserligen är gatan liten och smal j l men trafiken där är många gånger 

1

. 

l 
lika intensiv som på flera andra ga

' to:· i köpingen. Sikten vid korsning-
l en Planteringsgatan-Svaneholm.svä- 1 
l gen är minimal och en stoppskylt 

1 
, där vore utan tvekan på sin plats, i 
innan någon olycka inträffar. l 

Uggla i skorsten 
studerar trafiken 

Att det finns ugglor i mossen har 
vi , länge anat - men att de sitter 
i skorsetnar vet vi med säkerhet! 
Så är nämligen förhållandet i Sku
rup, där en "skorstensuggla" hyrt in 
sig hos familjen Sjösten på Kyko
gatan 40. Ugglan sitter på dagen i 
sitt "hem" och studerar gatulivet, för 
att på kvällen ge sig ut på upptäcks
färd i köpingen. 



Höstens mörker 
blir bildöden för 



och halka på vägarna 
hjortar och rådjur 

Text: Rolf Johnzon. gånger har fått ge sig ut och ta 

Bild: HANS SERNERT hand om skadade djur, som blivit 

Bilvolt efter rådjurskrock! Dov- påkörda. av ovarsamma bilister. 

hjort påkörd vid Börringel Liknande Naturligtvis har man från vilt

tidningsrubriker kommer under hös- vårdens sida gjort vad man kunnat 

ten att tillsammans utgöra många för att kla~a djuren från dessa olyc

spaltmeter i landets olika tidningar. kor. Varnmgssk;yltar utme~ vagen 

Höstens mörker och halka kommer talar om var vtltstråk~n finns oc.h 

under några månader framöver att spegelreflexe~. varnar dJuren for bi

kräva åtskilliga skador på männi- lar un~er morker. Olyckan på ons

skor, djur och bilar. SkD har varit dagskvalle!I yar den forsta sedan 

i kontakt med en av landets ledande J ~963 som mtraffat .dar de~sa spegl!U 

viltjägare, jägaren Johan Ahman på ar uppsatta och. h~de mttt emellan 

Börringe gods i Börringe. tv~ speglar. Nar btlens strålkastare 

Han berättar för tidningen att des- !ra~ar spegla~na återkastar dessa. ett 

sa olyckor är mycket vanliga tm- :u:nterande lJ';'S på ett mot vagen 

der höstkvällarna men också kan annalkand~ dJur, som ofta stannar 

inträffa mitt på dagen. Aren 1959- upp och bilen får passera. 

1963 överkördes på riksväg 11 mel- Det är synnerligen viktigt att bi- ' 

lan Svedala och Börringe inte mind- listerna vid en sådan här olycka 

re än 13 kronhjortar och 10 r ådjur. omedelbart tar kontakt med polisen 

1963 fick man så ett uppslag från eller jägaren, så att man får ta hand 

Holland att sätta upp spegelreflexer om djuret. Efter två tinunar kan 

vid de stora viltstråken för att för- köttet vara fördärvat, om djuret av

hindra dessa olyckor. Detta har gått lidit, och annars kan djuret ofta 

bra ända till senaste veckan , då man få en smärsam död, om man inte 

på god,ets ägor fått en dovhjort och avlivar det. Jägaren har en korthå

ett rådjur påkörda av bilister. ' rig vorstehhund som driver blod-

Dovhjorten kördes på i söndags spår och är honom till stor hjälp. 

eftermiddag av en skurupsbo som Köttet blir ofta hundmat, då det för 

hade hållit för hög fart. Han hade det mesta är odugligt som männi

inte observerat djuret, medan en bi- skoföda. 

list som färdades bakom skurups- 70 KM/ TIM 

bon sett djuret på långt håll och 
bromsat in. :Oovhjorten ljöt en ögon- Orsaken till dessa olyckor är att 

b lickli g död och bilen fick stora plåt- bilisterna nonchalerar de varnings

skador som beräknas uppgå till drygt skyltar som fll111s uppsatta utmed 

3.000 kronor 
1 

vägarna. Man h åller för hög fart 

På onsdag~kvällen inträffade så en pch hinne~· inte ~~d att låta .ögonen 

olycka varv1d en vacker rådjursbock 1 spela åt stdorna for att upptacka de 

fick släppa till livet· 'annalkande djuren. En hastighetsbe-. l gränsning vid viltstråk på 70 kilo-

MITT EMELLAN meter i timmen skulle vara önsk-

.TVA SPEGLAR värd, menar jägare .Ahman. Själv 

. Ja~are Ahman berättar vidare för l har han under sitt liv inte kört på 

tldn~~en att h~ 17nder sina 23 år \1 mer än en enda kanin, och även 

som Jagare på Borrmge gods många den olyckan var helt onödig. 

Den förolyckade bilen som på onsdagskvällen körde på ett rådjur 

hamnade vid sidan av vägen med en spegelreflex i förgrunden. 

l 



Höstens mörker 
blir bildöden för 

. Bilisterna måste respeklera dessa varningsskyltar, säger jägare Johan Åhman. 



Hos la;ntbrukare Bengt Hugo Andersson - längst bort på bilden - på Lindbyholms gård vid Skurup 

i Sktine har man tröskat det tidiga kornet. Nils Liljegren och Bror Bergström lastar halmbalar. Där

efter har regnet hejdat det tidiga skördearbetet även här. 



Sen sådd, tidig skörd 
Ojämnt år att vänta 

Ovanligt sent kom grödan igång i år -
men skördearbetet har ändå kunnat börja 
.i ungefär normal tid. För- och högsomma· 
ren~ särskilt envisa värmehöljor drev 
fram en långspurt som gav oss en rekord· 

.,'·;• kort vegetationsperiod. Att inte alla grödor 
~i mått väl ~v den torkan är ett självklart 

l 

konstaterande som vi tyvärr samtidigt 
måste göra. Och fastän man här och var 
nästan rekordtidigt kunnat sätta fart på 
skördemaskinerna är det givetvis vanskligt 
att sia om fortsättningen. Skörd hör inte 
prisas förrän den är bärgad, det har 
skördeskadeåren lärt oss. 

I södra Skäne är man i alla frull 
nu ett bna stycke pä väg. Höst
rybsen är som regel skördad, sex
radskornet likaså, med höstrap
sen vrur man strax efter månads
skiftet i full gäng, och i den här 
veckan torde övrig kornskörd va
ra högaktuell - om vädret till-

(Forts pd sid 8} 



De fem fina l ister~a och tävlingsledaren Mr Amos, som i kväll skal l g öra upp 9m en resa ti ll Rim ini. 

Talangjaktsfinal på 
Ponderosa i kväll 

l kväll blir det rnycet folk som får förmågorna 1.000 kronor att dela l För dansmusiken på kvällen sva
söker sig till Ponderosa. Där avgö- på e.nligt följande: l pris 400 kronor, rar Teddy Boys orkester och allt ta
res Skånes största talangjakt för prL;; 300 kronor, 3 pris 1~0 kronor, lar för en trivsam och spännande .. · . 4 pns 100 kronor och 5 pns 50 kro- afton under Penderosas tak. amatorer. Fem duktiga ungdomar nor. l Söndagen fortsätter festligheterna 
har kvalificerat sig till finalen, vars Publiken behöver heller inte gå med dans till Lasse Walters orkester start sker· kl. 22. Tävlingsledare är lottlösa hem. Ett karusellprogram ! och uppträdande av Erik Evaids musom vanligt Mr Amos och juryn av Mr Amos har som första pris en 1 sikskola i Skurup samt världsartis
kommer att tas ut bland publiken., Riminiresa. Man få r gissa på musik, l terna Two Angeles. Dessa kommer Som första .pris hägrar en resa till tävla och den bästa reser till Italien att u tföra ett artistisk t hummer 15 Rimini den 28 augusti och dessutom den 28 augusti. meter över markytan. 

PROMOTION i SKATEHOLM. Skuru.ps simskola höll på lördagen avslut
ning i Bingsmarken, Skateholm. Promotor var skolstyrelsens ordförande 
Gunnar Hansson, Skurup. Ledare för simskolan har varit fröken Gunvor 
Mdrtensson med assistans av fröken Jane Madsen. l avslutningsprogram
met ingick tävlingar i rygg- , bröst- och frisim samt skämttävlingar, var
efter följde bullfest. På bilden: Sten Erik Karlstedt, Claus Lönnborn, Ker-

stin Holmström och Kerstin Heldqvist. 



Från Skurup 
Om ett par veckor startar årets Räknar man ut antalet platser · per 

valkampanj. Det är då dags igen för fullmäktigegrupp för de 10 viktigas
valarbetarna att natten till den 20 te nämnderna finner man att i des
augusti sätta upp sina partiers af- sa nämnder sitter 10 socialdemokra
fischer utmed vägar och gator. ter och 10 centerpartister, 3 höger-

Vad som kan intressera människor- män och två folkpartister. Givetvis 
na är valdebatter. I och med att 1966 är det flera som har mer än ett 
års val är ett kommunalt val, vore uppdrag, då genomsnittet ligger för 
det säkert stort intresse för en val- socialdem. på 0.7 per man, center
debatt Q. köpingen. partiet 1,7 per man, högerpartiet 0,8 

* 
Många frågor har länge omtvistats 

och skulle säkert i en politisk de
batt kunna belysas ytterligare. Vi 
väntar med spänning på att en sådan 
kommer till stånd i Skurup! 

* 
Förstagångsväljarna kommer för

modligen att avgöra årets val i sto
ra delar av landet. I Skurup är det 
drygt 200 ungdomar som för· första 
gången får gå till valurnorna och 
nu gäller det för de olika partierna 
att värva dess ungdomar till sig. 

Vore det inte av värde om parti
erna ägnade sig litet åt dagens ung
dom i sin valpropaganda och hand
ling? I det borgerliga handlingspro
grammet kan man inte utläsa nå
gonting utöver sista punkten, som 
handlar om planering. För-gubbning 
och maktkoncentration är två farliga 
tendenser i vårt samhälle. 

Enligt en förteckning över kom
munalfullmäktigeledamöterna i Sku
rup visar det sig att medelåldern 
ligger på 52,9 år. Folkpartiet har yng
sta ledamoten men trots detta hög
sta medelåldern, 58,3 år. Centerpar
tiet kommer som god tvåa med 55,8 
år. Högerpartiet har 51.0 år i medel
tal och yngsta och största gruppen 
är socialdemokraterna med 50.0 år. 

* 
Mångsyssleriet framträder också i 

denna förteckning. Av kommunens 
17 stora nämnder och styrelser finns 
det kommunalfullmäktigeledamöter 
som sitter med i 10 st. Några poster 
är dock suppleantplatser, men 
de flesta är ordinarie. Klickväldet 
kan många gånger vara farligt för 
ett samhälle. 

* 

per man och folkpartiet på 0,6 per 
man. 

Inför höstens val har socialdemo
kraterna, folkpartiet och högerparti
et redan nominerat sina kandidater. 
Centerpartiet håller på med en för
nominering bland medlemmar och 
sympatisörer. Socialdemokraterna 
har föryngrat sin fullmäktigegrupp 
så att medelåldern ligger omkring 45 
år. Folkpartiet har höjt sin medel
ålder till 59 år och högerpartiet lig
ger kvar på omkring 50 år. Centern 
har ännu inte sin klar, men en för
yngring är att vänta. 

* 
Ka.n då dessa valsedlar tilltala ung

domen? Svaret är både ja och nej. 
Ungdomen av i dag är för det mesta 
oppositionell och kräver stora 1ör
ändringar i vårt samhälle. Detta mås
te partierna ha i åtanke i valdebat
ten. 

* 
Kvinnorna i Skurup är dåligt re

presenterade i förvaltningen, två le
damöter i fullmäktige, två i barna
vårdsnämnden och en i vardera nyk
terhetsnämnden och socialnämnden 
är hela potten. 

Yrkesskolan i Skurup 
startar den l sept. 

Skolstarten närmar sig. Det .långa 
härliga sommarlovet för alla skol
barn är snart slut och framför dem 
ligger två terminer med slitsamt ar
bete i skolbänken. Många tycker 
dock att det skall bli roligt att kom
ma tillbaka och träffa sina skol
kamrater igen. För lärare och per
sonal börjar skolstarten redan nu i 
dagarna med fastställande av läro
planer och schema. 

Kursprogrammet är omfattande 
och imponerande och så gott som 
samtliga grenar av industri och 
handel i vårt land finns represen
terade. För industri och hantverk 
har man kurser för byggnadsgrov-I dessa 17 nämnder och styrelser 'al b M Il har centerpartiets komrnunalfull- ?rbetar~ till .. spect ar etar~. eta -

mäktigeledamöter 21 ordinarie pos- ::·dustrm, varme-. och santtet m. fl. 
ter, socialdemokraterna har 20 pos- konuner man ocksa att anordna kur
ter, högerpartiet har 5 poster och 

1 

ser för. 
folkpartiets fullmäktigeledamöter För blivande handelsanställda un
besitter två poster. Resten är uppde- dervisar man i språk, affärskorre
~at på männ~skor .med komr:tunalt l spondens, bokföring, butiksarbete, 
m?'~e som mte sttter med 1 full- försäljningsteknik, maskinräkning o. 
makttge. reklam. * För husligt arbete har man kur-

ser för hemsamariter, instruktions
kurser för sysselsättningshandleda
re, kurser i matlagning, barnavård, 
klädsömnad, vävning m. m. 

Vad gör då detta i antal poster 
mer man? Jo, socialdemokraternas 
fullmäktigeledamöter har 1,5 plat
ser per man. Centerpartiet har 3,5 
uppdrag i dessa nämnder, högerpar
tiet har 0,9 poster per man och folk
partiet har 0,7 poster per man. 

Inskrivning av elever sker mån
dagen den 15 aug.-tisdagen den 16 
aug. samt fredagen den 26 aug. kl 

Lyckad avslutning för 
Skurups simskola 

eleverna Sten-Erik Karlstedl, Kerstin Holmström, Ker
och Claes Lönnbern med simlärarinnan Gunvor. Mår

tensso n. 

Skurups simskola höt:: på lördagen avslutning vid Bingsmarke?t· 
De båda simskollärarinnorna Gunvor Mårtensson och Jane Madsen 
kunde för skolstyrelseordf. Gunnar Hansson och de dukt~ga ~Jever
nas anförvanter visa upp elevernas kunskaper som ma lart s1g un-
der sommaren. 

Ett 65-tal ungdomar i åldern 7-14\tigaste fick också diplom. Man fort-l 
år har under somrnaren deltagit i satte så programmet med tävlingar 
simskolan och lärt sig simma, samt i rygg-, bröst- och frisim. Efter 
bad- och båtvett. skämttävlingar med flera kända per-

Avslutningen började med att lä- sonligheter såsom Charlie C~aplin, 
rarinnan Gunvor Mårtensson hälsa- Agent 007 m. fl. som centralftgurer 
de elever och anförvanter välkom- avslutades så simskolan ined all
na varefter skolstyrelsens ordföran- män bullfest. SKUBA b?ö~ ~~rnen de Gunnar Hansson höll promotion på .bullar och Skurups me)ert bJöd på 
för kandidater och magister. Elever- mjölk och det smakade bra efter .en 
na fick så mottaga de märken som ansträngande dag för de duktiga 
de under kursen klarat och de duk- eleverna. 



Talangjaktsfinal på Ponderosa· 

Fr. v. Ann-Krislin Larsson, Kävlinge, Jetfe Schönning, Skurup, tävlingsledaren Mr Amos, K11rin Geh11nder, 

Kristianstad, får utskrivet sin check av Janstorpsbasen Janne Johansson. 

Stor talangjaktsfinal var det på "Halka i trappan" slog bra och jeplacerad blev popbandet Routes, 

Fonderosa i Janstorp på lör- gjorde 14-åriga Karin Gehander till Skurup. Jette Schönning kammade 
dagskvällen. Tävlingsledaren Mr första pristagare som därmed fick hem fjärdepriset med att sjunga 
Amos valde bland publiken ut fem en flygresa till Rimini. Tvåa blev "Det är så lätt att leva Hovet". Femte 
jurymedlemmar som hade att välja Ann-Kristin Larsson genom sitt sätt pristagare blev popbandet Kenny 

ut finalsegrare i talangjakten. att sjunga "Var barmhärtig". Tred- Beyers. 

---=----~-'" ~_.,/ fj D ' 

TALANGJAKTEN i Janstorps bygde
gård "Ponderosa" hade på lördags
kvällen final. Fem finalister ställde 
upp inför en femmannajurv. Det var 
"Halka i trappen" framförd av Karin · 
Gehander, Kristianstad, som ton hem 
potten, lika med 400:- kr samt en 
flygresa till Rimini. Andraplacering
en togs hem av Ann Kristin Larsson 
som sjöng "Vwr barmhärtig", tredje
pris gick till Routes popband, J et te 
Schönning fick en fjärdeplacering ge
nom att sjunga "Det är lätt att leva 
livet". Som tävlingsledare fungerade 1 
Mr Amos. }anstorpsbasen Janne Jo
hansson skriver ut checken på känt! 
TV -maner på förstapristagarinnans, 

Karin Gehander, lilflfl• 



Nöjda pensionärer på kurs ... 
"Vävning bättre än tio mediciner" 

Den sedan midsommar pågående 
vävkursen för pensionärer som i Sku
rup anordnats av Rödakorskretsen 
avslutades på måndagen hemma hos 
kretsordf. fru Anne-Marie Knutsson. 

De tolv kursdeltagarna visade för 
hemkonsulent Birgit Alden, Hushåll
ningssällskapet, skolstyrelsens ordf. 
Gunnar Hansson, Skurup och Sku
rups yrkesskolas rektor Herluf Lind
ström upp sina. alster i en trevlig och 
vacker utställning, 

Hushållningssällskapet har medver
kat ekonomiskt till genomförandet 
av kursen, yrkesskolan har ställt väv
lokaler till förfogande och för detta 
tackade man. Vävlärarinnan fröken 
Gertrud Möller berömde de duktiga 
eleverna och eleverna å sin sida tac
kade den, duktiga vävlärarinnan för 
alla god~ råd och kunskaper man 
fått sig till deL 

Några elever påstod att kursen va
rit bra mycket bättre än tio medici
ner, då den givit dem arbets- och 
skaparglädje, samt ett mycket gott 
kamratskap. Kursen har pågått tre 
dagar i veckan på dagtid, men 
många av eleverna har suttit i väv
stolarna hela dagarna för att hinna 
med så mycket som möjligt. Man 
har fått hjälp av två flickor fr:\n 
husmoderskursen, Ulla Borgström o. 

, Britt-Marie Persson, med att sätta 
upp vävarna, men har annars med 
råd från sin vävlärarinna klarat sig 
själva. 

Fru Karin Lind, Skurup, visar upp sin flamskvävnad för hemslöjds
konsulent Birgit Alden, Hushållningssällskapet, och vävlärarinnan . Gert

rud Möller, Skurup. 



-

Trelleborg, visade skulpturer av järnsmide pä en utställning pä Galleri stallet i 

Trelleborgsbröder ställde ut 
i originell miljö i V. Nöbbelöv 

I dag avslutas en konstutställning i originell miljö, som pågått nnder ett par månader. I Gal
leri Stallet i V Nöbbelöv har fem konstnärer, däribland två trelleborgare, Kjell och Stig An
dersson, visat målningar och skulpturer. Utställningen har rönt stort intresse trots att de 

ovanliga utställningslokalerna inte ligger vid "allfarvägarna". 

Konstnärimmlll Marianne Lun-, d~ är en ädel ko~~t som få be-~ nra il:iil[ utst~•1IIIi~~'Em i Gailll:eri ~tJa:l

dtn har tidl:sammanrs med silll man hai'ISimr men som ar myoket fas- }et har VlaJ!'lil: kope'lllha'liliil!Sartd>sten 
·. tt tt t 

11 
h 1 . . cinerande, säger han. I s•inJ.a Ben>te NoY'a, och Ro·}and Anders

mre e s a; oc en o-ge 1 sm l skulpturer a;nrvänder ha.n oftoa ba- son f.rålll Göteborg. Konstnätinl!la'!l 

skånegård tiU V'isnings•lokaler. va ett stycke järn men har ändå l och värdinnan fru Marianne Lun

För andra året i rad har konst- l~ck!a;ts få f·ram r_örelse oc~ stäm- · d~n har oc'kså de!Jtagti.t i utstälil

närer inbjuddts att ställa ut en mng. Brodern StJ1g, som ar fo~k- nmgen. 

del av s'ina alster under ett par s'kohläl"are, äg111ar sig ät måleTi Det haT V'anit oväm·at myoket , 
och då i sy•nnerheot naturmåle~i. fo}k som besök!t utställllllingen be- l 

sommarmåna;deT. De båda trelile- Båda bTöd:ema har vid ett p!l!r rä!t>Var sti•g Andersson. På vernJ.s- l 
borgsbröderna ble·v gans"ka osökt tm•l.fäl!a·en V·!l!nit rep.resenterade V'id s!l!gen va.r e.t:Jt e1:Jthund!r!l!Vrettö.o- l 
aktuella eftersom granngården är 
der!l!S bar-ndomshem, som äin
nu brukas av en tredje broder. 

Kjel•l Ande!'IS·s-on, som i v·ardags
Lag är s•löjdl'äval"e, har V'aJllt jäl"n 
som sitt ubi:Jrycksmedel. Järnsmi-

Stockholmssa;lOI!lgen i LiJljeV'achs bal irnbjudn-a och s•edan dess har l 
koiJISthal•l och V'i!d samloingsutstäl'l- foLk kommilt i elll jämlll ström. En l 
ningar i Trelleborg och Svane- del förs<ällj•IIIil!lig hiaJr det också bJ!i- l 
holm. Sti:g Allldersson deltog 1965 Vlit även om konst lotksom bållaT l 
i "Lysningen" i. Köpenhamn. för tiU.lfä'la.et är "drabbade" a!'lti•k- l 

De öv.rl.i~a !il!lbjudna koil!Sbnärer- }aT. J 



lian älskar 

vill bara 

jobba här. 

Nu söker han 

en BRUD 

för vänskaps 

skull ... 

--

e Det här är ett annorlunda förslag Det är en brud
annons. Vilken brud som helst går bra. Men hon ska 
verkligen vara villig att stå BRUD. Med Peter Kinn 
från Australien. Det ska inte vara av kärlek. Utan i 
högsta grad för vänskaps skull. Ren business. 

Peter, 26 år, är musiker. 
Spelar country - och - wes
tern sedan många år tillbaks. 
Han älskar Sverige. Han vill 
inte jobba någon annanstans 
i världen. Men nu har han 
fått besked från Utlännings
ko!llmissionen att han får ge 
sig i väg om tio dagar. Om 
han inte kan hitta på något 
bättre skäl för att han vill 

Monica Braw .. ·, , 

stanna i Sverige än musik. 
Arbetsmarknadsstyrelsen tyc
ker alt det finns nog med mu
siker här i landet. 

Nu har Peter kommit till ett 
drastiskt beslut: om han gifter 
sig med en svensk flicka kan 
han väl inte tvingas ur lan
det! För sin fru måste han ju 
försörja. Och det enda han 
kan jobba med är musik ... 

Peter Kinn har många be
undrare i Sverige. I vintras 
jobbade han en månad på La 
Couronne i Malmö. I sommar 
har han sjungit i folkparkerna. 
Gratis. För kontrakt med lön 
får han inte när han inte har 
arbetstillstånd. Och arbetstill-

en 
ken som helst. Bara hon 
vill bli min BRUD! 

Det nödropet skickar 
i dag Peter Kinn, folk
sångare från Australien, 
ut. 

Me: det blir inget 
bröllop av kärlek. Det 
är en ren affärsuppgö
relse. De enda varma 
känslor som förekom

är kärleken till 
Peter har närn

inget arbetstill
i Sverige · 

'f Men om han är 
gift så får han det. 

SISTA SIDAN! 

stånd får han inte förrän han 
har kontrakt. 

Hopp om arbete har han 
minst sagt - om han bara får 
stanna. När Paul Anka var i 
Malmö, sjöng Peter med ho
nom i Folkets park. Paul Anka 
tyckte Peter var så bra alt 
han erbjöd sig ordna skivin
spelning i Stockholm. Det 
skulle kunna bli svenskt ge
nombrott för Peter. Men inom 
tio dagar förstås . 

- Jag måste få jobba i Sve
rige, säger Peter Kinn. I två 
år har jag kommit hit med 
jämna mellanrum. 

- Om jag gifter mig med 
en svenska så kanske jag kan 
få arbetstillstånd här. I gen
gäld skulle hon få lättare att 
få arbetstillstånd i England 
om hon ville det. Där är det 
i u lika krångligt . . , 

På UtlänningskommisRionen 
säger man på fredagskvällen: 

- Det kan vara Musikerför
bundet som sagt nej till ar
betstillstånd. 

Musikerförbundets sekrete
rare i Stockholm, Stig Blomme, 
hade på fredagen ingen kom
mentar att ge. 



· · · · · Dukan D- Du Peter, sa Monica. 
ta mig ont du vill!_ 
D 18-åriga . Monic~ Carlsson 

l .. ··r bara en av 
från Ma mo a .. villi a att ett 

10-tal flickor som ar g f o 

TT· hansen att a ge Peter ~~mn c bl" 
. Sverige. Genont att I stanna I 

hans fru! Peter australisk 
l .. d gens KvP som ' ''d • 

Det var i ot· a . "nde ut sitt no rop. 
"l kar S\•erige sa h" r 

folksångare somh a~till tånd och utvisningshot~t an~e 
Han får inget ar e . ~ hans att få stanna I Svertge .. r honom. Peters Sis a c 

ove vt'gsel i blixtfart. oclt tände blixt-är en Peters bekymmer • M
onica läste om p t och Monica. Och pra-

' "tt e er • •· snabbt. Och i ga~tt e~arriärens skull. SIDAN .; d 
tade om gHie~ "' •fttJ S""D 

oste g• k., .... 
Jl n~ n Jll ste~Jttt" . 

p · ·to 
tör att 
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o 
~ha 

o 
e 

en 
Monika Carlsson, 18-årig Mal

möflicka med fotomodelldrömmar, 
vilL ge Peter Kinn, australiensisk 
countrY-and westernsångare chan
sen att få stanna kvar i Sverige, 
Utvisningshotet hänger över den 
25-årige sångaren som spelat och 
sjungit i två år i Sverige utan 
tillstånd av Musikerförbundet. 

Det på~tår Peter att ingen upp. 
lyst . honom om men då viflar 

.'förbundet med kalla handen och 
beskyller honom för nonchalans. 
Man talar också om att man har 
mycket lite intresse av utländska 
trubadurer. . . · · 

Häromdagen slog utlänningskom
missionen till: - Ni måste lämna 
Sverige ·inom tio dagar. 

Peters enda chans att få stanna 
kvar ligger i en expressvigsel. 
Monika Carlsson och ett tiotal 
andra flickor har anmält till K v P 
att de vill ge honom den chansen! 

Det var i lördags som Peter 
Kinn via en artikel i KvP bad 
svenska flickor om hjälp. Efter 
två år i Sverige såg han chan
sen att göra karriär. Han har fått 
ackompanjera Paul Anka, han har 
fått en skiva inspelad och han 
hade kontrakt på gång när han 
fick veta att han inte var önsk
värd längre. 

Hårt? Jovisst, men det är li
kadant i de flesta limder, då in
hemska musikerna måste först 
och främst ·ha arbete och ni kan
ske minns den svenska popgrup
pen The Shanes som kontrakte
rats för flera engagemang i Eng" 
land : i vintras men nekades · ar
betstillstånd. 

Peters enda chans är alltså a-tt 
bli gift med en svenska - då 
kommer försörjningsplikten in i 

· bilden och då får han stanna. 
Hans bön i KvP har inte för
klingat ohörd, Monika är bara en 

l 
l 

Och orsaken? Jo, det är hårda 
bud i den här branschen och man 
måste vara medlem i Musikerför
bundet för att få arbetstillstånd. 

av många som vill hjälpa austra-. 
liensaren. I gftr fick Peter träffa 
Monika under överinseende av 
mamma· Carlsson. I dag eller i 
morgon bestämmer de sig. Monika 
drömmer om en karriär som fo
tomodell och vill gärna pröva 
lyckan i England. Chanserna att 
få göra det mångdubblas om hon 
gifter sig med Peter. Giftermål 
för karriärens skull - är det nå
got fel i det, när man är ung och 
vill framåt, frågar båda. l 



Rekordkort kärlekssaga 

Fiistfo!ket bekantar sig. - Han sjunger bra och är säkert trevlig 

- Jodå, visst skall vi gifta oss! Så snart som möjligt. Var 
vi skall bo? Det vet jag faktiskt inte - vi har bara träffats 
en gång, och då sjöng han mest. Men han sjunger hemskt bra, 
och han är väldigt trevlig. Tror j.ag. 

Den som sålunda uttalar sig heter Monica Carlsson, 18-årig 
Malmöflicka, och den hon talar om heter Peter Kinn, 25-årig 
country- and westernsångaren från Australien. 

Och dess unga tu zkall snart för-, rältar Monica. Vi hann faktiskt in le 
ena sina öden. Det skall de göra ef- prata så mycket, för Peter skulle 
ler rekordkort bekantskap - deras till Slockholm, men vi skall nog gif-, 
förhållande inleddes på lördagen ta oss så snart som möjligt. 
över kaffe och bullar hemma hos Mo- - Vi tjänar båda på alt gifta oss. 
nica, och avslutades tillfälligt samma Peter får stanna i Sverige, och jag 
dag. När de skildes (eftersom Peter kan få hjälp med min karriär som N 
skulle åka till Stockholm) visste de fotomodell. Det har Peter lovat atl TE 
båda med säkerhet: "Honom/henne se till. s 
vill jag ha!" - Vi får se hur länge vi kommer s p o 

Så här !ig•ger det till: alt vara gifta. Vem ·1el - vi kanske !l 
Peter Kinn har ur.der två år för- uppläcker att vi passar ihop, och då. ·~· ~ · ~ 

han gärna fortsätta med. Men, och 1,...,==~-------
här ligger haken, myndighelerna 

sörjt sig som sångaTe i Sverige. Del ak .. re·nd." "" ing•nh"< •tt göm ·~s 'i ~\)G~S~\ 
1966 har han trivis bra med, och det vill 

tycker annorlt:nda, och har brevle- .....; \ 

far spela och sjunga så mycket han J\.C,"f.l."~ 
des underrättat mr. Kinn om alt han · ~1)\':.1." -----

vill, bara han inte gör det i Sverige. o~'E:D 

~~::~E~ns;~~o~fö::d v:k:. ::: B·rö",;topsplanerna l~är1)ar: 
då fick Peter sin snilleblixt. Om han 
skaffade sig försörjningsplikt i Sve
rige, tänkte han, så vore det inte li
ka lätt alt visa ut honom. Han borde 
alltså gifta sig. 

Här låg nästa hake. Trots att Peter 
Kinn är en trevlig ung man med 
fördelaktigt utseende, kunde han in
te på rak arm räkna ut vem som i aH 
hast skulle vara villig att bli mrs 
Kinn. I det läget log Peter massme
dia till hjälp - via pressen sände 
han ut nödropet "Vem vill ha mig?" 
och bifogade till hjälp och ledning 
ett fotografi föreställande sig själv. 

Detta gick inte att motstå. Inte 
mindre än ett tiotal yngre och äldre 
damer upptäckte att de för närva
rande inte var värre upptagnoa än att 
de nog kunde pressa in ett litet bröl
lop också. Och Peter hade bara att 
välja och vraka. 

När han vrakat färdigt återstod 
bara fräiken Carlsson. Och så knöts 
kontakt, och de unga möttes (och 
skildes) på lördagen. 

- Och han sjöng hemskt bra, be-

\D 

F ä sttnannen 
hota,r e 

• s tätn n;:. 
Nu slår det sprängkilar i australi

ensis~e folksingem Peter Kinns (26) 
och Monika Carlssons (18) bröllops
planer. Sprängskotten står bl a en 
tidigare fästman till Monika, e n45-
årig köpman i Malmö, för. 

Om inte Monika ger Peter korgen 
stämmer köpmannen henne för bru
tet äktenskapslöfte och vill ha 25 000 
i skadestånd! 

Monika: 
- Jag gjorde slut för länge sedan. 

Sedan har han jagat mig och nu 
vill han hämnas. 

Köpmannen: 
- Vårt förhållande var OK så sent 

som för en vecka sedan, Vi är ring
för lovade och har ett barn på ett 
halvt år tillsammans. Flickan är bara 
äventyrlig. Tror att Peter Kinn ska 
hjälpa henne att bli fotomodell . 

Men trassligheterna för Peter och 
Monika slutar inte med det. En an-

nan detonad åstadkommer en flick 
vän till Peter, 17 år, och bosatt i 
Malmö. 

- Jag ska ha ett barn med Peter 
Kinn. Varför kom han inte till mig 
om han måste ha vigsel för att få 
stanna i landet? Fick en nervkollaps 
när jag såg Peters brudanrop i KvP. 

Thorild Ljungfors 
Vi har bott tillsammans i ett år. 
Jag har jobbat och hjälpt honom med 
min lön. Men när jag blev med barn 
tyckte han inte det ·var roligt längre. 
Fattar inte att man kan bära sig åt 
på det här viset. Nu vet jag inte om 
jag vill hjälpa honom mer. 

Peter har nu bara ett par dagar 
på sig innan han måste lyda Ut
länningskommissionens order alt 
lämna Sverige. 

Peter Kinn är f n i Stockholm och 
underhandlar om en skivinspelning. 
Han är inte anträffbar för kommen
tarer. 

BÄTTRE VÄGAR. Glimåkra kom
mun har blivit riksbelkant som kom
munen med Skånes i särklass säm
sta vägar. Kommunika!lionsminister 
Palme har uppvaktatS med skrivel
ser - och nu byggstartar sex väg
projekt för sammanlagt åtta miljo
ner till hösten. Inom den närmaste 
femårsperioden investeras 14 milj i 
vägar inom kommunen.. Glimåkra 
får sitt vägnät utbyggt som kompen

sation för att järnvägen Almhult
Glimåkra läggs ner. Detta sker ti
digast l oktober 1968. 



Så här försökte Kvällsposten i Malmö att skaffa giftermålskandidater till en engelsk 
pop-sångare. En 19-årig Malmö-flicka såg tidningen när hon åkte spårvagn i Malmö. 
flon bröt samman. Hon har till för kort tid sedan bott tillsammans med aktuella pop· 
sångaren och väntar nu barn tillsammans med honom. Kvällsposten sticker själv hål 

på bubblan och ber om ursäkt för lanseringen av den engelske sångaren på äkten

skapsmarknaden. 

Då rasa 
HENNES 

•• 

VARLD! 
Av TORBJöRN Sö~HUUS 

MALMö (Expressen). En lika märklig som skandal
artad historia kring en engelsk popsårigare har avslö
jats i Malmö. Bakgrunden är två stort uppslagna artik· 
lar i tidningen Kvällsposten. Drabbad ät: en tonårig gra· 
vid Malmöflieka. Hon har som en följd av artiklarna 
fått en svår psykisk chock och hl a försökt ta sitt liv. 

Busen i dramat är popsångaren. 
Men det är tidningen som genom 
naiv godtrogenhet och omdömes
löshet gett historien dess enorma 
proportioner. I dag sticker tid
ningen själv hål på bubblan och 
ber om ursäkt för tilltaget. 

I en artikel i söndags anropade 
tidningen hugade skånskor att ta 
kontakt med popsångaren Peter 
Kinn. Sångaren behövde en fru. 
Hans enda chans att få stanna i 
landet var nämligen ett snabbgif
te. Därmed skulle inte utlän
ningskommissionen kunna köra i 
väg honom. Det , hette vidare att 
Peter Kinn var ensam, bostads
och arbetslös. Han hade inget ar
betstillstånd och utvisningshotet 
hängde över honom. 

Tio ville 
Dagen efter presenterade-Kvälls

posten resultatet av sitt anrop. 
Ett 10-tal flickor hade ryckt ut 
till undsättning åt popsångaren i 
hans nöd. Han hade "vrakat och 
välj t" och fastnat för en 18-åring 
med "drömmar om karriär som 
fotomodell". K vällsposten hade 
arrangerat mötet och slog på i 
stora bilder och söt text. Lyckan 
log över tidningens löpsedel och 
förstasida. 

Samma dag, i måndags, satt Ca
rolina, 19, havande i sjunde må
naden, på en buss i Malmö. Fram
för henne satt en kvinna med 
Kvällsposten i handen. Carina ki
kade över axeln och såg bilder
na och rubrikerna. Och förstod. 

Hon föll grå tande ihop, och 
medpassagerarna fick hjälpa hen
ne av bussen och sätta henne i 
en taxi. Popsångaren Peter Kinn 
är far till Carinas blivande barn. 

Carina·s förtvivlade. mor har sökt 
upp Expressen och berättat: 

- De båda träffades för ett par 
är sedan. För ett halvår sedan 
flyttade Carina hem till Peter 
Kinn. Min dotter var mycket fäst 
vid sin pojkvän, och när det stod 
klart att hon ·· väntade barn var 
hon · barä lycklig> De talade ·om 
giftermål. . 'Men när Peter fick 
veta att C;trina var gravid ville 
han inte veta av henne längre. 
Han kö_rde ut ~enne och vägrade 
att träffa Kenne vidare. 

En väninna . till Carina säger: 
- Carina fick stå ut med det 

mesta: Peter Kinn är en riktig 
flickchärmör och det vet han om. 
Medan Carina jobbade och slet 
sprang han ute med andra flic
kor. Men Carina förlät honom al
tid. Trots att han inte heller nå
gonsin bidrog :med ett enda öre 
till det gemensamma hushållet. 
Att han vände sig till Kvällspos
ten var-- ett PR-drag och inget 
annat. 

: Offrade allt 
Carina själv säger till Expres

sen: 
- Jag fön>tod ingenting. Det 

>vartnade för · ögonen när jag läs
te rubriken. J ag älskar Peter fort
farande, ,men_ jag kan inte begri
~a varför han handlade som han 
~jorde. Ville han gifta sig hade 
aan ju mig: 

Nu söker Carinas anhöriga och 
ränner efter popsångaren. Han 
1ar rest till Stockholm och gått 
mder jorden. Expressen har ock
:å förgäves · sökt honom för en 
mmmentar. - Hans uppehållstill
:tånd går: ut om tio dagar. 



~5~0 ungdomar på söderslätt dansar 
två gånger i veckan i ny p~op~klubb 

Pop är verkligen pop i bygderna på mussen, som tyckte att bygden hade 
och kring Söderslätt. Hur annars ~r- på tok iför lite att bjuda sina tonårin
klara det faktum att en nybildad gar. 
popklubb på några månader vuxit sig - Här finns ju ingenting i nöjes-
450 medlemmar stor. Så är fallet med väg, inga biografer, ännu mindre 
Blue star Club, född i april och med några dansställen, säger Arne Hem
säte tills vidare i Tullstorp. En fräsch mingsen. Det tycker vi var synd och 
ungdomsklubb som tillika åtnjuter så beslöt vi försÖ·ka sätta !gång något. 

dagar och söndagar kör man igång i 
den gamla Skolan. Man är vad gäller 
musikunderhållningen väl rustade -
det finns nämligen ett husband, Hey 
Spats, i vHket bl a en av klubbens 
drivkrafter, Flemming Rasmussen, 
ingår. 

högt anseende i föräldrakretsar. Resultatet blev Blue Star Club som Aven gästband 

Initiativtagare till detta lyckosam- dansades igång av ett 70-tal ungdo- Men någon gång kan det vara kul 

ma föreningsutkast är makarna Arne mar en onsdagskväll. Sedan gick det att spisa popband utifrån och en så
och BiTgit Hemmingsen samt fru som smort med medlemsvärvningen, dan gång var i onsdags, då man slog 

_H_e_m_m_i_n_gs_e_ns __ b_r_o_r_F_le_m_m_i_n.;;,g~R=as=·=4=0--50_n_y_a_k_o_m_v_a_r=j=e=d=a=ns~ikv=äl=l=.=O=n=s=-'-4 på stort. Klubben lyckades nämligen 
engagera Gonks att under två kvälls
timmar svara för musiken. Det var 
ett engagemang i el•fte timmen, två 
dagar senare försvann Gonks på en 

d : l 6 augusti l qbb 
YSTADS AllEHANDA ti!:dagen en . 

längre utlandsturne, framträdandet i 
Jord!berga Folkets hus, som hade 
måst tas i anspråk dagen till ära, var 
det sista det populära bandet gjorde 
på hemmaplan på ett bra tag. \ - --

-· Blue star. 

Rustar upp Folkets hus 

Jordberga Folkets 1hus lär för övrigt 
Inte ~rsvinna frän Blue St~r Clubs 
horisont. Klubben har nämligen fått 
löfte av ägaren, en malmöbo, att lå
na lokalen och tänker snart sätta 
igång med att rusta upp den. Folkets 
hus har många fördelar. Det erbjuder 
en betydligt större laka!, oah det kan 
behövas, och har dessutom ett utom
ordentligt läge avsides ute på slätten, 
där inga grannar !!törs av den många 
deci-bel starka musiken. 

Till skillnad firån de flesta lokala 
ungdomsklubbar har Blue Star Club 
en geografiskt bred rekryteringsbas. 
Kärnan utgörs av ungdomar från 
trakten, från Trelleborg · i väster till 
Rydsgård--Skivarp i öster mim dess
utan finns ett markant inslag av unga 
sommargäster !frän stora delar av Jan
det. De försvinner väl om några vec
kOI!" men tycks vara fast ·beslutna att 
kQmma igen nästa sommarlov. 

Föräldraskjutsar 
Man tycker att de stora avstånden 

tlill glest bebodde Tullstorp och Jord
berga borde framkalla kommunika
tionsproblem, eftersom merparten av 
klubbens medlemmar inte uppnått 

Klubbens flickor 
f .. ta ledet nar 

ställ<1e upp i ors Gonks. körlmrtsåldern och själva kan bila de 
kanske både två och tre milen till 
klubblokalen. Men några problem i l 
den vägen existerar kurlost nog inte. 

iL. 

- Vi kan glädja oss åt en mycket 

l 
positiv inställning från föräldrarnas 
sida till verksamheten, 'berättar Arne 
Hemmingsen. Det tar sig bl a det 
uttrycket' att mödrarna eller fäderna 
kör hit sina tonåringar qoh kommer 
tillbaka för att hämta hem dem några 
timmar senare. 



Bondbröllop i häradsdräkter 
vid Skivarps blomsterfest 

Blomsterfesten i Skivarp närmar 
sig. Festligheterna kommer att ske 
lördagen den 27 och söndagen den 
28 augusti och förberedelserna är 
i full gång. De närmaste dagarna 
kommer man att jobba dygnet 
runt löt att få allt att flyta på de 
båda högtidsdagarna i Vemmen
högsbyn. 
Naturligtvis kommer man att bju

da på "bröllop" under festligheterna. 
Lars-David Hansson och Ann-Char
lotte Norrman från Skivflrp kommer 
att åka i blomstertl!get, utklädda till 
brudpar av mycket gammal årgång, 
P~ "bondbröllopet'' kommer dess
utom spelmän från SUni!s Spelmans
lag och folkdansare från Sällskapet 
Gammeldansens vänner i Malmö att 
vara gäster. Man inbjuder också 
samtliga folkdansare ·i hela Sk!me 
och alla andra damer och herrat i 
natlona1dräkter att gti med i brl:l1-
1o{1såget. 

Brudgummen kommer att vara 
klädd som på fotot i Veltlmenhögs
dräkt och bruden i lngelstädsdräkt, 
en av Skånes allra vackraste härads
dräkter. 

- Om bruddräkten hette det, att 
när bruden skulle kHis på av brud
pigorna, skulle hon stå 1 ett baktråg 
med ett mynt i vardera skon. Detta 
skulle bringa lycka och rikedom i 
det nya herrtmet. I brUdens dräkt 
irtgick bl. a. den röda, veckade kjo
len och det vita fina linneförklädet 
Framtill på detta fästes "btualister
na", rikt utsydda med guld- och 
silvergälon!!r, sidenhjärtän, namn 
och årtal l silkebrodeti och så breda, 
att förklädet knapP.ast syntes. - Det 
hette nämligen: 'Ju rikare brud, 
desto brMare list". - Ytterjackan 
skulle vara urringad, så att den 
pärlbroderade bröstduken syntes. 
Näsduk, vantar och psalmbok hörde 
öckså till utstyrselh. Och så förstl!s 
en hel mängd smycken: r:ärkasöll, 
skörtasöll, trillekors, sållakors och 
det viktigaste av dem alla: strigla
korset, fästmannens "jagåva". 

Det )Jnga "brucjpare.f'' på bondbröllopet i Skivarp i sambarid med 
blomsterfeslen den 28 augusti, Ann-Charlotte Norrman och Lars-Da

vid Hansson. 

Svaneho/mssjön utforskas Skurupshusmödrar 
till Höör 

Det dröjer ännu ett tag innan Sku
rups Husmodersförening .startar 
höstens verksamhet men som en av
slutning på sommaruppehållet och 
som förövning inför kommande ar
bete ämnar föreningen låta sig rep
resenteras vid den stora husmoders
dag som anordnas i Höör den sista 
augusti av Malmöhus läns husmo
dersförbund. 

I samband med att ·man låter 
klippa vassen och näckrosorna i 
Svaneholmssjön vid Skurup har 
Hushållningssällskapet i Malmöhus 
län tagit initiativet till att forska 
ut om denna växtbekämpning kan 
vara till skada eller nytta för vatt
net. 

Man har tillsatt ett "team" bestå
ende av fem personer som skall 
utforska växter och djurs beteende 
vid klippningen, och resultatet efter 
klippningen. ' 

På onsdagen var två assistenter från 
limnologiska institutet i Lund på Sva
neholmssjön för att studera djur
och växtplankton. En annan sysslar 
med storväxter och någon har tagit 
sig an fisklivet. Chef för teamet är 
fil. lic. Sven BjÖrk och de båda as
sisteruterna från Lund är Curt Jo
hansson och Gunnar Andersson. 

Assistenterna Curt Johansson och Gunnar Andersson i färd med alt 
med hjälp av en valtenhämtare und$rsöka plankton i Svaneholmssjön. 

I fjor, då detta arrangemang för
lades till Hälsingborg, återfanns 
bland de 500 deltagarna ett lO·tal 
representanter från Skuru.J?s-för
eningen och man ihoppas giVetvis 
kurtna sända i väg en stark repre
sentation även denna gång, omtalar 
fru Signe Madsen som fram till sön
dag står till tjänst med närmare upp
lysningar om arrangemanget. 

A,ets husmodersdag inleds med 
saml-ing i idrottshallen i Höör där 
efter hälsningsanförandet författaren 
Nils Ludvig berättar om "strövtåg 
i Ringsjöbygden". 

Eftermiddagen anslås för en buss
utfärd med Frostavallen som 
mål men på vägen gör man uppe
håll .vid Fulltofta kyrka. Nunnes 
fornminnespla·ts kommer också att 
besöka> innan deltagarna samlas i 
Frostavallens friluftsanläggning :för 
att bl. a. övervara en folkdansupp
visning. 

\~ 



Blomsterfestens "brud par" 

Här provar blomstertestens "brudpar" Lars David Hansson och 

Anne-Kristin Norrman bröllopsstassen. 

Vid bondbröllopet i Skivarp den 

28 augusti i samband med den tra
ditionella blomsterfesten kommer 

Lars David Hansson och Anne-Kris

tin Norrman att agera i huvudroller

na. Det unga "brudparet" färdas i 

landå i spetsen för ett brudfölje, där 
dansare från sällskapet GammeldaJlro 

sens värmer i Malmö och folkdan

sare !!rån hela Skåne inbjudits delta 

som gäster och där spelmän från 
Malmö spelmanslag består bröllops

musik. 

past syntes. Det hette nämligen: "ju 

rikare brud desto bredare list." Ytter
jackan skulle vara urringad, så att 

den pärlbroderade bröstduken syntes. 

Särkasöll och skörtasöll 

iNäsdlilll:, vantar och psalmbok hörde 
också till uistytrSeln. Och så förstås 

en hal mängd smycken: särkasöll, 

skörtasöll, trillelrors, sällakors och, 
viktigast av dem alla, striglakorset, 
fästmannens "jagåva". 

Så här stiltroget, vackert och för

nämt kommer också skivarpsbröllo-

Bruden stod l baktråg pets brudgum och brud att va.ra kläd-

Brudgummen kommer att, som på da på sin "bröllopsdag''. 

bilden ova.n, vara klädd i Vemme.n-1-====~---=-__..:'------

högsdräkt och bruden · i Ingelstads

dräkt, en av Skånes allra vackraste 

häradsdlräkter och utlånad av fru 

Charlotte Weibull. Om bruddräkten 

hette det att när bruden skulle kläs 
på av bru~i·gorna Skulle hon stå i 

ett baktråg med .ett mynt i vardera 

skon. Detta skulle bringa lycka och 
ri:kedom i det nya hemmet. 

I brudens dräkt ingick bl a den 

röda veckade kjolen och det vita 

fina lirmeförklädet. Framtill på detta 
fästes "brualisrena", rikt utsydda 

med guld- och silvergaloner, siden

hjärtan, namn och årtal i silkebro

deri och så breda att förklädet knap-

{ l (l ~b 
Jl l / 

J l l~ { 
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Säcklagare ett 
yrke som försvinner 

Är det någon som någon 
gång reflekterat över vad man gör 
med alla trasiga jutesäckar? Så 
här i skördetid har säkert många 
lantbrukare sagt . många fula· ord 
om små förrädiska hål i säckarna 
utan att egeattligen veta vart man 
skall vända sig för att få des
sa lagade. SkD har hälsat på hos 
säcklagare Bror Schrevelius i 
Mossby, som sedan 30 år tillbaka 
lagat säckar. Hur många det bli
vit sammanlagt är svårt att säga, 
men 1.000 i veckan under 30 år 
gör drygt 1,5 miljoner säckar. 
Bror Schrevelius berättar för tid-

ningen att före andra världskriget 
betalade man 6 öre per säck som la
gades och han hade då, förutom 
hjälp av sin hustru, också >två an
ställda. Maskinerna som använ
des för säcklagningen fick man 
trampa, men man hann ändå med 
drygt 3.000 säckar i veckan. Under 
krigsåren kom så elektriciteten till 
Mossby och symaskinerna fick mo
torer. Till Mossby· kom det säckar 
från så gott som hela södra Skåne. 
Fullastade lastbilar styrdes mot 
Mossby med säckar och man kunde 
efter någon vecka hämta sina säc
kar friska och lagade. 

YRKE SOM FöRSVINNER 
I dag har säcklagaryrket så gott 

som försvunnit. !Kvar finns bara de 
stora spannmålsfirmorna som låter 
laga sina säckar. Man har övergå.tt 
till pappers- och plastsäckar som en
gångsfö:vbrukas och bryr sig inte om 
att laga upp trasiga jutesäckar. Hr 
och fru Schrevelius har . dock sina 
kunder kvar och sitter fortfarande 
dagligen vtd sina symaskiner. Lön
samheten har dock avtagit då er
sättningen i dag är 40 öre per säck. 
Detta är dock för lite t be tal t ock 
60 öre per säck vore lagom för att 
man helt skulle kunna leva på detta 
yrke. Bror Schevelius får nu "extra
knäcka" med andra arbeten för att 
klara försörjningen. 

SÄCKAR SLÄNGES 

Naturligtvis kan man inte laga 
alla trasiga säckar. Är det för stora 
hål och revor, och säcken inte ser 
frisk ut, måste man slänga bor.t den. 
Risk föreligger annars att den spric
ker då spannmålen kommer i. Pro
centen odugliga säckar är dock inte 
stor utan de flesta som säcklagare Bror Schrevelius färd med all laga säckar. 
Bror Schrevelius i Mossby får !hand ,.------------------'-'----=~.:......._.:.:_..:._ _ ____ _! 
om kan lämnas tillbaka till ägaren 
hela och fina igen. 1 



l 19-årig Malmöflicka blev 
Skivarps blomsterdrottning 

Valet av blomsterdrottning i 
Skivarp är klart. Efter moget över
vägande har man fastnat för 19-
åriga Malmöflickan Ulla-Karin 
Blom. Ulla-Karin är fotomodell 
och mannekäng och börwg från 
Stockholm. Sedan en månad till
baka bor hon i Malmö där hon 
arbetar mycket för Stenbergs. 

Hon upptäcktes i våras vid en 
skönhetstävling i Stockholm som ru.·
rangerades av Svensk Tonefilm i 
samband med premiär av en stor
film. Denna tävling vann hon över
lägset, och en av jurymedlemmarna 
fotografen Kary H. Larsch tog sig 
an henne. I sommar har hon varit 
hans modell, och förra veckan till
bragte de två med att ta strandbil
der vid Falsterbo. Den 10 septem
ber reser hon till Spanien, vilket 
var förstapriset för skönhetstävling-
en i Stockholm. · 

Ulla-Karin berättar för SkD att 
hon är mycket djurintresserad och 
har själv en S:t Bernhardshund. Häs
tar och bilar har också fångat hen
ne. Matl;1gningen däremot är inte 
riktigt vad den 'borde vara. Hoa tyc
ker dock om att laga sydländska 
rätter såsom spaghetti med köttsås, 
men den svenska husmanskosten 
hoppa~ hon att hon skall lära sig 
så småningom. 

Blomslerdrottning i Skivarp 1966: 19-åriga fo·lomodellen Ulla-Karin 
Blom från Malmö. 

Naturligtvis är hon mycket glad 
att hon blivit uttagen till blomster- skönhet med gråblå ögon och fort- Söndagen den 28 augusti kommer 
drottning i Skivarp. Under sin må- farande oför lovad. Vem som skickat hon att vara huvudfiguren i det vack
nad i Skåne har hon lärt kijnna in hennes anmälan vet hon inte ra blomstertåget i Skivarp, och 10.000-
många skåningar, som hon tycker riktigt, men hon antar att det är en tals par ögon får då beundra hen-
är väldigt vänliga. Hon är en mörk av hennes vänner. nes skönhet. 

Ulla-Karin Blom 
* har utsetts till årets blomster* drottning i Skivarp. Ulla-Karin * är 19-årig fotomodell och mal* möflicka sedan en månad. Tidi-l * gare var hon bosa'tt i Stockholm. * I våras vann hon en skönh ets* tävling med en Sp.anien-resa * som pris. Nyligen har hon foto* graferats av vår mest kända * flickfotograf, K rtry L asch alltså . 

* 

/ 

Montör Göran Virsen, Ystad med 
maka Bi4·gitta, född Adlerwalt, 
Rydsgård. 

(Foto Sernert Skurup) 



iC 
iC 
i' 
iC 
iC 
ie' 

'ie 
iC 
iC 
iC 
iC 
iC 
iC 
iC 
iC 

l! 
iC 

Blomsterdrottning 
i ~kivU;rp utsedd 

1966 års blomsterdrott
ning i Skivarp ,är nu utsedd. 
Det blev ·en 19-å.rig malmö
flicka, Ulla-Karin Blom, 
som alltså kommer att spe
la huvudrollen vid blom
sterfesten den 28 augusti. 
"Drottningen" är egentli
. gen bördlg från Stock
holm och det var först för 
någon månad sedan som 
hon flyttade till Malmö där 
hon arbetar som -fotomodell 
och mannekäng. F n tjänst
gör hon som värdinna på 
Skånemässan. 

Ulla-Karin ·Blom är · mörk 
med blå ögon och har re
dan tidigare· uppnått en del 
framgångar · tack vare sitt 
utseende. Bl ' a · har ·hon vun
nit en skönhetstävling i 
Stockholm vid en filmpre- · 

mlär. En av· jurymedlem
marna vid det tillfället var 
den kände fotografen Kary 
H. Lasch som tydligen 
fängslades av hennes syd
ländska skönhet och senare 

. använt henne som modell 
nd en del tagningar . 
· Den nya blomsterdrott
ningen är mycket road av 
djur, särskilt hundar, och 
äger själv en Sankt Bern
hardshund; berättar hon. 
Ett annat stort intresse är 
bilar och racertävlingar. 
Det var goda vänner som 
sände in hennes foto till den 

,här tävlingen och naturligt
vis är Ulla-Karin Blom 
mycket glad över framgån
gen och utsikten att få fun
gera som blomsterdrottning 
för en dag. 

*· * * 
* * * * * * * 
* * * 
* 
* 
* 
* 
* '* * * * '* * * * * * * * * * * * 



HÖGERTRAFIKEN 
ska säljas med omdöme 

"Sälj" högertrafiken med omdöme och förnuft och låt inte paragrafen skymma 
människan, manade avdelningsdirektör Ragnar Håkansson i högertrafikkommis
sionen de 23 länsombud som i två dagar varit samlade till informationskonferens i 
Kungälv innan de enligt experternas linjer och egna intentioner på allvar sätter 
igång att bädda för Dagen H. 

Som talare vid konferensen med-~ cirkla~ som sträcker sig över tio stu- gall!lsationer och företag m fl för att 
verkade. bl a Lars Skiöld, HTK, som du~kvallar eller mer. klargöra vaflifrån hjälp i informa-

. . - Av Svenges ci11ka 1.500 kommu- tiansarbetet kan påräknas. Han be-
rnpporterade att tralfiikavdelnmgen ner har hittills 950 inrättat trnfiksä- rörde länsombudens samarbete med 
redan ligger avsevärt före tidssche- kevhetskommitteer. Att sbimulera länsstyrelser och länstrafiknämnder 
mat beträffande ombyggnaden av dessa ti:ll ökad lllktiv·ltet oCih att fylla samt med statens handiklllppråd som 
fordon - allt kommer att varn !dart luckorna i de återstående kommu- kommer att svarn för all info!'matlon 
långt före dagen H. n~rna blir .en av länsl!.mbud~ns åt de handi•kappade. 

l 
Klart är snart också det arbetsma- fr11rnsta u.ppgi_fter, unde::str~k maJor Som talare vid konferensen med

terial som utarbetats för studiecirk- Gasta Lagerback, ch<llf for lansombu- verkade också forskningschefen l 
Jarna, •sade avdeln!ngsdirektör Hå- den, . i sitt anförande. H:'ln l?.vade HTK:s expertgrupp, Anders Englund, 
kansson, som ocks:'l meddelade att ncksa .a tt ka rtlagga. de ollk'l l a ne~s pressombudet redaJttör Arne Hoim
statsbidra ut år tlll alla h-studle- ltralflksakerhetskommltteer, intresseor- ström, PR-man sten Lagerman och 

krigsrådet Erilt Hallin. 

SOCIAL FRAGA 

THl deltagarna i konferensen hörde 
HTK-ombudet i Malmöhus län, SLU

diea:ektor Per Sjöd1n, Slkurup, som för 
A r b e t e t oclci!å understryker den 
socla:la sidan av trafikomläggningen. 
Det är, anser rektor Sjödin, myndig
hetei'IUIS ooh 4nte ~nst kommuner
llAA llkyl~ghet att tillse att med·bor
garna får den 110clala trygg·he.t även i 
tratiksituatianer 110m han eller hon 
har t u: vid sjuWomsfall. 

Rektor Per Sjödin. 



Några av deltagarna vid Länkarnas dag samlad framför Svaneholms slott. Fr v C A Paulsson, Trelleborg, 
Stig Nilsson, Malmö, Axel Nätt, Malmö, Ivan Scharffenberg och Egon Isgren, båda Skurup. 

KORT ANSTALTSTID 
ny givföT ,alkoholistvården 

- Den långvariga anstaltsvistelsen är ett passerat kapitel inom alkoholistvården. 
·I mån av resurser satsar vi numera främst på en kortvarig, intensiv anstaltsvård 
men en desto långvarigare och grundligare öppen eftervård. Långtidsvården ska 
helst bestå i en socialt meningsfylld sysselsättning, ge möjligheter till arbetsträning 
så att vårdtagaren sen lättare kan gå .ut i arbetslivet igen. För hur många har i · 
verkliga livet någon nytta av att exempelvis kunna väva? sade docent Lennart Nils
son från Lund när han under söndagen talade på Länkarnas dag. 
Dagen, som har anordnats varje år 

sedan 1960, var denna gång förlagd 
till Svaneholms slott, där ett 150-tal 
länkar från södra distriktets 18 säll
skap i Skåne, Blekinge, Småland och 
Halland hade mött upp. Värd var 
Skurupssällskapet. 

Redaktör Lennart Ågren, Arboga, 
analyserade länlciden och distrikts
ordföranden Axel Nätt, Malmö, re
dogjorde för distriktsarbetet undF.-r 
senare tid och vad som ska komma. 
Länkarnas guldnål, 10-årsnålen, till
delades Ernst Lindberg som har varit 
länk under 11 år och i fjor tog initia
tivet till bildandet av Karlshamns 
Länksällska p. 

Stockholm kommit till stånd. Dessa ter vid lasaretten. Fortfarande hän
sjukhus blir också centrum för den der det att folk dör i deiirium. 
enligt talaren än så länge sorgligt - Lika viktigt som den medicinska 
eftersatta forskningen om alkoholis- vården är den personliga kontakten 
men, vidare utbildningscentraler för mellan vårdtagaren och vårdaren, så 
alkoholistvårdare. Alkoholismen är en att patienten inte känner sig utstött 
av våra mest förödande sjukdomar, utan accepteras som den samhälls
men fortfarande en av minst kända, medborgare han är. Numera .prövar 
sade han. man med framgång den s k dagvår-

- I linje härmed ·måste vi få psy- den så att vårdtagaren bor hemma 
kiatriska kliniker vid fler sjukhus på nätterna. Han sätts i fullt betalt 
än i dag. Det måste anordnas fler arbete under eftervårdstiden ocn 
kurser om alkoholismen och den känner sig därmed som en fullödig 
rätta alkoholistvården för läkarna. medborgare. · 
Fel är det givetvis att polismännen Sedan starten 1945 med ett sällskap 
mot sin vilja tvingas ta hand om i Stockholm har Länkarna i Svel'ige 
fyllerister som är rena alkoholistfalL tagit hand om 35.000-40.000 människor 
Det blir uppgifter som poHsmännen och räknar för stunden 6.000-7.000 ETT A V FYRA inte är utbildade för och därför inte aktiva medlemmar, sade redaktör 
kompetenta att ta hand om. Lätt kan Ågren i sitt anförande. Han spann 

Docent Nilsson beklagade, att,av de l då ock~å ~öras ibla~d rent. ~vsfarliga l sedan på temat Länk~rnas ideprofyra under 50-talet planerade alka- felbedomnmgar. For dehnumfallen gram som detta sammanfattas i sju holistsjukhusen" har bara det i finns det allt för få avgiftningsanstal- punkter. 

l~ 



Stort ·Länk-möte i Skurup 

Ordf. l skurupsiänkarna Ivan Scharffenberg hälsar distriktsordf. Axel 

Nätt, Malmö och kassör Sig Nilsson, Malmö, välkommen till Svane

holms slott. 

VEMMENHÖG 

Antalet röstberättigade 

är vid valet till kommunalfullmäk

Rattfyllerist i Rydsgård tige i år 2.10r personer inom Vem-

Drygt 300 personer besökte på 

söndagen "Länkarnas Dag" på Sva

neholms slott, 'arrlmgerad ·av Sku

rups · Länksällska p. Det var med

lemmar från samtliga av de 17 

sydligaste sällskapen som för förs

ta gången var samlade i Skurup. 

Programmet, som nästan helt obh 

ihållet var baserat på olika före

drag om alkoholproblem och länk

ideerna, hade som föredragshållare 

bl.a. dooent Lennwt NHsson från 

Lund. Han talade om alkoholens ska

deverkningaT. Hr Bertil Ågren f.rån 

Arboga gav en analys av länkiden 

samt de linjer TÖrelsen arbetar ef

ter. Ordföranden i södra distriktet 

Axel Nätt, Malmö, redogjorde för 

distriktets verksamhet. -

&kurups sagostunder förgyllde :till

varon med underhållning och dagen 

avslutadse med gemensam middag 

på slottet. 

Högerföreningen 
i Vemmenhög 

har för höstens kommunalval nomi

nerat följande valsedel: Rektor Hen

ry Christensson, Skivarp, lantbr. Ing

var Andersson, Svenstorp, lantbr. 

Nils Larsson, Mossby, småskolL Ulla 

Raner, Skivarp, folkskoll, Vilhelm Polisen i Skurup meddelade på menhögs kommun. Härav i Skiv

söndagen att man på lördagen ta- arps delkommun 1.102 personer, Väst

git hand om en rattfyllerist vid ra Nöbbelövs 278 östra Vemmen- Månsson, Skivarp, kontorist Lars

Rydsgård. Efter bl0dprov visade det .. .. ' .. Göran Andersson, Ramsbo, kas

sig att alkoholmängden fylleristen hogs 358, Vastra V~mmenhogs 162 sör Boel Tinghammar, Skivarp, kam

förtärt var så pass stor att han och Svenstorps 201. 
· · t H rer Sven Göransson, Skivarp, hamn-

fi~k sova ru~et av s1g 1 arre s. an 2.101 röstkort är utskickade. Sk l 
slapptes på sondagen. u - mästare Louis Persson, Abbekås, 

. ... le någon person inte erhållit sitt lantbr. Einar Persson, Mossby, lantbr. 

Två efterlysta tagna 1 Tors]o röstkort, kan vederbörande ta kon- E' And L' d b h dl 

· k d å 1 .. d mar ersson, m es erg, an . 

Skurupspolisen un e p or agen takt med valnämnden då i så fall M 't L L' db 

ta hand om två efterlysta fr~ Mal- något fel uppkommit' vid distribu- aun z arsson, m y. 

mö, som kom cyklande v1d Tor- . R" k .. "d .. d' tt w--------------
sjö. De fördes tillbaka till Malmö. tlonen. ost ortet ar no van 1gt a 

Vemmenhög 
Kommunalfullmäktige 

ha med, om någon vill utöva sin Lindby och lantbr. John Johansson, 

rösträtt vid poströstning utanför kom- ö. Vemmenhög. 

mtmen. Vid valförrättning inom kom- Vid sammanträde med valnämn

munen får man rösta, även · om man den nyligen har beslutats, att anta

inte har sitt röstkort med. Valnämn- let deputerade, som skall tjänstgö

sammanträder å Agården måndag 29 dens ordf. är rektor Henry Chris-
ra som valförrättare i resp. valdi
strikt, skall vara 5 för 2:a distrik
tet och 4 för vart och ett av övriga 
distrikt. aug. kl. 19.00 tensson, Skivatp, och i nämnden· in-

. går dessutom ledamöterna · dispo-
Ärenden enl. föredragningslistan. 

Theodor Mårtensson 

Ordf. 

ponent Carl Lindstam, Ramsbo, v. 

ordf., hem.äg. Torsten Andersson, 

Mossby, köpman Mauritz Larsson, 

Valnämnden ansåg ej nödvändigt 
anordna valskjutsar, eftersom inga 
väljare i kommunen kan anses bo 
avlägset eller isolerat. · 



DEN BLOMSTERFEST NU J(OMMER 

Anne-Kristine Norrman och Lars David Hansson kommer att falskeligen 
bortgiftas med varandra på det stora. "bondbröllopet" i Skivarp 

VID B'LOIM!SirEIR!J<1EST'EN i Sici 
varp den 26-->28 augusti kommer 
folkdansens vänne·r ,av vil:ka det 
lär finnas å'rskiUiga, a~t få sitt lyst
mä!Je. Alla :Skånes folkdanslag har 
inbjudi ts ti'il de·t svora "bond
bTöllopet" den 28 augusti, och Säll
'lkapet Gammåldansens Vänners 
Fol'l<'danslai! i Malmö har lovat att 
i en paus i sitt utiandsturnerande 
besCika oc'h u pp'träda i 'Ski varp. 
Detta. tiU musik av Malmö Spel
manslag. 

BRUDPAIRJEJT 'klommer att bestå 
av La,t\5 Dav'rd Hansson och Anne
Kt-.istine No•rrman, båda från Ski
va·rp. De:t vi.Jl säga - ingen av 
de·sea är 12'ifba med va•re sig varand
ra eUer någon annan, och det kom
mer de 'inte att vara efter den 
218 hell'er, uppgav man från Ski
var'p. I övrig kommer emellerid 
bröllopet ~t l: J?:·enomföra's så a. u ten
flis'kt som rni}jligt - med äkta dräk
ter oc<h hästar oclh landåer och 
annat från den tiden det begav 
sig. 

'DEJT AR F. ö. intle bara folk
Idansare som välkomnas '~om gäster 
'i 'bröllopståget. Alla na,tionaBdäd'da 
damer är välkomna, försäkrar al·
tangö·rerna . 

Ingenjör Antoine 
Den prominente franske beatnik

sångaren Antoine, som har äran av 
att i Frankrik€ ha introducerat lång
hårsmodet bland tonårspojkar och 
skjortor prydda med blomstermotiv, 
har inte nöjt sig med att fullfölja 
sin artisflkaniär från Bob Dy an-imi
tatör och fl1am till högtbetald heat
stjärna. Häromdagen .infann sig Mon
sieur Antoine stilenlif!i iklädd mörk 
kostym inför censorerna på Paris 
Tekniska universitet, Ecole Centrale 
des Arts et Manufactures, för att ta 
examen som diplomingenjör. Och 
lyckades med glans. A t t läsa till di
plomingenjö.r är inte det lättaste job
bet, men en beatnik på heltid som 
Antoine h<JJr klarat det lekande lätt 
"vid sidan om". 

'2.1 



D Arets Miss Universum, MARGARETHA ARVIDSSON, är nu l Bra
silien, närmare bestämt Sao Paulo. Där skall hon vara med vid den 
nionde internationella textilindustrimässan. 

D Det har · nått våra öron, att vi kanske får se CURT SPANGBERG 
som Leopold i "Vita hästen" på Malmö stadsteater, niir operan blir 
aktuell frame'mot jultid. 

D BENNY GOODMAN, den kände jazzmusikern, sysslar även med 
seriös musik. Han har nu l USA spelat in den danske kompositören 
CARL NIELSENS klarinettkonsert på platta. · 

D Att efternamnet inte har något 
större samband med kvalifikatio-
nerna för att bli blomsterdrottning 
torde stå klart i fallet ULLA
KARIN BLOM, ljuv KARY 
LASCH-modell. stockholmsflickan 

-, 
l 
l 
Il 
l 
l 
l 
l 

Ulla Karin iir malmöbo sedan en l 
månad tillbaka meddelas det. Hon 
kommer att blomsterhyllas på fes -
ten i S.kivarp den 28 och som l 
drottning får hon en resa också. 

·Varthän? Ti!l Holland naturligt- l 
vis! 

D I BöRJAN av december far GöiNGEFLICKORNA från Boalt till 
östtyskland. Där väntar ett jt~lprogram för T\(_på de tre trallande 
tösernas medverkan. 

D Nya SIDA-män är experterna på jordbruk, agronom HANS BERT
HOLDSSON och veterinär RUNE ISRAELSSON. De far nu med sina 
familjer täl Kenya, diir skall han bistå jordbrukarna med råd och dåd 
angående avel och husdjursskötsel. 

D Med den här . superbåten helt 
' l metall tänker amerikanska racer
ässet CRAIG BREEDLOVE slå 
engelsmannen DONALD CAMP
BELLS världsrekord i fortkör 
nlng till sjöss. I två å•· har Craig 
jobbat med· konstruktionen, som' 
han stolt visar i l/lO-skala hemma 
l poolen i Kaliiornien. 

D Fil lic PER HOLM är mannen 
som frå n 1 okt skall fundera ut 
hur våra bostiider skall bli bättre. 
Då tilltrå'der han nämligen posten 
som föreståndare för statens råd 
för byggnadsforskning. 

l 
l 
1/ . 
l 
l 
l 
l 
l 
l .- -- ......---1 
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Ung go-cart-förare från Skurup 
tränar bland havren i Slimminge 

Så här kör man go-ear! visar Fritz-Göran Feldt. 

Detta är toppen! Att själv bygga l earten fått gå varm över helgen är· ra och bedöma hastigheter på ett 
en bU och sedan kus~a omkring det en omskakad yngling som ställer förträffligt sätt. Den körskollärare 
bland halmbalar och uthus med en sin kära bil i garaget till nästa helg. l som sitall lära honom köra bil, får 
hastighet av 60-70 kilometer i tim- Störthjälm måste han använda, ty det säkert lindrigt, då grunderna re
men, tycker F r i t z-G ö r a n F e l d t det kunde ju gå galet nitgon gång. dan finns i den motorintresserade 
i Skur11p. I hö&tas började han till- Det har visserligen inte hänt någon- ynglingen. 
sammans med fadern Göte att byg- ting ännu och Fritz-Göran kör myc-

ga en go-cart och r .u är den färdig. ket försiktigt. Han berättar för SkD 'J!ii!iiijijiijiiijfiiij~piijijifiiiil 
Det tog tre veckor .att svetsa sam- att man måste vara 12 åt för att få 11 
man chassiet och med en 200 cc Vii- köra en go-cart. Kostnaden för ma- 1 
lersmotor som är god för 95 kilome- terialet till go-carten ligger mellan ' 
ter i timmen kan han nu susa fram 250-500 kronor, men då får man . inte 
på halmstubben hos morfadern i räkna arbetsinsatsen. 
Slimminge. Naturligtvis är detta en bra trä- Konfirmation i S:ta Maria 

Naturligtvis skakar det väldigt och ning för Fritz-Göran tills han skall 
på söndagseftermiddagarna när go- köra bil. Han lär sig att växla, sty-

4 kommunala förtroendemän 
lämnar poster i Vemmenhög 

Fem flickor och nio pojkar konfir- ~ 
merades i S:ta Maria kyrka på lörda
gen och fick på söndagen sin första 
nattvard. Konfirmationslärare var 
kyrkoadjunkten Henry Andersson. 
Det var sommarens fjärde konfir-

. mation i S:ta Maria kyrka. 

Y stalls hamn 
Inkomna fartyg: m/ f Da Costa av 

Y stad och Finn av Bleket för last-
Kommunalfullmäktige iVernmenhögs kommun har att vid nästa ning av raps, m /f Brim av Fred

sammanträde på måndag ta ställning till inte min!lre än fyra av- rikssund för lastning av ~and, m/ f 
sägelse~ på kommun!ll!l )JOster .Det är lantbrukare Karl B Larsson Västkust av Visby för lossning av 
som trottnat på att sitta med i fullmäktige, kommunalnämnden, skol- kp.lkmjöl, m /f Kionia av Pireus för 
styrelsen och nykterhetsnämndetn. Orsaken är enligt Larsson, att han lossning av fodervaror, m/f Solklint 
under rådande förhållanden inte anser sig ha någo111 uppgift att fyl- l av Visby för lossning av bly och 
la. · m/ f Glowe av Rostock for lastning 

Två ikommunala förtroende- utvarande Skivarps järnvägsstation, av pappersmassa. 

män flyttar .Det är dels Lennart cirka 42.000 ikvadratmeteT för en IOGT-ll)gen 188 Griinsvaktlm 

Nilsson som sitter suppleant i stif- summa av 4!1.000 kronor. håller i · morgon onsdag 24 aug. kl. 

telsen Ramsbogården, och dels Hel- 19· möte i skogen. Programmet heter: 

ge Olsson som är ledamot i full- Tysl.ra l.ro""rer l.ra""ra Sommarens facit. 
mäktig·e, byggnadsnämnden, ordf. :\.. :\.. l\. Fastnade i skördetröska 

och ledamot i hälsovå!rdsnämnden En lantbrukare från Ystadstrakten 

samt suppleant i nykterhetsnämn- ga·. ·ster 1• Ystad fick föras till lasarettet för vård se-
- dan han fått stopp på sin skörde-

den. Kommunalkamrer Einar Prahl tröska och fastnat nied foten i cy-

vill slippa sitt ledamotskap i stif- Sedan flera säsonger -tillbaka har lindem när han försökte r'ensa den
:t;elsen Ramsbogårdens styrelse. vi besök varje säsong av tyska sång- na. Han lyckades dra tillbaka foten 

Av de övriga fu'å·gorna på full- körer och just nu bor här en grupp men denna blev illa tilltygad. 
mäkJtigesammanträdet märker man på 31 tyska ungdomar. De hör hem-
erbjudande från Johan Karlstedts ma i Madrigalkören i Freiburg i BRÖ8ARP 
dödsbo till koriununen att köpa Skiv- Tyskland och skall åka vidare norr-
arp 22:8 och 22:10 för 1:80 k<t·onor per ut till bl.a. Dalarna. Innan de lämnar Fågeltofts Syförening l 
kvadratmeter. Om Sparbanken ikan 3kåne skall de göra . uppspelningar i börjar sin verksamhet för säsongen 
låna kommunen 520.000 ikronor äm- Malmö för Sveriges Radio. Förestån- med möte i församlingshuset ons- ~ 
nar man bygga tre småhus om var- rinnan. S i g n e S j ö b e r g vid dagen den 24, kl. 19. Föreningen är 
dera två trerumslägenheter på Skiv- Ystads Vandrarhem berättar detta. av gammalt datum med en livaktig , 
arp 22:5. · Frciburgkören är inte sommarens verksamhet bakom sig. Fortfarande 

Stat.ens järnvägar ämnar sälja för- enda körbesök. Även i juni hade vi finns det de som i decennier varit 
ett körbesök. verksamma, och 



Onsdagen den 24 augusti 1966 

SkD bland hantverkarna • • • 
stenhuggare -

Fabrikör Sven Sjösten vid den helautomatiska stensågen 

en konst som /f!r~skrider 

sin verkstad. 

Av HOLF JOHNZON Bild: HANS SERNERT 

Skurup är eJll gammal handelsmetropol där förr i tiden hantverkare 
till huvuddel utgjorde befolkningsunderlaget. Numera har dock hant
verkarinslaget minskat avsevärt, men fortfarande finns det kvar någ
ra stycken. För den tid sedan presenterade SkD en sadelmakare och 
1 dag har vi träffat en stenhuggare. Det är fabrikör Sven Sjösten på 
Kyrkogatan som under många år betjänat bygden med gravstenar 
och gravvårdar. 

Då han är ensam inom sin bransch 
i Vemmenhögs härad är han en känd 
profil och hans arbeten har blivit 
mycket omtyckta av kunderna. ste
nen han använder kommer från Bo
huslän och kallas Rabbalshedegra
nit. Det är en 'ljusgrå svagt skif
tande i blått mycket vacker sten, 
heh utan sprickor, som han som 
ohyvlade block får hem. Väl inne 
i verkstaden slipar han upp dem så 
att de får en blank fin yta. Na
turligtvis har även rationaliseringen 
slagit igenom inom detta yrke. En 
toppmodern såg har slagit ut tre 
mans arb-ete och rörelsen driver nu 
fabrikör Sjösten ensam. Fortfaran
d ) måste dock en stenhuggare be
härska konsthantverket -och kunna 
forma stenarna efter kundens smak. 

RUNSTENARNA VAR FöRST 

'När gravstenarna för första gång
en började användas är mycket svårt 

· att säga, omtalar Sjösten. Förmod
ligen började det redan på vikinga
tiden när man reste runstenar. För 
30-40 år sedan kunde man ofta på 
kyrkogårdar se skillnader i välstånd 
mellan olika familjer och släkter, 
rr en i dag har kyrkoråden bestäm
melser över hur höga och stora 
gravstenarna får vara. .l}clla, oav
sett rikedom, får i stort sett lika 
gravstenar, vilket också måste vara 
det riktiga, framhåller Sven Sjösten. 

Svårigheten i dag ligger i att få 
tag i sten som kan användas. I Skå
ne finns det mycket litet och den 

r:.dena i landet. Bohuslän och Små
land är de fuämsta exportörerna av 
sten, och från Bohuslän exporterar 
man mycket bl.a. till England. 

Fabrikör Sjösten berättar v1dare 
att han 1955 rationaliserade inom 
firman och inköpte moderna maski
ner för drygt 70.000 kr. Det var 
bl.a. en helautomatiS'k stenså.tt som 
sköter sig själv. Arbetet i dag är 
inte tungt då allt sker med maski
ner, medan man förr i tiden skulle 
bära och flytta stenarna för hand. 
En ordinär gravsten i dag väger 
drygt 200 kilo. 

FRAMTIDEN 

Fabrikör SveU: Sjösten tror på yr
ket även i framtiden. Visst är det 
svårigheter med att få folk intres
serat av det, men man kan inte 
satsa på för unga krafter, då dessa 
lätt tröttnar, vilket skulle vara allt 
för stora ekonomiska risker. På två 
år räknar han med att kunna lära 
en fullvuxen karl att sköta arbetet. 
Gravvårdsindustrin däremot tror han 
inte på. Det har visat sig att man 
hellre vill ha en gravsten av en 
hantverkare, än dessa ofta dyrare 
maskinellt framställda stenar. Inves
teringarna för ett sådant bolag skul-

får hämtas från de granitrika om- • r=====..:=::::;:::;:;;;;:;;;;;;;,;;;;.;;::; 

le också bli för höga, menar Sjö
sten. 

INTE SäSONGSBETONAT 
FöiT i tiden var gravstenshugga

rens arbete säsongsbetonat. Man ar
betade från mar~ fram till november 
och sedan fick man ta igen sig över 
vintern. Numera har jag största ar
betet på vintern då jag kan putsa 
upp stenar och laga dem. Ett· tret
tiotal stenar pr vinter hinner jag 
l' ed. På sommaren får man beställ
ningarna .och uppsättningarna. Jag 
har också fri service på stenarna, 
och skulle gravvården- sätta sig på 
något sätt så låter jag gratis sätta 
upp dem i sitt läge igen. stenmos
san däremot är någonting som de 
anhöriga själva får hålla borta ge
nom tvättning av stenen, slutar så 
fabrikör Sven Sjösten som ärvt sitt 
yrke efter fadern. Fadern, Karl Sjö
sten började med yrket redan 1908 
och firman fyller således snart 60 år. 



Bertil Dalsjö lämnar Skurup! 
Tror på l~öpingens utveckling-. 

Kommunalingenjör Bertil Dalsjö 
som dag tjänstgör för sista 

gången i Skurup. 

Kommunalingenjör Bertil Dalsjö i Skurup lämnar i dag sin post. 
, Hail har sedan 1949 varit anställd som kommunalingenjör i köpingen 

och haft ansvaret för utbyggnaden av gator, vatten och avlopp, parker 
och husbyggnationen i Skurup. Den l sept. tillträder han en liknan
de befattning i Jönköpings stad. 

Under åren 1949-66 har Skurups så småningom var hela anläggning
köping utvecklats enormt. När han en klar, berättar Dalsjö. 
kom hit var endast ca 50 procent av Bertil Dp.lsjö är övertygad om att 
nuvarande bebyggelse klar och res- Skurup har en mycket bra framtid 
ten har byggts upp under medver- bara man kan skaffa sig bostäder. 
kan av Dalsjö. Man skall satsa på bostadsbebyggel-

Köpingen var 1949 så gott som utan se och grönområden. Den linje man 
grönområden, vilket legat kom- i dag för inom bostadsbyggandet, d. 
munalingenjören varmt om hjärtat, v. s. man bygger enplansvillor och 
och i dag finns det flera parker som egnahem, måste vara den rätta vä
på söndagarna blivit skurupsbornas gen, menar Dalsjö. l:>kurups general
strövområden. Halva stadsparken var plan kan visa sig realistisk inom 
exempelvis förr kolonier för potatis- 10-15 år om köpingen utvecklas. 
odlare och är i dag en vacker och 
välskött oas mitt inne i köpingen. ALDRIG AKTIV I POLITIKEN 

Bertil Dalsjö berättar för SkD att Politik har aldrig intresserat mig, 
hans första arbete när han kom hit men jag tror att jag som kommunal 
var att lägga vatten och avlopp på tjänsteman bättre kunnat tjäna sam
Romsgatan och Prästgatan samt att hället med att inte aktivt deltaga i 
lägga ut dessa två gator. Arbetet var politiken. Vi har aldrig haft några 
i början koncentrerat, men har med större politiska strider här i Skurup 
årens lopp svällt ut och blivit allt under mina år, utan allt har gått 
för omfattande. Det svåraste arbetet lugnt och fridfullt till, säger Dalsjö. 
under åren har varit att lägga av
loppsledningar, då markförhållande
na i köpingen är mycket svåra. Det 
trevligaste minnet utgör byggandet 
av nya idrottsplatsen. Visst var det 
många motgångar, men vi fick bygg
nadstillstånd för . en bit i taget och 

VARFöR FLYTTAR DALSJö? 

Skurups tekniska nämnd 
får ej specifikation på 
räkning från företagen! 

På sätt och vis är det skönt att 
lämna Skurup. En kommunal tjän
steman skall flytta på sig då och då 
och det är med förväntan jag· se.r 
fram emot mitt arbete i Jönköping. 
Arbetet i Skurup har svällt ut .och 
blivit för omfattande och kommu
nalpolitiken har det senaste året in
te blivit vad jag tänkt mig. Jag har 
dock trivts bra här i Skurup och 
komnier säkert att ~akna många av 
mina många vänner. 

Skurupsborna har säkert många ' 
gånger varit Bertil Dalsjö tack!}am
ma för hans arbete. Bertil Dalsjå har 
under sina år i Skurup med stor 
energi tagit itu md sitt arbete cch 
aldrig varit rädd att satsa på nå
gonting han trott på. Som privatper
son har han blivit hela köpingens 
vän och saknaden efter familjen Dal
sjö blir säkert stor i Skurup. 

Vid tekniska m'imndens senaste 
sammanträde i Skurup redogjorde 
ordföranden för ett ärende nämn
den underhandlat med Kornmunal
tekniska Planeringsbyrån i Skurup. 
om. 

Nämnden hade' hos byrån begärt 
en specifikation över utlägg och tids
åtgång i samband med upprättandet 
av förslag till gator på östergårds
området Nämnden tyckte kostnader
na var· ovanligt höga i jämförelse 
med andra liknande utredningsarbe-

ten. Utöver denna skriftliga fram
ställning till Kommunaltekniska Pla
neringsbyrån från tekniska nämn
den hade nämndens ordförande till
sammans med kommunalingenjören 
vid två tillfällen muntli-gen inford- . 
rat nämnda uppgifter och delvis ut- Ystads-polisen 
lovats sådana. Dessa uppgifter hade jagade på måndagskvällen en ratt
dock inte kommit nämnden till del fyllo -genom Skurup.s köping .Med 
vid sammanträdet varför ordföranden pådragna sirener och stor hastighet 
skickat en skrivelse till byrån. Näm- skrämde man upp skurupsborna, men 
den beslöt godkänna skrivelsen och rattfyllo kom undan.. Bilen hittades 
de företagna åtgärderna. parikeorad v·id Nellvad. 



KonstutstälLning på Svaneholms slott har konstnärinnan fru Kerstin Lund

berg-Stenman (bilden) från Valdemarsvik, sedan ett halvår bosatt i Ryds

gård. Utställningen omfattar ett 40-tal oljemålningar. Fru J(erstin Lund

berg-Stenman har tidigare utställt i Norrköping 1950, Galerie Moderne, 

Stockholm 1955, Linköpings museum 1956, Galleri Brinken 1960. Sonen· 

Kaj stenman utstä!Le1' . tennfat och någ1'a abstTakta figure1' i järnsmide. 

'B:; 

Skolstart 

På rorsdagen startade 1966 67 års 
skolår i Slrurup. Många unga sku
!rUpsbor mck för första gången kän-

Skurup • 
l 

na på h)lr det är att sitta i skol
bänken. 

Efter uppropet fick man si.g till
delat en låda med färgkritor och 
teckningspapper som man fick måla 

) med, under tiden som "fröken" för 
• föräldrarna redogjord e för sko1tider 

och måltider under läsåret. 
Naturligtvis var det med förvän

tan man sett fram emot den här 
dagen och 'hl.ånga par unga ögon 
strålade mot sina nya lärare och 
kamrater . 

På bilden ses Cecilia Nordenskiöld, 
ny lärare i Skurup bördig från 
Sto~holm, i arbete med att redo
göra för mammorna om skoltider, 
medan barnen med iver ägnar sig 
åt kritor och papper. 

CK.F-avdelningarna i Skåne 
har ibland sina medlemmar många 
med härad.sdräkter. Till "Bondbröl
lopet" i Skivarp nu på söndag 
det ordnas i sama!'bete med fru 
Charlotte Weibull bl.a. - är alla des
sa i härads dräkter vällkomna som 
gäster, meddelas det oss. Fri entre 
och fri pa11kering är natUTli~ 
ordnade för gästerna. 



Konst närinnan Lundberg-Stenman framför eH av 

'Åter en konstexpo 
på Svaneholms slott 

Av ROLF JOHNZON 
Bild HANS SERNERT 

På torsdagen var det ny _ vernis
s'!ge på Svanehohns slott. Denna 
gang fick nyinflyttade ltonstnärin
nan Kerstin Lundberg-Stenman för 
den skånska pubiiiten · ställa ut si
na alster. Fru · Lundberg-Stenman 
är östgötska, fimd i Valdemarsvik, 

·och har sedan . i våras varit bosatt' 
;/. i Rydsgård. För några veckor se

dan .fick hon erbjudande att ut-

ställa ' på Svanehohns slott och 
kunde nu för första gången visa 
upp sina tavlor för de skånska 
konstkännarna och konstkritikerna. 

Motiven skiftar från skånska land
skap till människans känsloliv, och 
de skarpa färgerna i blått, brunt, 
gult och svart kan på ett enaståen
de sätt fängsla betraktaren. 

- Naturligtvis är det svårt attl 
lämna sin hembygd, där .jag haft god 
kontakt med mina k1.mder, _berättar 
hon~ men samtidigt är det spännan
de att se om man accepteras även 
på en annan ort. Under sommaren 

l 
har hon arbetat med landskapsmo- , 
tiv och djurmotiv .på Bornholm, . och 
resultatet har blivit mycket bra. f 

• - Konstnärinnan har en lång ba- • 
na bakom sig. Efter studier av må- ~1 
leri och illustrationer på Anders 
Beckmans konstc;kola i Stockhobn 1 
har hon varit i England, Schweiz, l 
Frankrike, Spanien, Grekland ocp 
Italien och studerat konst. I Aten , 
gick hon på kungliga konstakade- l 
min. Bland de stora utställningar ' 

j hon medverkat vid fin:n-er man Norr- ,1 

köping, Linköping, Örebro och Kal
mar. Hennes arbeten u t:':öres i olj a, 

, akvarell och fetkri ta, glasmosaik, sill ver och tennsmide samt grafiska tek
oniker såsom etsning, kopparstick och 
llltogr!4'fe~."inU. · 
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Åre!s blomslerdrottning 1 9-åriga Ulla-Karin Blom. 

o 

Arets 
vacl{.raste 
drottning 
i Skivarp: --
Årets största blomsterfest i 
Europa äger på söndagen 
rum i det lilla samhället 

' Skivarp på Söderslätt. 
Drygt en kvarts miljon 
blommor kommer att pryda 
en mängd vagnar som· i år 
spinner på svenska o.ch 
skånska sagor. · 
En nyhet för året är :ett 

. bondbröllop, där två S)d ... 
varpsungdomar medverkar 
iklädda gamla bröllopsdr~k
ter. Flickan bär· en Ingel
stadsdräkt och brudgum
men en V emmenhögsdräkt 

' ' 
Årets blomsterdrottning 19-
åriga Malmöflickan Ulla
Karin Blom kommer att bä
ra en vacker festklänning i 
gult. Man räknar med att 
drygt 20.000 människor ska 
samlas i Skivarp för a~t se 
det berömda . blomstertå~ 
get. 

·- SIDAN NIO - . ;:-... 
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Skivap ordnar 
största 

Europas 
blomsterfest 

Av ROLF JOHNZON 

På söndag är det åter dags för 
Europas största blomsterfest. Ar
rangörer är fyra idrottsföreningar 
i Skivarp, som räknar med att en 
ny storpublik på 20.000 besökare 
kommer att söka sig till det lilla 
Vemmenhö!l'Ssamhället utmed 
"Lali1dsvägen Malmö - Ystad". 

Festligheterna i år har större pro
portioner än tidigal"e, då all kon
kurrens av andra bomsterorter lagts 
ned, och man räknar med att drygt 
en kvarts miljon blmrunor kornmer 
ag pryda vagnarna i tåget. 

Bromsterdrottningen Ulla-Karin Blom molfar en vacker blomslerbukett 

vid presskonferensen på ansdogen av festkommillens. ordf., fabrikör 
Berfil Holmander, Skivarp, 

I år liksom tidigare ' har man ett 
nytt inslag i tåget. Det är ett garn
n:alt bondbröllopspar med svärför
äldrar, brudpigor, gäster och skör
depigor. Som brudpar medverkar 
Skivarpsungdornarna Ann~Chrisin 

'Norrman och Lars-David Hansson. 
n~ åker i en landå och gästerna i 
åkvagnar och hästavagnar. Från ar
rangörshåJ.l framhåller man svårig
he1lerna att få tag i hästar och kus
kar vHket gjort att bondbröllopstå
get omfattar 5 - 6 vagnar. Alla 
arrangemang har skett i samarbete 
med fru Charlotte Weibull från Mal
mö, som också på festen kommer 
att utställa av sina världsberömda 
dockor. Bruden är klädd i en Ingel
stadsdräkt, vilken lär vara den fi
naste bygdedräkten i Skåne, och 
brudgummen är klädd i en Vern
n .enhögsdräkt. Svärmor, fru Ethel 
Johannesdotter Eliasson, Kyrkhed
dinge, har en 150 år garnmal brud
klänning som hon ärvt efter sin mor
mors mormor. Hon liksom bruden, 
bär mycket vackra smycken som på festen av sin företrädare Eva Den moderna dansen på kvälien sva

betingar ett högt värde, bl.a. ett Palm, Malmö. !Hon erhåll.er ett vac- rar Bob Stevens orkester för, som 

penningkors från 1651. I br.öllops- kert silverhalsband från juvelerare är en av Sydsveriges bästa popor~ 

tåget medföljer dessutom folkdan- Reutner i Ystad som är special- kestrar. 

sare från SGV i Malmö samt alla komponerat. :En resa tiH Holland Naturligtvis fordrar ett sådant här 

andra bygdeklädda folkdanslag och utgör också en av gåvorna tnla- arrangemang en mängd folk i ar

åskådare på festen. Före tåget går Karin får mottaga. Blomsterdrott- bete. U?der lördagseftermiddagim, 

spelmän från Malmö Spelmanslag. ~ngen är klädd i en gul festklän- natten till söndagen och söndags-

l 
ning från NGC i Malmö och omgärdas morgonen är drygt 100 man syssel-

BLOMsTERTAGET I SA- av en mängd prinsessor. satta med ll!tt dekorera vagnarna 
Fru Ethel Johannesdotter Elias- med blommor. Ohef för detta arbe

GANS TECKEN son läser e.gna dikter · på festen i te är trädgårdsmästarna Karl Holm

sedan bröllopståget gått några Onsjörnål med inslag av folkmusik. ström och Sven Svensson, Skivarp 

rundor kornmer blomstertåget med Malmö FF:s musikkår konserterar samt Stig Persson, Köpingebro. Ord-

blornsterdrottningen. Detta t'åg före- och Sällskapet Gammeldanser- förande i festkommitten är fabrikör 

gås av MFF:s blåsorkester. I år kom- nas Vänner, Malmö, underhåller Bertil Holmander, Skivarp. För tiest

mer tåget att gå i sagans och Skå- :r- .ed folkdansuppvisning. Fram emot platsen svarar fabrikör Kay Ras

nes tecken. Drottningen är fotomo- kvällen blir det lekar på dansba- musson och idrottsföreningens med

dellen och malmöflickan Ulla-Ka- nan för gammal och ung varefter l~~ar. Blomsteranskaffningen om

rin iBlom som 'kommer att krönas man · spelar upp ti-ll Gammaldans. h~nderh;as .av Ragnar An:dersson. 

~===============~====;;,===,;,;,~;;;,~;;;;;;::::,:,::.;::::=.j For smmkrungen svarar Leif Fors
, tenberg, Stadsteatern, Stockholm. 
Gästgivare-gården i Skivarp bjuder 
under dagen på stort smörgåsbord 
med småvarmt under festen. Nettot 
på festligheterna kommer att gå till 
idrottsföreningarna inom kommunen 
och en viss procent avsättes för sam
hWJ.ets försköning. 
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* Fröken Blom 
blev bl:omdrottmng, vi11ret låter lo
giskrt. Det är i Skivarp ' fröken 
U l la-Kar ii!1> B lo m, nybiliven 
Malmöbo, förut si~kholmska, ut
setts till årets blomsterdrottning. I 
diag hyllas h<m på blomsterlesben i 
Skivacr-p och får presentkont på en 
;resa till blmnsterl'ökamas HolilaOO. 
Och i morg0il1> är hon Mer :fiotomo
dell och lillamliekäng. 

'*l 
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Ca 20000 uppskattade glad 

BLOMSTERFEST 
D En symfoni av blommor. 

Sådan blev Blomsterfesten i 

Skivarp, då den på sönda

gen i strålande solsken och 

inför c:a 10.000 personer 

· spelade upp hela sitt vackra 

register. 

brudpar i landå, svärföräld- b,lomsterprakt, som omgav på de flygande vildgässen 
rar, skördepigor och gäster henne! Det må vara osagt. (se bilden). 
etc. D Tummelisa åkte också med O Det ordinarie · tåget gick 

Uppmärksamhe· helt .
1 

i tåget och lika följdriktigt sagans tecken. Där 
prinsessan .Törnrosa i sitt sto-

ra slott med ett högt tom, 

O Främsta 

ten ·där väckte kanske svär- fanns naturligtvis Nils Hol
mors c:a 150-åriga kläder, 

gersson med armen om sin ·· b t d 'd 1 rena rariteterna som en gång vars vaggar es o av l e 
Mårten Gåsakarl. Där fanns 1 h J d d hl' D · Man hade dessut011' inte bars av fru Weibulls mor- gu a oc ysan e a ••· 

bara ett tåg att bjuda på - mors mormor, då hon stod ekipage med den förtjusan- knoppar. Och mitt i allt det

utan två. Bondbröllopet som brud. de Asa Gåsapiga och lille ta drottningens ärevagn i rött 
anordnats av fru Charlotte 
Weibull och hennes jättestab O Vem var månne vackrast 

Mats, som så storögt tittade och vitt. 

· blev en omåttlig succe, de- i Blomstertågeli Drott~ingen 

taljriktigt som det var med Ulla-Karin Blom eller den -

_.,----.~D. J r. i) 
. ~G 6 l '1 /(} 
l rJ; f il 

l) 

l 

SISTA SIDAN 
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•• nar den •• ar som· bäst 
En symfoni i b.lommor. Sådan var blomsterfesten 

z Skivarp i går då den spelade upp med hela sitt 

vackra register. Publiken var jättelik. Den räknade 

kanske 20.000 personer och vd.r ett hav som endast 

överträffades av det där besökarna ställt från sig 

bilarna. 
Solen gassade, musiken spelade glatt och smittande, 

applåderna smattrade härligt uppskattande. En och 

annan tyckte t. o. · m. att det blev för mycket av det 

goda. l varje fall rapporteras om att någon dånat av. 

Om det var den goda värmen eller det sköna bloms-

tertåg~t som. var orsaken må lämnas därhän. M en så 

hade man i Skivarp inte ett utan två tåg att bjuda på. 

Först var det bröllopståg av ett slag som ingen sett 

1naken till .på väldigt mången god dag .. Det var bond

bröllop man ordnat. Fru Charlotte Weibull hade 

engagerats för att allt skulle bli så riktigt som möjligt. 

Allt i tåget var som på den tiden när det begav sig. 

Där fanns brudparet i sin landå l Asa Gåsapiga och Lille Mats och de 
där fanns svärföräldrar, br udpigor,j t ittade på de flygande vildgässen. 
gäster, skördepigor och många många Där fanns den strålande vackra 
andra. Gästerna färdaaes i åkvagnar blomsterfontänen och den kanske ele
och i en höstavagn. Alla agerade i gantaste av synerna för dagen. Fyra 
stiltrogna dräkter. Svär mors kläder små flickor satt och snurrade på var 
var 150-åriga och rena rariteter. De sitt önskeparaply. 
bars av fru Weibulls mormors mor- Mitt i all denna stå t fanns drott
mor då hon stod brud. Smycltena som ningens ärevagn i rött och vitt 
glänste var utsökta. Ett penningkors · 
var från 1651. Bruden var vacker att KRöNINGEN 
skåda i sin lngelstadsdräkt och brud- .. ., 
gummen i sin Vemmenhögsskrud. Farde_n slutade med att m~ akte 

Vem som var vackrast i blomster- fram· h ll festestraden och har u t 
tåget- drottningen Ulla-Karin Blom spe~a~es en soletmaste höjdpunkten. 

eller den blomsterprakt som omgav Kromngen skedde. 

Brudparet åkte i landå. Söt brud är Ann-Krislin Norrman med 

brudgum Lars David Hansson. Brudnäbb är Krislina Bladh. 
sin 

henne - ja, det må vara osagt. Drottnin gen mottog av förra årets av SVG i Malmö. Vidare medverka- ~ Kor t sagt, kommitten med fabrikör 

drottning, Ewa Palm, smycket. Drott- de Malmö Spelmanslag. Bertil Holmander i spetsen har gjort 

l SAGANs·· TECKEN ningen begåvades även med en biljett Alla sorters förlustelser, karusell- en blomsterfest som näppeligen kan 

Blomstertåget gick helt i sagans med en r esa t ill Holland. åkning och liknande hade man äve t bli bättre. Men så hade väldigt många 

tecken. På främsta ekipaget r este sig ' I scenprogrammet medverkade även att bjuda på. kunniga blomstermän varit i farten. 

i al~ sin väldiga blomsterprakt denj fru Ethel Johann esdotter Eliasson För de unga som ville . känna på Trädgår dsmästarna Karl Holmström, 

ståtltge tuppen, tågets maskot. l som läste egna dikter på Onsjömål moderna r ytmer fanns även möj lig- Sven Svensson, Siig Persson och 

Sedan följde Nils Holgersson med med inslag av folkmusik. Vidare fö- het. Bob Stewens orkester fanns på många andra hade legat i riktigt or

armen om sin Mår ten gåsakarl. Där rekom musik av MFF:s blåsorkester plats och visade upp sitt allra finas- dentligt och det hela hade blivit nå-

fanns ekipage med den förtjusande från Malmö och folkdansuppvisning te register. got långt bortom det vanliga. 



Märklig cp-striQ_..:_ 
Järnväg frontlinj~ 

Arets illustraste politiska batalj har etablerats l Skurup. Det har utbrutit inbördeskrig i centerpartiet 

i köpingen. stridslinjen går utefter järnvägen Malmö-Ystad! Följden av sammandrabbningen har blivit 

att partiets splittrats i tre (!) delar och att den ursprungligen tilltänkta enda cp-listan utökas med två 

"spränglistor". överst på en av dessa står partiets lokale ordförande i köpingen, socialnämndsordförande 

Torsten Hansson. Den tredje listan är ännu inte spikad men kommer i sin tur att uppta namn som finns 

på de båda cp-listor som hittills Ianset·ats. 

Den hittills offentliggjorda spräng- som partiordföranden hoppats u tan 
listan har omgetts med mycket stor skärpte i stället striden. 
sekretess·. Den publicerades på lörda-
gen i partiorganet Skånska Dagbla - e YTTERLIGARE EN 
det tillsammans med den lista som Sgm en direkt följd beslöt en grupp 
fastställts vid provval och oartiets att lansera ytterligare en lista. Denna 
·utlysta nomineringssammanträde utan ska enligt de hittills förda r esone
någon kommentar. mangen uppta namn som återfinns 

Provvalet hö!_ls för en .:vecka sedan. både på den ordinarie partilistan och 
~medelbart d~refter halls n.'?mme- , på "spränglista" nummer l. Listan 
r.m~sammantrad~. Valsedeln for par- ska enbart uppta namn från köping
bet 1 åre_ts val s~tkades . Allt v?-r klart ens centrala delar och kommer helt 
och enligt partiets nksmass1gt an- att sakna lantbrukare och hemmans
tagna stadgar. ägare som är i förkrossande majoritet 

e HÅRD OPPOSITION 
Oppositionen mot den fastställda 

listan var dock hård. Det visade sig 
att de personer som kandiderade till 
kommunalfullmäktige bland parti
medlemmarna och som var bosatta 
norr om den järnväg (Malmö-Ysbd) 
som delar samhället i två hälfter var 
missnöjda. 

Oppositionen växte sig starkare och 
atarkare och hotade med avhopp med 
den följd att partiets lokale ordföran
de Torsten Hansson beslöt sig för att 
försöka stoppa kriget mellan fronter
na på vardera sidan om järnvägen. 
' Han kallade till nytt sammanträde. 

Vid detta tillfälle budades dock ba~a 
atyrelsen och tre-fyra av de ledande 
krafterna i centerJ}artiets kvinnoför
bunds lokalavdelning. 

• NY V ALSEDEL 

på de hittills framlagda listorna. 
Kr itiken är också hård från perso

ner som fortfarande ställer sig soli
om ytterligare splittring. Man beteck
nar det extra sammanträde som hölls 
som odemokratiskt pftersom det satte 
provvalet och det när det ,gäll er VR12 
sedeln suveräna nom!neringsmötet Ur 
spel. 

Torsten Hansson sorri nu bekläder 
den högst säregna kombinationen av 
poster (första namn på både ordina
rie lista och "spränglista nr l", ord
förande i den lokala partistyrelsen 

Gamla frimärh.:splåtar 
ställs ut 

Finländska tryckplåtar för fri
märken från seklets början skall 
visas under Finn Finland-veckan 
i Göteborg den 8-16 september. 

och sammankallande till det stadge
vidriga extra nomineringsmötet i det 
egna hemme1() kommentende ~itu.a
tionen för A r b e t e t i går. 

e VÄGRADE 
I det längsta vägrade han att till

stå att en lista var spränglista utan 
presenterade det hela på samma offi
ciella sätt Gom i partiorganet. 

- Och andra mötet var egentligen 
bara en diskussion. Sammanträde kan 
man inte kalla det tycker jag. 

A r b e t e t: 
- Känner ni t ill att det strider mot 

partiets stadgar. 
Torsten Hansson: 
- J a, det kan väl hända. 

Japansk pojke 
vill ha brevvän 

En japansk pojke Osam<1 Sasaki 
söker en svensk brevvän. Själv är 
han 17 år och vill gärna korrespon
dera med en pojke eller flicka i 
åldern 15--17 år. Den som delar 
hans hobbies, musik, att läsa och 
att r esa kan skriva på engelska 
till Osamu Sasaki, 6--2 4 chome 
Kaariga9ka-cho. Sakai City, Osaka
fu, Japan, 

Skriv så här 
Insändare skall vcira försedd 

med Mmn, adress Oc~ den. sig• 
natur som,. Ö'il8kaa. Nanmet 
pU.bliceras ej siivicUx. insä!loMr- · 
skribenten inte själv önskar det. 
Märk kuvertet "Insändare". Red 
förbehiilter. Big '/'ätten. · tilt ' för
kortningar. Skrlu .endast p4 m 
.sida ~v papperet. 

Sammanträdet hölls hemma hos 
ord föranden Torsten Hansson och be
slutet blev att ytterligare en valsedel 
fabricerades helt i strid med partiets 
stadgar. 

Denna lista upptar när det gäller 
de fyra första namnen samma per
soner som den stadgeenligt nomine
rade listan. Men sedan har några 
namn skiftats. Kandidater från "sö
der om järnvägen" har ersatts med 
folk norr därom. 

Plåtarna har ställts till förfo
';(ande av direktör Einar Lundström, 
Stockholm, som kommit över dem 
på en auktion. Han tänker nu 
skänka dem till finländska post-

m;::~tyrel"n h" g;•lt Finn Fin-l 
land-veckan en särskild pos' stäm
pel med texten: Finn Finland, Gö
teborg, som skall användas under 
utställningsveckan. 

Hu·r nominerar 
Cp i 'Skurup? 

Följden av detta blev inte det lugn Centerpartiet i Skurup har änt
ligen haft nomineringsmöte och 
presenterat två listor. Efter vad ja~ 

ill ~~Modda~~ 
l e t e t. J ag skulle gärna vilja säga 
re som inte stirrar på er, trots ert 

,d sel. Vi vill helst slippa se på er. 
äldre passera utan att göra anmät·k-

upp aörren för bar sig konstigt åt, 
det stämmer. Själv blir jag m y c
k e t g l a d när ungdomar nån 
gång visar artighet. 

"Fa-rmor" 

kan minnas beslöt dock nomine
ringsstämman att endast gå fram 
med en lista. Det var den med 
fru Adina Hansson som femte 
namn. Nu får man i pressen Jäsa 
att man har beslutat om två lis
tor. Vem har nominerat den andra? 

· Är inte ett nomineringsmöte suve
ränt och beslutar, eller får det gå 

till så att man sedan gör upp fumu 

en och säger sig ha nominerings

stämmans beslut bakom sig för den:.. 

na? Är det så svårt att vara rak

ryggad om man är centerpartist il 
Skurup, herrar styrelseledamöter? 

MissbelMen cp-are 



1966-års Blomsterdrottning 

Ulla-Rarin Blom 

Foto : Serneri 

Blomsterfestens "brudpar" i sin vackraste bröllopsstass 

Foto: Serneri 
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Stridsfråga i oroliga Skurup: 

:FAR KRÖGARN VIGA? 
Det är oroligt i Skurups köping på · Söderslätt i Skåne. 

Tidigare i sommar har det handlat om anmälningar först 
. till länsstyrelsen och sedari till JO och överklagande av 
beslut. Häromdagen föll centerpartiet, vars representan· 
ter bekläder nästan hälften av posterna i de viktigaste 
nämnderna och styrelserna i köpingen, sönder i tre delar. 
Dagens stridsfråga är borgerlig vigsel eller inte. 

Bakgrunden är den att krögaren på närhelägna Svane
holrus slott Torsten Vollmer hos kommunalnämnden an-

sökt om tillstånd att få bli kommunal vigselförrättare i 
köpingen. Följden är en hård kritik från de religiösa 
grupperna och de kyrkligt knutna i samhället: 

-En ~å allvarlig akt som vigseln får inte kommersiali
seras hävdar mal~. Rätten till borgerlig vigsel får inte ges 
till någon som i samband med sitt näringsfång kan dra 
nytta av detta. 

Och förresten viii man inte ha någon borgerlig vigsel
förrättare alls i köpingen. 

Fdgan kompliceras ytterligare j ledare för folkpartiet som på tryck-l kan som samlande argument. På en Skurup säger till A r b e t e t: 
av att källarmästare Vollmer är saker inför valet har använt kyr- av de trycksaker som skickats ut . _ Nej det är inte lämpligt att 

· till allmänheten finns till och med sammankoppla vigselakten med en 
· en stor bild av Skurups kyrka. rörelse men det är väl en fråga 

En folkpartimedlem i Skurup till sCJm den myndighet som ska fatta 
A r b e t .e t: beslut får ta hänsyn tilL 

- Vollmer kunde väl åtminstone - Det är ju en personlig fråga 
ha väntat till efter valet. Ansökan för var och en som gifter sig det 
är olämpligt gjord just nu. här om borglig eller kyrklig vigseL 

Och från de religiösa grupperna Men_ det ä_r lätt, att fö~stå ?tt dis
är kritiken ännu bistrare. Den slår kusswnen 1 en sadan har fraga kan 
ned på olämpligheten av att res- bli oerhört hetsig. 
taurang~·örelsen och vigselakten 
sammankopplas. ENKELT 

Källarmästare Vollmer har ställt K"ll .. T v 11 
i "k "tt tt f" "tt a armastare orsten o mer 

b
s n 1~nso. an

1 
ohm rka a lo~ra a är själv av den uppfattningen: 

org 1g v1gse os ommuna namn- .. .. . . 
den. Detta är egentligen fel instans -;:- Det. ar val lika enkelt at~. Jag 
eftersom avgörandet i frågan Jig- skoter VIgseln . som att_ alla praster 
ger hos länsstyrelsen. ska komma h1t och gora det. Det 

är ingen sammankoppling med den 
RÄTT INSTANS restaurangrörelse jag driver. 

Kommunalnämnden har ännu - Det ska gå bra :för alla oavsett 
inte behandlas ärendet. Dess enda om de använder restaurangen att 
åtgärd torde sannolikt bli att hän- viga sig här. Det enda ' de behöver 

ToTsten Vallmer vill gärna bli kommunal vigselförrättare visa till rätt instans. betala är de avgifter som är fast-
pd Svaneholms slott. Kyrkoadjunkt Tord Månsson i ställda. 



ökat flygintresse på Österlen 

Ny kurs väntar på att få starta 

Flygande lantbrukaren Ernst östergren,~ Rydsgård, 

På programmet för verksamheten inom Ystads flygklubb' står en 

ny kurs för utbildning fram till flygcertifikat och den kommer så 

snart tillräckligt mänga intresserade har anmält sig eller ungefär ett 

dussin. Redan har ett halvdussin från skilda platser på östeden 

ringt och förklarat att de vill vara med. 

Intresset för flygning har ökat l träffas deltagama. Den nya kursen 

mycket i sydöstra Skåne, konstaterar blir intressantare och har en ny upp

Ystads flygklubbs ordförande lant- läggning i jämförelse med de tidi

brukare Ernst östergren i Rydsgård. ga:re. 
Under enbart senaste halvåret har Vid teoriundervisningen får man 

sex klubbmedlemmar klarat certifi- lära sig allt som kräves för att flyga 

katet och klubben har nu inte. mind- ett sportplan. 

re än 35 medlemmar med sådant Den praktiska flygningen sker·sam

papper. . tidigt med teoriundervisningen. 

Fem elever deltar i den praktiska Många kan-;ke önskar ta teoridelen 

flygutbildningen, då de redan klarat först och det är inte något som hind

av den teoretiska delen. De kommer rar en sådan fördelning. Bäst är dock 

- hoppas de ~ att flyga upp tinder om man tränar praktiskt samtidigt 

hösten. Klubben har endast verkat med teorin. 

två år. INTE SVART 

TEORI OCH PRAKTIK . l Att flyga är inte alls så svårt 'som 

TILLSAMMANs många tror, framhåller man i klubb-

Fanjunkare Lars Heden, Ljungby- lecfuingen, som hjälvfallet hoppas på 

hed, leder den planerade teorikur- ännu bättre flygintresse. 

sen på 60 timmar fördelad på 15 
sammankomster. En gång i veckan 

l .... ~ ........... M f , R och BARN=============== r............. ~ := . 

fi .. .. .. .. 

"-.": Fru ASTRID K. LYFT, Sveda la, med sönerna BERTIL, 7 år, och ;:~::• 
" JCRiSTER, 16 mån. (Foto Sernert, Skurup.) 

~ 
~ 
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Krögaren på Svaneholtn blir 
borgerlig vigselförrättare 

net finns ingen borgerlig vigselförrättare i Skurup och väldigt 

många brudpar har rinf~ och hört sig för: Finns det möjlighet att 

bli vigda på Svaneholm,\ har· ni borgerlig vigselförrättare? Ända från 

Göteborg har sådana förfrågningar kommit. Enbart i år har nog nå

got 20-tal sådana frågor ställts till 'mig, säger källarmästaren sedan 

tre säsonger tillbaka på Svaneholms slott, T o r s t e n V o l l m e r 

för SkD. 

Det finns redan en slottsherre i nar sedan en tid tillbaka varit nära 

Skåne som har sådant tillstånd, näm- nog stamgäster. · Senast på tisdagen 

ligen slottsherren på Bäckaskags gästades Svaneholm av den senaste 

slott, säger hr Vollmer. gruppen turistpolackerna. 

- Självfallet kan inte vem som Tidigare i sommar kom det var

helst tilldelas rättigheten att förrätta annan dag en grupp tjecker. Att 

borgerlig vigsel, och jag har fått den skaran av gäster även upptagit eng

ideen genom de många förfrågning- elsmän, tyskar och många andra na

arna och vid ett samtal från en fö- tianallteter är helt självfallet. 

reträdare för vederbörande till
ståndsbeviljande instans. 

ÄR LANDSTINGSMAN 

PA GLIMMl;NGEHUS RÄKNAR 

MAN IN 25.000 BESöKARE 

PR SÄSONG? 
Källarmästare Vollmer är sedan en D t ·· äldigt å t tt ·· 

period tillbaka ledamot av lands- - e ar V sv r ~ s~ga 

tinget och tidigare var han mycket hur många som ltommer ~t. Räk

kommunalt engagerad i Dalby. I na~ n;tan ska~an av besokare på 

Skurup står han på fullmäktigelistan ~.limrrungehus till 25.000 personer pr 

och han är även föreslagen till ny ~asong så skulle man - det vet .!llan 

ledamot av kommunalnämnden. Han mget 0 '? - ka~ke kunna anv~~a 
är således snart hårt kommunalt en- någon hknan~e siffJ:!l på a~talet gas

gagerad även här. Det är länsstyrel- ter och besokare aven for Svane-

sen som medger sådan rättighet se- holm. .. ,· . . t 
dan kommunalnämnden gjort ytt.ran- - ~t ar dJilck något som Jag m .. e 

d . k k unal .. d kan saga \något om, men en .sak ar · Il Il t 

e 1 s.~ en ::-- omm ~amn en säker; här är väldigt många. Kä arrnästare Torsten Vo mer pa 

som kallar!ll~taren-~andstmgsman- M t h""r t"ll ttraktionerna ock- trappan till reslaurangen på Sva-

nen snart bhr mvald 1. usee 0 1 a neholms slotl. 

- Jag finner inget oriJnligt i att ;=så::·---:::---~------~~~~~=.;,;,;;;;,;,:~:.:;_..:.;_::.:.:.; _____ _ 

jag meddelas sådant tillstånd säger ,-

' hr Vollmer för SkD. y 
POPULÄRT STÄLLE 

Det var väldigt många som kom 

hit under min första säsong och i _ _/ . 
år har ökningen fortsatt. , 

- Hit kommer folk från alla håll. 
Amerikanare i danska bussar från 
Köpenhamn tillhör de som kommer 
hit regelbundet. Vissa dagar kan 
bussarna komma hit med inte mind
re än 150-talet personer. Polackerna 



Lions 

20.000 

• 
l 

• 
l 

Skurup siktar på 
loppm~rknadsnetto 

Lions Club l Skurup laddar upp inför helgens stora evenemang, loppmarknaden. - Vi har den vart annat år och de två tidigare gångerna blev behållningen enastående bra. Ungefär 20.000 kr slutade det hela på, säger presidenten disponent Göte Nygren för SkD. Vi räknar med att det blir minst lika stora omslutningar under lördagen och söndagen. 

Så snart förra loppmarknaden var Klädern~ har tvättats och strukits ÖV'er påbörjades insamlingen för den innan de. överlämnades till oss. 
som nu arrangems. Det· är dock 
främst nu ·.mder de senaste dagarna 
som de stora mängderna av fina och 
rejäla saker har kommit in till 
marknaden. Insamlingen sker på 
flera håll och det är just nu litet 
svårt att överblicka det hela, men 
mycket är det. Och något som är 
värt at t notera, är att det är fina 
fullt användbara sake;: som skänkts. 

TVÄTTMASKINEN, SPISEN 
ja, över huvud allt tänkbart, även 
manglar har vi fåit motta och kan
ske kommer även pianot aH höra 
1il.J de många fina och lockande sa
ker som auktionisten kommer att 
locka till köpenskap med vid de 
många marknadsstånden. 

BJÖRK I PIL 

Välkände Sigge Cederlund från 
Sjöbo leder amatörparaden, som ut
gör ett av de många programinsla
gen i marknaden. sagostundernas 
orkester har J.ovat medverka och 
med denna i teten kommer vi att 
man 1\anor och lfaggor att marschera 
ga•tan fram. 

Björk i ett pileträd finns att beskåda i Sarilslöv vid Skurup hos Karl 
Johansson. 

Hos Karl Johansson i S·aritslöv 
utanför Skurup finns ett ganska 
ovanligt träd. Det är en björk 
som slagit rot i en garnmal pil och 
nu reser sin krona över pilens löv
verk. Båda träden ser ut att må 
bra, Björken är nu 25-talet år gam
mal och har trots sin utsatta ställ
ning klarat alla sto:mtar ganska 
väl. 
Pilens stamträd förmultnar efter

hand genom ständiga beskärningar 

l av kronan. Så har ett björkfrö slagit 
rot i den myJ.la som bildats i stam
mens inre och efterhallld har rötterna 
sökt sig allt längre ned genom pil
stammen och nått till jorden. Pilen 
får sin näring genom barken och det 
tunna vedlager som återstår av dess 
stam. 

Det är således inrte så artt björken 
parasiterar på pilen. utan båda tar 
sin näring ur marken. 



ll Familjen Karlssons hobby 
är att promenera men 
det ska skepå slak lina! 

Resenärer på gamla Lundavägen från Y stad upp mot Bientarp kan få se artist

konst av finaste märke om de har tur och passerar Hylleröd i det rätta ögonblic

ket. Där bor tidigare artisten L e o n a r d i, Lennart Karlsson, och han har som 

sin stora hobby att vidmakthålla konsten från den tiden han agerade på tivoli, 

folkparker o<:h andra festplatser 1·unt om i Skåne och andra delar av vårt land. 

Jag lä1'de mycket av al'tistkons- mans med henne. Jag hade ett ko- att dra med sig överallt. Det 

ten av min fill' och arvet går nu misk.t program som slog mycket väl var ett strävsarort pyssel att sätta 

vidare till nästa generation, säger an hos publiken. upp och ploc!ka ner den. När mas

han. Leonardis 14-åri.ga dotter L a[- Varför jag önskar att :mlin flic!ka ten, som var av trä, ingick i rekv.isi-

1 a går på slaka linan vid hem- ska bli artist? tan måste man åka med bil. I an

met - inom parentes får här sä- - Artistikonsten ger ju en hel dra fall å·Me man på den tiden, 

, :~:::::g:=:.::==::::::~. gas att en storslagnare urisikt och del, man får se v.ärlden och vara då man skulle åka uppå·t . Småland, övningsplats för . en linkonstnär finns med hantlarna och känna att man t.ex., med <tå-get. Det var ju det 

väl inte - och övar en hel del. loc!kande, säger Leonardi vid samtal vanliga på den tiden. Nu låter det 

. - Det fordras dock väld~gt mycket med SkD. Det är ju en fin konst, ju minst sagt förbluffande att inte 

·träning; jag höll på och tränade men självfallet måste det' läggas ner åka bil. 
ett uppvisningsnummer i sju år, in- en oändligt stor möda på tusentals 
nan jag började vcisa det för pub- timmars rträning :innan det blir konst, 0 BALANSEKVILmRIST 

lik. En period agerade jag på 23 som lockar oCh ger de verkligt !i-
metens svajmast. Nu är _det 16 år na engagemangen. I arbetsförmedlingens artistkatalog 

sedan jag drog mig tillbaka från från 1940-talet finner man Leonardi 

:: gamet. Det kom andra tider och O TRIVSAMT i det fina sällskap, som han hör 
· · d t bl hemma i. Där står hans program 

:.~. uppviSnmgar av enna sar en ev Artisten Leonaxdi berättar om 
· t så å b ti-'' D t presenterat med orden "lindansare 

:: m e g ng ara som ui·gare. e mycket !han varit med om och det 
:: är också arbetsamt att hålla sig så är så trivsamt att höra om hur det och balansekvilibrist med komiska 
$5 i trim att man kan uppfylla pu.bli- vari-t .· · · och seriösa uppvisningar." 

:.:. kens stora fordringar. _ Under alla åren hade J·ag även - En tid använda jag mig av 
ett cykelhjul också på slaka · linan, 

5~ O TRÄNAR VARJE DAG annat arbete bredvid artistyvket. seger han. 
:: - De första fem åren var jag 
:: Jag började som lindansare och kompanjon i artistyJ·ket med Ivar 0 SON AV BYGDEN 

:: ;ät~~s5~~~e~~N~~eiaå t~;~a~n j -~~t ~~ ~~~a:g 8~!;ar~å ·~~;ge~~J: ~h Leonardi, alias Lennart Karlsson, 

ii 1stund varje dag. Det är skönt att för uppträdande under både lörda- är ·en son av bygden, född i Trunne-

:: ,mjuka upp sig med skivstången och .gen och söndagen fick v-i 35 kr. Det rup i Viilie församling, men hans ~ 

55 på hantlarna och känna att man blev ett gage rpå noga räknat 8.75 artistengagemang spände över ettl

:: trots de 48 åren håller sig i trim kr per kväll för oss var. Nästa upp- stort område. Tågresorna till 

:=
i:.i~::_ och kan gå på slaka linan. :trädande skedde på Almahög och de många platserna gick bl.a. uppåt 

honoraret ste.g denna gången till Jönköpingshållet, berättar han. Och 

O KANSKE, KANSKE · · · , 75 kr och sedan följde det tredje nu hoppas han enbart att familjens 

- Jag skulle väldigt gärna vilja programmet på Lyc:kås med 150 krllillflicka skall ge sig lindansarkons

:: att Laila tränar upp mg till lin- honorar för oss båda. ten i våld. - Men eneDgin måste 

:: danserska. Då skulle jag också träna 23-meters svajmasten, som jag vara stor, åratals träning måste 

::~J~in==~p=r=o;gr=·a=mm===e=t==o=c=h--a~g~e_r_a __ t_H_~_a_rn_-~u~p~p~t_r_ä~d~de~_fr_å_n~·--v~ar--~11~t~et~b~es~v~ru1·l~i~g~ti_ll_. _. _. ____________________ =====' 
....,. 

~j j) lj -- .{:;/:; 
Jl /Ct 



Knogigt är det, när man vill uppåt på artistbanan tycker 14-åriga Laila, men pappa Leonardi vet vad del vill säga och kan ge rätta instruktioner. 



~· 
oJJJ- Torgfesten i Skurup 

fick festlig upptakt 
• 

skurupsackord 
Inför Lions torgfest i Skurup på 

lördag och söndag slår Lions presi
dent Göte Nygren ett ackord på en 
skänkt el-orgel, som skall sälj;ls på 
loppmarknaden, tillika med en mas
sa andra prylar. På programmet står 
också amatörparad. Skurupspresiden
ten har lovat att inte sjunga på torg
festen. 

Bilden: Lions president l<öpman l 
Göte Nygren, iklädd Beatles-peruk, 
slår ett ackord på el -orgeln, som 
säljs på loppmarknaden. 

Många sångare tävlar 
i Skurups amatörparad 

I hög stämning inledde Skun1p på 
lördagen årets torgfestande, iscen
satt av Lions Club, som med viii-

Trivs i badkaret gör fr v Anders och 
Kerstin Jönsson samt Ann-Charlotte 

Nilsson. 

Ta\ang efter noter serveras på sön- Hammenhög, sång till piano, Clary 
dag i Skurup, där Lions Club un- Holmström, Svedala, säng till gitarr, 
der veckohelgen ordnar stort jippo samt Mona Johnsson, Sjöbo som ock
med looppmarknad, tivolinöjen och så sjunger till eget gitarrackompan
som russinet i kakan stor amatör- jemang. 
parad, i vilken publiken får rösta I vilken ordning artisterna fram
på sina favoriter bland de samman- träder är inte uppgjort - klart är 
lagt 17 unga förmågor som presen- emellertid att segraren får 400 kr 
teras av konferencier Sigge Ceder- i pris, tvåan 200 kr och trean 100 kr. 
lund, Sjöbo. Inte heller de som Jämnat in de 

I hårdträning inför eldprovet lig- först öppnade röstsedlarna med seg
ger just nu Göran Nilsson, Högse- rarnamnet blir lottlösa, lovar Lions. 
röds boställe, sång, J ette Schönning, Festprogrammet inledes på Iörda
Skurup, sång, Rita Jönsson och Do- gen med musik av Slmrups sago-

l n s Persson, Malmö, sång, Anita The- stunders orkester kl 14.30 och en 

j 
ander och Bntt P ettersson, Lockarp, halvt1mme senare öppnas ioppmark
sång och dragspelsmusik , Lars Ring- nad och tivoli. Också på söndagen 
berg och Maria Knutsson, Skur~i1, bhr det musik av sagostundernas 
sång till gitarr, Kenny Beier, St.a f· orkester som spelar kl 13.45. Lopp-
fanstorp, ledare for ett pop bang{ på ' marknaden ,och tivolit öppnas kl 14, 
fem man, Helene och Alve Isakj;son, kl 16 presenteras amatörparaden och 

kl 19 blir det final. 
Till loppmarknaden har skänkts 

massor av roliga grejor - så sent 
som på torsdagen donerades t ex en 
gigg med tillhörande seldon, och vi
dare utbjudes ett par orglar, varav 
den ena elektrisk. Plats för fler gre
jor finns fortfarande, hugade dona
torer kan på lördag köra sakerna 
direkt till torget, dit alla festarran
gemang koncentrerats, och där 'lot
torna kommer att svara för serve
ringen. 

l 
försett tivoli och stor loppmarimad 
laddat upp för ett gott netto, som 
oavkortat går till välgörande ända
mål. 
Skurups sagostunders orkester 

blåste in festen och bland karuseller 
chokladhjul, lotteristånd och lopo~ 
marknadsfynd trängdes snart "helå" 
Skurup med omnejd. Lions presiclent 
Göte Nygren och· loppmarlmaclschef 
disponent He.Jge Månsson hade också 
åtskilligt att erbjuda - givmildheten 
har även i år varit stor bland slw 
rupsborna, som donerat allt från 
själsfostrande litteratur, inramade 
fot~ från anno dazumal, porslin, Iamp
skarmar, skor, ta'.'lor sängar bord 
och stolar till oz:glar ~ch åkdo~ med 
eller utan mekanisk hjälp. 

Slutsålt blev det doc!< inte - dess
bättre, eftersom marknaden fortsät
ter i dag, då festen kulminerar med 
en stor amatörparad, till vilken nio 
nummer anmälts, däribland ett pop
band och åtskilliga gitarrister. För 
loppmarimad och tivoli slås portarna 
upn kl 14 i dag och en kvart dessför
innan konserterar Skurups sagostun
ders orkester. ~l 16 presenterar SiggE' 
Cederl.:l.lld, SJobo, amatörparaden, 
och darefter får publil<en rösta på 
sina favoriter innan det kl 19 iir dags 
för fi nal. 

l l \ 
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Kaninutställning 1 

medan ägaren Ernst Jönsson, Sku.ru.p, muntrar upp sin dyrgrip med en 
morot. 

Sveriges sydligaste kaninavelsför~ Prislista: 
ening öppnade på lördagen en jubi- Klass C. Hona med ungar: l) Ben
leumsutställning i Skurups Folkets ny Johansson, Malmö, 2) Kent Jo
Park. Det är 25 år sedan föreningen hansson, Malmö, 3) Kjell Arne Åkes
bildades - och fem år sedan Skur'up son, Alstad. 
sist hade kaninutsUIUning. Klass B. Exteriör: l) Knut Olsson, 

Inte mindre än 106 utställdes, och Anderslöv, 2) Ernst Erik Jönsson, 
bedömarna Nils Jönsson och Gun- Skurup, 3) Hans Ake Petersson, Sve
nar Larsson, Malmö, hade följaktli- dala, 4) Erik Ljungqvist, Limhamn, 
gen ett . drygt jobb. Kassör och ut- 5) Egon Pettersson Arlöv 6) Knut 
ställningskommissarie är Knut Ols- K .1 ~db ' ' 
son, Anderslöv, som för A r b e t e t m sson, Y: 
talade om att Sveriges sydligaste ka- Klass D. UngdJur: 1l Karl Frans-
ninavelsförening är ~å. kraf~ig fram- son, Malmö, 2) Sten Andersson, Lim-l 
marsch efter en stiltJepenod efter hamn. . · 
kriget. Just nu är det också stor · 
efterfrågan på kaniner, både på kött 
och' päls, och mest efterfrågad är / ) /1 / . l L 1:/ 'J_.. b"b 
förstås den lille "vide". w Z{/U &1' f 

Utställningen fortsätter och avslu-
tas i dag, söndag. 

l(aninutställning i Skurup 
visade verkliga toppdjur 

Den kaninutställning som hållits i Skurups Folkets park under 
veck?helgen blev något av succe. Utställningen arrangerades av 
Svenge~. sydligaste ~an~avelsförening och fick karaktär av jubile
umsutstallning. Det ar namligen 25 år sedan föreningen bildades och 
fem år sedan Skurup var värd för en utställning. 

Utställarna hade också omfattat ut-
ställningen med stort intresse och inte 
mindre än 106 nummer fanns att be
skåda. Bedömarna Nils Jönsson och 
Gunnar Larsson, Malmö, hade där
för ett styft arbete· att ge sig i kast 
med. Man lyckades dock få fram en 
prislista där de bästa djuren bedöm-
des som mycket goda. 

Just nu är det också ett kraftigt 
uppsving för toaninavel både på kött
sidan och på pälssidan. Efter kriget 
hade man en period av stiltje som nu 
förbytts i framgång och främst står 
den skånskt "vide". 

PRISLISTOR: 
l Klass C. Hona med ungar: l. Benny 
Johansson, Malmö, 2. Kent Johans
sc;m, Malmö, 3. Kjell Arne Akesson, 
Alstad. 

Klass· B. Exteriör: l. Knut Olsson 
Andersli;iv, 2. Ernst Erik Jönsson: 
Skurup, 3. Hans Ake Petersson, Sve
dala, 4. Erik Ljungquist, Limhamn 
5. Egon Pettersson, Arlöv, 6. Knut 
Karlsson, Hindby. 

Klass D. Ungdjur: l. Karl Fransson 
Malmö, 2. Sten Andersson, Limhamn: 

Karl Fransson, Malmö får hjälp av 
utställningskommissarien och kas
sören i Sveriges sydligaste kanin-
avelslörening, Knut A. Olsson, 
Anderslöv, med alt plocka ner 
sina rysl<a gråverkskaniner för vil
ka han tog första pris i ungdjurs-

klassen. 



• 

13 traktorer på ett fält i Torsjö 

Agr. Holtermann och lantmästare Sandqvist instruerar eleverna inför dagens övningar. 

De 21 eleverna i den pågående 

förkortade driftsledarkursen vid 
lantbrultsskolan i Skurup gjorde i 

går och i dag bekantskap med en 
rad olika traktortyper och traktor
plogar. 

linte mindre än 13 olika trak

torer från åtta olilta märken får 
årets ~rsdeltagare lära känna, sä
ger lantmästare L a r s S a n d
q v i s t, för . :SkD. Försäljarna har 
välvilligt ställt traktorerna till vår 
dispositfon. 

Eleverna får bl.a. klara. av plöj
ningen av.yar $tt styc·ke och framför 

allt ~. et plöj ni av rygg och 
slutfå:ta; • 

Jordberga och eleverna bedömer dålrer har en rad traktorförsäljare sänt 

varandras resultat. till traktorplöjningsdagen och gårda-

Plöjningsövningen med en rad oli- •gens övning inleddes med att instruk

ka traiktormärken ingår traditioneUt 

1

.törerna gav en redogörelse för hur 

i driiitsledarku.rsen vid skolan. An- deras traktorer fungerar. 

märkningsvär.t är att för året har så De flesta av traktorerna hade en 

l 
många som 13 traktorer stäHts till styrka på 40-50 hästkraiiters motor. 

skolans förfogande. Förra året var j Någon enstaka var i klassen över 100 

det elva traktorer. Även instruMö- hästkrafter. 



BLIV ANDE TRAV ARE FÖR 
NÄRA HAL V A MILJONEN 

Totalt såldes blivande travare för 
nära halva miljonen när Brodda 
stuteri på måndagen höll sin årligen 
återkommande åringsauktion på stu
teriet i Skurup. Exakta försäljnings
summan var 488.400 kronor vilket 
gör ett medeltal på 12.523 kronor. 

Högsta budet kom på stoet Harlans 
' Speedy, som inropades av hr Arne 
Nilsson, Lessebo, för 40.000 kronor. 
Nästan lika högt bud blev det på 
Kings Mamette, som kostade 38.500 
kronor och däre,fter kom Kimberly 
Roy för 25.200 kronor. Uncle Sam 
äterropades för 24.000 kronor och två 
av åringarna bjöds inte ut. Publikt 
sett blev det en stor auktion och on
talet parkerade bilar uppskattades 

av polisen till 1000-talet . 
Fullständiga auktionsresultatet blev: 

Soraya Fibber, sto e. Fibber u. 
Zita Speed. 13.000 kr. Stall Vanö, 
Örebro. 

UFA Brodda, sto e. King Brodde 
u. Miss USA. 6.200 kr. Olof Persson, 

Solvalla. . Här är det No 24 Harlans Jelta som gör en helomvändning inför Skåns~.~~ 
Kings Mamette, sto e. Speed Kmg Travsällskapels sekr. Carl Holmgren ocf. byggmäst. Hugo Åberg, Malma. 

u. Musette. 38.200 kr. Stall AKO. 
Harlan Scott, hingst e. Harlan u. Lill Fibber. 8.000 kr. Gert Scher- Harlan Beatle, hingst e. Harlan 

Jimmy u. Be Happy. Os~ld. man, Jägersro. Jimmy u. Bessie Fibber. 13.500 kr. 
Elly Brodda, sto e. King Brodde Ki B dd Ake Ljunggren, Jägersro. 
z Chr" t 9 000 kr Ake Axels- Follow Brodda, sto e. ng ro e 

u. oEsrak'l tnlS • · • u. Jallovina. 10.200 kr. Ulf Nilsson, Harlan Gunner, hingst e. Harlan 
son, l s ua. . Glimåkra. Jimmy u. Duches Fibber. 8.000 kr. B. 

Jinja Fibber, sto e. F1bber u. Jane Harlans Speedy, sto e. Harlan Joh~nsson, Axva?a. . 

Speed. 9.200 kr. Stall AKO. Jimmy u. Speedy. 40.000 kr. Arne King Watts, hmgst e. Speed King 
Lema Fibber, sto e. Fibber u. Nilsson, Le_ssebo. u. Santa .C.nita. 11.000 kr. Stal AKG, 

Kings Palema. 16.600 kr. Tore Al- Harlan Volo, hingst e. Harlan Stockholm. . . 

fredsson, Axvalla. Jimmy u. Ann Fibber. 17.200 kr. Uncle Sam, hingst e. Harlan Dea"h 

Deanna Fibber, sto e. Fibber u. Stall AKO. u. Butler Wyn. Osåld. Aterropad f6r 
Kings Donau. 15.000 kr. Ingmar Harlan King, hingst e. Harlan Jim- 24.000 kr. · 

Claesson, Kinnahult. my u. Joy Fibber. 9.500 kr. Olle Harlan Todd, hingst e. Harlan Jim-

Kina Columbus hingst e. Speed Hansson, Solvalla. my u. Mis Brodda. 10.300 kr. Erik 
King';, Gun ViadaL 9.200 kr. Gustaf Goliat Fibber, hingst e. Fibber u. Johansson, Taxtorp, Eskilstuna. 

Persson, Rydsgård. Full Speed. Osåld. . Harlan Spencer, hingst e. Harlan 
. Harlans Jetta, sto e. Harlan J1mmy 

_Harlan Ze_us, hl;ngst e. Harlan u. Jetta. 9_500 kr. Bruno Svensson, Jimmy u. Creole. 15.700 kr. Ragnar 
J1mmy u. Zmta F1bber. 16.200 kr. Solvalla. Torngren, Aby. 

Stall AKO. Kings Gunhild, sto e. Speed King Girl Brodda, sto e. King Brodde \1. 

Harlans Regitta, sto e. Harlan Jim·- u. Syster Gun. 8.200 kr. Svea Holm- Fisbing Girl. 8.000 kr. Gunnar Svens-
my u. Rediviva. 16.000 kr. Göte öst- gren, Arsunda . son, Anneberg. , 
lund, Axvalla. Signore Brodde, hingst e. King First Fibber, hingst e. Fibber U. 

, Todd Fibber, hingst e. Fibber u. Brodde u. Bradford's Senata. 9.000 Miss First. 7.500 kr. Börje Schöön, 

I
Kings Vimont. 9.300 kr. Tore Ern- kr. Ake Andersson, Älvsjö. Jägersro. · 
fridsson, Axvalla. Harry Fibber, hingst e. Fibber u. Scotia Fibber, sto e. Fibber u. Ann 

Prins Fibber, hingst e. Fibber u. Lady Sped. 12.200 kr. Sture Bengts- Scovere. 13.300 kr. Stall Lano, Sunds-

l 
Kings Miss .8.000 kr. Mats Kindlund, son ,Jägersro. vall. 
Jönköping. Ford Brodde, hingst e. King Brod- Harlan Speed, hingst e. Harlan 

Noak Brodde, hingst e. King Brod- de u. Jeanne Ford. 7.100 kr. Erik Jimmy u. Brodda Speed. 10.500 kr. 

de u. Kings Nancy. 7.800 kr. Bruno Hammar, Mattmyra. Kurt Svenson, Brodda. 

l 
Svensson, Solvalla. Harlans Jane, sto e. Harlan Jimmy Jarl Fibber, hingst e. Fibber u. 

Kimberly Roy, hingst e. Kimberly u. Kings Miss Volo. 10.500 är. Albin Jean. 9.200 kr. Knut Lindblom, Sol-

u. Roya Hanover. 25.200 kr. Sture Scott, Aby. !valla. 
Bengtsson, Jägersro. Julius Fibber, hingst e. Fibber u. Harlan Up, hingst e. Harlan Jimmy 

Harlan Polo, hingst e. Harlan Jim- Miss Rutherford. 9.500 kr. L. Kan- u . Penny Speed. 7.800 kr. Sven Jo· 
my u. Bess Fibber. 12.000 kr. Karl- dell, Skellefteå. hansson, Nybro. 
Erik Nystrijm, Aby. 

Zinnia Fibber, sto e. Fibber u. 
Kings Zita. 9.500 kr. Bruno Svensson, 
Solvalla. 

Harlans Lily, sto e. Harlan Jimmy 



·Travar-auktion 
gav halv-miljon 
;Qyraste åringen 
gick för 40.000 

Under måndagen hölls stor travhästauktion på Brodda stuteri vid 

Skurup varvid 39 l 1/2-åriga hästar såldes för 488.400 kronor eller 

chka 12.500 per häst. Auktionsförrättare var Herman Truedsson, 

Saritslöv, cch ropare Erik Grönvall, Klågerup. Såsom störste köpare 

uppträdde disponent Björn Bengtsson, stall AKO, Stockholm, som 

köpte fem hästar för sammanlagt 93.100 kronor. 

Den dyraste åringen var Harlans 
Speedy e. Harlan Jimmy och tidigare 
storstjärnan Speedy, rek. 1.21,8. Har
lans Speedy köptes av byggmästare 
Arne Nilsson, Lessebo, för 40.000 
kronor. 

Näst dyrast var Kings Mamette e. 
Speed King-Musette, som köptes av 

AKO-stallet för 38.500 kronor. 

Nr 21. HARLAN VOLO, brun 
hingst e. Harlan Jimmy-Ann Fibber, 
såld för 17.200 kr till Björn Bengts
son, stall AKO. 

Nr 22. HARLAN KING, brun hingst 
e. Harlan Jimmy-Joy Fibber, såld 
för 9.500 kr till Olle Hansson, Sol
valla. 

Nr 23. GOLIAT FIBBER, brun . 

Här nedan protokollet: hingst e. Fibber-Full Speed, fanns 

Nr l. SORAYA FIBBER, brunt sto ej. 

e. Fibber- Zita Speed, såld för 13.000 Nr 24. HARLANS JETTA, mörk

kr till Stall Svanå, Örebro. brunt sto e. Harlan Jimmy-Jetta, 

Nr 2. UFA BRODDA, mörkbrunt såld för 9.500 kr till Bruno Svensson, 

sto e. King Brodde-Miss U.S.A., Solvalla. 

såld för 6.200 kr till Olof Persson, Nr 25. KINGS GUNIITLD, bru nt 

Solvalla. sto e. Speed King-Syster Gun, såld 

Nr 3. KINGS MAMETTE, brunt för 8.200 kr till Sven Holmgren, Ar

sto e: Speed King-Musette, såld för sunda . 

. 38.500 kr till Björn Bengtsson, stall Nr 26. SIGNORE BRODDE, brun 

AKO, hingst e. King Brodde-Bradford's 

Nr 4. HARLAN SCOTT mörkbrun 'Senata ,såld för 10.000 kr till Ake 

hingst e. Harlan Jimmy~Be Happy, Andersson, Alvsjö. 

fanns ej. Nr 27. HARRY FIBBER, ljusbrun 

Nr 5. ELLY BRODDA brunt sto e. hingst e. Fibber-Lady Speed, såld 

Kin" Brodde- Zora Ch;ist såld för för 12.200 kr till Sture Bengtsson, 

9.000° kr till Åke Axelsso~, Eskils- Jägersro. 

tuna. Nr 28. FORD BRODDE, brun hingst 

Nr 6. JINJA FIBER, brunt sto e. e. King Brodde- Jeanne Ford, såld 

Fibber- Jane Speed, såld för 10.200 kr för 7.100 kr till Jan-Erik . Hamar, 

till Björn Bengtsson, stall AKO. Mattmyra. 

Nr 7. LEMA FIBBER, ljusbrunt sto Nr 29. HARLANs JANE, svartbrunt 

e. Fi)lber- Kings PaJerna, såld för sto e. Harl~!l Jimmy-Kings Miss 

16.600 kr till Tore Ernfridsson, Ax- Volo, såld for 10.500 kr tlll Algot 

valla. Scott, Aby. 

Nr 8. DEANNA FIBBER brunt sto Nr 30. JULlUS FIBBER, brun 

e. Fibber-Kings Donau,' såld för hingst.. e. Fibber;-Miss Rutherford, 

15.000 kr till Ingemar Claesson, Kin- såld for 9.500 kr till Lennart Kandel, 

nahult. Skellefteå. 

Nr 9. KING COLUMBUS, brun Nr 31. HARLAN BEATLE, brun 

hingst e. Speed King- Gun Viadal, hingst e. Harlan Jimmy-Bessie Fib

såld för 9.200 kr till Gustaf Persson, ber, såld för 13.500 kr till Åke Ljung-

Norregård, Rydsgård. dahl, Jägersro. 

Nr 10. HARLAN ZEUS, brun hingst Nr 32. liARLAN GUNNER, brun 

e. Harlan Jimmy- Zinta Fibber, såld hingst e. Harlan Jimmy-Duchess 

för 16.200 till Björn Bengtsson, stall Fibber, såld för 8.000 kr till Bernt 

AKO. Johansson, Axvalla. 

Nr 11. HARLANS ' REGITTA, fux Nr 33. KINGS WATTS, brun hingst 

sto e. Harlan Jimmy- Rediviva, såld e. Speed King-Santa Anita, såld för 

för 16.000 kr till Göte östlund, Ax- 11.000 kr till Björn Bengtsson, stall 

valla. AKO, 

Nr 12. TODD FIBBER, svartbrun Nr 34. UNCLE SAM, brun hingst 

hingst e. Fibber-Kings Vimont, såld e ... Harlan Dean-Butler Wyn, åter

för 9.300 kr till Tore Ernfridsson, kopt. 

Axvalla. 

Nr 35. HARLAN TODD, svart 

Nr 13. PRINS FIBBER, brun hingst hingst e. Harlan Jimmy-Miss Brod

e. Fibber-Kings Miss, såld för 8.000 da, såld för 10.300 kr till Erik Jo-

kr till Mats Kinnlund, Jönköping. hansson, Tacktorp. 

Nr 14. NOAK BRODDE, fux hingst Nr 36. HARLAN SPENCER, svart~ 

e. King Brodde-Kings Nancy, såld brun hingst e. Harlan Jimmy-Cre

för 7.800 kr till Bruno Svensson, Sol- ole, såld för 15.700 kr till Ragnar 

valla. Thorngren, Aby. 

Nr 15. KIMBERLY ROY, mörk- Nr 37. GIRL BRODDA, svartbrunt 

brun hingst e. Kimberly Kid- Roya sto e. King Brodde-Fishing Girl, 

Hanover, såld för 25.200 kr till Sture såld för 8.000 kr till Bröderna Svens-

Bengtsson, Jägersro. son, Salvebo, Anneberg. 

Nr 16. HARLAN POLO, svart Nr 38. FIRST FIBBER, brun hingst 

hingst e. Harlan Jimmy-Bess Fib- e. Fibber-Miss First, såld för 7.500 

ber, såld för 12.000 kr till K.-E. Ny- kr till Börje Schöön, Jägersro. 

ström, Aby. Nr 39. SCOTIA FIBBER, mörk-

Nr 17. ZINNIA FIBBER, brunt sto brunt sto e. Fibber-Ann Scovere, 

e. Fibber-Kings Zita, såld för 9.500 såld för 13.300 kr till stall Lano, 

[{l' till Bruno Svensson, Solvalla. Sundsvall. 

Nr 18. HARLANS LILY, mörk- Nr 40. HARLAN SPEED, brun 

brunt sto e. Harlan Jimmy-Lill Fib- hingst e. Harlan Jimmy-Brodda 

ber, såld för 8.000 kr till Gert Scher- Speed, såld för 10.500 kr till Kurt 

man, Jägersro. Svensson, Bromma. 

Nr 19. FOLLOW BRODDA, grå- Nr 41. JARL FIBBER, brun hingst 

skimmelt sto e.' King Brodde-Jallo- e. Fibber-Jean, såld för 9.200 kr till 

vina, såld för 10.200 kr till Ulf Nils- Knut Lindblom, Solvalla. 

son, Glimåkra. Nr 42. HARLAN UP, svart hingst 

Nr 20. HARLANs SPEEDY, brunt e. Harlan Jimmy-Penny Speed, såld 

sto e. Harlan Jimmy-speedy, såld för 7.800 kr till Sven Johansson, Ny

för 40.000 kr till Arne Nilsson, Les- bro. 
sebo. · M-y 

A~ktionens dyrgrip Harlans Speedy köptes för 40.000 kr av byggmästare j 

Arne Nilsson, Lessebo, - den dyraste d.ringen som nd.gonsin sd.lt& frd.n 

. . Brodda stuteri. l 

'-l 



lOOatalet besökte kamratfest 
på Skurups lanthushållsskola 

Här är det eleverna från 1963 som skriver in sig i skolans gästbok 
under överinseende av rekt. Elisabeth Schartau. Fr. v. Anna-Maj Hans

l son, Önnarp, rektor Elisabeth Scharfau (sittande), Gull Andersson, 
Rynge, samt fru Britt Krisfersson, Skurup. 

Skurups lanthushållsskolas kamratfest hölls på söndagen. Uppslut
ningen blev god med över 100-ta Jet besökande. Traditionellt håller 
man samlint;eu första söndagen i september, men med tanke på att 
detta är den stora dagen H nästa å r beslöt man för 1967 att h ålla 
mötet sista söndagen i augusti. 

Ordförande!\ fru M a r i a n n e 
A n d e r s s o n hälsade välkommen 
vid förhandlingarna och skolans rek
tor E l i s a b e t h S c h a r t a u väl
komsttalade vid samlingen i matsa
len. I styrelsen omvaldes ordföran
den fru Andersson, vidare omvaldes 
fröken Lisbet J eppsson, Alnarp, hus
hållslärare Karin Gustafsson, Sku-

rup, och nyva-ldes Marie Louise 
Larsson, Anita Olsson, Grönby och 
Kerstin Lodin, Malmö samt Kristina 
Wallin för pågående kursen vid sko
lan. 

Till mötet hörde även ett uppskat
tat program, där systrarna Theren, 
Genarp, medverkade med sång och 
musik. Eleverna vid pågående kur
sen gav ett trevligt kabareprogram. 

stensättare LAIRS WOILN'ElR, 
Malmö, med makan GERTRUD, 
f. Jönsson, V. Nöbbelöv. (!Foto 
Sernert, Skurup) 

!HlAINIS '11HIEli.1L. 
med makan INGE

GIERD, f. Chr!stensson, Skurup.' 
(Foto Semert, iSkurup) 



83-årig Slimmingedam: 

J ag såg glödande 
n1eteor slå ner 

i hagen vid gården 
De båda bandhundarna hälsade välkommen på sitt eget speciella 

sätt. Gården ligger vackert. Landskapet böljar vackert och från rum
men inne i ·mangårdsbyggnaden breder grannskapet, denna böljande 
tjusiga delen av Skåne, ut sig med hela sin betagande charm. 

SkD gör en visit hos 83-årlga fröken I d a M a r i a A n d e r s s o n 
på Sir Forsarp i Slimminge och ber henne berätta hur det kom sig 
att man på gärden hade så ovanliga saker som meteorstenar. 

- Vi hittade dem på markerna. En gång såg jag en som låg på 
marken i en hage; .stemen hade inte legat där dagen innan. Den hade 
ramlat ner under natten. Andra stenar har hittats i markerna. 

Den mest sällsamma stenen såg .hon 'morgonen dagen efter gick det att 
när den ramlade ner. Den kom seg- komma nära stenen. Min bror ste~ 

lande som en glödande strimma ge- upp tidigt på morgonen vid den ti
nom !rymden och slog ner på en be- den, det var omkring 3.30 på mor
tesåker alldeles invid gården. genen. Trots artt stenen då legat ne-

Min syste.- Elisabet hade sysslat 'ute re på nedslagsplatsen i flera timmar 
just på den åkern en stund innan så var den forfarande het, säger frö
o~h vem vet vad som kunnat ske l ken Andersson. 
om den hade slagit ner där just när 
hon satt där. Min bror Nils Sigurd 
försökte gå fram ti-ll den genast ef
ter nerslaget men det gi~k inte alls. 

GLöDANDE HET. 

Den var så glödande och het att 
det int.e gick att komma närmare 
den än en sex, sju meter, kanske 
var det än längre. Det kokade och 
sprutade r*tigt av den. · 
. Del} 'slog• ner just vid tiden för, 
då vi "skuHe. till att syssla med krea
turen på kvällen. Först tidig.t på 

j 'J' 

MANGA OVANLIGA STENAR 
Här på .gården - jag har ailtid 

bott här - har vi funnit många 
ovanliga stenar. Flera knivar av flin.::
ta och andra sorters sten har vi 
hittat och en del har vi skänkt till 
museet i Lund och en del andra 
föremål •finns nu på Svaneholms mu
seum. 

En gång hittades även ett vackert 
band med röda pärlor och något 
som liknade guid. Det var söndrigt, 
så det tog vi inte vara på men där
emot var det en del pengar också 
som hittades och de gav ·vi bort. 

ALDRIG ANLITAT LÄKARE 

- Jag är nu 83 och har ont i be 
net, men det •går väl över, säge 
fröken Andersson. Jag har aldri 
vid nå•got tillfäHe anlitat nå-gon dok
tor, säger hon, och det skall väl gå 
bra även den här gången. 

Fröken Andersson berättar på sitt 
lugna och trevliga men samtidigt in
tressanta sätt om mycket och bl.a. 
talar hon om långa och ovanliga 
ridturer som hennes far gjorde. 

83-åriga Ida Maria Andersson visar fram en av de många ovanliga 

stenar, som hitfels i markerne på hennes gård. 



SOCIALDEM 

INDUSTRINS UTVECKLING 
är en viktig förutsättning för Skurups fram

tid . 

VI VILL fortsätta vårt arbete för att f å fler 

arbetsplatser och utkomstmöjligheter. 

BOSTIDSBYGGJINDE 
VI VILL verka för ett ökat bostadsbyggande 

i privat, allmännyttig och kommunal regi . 

HJINDEL, SERVICE m. m. 
VI VILL stimulera en fri konkurrens inom 

handels- och servicenäringar och på allt sätt 

medverka vid utvidgning och nyetablering . 

UTBILDNING 
Samhä llsutveckling kräver utbildning för 

ol ika områden . 

VI VILL fortsätta upprustningen av vårt 

sko lväsende - förskola , grundskola och 

yrkesskola. 



K RATERNA 

FRITID 
VI VILL skopa ett effektivt och aktivt 

UNGDOMENS RÅD, som aktualiserar och 

planeror för ungdomens fritid . 

VI ~ILL skopa förutsättning för idrott, sport 

och en utökod fritidsverksamhet för olla. 

V I VILL att ungdomsgord, simhall och fri 

tidsonläggningar blir verklighet. 

ÅLDRINGSVÅRD 
VI VILL fullfölja vår senaste motion i kom

munolfullmäktige om förhöjt bostadstillägg

för pensionärer. 

VI VILL utvidga hemvården och ordna bro 

bGstäder för våra pensionärer och handi

kappade. 

EKONOMI 
VI VILL planera samhällets ekonomi enligt 

sunda kommunalekonomisko principer. 

VI VILL utöver en årlig budget upprätta en 

kontinuer li g femårsplan för större kapital

krävonde utgifter. 

VI VILL genom noggrann ekonomisk pla

nering skopa en trivsam och attraktiv kom

mun till lägsta kostnod för Skurups-borno. 



( 
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Lättare att finna motiven här i Skivarp 
om man gör en resa till Spanien i bland! 

Solbergasonell och konstnären 
Axel Hamborn går på sitt 75:e år. 
SkD hälsar på, hos honom. Han 
håller så här års till l sin som
marbostad i Skivarp. Han kallar 
den för Målarskrinet och nog gör 
det skäl för namnet: arbetsrummet 
med staffliet och med arbete på 
gång är fyllt av målningar frårt 
mänga platser här hemma och näs-

'lr tan än flera från färderna till Me
delhavsområdet, till solen och icke 
minst till den "franska" luften, 
den med fuktighet och med ett 
varmt dis över slätterna. 

- Just nu känner jag och kanske 
främst min hustru sig litet hem
lösa. Grävskoporna har varit i far
ten i Stockholm och slumpen gjor
de att vi bestämde oss för att flytta 
till Malmö där vi få t t bostad och 
jag har en utmärk·t atelje vid Södra 
Promenaden. Det skedde så nyss som 
i januari och man känner sig litet 
frär"lmande, då man för länge sedan 
har alla de gamla vännerna och för· 
hållanden i Stockholm. Det blir så, 
men det kanske går över. Vem vet. 

Konstnär Axel Harnborn, Skivarp 
1 

Vi har bott i Stockholm i 60 år. något som lockar till arbete med 
Somrarna brukade jag alltid hålla l målarpenseln. Fransmännen har bli

till här nere med anknytningen till vit litet tr~:kigare också, .. t ycker ~ag, 
Solberga. Jag bodde en period på på något satt, de har väl av kr1get 
sommaren i Vik. Andra tide'r höll blivit tilltufsade på ett sätt som de 
iag till här i Skivarp och vad det kanske inte har kommit över. Dyrt 
led fick vid byggnaden här och har det också blivit där nere, i var-

- det gjorde att vi valde Malmö som je fall i jämförelse med tidigare. 
fas·t bostad, då vi måste flytta. Där förr uteliggarna fanns där hål-

RESOR INSPIRERAR ler nu svenska flickor till och det 

Inspirationen och motiven för mål
ningen får man många gånger lika 
gärna här i Skivarp som på andra 
olatser. Många gånger måste man 
i ock fara bort för att hitta det man 

h:J.r här hemma. Det är lättare att 
se det man har här många gånger. 
Därtill kommer självfallet att det är 
sk önt med solen oe'h värmen också 
nere i Spanien. 

är ju in'te heller riktigt detsamma. 
Spanien och de tjusiga spanjorer

na har fängslat mig mera på senare 
år och jag har därför sökt mig dit. 
Njuti·t av solen, sett på tjurfäkt
ningar och känt mig glad åt att 
få vara där nere en eller annan 
hösttid. 

FöRDELEN MED MALMö 
ÄR KöPENHAMN 

Malmö bjuder på en kort sjöresa 
med sundsbåtarna och så är man 
över i Köpenhamn och där kan man 
flanera på Ströget eller se sig om 
i övrigt. Det är en stor och rej·äl 
fläkt av kontinenten man med en 
gång känner runt sig. 'Det är något 
av högtidsstund, då man utan någ
ra större förberedelser kan åka över. 
Ingen resa är den andra lik. 

INGEN UTSTÄLLNING 

- Det är 20-talet år sedan jag 
senast hade n egen utställning på 
j ag har inga som helst planer på 
att arrangera någon. Det går bra 
att sälja på anna-t sätt. Tidigare ha
de i ag åtskilliga utställningar och 
ställde ut på rådhuset bl. a. Tidigare var det den franska värl

den man dTogs mest till men med Stockholm har sina förtjänster, Konstnäre~1 Ramhorn var elev vid 
åren har den inte alls blivit vad men samtidigt kan man inte komma konstakademin i Stockholm tiden 
den varit. Där det förr fanns prå- ifrån att det är är innestängt på nå- 1920-1925 och hade som lärare främst 

l 
mar och hästdroskor där finner man l got sätt. Det är långt ut till kon-1 professorerna Oskar Björk och· Olle 

_blanka bilar och det är inte alls tinenten. Hjortsberg. · 



Ålfiskare i Hörte: 

Bra att vara grodman 
l 

klarar jobbet lättare då 
Alfiskare Knut Sandgren i Hörte 

började för två år sedan lära sig 
den ovanliga konsten att simma som 
fisken i vattnet - han lärde upp 
sig till grodman. 

- Det är bäst att kunna den kon
zten. Det kostar 300 kr i timmen att 
hyra en dykare, och det är ju inte 
så billigt, säger han för SkD. 
Det blåser kanske 12 sekundmeter 

och havet går vitt. Det är inte en dag 
att ge sig ut och sätta ut de åter
stående ålgarnen. Så var situationen 
i går. 

- Jag har de här garnen kvar att 
sätta ut, och när det är klart har 
jag och mina kompanjoner ute sam
manlagt åtta garn. Det är stora sum
mor, då de kan värderas i 20-30.000 
kr. för var och ett. 

SOMMARALEN GAR TILL 

- Något tiotal kilogram ål brukar 

Fiskare Knut Sandgren, Hörte 

det bli som resultat nu varje morgon, 
då man går och tittar efter vad det 
blivit under natten, men det är ännu . 
inte mer än den vanliga sommarålen 
som vi har att hämta. Blankålen 
ligger nog · och trycker längre borta i 
Hanöbukten. Först fram i · oktober 
kommer den så långt som hit till Hör
te, tror Knut Sandgren. 



Skurupinformation: 
Ungdomen vill inte 
stanna i "fattighus" 

Socialdemokraterna, oppositionsparti i Skurups köping på Söder
slätt, tog den utlysta kommunala valdebatten i egna händer sedan 
ortens borgerliga partier trots att de tidigare svarat ja "hoppat av". 
Man kunde också på fredagskvällen notera en ordentlig uppslutning 
från ortsbefolkningen till det informations- och frågemöte som arl'an
gerades för att ersätta den infrusna debatten. 

Edvin Ahrling inledde kvällen med 
en redogörelse för möjligheterna i 
kommunen llriör bostadsbyggandet. 
Han påpekade att under åren 1957-
1962 (under den borgerliga regimen) 
bara byggdes sju lägenheter sam
manlagt i hela kommunen. 

- Det är en allvarlig försummelse, 
sade Ahrling, och den kräver kraft
tag för att avhjälpas nu efteråt. Vi 
är beredda att ta dessa krafttag. 

Han tog också upp de kommunala 
bostadstilläggen - en fråga som ti
digare varit eftersatt i kommunen. 

• SIMHALL 

Kommunalhus, nya- polislokaler och 
en simhall - en fråga där social
demokraterna varit pådrivande -
var andra ting som aktualiserades 

- Simhallens förverkligande är 
bland de frågor som kräver en lös
ning för att göra kommunen. mer 
attraktiv inte minst för ungdomen, 
sade hr Ahrling. 

- Alla dessa aktuella frågors ge
nomförande kan komma att kräva 
en höjning av skattedebiteringen 
förutskickade han. Detta beroende 
på att den borgerliga regimen i kö
pingen under skötseln av dess an
gelägenheter inte förutsett vad som 
skulle komma i framtiden. De har 
helt ~ndvikit att skaffa kommunen 
investeringsfonder. 

Han betecknade det läge som de 
borgerliga partierna försatt Skurup i 
som mycket ogynnsamt och nämnde 

som jämförelse att annkommunen 
Svedala har en investeringsfond på 
1,2 miljoner i år medan Skurup helt 
saknar en sådan. 

- Om vi inte utvecklar samhället 
kommer ungdomen att fly orten och 
den utvecklingen vill j ag inte vara 
med om, sade han. Ungdomen vill 
inte stanna i ett "fattighus" 
inte förmår någonting. 

• INDUSTRIALISERING 

Rektor Per Sjödin tog i sitt an
förande upp betydelsen av en ökad 
industrialisering och ökat befolk
ningsunderlag. 

- Utan en sådan utveckling har 
inte Skurup någon möjlighet att 
överleva som enskilt block ~och slip
pa dras till någon av städerna l 
närheten, sade han. 

Sjödin tog också upp möjligheter
na till en från visst håll aktualise
rad skattesänkning och betecknade 
en sådan som helt orealistisk om 
köpingens invånare inte vill avstå 
från något av vad som redan finns 
i kommunen. 

• BRÄNNHET 
J 

Han berörde också den i dubbel 
betydelse b~ännheta frågan om kö
pingens brandkår, som inte har ens 
50 procent av det brandbefäl som 
det enligt bestämmelserna skall fin
nas i en kommun av Skurups stor
lek. 

Andra frågor där högern, folkpar
tiet och centerpartiet (dominerande 
i ortens kommunala nämnder) kom 
i blåsväder togs också upp. 

Den kommunala nämnden "Ung
domens råd" som inte åstadkommit 
något därför ·•t inga sammanträden 
hållits, var den mest iögonfallande 
bristen som påvisades. 

Operasångaren Arne Hasselblad 
från Malmö stadsteater underhöll den 
talrika publiken som också ställde l intressanta frågor. 



DE 130 FÖRSTAGAlvGSVALJARNA 
AVGÖR /iRETS VAL I SKURUP 

Det för mig mest gläd
jande beslutet under m'ina 
snart fyra år som Sku
rups kommunalfullmäkti
ges ordförande var när vi 
klubbad.e det nya ålder
domshem med 58 platser, 
som b_yr inflyttningsklart 
till våren, omtalar skräd
darmästare Börje Linden 
för A r b e t e t. Ett ålder
domshem som blir grann.e 
med det nya kronikerhem 
76 platser) som i anslqt-

Skurups kommunalfullmäktigeordförande Börje Linden framför det nya ålderdomshemmet, som blir in
flyttningsklart till våren. Där bakom det nya kronikerhemmet med treläkarstation, som kan tas i bruk 

nästa månad. ning till en treläkarstation 
öppnar portarna i oktober. 
Om man sen kan få tre lä
kare redan från början 
återstår att se. 

tillägget så att det komme-r i nivå 
med vad som är praxis i socialdemo
kratiskt styrda kommuner. Bra bo
städer för åldringar och handikap
pade och en utvidgad hemvård lig
ger oc.kså inom detta fält. 

har man anledning fråga sig med 1110rra ålderdomshemmets lokaler, erfarenhetens rätt fortsätter hr Linden · Såvida vi inte 
här hjälper landsetaingeta med per

VAR LÄGGS SIMHALLEN? so:1alutrymmen för det nya läns
sjukhemmet. Det är nämligen en Under rubrrkena fritid och ut- brist som uppstår redan när hembildning änar Skurups socialdemo- met öppnas Det andra av de nuva

krater ungdomsfrågorna stor upp- i-ande ålderdomshemmen nycker bå- • I Skurups fullmäktige sitter e:1 so- märksamhet i sitt handlingsprogram. de fulkhögskola:1 och lantmannacialdemokrat ordförande men det är Man föreslår ett ungdomens råd som skolan i. Man behöver fler elevboannars borgerlig majoritet. Den är skulle samord."la ungdomsarbetet, ra- städer. 

HALL KVAR 
ARBETSKRAFTEN! 

så knapp som 13---12. För fyra år se- taeionaliseva och effektivisera. En Inom utbildningen är Skurup väl dan tog de borgerliga hem kommu- ungdomsgård och en simhall tränger framme, längre än måna större naivalet med så knapp majoritet som på, - I båda fallen kan man tänka kommuner som exempelvis Ystad för etat 30-tal röster. Skifte och då med sig Folkets hus-tomten, den del där aett jämföra på nära håll. - Vi haen enda rösts s-övervikt ha:de det vi så lä:1ge har varumässorna, me- de ture:1 att se om vårt hus i beblivit reda."l 1964, om det även då ha- nar Börje Linden. Parkeringsplat- haglig tid, konstaterar Börje Lin-, de gällt kommunalval. serna kunde läggas ut i anslutning den förnöjd . .Men än återstår myc-Jämt är det således så det förslår, till det snart invig:J.ingsklara Domus ket att uträtta även inom denna och det får man räkna med den 18 varuhus. sektor, och det får inte försummas. september. Tungan på vågen blir - För simhallen utreder dock pla- - Nu närmast måste vi snarast skafuälta~ tvivel. Skurups 130 förstagångs- nerarna en annan del av köpingen, fa· fram fler lokaler för undervisv j'are det område mella."l nya skolan och n'ingen i förskoleåldern För vad Under sådana förhållanden är det F'Tästamossen där flera allmännyt- barnen får lära sig ia de åldrarna giveet att partierna särskilt i Slkurup taiga norbyggen ges plats: kommunal- kan vara lika viktigt, ja många satsar hårt på ett program, som kan huset, polisstationen och kommun- gånger ka:1ske väl så viktigt, som aettrahera ungdomen. Om sedan öv- biblioteket. undervisningen högre upp riga partier efter valet är beredda 

1 

- Som en provisorisk, måhända l Inom åldringsvårdEm arbetar Sku-aett Hka helhjär~a~ s?m s.ocialde- permanent, ung~omsgå~d, skulle man rups s-parti hårt på en kraftig höjmokrataerna fullfolJa mtentwnerna, också kunna tanka stg nuvarande ning av det kommu."lala bostads-

~!~ 

Hand i hand går industrbs utveck
ling och bostadsbyggandeta för vill 
man ha nya industrier till en ort 
måste man också kun."la ordna bo
städer åt de anställda. Trots att 
man är mycket noga med vilka in
dustrier man får till orten har sats
ningen på = kontinuerlig ärrdustri
etablering i Skurup slagit väl ut. l 
Skurup har också något än så länge 
så sällsynt som ett kommunalt in
vesteringsbolag, Ett särskilt öga 
måste hållas på de:1 arbetskraft som 
bor kvar i köpingen men har sin ut
komst på annat håll. Det är arbets
kraft som måste ges jobb i Skurup, 
annars flyttar man så fort hostad 
kan ordnas på nuvarande arbetsor
ten om det nu är Malmö, Trelleborg 
eller Y stad. 

- Ett ökate bostadsbyggande har 
inte bara det goda med sig att 
minska bostadskön, f n cirka 200 lä
genhetssökande i Skurup, .säger Bör
je Lbden. - Den ger oc!kså full sYs
selsättning åt byggnadsarbetarna. 

För att undvika ryckigheter i ut
-----:.,debiteringen föreslås i Skurups s

program en kontinuerlig s !k rullan
de femårspla:1 för större kapital
-krävande utgifter som nya kom
munalhuset, po1ishuset, simhallen, 
brandstationen eller va:d deet nu kan 
bli. 

FöRVALTA FöRTROENDET! 
Sist talar vi något om det 

kommu."lblocket Börje Linden fin
ner det märkligt att Gärdslöv och 
önnarp tillfördes Trelleborg. - Det 
är i varje fall etat par orter söm all
tid har varit orienterade åt Skurup 
och kommer ~ortsätta att vara det. 

Linden trycker på vikten av att 
Skurup motsvarar förtroendeta att 
ha blivit utsett till centralort. - Det 
är ett förtal'Oende som måste för
valtas, an:1ars kan det hända att det 
inte blir något Sikurupsblock, sär
skilt som folkmängden för vår del 
inte är ett starkt argument. Jag har 
själv hört inrikesministern säga att 
blockindebingen visserligen är 
klubbad men de centralorter som 
inte helhjärtat engagerar sig för 
uppgiften :kan ställas under pröv
ning, 



skattehöjning på 5 kr 
för simhall i Skurup 

borde finnas på kommunalkontoret 
men som nu finns hos styrelseord
förandena i de kommunala nämn-

Kommunalskatten i Skurups kom- soner, inleddes me datt ordföranden 
mun måste höjas till över 23 kronor i arbetarkommunen Kjell Jönson 
om vi skall ha en simhall, sade presenterade föredragshållama och 
socialdemokraterna vid det informa- programmet varefter herr Edvin 
tiansmöte som man på fredagen höll Ahrling redogjorde för en del av det dema. Edvin Ahrling redogjorde :så 
i stället för den planerade deb~en. politiska handlingsprogram man pre- för den ekonomiska situation som 
En simhall är bara hälften så dyr senterade. Herr Per Sjödin fortsatte Skurup i dag befinner sig i och om-
om vi debiterar den direkt på skatte- så med att under en dryg kvart .. . 
betalarna än om vi skall låna upp redogöra de övriga frågorria och kri- talade att de som tänkt s1g en skat
pengarna, varför vi föredrager det tiserade starkt de borgerligas (främst .telättnad nog räknar fel. Skatten 
förstnämnda, sade en av frågebesva- c.~nte':'l'artiets och folkpartiets) hand- måste höjas kraftigt om vi skall få 
ra rna i de socialdemokratiska leden. laggrung av de kommunala frågorna. · tt b 1 t på h ... d k 

Iuformationsmötet som dragit Han sade sig bland annat sakna en tgenom e es u OJ a ommu-
:riiy'Cket litet folk, knappt 150 per- mängd kommunala protokoll, som nala bostadstillägg och byggandet av 

· -- en simhall här, sade han. I dag är 
skatten 18 kronor. Det kommunala 

Il Il 
bostadsbidraget till köpingens pen-

s l( U R U P 
. sionärer gör en höjning med 24 öre 

. och simhallen kostar oss 3 kronor 
per f!kattekrona. Landstinget kom-

1...----------------------------~ mer att höja sin skatt med 1.50 kro. nor, vaiför en höjning upp till 23 

Knattefotbollen 
har nu startat 
Arets roligaste fotbollstävling ut

kämpas just nu på Skurups idrotts
plats. Måndags- och torsdagskvällar 
samlas där ett 60-tal pojkar i åldern 
9-14 år för att tävla i Skurups AIF:s 
knatteturnering. Pojkarna är uppde
lade i sex lag och stämningen är hög 
såväl på som utanför plan. 

Tabellen har följande utseende: 

Sven 
Göte 
Kenneth 
Ulf 
Robin 
Olle 

3 2 o l 7-3 4 
32015-24 
3 l 2 o 3-2- 4 
31115-63 
31026-92 
30122-61 

Trafiktillstånden. 

kronor inte får vara allt för främ-
Skurups Röda Kors-krets mande, menade man vidare, även om 

startar på måndag il. 14.30 i Försam- man i_nte i direkta ord sade det. 
lingshemmet sina arbetsmöten. Väy- R;ev1sorernas avgång oro3:~e. också 
lärarinnan Gertrud Möller kommer soc1aldemokra~~ma. . Per SJodi.~ på
att kåsera och demonstrera över äm- peka.~e att nar reVJsoren:a lam?ar 
het· "I mina textila gömmor" Kret- ett foretag, oberoende av v1lket fore
sen~ ordf. fru Knutsson m~ddelar tag ~~t gäller, d~ är det hög tid ~tt 
vidare att alla intresserade hälsas dra oro.nen åt s1g. Sås~m ver_kstal
välkomna till arbetsmötet, även nya land~ 1 kommunens mdustnkom
medlemmar. Röda~Korskretsen kom- mitte utlovade han också at~ . stor~ 
mer på valsöndagen tillsammans med saker snart kommer .att handa 1 
scouterna i Skurup att ta upp val- kommunen. Va~. detta gäller och hur 
kollekt vid vallokalerna till de han- ~ånga som bera!rnas beredas a,~b~_te , 
dicapade. Den 4 oktober kommer VIll~ han dock . m~e .~la om:. !:3ast . 
man att anordna sina traditionella a~~ mte ropa heJ f~rran man ar over 
mannekänguppvisning på Lantbruks- backen denn gång , var hans replik. 
skolan med medverkan från Valde;x, S~~ återkommer på måndag med 
Chic och Malmströms u~!orligare referat om de frågor som 

· ställdes och bsvarades av de båda 
Trunnerups skytteförening socialdemokraterna på ett tämligen 

slätstruket informationsmöte, där de 
har tävlat om Ställningspriset med flesta ansikterna tillhörde den vän-
följande resultat: stra sidan av köpingens väljarkår. 

l. Karl E. Persson 116 p., 2. Gun-, ---
!'!ar Månsson 114, 3. Bertil Anders
son 106, 4. HenningPe rs.soJ?. 105, 5. Nordt•le hulturlond. I början 
Jan Nilsson 101. . av oktober kommer de nordiska län

Slutlig segrare blev Gunriar MAns ... dernas' undervisningsministrar att un-
son med 210 p. derteckna ett avtal om en Nordisk 

Regeringen har avslagit de besvär Utsla.~i_ngstävl~ i stående blev en kulturfond, som därefter vänta& få 
som anförts av Malmöhus läns last- hård tävling med många som måste årliga tillskott från regeringarna på 
trafikbilägareförening, Malmö, över särskilja vid lika poäng. Som slutlig sammanlagt 3 milj danska kronor. 
att chaufför Sven Olle Jönsson, V. segrare stod Bertil A!lder~son som E'ormellt träder fonden i verksamhet 
Vemmenhög, Skurup, fått tillstånd hela tiden ... skötte sig felfritt, men från den l januari 1967 men redan 
till beställningstrafik för en lastbilläven Egon Jönsson bör nämnas för under detta år har den förfogat över 
stationerad i Vemmenhögs kommun. en bra insats. 600 000· danska kr. 

Gerda W ahlqvist 

- 70 k fyller den 10 september 
fru Gerda Wahlqvist Sandåkra 29 · 
Skurup. J 



Årets sista campare 
vid Ringsmarken 

Paret Hugo och Inga-Lill Jönsson håller här på att packa ned sill tält 
som stått uppe sedan före midsommaren. 

Arest sista campare vid Bings
marken var skurupsparet Hugo 
och Inga-Lill Jönsson. Under hel
gen tog man dock ned sitt tält och 
flyttade hem till Skurup igen. 
Jönssons har tältat vid Bingsmar-

ken sedan före midsommaren och 
har under dessa månader lärt känna 
många glada "grannar" från när och 
fjärran. De senaste två veckorna har 

dock varit ensamma och då mister 
campinglivet en del av sin tjusning. 
Det börjar dessutom bli alltför kallt 
på nätterna och nu är tältet ned
packat till nästa sommar. Att bo i 
husvagn är ingenting som hägrar 
för skurupsparet. Det är lika kallt 
i en sådan som i ett tält, menar man 
och dessutom är det större utrym
me i ett tält. Nej skall man campa 
skall det ske med tält, anser man. 





, 

Klara Andersson samlar på allt från gamla · skridskor till smörtinor. 

Hon sam-lar på allt 
Det har blivit kärva ti- Priserna har blivit helt an· nas" skull. Ett besök hos 

der. Så även för samlare. 
Fråga t. ex. Klara i Slim
minge. Hon har samlat utan 
begränsning i mer än fem
tio år. Aldrig har hon sålt 
någon av sina rariteter - 
men heller inte köpt något 
nytt på de senaste fem åren. 

norlunda, tycker hon. 
Klara Andersson är inte 

bara känd ·som notori~k 

samlare. Hon har också ett 
välbesökt spettkaksbageri. 
Inte ens hon själv vet om 
folk besöker henne för 
samlingamas eller "kagor· 

Klara 'innebär nämligen 
' 

alltid bådadera: först en - . 
' ' . 

grundlig titt på ålla- de 

rariteter hon samlat genom 

åren och sedan kaffe med 

spettkaksdopp. 

- SISTA SIDAN-



Nu hlåseJ• det upp till ny stoJ•JD i Sku1·np 
' 

Nämnd höll två sammanträden på sex år 

Offentliga handlingar i "privata arkiv" 
Nu blåser det kring Skumps köping i Skåne igen. Den här gången är det en rad märkliga förhållanden i samhället, som dras utfp l en 

1krlvelse till länsstyrelsen i Malmöhus Jän av Skånes socialdemokratiska ungdomsdistrikt. 

• l köpingen finns en kommunal nämnd - · "Ungdomens råd" - som inte sammanträtt mer än en enda gång under vardera av senaste två 

fullmäktigeperioder de fungerat. SSU ifrågasätter om detta är riktigt och om det kan vara i överensstämmelse med de bestämmelser som 

anre• l kommunallagen. 

• Kommunens brandkår har inte det brandbefäl som en ort av denna storlek skall ha. Det är en säkerhetsrisk hävdar SSU och kräver en 

inspektion av föl'håi.andena i köpingen av länsbrandinspektören. 

• Protokollen från en rad nämnder och styrelser finns inte tillgängliga för allmänheten på det sätt som kommunallagen föreskrtver i kapitlet 

om offentlighetsprincipen. Kommunala revisorer har påpekat detta men någon förändring har inte skett. SSU gör länsstyrelsen uppmärksam 

på förhållandet. 

- Förhållandet med Ungdt>mens inte från den borgerliga regimens si- nallagen om hur ofta en kommunal ter meningsskiljaktigheter i fråga om 

räd är helt orimligt och avsikten kan da i kommunen har Just att investera nämnd och styrelse ska sammanträda alarmering avgick ortens vice bra.nd

lnte V!ll'& att den av kommunalfull- i saker som gör samhället t~evligare så kan inte avsikten vara att det ska chef - den ende som hade utbild

mäktige parlamentariskt valda kom- .nte minst för ungdomen. Samman- gå till så här. ning för sin uppgift. Han har inte er

JI!.Utulla nämnden inte ska samman- träden ska hållas så att alla represen- - Vad som är gjort i Ungdomens satts och dessutom finns endast två 

träda, läger SSU-ombud~nnen Jan 

1 

tanter l nämnden har möjlighet att råd har förresten ingen i S·kmup haft brandförmän mot de föreskrivna fyra 

Svärd. Så nonchalant tår man inte göra, sin röst hörd. Å ven om det tinns någon möjlighet att få klarhet i. Pro- för en ort av Skurups storlek. 

vara mot ungdomarna även om man m~et litet detaljerat sagt l kommu- tokollet - som alltså i det häl· fallet Ungdomens råds ordförande lant-

~1-cl-
/).,- J 

-66 

1inte innehåller något av värde - brukare Gunnar Hansson (cp) säger 
finns .nte tillgängligt för. allmänhe- i en kommentar till A r b e t e t: 
ten utan uppges förvaras hemma ho~ - Vi har inte några frågor om 
någon av nämndsledamöterna. Detta ungdomen vi har problem med. Vi 
strider mot vad som sägs om allmän- talas vid och dryftar frågor när vi 
na handlingars offentlighet i tryck- möts. Vi höll ett sammanträde l 
f·rihetsordningen, säger Svärd. mars 1S60 och ett i mars 1964. 

- Där står det att "handlingar bör - Det som ska göras faller ju på 
i så liten utsträckning som möjligt organisationerna själva. 
förvaras i enskild persons bost<~d". - När det gäller protoltailens för-

- Vidare står det att 'alla hand- varing så känner jag inte till att det 
Jingar som inte krävs i det löpand~ stod så i lagen. De har alltid förva
arbetet förvaras lämpl.gen i kommu- rats så här och så är det väl också 
nalhus eller annan lw.mmunal lokal". för några andra kommunala nämnder 
Handlingarna ska vidare enligt lagen i köpingen. 
törvaras brandsäkert. Kommunalfullmäktiges ordförande 

- Nu är inte Ungdomens l'åds pro- Börje Linden (socialdemokrat trots 
tokoll de enda som inte finns till- att fullmäktige har en borgerlig ma
gängliga. Ytterligare ett antal nämn- joritet med 13--12) säger till A r b e
ders protokoll går inte att få tillgång t e t: 
till för allmänhet~n . Och underligt - Vilka protokoll som Inte nnns 
nog verkar det vara de protokoll som tlllgängliga utan förvaras på annat 
innehåller de mest kontroversiella sätt kan jag inte på rak arm säga. 
frågorna. · Det var dock en av de frågor som 

- Vi gör länstyrelsen uppmärksam kommunens . revisorer . påpekade in
på. detta fÖr att få en rättelse till n'an ie avgick ' j !Xirjan av SOminB

stånd utan att behöva anmäla frågan ren l den bekanta skolst.lden, som 
till justitieombudsmannen som ahnars senare ledde till JO-anmälan. 
har att handJägga bland anriat så'dana FOTNOT: En an,mälan till justltle-
ärenden. ombudsmannen o~h ett överklagande 

l 
Den tredje trågan i skrivelsen gäl-~ hos länsstyrelsen som båda gäller • 

ler brandkåren som SSU inte anser kommunala förhållanden l Skurup 
uppfylla de krav man kan ställa. Ef- behandlas för närvarande. 



Folkhögskolestart 1 Skurup 

Skurups folkhögskola har startat sitt läsår 1965-67 med upprop. Tjä.ftlltei 

- förordnade rektor pol mag Börje Norrman hälsade de drygt 100 nv&: 

eleverna välkomna till skolaan och presenterade skolan och de38 ver~...
samhet. På bilden tar husmor Anna-Birgit Larsson emot eleve1'114 K4~fl' 
Andre, Malmö, Ann-Christin. Bergström, Malmö, och :Aina Olof•een, 

Liatorp. 

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

F olkhögsliolestart • 
l Skurup 

Rekfor Börje Norrman prickar av eleverna Karin Andre, Malmö, Ann
Chrisfin Bergström, Malmö, och Aina Olofsson, Liatorp, på skollrappan. 

* &kumps folkhögskola startade l * De olika kurserna är fem till 
på måndagen läsåret 1966-67. Tjäns- antalet och första årskursen linje A 
teförordnande rekltor pol. mag. Bör- (teoreti"'k linje) har sam1a.Jt ett 30-
je Norrman hälsade de d-rygt 100 tal elev-er. Linje B (pra!ktisk-teore
eleverna välk·omna till skolan och tisk l'inje) har sex elever och kom
presenterade skolan och dess verk- pl'e·tterings1injen har ett 20-tal ele
samhet. Till det nya verksamhets- ver. Av de som tidigare gått på sko
året har skolan fått tre nya lärare. lan har 28 anmält sig till andra års
Det är na.turvetaren K.-0. Åkerlind kursen och 30 elever till den tredje 
f.rån Ystad, textmärare Bi.rgit Hans- årskursen. Eleverna kommer från 
son från Malmö och sånglärare hela lamdet och drygt en tredjedel 

1Dusten Q•tosson :firån Arlöv. är inte från Skåne. 



Stiftelsen . Skurupshem 
Östergård e.fter Fridh 

När Fl'idhemsomrädet färdig- talet men sedan dess har stiftelsen 
ställts är det qags att börja bygga · byg.gt de flesta av köpingens ny
'vldare på östergårdsområdet om- byggen. VQ kan mycket väl vara 
talar ordföranden i stiftelsen Sku- med och konkurrera med priserna 
rupshem, advokat G u n n a r i branschen och fördelen med stif
G o t t f rr k e s, som stå som andra telsebus är att hyrorna i ett sådant 
namn på Centerpartiets två val- hus blir lägre än i ett hus byggt 
sedlar i Skurup. av någon kommersiell firma som v,ill 

ha viru>t. 
O Stiftelsen Slkurupshem har bliv1t 
en arbetstyngd nämnd, varför jag O Gunnar Gottfries har var1t le
inte åtagi·t mig andra uppdrag i kom- darnot av stiLtelsen Skurupshem i 
mimen, fortsätter han. Det gick myc- drygt 10 år och dess ordförande se
ket långaamrt de försia • åren av 50- dan 1961, så han vet vad han talar 

bygger vidare 
emsområdet ... 

från och med den l juli i år höjt l i SkwrUJP och samfrJ.ället måste satsa 
hyrorn~. på de ä1dr~ Jlasti~heterna. mer P_,å att få bort flockmentali.teten 
petta ar en• naturhg _åtgard som och fa ungdol!larna att stå på eg
aven rJksdagen subventionerat. Bo- na ben. Jag ar myetket intresserad 
stadskön i Skurup i dag ligger om- av ungdomsfråeor och har medlems
k;-mg 200, men denna siffra är miss- skap i Skurups AlF:s suppor
V;LSande, då fler:talet av de bostads- tevk1ubb. Min mening är att inte va
sokand~ har l~genheter, men vill ra med .. i fler organisationer och sty
f~ytta till en storre eller modernare re1ser an man hinner med att göra 
lage~et. H';lr ~ånga det är som någonting positivt där man har med
~gentl~gen ar 1 behov av bostad lemsskap, slutar så advdkat Gunnar 
ar svart att säga. Pen.sionärslägen- Gottfries. 
heter och lägenheter för de handi
kappade byg•ger vi på di·reffitiv av 
•!rommunen och har hittills fyllt de 
•Krav man ställt. Pensionärslgenhe
terna visar dock en tendens att bli 
större. Man vill i dag o:iita ha två
·rummare i stället för 'som förr - en
rumslägenheter. 

O Valet tror han blir en stor bor
gerli-g Jlramgång i Skurup. Social
demokraterJ?.~ sätt att försöka ;pis
ka upp stndigheter k·ring varje li
t en frå·ga kommer att misslyckas 
OC'h många väljare kommer att frår{ 
s?Cia.ldem_okraternas hQgel'sida söka 
s1g trll !llllttensam·veMan och Center
par.tiet. 

om. I kommunalfullmäktige har han 
suttit sedan 1959, och är en av de 
skickligaste dabettörerna inom bor
gerligheten. Visst har vi kredi·tsvå
righeter, men det har alla bygg
nadsföretag i dag. Svårigheterna är 
inte att få byggnadskredi tiv för att 
täetka byggandet, utan att klam av
lyJiten av lånen. Skurups kommun 
har hjälpt oss i nödsttuationer, sä
ger han . vidare. 

O För att ej hy-rorna i de nyare 
husen skall bli allt för höga, har vi , 

O Ungdomsproblemet i landet är 
stort. Naturligtv1s finns den även ,,--- M.S. Advokat Gunnar Gottfries Skurup 



A v loppsfrågan 
måste lösas -

Skurup 
CP-krav 

• 
l 

· VI MASTE satsa på trygghet, frihet och rättvisa·, anser en av Cen
terpartiets kal!ljl.idater i Skurup. Det är lantbrukare Torsten Hansson, 
som toppar de båda center listorna, s om för SkD omtalar att Center
partiet i Skurup de närmaste fyraårsperioden kommer att med kraft 
ta itu med stora miserabla förhållanden i kommunen. Det är fram
förallt utkaf!terna som drabbats. 

l 
A VLOPP~RAGAN i Skurups by Skatten i köpingen måste hållas i en 

och på Skurup nr 20 har inte lösts rimlig nivå till grannkommunernas 
och i Dalaled och K~shögsområdet skatt, så att en kommande samman-

I
ligger de sanitära oehoven långt ef- slagning kan komma til:l stånd. Sam
ter själva centrum av köpingen. hället bör få utvecklas i normal takt 

Kyrkogårdsjakt på 
biltjuv i Y siad 

En malmöbo misslyckades kapitalt 
med att söka stjäla en bil i går kväll 
i Ystad. 

stöldförsöket skedde på parke-
ingsplatsen utanför Bongs fabriker 

ocn upptäcktes av ägaren. Tjuven 
~n spe tog sin tillflykt till nya kyr
kogården i grannskapet, men jakten 
efter honom -,.. i den deltog ägaren 
pch fyra polismän - slutade med 
att malmöbon kunde föras till polis

tionen i Y stad. 

DM-handboll i Ystad 
Div. IV-laget Ystads HP bjöd fint 
otstånd i måndagens DM-handboll 

mot IFK Ystad. Det blev visserligen 
förlust med hela 13-22, men första 
~erioden och en bit in på den andra 
,rängde YHP med och det var först 
· slutspurten IFK kunde dra ifrån. 

Målgörare. IFK ·Ystad: Leif Borg
ström 9, Jan Herrlund 4, Hans Ho1st 
S, Sten Larsson 2, Rolf Toren 2, Arne 

ordqvist l och Lars ~on l. 
iYHP: B. Larsson 6, Ake Olsson 4, 
B. Sernert 2, T. Karlsson l . 

Lantbrukare Torsten Hansson 
. Skurup 

och man måste undvåka att göra ror
hastade beslut om stora invester.ing
ar, som kan stjälpa kommunenseko
nomi. 

BOSTADSKVO'l1EN kommunen 
tilldelats måste man ta vara på, 
nytt kommunalhus, polishus och en 
ny brandstation är målen under när
maste fyra-årsperioden. För ungdo
men vill man bygga nya fritidsan
l&.ggningar i form av ishockeyrink, 
tennisbanor m.m. Torsten Hansson 
tror på Skurup som en attraktiv 
centralort i Vemmenhögsbygden med 
den service folk i dag begär. 4Ua 
kommunmedborgare skall känna att 
de tillhör vår kommun och ingen får 
känna sig åsidosatt, oberoende av 
bostadsläge eller ställning. 

SKURUP 

1\... 

Centerpartiets Valbyrå 
Skånska Dagbladets kontor, tel. 404 45, el. 415 3D 

Torsten Hansson Nr 16 Skurup, tel. 402 04,. 

Gunnar Hansson Ägnsro, tel. 402 34. 

Hugo Månsson Elinelund, tel. 40110. 

John H. Jönsson Askliden, tel. 401 61. 

Hugo Lönnhorn L. Nellevad, tel. 45130. 

Henning Hansson ij:assle-Bösarp, tel. 410 40. 

Bilskjutsar till vallokalerna ombesörjes 

Ring ovanstående· tel.nr. Klipp annonsen 

J 
\)\ 



Cp:s valbyrå • 
l 

Elisabeth och Gunnar Engström expedierar valsedlar till Center.väljare 

Centerpartiets valbyrå i Skurup är. liksom under tidigare år förlagd 
till Skänskl! Dagbladets central p ä Kyrkogata:u. Föreståndare Gun
nar Engström med frun Elisabeth k oromer att lämna ut valsedlar och 
valbroschyrer till de skurupsbor so m är intresserade. Valbyrån är 
öppen vardagar mändag - freda g kl. 9 - 18, på lördag 9 -:-- 13 
och på sö111dagn (valdagen) under tiden 9 - 11. 

De som har svårigheter att ta sig till vallokalen på söndagen kan 
ringa · någon av nedanstäende tele fonnummer ·så hjälper Center
partiet dem med valskjuts: 40445, 415 3!1, 40204, 140234, 40110, 40161, 45130 
eller 41040. · 

Man tillhandahäller dessutom valkuvert för äkta makar och post
röstande, landstingsvalsedlar och hjälper till med äkta-make-försän
delserna. 

5 ~0 , nj~ 

Inför stor publik av idel damfrisörer rättar här kvällens demonstra
tris damfrisörmästare Siv Petersson Malmö till lockarna i den 
f?·anska frisyr hon lagt på kollegan från Skurup, f;ru Gudrun Sm·
nert. Den tyska höstfrisy?·en bärs av fru Britt Mattsson Ystad. 

sydöstskånska 'damfrisörer 
såg höstens modefrisy-rer 

De tyska och parisiska colffeurernas . modefrisyrer för hösten nådde i 
går kväll Ystad, där de sydöstskånska damfrisörmästarna tlillsammans 
med biträden och elever samlats för att anamma nyheterna vid frisyr
modevisning på Coninental. Damfrisörmästare fru Hi!dur Halling, ordf . 

. i avd. 3 c d, hälsade välkommen och överlämnade därefter ord och hand
ling åt konsulent Siv Petersson från Svenska frisörföreningen Malmö, 
som -kreerade den franska Feminite och den tyska Ariella på kvällens 
hårmannekänger. 

- Gemensam nämnare för den tys-,lopp, då damfrisörmäs0re _Siv Peters:. 
ka och franska frisyren är att den son arbetade fram de fard.iga resulta-
är kort, lätt och luftig, berättade fru te~. en paus fick publiken se nya 
Petersson, men i övrigt skiljer sig praktiska rockar som bars av ett par 
frisyrerna märkbart från · varandra. mannekänger, och som avslutning på 

Den franska Feminite är helt sym- frisyrmodekvällen defilerade manne-
kängerna förbi borden, varefter fru metrisk och ska helst lämna pannan Hildur Halling tackade och över-

fri, liksom hårfästet. Den tas upp i lämnade blommor. 
viss vidd vid sidorna och dras uppåt ~==============:__ 
utåt i luftiga lockar. Den kan· be-
tecknas som pretentiös och gör kvin
nan flott och elegamt. 

_,., 

Den tyska Al'lielle är däremot 
osymmetrisk, mjuk och kvinnlig och 
kanske mest lämpad för den yngre 
pubLiken, även om den är lätt att 
v.ariera. 

Väsentllit för båda frisyrerna är 
klippningen. Dessutom fordras en lätt 
permanent, eftersom de svenska 
kvinnornas hår är så mjukt och fint. 

Hur de nya frisyrerna ter sig i oli
ka moment, klippta, upprullade och 
utkammade visades under kvällens 

DJ 
l 

t! l . Ci 



Satsa mer på kursverksamhet 
för pensionärer - CI\.F -krav 

Det måste vara en kommunal an- upprustning av denna verksamhet, 
gelligenhet att hjälpa de äldre med skulle hon se med tillfr.edsställelse. 
fritidssysselsättningen, säger fru 
A d i n a H a n s s o n - i Skurup. 
Fru Hansson är en av Centerpar
.tiets kandidater till årets fullmäk
tigeval och har under många år 
ägnat sin fritid åt att på olika 
sätt se till att kommunens pen
sionärer får den glädje och kam-
ratanda so;::t kursverksamhet~!& kan 
ge. Hon är vice ordförande i Cen-

O Då hon sedan många år tillbaka 
visat ett stoil"t intresse för den kom
munala verksambeten får hon anses 
som väl skickad att ta ansvar för 
kommune~ angelägenheter. 

terns kvinnoförbunds Slmrup-av- /) 

~tt organisera fritidskurser för de 7 delning och har bl.a. där varit med s; J! 
aldre. . l 

O Naturligtvis är hennes intresse 
för kontakten mellan hem och kyrka 
mycket stor och då hon sitter med 
i kyrkofullmäktige har hon på ett 
utmärkts sätt kunnat följa denna 
fråga. Bland socialfrågorna som in
tresserar henne ligger också barn
daghemsverksambeten. Denna anser 
hon vara för liten och måste utökas 
så att de kvinnor som i dag vill 
arbeta i förvärvslivet kan ges till-
fälle till detta, men ändå tryggt 

Fru Adina Hansson, Skurup 
kunna veta att deras barn tages om 
hand på bästa sätt. En fortgående 

Trafikdöden har minskat 
Bilen är ett mordvapen i händer

na på dem som använder fordonet 
på fel sätt, sade överstelöjtnant 
Gustav Hjel.mshidt från NTF vid 
ett informationsmöte med Skurups 
MHF-avdelnlng på Svaneholm på 
onsdagskvällen. Han fortsatte med 
att säga att for.dQn:et däremot vid 
rätt användning var till en mycket 
stor hjälp i samhället. överstelöjt
nant Hjelmstedt talade vidare om 
säkrare la,ndsvägskörning, säkr·are 
mörkerkörning och visade genom 
statestik vad en olycka i dag kostar 
den enskilde och staten. Glädjande 
nog ligger Vi i år 5-6 procent läg
re 1 allltalet dödsolyckor, än vid 
samma tid förra året. 
N u är inte året slut än, men 

den är klar, och jag tror detta be-

l 
ror på större upplysning genom mass
media, föreningsverksamhet inte 
minst bland motororganisationerna. 

överstelöjtnant Hjelmstedt redo-
gjoroe så för en undersökning 
gjort om vad en sekunds uuc<>c>~n•"' 
samhet i trafiken kan kosta. 
derna vid undersökningen var en bil
förare med en årsinkomst på 22.200 
kr. 30 år, gift med 4 minderåriga , 
barn, som bebor en 3-rummare i en MHF-ordföranden Åke Pe·rsson och Kjell Isaksson (kursledare) disku-
kommun med en skattekrona på 16 lerar trafiksäkerhel med överstelöjtnant Gustav Hjelmsledt vid infor-
kr. Bilen är halvförsäkrad och värd millionsmötet i Skurup på onsdagskvällen. 
6.000 kr. En dag råkar han ut för en 
singel?.lycka och köra av vägen mot/ varför den reella för1usten för bilfö- socialvårdsbidrag och skattebortfall 
ett trad, varefter han får vårdas 6 raren blir 8.260 kr, Staten förlorar 3.240 kr. 
månader på ett s~_ukhus. Fö·raren bi_ir genom att betala sjukpenning 5.400 Hela olyckan kostar således för bil
helt arbetso·formogen under ett ar .. .. .. .. . föraren, staten konununen och lands
och är en skicklig specialarbetare på kr for forsta halvåret nar foraren hg- tinget til1sa~an 46.950 kr. Natur
ett större företag. ger på sjukhus och ytterligare 5.400. ligtvis har man här inte kostnads-

kr under nästa halvår, då föraren är beräknat de plågor och lidanden som 
Föraren förlorar följande: sjukskriven. Därtill tillkommer skat- föraren åsamkat sig och sin familj 

• Minskad arbe~sförtjä~t under ett tebortfall, avgifter m. m. på tillsam- och ä~.då kommer summan upp så 
ar 22.200 kr. B1lens varde 6.000 kr. mans 3.590 kr varför statens hela för- pass hogt, fortsatte HJelmstedrt. 

Han får genom sjukpenning, social- lust blir 14.390 kr. V; har mängder av sådana olyckor 
vård och skatter ett bidrag på 16.940 1• 1 vårt land dagligen och här finns en 
kr och förlorar under detta år således LANDSTINGET F,öRLORAR 20.16~ stor möjlighet att hela vårt lands 
hela 11.260 kr. Från denna summa kr 1 SJUkhusko:;tnacl.er och 90{} kr l/ befolkning hjälps åt att minska des
kan man sedan dra inbesparade bil- skattebortfall, tillsammans 21.600 kr. sa olyckor, som kostar så mycket 
kostnader under året med 3.000 kr, KOMMUNEN Fö LORAR genom pengar. 





Torsdagen 15 se: 

Stjel-neholms slott 
nu pensionat- en gång 
plats för familjedrama 

. Text: ROLF J9HNZON - Bild: HANS SERNERT 

I trakten av Skurup ligger ett sägenomspunnet slott- Stjer~eholm. Av det gam
la slottet finns idag endast kvar en sten mur ute på en ö i en liten sjö och i stället 
har man 1901 byggt en ny huvudbyggnad som numera bebos av friherrinnan Lizzie 
von Schwerin med syster och moder. Dessa driver en pensionatrörelse och har un
der årens lopp haft besök av åtskilliga l. 000-tals gäster från när och fjärran. Om 
slottet finns en folksägen som säkerligen ligger långt tillbaka i tiden. 

O På denna gård, berättas det, bod- sen !kallades Jungfrukällorna. Dessa moder, hjälpas åt att förse de gäster 
de för långa tider sedan, en sträng källor finns kvar i marken mellan som söker si.g tilJ. slottet med god 
herreman med sin fru; de hade en- Stjerneholm och Saritslöv. dansk mat i en hemtrevlig och ge-
dast tvenne barn, tv<illingar om tre my.tli•g miljö. Många av .gästerna har 
år. T~aikten därom~l'ing var Hksom O Efter dessa svåra olyckor tyck- uppskattat de goda specialiteerna 
på filera andra · platser i Skåne gan- <te man aJtt försynen straffat de stac- man så .gärna bjuder på, oavsett om 
ska skogsbevuxen. En vacker som- kars föntvivlade förilldraJrna tillräck- man äter middag där eller enbart 
mardag, då vårdarinnan var ute med 1igt. Deras djupa sor.g väckte med- dricker !kaffe och bland alla vackra 
bamen, blev hon över.fallen av stig- Udande hos ailla: men ödet hade än- hälsn~ngar i gästboken ihittar vi föl
män, som bo!'trövade båda barnen. nu en bitter ikalik förvarad åt dem, jande verser, ne~räntade av enför
.Merkommen till föräldrarna berät- som de också kort tid efteråt måste tjust gäst: 

Stjerneholms siQtt så som det i dag möter de gäster som söker sig dit. 

• 



Schwerin och systersonen Roberl Harleox ·p.§ väg 
boks·kogen med Jungfrukällan. 

Friherrinnan ·· Lizzie von Schwerin och systern In a Ju h ler · diskuterar 
dagens matsedel. 



tade hon olycikan och ant gjorde& l tömma i botten. Efter ett par års 
för att fånga in st1g:männen, men förl~. då alla arterspaningar ~·ter 
föngäves. Alla spaningar var frUkt- mördarna var fåiänga, i·ntfann si>g 
lösa och misstankar mot vårdarin- två ikringvanrande ik.rämare på 
nan att hon genom vårdslöshet bragt gården, och uiibj öd sina varor t ill 
barnen om livet började göra sig salu. 
gäHande. På den tiden rådde egen- Herrskapet, nedtrycikt a<V oor.g, vil
domsheNen över sina underlydandes ~e varken se eYer iköpa något, men 
liv, eller som det kaRades "!:lätt över tjänarna besåg med :ny.fikenhet det 
bondens hals och hand". Vårdal'lin- uppdulkade k.ramet. Sh.11t1i.gen li,tom
nan blev- således dömd och wtan vi- mer, med. blekt oDh vanställt an.9ik
dare avrättaid. te, en gammal tjänare upp till sin 

Några år efteråt välsignades fa- herre, och berättar att ibland krä
miljen med i'V'enne döttrar, vilket bi- marnas g:rannlålter, fanns ett smycike 
drog till att lindra den svå:ra sor- som han kände i·gen. Det var samma 
gen efter de förlorade sönerna. armring, som den ena av döttrarna 

burit den morgonen då hon blev 
O En juLidagsmorgon skulle samt- möndad- tillsammans med. sin syster. 
liga herrskapen bege sig till otte- 0 Med all anledning trodde man 
så-ngen i Sar1tslöv, nå•gra kilometer sig sålunda ha fått tag i !banemän-
från Stjerneholm, som vid den ti- nen. I all tysthet väpnades gårdens 
den 'Var Stjerneholms sookenikyrka. fo1k, vHka anförda av h'I.ISbonden 
FöräldTarna ~ed stora vägen (vagna!l' störtal;le in i bol'lghuset till. :främling-

arna. Dessa, som trodde sig röjda, 
var ännu okända), men döttrarna började genast en strid på liv och 
utba:d sig att i. den vacdtra ;månikla- död. Den ene av dem föll strax. 
x:a mongonen få gå en genväg ge- Den andre kämpade mot själva her
nom skogen. Alla var de prydda i remannen, stred länge men föll slut-

ligen dödligt så!l'ad, sedan han dock 
sina bästa heLgdagskläder och med- först gett slottsherren banesål!'et. 
'förde vad de ämnade offra 1Jill präs- Vid den undersökning som före
ten. Ottesången började, men den på- togs på honom och med ledning av 
började andakten stördes hos föräld- ett födelsemärke den först fallne bar 
rama, ty de vände ofta sina ögon på sitt bröst, upptäcktes då att de 
mot ikynkdörren utan att finna sina båda krämarna va-r de av stigman
älskade döttrar. Efter ottesångens en bortrövade tvillingarna, som nu 
slut tog föräldrarna hemvägen ge- först mördat si-na systratr, sedan sin 
nom skogen och fann med fasa sina fader och s1utligen fal!lilt för dennes 
båda döttra!l' Hggande mördade och hand. 
utplundrade på gångstigen. Deras 
sol'lg var obesk-rivlig. Även nu spa- DEN. ENA KALLAN KVAR 
nade man fÖI!'gäves efter banemän- 0 SJcl) gjorde ett besök på slottet 
nen. På det stä:Ye där döttral'lna mör- och vandrade utmed den skogsti.g 
dades upprann tvenne ikällor, ' som som fontfatrande leder tiR Saritslöv. 
till minnet av den grymma händel- Där ihittades en av de båda Jung-

:frukä11orna, vackert inbäddad i en 
tät bokskog. V ar den andra källan 
var, ty den ser ut att nu ha för
svunnit, vet man inte !l'ikUgt, men 
den Skall ligga i närheten. Den vack
ra holksikogen runt det gam~a s1ottet 
är i dag stor oclh präktig och ut
gör ·en vaCiker promenadväg för slot
tets gäster. 

SLOTTET I DAG VÄRDSHUS 

I dag ägs slottet av NäsbY'holms 
fideikommiss OCih bebos av friher
r-innan Lizzie von Schwerin och hen
nes syster Ina Juhler. De båda da-l 
mema är danskor och kan med hjälp 
av sin åldriga, men myCikert vitala l 

Nu vet vi ett slott 
Edvard Pe!l'sson han glömde, 
när han aiLla bongM 
i Skåne berömde, 
som törnrosaslottet 
det ligger förvist 
en bit iofrån vägen 
för brådsatt tur1st. 
Det är Stjemeh{)l]m, 
Näsby<holm är adressen, 
där glömmer man oron 
och jäktet och stressen, 
när slottshäiSkar1nnan, 
Friherrinnan Schwerin 
vällkomnar oss alla · 
med leende min. 
På s1ottets fasad 
rita!l' bi.Jljusen n:W.IliSt~l:,.-.i_.--t 
v'i ser hela raden 
av upplysta fönster 
på rtra:p:pan där uppe 
i strimman av ljus • 
står slottsfrun oo:lh bjuder 
oss in i s1tt hus. 
I hallen en brasa 
så hemtrevl1gt spralkar 
och levande ljuslågO!l' 
flämta i. stakar. 
På borden, som dukats 
i matsalen fin 
med blommor silver 
och vackert porslin. 
Det är inget van1igjt ikafe, 
som vi gästa, 
vi känner , oss omhuldade 
på det bästa, 
och slottets värdinna 
med dansk dialekt 
bemöter oss alla 
så charmfunt och käCikt. 
V.i njuter av doftande 
mocka och bullar, 
de rå·gade kalciaten 
f.HUgt vi tullar, 
sen vandrar vi runt 
och beund•rar den smalk, 
som här satt sin prägel 
på varje gema:k. 
'Till trakten här ha!!' jag 
mitt hjärta förlorat", 
så sa friherrinnan, 
och själva vi tror, att 
var gäst nog förlorar 
sitt h j ärta ti.Jl den, 
som så generöst 
har upplMit sitt hem. 
Så ä'r då besÖ'ket 
ett minne - en sägen, 
Mh vi drager hem 
på den kr-okiga v·ägen 
belåtna och nöjda 
- vå·r tanike är den, 
att till Stjärneholm 
vm vi komma igen! 



"Ät mindre, men kaloririkare mat'' 
tema på kost-information • Skurup l 

Drygt 200 damer från Herrestads-Ljunits, Vemmenhögs m. fl. hus
hållsgillen var på onsdagseftermiddagen samlade till en informations
dag anordnad av Hushållningssällskapet i Malmöhus län. Agronom 
Gunnel Möller, Slmrup, hälsade välkommen och påpekade vikten av 
att husmödrarna ser till att familj en får rätt kost innan hon över
lämnade ordet till hemkonsulent Birgit Bengtsson, Malmö. 

D Hemkonsulent Bengtsson berät- särskilt morgonmålet, som det lätt 
tade om folkhälsan och de kost- slarvas med. 

räknar kalorier på en lrukost
Estelle Larsson, Tre·lleborg. 

vanor svenska folket har. standar
den i landet är sådan, sade hon, att 
vi alla skulle kunna äta rätt mat, 
men traditioner och okunnighet gör 
att så inte är fallet. Många lever på 
fel kost. Brist på vitaminer och järn 
är påtagliga och de som är tvingade 
att äta ute på restauranger klagar 
ofta på enformig kost och att de 
inte blir mätta. Kostvanorna måste 
snarast ändras. 

D Radio, TV och press kan här 
göra mycket och skolbespisning

arna skulle kunna vara "föregångs
män" här. Vi äter ofta för mycket 
fett och motionerar för litet. Fett
halten i maten får inte överstiga 30 
procent men är i dag betydligt hög
re. Motionen efter en måltid är vik
tig. Att promenera i 10 minuter 
"kostar" 100 kalorier och husmöd
rarnas tråkiga arbete med disken 
"tar" 80 kalorier. 

LUGN OCH RO 

D Hemkonsulent Birgit Bengtsson 
fortsatte så med att beskriva 

olika vitaminer och var man kan 
få dessa och kom så in på när och 
hur man bör äta. Det finns en ten
dens, sade hon, att man i stället 
för som förr då man åt tre mål mat 
om dagen nu endast äter två gånger 
per dag. Detta är en klar försäm
ring. Vi skall även i fortsättningen 
äta tre gånger och huvudmålet 
skall intagas mitt på dagen, när vi 
bäst behöver kalorierna. Viktigt är 
också att man äter i lugn och ro, 

Cp medverkar till 
gynnsam start för 

Skurupsblocket 
c~tup"""'t i V•mmonhiig> kom- Om •=~ "' •• ,. "'u~u .,,J 

mun vill inför valet deklarera sin fortsatt byggande och, att genom 
sund ekonomisk politik försöka ~e

goda vilja att medverka till, att Sku- vara en låg utdebitering. Man for
rupsblocket får en gynnsam start, klarar sig även beredd höja pen
där hänsyn tages till angelägenhets- sionärernas bostadsbidrag. ~idare 
grad när man skall utnyttja blockets vi!l ... ce~terp.artiet skapa en . tr~sam 
relativt små resurser, att inom bloc- mdJO for bade komm_u!lens ~-~~ na~e 
ket och kommunen se till att inte och ~e som under fr1bden so ~r s g 
ytterområden glömmes bort, att in- till var kommun. 

D Hon presenterade så utställnings-
materialet och där kunde man 

finna att kostnaderna för en mat
kasse i dag är lägre än någonsin. 
1949 behövde man arbeta hela lllh 
timmar för att få ihop till samma 
matkasse som i das fordrar + 114 
timmes arbete. Av konsumentens · 
krona åtgår 27 procent till livsmedel. 
8 procent går till jordbrukarna. 
Sprit och tobak slukar 10 procent, 
resor och fordon 14 procent. 

D Programmet fortsatte så med att 
konsulent Rut Sten, Malmö, in

formerade om elektronugnar och 
gymnastikdir. Per-Olof Edfeldt, 
Y stad, talade om "Vardagsmänniskan 
och den fysiska konditionen". 

SKURUP 

BINGO 
ERIKSLUND 

Vi startar säsongen i dag 
kl. 19.30 

Kom - Spela - Vinn 

BYGDEGÄRDSFöRENINGEN 

~'!., 
(...'f·"""""' 

l 



/l..____ _SI(_UR_U_P __ 
"Kommunens väl" i Vemmenhög Centerpartiets valsedel 

..,i V emrminhög 
som är en poli UiskJt neutral par
tibiJdning inom kommunen, har i år 

har starka namn inte bara i början 11 namn på sin valsedel tHl kom

utan uppifrån och ner: Lantbr Malte munalfullmäktigevalet, och man 

Lundberg, Kropp, lantbr John Jo- räknar med att få in minst tre, möj-

. hansson, ö. Vemmenhög, lantbr Gun- ligen fyra, eller fem av kandidater

nar Andersson, Gunnebo, lantgr Tors- na i fullmäktige. Dessa är: 

ten Andersson, ·Mossby, lantbr Theo- Tandläkare Gottfrid Wennei'born, 
dor Mårtensson, Svenstorp, lantbr 
Bengt J Olsson, Annedal, Skw-up, Skivarp. Posttjänsteman Oscar Nils-
fru Anna-Lisa Nilsson, Almbacka, son, Skivarp. Polisman A-rne Olsson, 
Skivarp, disp Carl Lindstam, Rams- Ramsbo. Fo:Lkskoll. Harry Forsten-
gården, lantbr Arne Andersson, V. b R b s dm" Ail · 
Nöbbelöv, lantmäst Curt Nilsson, .ei'g, ams 0 • me ast. . bm Pet-
Svenstorps gård, lantbr Rolf Chris- te!'sson, Mossby. Fru .Astr1d Persson, 
tensson, Norrvalla, Skivarp, lantbr Mossby. !:--antbr. Alwm Ekblad, Dy
Börje Olsson, Strandåkra, Abbekås, I:Jeck. .. Kopmail: Arthur Andei'SSon, 
lantbr Börje Hansson, Grönavall, Oremolla. F~briksarb. Carl ~eppsson, 
Skurup, textillär Elsa Björklund, Abbekås. FlSkare Harry Sodergre~, 
Källadal, Skivarp, lantbr Lennart Abbekås. Svetsare Gert Olsson, Skl
Jeppsson, Lejdedal, Skivarp, polism varp 13. 
Arne Olsson, Skivarp 22, lantbr Bir- Kandidaterna ' är politiskt obundna 
ger Andersson, Krågarp 4, Skivarp, och endast iiiltresserade av, som det 
lantbr Erik Andersson, Höradcl, heter "kommunens väl". Sålunda sä
Skivarp, lantbr Sven-Otto Nyman, ger de i ett upprop, att de anser 
Ingatorp, Skivarp, lantbr Arvid So- Vemmenhögs kommun bör vara 
nesson, Torsvik, lantbr Hjalmar självständig så länge som möjligt för 
Persson, V. Vemmenhög, fru Gulli att undgå skattehöjning. De kommu
Johansson, ö. Vemmenhög, lantbr nala bostadsbidragen bör göras rätt
Erik Persson, öremölla, fru Elsa Ols- visare för de äldre, enklare och 
son, Mossby 21, lantbr Einar Nilryd, mindre dy·rbar byggna-tion bör till
Lindgård, Skurup, lantbr Lars-Gun- låtas i Abbekås, och för ungdomar
nar Andersson, Norrbacka, lantbr na bör idrottsplatsen iordningställas, 
Einar Hoolmen, Helenetorp, Skivarp, när statsbidrag därtill erhålles. All~ 
fru Inga Hansson, Grönavall ,Sku- detta är väl synpunkter, som även 
rup, snickarmäst Lennart Ewerlund, övriga partier bör kunna vara med 
Skivarp, lantbr Arvid Jönsson, Kråg- på. 
arp, lantbr Nils Persson, Svenstorp, 
banktjm Inex Karlsson, Dybeck, Skurups FBU-sektion 
lantbr Kjell-Olloe Persson, Almaröd, håller informations- och filmafton i 
lantbr.bitr Olle Nilsson, Lindby, kväll kl 19.30 på Hemvärnsgården (i 
lantbr Gösta Olsson, Tingaröd. stadsparken). Fanjw\kare Carl Wulff, 

I kommunalfullmäktige har cen- Fo 11 kommer att orientera om det 
tern 12 representanter för närvaran- nya värnpliktssystemet - VU 60. 
de, och troligt är väl, att partiet hål-
ler s~~ngen, trots ?.en utflyttning Valvaka i Börringe bygdegård 
~.0~ a~ rum sedan forra valet. Det Börringe och Norra Skytts CUF-av
a~ JU mte bara lantbruke~ folk, ~?m delningar anordnar valvaka i Bör
r?sta:, på cp:s .va~~edel. Till fullmak- ringe bygdegård lördagen den 17 sept 
tige ar V~~t ..l hog grad e~~ person- kl 20. Bengt Arnes orkester svarar 
val, och darfc;>r kan ~~n r~a med för dansmusiken och ev nya medl 
att centerpart1~~t får r:?ster aven från k .. d ig till tel 0410/312 43 eller 
dem SOJ:? pohtlskt rostar med an- 2~02van a 5 

nat parti. · 
Slimminge CUF-avdelning 

Gärdslöv-önnarps CKF-avdelning håller månadsmöte fredagen den 16 
gör ett besök hos fru Klara Anders- sept k;l 19.30 .. i . Församling~he.mmet, 
son i Slimminge onsdagen den 211 S~nnnunge. T~vlmgar, redovlSnmg av 
sept. Samling sker vid kafeet kl 19.30. forbundslottenet, kaffe m m. 
Anmälningar senast den 18 sept till .. .. 
tel 22111 eller 212 62. A v delningen är Rydsgårds pensionarsforening 

Råttjakten har hörjat 

Råttjakten, som varje höst är ett problem i landet, har startat. På 
onsdagen sköts den första råtlan i skurupstrakten och här ses den 
lycklige jägaren stolt visa upp sitt byte. Han manar alla att hålla 
dörrar och fönster stängda till uthus och bodar för att slippa invasion 

av skadedjuren. inbjuden till husmodersafton i Bör- håller 1-årsjubileum på Rydsgårds 
ringe bygdegård den 26 sept kl 9 .. 00. Gästis den 20 sept kl 18. Jubileet~===~---------------~=====~:::::=:~~ 

Demopstration av djupfrysta fiskva- kommer att firas med film, sång och 
ror, ~~t, glass, kaffe och kakor. musik och samtliga pensionärer häl-
Film. Presenter utlottas. sas välkomna. 
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Gunnar Hansson .. Cp-kandidat: 
., /Vy samlingslokal vid skolan! 

- Det är glädjande att gamla heter skulle en såcla111 lokal kunna l va<ra tHltredsställcl mecl det förhål

skolan i Skurup nu står i tur för bli en nat=l~g central samlingsplats lancle som nu råder. Vi får hoppas 

upprustning, meddelar lantbrukare för kiommunen. Han vill gärna att vi får ha det så även i for~ätt

Gunnar Hansson i Skurup, stooja en sådan åtgärd, men är med- niTJJgen, är haoo 'kommen1·a<r. 

som är en av centerpartiets kandi- veten om svårigheterna att få peng-

dater vid söndagens kommunal- arna att räcka ti11 under det närmas- D UNGDOMARN A Ä VEN 

fullmäktigevaL Gunnar Hansson, te året. Ett samhälle blir inte att- UNDER ICKE V ALAR 

som de senaste åren varit ordföran- ra!k!tivt gel110m för höga skatter, den 

de i Skurups skolstyrelse, framhål- måste vara jämförbar med andra 

ler att detta är angeläget. Skolbygg- •lrommuner, säge<r hoo. 

Gunnar Hansson har alltid varit 

intresserad av ungdoms- och före

ningsarbete och hoppas att ungdom

arna omhuldas icke bara i valtider. 

Han vill gärna medverka till att 

ungdom och andra skall få den 

naderna är 40 år gamla och det finns 
lärosalar som är i stort behov av D TILLFREDSSTALLD MED 

upprustning. SKOLAN I DAG 

Skolan behöver också ett välmöb

lerat uppehållsrum gemensamt för 

grundskolans och yrkesskolans e.le-

ver. 

Förutom simhall, som många öns- hjälp till självhjälp de så väl be

ka·r sig, är lmmmunen ookså i behov höver. Det kan inte vara meningen 

av nytt kommunalhus, polishus och att föreningsmedlemmarna skall äg

bralllclstalti:on och det bLir en sto·r na alltför mycket tid åt att sälja 

fråga vilket man s kaH böi!'ja mecl. lotterier, säger han, utan här måste 

skolsalarna räcker inte till på den 
nya skolan och vi är därför glada att Man får inte hel.ler glömma bort kommunen i skälig omfattning hjäl-

l . "--·-'åk , __ 1 ka yttevområdena. Kommunen och pa till ekonomiskt. 

exempe .Yls """''u ra s ... u a n an- bl· k k , 11 'd .... " 00 00 • • 

vändas. Den är i utmä1"kot skick och oc et . omme<r eme er.ti a." 1l!L- For OV'nog:t hoppa•s Gunnar Hans-

det är väl att det tidigare förslaget ":eC'kllaos 1 takt .med oob~stadsproduk- son på en god samförstånd=da in

om nerläggning inte vann gehör, twn~m. som bor stOOJas av alla, om kommunens styrelse och nämn-

menar Gunnar Hansson. firam:hålloer Gunna•r Hansson. der för det gemensammas bästa och 

Ett 
... ta'-b'cl b oott' t l Vad det gäller själva arbetet på l vill ta aovstånd från avarter, som ba-

anna•• s ,.., 1 raogs era 1ga k 1 
00 G Han · k d mhooll 

proj·~M. som är ovärt att tänka på, f o an sager unnar sson s1g ra s a ar sa . a et. 

Lantbrukare Gunnar 
Skurup 

är att bygga en stor samlingslokal, · 

som kan användas både för olika 

skoländamål och för förenångsvevk

samhet. Den kunde ·läggas i god an

slutnirJJg till grundskolan och gym

nastikhal•len och även den före

slagna s1mhallen kunde få sin an

slutning där. Mecl serveringsmöjlig-

Svenskarna har råd äta rätt 
men äter oftast fel och fett 

Att svenskarna har råd att äta 
rätt hindrar inte större delen av 
dem att äta fel, och att den "goda" 
svenska husmanskosten ofta inne
håller alldeles för få näringsäm
nen i proportion till kalorivärdet 
är ett tråkigt faktwJ!l, konstatera
de hemkonsulent Bil'git Bengtsson, 
Malmö, när hon på onsdagsefter
middagen presenterade konsument
institutets utställning "Kost, figur 
och hälsa" i Skuntps lanthushålls
skolas aula, fullsatt till sista plats 
av deltagare i de lnfmmationsda
gar som arrangerats kring utställ
ningen. 
Att vår kost ofta är fattig på både 

protein, kalcium järn och vitaminer 
framgick bl a vid en nyligen före
tagen undersökning bland olika be
folkningskategorier, däribland pen
sionärer och ungdomar, sade konsu
lent Bengtsson, som vidare hoppades 
på inte minst föräldrarnas medver
kan i strävan att få hela svenska 
folket att äta sundare. Det är i hem
met de goda kostvanorna ska grund· 
läggas. 

Kring utställningens färgglada 
bildskärmar, som åskådligt och trev
ligt klargjorde vägen till rätta kost
vanor och vådan av felaktiga, hade 
Findus, Felix, Riksost, Lindskogs 
blomsteraffär i Skurup samt Häl-

Fr v konsulent Ruth Sten, Malmö, agronom Gunnel Möller, örsjö 

boställe, Skurup, och hemkonsulenot Birgit Bengtsson, Malmö, med en 

singborgs Trädgårdshall byggt upp lunchbricka som prisbelönats av näringsrådet. 

en färgsprakande ram av färgglada 
konserver, blommor och grönsaker., och trollaed fram läckt a smakprover l Nilsson, Stockholm, om hur ett prov-

Till utställningen välkomsthälsade ur den, samt gymnastikdirektör Pek- kök arbetar, produktchef Helmer 

~gronom Gunnel Möller, Skurup, och ka Edfeldt, Ystad, som höll ett in- Svensson, Trädgårdshallen, Hälsing

l onsdagens program m edverkade vi-~ tressant föredrag om ..-,T ordagsmän-l borg, pratar grönsaker och elektron

dare konsulent Ruth Sten, Malmö, niskan och den fysiska konditionen". ugnen presenteras på nytt av kon-

som demonstrerade en elektronugn I dag talar hushållslärare punnel sulent Sten. \ 



Vemmenhögsbamen har i flera år varit utan skoltandvård. "Ynkligt" tycker högerpartiets lands

tingskandidater i Vemmenhögs-Ljunits-Herrestads med Ystads valkrets jur.stud. Håkan Ander

.berg och lantbrukare IngVar Andersson, här i begrundan framför den sedan flera år stängda · 

kliniken. Första namn på listan, landstingsman Allan Tallroth (t.h.) var bortrest, då bilden togs. 

MllMÖHUS ~NS HÖGIHJORBUNO 

Trålaren hart på · 

Cirka 100 meter ut från stranden vid Gislövs läge ligger trålaren hårt 
på och det låga vallenstånde·t och den höga sjön gör alt hon. blivit 

uppmärksammad av många förbipasserande på stranden. 

D Den sedan natten till onsdagen strandade trålaren SIN 23 Vollo 
från Skillinge står fortfarande hårt på. På torsdagen var det fort

farande så hård sjö att man inte k und e dra henne flott. 
D Vattenståndet · i Östersjön är också 'för lågt och då hon står sä 

pass nära land som på en meters djup kan det bli stora svårig
heter att lyckas dra loss henne denna vecka. Man räknar med att 
behöva dra henne drygt 70 meter u t i sjön för att hon skall komma 
på fritt vatten. 
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Siridigheter i kommunen om hjälp 
Fam. Nilsson flyttar från Skurup ~id kommunalnämndens senru;te,nöjd med l!tformnlngeg. ~v en para-,han blivit på~i~d o~ att justera rigt ?eslöt KN lägga ärendet till 

sammanträde i Skurup meddelade graf men mte angett vilken para- protokollet ang1v1t vilken paragraf handlmgarna. 
herr Torsten Hansson att lantarbe- l gr~ . som . av~etts ... Då . e!t protokoll som han ansett vara oriktigt utfor- Kommunalnämnden beslöt att m,. 

. enligt preJudikat ar giltigt med en mad och framhåller att sekreteraren ga herr Torsten Hanssons redogö-
taren Hugo Nilsson som på grund !justeringsmans underskrift har det skulle varit skyldig att kontakta ho- relse till handlingarna utan åtgärd 
av brand blivit bostadslös köpt fas-

1 
inte ansetts erforderligt att ta upp nom i ärendet. Sedan herr Madsen och därmed skulle kommunen ha 

tighet i annan • kommun Centrala fullgörandet av justeringen till dis- uttalat att han vidhåller att para- slutfört ärendet med ett nytt bo
b d k itt' k · d "" r·· kussion i KN. grafen är oriktigt utformad men attlstadshus till lantarbetare Hugo Nila-

yggna s omm en ommer ar or Herr Madsen uttalade att han då han kan godkänna protokollet i öv- son i Saritslöv. 
inte att vidare . behandla ärendet, 
som avslagits av länsbostadsnämn
den, med hänsyn till att ritllingarna 
inte kunnat godltännas. Herr Hans-

:~n-~::v~~!;~ao~~::~:k:;:.':!:tre~: Re' n a smutskas tn ,·ngen åtgarder 1 arendet, varvid han bl. a. uttalade att det framkommit att fle- , 
ra plitryclmingar måste förekommit e ld k , 

Vollmer arg: 

~::ndel:n~t~st~~~~t~m·~~~k~~~. · attav·.socza emo raterna Herr Knut Madsen hade VId sam- J 

e 
manträde med kommunalnänmdens l arbetsut~kott den 2? juli m~ddelat l Folkpartiordföranden i skurup rän motparten accepterat inbjudan. 
att han mtc;;. ansett sig kunna JUstera , landstingsman Torsten Vollmer Trots detta accepterade vi. Serlan 
kommunaln~mli,dens prot~koll av l höll på torsdagskvällen ett poli- hängde det på fem futtiga minuter 
den 12 apnl L66 då han mte upp- t" kt f .. d å h t Il t · Sk d b bli · T .. bl 
fattat beslutet i § 115/ 66 som det fö- Is an oran. e P o e e 1 u- att . •e atte>1 VIt av. yvarr ev 
r digger enli at protokollet. · r up. Ett femtiotal slmrupsbor hade nu mte så fa1let. Paragrafens" utfornlnl· a · b"" mött upp för att höra folkpartiets Socialdemokraterna har sedan i n., Inne ar' t ··u · t d t"ll d · l 
ett uttalande att KN är positivt in-~· s a mngs. agan e 1 en soc1a - vaJrörelsen int e tvekat att gå in på 
ställd till förslag om att köpingen demoltratiska valpropaganda som t-arvliga personförföljelser. Jag ha
tillsa~man ';led ideella org=.isatio-

1 
den senast~ tiden urartat till "rena de hos kommunalnämnden i Slkurup 

ner mom orcen medverkar for ~rd- i smutskastllmgen", som herr Vol- ans&kt att få bli borgerlig vigsel
nande av ny bostad for famuJen · mer benämnde den. förrättare, vilket kommunen enJ.igt 
~ugo Nilsson .. som genom brand b~-~ Torsten VoHmer började med att lagen skall ha en. vit bostadslos samt uppdrag atlh""l ll ··Jk h · k å · D •·:ta b h--·-'lad Vl"d ett sa·m-
centr. byggnadskom. att snarast ~ 68 a a va o~a oc giC s m ev e ccuu es ta kontakt med berörda organisatio- P,a artt d<;klareta s~ synpuklter på maillträde med a•rbetsutskottet för 
ner samt med Hugo Nilsson för ord- det vroliga S.kurup . Han sade, att kommunalnänmden där två borger
nande av alla formaliteter. l med härusyn till den typ av age: Ji.f,a o~h en socialdemokrat va:r när-Herr Madsen fram höll att han inte rand.e som soclaldemokrate.rna 1 v>arande. Dagen efter kunde man i 
<msett beslutet innebära något upp-l S.kurup den senaste tiden fört i sin Arbetet läsa en artikel att skurups
drag åt centr. byggn.-kom. att ta l valrörelse, hade folkpa~tiet i kö- borna inte vill ha någon borgerlig 
kontakt med de ideella organ!satio- ping.':n beslu~t annom;era. ut ett II_lÖ- präst. Här om dagen var det brand
nerna. Han meddelar ocksa att te dar man tankte redogom for s1na styreisens tur BJtt slås upp i Arbetet. 
Lions president in~e kän_t, till någon synpunkter. SSU,distriktet i Malmöhus län hade 
m~dverkan från LIOns Slaa. Socialdemokraterna har int e tve- os länsstyrelsen överklagat att man 

Herr Torsten Hanss?n framhöll att kat att slänga ut vad som helst i köpingen hade för Ji.tet antal 
han av Rotarys president fått upp- • .. . ' gift om att denne inte kände till nå- f.orm.atte .han. Den frana _att1tyd de brandfi'.rmän, - i Skurup finns ing-
gon medverkan från Rotarys sida. anvant gor att Ja<g tror VI får svårt en avdelning. Brandsty-relsen har 

dc;bde att kommunalkontorets per- t"Jl n·· b l t d "k . t" tt säd .. Lå 

Landstingsman Torsten Vollmer i 
Skurup som på torsdagen talade 

om "de·! oroliga Skurup''. 

Se!~reteraren framh(ill att det är l att. samarbeta med dem efter val- endast handla~ som länsstyrelsen 
något sent att ändra på en paragraf l söndagen. Socialdemokraternas och medgivit, ingenting annat. I s-prog
l ett protokoll som är flera måna-l tidningen Ar betels smuttskastning rammet kan man läsa att man vill 
d_er gammalt oc~ som justerats av l får inte stå emo1sargd. Låt oss bÖ·rja sartsa på ungdomen och idrotten. Ja:g 
I;.N;s ordf. och VICe ordf. Han med-~' mw valdebatten, som man inbjöd är ordf. i Skurups AlF och tar tack-sona! · anmodat herr Madsen att l · ar es u a: e n .. ·sorgmusa 10- samt emot e ant lö..,,e. t oss 
jnstera prot!lkollet då detta inte' bli- ~1erna den 19 apnl partlema att fol- höja det kommuneJa anslaget! mitten i Skurup. Vadör ska11 skli-
vit gjort inom fastställd tid varvid i Ja de senaste valens åtgärder vid Ungdomen kräver och har rätt att rupsborna betala en parkeringsplats 
herr Madsen förklar at sig inte vara ! debattinbjudningar. kräva någonstans att ta vägen. till Domus som Ivostar 200.000 kronQr 

- -- ~ Det inbjudand·e partiet skulle tre På informationsmötet socialdemo- sade han? Varför har man i IK sålt 
Höör Sk tt f"" • veckor ,före valet skriftligen inbju- kraterna höll i stället för deba·tten ett industriområde på SvanehoJms.:. 

s Y e ·orenmg da och få svar inom en vecka. Så kom det fram att man i en evetuell vägen för 10 kronor kvadrntmetern 
tävlar på söndag om Höörsjourna- skedde också i Skurup. Jag fick in- majoritetsställning kommer att höja när man på ett annat ställe sålt en 
listernas vandringspris, G. Nilssons ' bjudan av Per Sjödin en måndags" skatten till 23 kronor. Vem vi.ll rös- mwkbi1 ti!J ett liknande företag för 
Möblers vpr och Engströms Järn- ~väll kl_ ~~.45. Naturligtvis hade jag ta på ett sådan1 pa•rti? Inte tror jag 60 kmnor kvm. Är detta sunda kom
handels vpr. Vidare deltar förening- ~gejl moJh-ghet att meddel~. folkpar- det är många som klarar en så högimunalekonomiska principer? 

. .. . . . t1styrelsen om detta på kvallen, ut- skatt, - den högsta i landet! 
en 1 ForbundsskolskJutnmg på hem- an de kunde på tisdagsmorgonen lä- Hierr Volleror var så .inne på varmabanor för kl. Y - S 2. Anmäl- sa i samtLiga tidningar om att de för mar. var tvingad höja landstingsningsavgift 50 öre. Frivillig insats,. va~ inbjudna. Avtalet säger att man skatten med 1;50 kr·onor och avslu
av 2 kr för kl. S 1- S 2. inte skulle offentliggöra detta för- tade med att tala om industrikom-



·"" 

Från Skurup 
Vid kommunalnämndens sanunanträde i Skurup hade man att ta 

s~ällning till en mängd frågor. Nämndeman . Sigvard Svensson Ryds

gard har genom fullmakt lämnat ersättningskrav från tre lantbrukare 

i Hylteberga som berörs av utsläppet av avloppsvatten i Rydsgårds

diket. När reningsverket byggdes företog f. lantbruksing. Valler en 

utredning över ersättningen till de lantbrukare som fick torrlägg

nlngsförhå Ilandena försämrade. 

Kom. ing. Dahlsjö har kontaktat r Ing. Dalsjö framförde sitt tack för 

ac'•:okat Wallin Stockholm so:n rep- r uppvaktningen vid 50-årsdagen samt l 

resenterar köpingen i ärendet varvid för gott samarbete under de gångua l 

d~nne meddela'; att intet hindrar åren. I samband med ombyggnad 

kopmgen aJtt betala ut de ersätt- av fastigheten Kyrkogatan 11 a:D

ningsbelopp som angivits i utred- höll hr Johansson om att ·få ian

ningen. Med rak ränta skall kronor språktaga 1,5 meter av gångbanan. 

12.~09:50 utbetalas i ersättning om KN beslutade bifalla framställning

jbetalning erlägges senast den 1/ 11 en. 

1966. * Då l<:&pingen redan i samband med 

inlämnandet av Vallers utredning AU beslöt att sökande till tom

till vattendomstollen förklarat sig tema P~ ö!ltetrgårdsområdet skulle 

villig ugtivJ. de framräknade eJ:- til~sk.rivas i den .ordning de anmält 

sättningarna beslutade KN att sig. Efter den första förfrågning·en 

Kom. fulim. utan att avvea·kta slut- fanns ännu tomter kvar albt: fördela. 

lig dom i ärendet redan nu beslutar KN beslutade att på en gång till

utbetala dessa samt anvisa anslag skriva så många av dem som står i 

för ändamålet kronor 12.409:50 att tur föl" inplacering på o,mrådet som 

Ny reviderad upplaga av tillämp

ningsföreskrifter till kungörelsen 

orr kuinmunalt boStadsbyggnads

progoram ha.r erhåUi·ts från Kungl. 

bostaqsstyre!·sen. KN beslutade att 

skrivelsen läggs till handlingarna. 

KN föreslog kom.fullm. att till 

!ltiftelsen Slrurupshem försälja tomt 

nr l i kv. Hanen, 4414 kvm. tomt nr 
l i kv. Hylsan, 5311 kvm och tomt 

nr l i kv. Kulan, 2904 kvm. för ett 

pris av k·ronor 8:55 per kvm. 

* 
Undersökningen har företagits om 

lagligheten av kom.fullm. beslut ang. 

bidrag till tryckning av valsedlar. 

Ett dylikt beslut som överklagats 

har av Regeringsrätten förklarats 

olagligt och upphävts. Svenska 

stadsföt·bundet kan inte lämna någ

ra rekommendationer i detta ärenc;le 

men meddelar att en lagändring 

förberedes av regeringen och att 

kommunerna i övrigt själva får av

göra hur de skall besluta. 
KN beslutade rekommendera kom. 

fullm. att bebehålla sitt beslut i 

ärendet. 

* 
utgå i 1966 ars stat. det finns lediga tomter och placera Källarmästare T. Wöllmer, Svane-

in dessa. holms slott anhöH hos KN om till-

AU ha·r fö.resl~git KN att ompröva stånd att förrätta borgerlig vigsel. 

Polismyndigheten i Ystad begärde beslut angående staketet mellan AU föreslog aJtt ansökan återsändes * 

/

,yttrande frän kom. fullm. över Ar- Bröd. Anders.s<ms gjuteri och taxi- till kählarmästa'l'e Vollmer med med

b~tarnas fastlghet~fi'rrn'ngs u.p.å. 1 station. I stället för ~tt hela yttersta !· delancle att dylikt til:lstånd lämnas 

Skurup amökan om tilJstånd till pelaren bortta~:,es bor staketet en- av Länsstytrelsen varför han bör 

årsutskimkning av öl i Folkets hus./ da81: förk0rtas med cirka l m eter. sända sin ansökan till denna myn

KN b('slutade hemställa att kom. 
1 
KN be1s1t;tade enligt AU:s förslag. 1 dighe1:. KN beslutade enligt AU:s 

fullm. tillstyrirer h:amstallningen. l * 1. lff förslag. 

Centr. Byggn. Komm. framladt> ett Kulturnämnden föreslog KN att 

för~lag till plan f~r k?mmunal- och Fröken Inge Åkesson som an- . samtliga byggnadsprojek, förslag till 

polishus m.fl. an!aggnmga1· på tom-
1 
ställts som vik, kontorsbiträde på gatunamn och planlösningar skaH 

ten öster . om centralskolan. Herr 1 !wm. kontoret den 117 1966 har slu-
1 

underställas även kulturnämnden. 

John E. ':.t fot uttalar att man måste i tat anställnin:;en då hon erhålit an- KN beslutade avslå framstä1:1ningen. 

pJa~era for en yrkesskola på den ; nan ord. tjänst. KN beslutade att 

ang1vna tomten och att samarbets- · som ersättare för fröken Airesson · 

nämnden bör inkopplas. nnställa fröken Mona Knutsson ös- 1 

l{N beslutade remittera ärendet till ' tergatan 34 Skurup från den 1/ 8 1966 
1 

A V. på samma villltor som gällde för l1 

frölten Åkesson. 

* Kommunaltjänstemännen anhöll 

Lönenämnden tillstyrk-te tekniska om utbetalning av retroaktiv lön 1 

nämndens förslag om inrättande av för första halvåret enligt de rekom- ,. 

en tjänst som ' reningsverksskötare i men d a tioner som Svenska stadsför

lönegrad A 12. Sekr. meddelar att bundet lämnat lmmmtmerna och l 
den utredning av organisationen på som redan följts i många lmmmu

byggnadskontorct som pågår kom- ner. AU anser att ärendet bör be

mer även att beröra ovarmämnda handlas av lönenämnden men då · 

tjänst. KN beslutade bordlägga är- utbetalning av den retroalttiva lö

endet till organisationsutredningen nen med 9,5 % t~'dligen är en cen- : 

är kla·r. tral förhand 1 ingsfråga vari beslut 

Lönenämnden överlämnade en re- redan fattats kan någon ändring av · 

kommendatiun från Svenska stads- procentsatsen ej göras. Lönenämn- j 

förbundet där de vamar föJi a.tt ut- dr,;ns orf. · ha~ vid förfrågan inte haft 

~pva speciella anställr:.inFsförmåner n~got att ennra m~t att arendet av- l 

1 annonser och kungörelser som se- g~res av J~N utan fon• gående behand- i 

dan binder förmedlin.gsorganet och lmg av lonenamnden. KN beslutade 1 

kan skada kommunala intressen. KN att orordelbart betala ut den retro- ~ 

beslutade lägga ärendet till hand- aktiva ersättningen i enlighet med 

Ungarna. l Svenska "Stadsförbundets rekommen-

* dationer. 

* 
KN:s remiss om fastställande av 

arvode till ledamöterna i KN:s AU På tomt dr 5 i kv Agnes står llnnu 

har återkommit från lönenänmden grunderna kvatr efter växthusen vid 

med förslag på att räkning lämnas Löv·gtrens handeJ.strädgård då arrbu

för varje förrättning. Ersättning det på . ri'VIlingen jnte omfattade 

skall därefter utgå enligt kommu- upptang;mgen av grunderna. Tomten 

nens fasstäilads arvodesbestämmel- har nu ti1ldelats ing. Yngve Anders-

ser. l son som önskade få den iordning- " 

Efter överläggning beslutade KN ställd srmorast möjNgt. KN beslutade 

!bordlägga ärendet för ytterligare ut-.,om upptagning oc~ ~?rtforsling av 

redning. grunden samt a~t for ändamå:l.et an-

"---------------~lslå kronor 2.000:-. 

..... 

* 
KN beslutade att sekreterare 

Romson vid Svenska stadsförbundet 

få~ fullmakt att företräda köpingen 

i expropriationsmål mot arrenda

tom Jan Arne Andersson Fllntebro 

Skurup. 
KN hade uppdragit åt AU att gö

ra en undersökning beträffande ut

läggning av N Järnvägsgatan mellan 

Kungsgatan och ö Gränsgatan vil

Ic.ct enligt hr Helge Persson ännu ej 

blivit gjort. 
KN beslutade uppdraga åt kom. 

kamre'l' sigfridsson och byggnads

nämndens ordf. Madsen att kontakta ' 

järnvägsmyndigheterna för att få 

till stånd flyttning av järnvägs-

l
bommama cirka 10 meter västerut 

till Kungsgatans mynning. 

I samband med behandling av be-j ! 

svär frän Yngve Andersson rappor-I i 

terar hr Madsen att jng. Andersson 

förklarat sig villig , att återta sina 

besvär när han fått lånebeslutet 

frän länsbostadsnämnden. Lånet är 

nu klart. lng. Andersson har emel

lertid nu framfört önskemål att få 

tomten iordningställd först . KN an

ser att man ej längre bör vänta på 

att ing. Andersson själv återtar be

svären och beslutade att som svar 

på länsstyrelsens remisser beträffan

de besvärsskrivelserna hemställa att 

besvären lämnas utan avseende då 

ing. Andersson nu blivit tilldelad , 

tomt i köpingen. 
1 

KN beviljade borgen å byggnads

kreditly för: Nils Göran Fagerström, 

tomt nr 2 i kv. Almen å kronor 

87.500, Stig Olssott tomt nr 5 i kv. 

Måns å kronor 82.500, Tage Kristens

son tomt nr 5 l kv. Nore å kronor 

81.000, Sven Ericsson tomt nr 2 i kv. 

Agnes å kronor 89.600, Ragnar Nils

son tomt m 4 i kv. Agnes å kronor 

92.500:-



Ansvarsfriheten 
Skurups kommun 

• 
l 

I anledning av Kjell Jönssons, (rektor EidE:rbrant) och justerings
arbetarkommunens i Skurup ordf., männen om ändringarna. Förfalsk
och Per Sjödims (s) besvär över ningsbrott föreligger därför icke 
kommunalfullmäktiges i Skurup konstaterar länsåklagaren. Ej heller 
beslut vid sammanträde d. 27 ju- i övrigt synes Gunnar Hansson ha 
nl 1966 angående beviljad ansvars- gjort sig skyldig till straffbart för
frihet för styrelser och förvaltning- farande såvitt angår protokollet. Vad 
ar får jag härmed anhålla att föl- gäller ändringen i lönelistan har 
jande måtte intas i Eder ärade tid- Eiderbrant und<=r utredningen för
ning. klarat, att han visserligen ej lämnat 
I sina besvär yrkar Jönsson och medgivande till att hans attestering 

Sjödin, att länsstyrelsen skall upp-~ skulle få gälla även det å lönelis
häva fullmäktiges beslut. Tydligen tan tillagda avlöningsbeloppet, men 
anser besvärssökandena, att ingen av l har medgivit, att han vid samtal 
köpingens nämnder, styrelser, för- med Gunnar Hansson v<=rifierat be
vallningar eller räkenskapsförare loppet. Vid nu angivna förhållanden 
skulle beviljats ansvarsfrihet på konstaterar länsåklagaren, att det ej 
nämnda sammanträde med fullmäk- är styrkt att Gunnar Hansson gjort 
tige. Alltså inte ens den nämnd, i sig skyldig till förfalskningsbrott el
vilkn Sjödin är ledamot och tillika ler tjänstefel beträffande ändringen 
sekreterare. Man kan med skäl fråga å avlöningslistan. Ärendet har sålun
sig vad köpingens revisorer har da ej föranl<=tt länsåklagarens vidare 
gjort, eftersom Kjell Jönsson och Per åtgärd". 
Sjödin och får m~m väl anta hela Det var alltså denna utredning 
arbet~.rk?mmunen 1 Skurup anser att som kommunalfullmäktige vid sitt 
fullmäktLge. skulle fattat ett .beslut sammanträde enligt hrr Jönssons och 
d1rekt. stn?and~ mot . ;ev1sor~r- Sjödins mening skulle avvakta 
nas fm:~la~ l avg1v;,n reVlSlOJ:?SberB:t- och som således skulle utgöra hinder 
telse namhgen att . ~nsvarsfr1het for för beviljande av ansvarsfrihet. Man 
år 1~5 s.~all bevilJas ~?mmuneJ:?-.5 kan med fog fråga sig om b€svärs
samthga _forv~ltnmgsorgan . Med stl~ sökandena Kjell Jönsson och Per Sjö
gande forvån~!lg har man också l din verkligen satt sig in i ärendet. 
dagspressen. last, att J:l€ 1 :~ arbetar- Om någon förvaltning inom Skurups 
kommu!len l Skurup .. staller Slg bak- köping icke skulle ],eviljat>J dechar
om revlSorerna och onska.r att dessa ge, så inte var det skolstyrelsen. 
skall stann~ kva~ på sma poster. l D€n företagna polisiära utredning
Hur k~n KJell Jonsson som ordfo- en och kommunalfullmäktiges beslut 
ram:le l arbc;;ta:~kommunen och leda-l att bevilja ansvarsfrihet har haft det 
mo~ av ful,maktige e~a dagen ge goda med sig att det visat, att skol
revlSorerna el?-. ordentl1g spark ge- styrelsen och enkannerligen dess 
nom . att _besvara. s1g over .. att full- ordförande Gunnar Hansson handlat 
maktlge folJt r~Vlsor.ernas forslag ?ch i överensstämmelse med kommunal
andra dallen stalla s1g bakom rev1so- lagens anda och i övrigt skött sko
rerna. F9rklara detta .den som k~n. lans förvaltning på ett klanderfritt I besvarsmlagan berores . bl. a. v1s- sätt 
sa förhållande inom skolans förvalt- · 
ning och att det var en polisiär ut- Det har under det gångna året 
redning angående dessa förhållanden, skrivits om stormen i Skurups kö
som man skulle avvakta. Såsom al- pings kommunalpolitiska liv. Det 
la i Skurup vld detta laget känner ovan relaterade visar att det städse 
till rörde sig detta bl. a . om ett är en god regel att avvakta resulta
tillägg till en lönelista. (Tillägget av- tet av pågående utredningar, innan 
såg en lönepost som en befattnings- man smutskastar en person i an
havare vid skolbespisningen var av- svarsställning Under de senaste da
talsenligt berättigad erhålla). Vad garna ha~ även påta~ats, att vi~~a 
hrr Jönsson och Sjödin menar med protokoll 1cke sku_lle f?.rvaras på ratt 
sin besvärsinlaga i detta avseende är 

1 
plats och att en :VlSS n~Il;d - ~ng

sannerligen svårt att förstå, men rlet 1 domens råd - 1~om kopmg~n 1cke 
tillkommer den prövande myndighe-l skulle ha avhMht sam.mant:,ade så 
t~>n, länsstyrelsen, att tolka besvärs- ~fta som sku1le an.ses onsk~art. J?etl skriften häl utinnan. .,kall framdeles bh synnerligen m-.. .. , tressant att få vetskap om hur of-

F?r allmanbeten .torde det emel- ta t, ex. industrikommitten haft sam
lertl_d nu var:l._På sm pl~ts ~ch s:l:'n- manträde, var dessa ägt rum, var 
nerl1gen angelaget att t1llkannag1va 1.=:::====:::::::;:;;;:;:;;;;;;;~ resultatet av den polisiära ut- •• 
redningen. 

Polisutredningen, begärd 1965 av 
dåvarandr skolchefen Philip Eider
brant, gick ut på att utröna, huru
vida skolstyrelsens ordförande 
Gunnar Hansson gjort sig skyldig 
till brottsliga handlingar dels genom 
att göra ovannämnda tillägg till lö-1 
nelistan ocl- dels genom att göra 
vissa ändringar i ett skolstyrelsens 
protokoll. 

Efter av polismyndigheten slutförd 
förundersökning har utredning
en överlämnats till länsåklagarmyn
digheten vars beslut innehåller föl
jande: "Skolstyrelsens ordförande är 
enligt kommunallagens bestämmel
ser ansvarig för protokoll vid sty
relsens sammanträden. Det har ej 
kunnat antagas annat än att Gun-
nar Hansson, då han verk-
ställde ifrågavarande ändringar, 
åsyftat att giva protokollet ett i sak l 
riktigt innehåll. Gunnar Hansson ha
de även underrättat protokollföraren 

protokollen förvaras och vad pro 
k?.llen innehåller sam t sist men ic!\ 
mmst eventuella representationsräk' 
ningars utseende. 

Skurup den 12 september 1966 
Gunnar Gottfries. 

Får fru Johansson behå, 
Nya underhandlingar på g 

Fru Linnea Johansson som arren- att utrymmet för senap ~vändes 
derar kiosken på stortorget i .. Sku- f~r läske?ryc:;~sflaskor och senapen 
rup har hos länsstyrelsen lamnat forvaras 1 kladskåp, och 
besvär över KN:s beslut om upp- att fru Johansson kan få hyra 
sägning. KN:s ·AU har fr~åJ.l!.t kiosken även framdeles t~ots .~tt 
att kiosken ej användes enligt ko- anbud infordrats då hon bast kan
lPingens _ direkti..v. Kiosken iir u.r- ner till vilka inkomster ~om kan e 
sprungligen byggd endast for for- hållas och därför kan lamna anbud 

. säljning av korv och glass: UtrYrr,l- med hänsyn därtill. 
mena tillåter inte den ytterhgar~. for- Å andra sidan framhålles att vad 
säljning av konfektyrer och läske- KN har anledning att kräva är en 
drycker som .fru Joh~nsson fått rlmlig förräntning av sina kostna-
länsstyrelsen:; tillstånd till. . der för kiosken, 

KN har e] heller ansett slg kun- . ·n r t l na godkänna en dylik försäljning att KN 1 ytt~~?,e. ~l · anss yr~V 
främst med tanke på närheten till sen medgett forsalJnmg även 
skolan. Vidare har AU ansett att en konfekty:er, .. b .. f"" ·ustering av hyran bör ske. att åtgarder for at~. e~ansa or
J Under KN:s överläggning i ären- s~ljniil;gen endast bo~ .. fore~~ om 
det framfördes att de handikappade forva:mgen vållar. san1tär .?lägån~et 
· t b.. tillförsäkras bättre förmå- och 1 så fall blir . det. halsov Z: s m e .. or d nämndens sak att mgnpa och mte ner an an ra, 

att fru Johansson sköter toaletter- KN, samt k"" t k" ,. dåligt att fru Johansson op en lOSr. 
naatt kio~ken endast är avsedd för som tidigare var placerad .. P~ ~orget 
korv och glass, och i samband harmed rattig eter-

------~ 

l la kiosken? 
ångiSkurup 

l 
na varför hon bör äga företräde. 

Efter slutad överläggning beslöt 
KN på förslag av hr Sven Hansson 

l
uppdra åt AU att underhandla med 
fru Johansson om hon går med på 
att endast sälj a korv och glass och 

t
att betala en hyra som förräntar 

< köpingens kostnader för såväl kios-
ken som de offentliga toaletterna. 

Vemmenhög 
Valsedlar, äkta make kuvert, 
skjuts tiE vallokalerna m. m. 
kan erhållas efter hänvän
delse till: 

Ulla Raner tel. 302 41 
Nils Larsson tel. 303 70 

3gya.r Andersson tel. 401 50 

SKURUP
YSfAD 

ox·KöTTETS 
hi/liga Jagar 

oa~~~~!~~~er l 

(20:90) ..... 16:90 
O x bog 

av stjärnkött färskt 

(15:40) .... 11:70 
Oxhögrev 



Ha-fzs enda hjt!:_lpmedel är 
stämjärnet och p!l_nnktJjven 

O Lantbrukare Ingvar Olsson i Hönsinge, Anders
lövs kommun har en nu för tiden allt mera sällsynt 
hobby. Med träsnideri fyller ban ut den lilla fritid 
den lantbrukare får, som ännu bedriver sitt jordbruk 
efter äldre metoder. 

O l{ärlek till människorna, djuren och naturen har 
gjort honom till en vaken iakttagare, utrustad med 
skaparglädje och fantasi. Sedan stämjärnet gjort 
grovjobbet på träklumpama av pil och ek, är penn
lmiven hans enda verktyg när det gäller att mejsla 

ut drag och linjer hos de hundratals och åter hundm
tals figurer, som under årens lopp tagit form under 
hans konstförfarna händer. 

D Träsnidarhobbyn har för Ingvar Olsson förblivit 
en verklig hobby, alldenstund han inte säljer sina 

l 
alster. Möjligtvis kan någon utvald i bekantskaps-
kretsen få ett vackert arbete som gåva. Här visar 
han en vacker gTupp - två stridande tjurar. 

- SIDAN 5-



iii Lördagen I 7 september 1986 

1\.onstnär med 
Lantbrukare h~ 

Text: ROLF JOHNZON - Bild: HANS SERNERT 

Med en pennkniv kan märkliga saker utföras, bara det 
är de rätta händerna som använder kniven. 71-årige 
lantbrukaren I n g v a r O l s s o n i Hönsinge vid vä
gen mellan Malmö och Y stad är en märklig konstnär 
so,m under årens lopp skurit fram många lustiga och 
verklighetstrogna figurer. Träsnideriet har han syss
lat med sedan sin barndom och det har hunnit bli åt
skilliga alster som idag pryder hans bokhyllor. Herr 
Nilsson har aldrig kommit sig för att sälja dem utan 
har någon gång givit bort något, annars finns de kvar 
i hemmet. 

Det är verkliga konstverk han 
åstadkommit. Med s-in stora kärlek 
till och kunskaper om människor 
och djur har han skapat fram myc
ket kännetecknande drag på sina 
djuT och människor. Träslaget han 
använder är pil och ek, som får 
ligga och torka några år innan det 
kan användas. Sedan använder han 
stämjärn för att få fram de grova 
dragen ·· av sina alster innan penn
kniven kommer fram. 

0 BöRJADE SOI\i 5-ARING 

De första figurerna han gjorde, 
detta hände redan vid 5-årsåldern, 
har han inte kvar, släkt och vän
ner har fått dem som minne av ho-

nom, men med stolthet visar han 
upp en grupp hästar från 1917. Re
dan då hade han talangen och ver-
ket kan betecknas som en raritet. 

* Hela hans produktion vittnaT om * humor, h:lE~r1kedom och stor * skicklighet samt kärlek till och * förståelse för djur och männi* skor. Ideerna får han genom ar-* betet, där han kan studera dju- · * rens muskelarbete och anletsdrag j laget ligger i släkten svarar Olsson * och d tankarna forma ut sina upp- att hans föräldrar var mycket hän-* slag. diga, men skulptörer var de aldrig. 
I l . h'tt .. kli Han tror i stället att sådant s.Lk 

. sam mg.:;!l 1 .. ar man el?-. mar .g ned som en Askboll och försvinner 
frgur som forestaller et;~ fåfang .. flykt igen. Man ikan nog inte ärva ska
från d~den. En man n?er ut~or ett paPglädje och fantasi, menar han. 
stup for att undkomma lieman- En del av sina alster har han må
n~n. En annan grupp . bestå~ av en lat i naturliga färger men de flesta 
hast!<:arl som v~ttnar sm~. hastar, en är inte behandlade på annat sätt än 
t:,edJe några dJur . som saker s-kydd att de är doppade i linolja. · 
for den hårda blasten osv. Antalet träsnidare i landet är myc-

O TV STJÄL TIDEN ket litet och det gäller att ta vara 
på deras alster för framtiden. 

Av en kamrat fick han en gång l r 
uppslaget att göra ett oxspann under 
plöjning som är mycket verklighets
troget och säkert ikommer att bli 
mycket eftertraktat i framtiden. Nu
mera blir det inte så många figu
rer om året, men det händer än i
dag att Iq·gvar Olsson tar fram penn
kniven och täljer en stund. Televi
sionen gör, menar han, att man ald
rig får tid tiU hobbyverksamhet. 

* När programmet är slut är det * dags att gå och lägga sig och * jordbruket är så hårt arbete att * man behöver sova ordentligt. Jag l! * bedriver jordbruik efter gamla * vanor och detta är naturligtvis * mycket mer arbetsamt än de mo* derna metoder man använder i * dag. 
Ingvar Olsson haT deLtagit i en 

utställning på Svaneholms slott för 
länge sedan och går nu och funde
rar på att utställa på nytt. Han 
kommer säkerHgen att få många er
bjudanden att v.isa sina alster ooh 
då dessa är av hög k<Valitet, blir 
säkert en utställnjng mycket upp
skattad av allmänheten. 

0 HÄNDIGHET I SLÄKTEN 

På frågan om det konstnärliga an-



. ' ' . 

pennkniv i Hönsinge 
z r , träsnideri som hobby 

Hå~tarna vattnas - .en talande idyll från en svunnen tid 

tåläng flykt undan döden 



Bialittinspelningar · ö .starp 
Nytt program efter nyåret 

Kulturens östaJ;P på Romeleåsen 
var på fredagen i rampljuset igen. 
Lasse Holmqvist, Tore Skogman, Ake 
Söderqvist och ~ils Dybeck och de 
välkända Bialittsansiktena Lennart 
Kjellgren och Gunnel Nilsson spe
lade in ett nytt Bialitt-program som 
kommer att sändas någon gång ef
ter nyår. Producent för programmet 
är K. G. Girotell och han hade under 
hela dage .. , fullt arbete med att hin
na med inspelningar vid den gamla 
möllan cch rökhuset På kvällen an
lände den särskilt inbjudna publi
ken för finallnspelningar. I dag fort
sätter man inspelningarna och i kväll . 
vid 20-tiden beräknas hela program
met var • klart. 

V ad det hela rör sig om var man 
mycket tyst med, men allt talar ,för 
att programmet kommer att göras 
mycket trevligt. Tore Skogman som 
varit med på inspelningarna under 
förmiddagen ägnade eftermiddagen 
åt att pröva fiskelyckan i den lilla 
ån som flyter vid Gammelgården, 
och fick mycket riktigt upp en liten 
fisk. Hur stor den sedan blir när 
han nästa gång skall sjunga åter
står att se. Dagens program kom
mer bl. a. att innehålla en barnvisa 
av Tore Skogman. Lasse Holmqvist 
ämnar också bjuda Tore på kokt 
grisknorr, men Tore omtalar att det
ta hänt tidigare och smakar mycket 
bra. 

Några studioscener har man inte 
denna gång, utan Gameigår
den kommer att vara utbyggd till 
~t\.1clio ooh i jlår kviill och i k iill 
sker där inspelninga1· med publik. 

SQdtrqvi~l P<:il l-ili~tt Holmqvi~t p4 lar~h~lraPPIIn lill llilllilt. Vad månno d nna 1rill hittar pi i TV-programmet som såndes någon gång efter n)lårl 



Krister Larsson och Margareta Hansson i färd- med aH släcka elden 
på en docka under överinseende av brandförman N. Kl·aren, Ystad. 

Brandövning på 
Skurups grundskola 

Fredagen var läsårets första fril uftsdag för eleverna i de högre 
klasserna vid Skurups grundskola. Niorna .ägJllade sig åt skjutning 
på skjutbanan, mopedkännedom, terränglöpning 'och simprov. Attor
na fick lära sig brandskydd under ledning av en brandförman från 
Ystads brandkår och olycksfallsvård av. röd~orspersonal. Sjuorna 
hade fri idrott på idrottsplatsen oc 11 fic}t .gå en naturstig med sam-
ling vid Svaneholm. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 

' .. 
Givetvis var det brandskyddet som l och humoristiskt sätt hur man skall 

drog mest uppmärksamhet ti11 sig, uppträda vid eldsvåda. Eleverna 
ooh brandförman Klaren redogjorde fick också genom praktisk övning 
för de unga eleverna på ett saldigt träna att släcka småbränder. 

Optimistisk 
tippare 

Montör Ludvig Nilsson i Skurup, 
bilden, har sedan 31 år varje vecka 
utom en tippat en stående rad på 
stryktpset. En gång fick han 9 rätt 
och 19 kr i utdelning - det är enda 
vinsten. Enligt en statistik från Tips
tjänst kan man vart tionde år räkna 
med en vinst på en stående rad, men 
·det gäller tydligen inte här. Den 
enda tipsomgång Nilsson missat var 
1944 då han gjorde militärtjänst och 
inte kom över någon tipslapp, Han 
omöjliga rad är XXX X11222 222. 
T~;ägen vinner får man hoppas. 



Nitton kronor på nio rätt 
facit av enkelrad. i 31 år 

Ludvig Nilsson i Skurup som "kört" en slående rad ·i 31 år och 
endast fåH 19 kronor i utdelning. 

Det måste vara en jäkla otur, säger montören L u d v i g N i l s s o 
t Slmru~. Han har under 31 år tippat en stående rad på stryktipset och 
endast fått utdelning en enda gång, Detta hände för 21 år sedar• dä 
han fick 19 ktonor på nio rätt. 

~--------------~· Ludvig Nilsson började tippa när 
han skötte idrottsplatsen för drygt 
30 år sedan och tog då ut en en
kelrad bestående av fyra ettor, två 
kryss och sex tvåor. Denna rad har 
han lämnat in varje vecka sedan dess 
utom en gång. Detta hände 1944 då 
han låg i beredskap i Klagshamn och 
inte kunde få tag i någon tipsku
pong. 

Hur ser då raden ut? Ja, det vill 
hr Nilsson inte tala om ty han vill 
den gång den slår ve r kligen få lite t 
pengar på sin tipsrad. Den är dock 
inte originell, utan en helt vanlig 
rad med varierande resultat. Tips
tjänst omtalade för en tid sedan att 
vart tionde år skulle raderna komma 
igen och ge pengar. Detta är dock 
fel. N u är det mycket längre sedan 
jag hade över fem rätt, säger han. 

Ludvig Nilsson är ingen stor
tippare, utan gör det mest på skoj. 
Det blir dock 8-10 rader i veckan 
och ger utdelning ibland. Denna rad 
har dock endast givit honom 19 kr 
och det hände 1945. 

Det får dock anses som mycket 
originellt att Nilsson inte fått fler 
rätt på sin rad. Nu kommer han ald
rig att släppa den, utan varje ons
dagseftermiddag skall den lämnas in, 
ty hoppet finns kvar och hur många 
gånger som helst kan den inte slå fel. 
I dag är det ungefär 1.400 veckor 
som Ludvig Nilsson med besvikelse 
räknat ned de många felen på ra
den. Skall det vända sig, elle·r inte? 

l(ulturplan ämne på 
Skurups lantbruksskola 

Agr. Karl Fredrik Bäckman, Sverker Håkansson och lantbr. Tage Håkans
son, Tygelsjö diskuterar kulturplanen på Tygelsjö-gården. 

Elevernas vid driutsledaTe!rursen · 
på Skllli'ups lantbruksskola har un
der sommaren gjort u:pp kulturpla
ner på gårdar. Man har i detalj 
planerat jordbruket mot ekonomiska 
och tekniska baik,grunder. På mån
dagen hö11. man en första lroruferens 
tiltlsammans med lanttbr. Tage Hå
kansson, Tygelsjö, agronom Karl 
Fredrik Bäckman och rektor Gunnar 
Knutsson. Dagens diskussion bestod 
i att diskutera den kullturplan ele
ven Sverker Håkansson, lY'gel-sjö 
gjort upp på sin gård, och Illalbu.rligt-
vis skulle hä.r fadern vlltl'a . med och 
se sin sons syn på familjejordbru
ket. Liknande loonferenser kommer 
:man att sedan håLla, där de andra 
eleverna får lägga fram sina kul· 
tt:a:p.],aner. 



Magnusson - landskapsmålare 
på Romeleåsens sydsluttning 

Av ROLF JOHNZON 
Den senaste tiden har Skd nästan varje vecka presenterat någon 

konstnär från Söderslätt. Antalet konstnärer som bosatt sig på båda 
sidor om landsvägen Malmö-Ystad är många och vi räknar med 
att kunna erbjuda läsarna ytterligare presentationer av några av dem. 

* l dag har vi fastnat för Gunnar Magnusson ofta ägnar sig å t är trä
Magnusson i Havberg utanför Sku- snideri. På hans bokhylla i Havberg 
rup. Han är målare och har sedan kan man finna mån ga välformade 
många år tillbaka i.:gnat sin fritid tr äsnidningar som u tan tvekan vi
till att avporträttera det skånska sar en stor talang. I vinter ämnar 
landskapet. Eftersom han bor på han försöka sig på att måla med 
södra sluttningen av Romelåsen, med pasteller och några försök ligger re
många vackra barr- och boksk ogar den klara. Det är lätt och kul med 
har dessa ofta fått utgöra motiv till dessa färgkritor, säger han, och vi
hans tavlor. Gunnar Magnusson var sar upp sina alster. Där finns häs
med på en utställning som arrange- tar och människor, landskapsvyer 
rades av Lions Club i Skurup för och mörka barrskogar. Så gott som 
något år sedan och rönte där stor samtliga av hans motiv är hämtade 
uppskattning. Sedan dess har han från trakten norr om Skurup på 
dock endast målat på besällningar. Ramelåsens södra sluttning, där Gun
Nu håller han på att färdigställa en nar Magnusson har sina rötter och 
samling tavlor till en tilltänkt u t - där han trivs så bra. 
ställning i Skurup. När denna blir 
{)Ch 'lar är ännu inte riktigt be-
stämt. * Utöver landskapsmålningar har 
har ägnat djuren .stort intresse ~och p · b ' 
~!~~~de på många av hans mål-

1 

) r} / 0 v · 

hästar och andra boskapsdjur finns ~ y ' l ~ 

* En annan hobby som Gunnar 
======~~~~~~==~==~~------~--~ 

Sigfrld Persson och Sivert Persson visar krafttag inför nästa verksem· 
hetsAr livligt pilhejad av Hilda Nordgren och Emma Andersson. 

Livliga 1-åriga 
Rydsgårdspensionärer 
Drygt 70-talet glada pensionärerlkonsulent Franz Karlsten, Malmö in

har firat ettårsjubleum i Rydsgård. formerade om aktuella pensionärs
Det är medlemmarna i Rydsgårds frågor. Skurups pensionärers sång
pensionärsförening som varit samla- kör underhöll tillsaminans med 
de på Rydsgårds Gästis för att med Rydsgårdssångarna med sång och 
sång, musik och film jubilera sin musik. Gunnar Andersson i Viilie 
förening. Ordföranden Sigfrid Pers- sjöng solosång och festligheterna av
son berättade om aktiviteten och slu tades med dans. 

Pensionärsjubileum 

Rydsgärds pensionärsförening har firat sin ettåriga tillvaro på Ryds
gårds gästis. Redan i starten för ett år sedan kunde man räkna in ett 
30-ta! medlemmar, medan föreningen i dag fördubblat sitt ta!. Skurups 
pensionärsförenings sångkör under,höll med sclng och musik . och kon
su lent Frans Carsten talade om aktuella j1·ågor inom pensionärsröre!sen. 
Bilden: Friska takter i Rydsgårds pensionärsförening, fr v ordförande 
Sigfrid Pe?"BBOn tar ett k rafttag med Siwert Persson, påhejade av Hi!da. 

Nordgren och Emma A ndersson. 

?>l 



Han har 
byggten 
spansk 

o oaspa 
skånska 

slätten 
Mitt ute på Söderslätt 

har ett berömt konstnärs
par byggt upp en liten 
spansk oas. Det är Botvid 
Kihlman och hans hustru 
Simone de Dardel som från 
Stockholm flyttat ned till 
Äspö utanför Trelleborg. 
V id ett besök där möts man 
av spanska valv och murar, 
cypresser, järnekar, banan
träd och vinrankor. Atmos
fären för konstnärernas ar
bete är förbluffande. Allt 
har gjorts med egna hän
der på några få år, och den 
inköpta sommarstugan har 
fängslat dem, så att de nu
mera bosatt sig där för gott. 

Bilden: Botvid Kihlman 
med ett av sina bananträd 
kontrollerar hur mycket 
bladen vuxit över natten. 

- SIST A SIDAN-



·Spansk oas på Söderslätt 
l(onstJ1ärspar 

) 

med bananer~ 
cypresser 
och vinrankor 

Av RJO!JF JOHiNZO!N 
I ÄspÖ utanför Trelleborg bor 

sedan några år tillbaka två kijnda 
konstnärer. Det är Botvid Kihl
man och hans hustru Simone de 
Dardel från Stockholm, som med 
egna händer byggt upP en liten 
spansk oas på Söderslätt. Huset, 
egentligen är det bara ett halvt 
hus, inköptes, för ca fem år sedan 
som sommarbostad, men har sedan 
ntstats upp med egna händer, så 
att man numera bosatt sig där 
för gott. Utifrån ser det ut att vara 
vilken liten skånsk stuga som helst, 
men väl inkommen innanför por
ten ptöts man av sydländska väx
ter och valv, skickligt kompone
rat av Botvid Kihlman och hans 
hustru till en fulländad spansk 
miljö med cypresser, järnekar, ba
nanträd, vinrankor osv. 

När huset inköptes fanns där svin
stia, hönshus och många små bodar, 
som i dag är ombyggda till gillestu
ga, gästrum och atelje. Botvid Kilil
man är en händig man, och många 
av hans vänner kallarhonom för ett 
mellanting mellan konstnär, snic
kare, murare och trädgårdsmästare. 

HOS OTI'E SKöLD 
Från början är Botvid Kihlman 

utbildad målare. Han har gått som 
gratiselev på Otte Skölds målarsko
la, då hans inkomster var ringa men 
Otte Sköld bedömde honom som ett 
stort löfte. Därefter flyttade han till 
Kåseberga på Österlen, där ban un
der två år bodde i en ålastuga vid 
baJ:Dnen. Han livnärde sig under des
sa två år (1948--49) på sitt måleri 
och med att hjälpa fiskarna ta upp 
näten. För detta fick ban litet peng
ar och fisk. "Den tiden var kul som 
sjutton", omtalar han. Vintern var 
särskilt rolig, ty det var så kallt att 
jag en gång vaknade och hade fru
sit fast i sängen. Jag trivdes dock 
mycket bra där, och förstår varför 
så många konstnärer söker sig ned 
på Österlen. 

Bolvid Kihlman tillsammans med ell av sina kära spanska motiv på duk. 
· (Bild: Hans Sernerl) 

HOS_ BERGMAN 
Efter Kåseberga-tiden var han an

ställd i 9 år på Dramaten, där han 
arbetade som rekviSitör och på de

sare. Hans målningar har ofta spans
ka mqtiv och landskapsbilden har 
tjusat konstnären på många sätt. 
Naturligtvis har hans arbete med att 
iordningställa det nya hemmet i 
Äspö tagit mycket av hans tid, men 
till vintern räknar han med att sätta 
fart på måleriet igen. 

korationsavde'lningen. Han var bl.a. Hustrun, Simone de !Dro·del, har 
wed när Ingmar Bergman kom dit inte varit honom till stor hjälp med 
som chef och började sin omorga- restaureringen i sommar, då hon ar
nisation. Numera tillbringar han betar med att få fram alster för en 
sommaren i Sverige och Äspö och separatutställning på Färg och Form 
vinterhalvåret i Spanien som frilan-l i Stockholm. Drygt 70-talet tavlor 

skall hängas där, och då af\betet på 
en tavla tar drygt två månader mås- . 
te hon helt ägna sig åt sitt yrke. l 

SKANEUTSTALLNING 

Botvid Kililman, som utställt från 
Malmö i söder till Kiruna i norr 
siktar på att ungefär om ett år ar
rangera sin första separata utställ
ning någonstans i Skår~e. Förmodli
gen blir det i Lund, som ban anser 
vara Sydsverige:; kulturcentrum. 

De båda konstnä1·erna är varand
ra till stor hjälp och utgör ofta den 
sanningsenligaste kritikern, säger 
man i korus . Något samarbete med 
utställningar har vi dock inte, utan 
var och en får finna sin väg. 

En sak som man genom gemen
sam ansträning lyckats med är dock 
det lyckade köp och investering man 
gjorde, när den galDia bondgården 
på Söderslätt inköptes. Ett sådant 
fynd kommer man aldrig att släppa 
och man förstår dem lätt, när man 
ser. allt arbete : de lagt ned på att 
skapa atmosfär för sitt yrke och sin 
nivsel. 



Skådespelare 
gamla anor från 

Dybecks gods i Vemmenhög som fåll namn efter släkten Dybeck. 



Fredagen ! '3 -septem1Jer ... J966 

i Malmö har 600 år 
Vemmenhög? 

Av ROLF JOHNZON dan en ny släkt 'vuxit fram, där skå
despelaren Nils Dybeck tillhör en av 

En märklig historia om sitt ur- grenarna." 
sprung OCh sina förfäder kan skåde- Ka,n detta stämma med vel'kJighe
speJaren Nils Dybock på Malmö ten? Är det heJa uppdjktat och en 
stadsteater berätta. På Vemmenhögs- ren saga? Låt oss titta vad uppslags
slätten ligger ett stort gods med sam- bÖckerna säger. 
ma namn som skådespelal'en, och vid · I Nordisk famil)ebok skriv~r man 
en förfråg-an mn .han har något sam- om Dybecks gods följande: Dybäck, 
band m~d detta ,berättar Nils Dybeck: gods i östra Vemmenhögs sooken i 

"En gång i tiden invandrade till Skåne, nära kusten 20 kilometer väs
Skåne en släkt som hette Marsvin. ter om Ystad. Ägare A. Alwen, Om
Man bosa-tte sig utånför Ystad på ett fattar med underlydande 551 har, 
gods. I dag heter detta gods Mar- därav 432 har åker. Slottet, omgivet 
svinslwlm. Namnet· har godset fått av av kanal, bildar en imponerande 
denna släkt. På gården växte det upp samling byggnader, uppförda under 
en lång v-acker yngLing som för,ä1ska- 14{}0-1600-talen i olika stilar. Stora 
de sig i ett hembiträde på gården. park- och trädgårdsanläggningar. 
Naturligtvis togs denna förälskelse Godset omtalas redan 1374: det ägdes 

· illa upp på gården. Den unge gods- från m1tten av 1400-talet av ätterna 
herren blev alltmer förälskad i sin Bing, Marsvin och Hollunger samt 
vackra fästmö och bes•löt att gifta kom genom gifte till Lars Bille. 
sig med henne. Nu reagerade hans Släkten Marsvin har alltså anknyt
familj . Ynglingen stöttes ur släkten ning till godset. Om detta har skett 
och fick inte återvända till gärden. genom den historia som Nils Dybeck 
Him tog då sin fästmö, gifte sig omtalar får man väl a1drig veta , men 
med henne och flyttade längre väs- hans version om sin släkt är onek
terut på slätten. 20 kilometer väster,li.gen intressant och rolig, säger god
om Ystad köpte han en borg, sam- sets nuvarande äg·are kapten Ebbe 
t idigt som han bytte sliiktnamn. Det Alwen. Marsvinssläkten har i godsets 
nya namnet blev Dy beck, o,ch borgen l murar sin vapensköld inmurad, men 
fick samma namn. Av denne yngling hur gammal' den är eller varför vet 
roch det vackra hembiträdet har se- man inte . 

Skådespelare Nils Dybeck, Malmö, som berältar en fanlasfisk his·loria 
om sina förfäder. 



Karta finns redan över 
Skurups nya kommunalhus 

Del nya kommunal- och polishusel i Skurup sam! ·de byggnader som nu diskut~rah samband med denr111 
nybebyggelse, öster om nuV!I~llnde §lrundskolan. 

SkD kan i dag presentera ett för
slag till dt!t nya kommunal- och 
polishuset i Skurups köping. På 
uppdrag av kommunalnämnden har 
centrala byggnadskommitten i kö
pingen Ul)prättat ett diskusshmsllil'
slag, alltså ännu en mytket lös 
skiss över hur man kan tänlm sig 
lösa denna fråga. Byggnadsnämn
den har nyligen llimnat sitt förslag 
och skissen här nu avancernt så 
långt som till samarbetsnämnden. 
Detta är ju en fråga dlir även de 
andra kommunerna t blocket bÖr 
få vara med och bestämma. 

D Enl. skissen skulle området .öster 
om nuvarande grundskolan rymma 
kommunalhus, polishus, bibliotek 
sam t !örva'l tningslokaler fr~n skolan. 
En simhall, tennisbanor och ett litet 
torg mellan byggnaderna flnns bck
så Upptagna på skissen. * Området som är på 14-16.000 kvm 
äges delvis av kommunen. En del 
ingår i -det expropriationsmål som i 
veckan fått sin dom i hovrätten. Vad 
man saknar år dock en ny brand
station, men denna kommer att för
läggas på annan plats i kÖ).Jihgen. j, 



Höstsådden igång i Vemmenhög 

Höstsådden av vete har kommil igång li tet öve rallt i Vemmenhögs
bygden. På torsdagen var Olle Andersson på Tofthögsgården i full fä rd 
med at! så Slarke på ett! 17 tunnland stort stycke utmed gamla järn-

vägen Trelleborg-Skivarp. 

Borger Ii g Skurupsseger: 
KOMMUNALA PROGRAMMET 

REALISERAS 1966-1970 
Efter den stora v a Htluttgång de börgerll!fli hade vid komn\UilaUttll~ 

mäktigevalet i SÖndags i SkUtup ä t det säket mångit !iölb ftågar !jig 
n!ir det kommunala hantltlngspi'ogl' !lmlnet kofiUfiet att flltvetkllgas. De 
borgliga partierna (tillsammans med söclaldem.?) komfiler hån och 
med nyår att arbeta för att de löft en maA gav väljarna hålles och 
under fyraå~sperloden 1967-70 kombier följande att händat KolflJnutt
blockssamma~slagnlngen nted Rydsgår d och VI!Himeilhög körnitler att 
förverkligas. Vemlfleilhögs lmttunu n har föl'll valet tittalat att man 
lmmmer att arbeta för en sammartr. lllgnlng. Bostadsfrågan l kbmtnu
nen kommer att lösas genom att ha la ns tippnås genom byggandet av 
egnahem, hyreshus och bostadsrätts fÖretag t nämnd otdnifig. 

Kommunens ytterontråden kotnmer 
att granteras delaktighet i dt?n rrarrt
stegsutvecklirtg kommunen befinner 
sig i. 

Ett klokt ekonomiskt Hinkande med 
angelägenhetsgradering för de olika 
prospekten i förhållande t ill kom
munens resurser skall upprättas. För
modligen kommer där sanitetsfrå

I samarbet-e filea f!i'artnkommuhet• 
na kommer m!!fi ätt arbeta för sta
tionering liv en limbliläns i Sk:ut \lp, 

Ett dLffererttierat näringsliv och 
lämpHg avpassad llosta&politik är 
åtgärder söm bör löc'ka ungdomen 
att stänna i blocket, samtidigt som 
man skall satsa på ungdo:rm:ver kBam
heteh. 

gan i Skurupsby ·SkUrup 20 och Da- ~~~-~~~~--~~--=

laled, nytt komrrtunalhus och polis• 
h Ull i det främsta rummet. 

En bättre jourtjänst för läkare i 
blocket komJ'ller att ol'dnas. I satn• 
arbete med grllnnkomfiluhe:!'na koln
mer man att arbeta för stationering 
av en ambulans i Skurup, 

, ..... "* 
kant &f vaklcmt 
l'llH htin gllr ech 
Il: ör 

Ett differentierat näringsliv och 
lämpligt avpassad bostadspolitik är 
åtgärder som bör locka ungdomen l 
att stanna i blocket, samtidigt som 
man skall satsa på ungdomsverk- L.-:z:----------..iiiil 
samhete n . 



Driftvärnet i länet 
övade på Falsterbonäs 

Driftsvärnsgubbarna Harry Vestergren, Revingeby, Helge Kullberg, Dalby, 
Birger Olsson, Harlösa och Emil Dahlgren avnjuter Sveda•la-lottornas 

välsmakande kåldolmar under middagsrasten på Falsterbonäs. 

Väg och vattens driftsvärn i Malmöhus län höll på fredagen den 
obligatorieska fältövningen med drygt 120 väg- och vattenbyggare 
från hela länet. Denna gång hade man förlagt övningen till Lv 4:s 
skjutfält vid Falsterl;10, där man under en trevlig stämning i ett ideal-
väder tävlade i skjutning, handgranatskastning, avståndsbedömning 
m. m. Chef för övningen var driftsvärnsdlstriktsbefälhavaren löjtnant 
Björk från Sjöbo som tillsammans med instruktörer från Fo 11 såg 
till 1dt mannarna hade full sysselsättning hela dagen. 

~t 15-W grupper från de olika får varje höst och vår göra några 
avdelningarna deltog i en tävling där såda~ här fältmässiga övningar, be
en mängd grenar ingick. Det var rättar löjtnant Björk. På ·våren är vi 
stridsskjutningar, handgi"anatkast- ute ett par dygn och utbildas i att 
ning, avståndsbedömning ,teoretiskt försvara vårt land, medan vi på hös
prov i vak ttjänst, individuell fält- t en försöker anordna någon form ttv 
~kjutning m. m . Svedala lottakår tävling. Platseh för övningarna va
stod för förplägnaden som bestod av rierar . I år är vi i Falsterbo och 
kåldolmar och potatis. nästa år kommer vi förmodligen att 

Den anställda vid väg- och vatten hålla till i Sjöbo-trakten. 

Ystadsvernissage 
drog stor publik 

Ystads konstmuseum kunde oå söndagen glädjas ål en stor vernissage
publik, när Smygahamns konstnär Bruno Fagerlund utställde oljemål
ningar och akvareller. Bland de konstintresserade var också lands
hövding Gösta Netzen som föll för nr 1 "Mot berget, Po•lop". Lands-

hövdingen och konstnären ses här vid tavlan. 

Konstnären Br.uno Fagerltmd hade vernissage i gå'l: på konstmu
seet i sYtad på sin utställning. till besökarna hörde landshövding 
Gösta Netzen. Sammanlagt var det inte mindre än 130-talet per
soner som g·ästade utställningen vid öppnandet. 

Flera av verken fick redan i går Fagerlund har med i utstälnnå.ngen 
röda lappar - sålda. Kollektionen frapperande många verk där han 
som visas räknar 40-talet verk i olja fångat in stämningar av det mjukt 
och en ganska stor samling akva-
reller. ' bruna spanska landskapet. Men även 

Höörsförlust 
i brottning 
Som väntat vann Klippans BK en 

övertygande seger över Höörs BK när 
de båda lagen möttes i Skånecupen. 
Höör klaJ,"ade oavgjort i två matcher 
och tvingades lämna walk over i lätt 
tungvikt. I övrigt var det Klippan 
för hela slanten, och resultatet blev 
alltså 7-1 till Kli.ppan. 

Resultat: Sven-Olof Pålsson, K 
- Kurt Lindsted t oavgjort, Sune Ar
vidsson, K - Bengt Klang, poäng, 
Rune Pettersson, K - Conny Karls
son, oavgjort , Karl Erik Persson, K 
- Leif Nilsstm, poän!!, Rolf P etters-
on , K - Kai Inse Nilsson , poäng, 

.Bertil Nyström, K - Jan Olle Nils
son, omvänt livtag 1,15, Stig Persson, 
K w.o., Ragnar Svensson, K - Inge
mar Karlsson, krysstag 1,45. 

de skånska stämningsvärdena i 
landskap har han dröjt vid och 
fångat in i sitt skapande. 

Men främst är det dock den span
ska arien som lockat och tonglöden 
över verken visar att det måhända 
ä.r just med det spanska 
framfö·r sig horn han känner 
mest inspirerad, lyckas bäst med 
trivs främst i. Utställningen kommer 
säkerligen att locka en stor publik. 

Hantverksdamerna i Höör 
hade på torsdagen en studieutflykt 
till Sahlins konfektionsindustri, där 
ingenjör Knut Johansson tog emot 
och visade anläggningen. Besökar
na fick följa de olika tillverknings-\ 
momenten från de inkomna tyg
packerna till den färdiga varan och 
även se hur de fullbordade plaggen 
tog sig ut genom en mannekäng
uppvisning. 

Skånes djurpark 
vid Höör besöktes under den gångna 
veckan av 4.433 personer. 



VILI(EN PANGBRUD 

Agneta Nilsson, Skurup, vann överlägset i pistolskyttel i en fältskjut
ning som anordnats. av Skurupsklubben i lördags. Den pricksäkra 
Skurupsflickan segrade på sina 35 poäng, närmast följd av Erik Svens
son med 32 poäng, därefter kom forårsmästaren Tore Jönsson med 

31 poäng. 

TAVLA TILL RESIDENSET. Smygehamnskonstnären Bruno Fagerlund 
utstälLer på Ystads museum ett 40-tal oljemålningar och akvareller. På 
söndagens vernissage var landshövding Netzen tillika med en stor konst
intresserad publik. Bilden: Landshövding Gösta Netzen i samspråk med 

Bruno Fagerlund vid den tavla som inköptes av landshöv-
dingen, ett motiv hämtat från Spanien. 



Fru Ella Sahlin Skurup var den första betupplockaren SkD hittade 
vid en inspektion på Söderslätt. 

Betskörden 
har startat 

O Nu har man satt fart. Visserligen handlar det endast om vändtegaf' 
ännu, men i mitten av veckan börjar säkert maskinerna att köra ute 
på fälten också. Det handlar naturligtvis om sockerbetor. Arets första: 
uppta,gning ägde på måndagen rum i Skurup hos lantbrukare Lasse' 
Vilhelmsson. Fru Ella Sahlin plockade fram hackan och · tog sig ~n med' 
att hacka av blasten och liigga upp betorna i stora höger. När vänd.' 
tegen är klar sätter man fart på betupptagningsmaskinen. 

O På Jordberga sockerb~·uk berättar disponent Smith att betorna i år , 
har kornmit bra, trots upp till tre veckors försening med sådden. De· 
ser hyggliga ut och medelskörden ser ut att kunna hållas. Cirka 38 ton. 
per hektar räknar man med att avkastningen skall bli. Sockerhalten 
ligger just nu en halv procent högre än i fjor och är 17 procent. 

O Till lantbrukarna vill han vädja att få upp betorna före MårteM
dagen. Fjoråret visade att de som inte gjort detta före Mårtens
dagen fick brottas med snön vid upptagningen. Sockerhalten är också 
störst omkring _den 20 november, och sedan växer inte betan mer. 

' O På måndag sker första leveransen till sockerbruket och i mitten av 
nästa vecka startar fabriken årets kampanj. 



Oskar O Is son 
omöjlig att besegra 

Oskar OLsson är i år omöjLig att besegra. Han har bLivit V-emmen
högsmästare, korpmästare, föreningsmästare i skotskjutning och nu i 
söndags Lade han bestag på femkampsmästerskapet. Nu återstår bara 
fältskyttemästerskapet för att han skaH ha vunnit aHa större tävUngar 
i år. Men skyttarna kommer säkert att göra sitt yttersta för att be
segra honom. 

På söndagen uppnåddes många fina Rödset 51. 2) Inger Lönnbom 50. 

resulat, och det var inte utan att lO-ringad, kl. 5: l) N. E. Hansson 
Oskar Olsson hade lite tur med sig. 9!1 2) S. E. Rödset 96. Kl. 4: l) Len
Både S. E. Rödset och Lennart Bergh nart Bergh 99. 2) Oskar Olsson 99. 
har varit honom mycket nära i re- 3) Ingvar Tennander 97. Veteran
suttat. I huvudskjutningen hade Len- klassen: l) Hjalmar Persson 88. Kl. 
nart Berg och Oskar Olsson samma 2: l) lnger Lönnbom 95. 2) Sven 
resultat, men Olsson segrade på en Persson 85. 3) Claes Persson 85. 1/3-
femetta mer i serien. Mycket gläd- figur: kl. 5: l) S. E. Rödset 6/ 24. 
jande var det stora antalet deltagarP. 2) N. G. Olsson 6/22. Kl. 4: l) Len
i juniorklassen och klass två. Dessa nart Bergh 6/23. 2) Oskar Olsson 6/ 22 
ungdomar sköt verkligen bra resul- 3) Kjell Andersson 6/ 20. Veteran
tat. Prisutdelning blir det i Skytte- klassen: l) Erik Andersson 6/ 20. Kl. 
paviljongen lördagen den 22 oktober 2: l) Roland Pettersson 6/20. 2) Bo 
kl 18.00. Rödset 6/ 20. Juniorklassen: l) Jan 

Prislista. Femkampen: l) Oskar Ake Berglund 6/27. 2) Cl~es M~r-
. .. tensson 6/ 17. 3) Stefan LJungqvist 

Olsson, platssiffra 19. 2) S. E. Rod- 5/20. Helfigur, klass 5: l) Arthur 

set, platssiffra 22. 3) Lennart Bergh, Christensson 6/54. 2) Gösta Kvant 
platssiffra 23. Staatspristävlingen, kl . 6/ 51. Kl. 4: l) Tore Jönsson 6/54. 
5: ll S. E. Rödset 73. 2) N. G. Olsson 2) Oskar Olsson 6/ 46. 3) Kjell An-
69. Kl. 4: l) Oskar Olsson 71, 2) dersson s/43. Kl. 2: 1l Claes Persson 
Lennart Bergh 71. 3) Tore Jönsson 6/ 53. 2) Bo Rödset 6/52. Veteranklas-
70. Veteranklassen: l) Erik Anders- sen: l) Wilhelm Persson 6/52. .Ju
son 56. Kl. 2: ll Bo Rödset 71. 2) niorklassen: l) Claes Mårtensson 
Inger Lönnbom 71. Juniorklassen: ll 6/56. 2) Bo Persson 6/52. 3) Clae~ 

Jan Ake Berglund 98. 2) Benny Lönnbom 6/52. Förbundsskolskjut
Lönnborn. 3) Klas Mårtensson. 6- ning på hemmabanor: Juniorklassen: 
ringad, kl. 5: l) S. E. Rödset 55. l\ Kurt Inge Andersson 98. 2) Benny 
2) Gösta Kvant 47. Kl. 4: Oskar Ols- Lönnhorn 96. 3) Bo Persson 96. I<lass 
son 52. 2) Lennart Bergh 51. 3) 12: l) Sven Persson 72. 2) Claes-Gö
Tore Jönsson 51. Veteranklassen; l) ra 1 Persson 71. 3) Inger Lönn
Hjalmar Persson 37. Klass 2: l) Bo bom 70. 

/ 

Affärsföreståndarna Bror och Maj Larsson i Skurup samtalar med kon
sulent Kjell Knutsson om uppläggningen av varuhallen som öppnas 

i morgon. 

Ny . varuhall • 
l Skurup 

I morgon öppnas en ny varuhall i Skurup. Det är M,aj och .Bror 
Larsson som \Slår upp portarna i nya ljusa lokaler på vaster. MaJbros 
livs är firmanamnet. Under senaste veclmn har drygt lO-talet konsu
lenter och arbetare varit i färd med att montera upp de nya kyl
och frys-diskarna, plockat upp var()rna på }tYll?rna oc~ gjort allt i 
ordning för invigninsdagen. Chef for upplaggmngen ar konsulent 
Kjell Knutsson från SSLF. 

Vad kan man då erbjuda sina .gam- tderna isoleringsa~ordningar på till
la och nya kunder? Lokalen är på sammans 18 kubikmeter och re~~a 
240 kvadratmeter med 428 hyllmeter frysanordningar. E.n man:uell betJ~
.för varor. Stora kyldiskar med mo- ning [ charkutenavdeinmgen hor 
L------=~'--------...l,också till kundservicen. En modern c?-ryc. _ .t; ./ mjölkkyl på drygt tre kubikmeter 

A -; ~ och ett utökat sortiment på alla sorts 
varor. Antalet kassor i det 

----- nya snabbköpet är tre, varav en 
skall finnas i reserv och sättas in 
vid rusningstider. Fast anställda ut
över innehavarna är en i charkute
davdelningen och en orddnarie kas
sörka. Därutöver skall deltidsanställt 
folk svara för den service som furd
ras för att sköta varuhallen. 

I Morgon kl. 10.00 öppnar man 
och invi·gningsdagen kommer man 
att bjuda sina kunder på kaffe. Vad 
barnen skall få är ännu inte be
stämt, men någonting blir det, lovar 
man. .l 



/ 

Onsdagen 28 september 1966 

Information om djupfryst 
för husmödrar i Börringe 

SEGT KFM 
I KLAGSTORP 

Inte mindre än l 1/1 timmar log 
del för ledamöterna i Klagslorps 
kommunalfullmäktige all på tis
dagskvällen diskulera s-ig igenom 
de 13 ärenden för vilka ordföran· 
den lantbrukare Gollhard Svens
son lät klubban falla. Ledamö
terna enades om bifall till igång
sällandet av skolbarnsbespisning 
i kommunens skolor så snart ske 
kan. Lokaler synes skolstyrelsen 
ha ordnat vid de olika skolorna 
med undantag av Smygehamn. 

de med 600 kr och sin sekreterare 
med 2250 kr under den tid kommitten 
varit i verksamhet bifölls. Byggnads
nämnden hade framlagt skissförslag 
till dispositionsplan för vissa delar av 
Smygehamn. Förslagen godkändes i 
princip. Vid debatt i fråga om hu
ruvida pensionärsbostäder bör inre
das i den fastighet som tillhör J or
deberga Gods i Källstorp framkom 
meningar både för och emot försla
get. Diskussionen slutade med att 
frågan gick på återremiss till kom
munalnämnden för utredning. 

Längsta diskussionen för kvällen 
vållade ärendet angående l öneklass
uppflyttning för kommunalkamreren. 
Det rådde en hel del oklarhet i Ut'P· 
gifterna som för en del av ledamöter

Börringa husmödrar fick information om djupfrysta varor; fr. v. Gull i 
Nilsson, Margi·l Hansson s·aml konsule-nterna Majken Månsson och Vera 

Lindval l. 

Här saknas godtagbar bespisnings- na ej var tillräckliga. Ärendet av
lokal. Skolstyrelsen anhåller att få gjordes ll!ed votering som ga~ 11 ~ös
köpa den fastighet norr om folk- uppflJ;'ttnm~, o~h 8 roster. for bifall 
skolan vari en viss missionsverksam- ter for lonenamndens forslag om 
het tidigare bedrivits. Man anser till kommunalnäm.ndens beslut o.m 
byggnaden lämplig för skolbespis- avslag. 8 ~v led.amoter~~ avstod fran 
ningen sedan densamma byggts om beslut. Till namndt;man återvald~s 
för ett beräknat belopp av 16 000 kr. Artur Hansson och S~gvard Borg. Till 
Köpevärdet av fastigheten har satts o~tsombud valdes Lilly Olsson med 
till 35 000 kr. Fullmäktige bifaller kö- Liss Noren som suppl. 
pet såvida sammanljiggningsdelegera- '----------------.....! 
de i Trelleborgsblocket tillstyrker. 

Börringe Bygdegård var på mån- l Winborgs Margarinbolaget Abbas Fullm~tige biföll kommunalnäin?-
' ' ' dens forslag om att uppta ett 1-år>gt 

dagskvällen samlingsplatsen för or- Trollhätteglass m. fl. Kvällens meny lån på 500 000 kr för att likvidera · 

bns husmödrar till en husmoders- bestod av sandwich med mimosa och köpeskillingen för ett markområtie 
afton. Fru Margit Hansson, Tellsjö, legymsallad, grilletter, panerade kol- som kommunen k:öP.t av lan'tbr E~st 
hälsade välkommen med en sär- jafileer, Bjäre färskpotatis, glass samt Knutsson. Man b1foll också hemsti;il

skild välkomsthälsniDg till kvällens kaffe. Fru Lindvall lämnade en kort 'lan om upptagandet av ett kor!frls
demonstratriser fru Vera Lindvall, · · ·· F · lik .11 tlgt lån på 100 0()0 kr. Folkskollarar-

onent~rmg over nonors 0 a ti • bostaden i Tullstorp beslöt man över-
Stockl!olm som representerade verknmgsprogram bland annat en del föra till kommunalnämndens förvalt-
Frionor och fru Majken Månsson, nyheter. Fru Månsson talade om kaf- ning. 
Börringe som rllpresentant för fe. Från kaffebuske via bönan till 
Triangelkaffe. nationaldryck nr l - Kaffedrycken. 
I demonstrationen användes sedan Fru Margit Hansson tolkade de när

varor från ett flertal andra fabrikan- varandes tack och överlämnade blom
ter såsom Bjäre, Slottsindustrier, mor. 

Man enades också om att anta ett 
anbud från Nya Järnaffären i An
derslöv för leverans av en Universal
traktor. skolbyggnadskommittens för
slag till ersättning åt sin ordfäran-

l(ursavslutning på Skurups lantbruksskola 

Alnarps rektor informerade om YB-utred. 
· På onsdagen höll man kursavslut
ning på Skurups lantbruksskola. Det 
var den förkortade dirftsledarkursen 
som efter 4 månader nu slutade si
ha studier. Rektor Gunnar Knutsson 
hälsade välkommen och vände sig 
till de inbjudna vilka representera
dc några av de kontakter som sko
lans elever knutit under sommaren. 
Där fanns mejeristen Tore Jönsson, 
Skurup ,godsägare Olof Alven, Tor
sjö, inspektor Olof Kristersson, Jord
bergs gård m.fl. 

Rektor Carl-Fredrik Gelinder, Aln
arpsinstitutet, var särskilt inbjuden 
för att informera om sin skolas verk
samhet och inträdesfordringar, då 
ett flertal av eleverna tänker fort
sätta sin ~tbildning i modernäringen 
på Alnarp. Han talade om institu
tets historia, omläggningen av verk
samheteh 1933 från agronomer till 
lantmästare m.m. "Vi har att vara 
tacksamma för jordbruksministerns 
givmildhet mot utbildning inom 
jordbruket, sade han, och "framhöll 
att man från staten satsar mycket 
på Alnarpsinstitutet. 

Staten behöver i dag folk på lant- . . . . . 
bruksnämnder och hushållningssäll- Alnarp~rns!Jtutels .rektor Carl Frednk Gelinder 1 sa~språk me:J eleverna 
skapen, jordbruket ropar efter lant- KJell-Åke Nilsson, Yalleberga, och Anders Nilsson, Sk1varp. 

O{L mästare och industri och handel läg-
ger beslag på . många av våra dukti-lnär man söker till skolan. Jag viilitaga Tofteb011 fonds stipendium på 
gaste elever, sade han. Framtiden fö1' dementera påståendet i pressen att 250 kronor för ett bra studieresultat 
lantmästarna är ljus, och kommer den tvååriga kursen skall läggas ned. och en bra driftsplan. 
bara SIDA att ändra sin lönepolitik Det kommer inte att hända ännu på Sverker Håkansson, Tygelsjö erhöll 
för utlandstjänsterna är det säkert flera år, avslutade han så sitt an- Lions clubs stipendium på 500 kro
~~nga lantmästare som ä< villi .t för nor jämte di lom. Bo Leander , S.ve-



Sotningen i Skurup 
* I Skurups kommun har 

många beklagat sig 
över att man inte sköter om 
sotningen på ett tillfreds
ställande sätt. I höst ha1· till 
exempel v·i inte sett till nct
gon sota1·e, trots att nätte?'
na nu bö1·iar bli så kalia att 
vi måste bö?'fa elda, 1:gen. 

~ l 
Om jag inte minns fel be-d ~ G slöt man vid ett samman-

f l träde den 21 december 1965 

~~{) !Mummel} 

att klaga hos skorstensfe

jarmästaren på den dåliga 

ordning han har inom sot

ningsdistriktet. Nu är det 

på tiden att "den gamle" in-

DEBATT 

ser att han skall avgå och 

låta någon yngre kraft ta 

vid. Kommunen kan ju ing

enting · göra så länge han 

ii).te själv vill avgå. Eller 
måste det hända någon elds
våda först innan han själv 
anser, att även de som "ba

ra" betalar räkningen för 
sotningen skall få sotat. 
O. s. a. 

Missnöfd tastighetsäga1·e 

nJalpa till att höja jordbruksstan- Drift~iedarkursen fick så ställa frå- dala fick Skurups sparbanks premie 
darden i u-länderna, En ny utred- gor till rektor Gelinder som han be- och Skånemejeriers premie. Torsten 
ning om jordbrukets utbildning på- svarade innan Torvald Persson visa- Svensson, Anderslöv erhöll Söder
går, benämnd yrkesutbildningsbered- de ljusbilder från kursens studiebe- slätts sparbanks premie och Sk)\ts 
ningen (YB-beredningen), som inom sök och fältvandringar. häradsgilles premie. Anders Olsson, ' 
några år kommer att förändra vår Rektor Gunnar Knutsson talade om Borrby fick mottaga Ake Karlssons 
skola. Meningen är att man skall ha kursens verksamhet och redogjorde minnesfonds och Hultbergs fonds 
39 veckors kurser med ledighet på för de olika kurser skolan kan erbju- premier och Anders Nilsson, Skiv
skolorna under sommaren. Jag är da ungdom som är intresserad av arp fick en premievecka på För
visserligen emot ett sådant förfa- jordbruksutbildning. Han tackade eningsskolan Sånga-Säby. Elevkårs
ringssätt, men det kommer säkert att förvaltningsnämnden och styrelsen ordföranden Kjell-Ake Nilsson tac
beslutas ändå. Meningen är också för skolan för ett gott stöd i verk- kade rektor, lärare och skolans 
att man direkt efter grundskolan samheten, tackade sina kolleger på personal för den trivsel och de 
skall läsa vidare och på så sätt inte skolan och skolans personal för de- kunskaper man fått sig till del på 
hinna med någon yrkespraktik. På ras insats. Slutligen överlämnade han skolan, innan lantbr Teodor Mårtens
Alnarp är vi oroliga för denna ut- stipendier och premier till de bästa son på förvaltningsnämndens vägnar 
veckling ty det kommer att inverka eleverna. Elevkårsordföranden Kjell- avslutade den förkortade driftsledar
på de fackkunskaper elev-erna har Ake Nilsson, Hedvlgsdal, fick mot- kursen. 



Skånska 

Lantmännens 

Maskin AB 
en presentation av nya maskinverkstaden i Skurup 



SLMA har s edan 1960 - då man övertog Wickströms Maskinaffär - dri

vit försäljnings-, verkstads- och tillverkningsrörelse i Skurup. Om

sättningen har sedan dess fyrdubblats i Skurupsdistriktet, och de äld

re lokalerna visade sig snart alltför små och otidsenliga. 

Då Skurups köping kunde tillhandahålla industrimark, uppdrog SLMA 

åt LBF att projektera en nybyggnad. Denna anläggning, som nu står 

färdig, har totalt (inkl. tomt) kostat ca l, 8 miljoner kronor . Tomten 

omfattar 22 000 m 
2

, och de olika avdelningarna i anläggningen har 
2 

följande ytor: serviceverkstad med måleri- och tvätthall 800 m , 

mekanisk verkstad l 000 m 
2

, reservdelslager 600 m
2

, kontors

och personalutrymmen600m
2 

samt kallmagasin 800m2. Den to

tala ytan under tak omfattar således 3 800 m
2 

(inkl. kallmagasin) . 

1 2 

Anläggningen har ett femtiotal anställda. 

Dessutom startar nästa år en inbyggd verkstadsskola med till att 

börja med 10 elever. Dessa kommer efter sin utbildning, som är 

tvåårig, att utgöra ett rekryteringsunderlag för SLMA:s service

verkstäder i Skåne. 

Några byggnadstekniska data: stommen är prefabricerad i betong, 

ett material som använts även i golven, medan väggar och tak ut

förts i lättbetong. Grundläggningen är delvis på pålar, då grund

förhållandena var ganska besvärliga. Anläggningen är flexibel; 

sålunda kan man lätt förlän2a bv22nadskropparna. Av denna an

ledning utgöres gavlarna i utbyggnadsriktningen av utfackningsväggar 

i träkonstruktion. 

3 



4 
l) Mekanisk verkstad för tillverkning av 

vagnar och andra jordbruksrnaa~iner. 

Traversen som ä.r monterad i taJtet 

nlr över hela verkstaden. Förvärmd 

friskluft tillföres lokalen genom gal

ler vid golvet. 

2) Serviceverkstad i vilken man tar emot 

reparatioher pet alla slag av jordbruks

maskiner. Utsugningsrör för avgaser

na är utplacerade över hela verkstaden 

med jämna mellanrum. 

3) Reservdelilager varifrln försä~ning av 

mlnga tusen artiklar sker. Frln lagret 

expedieras d.vä.l telefonorder som för

säljning över disk. 

4} Kontorslokaler för försäljnings· och 

administrationspersonal. Lokalen in

rymmer även ett pentry. 

L/96ER 

/7] 

l 



Arkitekt 

LBF Konsulterande Ingenjörer och Arkitekter 

Byggnadskonstruktör 

LBF Konsulterande Ingenjörer och Arkitekter 

VVS-konsult 

LBF Konsulterande Ingenjörer och Arkitekter 

El-konsult 

LBF Konsulterande Ingenjörer och Arkitekter 

Byggledning 

LBF Konsulterande Ingenjörer och Arkitekter 

Geoteknisk undersökning 

LBF Konsulterande Ingenjörer och Arkitekter 

Huvudentreprenör 

Armerad Betong AB, Malmö 

Rörentreprenör 

T Roskvist, Värme och Sanitet, Skurup 

Ventilations entreprenör 

Sv Fläktfabriken, Malmö 

El-entreprenör 

El & Kyl AB, Ystad 

Målnings entreprenör 

Målarmästare Y Knutsson, Skurup 
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sKANDALSCENER PA BOXNINGSGALAN 
Tumultartade scener, som slutade 

med en flera minuter lång vissel
konsert och polisingripande, utbröt 
vid söndagsJn·ällens boxningsgala 
l Baltiska hallen l Malmö. En per
son togs om hand av polisen sedan 
han rusat på ringdomaren Kalle 
NUsson och gett honom ett kraftigt 

njurslag, när denne var på väg från 
arenan. Ett 50-tal personer samla
des vid omklädningsrummet medan 
hela Baltiska hallen genljöd av en 
enorm visselkonsert och buanden 
som protest mot domslutet 1 den 
sista av förmatcherna. Folk ställde 
sig upp 1 bänkarna och skrek om 

skandal. När förre europamästaren 
Bosse Högberg äntrade ringen 
dränktes han av oljudet, som tyst
nade först sedan Högberg och Al 
Sharpe börjat slagväxlingen. 

De kraftiga publikprotesterna 
gällde de tre poängdomarnas insat
ser i europafemman Stlg Walters-

sons uppgörelse mot Ghana-boxa
ren Peter Cobblah. Waltersson star
tade starkt, men den guttaperka
hoppande ss-äringen tog snart Ini
tiativet och överöste den försiktige 
norrköpingsgrabben med slag, J 
näst sista ronden fick Waltenson 
ta räkning. 

När ringdomaren Kalle Nilsson 
sedan tillkännagav att Waltersson 
segrat med domarröstema 2-1 bra
kade det löst. 

På väg in till omklädningsrum
met träffades NUsson av ett kraftigt 
njursiag bakifrån från en uppretad 
åskådare. Tre poliser, som stod in-

Slörsta haschischbesla et i landet 

N 
En ny knarkliga har sprängts i 

Malmö. Den här gången handlar 
det om haschisch. Polisen har be
slagtagit drygt ett kilo - det 
största haschischbeslag som nå
gonsin gjorts i landet. 

Det var i fredags kriminalen 
slog till. 

När sista planet från Stockholm 
landade på Bulltofta stod polisen 
och väntade. En man i 20-årsål
dem greps på väg ut genom tul
len. Han hade drygt ett halvt kilo 
haschisch i bagaget. 

Tidigare på dagen· hade en av 
hans kumpaner anhållits i Malmö 
- en 25-årig sydafrikansk konst
när. 

Knarkligan har förgreningar till 
Stockholm. Enligt vad A r b e t e t 
erfarit har en 20-årig student an
hållits där. 

Polisen misstänker att härvan 
kommer att svälla ut ytterligare. 

- Vi är bara i början av ut
redningen, säger chefsåklagare 

040/83901 
· ett hett nummer för 

flr effektiv och ektnomisk 
uppvämming 

VI KÖR HEM 
ER ELDNINGSFOTOGEN 

VI HJÄLPER ER MED 
FÖRVARINGSKÄRL 

GÖSTA GESTAM 
Klaragatan 1 • MALMÖ S 

Tel. 040/839 01 

NA LI A ANG 
Harry Bågeman till A r b e t e t. 

Häktningsframställningen är 
redan inlämnad till rådhusrätten 
mot de två anhållna i Malmö. De 
är misstänkta för olovligt innehav 

av narkotika. Polisen har ännu 
inte klarlagt hur mycket 
haschisch paret har sålt l Malmö. 

Den student som greps i Stock
holm hade en mängd tabletter på 

sig. Det rör sig om turkiska pre
ludin. 

Det trasiga paket, som en pap
persplockerska hittade under en 
buske vid Residens uteservering 

GÅTAN BASSE 
K vinna ''tappade barnet 

AALBORG, Arbetet 
Är detta lösningen på det om

diskuterade Basse-fallet frågar sig 
Danmark l dag. En 38-årig gift 
kvinna från · en av Aalborgs för
städer erkände på söndagen att det 
var hon som 7 februari i år bort
förde den då tre månader gamle 
Basse. Hon uppger att hon några 
timmar efter kidnappingen "tap
pade barnet i något vatten". Polisen 
är mycket förtegen men kvinnan 
häktades sent på söndagskvällen 
och detta tyder på att det Inte bara 
är en sinnessjuk människa med 
mani på att "erkänna" brott. 

o 
Väderleksläge: 
Med nordliga till nordvästliga vin

dar införs allt kyligare luft över 
Sverige, I nordligaste Norrland är 
det nu minusgrader. Högtrycket över 
brittiska öarna rör sig inte nämn
värt. 

Utsikter: 
Skåne västkustområdet: Måttlig 

något tilltagande västlig vind. Först 

Kriminalpolisen i Aalborg är myc
ket SPBrsant med uppgifter men 
det har ändå framkommit att kvin
nan självmant kommit till polisen. 
Hon har berättat en del av histo
rien för polisen, Efter häktningen 
föll hon samman så att man inte 
vidare kunnat förhöra henne. 

Kvinnan har berättat att hon 7 
februari i år gick på Kon~nsgade 
i Odense. 

- Plötsligt hörde jag ett späd
barn gnälla och då tog jag upp 
babyn ur dess barnvagn. Sedan 
bara gick jag omkring l staden i 
flera timmar. 

Sören Asplund 
juniormästare 
i motocross 
SMK Vingåker invigde på sönda

gen sin nya motocrossbana Trollåsen 
genom att arrangera junior-SM för 
500 cc. Suverän svensk mästare blev 
Sören Asplund, SMK Uppsala, som 
segrade före hemmaklubbens Bo 
Thömblom, trea kom Bror Haglund, 
Nacka MS. Tävlingarna sågs av drygt 
2.000 personer. 

övervägande vackert väder, under Resultat: SM-final 500 cc: l) Sören 
dagen ökad molnighet. Oförändrad Asplund, SMK Uppsala, 28,27 min; 2) 
dagstemperatur. Bo Thörnblom, SMK Vingåker, 28,37; 

Södra Götaland utom Skåne, Vä- 3> Bror Haglund, Nacka MS, 28,59; 
.. .. 4) Bernt Jonsson, SMK östgöta, 29,23. 

nemområdet och nordöstra Gotaland: Inbju!inJngslo,Pp 250 cc: l) Björn 
Något tilltagande västlig vind. Klart Cassborg, Botkyrka MK, 29;11, 
till halvklart men under kvällen Inbjudningslopp 500 cc: l) Rolf 
ökad molnighet norrifrån. I natt Larsson, SMK Vingåker, 21,18. 

frost på många håll, eftermiddags-
temperaturen oförändrad. 

Utsikter för tisdagen: 
Hela landet: Vindar mellan väst 

och nordväst. I Götaland och Svea
land i huvudsak uppehållsväder, i 
Norrland regnskurar eller snöbyar, 
främst i de norra och västra delar
na. Kyligt, i Norrland kallt för års
tiden. 

Temperaturen vid utländska turist
orter var klockan 13 på söndagen: 
Aten 29, Rhodos 26, Venedig 22, Pa
lermo 24, Barcelona 25, Mallorca 26, 
Lissabon 24, Split 23, Beirut 27, Tel 
Aviv 28, Kanarieöarna 26 grader. 

Vart hon gtck eller hur långt det 
kan ha varit kan kvinnan Inte 
svara på. Plötsligt kom hon till 
"något slags vatten" och där tap. 
pade hon barnet. Sedan fortsatte 
hon att vandra runt i staden. 

Danska journalister sökte ome
delbart kontakt med fru Anna 
Blirgel - Basses mor - som nu 
arbetar som servitris på ett kondi
tori i Odense. På upplysningen att 
en kvinna erkänt kidnappingen av 
hennes barn svarade fru Blirgel: 

- Det tror jag inte. Det kan inte 
vara så! 

BasSe var tre månader gammal 
när han den 7 februari försvann 

Bil spetsad 
av vägräcl{e. 
Baby i l{org 
miral(elräddad 

Med höger ben avslaget på ett 
par ställen oförmögen att röra sig 
såg maken hur bensinen forsade ut 
över bilgolvet efter det att fordo
net på söndagseftermiddagen spet
sats på ett vägräcke vid liksväg 195 
mellan Habo och Bankeryd. Bred
vid honom satt hustrnn djupt 

Hot om strejk 
kvarstår 

i Malmö innehöll just turkiska 
preludin. Det finns ett samband 
mellan det paketet och den nu 
avslöjade ligan, enligt vad A r
b e te t erfar. 

ÖST~ 
vatten 

ur sin barnvagn utanför affären 
Lisa på Kongoens gade i Odense. 
Modem Anna Blirgel var för en 
liten stund inne i affären. 

Kvinnans berättelse kollas nu l 
minsta detalj av odensepolisen, som 
också skall fortsätta förhören så 
snart kvinnans hälsotillstånd till• 
låter det. Man är främst angelägen 
att få reda på var detta "vatten" 
finns. 

Häktningsdomaren bestämde att 
kvinnan skulle vara häktad minst 
fram till 5 oktober. Man anser att 
kvinnan måste ha meddelat polisen 
något, som ännu inte kan offent
liggöras. 

Picko Troberg 
}{nappade in 
på Axelsson 

till, ingrep omedelbart och visade 
ut den upphetsade mannen. 

En annan sökte tränga sig in l 
omklädningsrummet med orden: 

- Skandal! Skandal! 
Även han togs omhand och vi

sades ut. 
Ringdomaren Kalle Nilsson sa 

- 1948 vann jag över Ingemar 
Johansson på MFF-stadion här l 
Malmö ... hade jag bara sett kil
len som klippte till mej så kanske 
det hade blivit en match till ... 
Allvarligt talat, så blev jag bara 
överraskad. J a g hade ju inte alls 
med resultatet att göra! 

Promotorn Bertil Knutsson för
klarade för A r b e t e t: 

- E n poängdomare hade Ghana
boxaren som segrare, e n hade 
Waltersson. Den tredje hade oav
gjort, men han hade v a l t StiJ 
Waltersson som segrare. Man kan 
nämligen göra så också. 

Här åkte Bosse Högberg på en riktig kyss - fast a.v a.nna.t och a.ngenäma.re - ka.n ma.n förmod4 - tla.g iin 
dem ha. n fick a. v Al Sha.rpe, I kärleken (och rekla.mens?) rutmn passa.de fru Anita. på a.tt aegerpUBsa ri11 

ma.ke efter fighten. 

.Det vore kanske synd att påstå 
att förre europamästaren Bo Hög
berg från kålleston ramlade ner 
från den pugilistiska svensktoppen 
( Anita.s blå basker föll ju av i 
radions på fönniddagen), men nog 
fick han på käften alltid, för atl 
tala svenska. 

Vi såg den första proboxnings
galan i Malmö på 20 år, tillsam
mans med herr Johansson. 

Herr Johansson sa, efter ett par 
ronder: 

- Bosse slår aldrig ut honom, det 
är bäst att han ser upp här. 

Men så fort Bosse såg upp, så 
fick han sig en smäll. Den 32-årige 
Al Sharpe med 113 promatcher 
bakom sig nu, var en besvärlig 
herre, tyckte herr Johansson. 

Som ni redan vet så vann Bosse 
Högberi med domarrösterna ~. 
men den segern tyckte vi nog lite 
till mans satt ganska långt inne. 

Anita Lindblom åsåg sin makes 

- Ja, men han va.n11 ~u i a.lla. fa.ll, 
mena.de Yngve Roskvist och fru 

Ulla.-Britt. 

-Av TONY KAPLAN-

det bli. MFF-hövdingen .P:ric Per .. 
son sysslar ju annars mest med dea 
gröna mattans schack, men haD 
ringaktar (!) tydligen inte heliet 
boxningen. 

Herr Johansson sa, när han fråD 
ringen hälsade publilanassan väl• 
kommen, att han hoppades på spän
nande och roliga matcher. Det där 
med roliga - var det därför nöjes
pappan Gusta.f La.neryd infann sig? 

Skådespelande regissören Ake 
Engfeldt hade inte plockat "Sön
dagshustrun" med sig på galan 
tyckte vi, men han hade tydligen 
trivsamt ändå. 

Frugan vid sin sida hade där- . 
emot Yngve Roskvist. Och vi för
står honom - vem skulle lämna 
Ulla-Britt ensam. Med ett sånt 
dekolletage ••. 

Sveriges Radio representerades 
av Ake Brolin och fotografen Ak• 
G. Nilsson samt Christer Ha.nsaon 
bl a, medan Anita Lindbloms film
fotografer Ake och Arne Bra.ndhild 
från Astro-film arbetade för hög
tryck instruerade av Ra.gna.r "Asa
Nis;;e" Frisk. 

Eric "Kronp-risen" Lindahl sati 
inte långt ifrån Britt Wadner, men 
den som spanade efter Göteborgs 
ljusdrottning från början av so
talet numera James B(l)ond-flicka 
- Gunilla Stolpe alltså - kikade 
förgäves. Hon hade hämtat två bil
jetter, men kom aldrig, påstodJ 
det. Ja, vi menar- hade hon varl1 
där hade hon säkert sett till lA 
hon syntes ••• 

Bosse Högbe!'g klättrar ~ 
och om någon neka :liva.rstflr 
resultatet av matchen ~ vi 
glömt de smäDar han glell p6. 

Anita Lindblom och vi andra :lb 
trösta oss med att sånt 1r live ... 



Jättelika, genon1skinliga kupoler 

över städerna vid Öresm1d? 

Rotneleåsen och Hallandsåsen 

gnist.fande av evig, konstgjord snö'? 

Delar av Öresund torrläggs 

för att ge rutnåt fabriker? 

Torsdagen tlen 16 feLruari 1967 * EXPRESSEN 

Vad händer naed Slaåne:? 
FRÅN SPARBANKER

NA kommer en elegant 
liten bok som heter 
"Den skånska profi
len". Framstående skri· 
benter son1 I var Harrie, 
Jörgen Weibull, Erik 
Gustaf Cavallin och 
Bengt Sjögren tecknar 
landskapets historia och 
dess nutid. Så långt är 
allt bra. 

En kalldusch, en intensivt obe
haglig läsning är däremot bokens 
sista kapitel, där de::1 berömde 
arkitektprofessorn Sten Samuels
son skissar upp sin vision av det 
framtida Skåne. 

Hans sätt att skriva vittnar om 
en total brist på känsla och sinne 
för naturen och det levande land
skapet. 

Vi frågade landshövding Gösta 
Netzen i Malmö hur han ser på 
teknokratens morgondröm om 
landet vid Öresund. 

Gosse, 

- Jag hoppas, sade hr Netzen, 
att min vän professor Samuelsson 
åtminstone delvis har suttit och 
fantiserat på skämt. 

L.H.: Han beskriver i ord och 
bild hur städerna vid Öresund i 
framtiden skall vara täckta av 
jättelika genomskinliga kupoler, 
som kan öppnas och stängas allt
efter väderleken. Och som en un
derbar kontrast, säger ha::1, ligger 
Romeleåsen och Hallandsåsen all
tid täckta av gnistrande konst
gjord snö, "ett de vintersportan
des paradis''. D e t kan man kan
ske hoppas är en science-fiction
vision, som inte är fullt allvarligt 
menad. 

Däremot tror jag inte att pro
fessor Samuelsso::1 skämtar, när 
han säger att Öresund kommer 
att göras smalare och djupare och 
längs med str'.inderna kommer att 
saneras. 

Detta är för en naturvårdare 
utomordentligt skrämmande, ty de 
s k vattensjuka områdena är våra 
allz·a finaste naturområden, refu
gier - sista tillflyktsorter - för 
växtliv och djurliv. Vad säger 
landshövdingen om det? 

NETZEN: Jag delar den upp-

Sveriges mest populära 
importerade cigarill 
tar man inte fel på! 
Nej, den goda cigarillen i den vinröda asken 
tar ingen fel på. Alla cigarillrökare vet 
att den är värd de ören extra den kostar per styck. 
Och att den finns både i lO-ask och 20-ask. 

LIVARDE 
RI'TMEESTER .... en .äkea holländare! 

fattningen. Profes:;or S::nnuelssons 
skräckinjagande vision vill jag 
gärna uppfatta som r.tt debatt
uppslag, som en illustratio:"l av 
hur kusligt det skulle kunna bli 
omkring oss. 

L.H.: Är det Inte ett faktum 
att det finns starka patryck
ningsgrupper bland teknokrater 
och arkitekter som redan nu 
vill torrlägga delar av Öresund 
och bygga fabriker där? På ett 
kortsiktigt profitbringande men 
alldeles naturförstörande sätt'! 
NETZ:EN: Jo, jag vill gärna 

betyga att just ''tek~okratema'' 
gärna vill attackera våra strand
områden. Det gör de i hägnet av 
drömmen om en expansion vars 
omfattning de ibland vill be
trakta som obegränsad. 

L.H.: Kan läasstyrelsen sät
ta tillräckligt hårt emot'? 
NETZJ!:N: Jag ska väl inte 

dyrbar för att få behandlas så . 
Dyrbar för botanister och zoolo
ger men också, tror jag, för ge
mene man som väntar sig att det 
ska fL>UlaS sankmarksområden, 
där fauna och flora är så oför
därvade som möjligt. 

L.H.: Tyvärr har ju erfaren
heten visat att en fridlysning 
av ett onll'åde håller bara till 
det ögonblick tillräckligt starka 
ekonomiska exploateringsk1·av 
görs gällande. Det har vi be· 
vittnat på alltför många håll i 
Sverige! 
NETZ:EN: Ja, det är dilemmat. 

Inte bara gårdagens och dagens 
dilemma, utan kanske också mor
gondagens. De så kallade oemot
ståndliga ekonomiska intressena 
utgör ju i sig själva ett tryck, 
:;om är svårt att balansera. 

L.H.: Ändå har det \•isat sig 
gång på gång att exploatering-.------------· l l 

l l 

EXPBESSEN FBÅGAB 

V(l(l lliiuder metl Skiiue? Skall teknokratPrnas kortn·nta tiröm-

l uwr få förstöra ltmdskafJets unika, oersättliga natur?. LmHisltör
tling Gösta Netzim i Malmö utvecklar sin syn på SkånPs frmutid 

l i ell frisprnkigt ~~~;~ DOL~IDERG 

'------------~· säga för mycket, men jag t r o r 
att vi nu har tillräckliga makt
medel för att behärska det tryc
ket. 

L.H.: Något som jag tyckte 
var ett allvarligt felgrepp av 
regeringen, det var att när man 
häromåret upphöjde trädgårds
arkitekt Per Friberg till pro
fessor, så gav man honom en 
professur i n a t u r v å r d! Me
dan den i själva verket kan 
råka tjäna rakt motsatta syf
ten. Och detta leder till en be
greppsförvirring och kanske 
ibland till skadeverkninga1·, som 
är betänkliga. 
NETZJ!:N: Ja, det gör det na

turligtvis om ma::1 ser det ren
odlat så. Men vederbörande kan 
ju inte fatta b e s l u t e n. Det 
gör myndigheterna enligt den nya 
naturvårdslagen. D e n är för 
länsstyrelsen en förträfflig stöd
jepunkt. Vi har ju att se till på 
det regionala planet att natur
vården är en likvärdig kompo
nen( vid samhällsplaneringen. 

DYRT 
L.H.: Jo, men då beror det 

på vad man vill eftersh'äva: 
att skapa ett sammanhängande, 
konstgjort parklandskap längs 
med kusten eller att bibehålla 
naturlig fauna och flora. 
NETZJ!:N: Att göra kusten till 

ett parklandskap skulle vara öde
läggande för den vetenskapliga 
och kulturella naturvårdens am
bitioner. öresundskusten är på 
många håll alldeles för exklusivt 

''" b!: i: __ 

en av fridlysta områden har 
varit svåra ekonomiska miss
grepp. Att man inte har fått 
den avkastning som ingenjörer
na och teknokratema hade fö
respeglat. 
NETZJ!:N: Ja, tänker ma:1 spe

ciellt på torrläggningar ... 
L.H.: Line 1\-lyr, Hornborga

sjön ... ! 
NETZ:EN: Ja, det räcker. Och 

vi kan också nämna Kävlingeån 
- det stora dikningsföretaget och 
uppodlingen av mossjordar. Av
kastningen blev ingentbg att 
tala om. Båtnaden svarade inte 
mot kostnaden. Och det har den 
inte gjort något känt fall här 
nere. 

2~:t MILJ? 
L.H.: Kan man från den ut

gångspunkten tänka sig att 
statsmakterna går In för l'n 
Jagstiftning som omöjliggör så
dana här ingrepp? Atminstone 
ett fastare vidmakthällande av 
en gång beslutade fridlys
ningar? 
NETZ:EN: Jag skulle tro det. 

Varje lagstiftning måste ju grun
da sig på en opinio::1 som är över
tygad om att den är berättigad. 
Och just på det här området har 
det ju snabbt vuxit fram en opi
nion, som nu kan bilda underlag 
för de erforderliga skärpningarna 
av lagen. 

L.H.: Vad h'or du om en 
sammanhängande stadsbebyg
gelse här? Tror du att Skåne 

måste räkna med den folkök
ning frän knappt en miljon till 
nära två och en halv som pro
fessor Samuelsson spår? 
NETZ:EN: Det betraktar jag 

som absolut verklighetsfrämman
de. I den översiktliga planering
en räknar vi med att behålla 
grönområden, strövområden och 
orörda strandmarker längs hela 
öresundskusten. Och det är de
mentin på att det skulle bli en 
sammanhängande stadsbebyggelse. 

V AMBV ALI..E~ 
L.H.: Sedan bar vi frågan 

om stadsbygdens expansion här 
kommer att stoppas av det •·ent 
p1·aktiska skälet att vi inte kla
l"ar vattenförsörjningen? 
NETZEN: Om det inte hade 

funnits ett reservalternativ, så 
skulle det redan mellan 1975 och 

· 1980 vara fullbyggt i sydvästra 
Skåne. Inte ens det ökade ut
taget ur Våmbsjön för Lund och 
Malmö och ur Ringsjön för Häl
~ingborg och Landskrona förslår 
längre. Sedan mås te mll.ll t vat
ten från Smaland, rån Lagan i 
första hand. 

L.H.: Vad sliger du som na
turvArdare om att bygga en 
vall omkring Våmbsjön och för 

framti r· .... ~~.. d. _ _,., ........ "-_,. 
naturminnesmär k e? 

ETZI!:N: Det är klart att 
m an gärna skulle vil ja behå lla 
Våmbsjön pr ecis orörd. Men där 
är jag kompromL svillig. J ag t ror 
att man maste väga flera saker 
mot varandra, och att det är v ä l 
så viktigt att Våmb:;jön görs ill 
ett vattenmagasin som tryggar en 
viss vattenföring i Kävlingcån. 

L.H.: Kunde man inte rädda 
Våmbsjön genom att i stället 
forcera Lagan-projektet? 
NETZJ!:N: De speciellt sakkun-

niga teknikerna bedömer det som 
så att även med en maximal 
forcering av Lagan-projektet, så 
skulle man inte kunna bli klar i 
tid för att avstå .från planerna på 
Våmbsjön. 

L.H.: Det är ju för sorgligt 
att man ska vandalisera Våmb
sjöområdet bara för att åstad
komma ett provisorium. Om 
drygt tio år kommer man alltså 
egentligen inte att behöva 
Våmbsjön längre, men då är 
den redan för all f1·amtid för
störd. 
NETZEN: Ja, jag medger det. 

Och det beror väl på att det trots 
allt har varit brist på förutseen
de. Ändå har det inte saknats 
varningssignaler. Man borde ha 
sett om vattenförsörjningen långt 
tidigare. 

L.H.: Professor Samuelsson 
skriver något ganska uppröran- ' 
de här, och jag kan tyvärr inte 
dela landshövdingens optimism 
om att det skulle vara skämt
samt menat: 

"l planeringen har målet va
rit att analysera varje tillgångs 
möjlighet med hänsyn till ett 
från människans synpunkt 
högsta utnyttjande. Kusterna 
har sålunda aktualiserats. De 
vackraste är naturvårdade -
man har helt ersatt det ofta 
till rena missförstånd ledande 
naturskyddet med en skapande 
naturvArd." 

Naturvårdade kuster, det be
tyder alltså kuster planerade av 
trädgårdsarkitekter! 

NETZJ!:N: Det är inte m i n 
definition av begreppet naturvård. 

L.R: Det var lugnande 4H!lt 
glädjande att höra. 
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Sharpe mycket bättre än väntat - men Bosse Högberg mäkta belåten 

JAG BEHÖVDE EN SÅDAN HÅR GENOMKÖRARE -
Skånska domare 

• 

amatörmässiga 
Första vrogetlan i M at mö på två decennier blev i det mesta en m cci. 

Pubtiktillslutningen var imponerande och cirka 5.400 per10nef' (n4gon 

aeta!jerad siffran kunde inte uppbringa.& på •öndagskvällen) 

vi~tnade om att detta var ett både populärt och efterlängtat rpekt&ktl 

bland hög som låg i rikets tredje stad. 

Det bjöds också på åtskilligt med god boxning, jämna. och bra matchef'. 

Och ingen kunde klaga på hemrnaboxarna.B utdelning - det blev tre 

•venska och två danska segrar. 

• m1n 
åsikt 

Och därmed ocbå- SKANDAL. 
Upptoppsunge efter det m est dis

kutabla domslutet, tillfälle för dem 
som så önskade ru:t pd olika rätt 

viidra sina aggressioner. Det hör 
väl lite grann ti!l bitden i den här 
branschen, att ett och annat skall 

hända och att det skall tända ..• 
Nöjda var i varje fall prom<Jtor

firman Ingemar J o hansson-Knuts

Bon-Palle med sin dag. Herrarna kunde inkassera en god slant pd eve

nemanget och behövde varken skjuta till schweizerfrancs, roule-ttjetonger 

eller danska kronor: 

Skånska poängdomare utvisslade 
Det som åstadkom den stora visselkonserten var domslutet i Stig Wal

tef'asons match med til!e fyrkan'ige Peter Cobblah, Gahl14. Ettgelske 

managem Al Philipz, som bör ha varit med om åtskilligt, tvekade inte 
att beteckna domslutet som en ren och uppenbar skandal. Bertil KnutsBon 

menade lite försiktigt, all! de delar av matchen han 1dg klart dominerader 

4V Cobblah. Wattersson Bjälv deklarerade, att han allrit höurt vågade 

hoppa~ och tro pd oavgjort. Själv hade vi Cobblah 10m regrare i vårt 

protok<lll med tre poäng, 

De poängdomare, som fungerade var skåningar. lngen av dem har, rdvitt 

~ag vet, funktionerat särskilt mycket pd professionell boxninu. Deru 

bedömning var i dubbel bemärkel.~e amatörmässig. De dömde ockad med 
benhdrd konsekvenB. En av dem, SkdneB Boxningsförbund8 nuvarttnde 

ordförande Stig Sundberg, satt i båda kvällens diskutabla matchef', Bo 
PettersBom och Walterssons. 

-Jag hade Bo Pettersson som segrare i samtliga ronder, d v s med min1t 

dtta poängs marginal. l Wal'erssons match voterade jaQ 37-36 för svens

ken, deklarerade Sundberg. 
För egen del bokförde jag Bo Petterssons match jämn, 38-38 och hade 

1om sagt Cobblah som vinnare med klar marginal. 

De skdnska funktionäreTn<l. ficlo ocksd finna Bi(/ i en rejäl - och i mitt 

t11cke befogad utviuling frdn publiken. 

Arbetsamt för Högberg 
1'Öf' klanen Högberg började dagen illa, niif' fru Anita pd Svensktoppm 

fick f'tiJ)IIU med rin tn4 ldt och dkte ner ett par pinnhdl med rin ~tndr4. 
Det käf'1Jade ocksd föf' maken pd kvällen - dock inte •d att h11m enhiilliQ4 

poH.ngaeQef' pd n4got via kunde di8kutera1. Men Bosse fick mälbt mar

•chef'a. tiden ut mot sin irländske motstdndare, rom a.llr inte V4r den för

dett!11(1, lom pd mtanc - via engelska. expertisuttalanden - fra.mskvmw.t 

i .vensk pres1, bl a i Arbetets spalter i en intervju med 1jälvaste Peter 
Wilson. Känner inte örikets skrivare bättre till sina egna förmågors 

kapacitet? 
Sharpe var alltsd betydligt skarpare opponent än någon egentligen räk

nat med och imponerade med sin förmåga att gardera sig mot •lagma

akinen Högberg. Mot a!utet kom han också med erkänd irländsk envishet 

tillbaka, hade Högberg skakad - dock med ett slag, 1om 4Vlossadu just 

efter gonggongen gdtt - och gjorde dutronden närt1!48t jämn. Trots att 

Sharpe vid det laget tarde ha varit rätt mör av de mdnga •lagserier, rom 

Högberg trots atlt trakterat honom med. 
- Jag hade kunnat göra matchen dtskilligt jämnan, om jaQ hade varit 

Ute bättf'e förberedd, ude Sharpe efterdt. Högbergr .. gef' vaf' OK -

kanske kunde 1ag med lite tur i en neutf'al ring fdtt OC1vlriort - men i11g 

kände miu aldrig i närheten av ltftt bli utslagen. Jag vAr vil•erligm nere 
fÖt' Täkning i nionde f'onden föf' en höger m<Jt käken men 11iclc mut ner 

fäf' att vila. Jau var frdn första. början klar övef' domaren~ f'äkning oeh 

'll&r 1u pd benen redltn vid ungefär "fem". 

Högberg har brister 
Matchen avslöjade, att Högberg har uppenbart~ bristef' i ft'amfllf' allt 

rin försvarsmässiga utrustning. Det pdpekar ock1d Sha'l'pe, 

10m med rätta be~onade, att Högberg ju hela tiden V&f' vidöppen föf' 

högerkontringar mot ansiktet. 
- Jag glömde nog bort mig emellanåt, erkände ocksd Högberg. Mm 

ham höger tag hela tiden högt uppe i huvudet pd miu - den enda gd11(1en 

han träffade mig rent var efter gonggongen i nionde f'ondtft oc" eld M.de 

3ag redltn 1läppt garden. Det •laget tag perfekt pd hakan, viNt ,4,. 1arl 

akakad men det var inte sd farligt, att jag inte kund• fortsättc. Ht~de 1114 

4kt dit pd den proppen hade domaren md.st diaka Sharpe. 
- Det här var emellertid nyatig träning föf' mig. Jag behövde "" .dden 

här genomkörare. Genom Sharpu förmåga att gardero. sig - det "4" ;u 
omöjligt att komma dt honom vare sig i ansiktet eller pd kroppen- fick 

vi ocksd kartlagt en del av b1'ister1!4 i min boxninu. 

För lite precision 
Precis som man väntat malde Högberu med sin envetna offensiv Shaf'J'• 

om inte sönder och 1amman sd i varje fall rätt möf'. Men Bo"• Mf' för 

lite eleganr och för lite precision i sin offensiv - ha.n iif' fort/af'ttnde en 

otroligt forcerande och nedbrvtande slagma1kin, hdrd, Jtark och ohflggligt 

1egerhungri(1. Men h4na boxni11(1 skulle kunna bli både mera effektiv oeh 

mera elegant, aom han lite 'l'ansonerade pd offensiven till fönnd:tt f /if' 

1kärpa.n i sina 11ttacker. 
Och fortfarande hor Högberg, trots att han pdtagligt förbättf'al rin 

defensiv, uppenbara brister i den delen av sin TUBtning. En boxare med 

Högbergs offensiva maner får alltid släppa. in en eller annan snt~tinu, men 

i gdr var det definitivt för mdnga kontringar, aom fann ritt mdl. Hade 

Shorpe haft mer dynamit i sin höger kunde det rent av slutat illa för vd.r 

EM-utmana.re. 

N å got blandad kompott 
Det var en förhållandevis bra gala, Bom bjöd• men ändd lite blltndad 

kompott. Den belgare, •om Hans-Jörgen Jacobaen fdtt att öva rig lid 
i sin ~tndra. proffsmatch, verkade frdn förata •lag•t pun.chig oe" feg oe" 

frågan är om det inte varit me~t berättigat att • toppa den m~ttc"•" n dan 
i första omgå11(1en, Nu. fick belgaren gd näai4n tiden ut, Mde dan~ken 

nere i tredje ronden - där räknades aldriu 4V n4gon ~tnlcdni11(1 - oeh 
när matchen 35 sekunder före slutet bröta var tillställninu•n brtt~dliut 

;ämna.re än i första ronden. 

Bra boxare var Lille snabbe Davis, som gav Bosse Petters•on - rom 

slog sönder vänstran redan på ett tidigt stadium och fick enha.ndsboxa 

f'esten av matchen - en rejäl match, fyrkanten Cobblah, aom blev bort

dömd. ELegante dansken, en mästare i vardande, gav en uppvilni1111 i 

konsten att sld ur alla lägen i åtta ronder men var sd överläusen, 1ttt 

det mot slutet verkade lite svagt, att Bogs inte kunde fd ett avgörande 

till 1tånd. Här rpökade också en lättare h.andskadlt, aom nog .toppade 

danskena effektivitet en aning. 

Bosse Högberg landar med en högerkrok på Shar s haka och denne sjunker till golvet och tar huvudmatchens 
enda räkning. Av farten i slaget fortsätter Högberg- bilden t h - framåt och står över sin nerslagne mot

ståndare. Ringdomaren, Bengt Almkvist, skyndar till för att sära kämpama och börja räkna. 

''Det var en kunnig boxare mot en novis'' 

RENA RAM SKANDALEN 
GE WALTE SSON SEGERN 

- Det var den kunnige boxarens match mot en nm·is. 
Coblah var den som gjorde hela matchen , det var ha 

11om stod för de rejäla träffarna. Han gav svensken, som 
· r dir kt amatörmässi~ i sin boxning, en rejäl lektion i 

boxning i snart sagt alla åtta ronderna. Att sedan döma 

Brittiske managern Al Philips 37 37 (Totta Nordström) och 37-38 
skrädde inte orden efteråt i Baltiska <Nejdebring). Poängmässigt var d t 
hallen i går. Han fick medhåll av alltså oavgjort men Nordström hade 
åtskillig expertis, ja t o m av Stig i sitt protokoll antecknat Waltersson 
Walterssons tränare, som öppet dek- - troligen för hans renare och mera 
larerade, att han inte kunde finna, tekniskt drivna boxning, som pre
att svensken vunnit matchen. mieras i amatörsammanhang - som 

s~en;;ken sont segrare ~ar varken 1ner eller mindre än en 
skandal. Likadant i Don Davis match mot Bo;;se Petters-

son, där skulle min man haft minst oavgjort. Däremot 
opponerar jag mig inte mot Högbergs seger, den. var helt 

OK. 
våningen efter överfallet. Vill han 
snacka mer med mig så står jag till 
förfogande - vi kan t o m ta hands
kar på oss så kan det bli en extra
match, smålog alltid kolugne Calle, 
som ju har en ståtlig aktiv karriär 
bakom sig med seger över självaste 
Ingemar Johansson ... 

de två första ronderna garderade han 
sig mycket noga och jag vågade inte 
fortsätta att slå mot kroppen. Jag 
riskerade då att slå sönder min hö
ger mot hans armbåge och det hade 
varit onödigt. Jag har ju en match 
i Köpenhamn den 6 oktober att tänka 
på. sade Tom, som också konstate
rade: 

Topptränat HBP 
slog Kristia tad 

- Jag tyckte själv att jag tog segrare. 
merparten av hans svingar pa min - Det finns inga direkt svenska MYCKET A'IT LÄRA 
garde. När jag tog räkning i sjun- proffsregler, lmr en match med sil-
de ronden var det mest av trötthet dana här domarsmror skall avgö- - Jag är inte helt nöjd med min 
_ hans många slag i ryggen på mig t·as. Vi följer EBU:s regler och de match, summerade prydlige danske 
gjorde både ont och tröttade. medger för en domare, som nätt tungviktaren Hans Jörgen Jacobsen 
Cobblah slog hart, var snabb men lika poängsiC[ror, rätt att utpeka sin insats i går. Jag vill göra så 
inte särskilt svår att träffa. Jag er• segrare, sade Bertil Knutsson, mycket men vågar inte gå för fullt, 
trodde dock att jag förl01·at mat- sjålv en av Sveriges ledande ring- jag är rädd för att krafterna inte 
chen - hade kanske en liten, liten dom:we. skall räcka. 
förhoppning om att få oavgjort, - Själv såg jag bara delar av mat- -T Ett härligt råämne. Hans Jör-
!18de den sympatiske svensken. chen. De tre sista ronderna följde gen, sade Ingemar och hade något 
- Waltersson vann matchen, ingen jag emellertid och där tyckte jag drömskt i blicken. Vilken rygg kil-

tvekan om saken, menade Ingemar 1\lt"a.n tvekan, att Cobblah vann samt- len har. Och vilken höger - synd 
Johansson. Kom ihåg att en bra gar- Ig · . · bara att han inte fick Öppning för 
dering och perfekt vänsterarbete ge- Publikprotesterna blev våldsa a den. 
nom hela matchen ger massor av efter domslutets. avkunn,ande: Fel - Hans Jörgen har emellertid myc
poäng. Inte skall väl en match avgö- ute var emellertid en .. ~äkta Ilsken ket kvar att lära sig, bl a är hans 
ras av att den ene boxaren tvingas 1 ;.rnfe !!n\~eman, J0 ":1 fdsokte koC'illa fotarbete inte · vad det borde. Han 
till räkning? 1 ~ agvax mg me rm~ omaren e behöver ha lätta matcher en tid 

l 
Nilsson, ~.om. alltså mte .. hade med l framåt för att få rätta rutinen. 

BORDE VARIT OAVGJORT? poangbedomrungen att gora. 
· - Jag har in t~ fört poängsiffror l RÄDD OM HANDEN 

De tre skånedomare, som förde men nog tyckte Jag att den svarte .. . 
protokollet voterade (W alterssons l borde fått minst oavgjort, sade Calle - Jag markte att mm man var 
siffror först): 37- 36 (Stlg Sundberg), Nilsson, sen han hämtat sig från för- känslig för slag mot kroppen. Efter 

·~· ... 
Stig Waltersson går efter otroligt nerslagne Peter Cobblah jör att lata sin motstandare få veta, att han inte 

gilleide do1NZ1Lu&. 

- van Mecchelen var trots allt en 
mäkta stryktålig herre. 

Bosse Pettersson slog sönder sin 
vänster redan i början av uppgörel
sen med Don Davis. 

- Det var en väntad förlust. HBP är ett så bra lag att det skall 
mycket till för att vinna över det i Halmstad. Men sju mål l baken 
var förstås litet mer än vi hade räknat med, sa Kristianstads och 

landslagets Evert Sjunnesson, efter höstens handbolJspremiär i Halm

stad, där Handbollspojkama vann över Kristianstad med hela 17-10. 
I pausen var skåningarna främst med 6-5, men i andra halvlek kom 

HBP som små sputnikar och tog hem den perioden med hela 12-4. 
- Jag är nöjd med min Insats. 

Jag var ju tvungen att försöka 
boxa i åtminstone sex ronder med 
bara en hand. Jag slog min väns
ter ett par gånger men träffade 
hela tiden för högt uppe i huvudet 
på honom. Jag gillar inte att boxa 
mot negrer, jag har alltid lika 
svårt att få fäste på dem med hö
gem. 

Frilie 

Matcherna 
Tungvikt: Hans Jörgen Jakobsen, 

D8IImark-Andre Wyms, Belgien, 
RSC rond 4, 

Lätt mellanvikt: Bo Pettersson, 
Göteborg-Don Davis, Jamaica, 
poäng. 

Mellanvikt: Tom Bogs, Danmark 
-Julien van Mercht>len, Belgien, 
poäng. 

Weltervikt: Stig Waltersson, Sve
rige-Peter Cobblah, Gahna poäng 
(2-L 

Lätt mellanvikt: Bo Högberg, Sve
rige-Al Sharpe, Irland, poäng, 

Daniels bjöds 
5.000 för att 
"lägga sig" 

LONDON, UPI 
Den amerikanske tungviktsboxaren 

Billy Daniels, på sistone sparring åt 
västtyske europamästaren Karl Mil
denberger och engelsmannen Henry 
Cooper, säger att han erbjöds 5.000 
kronor för att "lägga sig" i en match 
mot Englands "Blonde bombar«:" 
Billy Walker, en match som aldrig 
blev av, 

Daniels har i en edsvuren skrivelse 
till Brittiska boxningsförbundet för
klarat att han var erbjuden 5.000 
kronor för att förlora matchen mot 
Walker. 

Teddyl Waltham, domare i mat
chen mellan Clay-Mildenberger och 
sekreterare i brittiska förbundet sä
ger, att han skall påbörja en grund-

- HBP är säkert bättre tränat än 
vad vi är, sa Sjunnesson vidare. 
Våra spelare har sysslat med fot
boll så pass mycket att det blir för 
digert med omställningen till hand
boll. HBP koncentrerar sig på 
handboll och tjänar säkert på det. 

- Vi kasserade l andra perio
den in vinsten frå nförsta halv
leks slit, sa HBP-tränaren Len
nart Hallgren. Jag tror att vår 
hårdkörning i inledningen sög 
musten u r motståndaren. Vidare 
är jag glad över att förlusten av 
landslagets Bengt Johansson inte 
märktes h os oss. 
Nej, det märkliga inträffade att 

Bengts ersättare Bo Göransson 
gjorde så bra ifrån sig att HBP kan 
pekas ut som ett topplag redan nu 
även den kommande säsongen. Om 
det räcker till serieseger återstår 
att se. Drott vill säkert ha ett ord 
med i laget. I vart fall märktes för
lusten av Bengt Johansson i HBP 
mindre än saknaden av Sten Olsson 
i Kristianstad. 

skåneväktaren Mats Thomasson 
började finfint och blir en god till
gång med mera rutin. Det var bara 
i slutet som han tappade något av 
stilen. I försvaret dominerade Bo 
Andersson och Leif Rosenberg me
dan Nils Åke Nilsson och Per Hugo 
Svensson var farligaste anfallsmän. 

HBP dnminerades av säkre mål
vakten Kenneth Ottosson, storskyt
tarna Arne Karlsson, Sven Lennart 
Svensson och Tore Hansson. I an
fallet sökte Kristianstad i det 
längsta stoppa kontraspelaren Nisse 
Carlsson, men längre än en halvlek 
gick det inte. Jan Andersson ska
dades i vristen men torde bli bra 
till nästa match mot Lugi i Lund. 

HBP tog ledningen med 4-2 men 
sedan gjorde Kristianstad fyra raka, 
innan Jan Andersson fastställde 5 

Nytt nederlag 
för IFK Osby 

lig undersökning. Fässberg gav IFK Osby ett nytt 
Officiellt blev det ingen match nederlag då mölndalslaget på 

mellan Daniels och Walker heroen- Kvarnhyvalien vann med 4-0 (2-
de på amerikanens svårigheter att O). Fässberg var överlägset matchen 
få arbetstillstånd. igenom. 

Walker boxades i stället mot tys- Fässbergs hade sin bäste spelare 
ken Horst Benedes, som han knoc- i tremålsskytten Lars-Göran Karls
kade i första ronden. son men för övrigt var hela elvan 

Billy Walkers bror och manager 

1 

bra. Gästande Os by var ett svagt 
George säger: lag. Speciellt kedjan, som blott ett 

- Det här är den största smörja fåtal gånger kunde oroa hemma
jag hört. Jag avslog Daniels som försvaret. De bakre leden hade sina 
motståndare åt min bror samma dag bästa spelare i vänsterhalv Arne 
han fick erbjudandet. Nilsson och vänsterbacken Bengt 

Fotboll 
EUROPACUPEN 

Persson. 
1---0 kom i 25:e minuten genom 

hi Lars-Göran Karlsson, 2---0 gjor
de Benny Persson direkt på hörna. 
I andra halvlek var det mest fäss-

Miinchen 186()-Nicosia 2-1. Miin- bergspress och högerinner Lars
chen vann första matchen med 8-0 Göran Karlsson kunde med två mål 
och Jlr till andra OID8Anien. öka segersiffrorna till ~. 

- 6 i paus. Efter sidbytet gick HBP 
upp till ~ och sedan hängd11 
Kristianstad med till 11-9, innan 
HBP stormade ifrån tröttnande 
skåningar. 

- Det blir nog ingen riktig fart 
på os.s förrän fram mot jul, smålos 
veteranen Uno Kvist, nu på sin lS:e 
handbollssäsong. - Kom igen då. 

585 åskådare såg Karl Olof Nils
son, Mölndal, döma perfekt första 
halvlek, sämre den åndra, då han 
blåste för tidigt några gånger. 

Målskyttar för HBP: Sven Len
nart Svensson 5, Arne Karlsson 4, 
Nils Carlsson 3, Jan Andersson 2, 
Tore Hansson, Ingemar Carlsson 
och Garry Christlansson l var. 

Kristianstad: Bo Andersson, Nils 
Åke Nilsson och Per Hugo Svens
son 2 var, Jan Carlsson, Bengt 
Baard, Uno Kvist och Jan Lind
borg l var. 

·-WABEbLER 
'~•+' ~, ~ ~\' ',... ~· 

Div III Sydvästra Götaland 
Fässberg- Osby 4---j) 
Morup-Västra Frölunda 0-4 
Strömsnäsbruk-Hässleholm 1-2 

V:a Frölunda 18 12 5 l 46-13 29 
Halmstad BK 18 12 4 3 47-12 28 
Fässberg IF 18 11 3 4 44-25 25 
IFK Hässleholm 18 10 3 5 29-18 23 
Varbergs GIF 18 7 6 5 27-2& 20 
Kungsbacka 18 7 5 6 28-29 19 
Morup IF 18 4 6 8 19-32 14 
Strömsnäsbruk 18 6 2 10 23-40 14 
IFK Osby 18 4 4 10 24-31 12 
överås BK 18 5 2 10 15---30 12 
Getinge IF 18 3 4 11 14-30 10 
Vidkärrs IF 18 3 4 11 18--52 10 

Div II Norrland 
Domsjö-Brynäs ()-1 
IFK Luleä-Lycksele 3--{) 
Sandviken-Luleå SK 4-1 
Sandåkcrn-östersund 1- 1 
Sundsvall-Holmsund 2-3 

IFK Holmsund 16 12 3 l 45-11 27 
Sandvikens AIK 16 9 5 2 31-15 23 
GIF Sundsvall 16 9 2 5 42-18 20 
Brynäs IF 16 7 4 5 22-21 18 
Sandåkerns SK 16 6 5 5 25-24 17 
IFK Luleå 16 7 2 7 18-22 16 
Luleå SK 16 5 5 5 19-20 15 
Domsjö IF 16 3 3 10 18-28 9 
Lycksele IF 16 3 3 10 S--37 9 
IFK Östersund 16 2 2 12 16-48 6 

Dlv II Svealand 
Eskilstuna-Sandviken 2-2 
Gimo-Södertälje 3-0 
Karlstad- Hammarby 5-l 
Stockholm-Västerås 1-3 

Hammarby IF 20 16 2 2 49-17 : 
IFK Stockhoim 20 13 2 5 53-31 2h 
IFK Eskilstuna 20 11 5 4 34-19 27 
SundbybergsIK 20 8 7 5 39-24 2.3 
Södertälje SK 20 7 7 6 50--46 21 
Karlstads BIK 20 9 3 8 31- 29 21 
Västerås SK 20 7 4 9 49--42 18 
Sandvikens IF 20 7 4 9 37- 35 18 
Gefle IF 20 7 3 10 30-32 17 
Avesta AIK 20 6 5 9 36-44 17 
Gimo IF 20 3 6 11 21--49 12 
IFK Sunne 20 l 2 17 13-74 6 
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... får ÅNG-RADION för 
- Gösta BerJings Saga 
- Pjäsen En doft av bonung 
- Barnundel'IIållningen Be-

rättanlags 
- Telefonväktarna med Mol-

tas i gänget igen 
- önskedikten 
- Vi som vet mest 
- Margareta Krook, Jan 

Malmsjö, Bibbi Andersson 
samt de diktläsande. 

At·srrcssalllyssnare som liinrJtar 
till e m progro 111 

Multikonst-dikt 
Liten kille liten tjej 
som i lera åmar sej 
blir skulptur med rätta målet ; 
när n lyckats täppa håle . 
Sen får svenska folket springa 

Hiddar•• 
DET KA""\ Ii'~ TE TILL\ T S att ett fatal pcr~oncr ~om ut~ett sig 

sNh a till all ulan hänsyn till vcdcrla~t·n god ton, indh idcrna~ mognad. 
c~ t el i~ka k~in~lor och re akt ionN, s p ri(ta sin sexualupp 1 y~niug bland all
mänlwtcn, som gjorde~ av CJaes Engström och Per Oo('an:;on i TV :s 
~T u) l ikonsl-vernissage. 

De molhcrar tilltaget med all det '~'xuella ~ir natllrligt och va('kert. 
men glömmer att glansen cuda~t finn> i förhallaiHkt mellan indiYitkr 
O('h inle mellan könen som grupper. 

Det kalla och hårda ord 
som rekommenderades för 
allmänt sprakbruk är minst 
av allt lämpligt att fram
haHa något ömt och vackert. 
Det används företrädesvis 
av råskinn och busar som 
inte ens TV:s programma
kare vill betrakta som någ
t·a kulturbiirarc. 

Ärr, Be1·gsjö 

En lwrl roclnar! 
NU RASAR moralen . 

Man kräver att TV -led
ningen skall kontrollera 
varje ord i TV. Gärna det! 
Men varför det kanske 
mest kända i hela svenska 
språket? Att Engström 
tyckte det var runt och 
mjukt har han rätt i. 

Minsta unge kan det nu 
liksom ''på den gamla goda 
tiden". Varje ung man har 
pratat sig till leda om det i 
lumpen. 

Och ni kvinnor . . . för
häv er inte! Jag har råkat 
höra flickor tala om sina 
små nöjen. Då kunde till 
och med en karl rodna! 

Ny höna av fjäder. 
Gävle 

* 
e FöRSLAG FRåN en In-
te mer vriden familjefar 
än att han på lördagskväl
len tittar på TV med bar
nen: 

Sätt ett ''fö1·argelsens 
hu8" utan(ör TV-huset på 
Gärdet! Låt skådespelare. 
författare och p1·oduccnter 
gotta sig. Visa det sedan l 

ett specialprogram pil. för
vamad tid. 

Normal 1-barnspappa, 
Farsta 

e HELA SöNDAGEN har 
jag ej fått fred med mina 
barn. som frågat vad knul
la är. Jag föreslår att Sve
riges Radio TV gör ett pro
gram som heter "Knulla 
med TV", och som går i 
repris på söadagarna, så 
kan far och mor ta en sön
dagspromenad då. 

Tage Asplund, RättL'ik 

* 
e VI ÄR TACKSA.mU. 
för att bli delaktiga av de 
gedigna kunskaper TV och 
Oscarsson besitter, betr be
nämningar på samlag. Det 
förefaller dock som om 
priset för dessa, som ingår 
i TV -kostnaden. är en onö
dig utgift och syftemålet 
oförklarligt då benämning
arna ingalunda torde vara 
okända för den stora all
mänheten. 

N. B .. Västert'ls 

Oprövat 
ETT FöRSLAG att av

hjälpa den programnöd 
som TV råkat i: Sänd ett 
reportageteam ut i landet. 
Pa de flesta uteprevet finns 
på väggarna många ord 
meJ teckningar som en del 
finner vackra och som än
nu ej framförts i TV. 

Ledsen tittare i Grycl.:sbo 

* 
• VI BöR tacka Per Os
carsson för de epokgörande 
k (n) ulturella insatser ban 

gör fiir allas lycka. NobPI
pris är väl inte lönt att 
tänka på. Men Expressen 
kan starta en riksinsam
ling. för anskaffande av ett 
riktigt stort plank, där PO 
finge vidareutveckla sina 
fiirdighet!'r - och ett litet 
till Brehrendtz. 

O. N., Valbo 

* 
e INGA PROBLEM läng-
re! Nu knullar vi med TV 
på Nationalmuseum! 

Konstbiten, Vallentuna 

* 
• LöRDAGEN ÄR våra 
barns uppekväll och vad 
skall dessa tro? Det mor 
och far lärt dem är fel, det 
sligs i TV! 

111g1·id Carl.CJen, Kri
stinehamn 

E11kelt och sant 
DET MEST A godtar vi 

och säger: Så är det nog 
för vi begriper ingenting! 

Sen sägs ordet som är 
sant och fyllt av mening. 
Då blir vi förbannade för 
att det är så enkelt och för 
att det finns anledning att 
säga det. Säga barnen att 
knulla är något läskigt, 
snuskigt, fult. som bara 
andra håller på med. För
klara sedan för dem hur 
de kom till världen! 

Per-Olov Persson. 
Huddinge 

* 
e JÄMFöR SAMTALET 

mellan Camilla Odhnoff -
Svante Lundquist - in
tPrvjuare och mellan del
tagarna i grupp Per Os· 

'J."i•••,. o••• sto•·•••e räclät 
Il öre till -• 

benen av sej för att ringa BREV TILL DIG. sä mycken tid pa att välja pol-r
bok åt din nästa! Lyckönskningar 
och hopp om tillfrisknande. 

till Expressens redaktion. Såg du Oscarsson i TV? Du 
Ta en kvast ni ärkehjon tyckte väl att det var vidrigt och 

snuskigt? Chockerad ringde du 
sopa rent som aldrig förr väl upp för att förena dig med 
först och främst vid egen dörr. tyckarna i tittarstormen'! Jag 

Thomas Lundberg, Nyniishamn visste väl att du är en rejäl och 

~f~~§§§~~~~§§~;;~~ äkta svensk! Låt nationalsangen spela~ för dig! 
Du såg väl också programmet 

där de hemlösa och handikappa
de var reprc~enterade. För att 
inte glömma alla de rapporter 
frän krigshärjade länder där lem
lästade. utsvultna barn och vuxna 
söker göra sig en dräglig tillvaro. 
Jag vet hur du reagerade! 

Du satt framför din 23-tumma
rc och tyckte förbålt synd om de 
drabbade, du led och tyckte ända 
tills hallåan önskade dig en God 
Natt! 

Du stormade inte in en väl
görande hjälp. 

Dill Vil'eca Strörnberg, Danderyd 

för övrigt 

anser jag .•• 
... att alla i samma predikament 
som Oscarsson ska fa en TV
kvart da de kan klä av sig och 
s>iga fula ot·d i talkör. Slta de' 
va frihet sa ska de'. 

Anti-Kalson{J, Lic/iii{JÖ 

... all Oscarsson skulle klippas i 
;tället för "Helgonet" och "Brö
derna Carlwright" som anses 
skadliga för ungdomen. 

TV -tittare, Slcellejtet'l 

Il: t1!1: 1·1;1 if31·1·1: l _____ :-~ 

rarsson. Vill<Pil skillnad 
på kultur o<·h kultur! 

En som har siua siunen 
nagorlunda i bruk. 

Eskilstuna 

Fulorden 
''FULA'' ORD ska av

fulas genom vardagsbruk. 
Men när t o m Claes Eng
ström hade så besvärligt 
att tugga fram fulorden. 
är det väl knappast troligt 
att vanliga människor 
kommer alt kunna göra 
det bättre. Den dag mys
tiken kring fula ord för
svunnit har också kärleks
livet blivit torftigare. 

Lantbrukare, Värmdö 

* 
e ATT RöDA GARDET. 
dvs kulturradikalerna tagit 
makten över TV framgick 
med all tydlighet. De vill 
göra drängkammarspråk 
och pöbelglosor acceptera
de som svensk normal· 
prosa. 

Ett räd till hr Palme 
som överste fältherre för 
Radio-TV: Utmana inte 
hederliga svenska män och 
kvinnor, som i arbetarrö
relsen säg ett medel blte 
bara till höjd levnadsstan
dard utan ä\'en till böjd 

kultur- och smaknivi't inom 
dc breda lagren. 

Ej sossevii/ja re /fl r;, ', 
Kungsbacka 

* 
e DEN PERSON som i 
söndagens artikel inte ha
de tid att prata med bar
nen om sånt vill vi fraga: 
Hur ska de då fa vela nå
got om inte TV griper in? 

:Z st snart lovliga 

* 
e OM PER OSCARSSON 
vill klä av sig eller säga 
knulla, så gör det i din 
sängkammare - i n t e i 
m i n. 

Förbmwad. Sundsmil 

* e NU HAR VI blivit upp-
lysta om hur fritt allting 
ska sägas och göras. Arki
tekterna bör fr o m nu 
placera toalett~tolen i var
dagsrummet. 

Nat1trlig i familjens 
sköte, Släirholmcn 

Nästa gång? 
e l\IAN UNDRAR vad som 
kornmer i Oscarssons nästa 
TV-framträdande. Det är 
ju inte ordet som är störs
ta njutningen ..• 

Kult!~rhatare. Köping 

Aromatisk piptobak. Obs! Oljar ej. 
TOIAKSHUSET P. C. Amt o 

Du skickade inget bidrag, Inte 
ens de åtta öre som du skänkte 
Televerket för att säga att JUST 
DU är stött. äcklad och chocke
rad. 

Du är det ja! Du som ödslat 

. .. att Oscarsson ska nöja sig med 
att föra en ''mjuk" konversation 
med sin egen familj så slipper vi 
råka ut för pinsamma övenask
ninA"ar. 

E J Lulct'l. Ej moralfantast mer1 
viin av hyfsning lufttätt 

Mae• 
Baren 

vill vi helst ha ansökningar till 
INSTRUKTÖRSASPIRANT 
18-25 år, fullgjord värnplikt 
TEKNIKERASPIRANT 
17-25 år, 2-årig yrkesskola 
BEFÄLSELEVI 
lägst 16 år. 
Välj själv regemente! 
Upplysningar genom Arbetsförmed
lingen eller Armestabens Rekryte
ringsdetalj, Stockholm 90, tel 08/ 
679620. 
ARMtYRKEN ATT SATSA P~ 

Mer iin 
pilclipsen pkilicr 

P n r k er från andra 
pennor! 

Sägbara 

Jotter 

Maker or Ilie worlJ'e·cf>P.I"RKER 
mO!o>l wantt"d pf'ns ;;, M 

En förpackning som utestänger luftens fuk
tighet är av största betydelse för tablettens 
hållbarhet. Därför ligger varje Dispril
tablett i aluminiumfolie. Vattentätt, lufttätt, 
hållbart, hygieniskt. Dispril finns även med 
koffein. Vid menstruationssmärtor - ta 
Koffein-Dispril, som samtidigt verkar upp
piggande. Disp1'il är skonsamt mot magen. 

huvudvärk? 
förkylning? 

l SPRI. 



Polischock och tumult efter domarskandal 
•• 

DOMAREN OVERFALLEN 

Tumultartade scener utspelades vid boxningsgalan i 

1\lalrnö på söndagen. Puhliken råkade i uppror efter 

dornslutet i den avslutande förmatchen mellan Stig W al· 

tersson och Cohhlah, Ghana. Expertis och åskådnte var 

eniga om svenskens underlägsenhet. W altersson blev 

•• 

t o m nedslagen (bilden). Det hindrade inte att han ut· 

ropades som segrare med dornarsiffrorna 2-l! Ring· 

domaren anfölls hakifrån av en av de uppretade åskå· 

darna och fick ett kraftigt slag i ryggen. Polisen tvinga· 

des ingripa (se infällda bilden). 

Huvudmatchen slutade med poängseger för Bosse Hög• 

berg, som fick en betydligt besvärligare motståndare än 

väntat. Ändå måste man anse att Högberg blivit bättre 

i ringen, konstaterar A r h e t e t s boxningsexpert. Nära 

knockoutslag var han dock aldrig. SID 6 o SPORTEN 

JATTEKAP AV NARKOTIKA 
Malmöpolisen gjorde landets största beslag 

-SIDAN6-

•• 

KVINNA ERKANNER BASSE-ROVET 
-SIDAN6-
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Våldsamma publikprotester efter HORRIBELT DOMSLUT 

Ny tanl(eställare för fightern Bo •• og c 

(t. h.) som här går till anfall. 

53.,6 av Dickson 
Av HAKAN MALMSTRöM f 10.21,9, 4. 1\~almö SS 10.43,6, 5. Ldm· 

Limhamns Simsällskaps traditio- hamns SS, 10.57,4. 
nella Tiomannasimningar hade i är 10 x 50 m frit t, ~a mer: l. Malmö S 
fått extra fint besök i form av 5.19,9, 2. SK Poseidon, 5.23,3, 3. SK 
stockholmspolisens herrlag. Det blev Ran 5.36,6, 4. Limhamns SS 5.47,9. 
också stockholmspolisen som drog 100 m <fritt, damer: l. Ann-Christio 
sig segrande ur striden. Med Bo Wes- Hagberg, Helsingborgs SS 1.03,2, 2. 
tergren, Göran Jansson och Janne Kerstin Odegaard, MS 1.06,9. 

Enligt uppgift var det tre domare utsedda av Skånes Bo.xnlngs- Lundin som toppar kunde man slå 100 m fritt, herrar: 1. David Dick
förbund. som dömde matchen mellan den 33-årige Ghana-negem det g~a ~~ordet med en knapt;~ son, Australien 53,6 (nytt banrekord) , 
Peter Cobbl.ah och Stig Waltersson. Alla - t. o. m. Stig Waltersson halvmmut till 9.52,8. Alltså ett ge- 2. Jan Lundin, PQlisen 55,6, 3. Göran 
själv- var överens om att Cobblah vunnit matchen. och vunnit den nomsnitt på 59,3 sek. Det talar om' Jansson, Polisen 55,8, 4. Olle Anders
klart. Men likväl kunde två av de tre poängdomarna ge Walter1>00n klassen. Även Rat?- på and:.aplatsen son, Ran 56,9 (skånskt rekord). 
sin röst. Det var verkligen ett skandaldomslut och pubOken l Bal- ui~derskred den tidigare bastanote- 100 m fjärilsim, herrar: l. Bo Wes
tlska Hallen 1 Malmö som dittl!Is funnit sig väl tillrätta och skänkt r g~n. tergren, Polisen 59,7 (nytt distrikts, 
välvilliga upplAderna' åt sånt som nliDI nästan borde gråtit åt vände Fli~ornas lO x 50 m uppt~g endast rekord), 2. David Dickson, Australi-

.. .. .. . ' Malmaklubbarna och Pose1don på en 1.01,4. 
sig nu som en man mot stolden av Cobblah:i rattmaliga seger, Hallen startpallarna. Som väntat vann MS d . 1 y Hi1 
genljöd ov visslingar och ringdornaren Calle Nilsson från Svedala, och tiden skäms heller inte för sig, . t~~ km V!~· rurfo·4 . (ta v~nMt c~7: 
fick ett ~!ag 1 ryggen 3;v en retad åskådare som ~ydligen ansåg att 5J9,9 eller för ~tt fortsätta matema- ;~ri~~eko~d)~n 2. ·Y~onne ;:~~q vist, 
det var den trygge polillen, ~ var skuld till elamlet. Men Calle tiken 32,0 .. sek. ~ .genom.sm1t .. Andra- Polisen 1.14 7. 
hade ju endast läst domarsedlama, häprn.t och förkunnat Waltersson platsen har belades av Pose1don 3,4 ' 
som vinnare med 2-1. Fyrkantige Peter Cobblah möttes av jubel, sek. efter M~ .. 
när han gick till omklädnlngs.rum.met. I ilskan över sin förlust slog Ann-Christio Hagberg ar .. numera l Ha'"lsi"ngborgsframgångar 

d · lama så tt d h d Och •-- skånska och denna heder forvaltade han ena han en 1 en av pressto , a en oppa e. ......_.e h tm" kt · d t l"tta tstå d t 
hos sig grät den be(d)rövade afrikanen bittra tårar. Hur skall Peter Fon uf.. arllt !fr e tr'add mAno Cnh~ · Hälsingborgs Roddklubb lade beslag 

.. . ram or a am a e n- n- å f" t l ts h dr 1 Cobblah kunna våga komma tillbaka till vårt land, nar han ~te fick stins flytande och lätta stil. 1.03,2 . p ~n ors ap a oc tog en-~. ap a i 
segern 1 en match som han vann med bred marginal? Finns det blev den utmärkta tiden för henne. l cerrng då skolungdomens tavlingar l 
verkligen ingen möjlighet att utse rättvisa hörndomare till en annan Dagens huvudlopp skulle det visa · rodd arrangerades på Djurgårds
gång? Detta var ingenting mer eller mindre än en skandal - en ful sig att herra~nas _100 m fritt blev. ! brunnsviken på söndagen. Hälsing
plump 1 pmtokollet . . . Inte . så k?nshgt forresten. ~ed ~u- borg vann klassen dubbelsculler före 

stra_lie~ Simkapten oc.h bnthske un-
1 
s tockholmspolisen och i "Stockholms 

penemastare David D1ckson på start- öppna inriggad fyra" kom hä'sing-Anita såg argt på sin Bosse! 
Bosse Högberg hade tydligen inte kunnat reta upp sig orde.ntligt 

på förhand inför matchen mot irlän1laren Al Sharpe. Denne rutine
rade herre visatie sig Inte alls ha någon lust att ge Högberg någon 
"promenadseger". Det blev hårda tag och om nordirländaren varit 
något yngre och lite mer alert hade han uppenbarligen kunnat ställa 
till med verkligt trassel för våran Bosse. Denne har fln kondition 
och i sista ronden samlade han sig för att sätta in den avgörande 
stöten. I näst sista ronden hade Al Sharpe gått i däck för en höger 
och när han kommit upp igen inbjudit till en hård slagväxling, där 
inte ens gongongen förrnådde stoppa stridsivern. Både Bosse och Al 
klippte in ett slag efter rnässingsklan.gen. Jag vet Inte vad som sades 
i Bo Högbergs hörn i sista rondpause.n, men Bosse kom ut med 
knockout i blicken. Han fick in Al Sharpe i ett hörn och skön Anita 
ropade: 

- Du har honom, Bosse! Du har honom! 

pallen. Som motståndare hade han ' 
ju Janne Lundin och de som väntat borgarna tvåa efter segrande Norr-
en stortid blev ingalunda besvikna. · bergsskolan, Vaxholm. 
53,6 sek. vann Dickson på och slog 

Erik Bergqvist 
därmed P.-0. Lindbergs banrekord 
med 7110 sek. I skymundan satte 
Rans Olle Andersson ett präktigt 
skånskt rekoro på 56,9 sek. maratonmästare l 

Den av_s~utande grenen 100 fjäril, OLOFSTRöM 2S/9 ('IT)· E 'k B _ 
herrar l>Jöd också den på rekord. . · r1 erg 
Bosse Westergren, s tockholmspolisen qv1st, Stock.holms studenter, blev 
satte ett nytt distriktsrekord med 59,7 

1 
svensk mästare på maraton. Tävllng~n 

sek. Han har ju länge betraktats som gick i Olofström och segertiden var 
den mest lovande simmaren och det 2.26.(t4. 
vidimerade han på ett utmärkt sätt. 

Resultat: 10 x 100 m fritt, herrar: 
1. stockholmspolisens IF, 9.52,8, 2. SK 
Ran 10.16,6, 3. Helsingborgs SS, 

På andra plats följde Erik östby, 
örgryte, 2.27.32 och på tredje Sure l 
Gustafsson, Täby, 2.:ro.35. 

Av PER WADMAN 

OM MAN BORTSER FJUN ett fullständigt horri

belt domslut - det som berövade Peter Cobblah en 

klar seger i welter - så var det väl en ganska lyckad 

proffsgala i inför rekordpubliken 5.400 personer i Bal

tiska hallen i Malmö i går kväll. Många ansåg kanske, 

att det var kul med det tokiga domslutet också! Ibland 

verkar det nämligen, som om folk gillade att väsnas 

för skränets egen skull. I alla händelser kunde ju inte 

Calle Nilsson - ringdomaren - hjälpa, att Stig Wal

tersson fick två av domarrösterna. Men ändå var det 

en argsint person bland de många våldsamt proteste

rande åskådarna, som ville "märka" den snälle match

ledaren. Sådant förekommer överallt i alla profssbox-

ningssammanhang, vad det nu kan bero på, det tycks 

ingen kunna hjälpa. 

ANNARS VAR DET JU BOSSE HöGBERG, som 

skulle gå huvudmatchen i går, och det gjprde han väl 

också. Han mötte gamle Al Sharpe från Irland, och 

det var en kille, som tyckte om att fightas. En friskus 

som Bosse själv och därtill en boxare, som kunde sitt 

game från grunden. Han gav Högberg händerna fulla, 

och svensken fick nöja sig med poängseger efter tio 

1·onder. 

EN LITEN BESVIKELSE för Bosse, men så måste 

det gå, när man besinningslöst går till anfall och gar

derar sig med halran. Det gjorde BoJse ofta i går, och 

det höll på att gå alldeles på tok. 

Nedslitningen, som kom av sig l 
Synd om bortdömde Peter Cobblalz 

BOSSE TALAR GÄRNA OM att han numera tänker på att gardera 
sig, men i stidens hetta glömmer han tydligen bort sina goda före
satser. Han vill helst gå på knock alltjämt, och han slogs ursinnigt 
under vissa ronder i går, mest hela tiden för resten. Sjunde ronden 
började Bosse starkt med hårda slag mot kroppen, och man hale 
liksom på känn, att nu kunde den vanliga nedslitningen börja. Något 
direkt avgörande knockoutslag har Inte Högberg, i varje fallinte något, 
som han kan plocka fram när som helst. Men tungt väger hans slag, 
och hans ursinnigt hårda tempo och de många sugande slagen, som 

Hur två av poängdomarna kun
de rösta på Waltersson efter dennes 
solklara poängnederlag är en gåta. 
Enligt mitt privata protokoll vann 
svensken Inte en enda rond i mat
chen mot Peter Cobblah, som gjor
de en charmant match. Waltersson 
såg överlägsen ut av någon anled
ning och roade sig med att gå på 
kn<JCk i både tid och otid, medan 
den lille krabaten från Ghana hela 
tiden boxade. Den raka vänstern 
gillade han Inte precis, men annars 
visade han upp en snygg provKarta 
på alla gångbara slag, och mest 
stänkte han in krokar och svingar 
med båda händerna. De samlade 
poäng, medan Stig - alltså - non
chalerade alltihop och gick på 
knock! Ibland briljerade Cobblah 
med granna kombinationer, som 
drog ner applåder från personer, 
som kände riktigt vad som höll på 
att ske, och i sjunde ronden var 
Waltersson nere för räkning. Det 
var en prydlig höger uppercut, som 
så när hade gjort livet surt på all
var för Stig. 

Och så kom detta vanvettiga dom
slut: 2-1 till svensken! Det var Inte 
alls märkvärdigt, att Peter Cobblah 
och hans sekond vägrade att säga 
tack och farväl i ringen. Det finns 
dock gränser, det får man förstå, 
för vad en idrottsman kan stå ut 
med. I boxning döms ofta uppåt 
väggarna men sällan så upprörande 
galet som i detta fall i går. 

e BO PE'ITERSSON VANN en 
knapp poängseger efter en tråkig 
match mot Don Davis från Jamaica. 
Denne var en arbetsam gosse, som 
gärna ville göra rätt för sig, och 
han höll jämna steg med Bosse ge
nom hela matchen. Den smidige och 
ambitiöse Davis kunde inte allvar
ligt skaka Pettersson men var själv 
heller aldrig i uppenbar fara. 

e OM BO PETTERSSON GJORDE 
så gott han kunde, så är det för
visso Inte mycket han kan. I alla 
händelser kan han inte variera sin 
boxning, och det var Ingen stor 
mateh han gjorde här. 

vikt hände under hela den trista 
bataljen. Den franske gästspelaren 
log tacksamt, när eländet äntligen 
var över. 

e FöRSTA MATCHEN gick Hans 
Jörgen Jacobsen i tungvikt mot 
farbror Wyns från Belgien. Det såg 
ut att kunna bli k.o.-seger för den 
välvuxne dansken redan i början, 
men belgiern var Inte så ofarlig 
som han såg ut att vara. I alla hän-

sällan träffar riktigt rent eller d l r e k t farligt, betyder tillsammans 
ändå farliga saker! Jag skulle emellertid tro, att Högberg får skärpa 
sig betydligt, när han i november går upp mot Mazzinghi. Han har 
en liten "förmatch" i mitten på oktober i Göteborg, och då kan han 
passa på att känna sig för på riktigt. I går hade han fått en kunnig 
friskus emot sig, och mot en sådan jappe måste en ogarderad Hög
berg alltid få det besvärligt. Det var Ingen tvekan om att Högberg 
vann, men någon imponerande insats som b o x a r e gjorde han lik
väl Inte. 

delser var han i stånd att irritera 
den orutinerade dansken, som har 
stora förutsättningar men ännu 
mycket att lära i den hårda bran
schen. Matchen bröts till hans för
del i fjärde ronden, och det var 
kanske bara bra. Wyns var Inte 
blodigare eller tröttare då än tidi
gare under matchen, men jag är 
Inte den, som påyrkar strid till det 
bittra slutet! 

INGO SKÄMTAR .•• 

e HRR KNUTSSON OCH PAL
LE såg ut att trivas, fast de måste 
förstås vända bort sina ansikten, 
när Waltersson fick sin seger. Den 
kunde ingen stå ut med. Inte ens 
Waltersson, vågar man förmoda! 

Men promotor Ingo tyckte, att 
Stig hade vunnit rättvist. Han är 
skojig ibland, Ingo ... 

e TOM BOGS HADE FATT en 
lustig gosse från Frankrike på sin 
lott, och den s. k. matchen borde 
Bogs ha vunnit långt före de åtta 
rondernas slut. ~n fransosen 
gungade och vaggade sig fram rond 
efter rond, träffades ibland svårt 
men gömde sig bakom sin gard och 
red ut stormen. Svagt av dansken 
att inte bättre klara denne franske 
gycklare, men det är möjligt, att 
Bogs, som fick rycka in i skadade 
Kroghs ställe, inte hade hunnit 
förbereda sig ordentligt. Det blev f d d · • d ett monotont danskt hamrande på Peter Cobbleh gjorde en fin match och vann klart på poäng men ick en ast en ev e tjånstgoran • 
den franska garden, ,:o:.:c:.:h:....:in::.::te:.:t~a:.:.v. ________ ___:P:._O_e_"n_g:::,_d_o_m_a_r_n_a~p-ll_s_in_s_id_a_._H_är har h11n sl11git ner Stig Weltersson. 

Nisse Bohman först igen Källström suverän • 
l rallyt 

• 
l SM-topp Hyllinge 
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VÄLKOMMEN TILL DOMU. l SKURUP 
Domus i Skurup är ett vackert blickfång där det dominerar 

Fernkorset i centrum. Domus är en centralpunkt både vad 

gä iler läge och innehåll. Med massor av bra varor - livs

medel, ekipering, heminredning och köksutrustning. Ja det 

mesta Ni behöver. Här samlat till ett enda plan . Lätt att hitta 

och lätt att ta med sig till utgångskassorna. Manuell be

tjäning finns i de likatess- och fiskavdelningen samt vid 

konditori och tidningsdisken. l cafeterian har Ni möjlighet 

till en stunds avkoppling från handlandet eller förbiresan. 

Domus Skurup erbjuder hela familjen det mesta på ett trev

lig t sätt. Och för Er som kommer med bil finns det en stor 

parkeringsplats direkt bakom varuhuset. 

STOR PARKERINCiSPLATS 
220 bilar får rum på den praktiska och vackert terass

formade parkeringsplatsen, som får utnyttjas dygnet om. 

Kundvagnen kan medföras till parkeringsplatsen och bilen. 

l 
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OSTEN NILSSON 

Född 1927 i Skurup. Bosalt i Orebro. 

Osten Nilsson väljer fö reträdesvis människan som 

motiv för sitt måleri. Det är det karaktäristiska, 

mångtydiga i hennes väsen han vill åt. Karikatyren 

blir därför ett nödvändigt stöd för porträttframställ

ningen. Oftast gör han en karikatyr som förstudie 

till teckningen, som i sin tur skall ligga till grund 

för målningen. 

Osten Nilsson genomgick som sexlonåring en kurs 

i karikatyrteckning, vilket bl.a. resulterade i anställ

ning vid en tidning. Med porträtt har han däremot 

börjat först senare, hösten 1965. Han är därför på 

väg alt finna sin stil i denna genre, men har börjat 

naturalistiskt i tusch och pastell. 

Museet hålles öppet onsdag-söndag 
kl. 11-17 

Telefon 0411 -400 12 

B 

Rubrik 

c 
Rubrik 

P O R T R A T T: 

Fru Tora Frilhiof, Tomeliila 

Herr Emil Fril·hiof, Tomeliila 

Eva 

Helen 

Ruth 

Mormor 

Morfar 

Landshövding Walter Åman, Ö rebro 

Dir. B. Franzon, BM-Volvo 

Konstnör Harald Thelander, Skurup 

Friherre Rutger Maclean 

K A R l K A T Y R E R: 

"Makelären" 

Dir. Franzon 

Helen 

Landshövdingen 

Harald 

Kand. C. G. Egard, Skurup 

Dir. John Nyberg, Skurup 

Kyrkoherde Paul Boström, Skurup 

Skollärare Per Sjödin, Skurup 

Slimmingefriaren 
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