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Turgubbe 
Sl~urup • 

l 

Artur Johansson var den stora 
"turgubben" vid bingopremiären i 
Skurup på onsdagskväl len. Han 
fick första bingon och kammade 
dessutom hem inte mindre än fem 
högvinster innan det var dags att 

gå hem. 

Skurups kommunalnämnd: 
l oo~ 000 kr till si~nhall 

Vid Skurups kommunalnämnds senaste samma!lträde behandlades många intressanta frågor. Besluten gick 
i stort i positiv anda. Såledeo; beslöt man att anslå 100.000 kronor till fond för en simhall i köpingen. Man 
tillstyrkte köpmannaföreningens anhållan om att kommunen skall svara för uppsättning och nertagning av 
gatugirlangerna. Av skandinaviska Banken skall man låna 1,7 miljoner kronor för uppförandet av bostadshus 
i kv. Hanen och Hylsan. 

ken måste till för att mer rationellt 
kunna hålla gatorna rena från grus 

Marie Holm angående kiosklokaler
na vid Er.ikstorget. 

Den i valrörelsen så omdiskutera
de simhallen i köpingen har: vid sam
manträdet fått sin första lilla grund
plåt. Av investeringsfondens 700.000 
kr beslöt man anslå 100.000 kr tiH en 
fond för simhallen. Skurups köpman
naklubbs ansökan om att köpingen 
skulle ikläda sig kostnaderna för ga
tugirlangerna under julveckorna fick 
också en positiv lösning. 750 kronor 

och snö. ;::==============~ Evangeliska foster landsstiftelsen 

anslogs för detta ändamål. 

hade återkommit med krav på att ett 
staket förstörts av gatuförvalt
ningen och begärde ersättning. Kom
munalnämnden beslöt vidhålla den 
utredning kommunalingenjör Bertil 
Dalsjö gjort och avsLog framställ
nin:g·en. 

Hyrorna i pensionärslägenheterna 
vållade lång debatt. Herrar Albert FRU JOHANSSON FAR 
Jönsson och Helge Persson yrkade STANNA PA TORGET 
på att höjninge~ skulle stanna på Efter hörande med herr Tegerup l 
276 kronor per. lagenhet. ~ommun~l- på Malmö Wienerkorvfabrik beslöt 
Il;ru;mden b.eslot dock att vr~?~lla srtt kommunalnämnden att låta fru Jo
tidiga.-e forslag om en. hoJnmg av hansson, som innehar korvkiosken på 
hyran på 420 kr per lage:iliet. Mot torget i Skurup, for tsätta med att säl
detta beslut .reserverade srg herrar- ja de varor hon nu säljer. Hon skall 
n a Albert Jonsson och Helge Pers- dock betala en hyra till köpingen på 
son. 625 kr per månad. 

GULDUR TILL ANSTÄLLDA Toaletterna s-kall dock kÖlping
en sj älva sköta i fortsättninge. T ek-

Till de kommunalanställda som niska nämnden fick i uppdrag att 
tjänstgjort me·r än 25 år beslöt kom- utreda om Industriområdet kan va
munalnämnden skänka ett guldur ra en lämplig plats för skrotfirmor 
som avskedsgåva. 400 kronor bevil- ~ köpingen att använda som upplags-
jades till trafiksäkerhetskommittens platser. , 
arbete under hösten 1966. Markförvärvskommitten skall upp-

För att förverkliga bostadshusbyg- rätta ett köpekont.rakt mellan kö
gandet i kvarteren Hanen och Hyl- pingen och SKUBA ek.för. om det 
san beslöt kommunalnämnden att för m.arkbyte köpingen skall göra med 
stiftelsen Skurupshems räkning Jåna företaget. Lions Club erhöll befriel-
1.770.300 kr av Skandinav·iska Ban.~ en. se från att betala elavgift för sin toi'Ig-

En central ~~antenn skall .. sattas fest. Tekniska nämnden fick i upp
upp på pensiOnarshemmet f or en drag att u treda gatubelysningsfrågan 
kostnad av 4.000 kr. KommunaMull- för Skurups by. 
mäktiges återremiterade ärende an-
gående hyreshusbebyggelsen i kö- , 22 sökande 
pingen diskuterades. Man beslöt att 
bordlägga frågan sedan AU ansett en 
uppdelning mellan stiftelsehus och 
bostadsrättsföreningshus olämplig. 
Norr om samma område finns ytter
liga.-e mark för bostadsrättsbebyggel
se, menade arbetsutskottet i kom
mlmalnämnden. ' 

Caltex Oil Co hade begärt att få 
stä 18 och 19 vilket bifö'lls av kom
munalnämnden. Kulturnämnden be
gärde att Kjell Olsson, Hörnösand 
skulle [å ta del av äldre lrommuna
la handlingar. Herr Olsson skall 
medverka i den bok som ·snart ut
ges om Sik'ill"UJpS historia. 

DATUMPARKERING 

Platsen som kommunalingenjör ha
de fått 22 sökande. Kommunalnämn
den beslöt att kalla följ ande för per
ligt samtal; kommun·alingenjör 
Gösta Bergqvist, Emmaboda, kom
munalingenjör Rune Hedgren, Val
larp, bitr. kommunalingenjör Bo 
Svensson, Båstad, och verkmästare 
Nils Henry Norden, Skurup. 

Byggnadskvoten för 1967 fastställ
des. Stiftelsim Skurupshem fick 25 
lägenheter till kv. Kulan och Pipan. 
De övriga lägenheterna 1gick till yr
keslärare Lars Sand.qvist, försälj are 
K -G Hultberg, disponent Jerker Ny
berg, herr Ro.lf Axelsson, byggnads
arb. Kjell Ahlm, montör Stig Ahlm, 
byggnadsarb. John Hoff, frisärrnäsa
re Sven Persson och fru Elna Vifot 

TAPETER 
Dubbelplastad! 

Ekonomirulle 0,56 

11,2 m= 4 våder 

:95 
inkl. oms. 

Direktimporterat: 

Japanskt sjögräs 

Papperslaminerad 
färgad juteväv 

Se vår skyltning! 
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1 Tekniska nämnden fick i uppdrag 
att utreda en bestämmelse över hur 
sopningen av Skurups gator skall gå 
till. Som det nu är sopas gatorna 

Kommunalnämnden beslöt slut-
ligen att lå ta arbetsutskottet träffa~-----~~-=====:::::! 

med allt för långa mellanrum och 
någon regelbunden organisationsplan 
för detta finns inte. r samband med 
denna utredning skall man även ta 

överenskommelse med köpman Her-
man Larsson och fru Ann-

IRYDSGÅRD 
upp datumparkering i köpingen, vii- r----------------, 



SPARI\LUBBSTRÄFF I SI(URUP 

Förfaltaren Nils Ludvig Olsson flankeras av de dukliga sparklubbs
kassörerna, fruarna Elvy Larsson och Ebba Karlsson. 

Skurups sparbank har haft sina duktiga sparldubbskassörer samla
de till en träff på Svaneholms ' slott. Det var drygt 20-talet d \'ller 
och herrar som mötte upp för att höra Skånes Sparbanksförening5 kon
sulent Jan-Evert Green tala om sp taren Nils Ludvig Olsson från Hö 

arbanksfrågor och lyssna till förfat- skåningar. 
ör som berättade om Skåne och 

I Skurups sparbank finns det drygt j gånger kan det vara svårt att få 
800 medlemmar i de olika sparklub- ungdomarna att börja spara, man 
barna som har ett innestående kapi· fråga.r sig ibland om inte ett milt 
tal av cirka 600 000 kronor. tvång borde sätt.as in. När de sedan 

Konsulent Green berättade om den får en liten summa går det dock be
lyckade sparbanksveckan som i Sku- tydligt lättare att behålla dem, då 
rup fick över 6500 insättningar, var- pengarna växer utan deras egentli
av många kom från ungdomar. Spar- ga vetskap. Framtiden måste utveck
klubbskassörerna utgör en viktig länk Jas så att ungdomarna lär sig spara, 
i bankens organisation och kontakt- avbetalningsköpen lurar ofta av dem 
organ, då det är dessa människor som onödiga pengar. 
får värva nya medlemmar till klub- Den kända skåneförfattaren Ludvig 
barna som håller kontakten med Olsson berättade om det skånska 
sparklubbsmedlemmarna. Många har landskapet och dess befolkning, skill
bildat sparklubbar på arbetsplatser- nader mellan olika delar och oliki! 
na och låter en viss procent av lö- lynnen. 
nen gå på bankboken. Det är särskilt Efter dessa föredrag hälsade dir. 
ungdomen som visat stort intresse för Åke Bokander sina gäster välkomna 
detta. till en enkel måltid där diskussia-

Konsulent Green framhöll också det nerna om bankfrågor fortsatte tills 
viktiga ungådernslöns arandet. Mån a långt in på kvällen. 



"Ö.fW!erenskoanmeJse träffad den 13 
nowember 1861 af Westra Wemmen
högs samtlige åboar. 

l 
Hwarje sammanträde inom Westra 

Wemmenhögs Socken a;ngående upp
' bör·der och beslut som g:enom order 
el:lier uppläsande från predå•kstoJen, 
ålägges hwarjCl Person som wedelr
OOII" att sje;lf eller genom ombud att 
möta på bestamt stäne och klock
slag eller sednast en timme d-eref•tler, 
att Böta 25 öre rente då uppbörds
mannen e11er ordföranden på sam
manträdet uppteckna de utebilillle, 
också kommer böterna att erläggas 
hwarje år på mårtensräk;enskapsda
gen. Äfwen aDtSkaffas en Qåda hwarl 
aUa Byens handlångar skall förwaras 
och Cirkulerar med åldermanssyss
lan årligen. - Detta beslut gäller 
såwäl för de närwarande som de 
frånwarande ty de frånwarande får 
åtnöjas med de märwarandes beslut". 

läg~enheter; Det kunde gälla saker 
som rörde kreaturen eUer under
håll av gärdsgårdar, men även rätt
sltipilling, åtminstone då det inte gä!llt 
aHt f& grova brott, klarades av vid 
bystämman. Vid mårtenstid samlades 
så byalaget för att klara upp årets 
ekonomiska mellanhavanden, t >ex bö~ 
ter och ersättning för årets trakte
ring, men även och kanske dnte minst 
för att festa. 

Nicolovius l ö Vemmenhög 

Mycket av vad VI! vet om de gamla 
byalagen i våra trakter har vi pros
ben Nils Loven (Ndoolov'ius)', som 
var kyrkoherde i ö Vemmenhög 
från 1830 ti11 1847, och riksdagaman
nen Per Ni~sson i Äsp.ö att tacka för. 
Deras skiLdtJngar ' från Vemmenhögs 
och Skytts härader ger en fyl}ig och 
målande bild av folkldvet på Söder
s1ätt i mitten av förra århundradet. 

Denna 105-åriga överenskommeLse, Per Nilsson har berättat om byalaget 
undertecknad av 21 "åboar", är en och mårtensfesten på följande sätt i 
av de äldsta bevarade handlingarna sammandrag: 
från V Vemmenhögs byalag och ses Aldermannen var byns förman. Hos 
i original på Niden. Den dnnehå<ller honom förvarades aHtid bylådan, i 
mycket av det som var betecknande vi!J.ken byns handlingar låg med by
för diet gamla byalaget: PJi.~ten att ordmingen som den viktigaste. Han 
närvara vid bystämmorna Och böter- hade även en trumma eller 16n ikop
na för uteblivande, bylådan i vilken parlu.r som kallad16S byhornet. Före
aJ.la gemJensamma handlingar förva- låg någon fråga som fordrade råd
rades och betalningsdagen vdd mår- plägning skulle åldermannen gå längs 
tensrtid. bygatan och trumma eUer blåsa i 

Bya:laget kan sägas ha varit före-l homet. Då måste åboarna genast 
gångaren iliU vår tids kommunala samlas vid samtingsstenen mitt i byn 
styrelser. Varje by var som en liten l och den, som inbe kom inom en mm
stat 1 staten och vid bystämmorna me fick bäta. När stämman var slJUt 
beslutades d alla gemensamma ange- gick deltagarna hem till ålderman-

0Tiginalet till den 105-~iga överenskommelsen angdende bystäm
mor m m finns även bevarat och är en av dyrgriparna i byalagets 

samlingar. 

nen, som skulle 'bjuda på brännvin, 
vliket betaJades vJd mårtensfesten. 

Vid denna skedde samlingen på 
samma sätt. Först kl8J!'ade man då 
upp alla betalningar t ex av böiber 
och betesavgifter. Även uppdelndng• 
eh aJV husdjJU'l'en, som gått på ge
mensamt bete, skedde då. När allt 
var i ordning började trakteringen, 
SOm bara bestod av brännvin, bröd, 
smör och ost och någon gång en 
stekt gås. På aftonen den andra da
gen skedde avlÖSPjngen av ålder
manssysslan och därefter gick de-l
tagarna hem till den nye ålderman
nen f&r att fortsätta festen. 

Ater byalag i V Vemmenhög 

När de nuvarande "åboarna" i V 
Vemmenhög nu åter väckt liov i det 
gamla byalaget har de också försökt 
fullfiYlja trai:Htionerna så långt som 
möjlågt. Bmket att samlas vid Mår
ten håUer man fortfarande fast vid, 
men festandet tar naturligtvis dnte 
sådana proportioner som i Fler NUs
sons skildrJng. Aldoomanssysslan går 
också runt bland medlemmarna på 
det gamla sättet, enligt vi!lket detta 
uppdrag skulle handhas av "ägare 
och brukare av d mantal satt jord". 

Naturhl·gt'Vis fyller byalaget inte 
samma uppgift nu som för 100 år ' 
sedan. Dess främsta syfte är väJ ·i ' 
dag att bevara gamla traditioner, att · 
förStärka byns gijmenskap ooh kan-, 
ske också verka · för 1ll'livsein d· byp., · 
Mycket ar.bete läggs även ned på att 
samla ihop gamla handlingar och den 
utrustning som hörde byalaget till. , 
Byhornet är försvunnet men en hel 
die! protokoll o d finns bevarat. Bylå
dan med inneliggaonde handUngar 
finns också kvar, fast i pri'Vat ägo. 
Man hoppas dock !kunna återbörda 
dessa saker till dess rätta plats, d v s 
i bya:laget. 

Men bysJaget har också en del 
reeHa fu.mkitioner att fylla och det 
l>estämmeir t ex Ö,V>e•r allmänningen, 
som omfattar en stor del av V'em
menhögs by. Ett uppslag som förts 
fram än- att söka skapa ett Nils 
HolgerSson museum i tidstypisk mdl
jö, något som blir mer och mer ef
terfrågat ~iland besökande turister. 
överhuvud taget ser byalaget som en 
av Sina uppgirter att arbeta för trivsel 
och :f)ramåtsträvande i V Vemmenhög. 

Beslutet att åtell'!Uppliva byalaget 
fattades i fjor ooh nu har alltså två 
mårte=äkenshapsdagar klarats av. 
16 medlemmar f.inns i laget, men man 
.hoppas få IDJed 'samUiga i byn så 
små·ndngorn. Ålderman under det 
gångna året har val"it lantbruikare 
Einar Andersson Nybyholm, och det ' 
vsr aEtså hos honom som senaste 
bystfulunan hölls. Då utsågs också . 
den nye åldermannen och enligt 
manta-lslängden blev det lantbrukare 
Bror Jönsson v Vemmenhög'. Stän
diig sekreterare och en av de dri
vande krafterna bakom är f~lksko~
~ärare Valdemar Valdern,arsson V 
Vemmenhö·g. 



Galler för fönstren l 
Det ä!r d den äldsta byggnaden som l 

de mest intvessanta spåren av den 
gamla verksamheten fortfarande kan 
skänjas. Där ltan man hitta det ~rum l 
i vilket de sinnessjuka fick bo. Dör
rarna till detta är försedda med luc
kor ge::J.om vi~ka man räckte in ma
ten utan att komma i beröring med 
de sjuka. Dörren till det rUJ!ll som an
vändes för bad har en lucka med 
ga!llel!' för att föreståndaren skulle 
kunna hålla ett vakande öga på de 

·badande. Tiddgare var samtliga föns• 
tar försedda med galLer och. golven i 
rummen cementerade. 

Med mathållningen va:r det ·s1 och 
s~ och . denna var helt beroende på 
toreståndarens goda vilja. Under 
nämn~.a Mäller lär det ha varit hyf
sade forhållanC:en men några av hans 
efterträdare var betydligt mera hård
hjärtade. Även de hygdeniska töa-
hållandena lämnade natW'IIIgtvis 
mycket övrigt· att önska. I badrummet 
fanns ett stort träkar och i detta 
fiok flera personer samtidigt samsas 
om utrymmet. 

Det var ett hårt Hv de stackars 
fattdghjonen fick föra. De som kunde 
måste hjäLpa till i jordbruk eller hus
h?J-1 och deras bostäder vår naturllgt
VJS efter våira förhållanden otroligt 
mlserabla. Fle!'a styoken kund!e hy
sas in i samma rum och även små
barn blandades med de äldre. Vi har 
hunruit ett långt stycke sedan dess 
men den gamla fattiggården .1 Sand
åkra står fortrarande kvar som ett 
dokument över dien tidens fattig
vård. 

Gamla fattiggården i' Sandåkra 
med minnen från sekelskiftet 

Båda dessa byggnader har använts som fattiggtlrd, men det är i 
det ldga huset t v de mest intressanta spdren av den tidigare verk

samheten kan skönjas. 

Att det är stor skillnad på ål d-~ nen lär också ha kastat sina blickllJ!' 
r.ingsvården i våra dagar och vid se- på Hyltaskog men detta visade sig 

/ _ ,t.., kelskiftet kan man fortfarande få bli alltför 'tlyrt. "7 klart belägg fär vid ett besök på Sku-, I juli 1889 stod den nu omändrade 
rups ga,mla fattiggård i Sandåkra. gården klar att tas t bruk för sitt nya 
Det är nu snart 40 år sedan de sista ändamål. De utförda arbetena samt 
fattighjonen för.svann därifTån men inköp av inV1entarier hade då resuJ
ännu finns mycket kvar som kan terat i att totala kostnaden sprungit 
berätta om deras tillvaro. Det var upp till 27.100 kr. 30 hjon fanns det 
förvisso inte någon dans på rosor plats för och förste föreståndare Mev 
för dem som kommunen måste ta N P Mäller och hans hustru, vilka 
hand om. Sinnessjuka, barn och åld- evhöll en lön på 300 kr. Kommunens 
ringllJ!' sammanfördes på ett s~tt som utgifter för fattiggävden g>ick totalt 
vi numera har svårt att fatta. på 3.500 kr oni året. 

Beslutet om fattiggården Ii Sand- I början av 1900-talet uppfördes 
åkra fattadies vid kommunalstämma en ny tvåvåningsbyggnad på gården. 
i Slkurups socken den 4 september l denna inveddes 19 rum och dit fick 
1888. Då lnkö1ptes f& 20.300 ltr fastig- de inhysta sederr-mera flytta. Båda 
heten Sandåkra 1:4 omfattande 29 byggnaderna finns fortfarande kvar 
tunnland jord och med Ullbörande men deras fun·ktion som fattiggård 
torVlffiosse. Man kan ju fråga sig var- upphäJrde i slutet av 1920-talet, då 
för fattiggården placera&es så ensl.igt det södra ålderdomshemmet i Skurup 
långt ute i en mosse men detta be- byggdes. NUJ!llera bebos endast en 
rodde nog på kostnadsskäl. Kommu- liten del av det stöiiTe huset medan 

övriga delen liksom den äldsta går
den används som upplagsplats och 
även i·nrymmer en bilverkstad. 



l veck g ä?' Ann Julia Kajson, som intar den här lediga och avspända 

UUS UU e ställningen när hon sköter viktiga telefonsamtal. F licl•an ®· bara 

fyra år och dotter till I nger och Kaj H ansson SkuTup. (Sernerts Foto Skurup) 

Montör Torsten Malmborg Sku
rup med maka M i1·ka T r awinska 
RydsgåTd. 

(Foto Sernert Skurup) 

R epamtör Arne N ilsson SlcU1·up 
med maka Kristina, född Olsson, 
Veberöd. 

(Foto Sernert Skurup) 

Copany director Tom L ynch Dub- Hr Rt~ne N ·ilsson Trellebor g med 
l in med mak a Margareta, född maka Kerstin, född Frank, Trelle· 
Andersson, Skurup. bo1·g. , 
____ _l:( F~· o~t~o~S~e'"'-r!:!n"'er~t'-.!:S~k~u~r.!!u~p.L) _ _____ (,Foto Sernert Skurup) 



l . . . •• 

'Beklagligt inte Gärdslöv-Onnarp 
kom att tillhöra Skurups-blo(ket 

- Om folkmängden i det blivande Skurupsblocket har minskat till 
9.000 invånare år 1980 som länsarkitekten-förmodar, är det då lönt att 

kommunblocken hade bilJats med en väldig fart. Han fann det beklag
ligt att Gärdslöv och önnarp hade förts till Stor-Trelleborg i stället 
för till Skurupsblocket, som man ville både i Skurup, Rydsgård och satsa på en sådan enhet? frågade Skivarps Ragnar Andersson när 

kommunblockets samarbetsnämnd nyligen sammanträdde med läns
förvaltningens planeringsgrupp. Andersson reagerade också mot att 

Wemmenhög. 

- Dåvarande statssekreteraren Karl 
Persson i inrikesdepartementet mena
de att det då föreslagna och nu spi
kade Skurupsblocket var tillräckligt. 
Det rimmar dåligt med att de in
vesteringar som vi har gjort med 
länsmyndigheternas goda minne -
och i en del fall efter påtryckningar 
från det hållet - nu av länsbostads
direk tören bedöms som felaktiga och 
att vi måste överge en del planerade 
projekt. 

l 
- Har dessa investeringar varit 

felaktiga, så låt oss då inte göra fler 
fel genom att satsa på et kommun
block som inte kan fortleva, dund
rade Ragnar Andersson vidare. Men 

l 
ska det fortleva måste vi få bygga 
fler hostader. 

l 12.000 UTAN ABBEKAS 

Andersson talade också for att Ab
bekås fiskehamn bör byggas ut så 
att den också får en småbåtshamn. 

Abbekår blir därmed än attraktivare. menade byrådirektör Philip Modig. 30.000-40.000 invånare som minimum 
Länsarkitekt Bertil Persson påpekade Pendlingsmöjligheterna är begrän- för ett kommunblock. Därför ansåg 
att om Skurup år 1980 har 5.000 in- sade, då det är långt till Trelleborg, han det viktigt få veta om Skurup 
vänare, Rydsgård 2.000, Skivarp 2.000 Malmö och Lund, kommuner som hör till Ystad- eller Malmö-området. 
och glesbygden 3.000 ar man uppe även framdeles har möjligheter ta Och hur kommer Holmeja flygplats 
i en total folkmängd om 12.000 utan emot arbetskraft. Mycken arbetskraft att påverka Skurup? Kommer Skurup 
att Abbekås behöver blandas in. friställs genom att jordbruket mins- att, som föreslagits, ligga strax utan
Dock menade länsarkitekten att visst kar snabbt. Det är därför farligt att för bullermattan kan det bli önsk
nybyggande bör tillåtas överallt där splittra verksamheten på flera orter. värt med utökat bostadsbyggande i 
VA-service är utbyggd. Bäst at satsa på Skurup och ordna Skurup. Sist svarade Edvin Ahrling 

Byrådirektör Gunnar Jönssort en lämplig reträtt för övriga tätorter. länsarbetsdirektören att Skurup mås-
trodde inte att någon ny industri Jag skulle tro att det 1980 inte finns te anses höra till Malmö-området. 
kan tillföras blocket genom länsar- underlag för en låg- och mellansta-
hetsnämndens försorg därför att man dieskola i Skurup. 
på flera håll måste balansera ned- Sedan vägdirektör Saaf hade in-
läggelser av företag. Blockets arbets- skjutit att påbörjandet av riksväg 
marknad har varit balanserad .sedan 11, Skuru{>-Ystad, har fått skjutas 
flera år tillbaka. Endast på grund till 1968 undracie John E Vi~ot om 
av vintern har äldre jordbruksarbe- Gardsl.ov och Onnarp: som hgg~r 3 
tare blivit arbetslösa Bara et fåtal km fran Skurup och tio gånger lang
kvinnor vill söka sig ·till ny industri. re från Trelleborg, inte senare kan 

tillföras Skurupsblocket. 
INGA LYSANDE UTSIKTER 

- Skurups utsikter är inte de bästa, 
RIMMAR ILLA 

Samarbetsnämndens sekreterare, 

1.000 skurupsbor 
dansade runt granen 

kommunalkamrer Erling Sigfridsson, 
menade att Skurup inte vill ha bo
stadskvoten som en plog för före
tagslokalisering till Skurup utan som 

l 
ett stöd för det näringsliv som redan 
finns. Han kunde inte finna att de 
på högsta ort angivna normerna för 
kvottilldelning hade beaktats för 
Skurup med dess stabila näringsliv ' 
och expanderande företag ställt mot 
områdets dåliga bostadsstandard. 
Han menade att bedömningen 9.000 
invånare i blocket 1980 är realistisk 
om inte bostadstilldelningen ökas. 

lng. Nils Brink ' i Lionsmössa bland glada barn. 

Skyltsöndagen i Skurup blev en l på Kalle Stro,pp och Grodan Boll. 
alltigenom lyckad dag för ~- Senare rpå eftermiddagen var det jul-

.. . dans på stortor.get. DrYigt ett tusen 
innehavarna. Vadret. var lJumt och personer samlades, för att under led
milt, vilket bidrog iill:. att ~e flesta ning av Stj.g Lindstedt och Sago
skurupsborna tog tillfallet l akt att stunders orkester rasa runt. Ett stort 
studer_~ de vackra och lockande anta:l småtomtar i å[dern 7-9 år 
skyltfonsterna. skänikte bort gotter till de mindre 
Redan vlid ett-tiden på da.gen inva- barnen. Sagostunder marscherade 

derades biografen Biorama aJV flera därefter genom köpingens gator och 
hundra barn, som Lions clU!b bjöd spelade julbitar. 

Planeringsdirektör Torsten Bure
gren sade att delar av Stor-Trelle
borg måhända kan överföras till 
Skurup om inte Anderslöv får en 
högstadieskola. Det skulle då alltså 
näl'mast gälla Gärdslövs och önnarps 
överförande. 

"VI HöR TILL MALMö" 

Länsbostadsdirektör Malmsten 
erinrade om att han hade ansett 



I Skurup drar korphandbollen 
större publik än AlFs matcher 

I Sku1·up drar korphandbollen större publik än Skurup AIF:s matcher. AlF får nöja sig med 50-75 
besökare på sina matcher. När det är k01·phandboll på onsdagskvällarna kommer det stadigt drygt 100 

åskådare. Så har korpid1·otten också ett mycket starkt grepp om ortsborna ända sedan skurupskorpen 
bildades för fyra år sedan, och såväl fotboll som handboll genast togs upp på prog1·ammet. Även volley
bollen har kommit in i bilden, och från i fjor sysslar man också med pensionärsgymnastik. En kväll l 
veckan samlas ett 30-tal pensionärer i gamla skolans gymnastikhall för att motionera under hu Brita Sjö
stens ledning. 

SkurupSkorpens volleyboll upple
"Vet· sin förölta egentliga säsong, och 
!törst näsba år tror man sig om att 
'\starta i serie. Mer än ett tiOltal ut
Öv·are finns det inte för stunden men 
s än< ert b hr det fler. Utomhus har 
Skurup med ett mera sammanrafsat 
lag spelat V'Olleyboll i en serie med 
Trelleborg, Vellin•jie och Svedala som 
motståndare. 

HandboUsserie• omfattar 11 lag 
med 12 man i v.arje in•klusive reser
verna, en myc!ket god anslutning, 
måste man säga. Då nya skolans 
gymnastik- och idrottJShall di&poneras 
o<lkså för tennis, badminton, manlig 
ooh kv·inn1ig gymnastik osv kan 
lkol,phandbollen bara komma til'l en 
kväll i vec!kan, men det går ändå 
fint ailt genomföra serieprogrammet, 
omta1ar lrovt:~handbolJ.sc!hefen Bertil 
Mårtensson för A r b e t e t. På mån
da·gskvä:llama kan dodk ko!'pa·rna 
träna tilLsammans med AIF oc!h en 
månad före seriestarten gavs de två 
träningskvällar i veckan. 

Kovplhandlbollen klaraT sina 'fiinan
ser själv, nå·got an•slag har man inte 
behövt söka. Al!.mälnings- och entre
avgifter och nettot på en del lOitte
lrier räcker till för ailt täcka kostna
•derna, sät'Sl<ilt som !korparnas hall
hyra är någ<>t billigare än den nor
mala. 

Här kontraHerar fr v Ernst Svensson, Bror Andersson och Roland R<U• 

musson om de har blivit a.v med några kilon under den senaste hand
bollsmatchen. 

FRIA YRKEN I TOPP 

Med undant~g av ett månadslångt 
uppehåll 'k1'ing jul och nyår spelas 
de t i vinter tre korpmatdher per ons
dag.sikväll från den 26 olkrober till 
slutet av ma~. I toppen ligger för 
stunden och efter tre omgån·gar Fria 

• Yrken och Skurupsverken, båda med 
full pott. I Fria yrken finner man 
spelare från de mest skilda håll: 
c!haufförer, tjänstemän, affärsmän, 
bilreparatörer odh studexande fast de 
studerande har ett spec,ellt lag ock
så. 

rUlpsverl<en, fidk två poäng men 0-0 
i målkvoten. Do<lk är det tro1igt att 
det räU<nas om till 10-0 för' "segrar
laget" och 0-10 för "förlorarna". Det 
ger mer rättvisa och är e'!l beräk
ning som kan bidra ti:ll att lagen 
tänker sig för mer än en gång in
nan de lämnar w o i rortsättningen. 

Skurup har både i handboll och 
rotboll en konporation som man in
te Dinner på många hålL Det är 
Lantbrukarna, för övrigt ett mycket 
sympatiskt lag av bygdens hedervär
da odalmän. 

TABELL och SKYTTELIGA 

Sist den aktuella serietabellen och 
skytteligan just nu: 

Fria Yrken 
Skurupspojkarna 
Rynge 
Motionsklubben 
Lantbrukarna 
Konsum 
Sandåkra 
SLMA 

studerande 

3 3 o o 39-20 6 
3 2 l o 25-15 5 
2 2 o o 21-15 ' 
311128-203 
2 l o l 2{}--22 2 
2 1 o 111- 4 2 
3 l o 2 17-23 2 
2 o o 2 8-19 o 

I botten J.i,gger Brödern" Lundgren 
·som trots ailt serien lknappast har 
lrommit riktigt i gång redan lhar ~äm

15 LAG I KORPFOTBOLLEN Bröderna Lundgren 
300329-280 

3 o o 3 14---29 o 
nat w 0 en gång och tilli'ka med en l SlkmUJps korpfotboll deltog under 
svag m<:YtivePing. året 15 1ag, seriestart 2 maj, sista 

speldag 23 olktober. Vinnare blev 
- V•i stannade hemma för att se egentligen tre korporationer, för 

ishodkey SveTige-Tjec'koslovaikien i guldlaget K varileret Parken består av 
TV i stählet, urs!kuldade sig Bröderna spelare från tre firmor: Hans An
Lundgren. En walik ower tHl och la-
get får enligt bestämmelserna lämna derssons trävaruf·irma, Anders Fi-
serien. scher. Co samt Skandinavis!ka Ban-

Molståndarna i w o-matdhenJ Sku- ken. 

Kaj RaSilllusson, Fria Yrken, 18 mål; 
Nii6-Agne AndeT.sson, Lanotbrulkarna, 
11, Leif Larsson, Handh0l'lspoj'kama, 
10, Leif Thoma'sson, Sandåkra, 10, 
Jer<ker Nyberg, Fria Yrken, 8, Olle 
Jönsson, Skurupsverken, 7, Clas 
Ingemansson, studerande, 7. 



35.000 trätofflor 
har han tillverkat 
I 25 år har toffehnakare Sjun

ne Lindskog i Rydsgård tillver

kat och reparerat trätofflor och 

skor. Han har sitt toffehnakeri på 

Västra Storgatan, där han hållit . 

till sedan han slutade på Häl

singborgs yrkesskola i början av 

. 1930-talet. 
Tillverkningen av trätofflor har 

utvecklats till en stor industri på 

l - J ag gör ungefär 1.000 styck var
l je år. Det blir 35.000. Man arbetar 
säsongsvis. Under våren och somrna
ren är det mest reparationer av skor 
och tofflor. På vintern tillverkar jag 
tofflor som jag lagrar för sommar
försäljningen. Efterfrågan är god. 
Nurne;ra skall ju inte bara lantbru
karna gå i trätofflQr, utan alla inne 
i städerna har upptäckt vilket ut
märkt skodon det är på sommaren. 

många håll, men skall man ha en Rydsgårds förmedlingsorgan. 

riktig och bekväm toffel, måste det beslöt vid senaste sammanträdet att 

vara ett hantverksarbete. Utveck- l;Jifalla et! fqJ,"bättringslårt till h~rr 

. Karl Albin · ,Andersson på 11.000 kr. 

lingen av toffelns utseende har ock- Ake Svensson ·fick ett bostadslån be-

så förändrats. Förr var det ·de tunga vilja t på 111.600 kr., Knut Håkansson 

klumpiga träskoma som var rnassi- ett bostads~ån .. På. 17.900 kr. och Nils 

va. Numera är det en lätt och be- Wall ett f_?rbatt:mgslån på 6.000 kr. 
. .. Bostadsfordelningen i Rydsgård 

haglig toffel, som gama skall vara bordlades vid förmedlingsorganets 

beklädd med något färgglatt ovan- senaste sammanträde. Man behöver 

läder. Träslaget man använder är ytterligare 5 bost~de_: för end'arniljs-

. . hus och skall forsoka utverka så 
al, som m te sprrcker och levereras att kvottilldelningen även täcker des-

färdiga från Göingebygden. sa. Bostadskön skall inrättas i en 

Sjunne Lindskog sätter på ovan- förteckning med uppgifter på ålder, 

lädret och gummiplattorna under civilstånd, farniljegrupp, yrke m. m. 

sulan. Lädret skall vara o:>ehud från 

djur som går ute året runt. Det 

mesta importeras från öst-staterna. 

Hur många tofflor har då Lindskog 

~llverkat? 

NOTISER FRAN RYDSGARDS 
KOMMUN införes i SkD genom 

kontakt med Skurupsredaktionen 
tel. 0411/415 39. Annonser hand

has av konsulent Nilsson, Ystad, 
te!. 0411/ 131 67. 

Ny specialaffär i Kivik 

Center Livs i Kivik Öppnade i går 
avdelning för el, kyl och frys. Brö
derna Uno och Kenneth Ohlsson 
driver företaget. Motivet till öpp
nandet av specialaffären är att dessa 
branscher inte finns företrädda i or
ten. 

llälsingborg8 8tod8 ku(tur-
8tipendier på vardera 2 500 kr till
delades på måndagen Birger Sjö
berg-forskaren, fil. lic. Lars Helge 
Tunving, Lund, samt musikerna Inge
rnar Forsen, Ahto Jondorf och Jan 

'---------------• Ridell, alla i Hälsingborg. 

Toffelmakare Sjunne Lindskog i Rydsgård som under sina 35 år gjort 

1.000 tofflor per år. 

Text: ROLF JOHNZON 

Bild: HANS SERNERT 
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Lokalföreningen blir allt större 
När man närmar sig Rydsgårds 

samhälle kommer blicken oberoen
de av vilket håll man kommer 
ifrån att fastna på de höga silo
anläggningarna som nyligen fär
digställts hos Skånska lantmännens 
lokalförening. Det är sex stora 
bruna torn i en tät klunga som 
för tillfället inte utgör någon vac
ker syn. Silona är oyggda i som
mar av stål och kommer att un
der vintern få rosta av så att de 
kan målas till våren. Skulle man 
måla dem J'!U, får man göra om 
det igen, då färgen skulle flaga av. 
De sex behållarna rymmer varde
ra 200 ton spannmål, vill~et mot
svarar 2.000 säckar och har kos
tat drygt 250.000 kronor. Höjden är 
14 meter och diametern 4,8 metem. 
Med de nya lagringsutrymmena 

skall vi bättre kunna betjäna våra 
medlemmar, säger föreståndare Ing
var Carlsson. Vi har i dag 173 med
lemmar, vilket motsvarar 60-70 pro
cent av antalet lantbrukare i di
striktet. Arealen Ligger på omkring 
55 procent el1er 2.817 hektar. Sikån
ska lantmännens lokalförening i 
Rydsgård har de senaste åren ut
vecklats till en sto~ anläggning och 
kan nu lagra och torka 1.550 ton 
spannmM, dessutom har vi plats för 
avsevärda mängder konstgödning. 
Vår omsättning är 3,4 mi'ljoner om 
året. 

Några direkta kvantit.etsra:batter 
lämnar vi inte, då de flesta med-

I
lemmarna är småbrukare. Köper man 
dock över 1.000 kiLo kör V1i hem va
rorna utan kostnad. För det mesta 
hämtar dock lantbrUJk:arna sj älva si
na varor då avstånden här inte är 
så stora. Liksom alla andra ekono
miska föreningar är d.et medlemmar
na som äger föreningen. Man köper 
in sig i andelar. Andelarnas storlek 
tages ut efter hur stor areal man 
har på gården. Det finns dock ett 
tak på 150 kr. per hektar. Skulle 
denna summa överträdas erhåller 
medlemmarna ränta på överskjutan
de delen. Vi lämnar något högre 
ränta än bankerna och den kom-

Lokalföreningen med de nya sex silo tornen utgör en ståtlig anblick, när man närmar sig Rydsgård. 

mer i år att ligga på omkring 7,5 1 På området har man i samband 
procent. med nylby.ggnaden av de höga sHo-

YTTERLIGARE 
UTBYGGNAD 

Lokalföreningens fram tid ter sig 
täml1gen ljus. Man håller nu på att 
underhandla med kommunen om yt
terlLgare mark i väster för att byg
ga ut lagringslokalerna ytterligare. 
En framdraJgning av en gata har 
d9ck försinkat utby.ggnaderna för 
fÖreningen. 

tornen också installerat en stor for
donsvåg med en hög kapacitet som 
underlättar invägningen av spann
må1. Vågen kommer också till stor 
nytta i vår da man satsar på att le
verera gödning (främst kalisu.per) i 
lös vikt till medlemmarna. Förde
larna med denna le.verans bEr att 
bonden får lättare att handskas med 

gödningen oc<h priset kommer att 
sjuillka med 1:50 kr. per 100 klilo. En 
annan nyhet är det stora varula:g~r 'l 
av järnvaror man nu lagt UJpp. Dar 
finns nästan allt vad en lantbruka
re i d&g kan behöva på sin gård. 

En annan nyhet är rensningspro
ven. Man lrommer i fortsättningen 
att endast ta prov av reniheten ge
nom att sticka ned en sticka i las
ten. Reningshalten rn:ätes så på ett 
kilo spannmål och denna del får ut
göra ett medelvärde för ett fullas
tat vagnslast. 



Ensam tjänsteman • 
l Rydsgård 

Rydsgårds kommun är inne på 
det sista varvet som egen kommun. 
Om några år kommer Rydsgård att 
slås samman med Skurup och 
Vemmenhögs kommuner till ett 
·kommunblock. På kommunalkon
toret i dag arbetar en kommunal
kamrer, Egon Lönn och två 
sekreterare. Det är hela staben 
som sköter alla kommunala ären
den och verkställer de beslut 
nämnder och styrelser fattat. Man 
förstår att Egon Lönn därför är 
en mycket upptagen man. 

SkD har träffat kommunens allt i 
allo och ställde några :frågor: 

- HuT går det med brandväsen
det i Rydsgård? Kommer man 
Rydsgårds sida att acceptera 
brandstation i Skurup som får 
tjäna hela blocket? 

- En ny brandordning ligger 
der arbete hos länsstyrelsen. Det 
vore mer effektivt med ett större 
brandområde än vårt nuvarande, 
som omfaitaJJ: Rydsgå,rd och Blentarp. 

l 
Den nya brando·rdningen går dock 
ut på att ge nuvarande brarulstation 
större kapacitet. Det är mycket svårt 
att hitta här i . kommunen på alla 
småvägar och lokalkännedom är 
mycket viktig för att snabbt kunna 
hinna fram till elden när den kom
mer lös. Hur det går i framtiden 
vet jag inte, en vettig lösning hop
pas jag dock skall komma till stånd. 

Service är för övrigt någonting 
som d•iskuteras i Rydsgård just nu. 

l 
I storstaden är det Karlsson som 
klipper håret på Svensson, med·an 
Svensson lagar Anderssons bil. An
dersson sysslar med livsmedel och 
säljer sina varor t ill Karlsson. J ag 
menar att servicenärin.g'B!l'l1a i stor-
städerna ökar för varje dag. Inom 
det nya Skurupsblocket är det där
för viktigt att man ser till att be
folikningen får den service man har 

.
1 
rätt att fordra i dag. I Rydsgård lig
ger blockets största industri, Stäng-

1 selnät, varför behovet av servicenä-

Kommunalkamrer Egon Lönn, smålänning som med hjälp av två sek
reterare sköter hela kommunala förvaltningen. 

ringar är stort här. Bostaassituatio-, tid, vilket är välkommet. Vi har 
n:en här är också allt annat än ljus. numera fått en ledning i vägförvalt-

.. ningen som lovaJr litet, men i gen-
FLER BOSTÄDER gäld håller vad de lovar. Detta är 

Vi behöver fler bostäder, så att vi nöjda med. 
ungdomen kan få en egen lya, och 
slipper bo hemma hos mor och fair. 
Huvuddelen av bostäderna som 
byggs går nu. till andra, so.m i re~l 
har en bostad tid-igare. 

Den nya vägen mellan Malmö och 
Ystad kommer ait passera Rydsgård 
400 meter norr om samhället. Detta 
gör att kommunikationerna blir bra 
både mot väster och öster. Det är 
dock beklagansvärt att ~ vägen 
norrut. Det är inte många gånger 
under året som vägen Skurup-Ve
beröd är fa•rbar . Vägen Villie-Trun
nerup skall rätas inom en snar fram-

TIDSENLIGT 
Rydsgårds lcommun håller l1lU på 

med att ge så många som möjligt 
av sin.a medborg.aire vatten och av-

1 lopp . I Tåneb'ro bygger man ut va
ledningar, i Janstorp d[·ar man fram 
vatten, vilket är så gott som klart 
till årsskiftet. Trunnerup, Kastlösa 
och V armlösa står näst i tur att få 
sina va-frågor lösta. En utredning 
har tillsatts för att se efter behovet 
där. Ekonomiska synpunkter måste 
dock hela tiden tagas med i beräk
ningen. Taxebestämmelserna för va 
måste dock justeras så ait de blir 

' tidsenliga. Ingenting är gjort där 
sedan 1954. På Hälsovårdsnämndens l 
område diskuteras nu en sopför
bränningsstation för hela blocket. 
Det verkar dock föga genomtänkt 
oc;h alldeles för kostsamt. Hela an
läggningen skulle gå på en halv 
miljon kronor. 

Det måste vara bättre att avvakta 
den utredning som pågår och under 

l 
tiden köpa en brännbur för 25.000 
kr. Denna skulle mycket väl kunna 

r 
täcka behovet. 

Naturligtvis finns det en mängd 
beslut om vad som skall komma 
den närmaste tiden. Som kommu
nalkamrer är det dock inte min upp
gift att sia om framtiden utan det 

l överlåter jag till förtroendemännen. 
Rydsgård-s framtid är dock beroende 
av den utvecklin·g · som vi får de 
närmaste åiren, där bostadsbyggan-
de o.ch servicenäringar måste komma 
i första hand, slutar kommunalkam
rer Egon Lönn. 



Onsdagen 7 december 1966 

Julen förberedes på 
Skurups yrkesskola 

Siv Nilsson, Kerstin Persson och Inga-Lill Holm håll.er här på att göra jultomtar på Skurups yrkesskola. 

På Skurups yrkesskola går 
man och väntar på julen. 
Fru Anne-Marie Knutsson 
och hennes elever håller nu 
på att iordningställa olika 

julprydnader såsom jullö- Med hjälp av blomsterpinnar, pip-
. rensare och tyg tillverkar man jul-pare, tomtar, lJUsstakar tomtar, man ströpplar tomtar och 

stjärnor om löpare och syr juldukar. m. m. Julbak och julmat har man dock 
Flickorna går den hemtekniska gått ifrån. Det är i .dag billi~are för 

.. . en husmor att kopa fard1glagade 
l yrkeskursen och får då lara s1g hur l rätter än att själv stoppa julkorv, 
man skall skapa trivsel i ett hem. laga leverpastej m. m. 

EMIL ANDER.SSON 
BILTRANSPORT 

STIG EKDAHL 
SKURUP - Tel. 0411/400 90 

Ombesörjer transport av alla slag -
Ombud för ASG 

ett modernt serviceföretag med åkartraditioner 

SKURUP 0411/403 39 
0411/404 41 

MALMö 040/94 20 70 
739 70 

LUND 046/256 09 

Dags att tänka på JULKLAPPSBILDEN 

Ring och beställ tid 

SERNERTs· FOTO 
Telefon 0411/406 52 

HOS OSS finner Ni den LÄCKRA 

JULMATEN - ett utvalt sortiment 

av f ö r s t k l a s s i g a kött och 

charkuterivaror. 

Erie Delgessons 
Kött & charkuteri 
SKURUP - Tel. Ystad 40107 



• 
l Ung kommunalpolitiker 

SATSA PÅ EXPANSION -
Skurup: 
TRIVSEL 

Vad kommer att handa med Skur ups köpmg Ullder dc närmaste fyra 
åren ? Sk:D har ställt frågan till en av de nya kommunalfulhnäktige
ledamöterna, folkskollärare P e r S j ö d i n. Per Sjödin blir den yng
ste fullmäktigeledamoten i köpinge n, men har ändå stor erfarenhet 
av de kommunala frågorna då han s edan några år varit livligt enga
gerad i flera nämnder och styrelser. 

P er S jödin anser att avgörande för fält in på knutarna. Hela sydöstra 

köpingens utveckling är dels vad Skåne kommer att beröras, v·illket ur 

som händer runt om gränserna och lokaliseringssynpunkt Ilk'lste vara 

dels vad som man själva kan åstad- lyc'kligt. Om större lokalisering av 

komma. Han är helt övertygad om byJggnaticn och eventuella attrak

att storflygfältet vid Holmeja blir tiva fritidsverksa.nili.eter sker öster 

en re!tlitet. Det är en allt för bety- j' 01:0 köpi~)5en och befolkning.siJ?:insk-
. .. nmgen dar kan stoppas och. ,yandas, 

delsefull ekonom~k faktor for att kommer Skurup att ligga ce11traJt och 

Malmö stad skall avstå från ett flyg- där utvecklas till en attraktiv och 
expanderand., köping. 

Markd'rågorna, som till stor 
del lösts de sista två åren, mås
te planeras och utnyttjas så snart 

ligger inte enbart i banlängder och som möjligt, så att investerat kapi

hangaruirymmen, utan antalet star- tal ~örräntas. Tätor~~n Sku~ ~-
. .. .. te forstarkas med okad loikahsenng 

fält av denna storleksordning, anser 
han. Sal!lholm är ur svensk synpunkt 

ointressant. Ett flygfälts begränsning 

ter och landnmgar ar avgorande. , av indlustri och övriga företag. Det 
Flyttas BulltJofta och Kastrup sam- nya varuhuset är en sådan invesote

man till Sal!lholm, är min syn på l ~ing, som säke_rligen kommer att f?l
problemet den att vi int 't Jas av fle~:' liknande. UndersokJl1f:l·g 

' .. e :ronru av flera foretag på.går. (Per SJodm 
något lwftutrymme. I stället for två är sekr. och v . d . i Skurups indu
flygfält har vi då fått ett. strikoanmitte, och känner således till 

För Skurups del är det av utom- vilka fönhandlingar som påglår.) Då 
ordentlig betydelse att få ett flyg- det gäller indrustrier är det av vär

de att köpingen hru' industrimark vid 
l'ätt tillfälle och till rätt pris. lVl:ar
ken måste också vara tillgänglig och 
inte bunden av arrenden eller and
ra hinder, vatten, avlopp, el och ga
tor skall vara framdmgna. Det sis
ta bör gäHa även bostadsområdena 
där köpmgen bör ha gjort i ord
ning områden som skall utbyggas på 
ett sådant sätt att rationellt by·g;gan-
de kan ske. ' 

östergårdsområdet håller nu på all bebyggas 

måste se till att företag som inte h elt 
är beroende av vår modernäri.IJJg 
också får chans att utvecklas i kö
pingen , som annars lätt kan blti. i 
en svår situation vid en jordbruks
kris. 

samh•ällets utwokling. Ett sa.nili.älle 
kan inte skaJPas med pessimistiska 
attityder. 

LOKALERNA F ö R ALLA 

På SkD:s fråga om nyttjanderät
ten till de konrmunala och kyrkliga 

AKTJVIT1ETER lokaliteterna svarar Per S jödin: 

I K öPINGEN -Var och en som til.lfrlör vårt land 

Man J'llåJSte tillse från samlhä:llets och statskyrtkan och genom betal
sida att det göres ansträngningar på ning av skatt varit med att finansie
ll-et kommunala planet för att åstad- r a och fortfarande gor detta, skall 

SLA VAKT OM DE komma någonting. Utby.ggnad av fri - i princilp ha till-gång till lokaler~ 
SOM REDAN FINNS tidsakti'Viteter, simhall, idrottsanlägg- för sådana ändamål som enligt 

Folkskollärare Per Sjödin 

Beträffande företag som redan ningar, ungdomsgård m. m. måste svenSk la,g är tillåtna att _age:;a i. 

finns på orten gäller att !kommun- kOIIIlTila till stånd, om inte alla skall Endast i d~. fall då_ det forehgger 

medborgarna v'erkligen står vaJkt om lämna köping~n. _Det är viktigt att en d.irekt .. olagenihet for annan V~l"k
dessa, vibket har skett hittills ' på ungdomsorgarusatwnerl:'-a. ges ~?ID"- samhet bor undantag sparsamt goras. 

ett föredömligt sätt. Med tanke på ~er så &tt de kan akhv·ISeras battre Det _ä: så-ledes en kunn.iJg .k?mmu

samhällets omvandling och struktur-~ an nu. nalpolitiker som har .. klara lm) er '?ch 

rationalisering har industri!kommit- Viktigt är också att skurupslborna synpunkter på samlhäl·lets utveckling 

tens aktiviteter inriktas på att få i allmänhet och de folkvalda i syn- som tar plats i :fiulhnäik:tige från och 



Julen nalkas och affärsmännen i Skurup bjuder skurupsborna på dans 

kring granen och julleklir på Slorlorgel. På bilden ses lekledaren Slig 

Lindstedt i färd med alt instruera ringlekar. 

Affärsmännen inledde 
julen med juldans 

Skurups köpmannaklubbs om- årets öppettider i affärerna en.liJgt 

tyckta juldans på julskylt.ningsda- följande: 

gen utgjorde inledningen på årets Fredagen den 16 dec - fredaJgen 
den 23 dec. till kl. 19.00. 

julhandel i köpiugen. Löl'dagen den 17 dec. hål!ler II)an 

Herrarna Stig Lindstedt och Knut öppet til'l Id. 17. Jul..aJfton stänger 

Nilsson hade tillsammans med Sku- man kl. 14.00. 
rups Sag:ostunder anordnat en trev- Nyårsafton stänger man kl. 14 lik.

lig eftermiddag på stortorget med som på trettonafton. Goda par

dans kring den kommunala granen keringsplatser för bi.Jar i närheten 

och ringlekar. För att skuru.psborna 

1 

av aiffärerna och god sortering ta

skall kunna julhandla utan att jäk- lar för <!tl jullhandel i Skurup kom

ta har köpmannakltVbben "spikat" mer att vara till allas belåtenhet. 

Altartavlan i Hassle-Bösarp 
räddades av Skurupssnickare 

SkD berättade för en tid sedan om Hassle-Bösarps gamla altartav

la och om hur den under en tid förvarades på Historiska museet i 

Lund för att efter många sammanträden och resor mellan Hassle

Bösarp och Lund slutligen återskaffas til IHassle-Bösarps kyrka. 

Med anledning av· denna artikel 

har tre döttrar till framlidne möbel-

sniqkarmästaren Christoffer Ohlsson 

, i Skw-up begärt att få följande ar

tikel infö11d i tidningen: 
Tavlan blev ej deponerad på 11WO

talet till museet i Lund, som på

stods i ruct. Den blev s å l d till mu-

med förut nämnda bösarpsbor erbjöd 
han dem att för samma pris, som 
han själv ~vit, köpa altal'ltavlan, med 
villkor a~t den kom tillbaka till Bös
arp. 

Till sin besvikelse hörde han att 
den senare sålts till museet i Lund. 
Det är nu glädjande att altartavlan 
är på rMt plats fast det ·ej blev 
under hans livstid. 

seet in på 1900-talet av tvenne Bös- Christoffer Ohlssons barn 

ar.psbor, bosatta i Skurup och vilka Det kvitto som vid åtevskaffandet 

köpt altartavlan av vår fader, fram- av>gj·oroe ärendet var dock ett depo

lidne möbelsnickaremästaren Ghris- neringskvJtto, varför tavlan aldrig 

toffer Ohlsson, Skurtl(p. Hans för- varit såld. Artalen kan dock i den 

tjänst är det att altartavlan finns tidigare artikeln varit fel och Chris

kvar och ej står som skåp på en av ioDfer Ohlssons döttrar säger sig 

herrgårdarna. Tavlan hade köpts på minnas når tavlan fanns kvar i fa

en auktion efter rivningen av gam- derns ägo, vilket således borne ha 

la kapellet. skett någon gång under 1900-talet. 

Ägaren vme att vår fader skulle l Christoffer Ohlssons goda orodö

göra ett skåp av densamma. Men me och handlande har dook räddat 

enl. hans åsikt var detta ej rätt. Tav- den vaok·ra altartavlan till eiitervärl

lan såldes då till honom. Han be- den. 
varade den under många år. Hans ~-------~------_1. 

tanke var att den vid något t illfälle 
s~ulle komma tillbaka till Bösarps 
nya kyrka. Han hade för övrigt ge
nom en broder bosatt i Hälsingbor.g, 
få bt ett anbud från det nystartade 
kyrkomuseet där, som ville köpa tav
lan. Men att den höt'<le hemma i 
Hassle-Bösarp var :f\ortfarande hans 
åsikt. Och vid ett sammanträffande 

Anders Magnusson 
i Rydsgård 7 O år 

Kommunalfullmäktigeordföranden 

i Rydsgårds kommun A n d e r s 

M a g n u s s o n, S. Viilie 4, fyller i 

dag 70 år. Anders Magnusson har 

sedan 1937 varit engagerad i det 

kommunala livet och innehar sedan 

storkommunreformen 1952 ordföran-

l
deskapet i Rydsgårds kommun. Tidi

gare var han ledamot av kommu

nalnämnden i Viilie ·kommun under 

tiden 1940-1951. Han var skolstyrel

sens ordförande i Viilie kommun un

der åren 1944-51, blev därefter ord

förande i Rydsgårds kommuns skol

styrelse, ett uppdrag som han sedan 

innehade till 1955. I de lokala taxe

ringsnämndema satt han med under 

åren 1937-1960. 

Anders Magnusson är en karak
tärsfast man med gott omdöme, klar 
och öppen till sin natur och med en 

fasthet i sina åsikter som vunnit 
mångas förtroende. Han var med 
och bildade SLU-avdelningen i Vil

' lie, var dess förste ordförande och 
l 

har också varit 01·dförande i Viilie 

Cp-avdelning. Han är styrelseleda
mot i Malmöhus läns södra försäk
ringsbolag. Anders Magnusson, som 
driver sin fädemesgård har under 

många år varit en framstående svin
avelsuppfödare. 



Il SKURUP .· J l Skurupsho 
L::_ =================::!J disputerar 

DET HÄNDER I DAG! Anders Magnusson • G b * Bingon startar i Folkets p k kl åEtdt beklagl~gtt. missöde inträffade i l o•• te or g 
19.00. ar g r a~ens tldmng. Av en artikel 

framgick att Anders Mårtensson i 
Rydsgård skulle medaljeras vid kom- dag håller vi twnmarna för 

Önnarps kyr.kliga syförening lmantde_d Nkomm:una~fullmäktigesam- med. kand. Hans-Arne Hansson 
man ra e. aturhgtvis skulle det va-

har under stor tilisluming hållit jul- ra AJ:.de:s Magn~on som åsyftades, från Skurup. Han skall .då vid en 
försäljning i önnarps skola. Man sam- fullmäktige ordforande. disputation på universitetet i Gö-

lades ~·r~g festligt dukade kaffebord. Gärslöv-önnarps CKF-avdelning teborg försvara ev. doktorsav- ' 
Kommmi.<>ter Nils Sjöstrand hälsade anordnar Luciavesper i önnarps kyr- handling betitlad "Experinlentiella l 
välkommen. ka sond~gel!- den 11 december kl 18.30 studier av retinakulturer". ~-

. Efteråt mbJudes till kaffe i skolan 
Efter kaffet VIdto.g auktionen och Kom gärna i häradsdräkten. . BaJkom denna _ t~tel gömmer sig l 

som utropare fungerade lanrt:br. Ni:ls I. . många års forskrung av en rad vik-
Nilsso.n, önnarpsgården, som lockade Skivarps bridgeklubb tiga upptäckter om näithi·nnans 
fram raska och goda bud. Enbart hade på sin senaste pal'!tävHng på synceller. Hans-Ame Haru;son har 
auktionen inbringade icke mindre än g~tgivaregården följande placering också lyckats med den svåra ikonstoo 
1.664 kronor. Då därtHI kom kaffe- for de bästa pa.:en: l) Gerhard An- att få dessa celler att leva för 
försäljning och lotterier 605 kr blev fensson;g~en0Jonsson, 2) Gert Pet- att kunna studera dem i mikroskåp. 
kvallens bruttoinkoilllSt 2.269 k~. Ett /Vi~:lm 0ifå~~n·l/ ~arry ~!'~on Han är son till lantbrukare Sune 
~mordem.Jligt resuit~t av en försam- Börje Olsson, 5) 'Hervo;el:u~dblin~ Hansson, Bern.ha.Ixl!lro och född och 
Ifo~~fe~ cS_l.7~ ~~are. b Nils L3:ssoi11, 6) Edvin Akesson/;:ns uppväxt i Skuru.p. 1958 tog han stu-

var~ tack till 11~~ rsom :::no~~ : {)ymqviSt, 7) Alfred Stjärnfäldt/SHg deTl/ten i Ystad och har sedan dess 
på sttt sätt bidragit till det goda re- :yoan.med·l . .. .., ,__ . studerat medicin i Göteborg. Han är 
sultatet h lUJt d k ·· - emma·r ar varAVrona ti:ll ' afto~dakt ;c~ aail.~ vaBen med k~ubben, som har tävlingar på gäst- om han klarar sin doktorsexamen, 
väg för Herren" ps en Bereden giva:,eg~Ddel1 varje vecka. Klubbens en av de yngsta i landet med sina 

· kassor ar kopman Edvin Åkesson. 27 år. 

Övergav bilen och 
köpte häst istället 

I Svedala är John Hägg ett välkänt namn. Det är mannen som i 
många år var innehavare av ·en stenkolsaffär och körde ut sina va
ror till kunderna med bil, för att numera ha övergått till att starta 
en egen distributionsfirma Svedala Budbyrå. Sedan tre år tillbaka 
driver han denna firma tillsammans med sin trotjänare, stoet Lotta. 

Att i dagens samhällsutveckling länt till Svedala järnvägsstation. 
först ha bil och sedan häst är litet Frosta Gummifabrik anlitar honom 
annorlunda. John Hägg anser doc,k på eftermiddagarna för körslor och 
att Svedala köping inte är större än resten av tiden går åt till att köra 
att han hinner med att distribuera löv, ris, affärsspill m.m. 
sitt gods med häst och vagn, vil- Lotta är tio år och har funnit sig 
ket ur ekonomisk synpunkt blir be- väl tillrätta med sitt. arbete. Hon är 
tydligt billigare. Han har fått SJ:s \van vid gatutrafik och står lugnt och 
fraktgods på entreprenad och kör väntar medan husbonden lastar av 
varje morgon ut de varor som an- och på sina varor. 

Distributör John Hägg med sill sto Lolla, som fått överlaga bilens arbete 
i firma Svedala budbyrå. l 

Svedalapolisen 
får ta hand om 
mycket hittegods 

:ru Majlis Holm på polisstationen 
~ - Sved~_la visar upp en förteckning 
over Josensumman för hittegods. 

På polisstationen i Svedala får 
man nästan dagligen ta emot u~l')f,1 -

ting upphittat. Det är åtskilliga port
monnäer, paraplyer, cyklar m.m. som 
folk hittar och lämnar in till fru 
Majlis Holm på polisexpeditionen. 
Hon förvarar hittegodset i Svedala 
under två veckor, och har då inte 
ägaren hört av sig, lämnas det in 
till den centrala hittegodsavdelning
en i Malmö. Där ligger det kvar un
der ett halvt år, varefter upphittaren 
kontaktas för att erbjudas godset. 

, Det som det är mest åtgång på är 
nog cyklar, säger fru Holm. Paraply
er, resväskor, kikare, klockor och 
cyklar verkar vara lätt att glömma 
eller tappa bort också. Vi får in 
å~killiga kilo nycklar här varje år. 
Till det mest unika vi fått in hör 
en gravurna. Den hittades i Böke
bergsskogarna och har förmodligen 
stulits. Prislapp och omslagspapper 
fanns kvar. 



Torsdagen 8 d~ember 1966 

Dir. Ragnar Mårtensson visar upp det senaste inom försäl jni ngen, 1700-tals fajansfigurer, och fru Marianne 
Mårtensson graverar n am n p å tävlingspriser. 

Allt från TV till teatersmink 
10. 000-tals varor i Svedala 

Föreningsvaror AB i Svedala är ett välkänt företag dit alla organisationer och föreningar vänder sig när 
man skall anordna lotterier, tombolor och försäljningar. Föreningsvaror levererar varor av alla upptänkliga 

· slag, från TV- och radioapparater till teatersmink och juldekm;ationer. Direktör Ragnar Mårte~son kan med 
hjäll> av ett 15-tal damer förse hela svenska föreningsverksamheten med goda inltomstbtingande lotterier, 
vilka blivit mycket uppskattade. / 

Föreningsvaror har under de sista l 
åren utvecklats till ett storföretag 
och har i dag utrymmen, där man 
lagrar de 10 000-tals sortiment som 
man måste hålla. Den stora artikeln l 
i dag är täv Ungspriser, berättar dir. 
Mårtensson. Vi ger ut en speciell 
katalog för detta, där vi presenterar 
alla olika sorter vi har i lager. Skul
le en förening vilja ha någonting 
som vi inte har på lager försöker vi 
skaffa fram det. Det har hittills lyc
kats bra. Förr dominerade pokaler
na allt ifrån de små tennbägarna till 
de stora vackra silverun1orna. I dag 
har vi lanserat någonting nytt, som 
håller på att slå igenom över hela 
landet. Det är glasstatyetter, som 
egentligen är min personliga ide. 
Med hjälp av konstnärerna Krister 
Sjögren på Lindshammars glasbruk 
och Bill Fogelberg, Malmö, som ritar 
dem, har vi lyckats få fram någon
ting som ser ut att gå mycket bra. 
Man kan här beställa vilka motiv 
man vill ha och vi levererar dem an
tingen som de är eller snyggt mon
terade på en teakfot. 

Andra nyheter är stånkorna i teak, 
pokaler av keramik, som blivit suc
ce, tävlingspriser i läder och skinn. 
Emblem och plaketter saluföres i 
mängder i alla upptänkliga storle
kar. 

EGEN GRAVYRAVDELNING 

På företaget finns en gravyravdel
ning, som skötes av dir. Mårtens
sons fru, Marianne. Hon graverar 
pokaler och plaketter till blivande 
klubbmästare, distriktsmästare och 
alla 'andra beställningar man får. Ar
betet är ett konstverk och fordrar 
stor skicklighet, även om man nu
mera har en viss hjälp av maskiner. 
I lagerutrymmena hittar man vidare 
moderna versioner av de gamla fa
jansfigurerna såsom hundar, kattor, 
hästar och fåglar . Det är en engelsk 
konst som pryder många fönster i 
de svenska hemmen. Den nya ver
sionen tillverkas av ett företag i 
Västergötland. En speciell leksaksav
delning har inrättats där barnen kan 
peka ut många lämpliga julklappar 
för sina föräldrar. Dockor, spel, me
kana, bilar i alla versioner, gung
hästar, och mycket annat finns där. 

Kunderna forarår kvalitetsvaror, 
omtalar dir. Mårtensson, varför vi 
saluför de flesta kända märken. 

Skånska Dagbladet bevakar ~y.. ~· 
heter från Svedala genom sma 
lokalredaktioner i Skurup och 
Trelleborg. I Skurup sitter red. 
Rolf Johnzon · och i Trelleborg 
red. Olle Andet-sson. Har ni någ
ra tips om någonting ni tror tid
ningen kan ha intresse av v. g. 
ring tel. 0410/ 182 75 eller 0411/ 
415 39. 

Annonser emottages per telefon 
040/738 00 på huvudkontoret i 
Malmö. 

FöRENINGARNA 
STöRSTA KUNDERNA 

De stora kunderna är föreningar
na, som köper stora sortiment. Vi 
har dock en mängd privata kunder,. 
som kommer hit och köper direkt 
i vår affär. Priserna är desamma, 
antingen man köper mycket eller li
tet. Det skulle inte gå att hålla olika 
priser på varorna. Inköpen försö
ker vi göra så att vi kan köpa hem 
stora satser av varje sak. Det gör 
naturligtvis att vi kan vara med 
och konkurrera med andra liknande 
företag sedan när vi skall sälja. 
Ibland visar det sig dock att man 
har tagit fel och köpt hem någon- -
ting som inte går så bra man hade 
tänkt sig. Naturligtvis inträffar det 
mycket sällan, men det ·har hänt. 

Inom teatervärlden ligger vi väl 
framme. Vi har stor rekvisita och 
håller oss med egen teateratelje. Bå
de TV och film hämtar mycket frän 
oss. Nu har det varit dragning på 
Centerns Kvinnoförbunds rikslotteri, 
och där har vi hand om vinstutläm
ningen. I dagarna håller vi på att 
sortera upp vinsterna, som sedan 
skall skickas ut till de lyckliga vin
narna. 

UTBYGGNAD PLANERAD 

Lagerutrymmena räcker inte till . 
för firman. Ombyggnader i de nu-

l varande lokalerna håller man som 
bäst på med att göra. En ny stor 
fotoatelje skall iordningställas. Dir. 
Mårtensson tar själv alla de bilder 
som finns i företagets kataloger och 
för detta fordras en ordentlig foto
utrustning som han nu skall kom
plettera ytterligare. Han funderar 
också på att ge ut katalogerna med 
färgfoto, vilket ger varorna bättre 
rättvisa. 
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Rydsgårds AlF satsar 
på bättre resultat 196 7 

Rydsgårds AIF höll på lördags
eftermiddagen ordinade årsmöte 
i idrottsplatspaviljongen under 
ordförandeskap av Eri.lt Månsson. 
Av verksamhetsberättelsen fram
gick att föreningens ekonomi är 
god, medan däremot det idrotts
liga utövandet under gångna året 
kunde varit bättre. A-laget i fot
boll hade under året spelat i div. 
VI och där hamnat på en 8-place
dng. I sin sista match lyckades 
man vinna över Skabersjö med 
5-0 och därmed försäkra sig om 
fortsatt spel i div. VI. 
B..J.aget hade under året hamnat 

näst sist i sin serie. Enda glädje
ämnet, ansåg klubbens oretförande 
Erik Månsson, vara pojildaget som 
vunnit sin serie och endast tappat 
2 poäng. MåJikvoten för pojkla
get var hela 2s-7, vilket tyder på 
en bra kedja och ett gott försvar. 
Han hoppad-es nu att laget skulle 
få utvecklas vidare och om några 
år bilda stomme i Rydsgårds AIF:s 
A-lag. 

BORDTENNISEN 
TAS UPP IGEN 

Bordtennisen har under året haft 
35-40 utövare. Något seriespel har 
inte be:drivits under året, men kom
mer att tagas upp igen under 1967. 

Publiktil'lströmningen till la-
gens hemmamatcher, kunde vara 
bättre. Under året hade endast 311 
personer betarrat inträde, flest hade 
man då A-laget mötte Veberöd. 62 
personer såg den matchen. 

MedlP.msantalet i klubben utgjor
des vid sammantrtfdet av 100 hen•ar, 
60 damer, 30 pojklagsspe-lare och 38 
pensionärer. Med.lem.savgiften för 
1967 faststäl.!ldes til'l oförändrat. 

VAL 
Till ordförande för 1967 omvaldes 

Erik Måinsson och till sekr. omvaldes 
Allan Persson. Kassör blev Inge Jo
hansson. Per Hagentoft och Knut 
Håkansson invaldes i styrelsen för 
två år· med Egon Karlsson och Olle 
Johansson som suppleanter. Till re
visorer omvalde:; Karl Bengtsson och 
John Lindahl. Lagledare i A-laget 
blev Albn Jakobsson, i B-laget Lars 
Olsson och för ungdomslagen Lars 
Olsson oc:1 Per Hagentoft. Till fot
bollssektionen valdes Allan J akobs
son (sarnmanJkallande) Lars Olsson, 

Sekr. Attan Persson, fränaren Åke Åberg, Slig Johansson, Per Hagenloft 
och ordf. Erik Månsson diskuterar de nya benskydden på årsmöte!. 

Per Hagentoft, Ake Aberg och Gert 
Nilsson. 

Till bordtennissektionen valdes 
Ake .1\berg (sammankallande) ' Tor
sten Dahlqvist, Jan Nilsson, Bo Ols
son och Per Hagentoft. 

Till valberedning för 1967 valdes 
Per Hage:qtoft, Gösta Ek, och OilJe 
Jdhansson. Att handha Bingo-sektio
nen valdes Knut Håkansson, Si,gurd 
Olsson, Erik Fredriksson, L eid' Nils
son och Karl öberg. Damsektionen 
skall dessutom utse en ledamot. 

Matchle-elare blev Gösta Ek och re
seledare Erik Månsson. 

Till festkommitte valdes Erik Mån
son, Inge J ohansson, Knut Håkans
son och J an Nilsson. Till medlems
kortsförsäljningsledare valdes Lars 
Olsson, Per Hagentoft, Inge Jvhans
son, A:ke Aberg, och Sigvard Olswn. 

SAMARBETE MED 
KOMMUNEN 

Barnavårdsnämndens vice ordf. 
Anders Rosen talade på årsmötet 
om barnavårdsnämndens aktiviteter 
i kommunen och bild,andet av en 
mängd fritidsgrupper bland un@do
men. 

() 

Han hoppades på att barnavårds
nämnden och de ungdomsfustrande 
föreningarna slmill.e kunna be
driva ett intimt samarbete. 

Innan kvällen avslutades drack 
man så kailfe och höll lotterier på 
några varukorgar. En matchstatistik 
över fotbollslagens verksamhet läm
nades. 

A-laget haJde u.nder året spelat 31 
matcher med 25 olika spellare. Mål
ski!llnaJden fö::- laget under året blev 
61-8·6. Knut H~kansson, Leif Måns
son och Jan Nilswn hade varit med 
i 28 matcher. Målfarili·gast var Jan 
Nilsson pch Sti:g Andersson med 
vardera 10 mM. B-laget hade s]Je'lat 
16 matcher med en målskil1nad på 
40-58. Olle Wallin, Sven Jönsson och 
Hans-Åke Persson hade deltagit i 
de flesta matcherna och målfarligast 
var Stig Jakobsson med 12 mM följd 
av Leif !Nilsson med 7 mål. 

Glädjeämnet pojklaget hade un
der året speolat 12 matcher varav 
man vunnit 10 st och förlorat två. 
MålskilLnad 28-7. 

De grabbar som varit med j 
mest var · Göoon, Bertill, Jan
Erik och Ove Persson samt Per Se-



200 granar såldes på en dag 
Ger Janstorps AlF bra kassa 

"Fem vackra gossar i e n ring SJong man i Janstorps AlF efter första 
dagens jugransförsäljn ing . Man hade då sålt cirka 200 granar vilket blir 
ett gott tillskott i föreningens kassa. Försä ljn ing e n ägde rum på idrotts
platsen där man avverkat ett stort antal granar. Pris 8 kronor per styck. 
På söndag fortsätter man och hoppas på ännu fler köpare av de hög-

kla ssiga "ju let räden". 

l 

/.l.. . 

Förbundssekr. Torbjörn Sjögren, stockhol m visar på en . Kanadakarta var 
Carl H. Kristensson, Trelleborg och Hans Olsson, Anderslöv skall arbeta 

under sommaren 1967. 

/ordbrukarungdont 
till Kanada 196 7 

Ett 20- tal JUF-are från södra Sverige var på söndagen samlade 
till Skurups luntbruksskola för at t informeras om en planerad prak
tikantresa till Kanada 1967. Utöve1: ungdomarna som anmält sig till 
resan var deras föräldrar och arra ng örerna för resan, med Hans H. 
Kristensson från Köpenhamn och sekr. Torbjörn Sjögren från Stock
holm närvarande. 

Torbj örn Sjögren berättade om pengar. Under sommarmånader-
varför detta prakti1kantUJtbyte kom- na Jrommer man dessutom att erbjumit till, hur han själv upplevde Ka-
nada som praktikant och berättade da dem en 3 veckors sightseeingtur 

d ak · ,_ de"-' ' öv·er hela Nordamerika. Fordringar-om e pr tisi"a ·""'Jerna. f" tt få • ,_ d .. t d h Hans Kristensson från Köpenhamn na l o: a . a~a me _ar ~ t e a~ 
talade nå om ungdomsutbyte de oli- pra!ktisk JOrdbruksutbildrung, teon 
ka problem och gilädjestunder som fråri någon la~tbruksskola samt nå
väntar de unga europeerna i Kana- gon ku~p l engelska språket. In
da. Resan sker i International A·gri-
cultural Exchange A=ciations regi 
och omfattar ungdomar från Sveri
ge, Danmark, Norge och Tyskland. 
De senaste två åren har cirka 150 
ungdomar från Danmark, No11ge och 
Tyskland varit över och arbetat i 
sex månader. Ti'll utbytet 1967 har 
man fått in 140 anmälningar från 
de fyra ländema. Han bel'ättade så 
om de för Skandinavien helt olika 
arbetsförhåNandena i Kanada, belys-
te de problem ungdomarna kan rå-
ka ut för och talade om hur ett ka-
nadensiskt jordlbru:k av i dag skötes. 

175 DOLLAR I MåNADEN 
U ng Jmarna får en minimumlön 

av 175 dollar i månaden, vilket skall 
räcka till resa, uppehälle och fick-

S.IIIJ 
' 



OT -paret nr 1 O Erik Åkesson och , Sven Andersson från Revingeby 
passerar en• kontroll vid Slimminge. · 

Deceinbernatten 
lyckad OT -tävling 

Nattorienteringen för bilar "Decembematten", som ~q·rangerades av 
Färs MilF-avdelning blev en trevlig och omväxlande tävling för de 
drygt 40-talet fordon, som ställde upp. Vädret var det bästa tänkbara 
även om det på Romeleåsen var ganska halt. Banan hade lagts av 
tävlingsledaren Knut Nilsson, Bjärsjölagård, och Kjell Erik Nilsson. 
Den gick med start från Sjöbo Ora en sträcka av åtta mil över Ils
torp, Everlöv, Eggeröd, Slimminge, Esarp, Kilsmaden, Blentarp, Ever
löv, Ilstorp tillbaka till Sjöbo Ora. 

Resultat: 

Klass B: l) Lennart Lilja-Be,rne 
Magnusson, O prickar, 2) Johnny 
Hellberg-Ulf Bengtsson 14. · 

Stellan Karlsson 2 pr., 2) Allan Mår
tensson-Gunnar Olsson 3, 3) Len
nart Brorsson-Åke Larsson 7, 4) 
Agne Nilsson-Ernst Andersson 12, 5) 

. Bo Bondesson-Dia Nordtorp 13, 6) 
Klass N: l) Hans och Kjell Åke, Allan Larsson-Gert Mårtensson 17, 

Nordström 14 pr., 2) Nils Avenberg 7) Ronny Johansson-Jan Johansson 
-Knut Andersson 20, 3) Leif Johan·s- 21, 8) Thore Lennartsson-Krister 
son-Rudh Hanson och Gunnel An- Nilsson .28, 9) östen Nilsson-Kurt 
dersson-Sven Erik Persson• 31, 5) Persson 32, 10) Ulf Olofsson-John 
Reinhold Håkansson-Roland Alexan- Andersson 37 11) Erik Kallstorp-
dersson 34, 6) Rolf Grahn-Christer Börje Månsso~ 38, 12) Nils och Bir
Axtelius 40, 7) Christer Tho!l'valdsen. git Norling 43, 13) .Bengt Andersson
-Agne Persson 48. Sven Ake Rosen 47, 14) Kjell Kron-

Klass E: l) Helge Assarsson-Arne holm-Per Brandt och Kjell och Leif 
Johansson l pr 2) Arne Åkesson~ Andersson 50, Erik och Elsy Svens
Jan Malmqvist 2, 3) Bengt och Ber- 11-on 55, 17) Hans Persson-Nils 
til Olofsson 12, 4) Sven Jönsson-Gert Stridsberg 58, 18) Åke L. Johans
Jönsson 14, 5) Egon Persson-Alf son-Åke Nilsson 60, 19) U:no Lin
Knutsson 23 6) Erik Classon-Allan dahl-Assar Olsson 66, 20) Errk Ågren 
Nilsson 81. ' -Sven Andersson 67, 21) Kjell Nils-

Klass EN: l) Helmer Karlsson- son-Lisbeth ,Davidsson 138. , 

Auktion på Bedens g(trd 

Djuren rönte stort intresse vid auktionen i Rydsgård 

En ·av höstens stöl\Sta djurauktioner på Söderslätt avverkades på 
lördagen hos lantbrukare Gustav Gustavsson på Bedens gård. i Ryds
gård. Det :var ett SQ-tal nötkreatur av SRB~ras~, :får, gnsar. och 
melass som han lät gå under klubban till hogstbJuda.nde. Auktions
förrättare var -köpinan Lennart Nilsson, Rydsgård. Drygt 200 personer 
~ökte auktdonen. 

RediSJn tJ!iligl; på förmiid!diaJgem. bör.- äilid.\1ta l 1/ 2 ärr-. ID:e dlrlik!hlga klor
. .. ...,, · B ~ . •-~ na ilmsllaidie omkmimig 1700 ikir och sbu
J a2die :liollk stlramma •uru ·eUlens gdl.lu taJ11l1Ja ~dk på lQ&Q ikJr - 1400 'lovollJOil". 
för Mt rtriJp{pa på en maJSklimldiearuans- Fånen såldles för 190 ikir per stydk. De 
imaltliJOIIl BJV J1ohm. Deemertroa/kitcxrer och nybetäckta gyltorna kostade 43Q-450 
pliagar som V'.isa2dies a'V SiildarnlätrtE ikir=o:r. Vilkten på ~ lå'g um<diea: 
11ralkibor AIB iirån SikiuJr'UJp. 'l1r.aildt01re!I'- 70 !kfr!Jo. Me1aJSSen så~dies fär 1Jl.5 i!m1o
na 1rÖinlte atoait limrtmeosse ocih s~t per ilia~ . 
u~d blev (km lll'Ya Hydro 
Thi.p-{Pliage<n. EN AUKTION KVAR 

Vtlid samta!l. med lköpmam. Nd!lssan 
P ·RISE,RN A V ADlERANDE ibeiräitrtJaJdie derlJ!le <aJbt lhoo. !lliU endast 

Plt'lisema på dj'Ul1en voo'lileiraJdie myc- 'haJr en sto<ra~ ~'V'aJr. Dat _blrlr 
,et. K'V~go<rm1a beting~dle ert1t pns mel- hos laJI1l~br. Nr1s I. NllssOIIl på or.m
la!n 1060 kr och upp till 1720 kr för aJr,p&gåPdem den 29 dec~'!nber . NiJs
die dnäikJtiga: TjunaJI111Ja ilmsbaJdie melilian sorus djUJl' har my~at :fiiJl1. staJmt~w-
600 ikir och 1600 kli", aililit eliber ålid&. 1a och llmmme<r säbmt aJtt få flJIJ!a 
Den yngsta VaJr ·4 mlma.dier och d'E!d'll pl1iser. 
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A. Magnusson avtackad 
med medalj och många tal 
Under mycket högtidliga festlig

heter fick på måndagskvällen lant
brukare A n d e r s M a g n u s s o n 
i Viilic mottaga Svenska kommun
förbundets förtjänsttecken i guld 
för sit)-a insatser i Rydsgårds kom
munala förvaltning. överlämrum
det skedde vid en julmiddag där 
samtliga fullmäktigeledamöter för 
perioden 196~6 och fö rperioden 
1967-70, de kommunala tjänste
männen samt fruar till förtroende
män och tjänstemän deltog. 

Tal tili den 70-årige :fiullmäiktige
ordföranden hölls av riksdagsman 
T o r s t e n iL a r s s o n, Särslöv, som 
betonade Anders Magnussons starka 
intresse för sin hembygd, hans re
spektingiJVande attityd v~d kommu
nala Jiörhand1ingar och goda vilja 
oc'h förun-1ga att åstadkomma 
gärningar ti.ll fromma f·ör sin bygd. 
Bitdan'det av Eri:kslliunds b)'lgdegård 
vittnar om ett stort hembyg·dsintres
se, sade han. 

Att vara kommunailman var förr i 
ti:den att vara fri från fr1tidspro
blem, att ägna all sin fritid åt kom
munens bästa utan nämnvärd er
sättning. 

lEtt stort intresse för !kommunala 
frågor måste ha varit orsaken HU 
att Du började med kommunalpo!li
tik, furtsatte han. För alla dessa år 
som du deltagit i Villie kommun 
och Rydsgårlds lkounmuns arbete och 
under många år lett viN vi tacka 
d>g. Detta gör vi genom att över
lämna Slvenska ~ommUDJfö11bundets 
högsta utmärlk:eJse. Han fick så me
dalj odh dilplom ocih flera talare var 
uppe och taclkade Anders Magnus
son för ett gott samar!bete, innan 
han själv, överväldigad av tacksam
het tackade för uppvaktningen. 

Anders Magnusson får här moltaga medal}en av riksdagsman Torsten 
Larsson. 
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Over 100 år gamla anor 
finns hos V elnmenhögs byalag 

Sedan drygt ett år tillbaka har man 
i Västra Vemmenhög väckt liv i det 
gamla byalaget som har traditioner 

l 

sedan 1861. Naturligtvis fyller inte 
dagens byalag samma syfte som förr 
i tiden. Numera gäller det att slå 
vakt om gamla traditioner, förstärka 
byns gemenskap och verka för trivsel 
bland bybefollmingen. Ett beslut 
från första sammanträdet att skapa 
ett Nils Holgerson-museum i tidty 
pisk miljö, hör till de ständiga de
battämnena på byalagets samman
träden. 

Dagens byalag har 16 medlemmar, 
men man hoppas- att fler skall visa 
intresse för bygden och känna sig 
manade att komma med. Ålderman 
under det gångna året har varit lant

l brukare Einar Andersson, Ny
byholm. På senaste sammanträdet -
dessa hålles alltid i samband med fi
randet av Mårtensdagen - utsågs 
den nya åldermannen, som enligt 
mantalslängden blev lantbrukare 
Bror Jönsson i Västra Vem
menhög. Ständig sekreterare är den 
drivande kraften i byalaget, folkskol
lärare V a l d e m a r V a l d e m a r s
s o n i Västra V emmenhög. 

I byalagets gamla byalåda hittar 
man en mängd värdefulla handlingar 
från en gången tid. Där finns kartor 
och protokoll från byastämmor som 
utvisar hur bygdens folk levde förr 
i tiden. En upprättad fattigvårdsstad
ga från 1848 visar a t t det var väl 
sörjt för de gamla i socknen. Väg
underhållet vållade på den tiden 

stora tvistigheter och i en 1'3 sidor Fol kskollär. Va ldema r Va ldema rs son, lanlb r. Harald Hansson och lantbr. Einar Ande rsson studerar de 
tjock handling från landhövdinge- · 
ämbetet i Malmöhus län från 1864 be- gamla byakartorna. l 
lyses .detta. Intr~ssant är även den gium från 1860-talet där det fram- trak.t, testamenten och lösenersätt- endast kvarnrännan och den gamla l 
handlmg från rikets kammarkolle- kommer den irritation bland sock- ningar till tjänstefolk. En piga hade axeln kvar tillsammaans med några 

En tuschteckning av Västra Vem
menhögs förste komm una lo rdfö
rande Ola Svensson ingår bla nd 
handlingarna i byalådan . Teck-

ninge n är -daterad 1663. 

narna i frågan om bostadsunderhåll i lön år 1861 45 riksdaler om året gamla stenar, men med årens lopp 
1 

till en nyligen inrättad provinsial- plus logi och tvätt. Lönen utbetala- , räknar man med att detta skall bli 

läkartjänst i Anderslöv orsakade. des i tre term iner. en attraktion för turister och ortens 

BETI'LERI FöRBJUDET TRADITIONEN 

I fattigvårdsstadgan av 1848 kan ATERUPPLIVAs 

man läsa att allt bettleri i Västra Byalaget lades så småningom ned 

Vemmenhög förbjöds från denna tid. och allt var tyst till ungefär för ett 
De som inte själva kunde försörja 
sig, fick ett årligt underhåll av sock- och halvt år sedan. På Mårtensdagen 

nen bestående av en tunna råg, en samlades några bönder och andra 

tunna korn, två skäppor malt samt sockenbor hemma hos lantbrukare 
åtta riiksdaler i kontanter för mans- . .. . 
person. Ett kvinnligt fattighjon fick ~~Is Jonsson på Bemagården. N~ls 
nöja sig med fyra skäppor råg, en Jonsson hade under somrnaren g~tt 

tunna korn, två skäppor filalt och och funderat på att ~alla sarnn;~n till 
samma ersättning i kontanter som ett nytt åldernansgille och sa blev 
männen. Rågen och kornet kunde det också. Mt;d ~j~lp av några karn
bytas ut mot bröd och då var till- rater drog. riJ<:tlmJei"Ila upp och så 

delningen 12 marker för männen och holl. ma~ sm forsta ~tarnma P,å ~00 år. 
10 för kvinnorna i: veckan. -stadgan V1d stamman beslots att forsoka få 
innehåller också stränga förbud mot Västra Vemrn:nhögs gamla skola in
att taga folk i sin tjänst från andra redd såsom Nils-Holgersson-museum. 
socknar vilket skulle kunna orsaka Lokalerna skulle dessutom kunna ut

socknen' extra utgifter i framtiden. göra samlingslokal för mindre sam-
mankomster. Man tillskrev kommun

LÄT!' ATT SKAFFA 

BRÄNNVIN 

nalfullrnäktige i Vemmenhögs stot
kommun. En ålderman utsågs också 
det blev Nils J önsson. Sysslan skul-

Någon större kontroll på utminute- le sedan skifta och följa mantals
ringen av brännvin var det inte. numren. I år valdes lantbr. Einar 
Enligt ett beslut på · byastämman Andersson på Nybyholm. 
1864 fick en viss Sven Trulsson till- Ett arv har byalaget erhållit från. 
låtelse att försälja brännvin i sin sina fäder. I Vemmenhög finns en 

fastighet. Detta beslut fattades efter l allmänning som man disponerar. Den J 

den fö!'ordning som gjorts upp året har under 1966 snyggats upp. Tidiga

innan av Kungl. Maj:t om påbud re var det en avstjälpningsplats. På l 
angående försäljning av starka dryc- ~området har man funnit en kvarn 
ker. Andra papper visar köpekon- från 1200-talet. Visserligen är det 

befolkning. 





SKIVARPS FOLKETS 
- Av HARRY FORSTENBERG 

Det är i år 60 år, sedan Folkets Park i Skivarp invigdes, och som det kanske blir sista jubileet för vad 
som ep. gång var en liten idyll har vi velat före årets slut nämna något om dess tillkomst och om dem som gjorde verket. 

Byggnadstomten söder om sockerbruket var avsedd att rymma både ett Folkets Hus och en Folkets Park. 
Den köptes för 2.500 kr. av lantbrukare A. Svensson på Näsbyhill . Han fick 2.000 kr. kontant, insamlade på 
listor, som ch·kulerat inom kommunen. Resten fick han ta i andelar. Det var f. ö. inte bara arbetarna, som 
intresserade sig för den planerade anläggningen, utan många lantbrukare och köpmän tecknade sig på lis
torna, och på sockerbruket visade disponent Anger och kamrer Lindström sin förståelse genom att vardera teckna två andelar. 

Kartläggningen av tomten gjordes och fylldes igen, jord flyttades om, I köket stod Karolina Persson och av bruksingenjören öhrström, och och tomten blev något så när plan. kokade kaffet. För säkerhets skull folkskollärare Lundqvist i öremölla På söndagarna biev det kutym i lät styrelseordförande Vilhelm Nilsskrev köpekontraktet. Ingen av dem Skivarp, att man tog hela familjen son foga till protokollet, att Karolina begärde honorar. Byggmästare Nils med på promenad till parken och fick inte använda mer än l kg kaffe Bergström gjorde ritningen till hu- bygget för ått se, hur långt det hela och 2 kg socker till 100 gäster. In-set, fick 20 andelar för besväret och avancerat. vigningsfesten blev en glad tillställ-byggmästare Karl Mårtensson skulle ning med kulörta lyktot och stort få 6.400 kr. för byggnadsarbetet. e FOLKETS HUS KLART 1905 fyrverkeri och vid entren en transTomten var delvis lerig åkerjord och Den 9 september 1905 var man får- parang med orden "Alla välkomna". längst ner ett kärr med en bäck mot dig att inviga Folkets Hus, men par- Mids'!mmara~to?- samma år dansaden strax intilliggande Skiva:r:psån. ken blev inte klar förrän året efter. des krmg maJstang uppe på dansFrån nuvarande nya vägen sluttade Man hade stora planer ifråga om banan. Förtroendet . att klä stången tomten starkt ner mot ån. parken. Där skulle naturligtvis byg- hade en blond yngling på 19 år fått . 
gas dansbana och dessutom en som- Han fick större uppdrag med tiden * Byggmästare Karl Mårtensson marteater, så att man kunde _få och blev ordf. i både kommunal* hade inte åtagit sig planeringen publik av ''såväl bättre som sämre nämnd och fullmäktige och ordf. el* av tomten. Det arbetet skulle klassen" _ så står det verkligen i ~er vice ordf. i e:!\ mängd styrelser * medlemmarna i byggnadsför- protokollet, skrivet med Augusti och nämnder. Det var nämligen * eningen själva u tföra. Styrelsen Skoogs prydliga piktur. Sv e n N i l s s o n. D~nsen gick. på * utsåg Per Nilsson, som var ar- * Den 1 maj 1906 invigdes par- d~nsb~nan langst ner 1 parken, Just * betsfärman på bruket, till bas * ken, anlagd av köpman Viktor dar karret en ~~ng ~;gat . Skivarps * för jobbet, och till honom skulle * Welander i Abbekås, Skivarps- egen musikkår Svea med bruks* arbetsvilliga anmäla sig. Han såg * skolmästaren Welandersson. Hans arb. Hugo Lundgren som ledare ho-l* också noga till, att ingen skub- * räkning på 35 öre i timmen pru- no;erades n:ed 4 kr. p~r man o1cå~ * hade. * tade man inte på men annars kval!. Det mnebar 7 timmars b 

Man hade på den tiden 10 timmars * var styrelsen mycket återhåll- för tenorerna AJ:lders Persson och arbete på bruket, och varje kväll * sam med alla utgifter. När Olof Norciqvist, for Skoog med valtklockan sex ordnade Per Nilsson, så * Augusta Svensson t. ex. tyckte hornet, for ~ornetterna Johan Ahlatt vid arbetstidens slut ett 20-tal * det var väl lite med 2 kr. för gren och Edvm Nilsson och bastuban rullebörar, lånade på bruket, stod * 6 timmars serveringsarbete om Herman Eklund. 
och väntade på de . frivilliga. Alla * söndagskvällarna, så tyckte inte * Namnen kommer minnesgoda tog det f. ö. som en hederssak att va- * styrelsen det utan Selma Pers- * skivarpsbor säkert ännu ihåg, ra med, och man arbetade så länge l* son fick åtaga sig jobbet för det l* och barn, barnbarn och barnman kunde se. Kärret dränerades * priset. * barnsbarn till musikanterna har 

i>'"'!: 

,, ' 

Dansbanan har fåll ett skyddande räcke. "Svea" 5pelar och Edvin 
'Nilsso n övervakar ordningen. ' 

* vi åtskilliga kvar i samhället * trots all utflyttning. Basarer med 
* · försäljning i stånd var ett myc * ket guterat nöje på elen tiden, 
* och vid en sådan i parken fick 
* man ett netto på över 1.000 kr. 
* Jättemycket på den tiden. 

Ibland förekom kortspel, slagsmål 
och fylleri i parken, men hårdföra 

Skånska Dagbladet 
i V errrmenhögs kommun 
Skånska Dagbladet · bevakar 

Vemmenhögs kommun från sin 
Central i Skurup, där redaktör 
Rolf Johnzon svarar för texten. 
Telefon 0411/415 39 (kontoret) el
ler 417 61 (bostaden). Annonser 
kan införas i tidningen genom 
kontakt med Skurups-Centralen 
(föreståndare Gunnar EngströJill) 
telefon 0411/404 45 eller Ystads
Centralen (konsulent Karl Nils
son) 0411/131 67 mellan kl. 09.00-
18.00 vardagar. 

I Skivarp sitter folkskollärare 
Harry Forstenberg, som mottager 
nyheter och förmedlar dem till 
SkD. Telefon 0411/30417. 

l~ 



PARK SEXTIO AR 

Sommarfest i Folke·ts park 1907 med komikern Bertman på scenen. Minnesgoda skivarpsbor känner sa
ker! också igen Edv in Nilsson i polismössa, svarvare Pettersson i plommonstop o. elektriker L. M. Jönsson, 

mannar som Thorsten Svensson, Alf- och betrodda skivarpsbor som bann- * 
red Elfström, Johan Ahlgren och - lysta från parken en eller flera må- * 
naturligtvis ....:. Edvin Nilsson såg till, nader för fylleri och slagsmål. * 
att det snart blev lugnt . Och i gamla 1907 byggdes en sommarteater läng- * 
protokoll skyltar sedermera sansade re upp i parken. Sittplatser behöv- * 

des inte. Publiken stod gärna, och * 

man dansade hambo och sving
polska, så såg åskådarna runt 
banan otillbörligt mycket av, da
mernas ben. Och ändå var det 
de fotsida kjolarnas tid. Man 
byggde en tittförhindrande bar
riär runt banan. Men den kunde 
inte förhindra, att parkens · po
pularitet så småningom 'sjönk. 
Varför kunde man inte förklara. 

Många byggnadslov i 
Vemmenhögs kommun 

på landsvägen strax intill skockade * 
sig gratispubliken. På estraden före- * 
kom många då välkända artister. * 
Där sjöng systrarna Malmström, * 
Ernst Körner, komikern Bertman 
och Göran från Hyllie, professor Vi har ju samma företeelse i våra 
Guld trollade, och bröderna AnJ· ou dagar, när det gäller förlustelsestäl-

Vid byggnadsnämndens senaste 

\

sammanträde beviljades en mängd visade räckgymnastik. Ibland måste len både i städerna och på landsbyg-
byggnadslov. Således fick herr Al- artisterna ligga över i "resanderum- den. Dansen måste till sist upphöra 
bin Mårtensson, Skivarp 16:23 bifall met" i ny1Jyggda Folkets Hus. Där fanns enligt inventarieförteckningen på somrarna, och sommarteatern revs 

/

till ombyggnad och ändring av fa- 1927 P blik d · b t t'll k en soffa', ett bord, ett tvättställ, en · u en rog sig or 1 s. . 
sad m. m. på sin fastighet. kommod, två madrasser, en bolster, tivolier, som vuxit upp i skogarna 

Herr Pe7_ Arne Åkesson, ören;ölla en filt, ett sticktäcke och tre kud- lite överallt. Hugo Lundgren, "Sveas" · 
13:39 bevilJades byggnadslov for and- dar. Dessutom kunde man i värsta dirigent, startade själv sådana i 
ring _av fasad o~~ hr Hans Sköld, fall ligga på långbänkar längs väg- Skoghult och Kadesjö. Den idylliska 
aremolla 13:3 erholl byggnadslov f~r garna i stora salen i Folkets Hus. parken användes sedan bara ett par 
~ybyg.gnad ::'-v uthus. I Abbekas När den särskilt populäre Göran från gånger på året för utomhusfester. 
fiskelage bevilJades hr Pet: Edwards Hyllie kom till Skivarp, var det Gångbanor och lusthus började växa 
byggnadslov for om- och t tllbyggnad mycket folk i parken, och då dan- igen, dansbanans bräder blev allt 
av uthus. sades det också friskt. 1911 sjöng sämre, ekonomien likaså, och 1935 

Hr Aldo Andersson, öremölla 13:27 Oskar Svanlund bond- och bevärings- var föreningen färdig att gå i likvi
hade begärt byggnadslov för nybygg- visor på sommarteaterns scen, en dation - liksom den är det nu 1966. 
nad av garage på sin tomt. Hälso- trollkonstnär uppträdde, Appelgren Av den idealitet, sem en gång ~ka
vårdsnämnden hade avslagit ansökan från Ystad visade biografbilder, man pade Fol~ets I:Ius ,pch Park, fmns 
med motivering att skyddsområdet åkte karusell och dansade. Publiken det nu m~;ntmg ~~ar. Nu heter 
för norra vattentäkten i Abbekås än- var förtjust och uppgick enligt en byggnaden Agård~n .. Foll~ets _Park 
nu inte var bestämd. Väg- och vat- notis i en av Ystadstidningarna till yet den nya gene:atwnen I. Skivarp 
tenbyggnadsverket hade yttrar sig 2.000 personer. mte _ens var den. fmns, och mte h_el-
över ärendet också. Man framhöll att ler mtresserar stg denna generatJon 
det ur vägsynpunkt var olämpligt * Men annars var dansbanan nå- det r:'insta för att .. söka bevara åt 
med utfart till riksväg 10, men an- * got av ett problem. Den frekven- stg sJal~ och Sll;mhapet • detta1 som 
nars inte var emot ett garage på * terades dåligt. Elektriker L. M. deras fader slitit sa hart for att 
platsen. * Jönsson förklarade som sin åsikt, skapa åt sig själva och sina efter-

På den preliminära generalplanen * att detta kunde bero på, att när kommande. 
över Abbekås som länsstyrelsen gjort ........-=---------~!""'"-----------------=--..., 

upp hade området erhållit byggrtads- ~ 
förbud, då en tilltänkt lågstadiesko- p 1 f 
la är planerad att uppföras där. ilf ..) 
Byggriadsnämnden kunde därför inte s (' l "l 
bifalla ansökan, utan avSiog den- tf..--. 
samma. 



•' Skurups lekskolor räcker till 
Barndaghem om 15 platser nog 

Väl sörjt för lekskalebehovet får 
man säga att det är i Skurup som 
föl-fogar över 60 platser så att alla 
anmälda sexåringa.r kan beredas 
tillträde liksom i regel också alla 
femåringar och stundom även en 
och annan fyraåring, omtalar so
cialassistent Karl-Axel Larsson för 
A r b e t e t. De 60 platserna skulle 

Vid Bruksgatan där jo[·d•örukarda·g
hemrnet således är en tiHfällig om än 
regelbUndet återkommande gäst dis
ponet·ar lekskolan över 40 platsN 
vilka jämnt fördelas på en förmid
dagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. 
[ församlmgshemmet är en leksko·le
grupp om 20 barn placerad. 

annal-s inte räcka för mer än att MEN PROVISORISKT KVAR 

täcka in varje nämnd åldersklass Som inhyst i kä.Jlarlo•kaler är lek-
för sig om alla tänkbara barn an -
mäldes till lekskolan men så är det skO<lan i församlingshemmet att be
inte. tral,ta som ett provisorium oc•h kunde 

därför tidigare av socialstyrelsen inte 
Kö·p·ingens lekskolevet·ksamhet bör- anses statsbidragsberättigad län gre än 

jade 1963 då en byggnad avsedd även fram till halvårsskiftet 1967. När 

som joTdibrukardaghem uppfördes statsbidragen för lekskolor nu har 

samtidigt som källarlokaler förhyrdes slopats till förmån fÖ!!' en bildrags

l församlingshemmet. Jordbrukardag- höjning till barndaghemmen har det

hemmet är i gång vårar och höstaJ·. ta socialstyrelsens grepp om utvec·k

På vårarna slutar lel,skolan fö~- den lingen lossnat men lo•kalprovisoriet 

skull ett par veokor tidigare och på bortfaller ju inte för detta. 
höstarna inhyres den provisoriskt i 
Folkets Pru"k under de tider av bet- Även ett barndaghem har Skurup 

kampanjen då ett jo~·dibruikaTda•ghem beho·v av. Dock är behovet inte sär-

behöver finnas:... ________ _,.;:.so:kl='lt stort har en utrednin visat. 

För stunden skulle ett sådant hem 
om 15 platser för barn i åldrarna 4--jJ 

år räcka , ooh det är också bruna
vårdsnämndens f&rslag. Det dnga be
hovet betingas främst av att det finns 
så få fö·rvärvsa.rbetande mödrar 1 
s-amhället ooh att de som finns redan 
i ett 20-tal J)all har ordnat med barn
pa&..<'Ilingen, främst genom grannfa
miljer eller slälrtingar, kan man för
moda. Som rege•l önskar dessa för-

äJld.rar ingen ändring i baa:npassnlng
en. 

Några mödrar uttalade i undersök
ruingen att de vill börja ar'beta om 
de kan få det ordnat med barnpass
ningen men denna kategoTis önske
mål kan givetvis 1nte ges en allvar
ligare betoning i frågan om ett bru·n
daghems upprättande eHer inte. Frå- ' 
gan är ju inte bara att man vill ha l 

arbete utan också att man kan få det, 

På lekskolorna var det nyligen pysselafton för mammorna och då fick man se dem stöpa !jus eller ägna sig 

dt annat typiskt julgöra. Här kollar Karin Ingemansson att hon har fått rätt form på ljuset. Stolt visar 

ocksd lekskalelärare Anna Greta Olsson, t v, och Hjördis Herstedt upp vad de har åstadkommit. 



Skurups brandstation 
byggs vid Tegelgatan 

Åtskilliga förslag till placering av den nya brandstationen i Skurup 

har framkommit men de flesta har av skilda anledningar måst för

kastas, och kvar som det i särklass lämpligaste förslaget står området 

mellan ålderdomshemmet och Tegelgatan, anåsg ledamoten Knut Mad

sen vid centrala byggnadskommittens senaste sammanträde. Han fick 

också kommittens instämmande. 

Brandinspektören framhöll att 

brandstationen bör läggas så att 

man därifrån på lämpliga körvägar 

har goda möjligheter att snabbt nå 

de centrala delarna av kommun

blockets blivande centralort liksom 
till övriga tätorter inom blocket. 

Vik.tigt är det också att brandper

sonalen inte får det för långt till 

• stationen. Den föreslagna tomten 

uppfyller nämnda krav. 
På Börje Lindens fråga om en 

ambulansförare kan tjänstgöra som 

brandman om brandstationen kom

bineras med ambulansstation upp

lyste brandinspektören att ambu-

lansföraren inte kan ingå i vakt

styrkan men att inget hindrar att 

han användes för övriga uppgifter 

inom brandstationen. 
Efter besiktning på platsen fann 

centrala byggnadskommitten den 

föreslagna tomten för brandstatio

nen lämplig både till läge och stor

lek och att brandstyrelsen därföl' 

bör begära att få disponera områ• 

det för ändamålet. Brandstationen 

bör byggas så att den kan betjäna 

hela det blivande kommunblocket. 

Representanter från Skurup skall 
förslagsvis den 21 december g(ira 

ett studiebesök på Osby nya brand
station. 

Angelägnast i Skurup 

ett nytt kommunalhus 
Uppförandet av kommunala förvaltningslokaler är i Skurup det mest 

angelägna projektet, anser köpingens centrala byggnadskommitte och 

hell)ställer därför om kommunalfullmäktiges uppdrag att få utreda ett 

sådant projekt. Det gäller med andra ord ett nytt kommunalhus som 

kommitten vill placera på stadsäga 466, dvs tomten omedelbart öster 

om nya skolans sporthall mellan hallen och Kyrkogatan. 

Förvaltningslokalerna skall plane
ras för den blivande storkommunen 
son förutom Skurup skall inbegripa 
Rydsgårds och Wennenhögs kom
muner, varför samtliga till det bli
vande blocket hör811de kommunerna 
också bör höras. 

hastigt för att man skulle kunna ta 
ställning med det samma och W em
menhögs Henry Christensson att man 
inte kan fatta . beslut om förvalt 
ningslokaler förrän förslaget har 
framkommit om den framtida för
valtningsorganisationen. 

Skurups kommunalnämndsordf<S-_ 
rande Gunnar Larsson framhöll att 
Skurups köpings förvaltning inte kan 
fortsätta i de nuvarande lokalerna 
utan att frågan om nya lokaler sna
rast måste utredas. De övriga kom• 
munernas ställningstagande kan göra• 
senare. 

På nämnda tomt bör det också byg
gas lokaler för polisen om polisens 
lokalfråga inte kan lösas genom att 
man övertar provinsialläkarmottag
ningens lokaler där ·stiftelsen Sku
rupshem är hyresgäst. Provinsial
läkarens mottagning skall överflyttas 
till tvåläkarstationen i anslutning till 
det nya länssjukhemmet. övertar po
lisen läkarmottagningens nuvarande l.---------------..... 
lokaler skall arrestlokalerna stanna 
kvar i nuvarande lokaler intill. 

ALDERDOMSHEM 
PENSION ÄRSBOSTÄDER 

I samband med att det nya ålder
domshemmet färdigställs nästa år 
föreslår centrala byggnadskommit
ten sist att nuvarande norra ålder
domshemmet ändras om till perso
nalbostäder för länssjukhemmet Det 
nuvarande södra ålderdomshemmet 
har både folkhögskolan och lant
bruksskolan anmält intresse för att 
köpa och ändra om till elevbostäder. 

ARBETSLöSHETSSPöKET 

Centrala byggnadskommittens sam
manträde var närmast föranlett av 
det angelägna i att försöka skaffa 
sysselsättning åt byggnadsarbetarna. 
för vintern 1967-1968 har Skurups 
kommun hittills inga större byggnads
projekt inbokade och bostadskvoten 
skärs ned kraftigt genom länsbostads
nämndens strypning av köpingens 
bostadskvot 

"VI MASTE 
HA TID PA OSS" 

Vid kommunalbyggets behandling 
i Skurupsblockets samarbetsnämnd 
ansåg Rydsgårds Ragnar Andersson 
att förslaget hade framkommit för 

Byggt i Skurup 

för 12-13 mil j 
senaste åren 

Byggnadsverksamheten inom 
Skurups köping har under de 

senaste två, tre åt·en uppgått till 
summa 12-13 miljoner enligt 
den redovisning som presentera
des vid senaste sammanträdet 
med centrala byggnadskommit

ten. 
Till denna summa har man 

kommit fram till genom följande 
sammanställning: kiosker 200.000 
lokaler för bilbesiktning 250.000, 
länssjukhem 4 milj, AB Sku
rupsverken l milj, Domus 1,8 
milj, Webergs mek verkstad 

350.000, ålderdomshem 2,5 milj, 
Majbro Livs 200.000, AB Brö
derna Anderssons gjuteri AB 

200.000, AB Tamö Betong 100.000, 

Skånska Lantmännens Maskin 

AB 2 milj och folkhögskolan l 
milj. 

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

c SKURUP ' l Skurups kommunal- och polishus. 

Som resultat av centrala byggnads

kommittens och kommunalnämn

dens arbetsutskotts sammanträde 

nyligen om ett kommunal- och po

lishus i Skurup på tomten öster om 

nya skolan har kommitten beslutat 

infordra anbud å arkitektarvoden 

för de planerade byggnaderna från 

följande arkitektfirmor: Arton kon

ISUlterande arkitekter, Hälsingborg: l 
arkitekt Henry Akes~on, AB Bo
stadsplanering, Malmö; Kommunal

tekniska Planeringsbyrån, Skurup; l 
Bror Thornberg arkitektkontor 
Malmö; arkitekt Paul Hansen, Mal~ 
mö samt Erik Månsson, Kenneth ! 

Neil arkitektbyrå, Malmö. 

SKURUP 
Julgranar och granris sälj e s på 

JANSTORPS IDROTTSPLATS 

söndagen den 18 december kl. 10-15. / 

Behållningen till 

JANSTORPS AIF 



Måndagen 19 deeemher 1966 • 

Lantbrukare Elvir Edvardsson, Margreteholm, med sir egen ägandes radiosondstation. 

Radiosond blir raritet att 
upp för barnbarrlen 

1 

• 
VlSU 

I lördags hittade lantbrukare Elvir 

Edvardsson i Magreteholm utanför 

Skurup en underlig tingest. Vid när-

mare undersökning visade det sig 
vara en dansk radiosondsstation som 
slagit ned utanför herr Edvardssons 
hus. Det är det danska meteorolo
giska institutet i Charlottenlund som 
sänder upp dessa radiosonder till en 
höjd av 30 kilometer. 

Ballongen spricker så och faller Kanske den en gång kan ~Ii en l 
ned någonstans över Danmark, Tysk- raritet att visa upp för barnbarnen, 

land eller Sverige. Den här har alltså säger herr Edvardsson. 

hamnat över Skåne och hittats av 1-----7"==~======== 

herr Edvardsson. I sonden fanns en #,~ -- 0 
liten lapp som berättade att institu- . . ;q f L 
tet inte var intresserad av att få 
sonden tillbaka, utan upphittaren 
kunde känna det som sin egendom, 
och därför har Edvardsson nu lagt 
den bland sina andra minnessaker. j L! 

-' ,_r-7 ft2A..-



Lanthushåll i Skurup 
har haft avslutning l Kursslut i Skurup l 

Höstlrursens avslutning på Lant- dersson, Borrby. Till bästa kamrat 
hushållsskolan i Skurup hölls på !Ör- korades Hjördis Bergh, Skurup, 
dagen i skolans aula i närvaro av I samband med avslutningen höll 
föräldrar och anhöriga till eleverna. pastor Tord Månsson föredrag om 
Premier tiidelades följande elever: "Hemmet och Kärleken". 
Marit Olsson, Borrby, Birgit Wessner, Bild: Inga restriktioner på bygg
Lund, Estene Larsson, Trelleborg, kvot i Skurup nä~ det gäller peppar
Kristina Wallin, Karl~ta?, Mari~n.ne kakshus. }<'r v: Gunnel Andersson, 
Hansson, Vellmge, Birgitta Swiden, l .. . 
l Finspång, Erna Nilsson, Jordholmen, Borrby, Inger Horfeldt och Mananne 

Anna Persson, Harlösa, Gunnel An- Schröder, Malmö. 



Festlig jubileumskabare 
på Skurups grundskola 

Fr. v. Margareta Flensberg, Lo lla Sernerl, Lisbeth Larsso n och Bi rg itiii 

Nilsson i färd med förberedelserna för feste n. 

Gammalt och nytt i en festlig- jubileumskabare speladet~ upp i hög

stadiets julfest på Skurups grunds kola på fredagskvällen. Det var i 

går lO år sedan det första julspexet ägde rum och därför innehöll går

dagens spex de bäs.ta bitarna från tidigare föreställningar, blandade 

med ett knippe nya episoder. 

Hjärnan bakom kabaren var ad- dan andra ha1van av å!>kådarna äg

junkt Knut Andersson som haft nade sig åt allsång och kaffedrick

hjälp av musiMärare Bengt Olsson. ning. 
Drygt 30- talet undornar medverka- Ring'lekar och "vanlig dans" BJV

de i en nästan en t imma l:ång pro- slu tade en trevli-g kväll för h'ögsta

gramunierhållning. dieeleverna och föregående års &V-

Då intre-sset var stort fick man slutningsklass som också var in/b:jud

speia upp kaJbaren två gånger, me-l en. 
----------------------------------

14 fullmäktige avtackas 
på måndagen i Vemmenhög 

Kommunalfullmäktige i Vemmenhög får avtacka 14 ledamöter vid 

sammant.rädet i kväll måndag å Äg ården, härav inte mindre än 8 från 

socialdemokraterna, 3 från centerpa rtict, en från högern, en från folk

partiet och en från Kommunens väl. Flera av de avgående ledamö

terna har vru.it med så många å r, att de kan kallas veteraner. 

J_J?; f; l }J- ~fAo 

''Bröllopsbesvär'' på 
J 

Skurups folkhögsskola 

Bröllopsbesvär på Skurups folkhögskola drog många applåder. På 

bilden "äklenskapsmäklerskan" lena Jönsson, Limhamn, som försöker 

få "ungkarlen" Carl Axel Nilsson, Malmö, på bättre tankar , .• 

Skurups folkhÖgsskolas elever höll på måndagskvällen traditionell 

julfest. Som vanligt bjöd man på en fin undevhållning av hög klass 

regisserad av fil. mag. Bertil Järneström. Drygt 100 elever och lärare 

åt, drack och dansade samt fick julklappar till långt efter midnatt. 

" UJ1,d.en.l1Mllnliii1J~~ be<stod i brsoo •rarska till trams. Und& yV'iga PE'!'U-

BröiJWopebesvar av Gogol. Det va~· ker oCih brOikri.g.a maJSikeil~w>ar fl'oda-

1 
en ~ :ffied svårigheter allt gidiW,. bont des u.ng;domaunas spelglådj~ ucoh ge

en Jll]birtJen Ulllig)ka!I'l, goda vaamer, sba1tn:irnJg;s:fö.runå@a 1 dlrårplllig,a !kJ31I1iika

Sk:öna 'llwiilllaJJor och älkmeniSkJ3!l,lSmäk- cya:er. 



Fars av Gogel .. 
gavs i Skurup 

En stilla fliTt , fTieri med förhindeT 
och bröllopsbesvär i massor servera
des i den fastliga ryska fars av Gogol, 
som spelades upp på SkuTu ps folk
högskola vid den traditionella jul
festen . över hundm elever och lärare 
dansade in julen, åt och drack, fick 
julklappar och skrattade hjärtligt åt 
sina julspexande kamrater På bi lden: 
Bengt Olsson, Södra. Sandby och 
Kristina Nilsson, Malmö. 

BOSTADSTILLÄGGET HöJS 
I SKURUP DEN l MARS 

Skurups kommunalnämnd beslöt vid sen. sammanträdet att höj-

ningen av de kommunala bostadst illäggen skall ske fr. o. m. den - l 
mars 1967. Det kornmer dock inte att utbetalas då utan sker retroak

tivt under sommaren. 

Malmöhus Allm. Försäkrings-j a:betsut>]rot~ haJde roreslagit. att h~j-

kassa hade anhållit om att beslutet runge n därfor skulle uppskJutas till 
.. . . . den l juli 1967. Vi-d kommunalnämn-

skulle trada 1 kraft den l JU.h 1967 dens sammanträde me-d-de1ades att 

då försäkringskassan er<håller auto- omräkning inte hinner ske till års

tisklt or~!'ä:kning genom datamaski- skiftet och inte hel'Ler kan bli klar 

ner i riksförsäkringsverket om höj- till den l ma:rs. Utbetalning' kanske 

ning sker den 1 januari elle·r den l därför först sker omkr. den l juli 

jul-i. O.m förhöjningen sker på an- Herr Torsten FoLlmer ny ledamot i 
nan tid måste manuell omräkning fö- nämnde t1 ansåg dock att kommunal

retas i försäkringskassan för samt- fullmäktiges beslut in~ s~·!-ll~e änd
liga kommunala bostadstiollägg inom ras u tan lwarst å med forh<Y.Jrung den 

köpingen vilket skuUe mediföra ett l ma:rs. Vi Iron inte ta hänsyn till 

betydande mearbete för såväl försäJk-l om försäkringskassan får merarbete 
ringskassan i SkurUJp som för cen- sade han och det bJev också kommu-

traJ:kontoret. Kommunalnämndens nalnämnde oo beslut. 

Flintebrohemmet nytt namn 

på ålderdomshem i Skurup 
Skurups nya åldellldornshem n ellmatS p eilli910tOOaJilJSttailit och SQO.OOO !kl!'. 

kornmer att heta Flialtebrohernmet. :firån Ap-Jlondieama. Vid lromrrm,lbaJ-
ni:iiillllJclJerns sena~>lbe sammaJillbräde ha- ' 

Förslaget kornmer fu:ån socialnänm- .clJe l'1LklSföre~E!lTIIDet oiifeiOOI."Git 

den och behandlades vid Skurups köprl.ngem ebt 3-åJI'IiJgJt all'mo~n 

kommunahtämnds senaste sam- på f mrilj. klr. för UJppf&amu:lle~ aJV ebt 
manträde. Kommunalnämnden nybt åJJclJemclJOO'IllShean. Rädltan blfur 7,1 

tillstyrkte nanmförslaget och nu pt"OOellllt och l.åJilJet Skaihl årtleJI1beta·las 

återstår endast fullmäktiges kon- med amorte-ringar var sjätte månad. 

finnerande för att det nya hem- Hela pr1oj.ektet haJT lms mdslbaräJ!marts 

me t skall få ett officiellt namn. ttiJJl 2,5 milj. !k!r. man klomm& fiör-

. Dem. ~011100l'llisika silclJaJn alV detta m odhlg1en artlt .kJoota övar 3. SåJ~eda; 

pnoj,eklt hå1lar OCiktså på rubt l ösaJS. Menst:k änmlll en mli'lj. !kJr. artJt lålrua 

Tjfd!iigJilll"re ha1de mam erfuållit lån på l u ro> m en f1Eir.a lånJelhOOllcllli.nJ~ haJt' 
l miilj. kir., 500.000 klr. från iloommu- E!lci.dk a1ts u t. 

-----------------------
Kyrkostämma i V. Nöbbelöv l D • O 

K~osbämma hölls på söndflJgen onatiOll pa 
med V. Nöbbelövs församling under 

oodifÖOOJI]deslmp alV Gösta Jepp.sson. 10 000 l t"}} 
Deliline hade undfl!nrbetJt sig å terval (f l 
oclh tadlwJdreis dänför för det all'bete 

0 

ham nedla~gJt . 'lli1l ny re·,dtf. valdas o Id d h 
Nliil.s JÖinLOJSon meda111 Bll1oc Schll'eve- a er oms em 
:hin.us om'V'aLclJe.s som V'ice ovdf. 'I'ilil ne- . 
vUsOII'er ror k)'ll1koklaasal!'l om'Wl!ldes 
Tfl!ge OiJI5JSon, Gösta OilL."lS"on oCJh Ta<(le 
Nilsson med SittiJg O.lsscm, HerJJry Hå 
iklansscm OCih 0V'e J Ölnsson som supoJ.. 

11ill fÖ!1saJinJriJn@9clJelieg:aradie valide> 
N!iilis JöllliSScm, Ol9k.alr AmlclJeo:mcm, Bror 

, ISdlwev'e1hiiS oclh Elr~k Petteo:mon. Ttilll 
medLemmar i dle1t gJBIDJensamma kyl'
lkionådet f& Slci'VlatrpS oah V. Nöbbe
~övs kyi1~0ffi/UJ'ÖI~erdlistrå1klt vaM215 Ni1s 
JÖI1!9>10J11, Biror Sah.J:,eveiJJillllS OCih Oska:r 
Amldar69cm. 

Elrlngning i örsjö kyrka 

Sam föll\51ta Jlön..<1rumilfung i pasborarom 
har Önsj·Ö imd'örtt e~e.lkrtJrtisk lldocik,ri,n,g
,IllimJg i sim kyu:ika. Det nyimlslbaillen-rude 
e~trås.kJa mookliaJJerwet t og15 i sam
·bwJ:i m ed sönd•8•g>en.s h'>~mä.~-a i 
bruk för fö•l'ISta gåJn.~e•n. öven,?"~n~,e n 
:firån mano.,,e]J iti ll f01okM•i ,,_, ,_< k1o~:<Jrh ~
mng har :firiimslt skiettlt därför rutit ili,dli
,ga'l'e ~Öil'håil.1amJdian ill11be v,ar1t 11illl
fu1edisstlä11amide pa· an:tb~vrddlssY<u

UJUO'llkit. 

Skurups nya ålderdomshem Flin

tebrohemmet har erhållit ett testa

mente på 10.000 kr för konstnärlig 

utsmyckning. Donator är fröken 

Ida Friberg, Skurup. 
Socialnämnden har begärt att få 

disponera SlUmman för konstnärlig ut

smycknin? av Flintebrohemmet då 

summan enHgt tes tamentet skall aq

vändas antingen för ombyggnad av 

nya ålderdomshemmet elJer vid byg
gandet av ett nytt ålderdomsihem i 
köpingen. Kommunalnämnden be
hand,lade socialnämndens yrkande 
vid si tt ~enaste sammanträde och be
slöt föreslå fullmäktige att bifalla 
~ndaln'hm l ens förslag men samtidigt 
ålägf{a r; ämnden a tt inkomma med 
.ett kon kret förslag beträffande vil
ken form av konstnärlig utsmyck
ning nämnden har tänkt sig innan 
~nltön cri-\res 



SKURUPSTRILLINGARNA ETT ÅR 
ALLA HAR HÄLSANS GODA GÅ V A 

I går kväll skulle närms
ta släkten komma, men 
inte stod gratulanterna i 
kö 'när Skurup under tisda
gen upplevde ett annars 
nog så celebert födelse
dagsfirande. Ett år fyllde 
nämligen de som nyfödda 
så omskrivna trillingarna 
Eva Susanne, Gunilla Mar
garetha och Sven Ingvar, 
döttrar och son till montör 
J an Ingvar Blomdahl, 25 

år, vid Bröderna Anders-
sons och hans maka Greta, 
27 år. 
Näpnare småttingar får man leta 

efter, och vad viktigare är: alla tre 
hade hälsans goda gåva. Fast det var 
dåligt med vikten när de föddes, kom 
de till världen utan några som helst 
komplikationer vare sig för barn 
eller mamma och inte en enda gång 
sedan dess har de varit sjuka, pep
par, peppar ... 

Fromt rultar trillingarna runt på 
golvet utan att vara mor till annat 
än kärt besvär. På alerten är de stän
digt, men busglimten får de i öga\ 
fönt när storasyster Monica, 6, blan
dar sig i leken. 

Monica, som med undantag av sina 
tre tirrunar dagligen på lekskolan 
nästan uteslutande ägnar sig åt små
syskonen, säger till A r b e t e t: 

- Helst leker jag att Sven är min 
pappa, Eva min lillasyster och Gu
nilla min storasyster, Så tar vi doc
korna till hjälp för a t t familj en skall 

l 
bli större. 

- J a, Monica är verkligen hemskt 
intresser ad av sina syskon, och väl 
är de t, för annars vet jag inte h tn 
jag sk ulle kunna klara hus och fa-
milj. Min fritid är den enda kväll i 
veckan som vi samlas till syj unta . 
Men så liinge vi alla har hälsan, skall 
vi inte klaga , fortsätter förnöjsarruna 
fru Blomdahl. 

FöRSAKA 
Mycket får familjen försaka för att 

det skall gå ihop. Helt på sned med 
ekonomin skulle det gå om inte bi
len vore betald, en Volkswagen av 
äldre märke, och om inte månads
hyran för tvårumslägenheten i det 
kommunägda flerfamiljshuset vid 
Kungsgatan kunde hållas nere vid 
130 kr tack vare a tt J 'In Ingvar 
Blomdahl på fri tiden arbetar som 
lu tsel s vakfmÄ,;tare , fr un har hand 
om tr appstädningen, och till detta 
kommer bostadsbidr age t. 

överst: Trillingarna Sven, Eva och Guni!!a tänker ta sig fram världen. Därunder: Ännu så. !änge är pappa. 

bra att ha. 

Tvårummaren vill fru Blomdahl 
gärna ändra om till en trea genom 
att man sätter en vikdörr mitt i all
rummet. Då kunde ena h alvan bli 
barnkammare. Nu sover alla fy ra 
barnen i ett rum och makarna i det 

andra. Rårl att sbffa sig en stönc 
lägenhet räknar inte familje n med. 

En enda gång u nder sina sj u år som 

gifta har paret Blomdahl farit ut på äldsta dottern fick ha sängkammare 
semester, en veckas bilfärd till Värm- i alkoven. · 
land, men inför nästa sommar har Syskonen Blomdahl var de första 
h an lovat henne en veckas ledighet trillingarna som hade fötts på Lunds 
långt från vardagens besty~, hur det KK de senaste sju åren. Vid födseln 
nu ordnar sig. vä'!de de in<.e mer än 1,5--2,5 kg men 

Ännu värre var bostadsprnbleme~ hade ökat till 3 kilo alla när de kq.n 
när fru Blomc!~hl och trillingnrm rle komma hem efter ett par måna
kom hem från BB. Då bonde fam ilje, der. I dag ligger vikten för alla tre 
i enrummare med alkov så att far och krin,;: 8 kilo . 

~~--~--~----===--===----J 



Slöseri med skattemedel i Skurup 
Parodi på kommunal förvaltning 

Misstanken · att kommunaltek
niska planeringsbyrån skulle ha 
plockat Skurups köping på pengar 
konuner att orsaka köpingen extra 
kostnader. Vid kommunalnämndens 
senaste sammanträde meddelade hr 
Torsten Hansson att han låtlit ingen
jör Olle Hersö, Malmö utföra en 

l 
ny preliminär kostnadsberälming 
för anläggning av vatten och av
lopp inom Dalaledsområdet 

l 
SkäJ.et var att man ville kontroliera 

kommunaltekniska planeringsby
l Tåns faktura · avseende projekterings
l kostnaderna för den planerade an-

Muhrgren ordf. 
i Slim1ninge 
kyrkofullmäktige 

Slinuninge nya kyrkofullmäktige 
har hållit sitt första sanunanträ
de. Redan i första punkten märk
tes valresultatet för några måna
der sedan, då en spränglista tog 
majoriteten av ledamöterna. 

Iläggningen. Denna firunas räkning l har ännu inte inkommit till kommu

kiclipå 11.829.74 kr. Ingenjör Rersö nalkonturet i SJkurup. Mångast äller 

kom dock fram till att projekterings- sig dock frågande när kommunen 

kostnaderna inte var för hö.ga i föT - låter en firma göra ett arbete utan 

hållande tiU de beräknade by.ggkost- att först ta reda på hiu.T mycket det 

naderna kostar, j a u t an att se till att medel 

Kommunalnämnden beslöt efter hr ffu arbetet finns anslagna i budge

Ranssons meddel-ande att föreslå full- ten, och sedan anlita en annan fir

mäktige att som förskott till en ev. ma för att kontrollera att räkn~ng

vatten- och avloppsanlä-ggning i Da- en in!e blirvit för dyr. Ett bättre sätt 

laledsomTådet anvisa 11.830 kr för be- att handskas med skattemedel efter

talning av ullförda projekteringsarbe- frågas och nu lwprpas man att kom
ten. M.an beslöt v1d·a!l'e att betailning-
en skulle ske Olffigående. Någon räk- munens revisOTer skaill Upipmär'ksam

ning från ingenjör Bersö i Malmö ma är·endei. 

1re nya revisorer 
föreslås för Skurup 

' 
Tre nya namn till revisl)rer i Skurups köping har föreslagits av 

valberedningen. Det är bankkamrer Harald Svensson, bankkamrer 

Sten Erik Fredrikss!m och adjunl{t Per Olof Meijer som skall efter

träda de tre avgående. Anledningen till nyval är att de tre tidigare 

undanbett sig återval, då de ansåg fullmäktige n~tnchalerade deras 

revisionsberättelse. Valberedningens förslag: Man hade att välja ordförande för 
nästa fyraårsperiod . Efter omröstning 
med slutna sedlar valdes komminis-
ter Stig Muhrg;ren, som v.id valet Suppleanter för köpingens reviso-1 Kommitten för Städernas allmän-

toppade sprängl.istan. Rösterna vid rer: agronom Ragnar Persson, bu- · na brandstods bolag, år 1967: rektor 

ordförandevalet blev 9 för Muhrg.ren tiksföreståndare Hans Feldt och bu- . Ernst Jeppsson, nämndeman Nils M. 

och 5 emot honom. Han efterträder tiksföreståndare Agne Zaar. Persson, suppl. folkskollärare Hjal

nu tidigare ordföranden folkskollä- Kommunalfullmäktiges ordf. fram mar Lundberg. 

rare Alfred s dr d Sl' · g till ordinarie nyval i januari 1967: 0 b d t'li! f lkh" k 1 f" . 
an · Y ' }mmm e. nämndeman Börje Linden. m ~ 1 0 ?gs. 0 e ~remng-

Sammanträdet öppnades av hr Al- Revisorer för stiftelsen Skurups- ens s:a~a år 1967. d1~~ktor Jo~ 
fred Sandryd som föredrog länssty- hem, år 1967: bankkamrer Harald Nybe1g, e1s. kyrkovaktmastare Fntz 

relsens protokoll över röstsam - Svensson, bankkamrer Sten Erik l Olofsson. 
manräkningen vid kyrkofullmäktige-
valet i oktober. Därefter valdes o.rd- Fredriksson, suppl. avdelningschef Ombud och ersättare vid samman

förande. Jerker Nyberg, agronom Albm Jons- träde med länsavdelningen av Sven-

Till vice m·dförande omvaldes fa- son. ska kommunförbundet, år 1967: 

brikör Birger Larsson. T.ill försam- Revisorer för BRF Skurupshus nr lantbr. Gunnar Larsson, montör Ed-

l
lingsdelegerade utsågs hrr Birger l, 2 och 3, BRF Zinunerm;;m, BR.F vin Ahrling, ers. lantbr. Torsten 

Larsson, Stig Muhrgren, Nils Ny- husbygge nr l och BRF LeJonet, ar Hansson modellfilare Albert Jöns-

l ström, Herman Clair, John Jönsson, 1967: kommunalkamrer Erling Sig- son. ' 

Claes Knutsso.n och fruarna Ingrid fridsson, suppl. köpman Ove Wiek-

l 
Peterson-Brodda och Brita LarssorL man. Styrelsen för riksbyggens BR.ll' 

Sammankallande blev komminister Re vi· sorer för Nils Larssons stiftel-l Skurupsh':s nr 2, 1967-1)9: k?pman 

; Stig Muhr.gren. se, år 1007: jur. kand. Torsten E~st Chnste.nsSOJ?-, suppl. fastighets-

' Truedsson lantbr Torsten Hansson forvaltare Enk Lindskog. 
Till avgående ordföranden Sandryd ' · ' 

1 framförde hr Muhrgren försam- suppl. nämndeman Börje Linden. 
· tingens tack för stort intresse och Revisor för Skurups HV -områdes 
nit i arbetet under en lång följd av ·förtroendenämnd, år 1967: bankkam-

' år. rer Sven Andersson. 

==============--! Revisorer för Anna Hanssons fond, 
år 1967: bankkamrer Sven Andersson, 
kamrer Nils W. Larsson. 

Taxeringsnämnd, l:a distriktet, år 
1967: köpman Helge Johansson, 
lantbr. Edvin Jönsson, lantbr .• John 
P. Persson, folkskollärare Hjalmar 

Riksbyggens BRF Skurupshus nr 3, 
1967-69: adjunkt Per Olof Meijer, 
suppl. verkmästare Otto Lövgren. 

Uttagningsnämnden, år 1967: la.ntbr. 
Sune Hansson, la.ntbr. Hugo Måns
son, lantbr. Edvin Jönsson, suppl. 
lantbr. Olof Hansson, lantbr. Per 
Nilsson, köpman Jarl Lindblad. 

FYLLNADSVAL 

Lundberg, entreprenör Hilding Karl- Suppleant i lönenämnden: ingenjör 
stedt, mätningsman Sven Hansson, Knut Carlsson. 
murare Erik Kensmar. Suppl.: dispo-
nent Helge Månsson, lantbr. H. Lönn- Biblioteksstyrelsen: ledamot banar

horn, lantbr. Bengt Hermansson, betare Gösta Ivarsson, suppl. adjunkt 

verkmästare Sven Ringström, filare Lars Bolin. 
Johan Högberg, kontorist Hasse An- Ungdomens råd: suppl. grovarbe

dersson, nämndeman .Börje Linden. tare Börje Larsson. 
Taxeringsnämnd, 2:a distriktet: Industrikommitten: suppl. bank

lantbr. Orvar Jeppsson, fabrikör kamrer Karl Axel Jonsson. 
Sven Sjösten, lantbr. Torsten Hans- Kulturnämnden: ledamot fil. kand. 
son, lantbr. Henning Hansson, nämn- Erik Mårtensson. 
deman Nils M. Persson, skolvakt- Socialnämnden: ledamot fru ~inni 
mästare Anton Karlsson, suppl.: Sjödin. 
kontorist Kaj Hansson, köpman Karl Ombud för utseende av vägnämnd 

Mårtensson, agronom Ragnar Pers- inom Vemmenhögs, Ljunits och Her

son, lantbr. Gunnar Nilsson, snickare restads vägnämndsområde t. o. m, år 
Erik Magnusson, kontorist Göte 1970: lantbr. Gunnar Larsson, Ingen

Bergh, murare Einar Nilsson. jör Nils Brink nämndeman Börje 

Ystads fögderis särskilda taxe- ·Linden, suppl. l~tbr. Torsten Hans
ringsnämnd, år 1967: lantbr. Torsten son, verkmästare Sven J;tingström, 

Hansson, målarmäst. Yngve Knuts- modellfilare Albert Jönsson. 
son, nämndeman Nils M. Persson, f----------------
suppl. lantbr. Henning Hansson, fru 
Ebba Larsson, ·nämndeman Börje 
Linden. 



KYI'kostämma i Vitlie 
AJOOts sista iky~oobämma med VtHLLe föz.samlillnlg höillll<; på sö!llJdaJglea:l i 

funsamliirntgShlammet UJnJOOr ordct'ö=deSkap av kytliklc:Jh€111de AM Sj &lin. 
F1Ilåg= om repamailiDan eHer IJJYlb}'lg'g•tllllJd aw 011g1el tagJS UtPP ocih diet med-

l Il 
odeilaides artJt 011g1eilln i m001gl0ill lk.om-

l 
mer artJt besilkrtJiigms av doonlkytl'l!ooor-si(URUP ,gamfust .A!hlm. SltämmaJn b:eslö~ be-myaJJdliga lkynilrorådet u toodia ~l-

L:======================~ ~~~=~::~:än: -
lkiammamide 4-åxt9perood om'Vla1des Kyrkostämma i V. Vemmenhög 

v. v emrn.enlh ÖgJS fömarnillim!g ihÖilJ. rpå sÖll1d<llgJen åaJells silsta dl:ytrikJootämma uiJider ledJniiJIJig arv &oc J·Öll1.SSan. Vid stämman oanv>Mdas l'evWsorerl!1a ffu lkytl1kam:s <näikieal!Sk1aper ·oSk.ar o.looOI!l, Kam Green oeih Wililliam HåkamJS19on. Som SL~<PPl för dem vaLdes Axlel Alka\'ISOn, Hj.ailimoa<r PemssOI!l och V Mdemar V Mdemamsan. Försam:Lim,glelll ihar numera att v>älj.a endast två för
sarrnillilllJgjsdel!l!lle!1ade oclh för nästa 4-å<rspeniod vail:des Bilor JÖ!Illss001 oCih Hetil1111i!Il!g I!aioo90ill. 

Ä ven ränta fick betalas 
Kommunaltekniska planeringsbyrån i Skurup har erhållit 323:32 kr för räntekostnader av en räkning som Skurups köping inte betalat i behörig tid. Räkningen gällde projekteringen av en gata mellan Bilbesiktningen och Östergatan 

Ny kommunalingenjör utsedd 
En noy kommunalingenjör i Skurup köping har utsetts. Det blev kommunalingenjör Bo Svensson från Astorp som tillträder sin plats i Skurup den 15 februari 1967. Herr Svensson är smålänning, från Värnamo. 

Ingen höjning av avgifterna Ha!lJS Nilssan och S~gJir.iJd Arlldensson samt illY'V'a'ldes Ailif Sj Ölllial, SVIeD. Barnavårdsnämnden i Skurup har MåaJben.ssan oeih Jöm Rarm~ e:flber meddelat att den månadsavgift som 01af Omon, Guninar österlliim oclh uttages på Skurups lekskola är nor- Elmi:l Ha1Ill519oo, V1hlJk.a Ull'lldai111bebt sig ' mal. Kommunalnämndens arbetsut- åiterval. T.i!11 de a!V'gåemde de1e@elraskott hade dock föreslagit en höj- odte :lir.amförde oodf. etlt taodk ror de :i.nning från nuvarande 15 kr till 20 kr saltser de g>j•Oil1t fö[· Viililllie paJStomaJt. per månad. Kommunalnämnden be- GU!IlJna:r NlhOIIl, J•ahal!l Ra1Ill51901Il ooh slöt vid senaste sammanrt:rädet att Werner NorlåaJJg omva!ldes sam reviiföreslå fullmäktige att inte höja av- 'SOII1er fÖll' ikY'rtlooika!SISJan. SUJPiPleaiillber gifterna. för dem blev .Ailitlood Alll'derssoon, SltiLg Sörern.'lSan ocih Situ~e PElffi90ill. GunP-platsen i Sandäkra nästa år nar Nilsson (suppl. J•c:Jham. I!aioo901Il) Skolstyre1sen i Skurups anhållan utsågJS aibt g.ransikla ki1oak>ar.rii•lrea!skaatt uppskjuta P-plaotsbygget och drä- perna. SliuJhli1gJen hade stämmam odkneringen vid Sandåkra skola till så att Ult!se två ledarmöber i det glenästa år beviljades av kommunal- meiJ~Sarmma kY1Iilroffi,det fö<r Vliillie ocih nämnden. 2.000 k;r reserverades för fus:iö kytliklO!IlJUJSiJ!oord!i.stn"iikit. Va~ändamålet. oda blev OLof 011ss01Il oeih S~~d AlndElr89olll. P-plats vid Folkets park nästa år O<rdd'. tadlmde aJVS111ltmiill®S\"is föor Parkeringsplatsen vid Folkets Park gott sarrillllll1bete ocih öOO!oade a!llJ!(Iei Skurup skall iordningsställas un- ~!im hieilig. Stämmam tadk tiohl O!l'df. de<r 1967 enligt beslut i Skurups :e& de goog~na tre måmJademna samJt kommunalnämnd. 'hie1ghäil!srJJ1ngar iflill:l ikyn1k!dh€!l'ldlefarrniH
Hobbyrum undersökes 
Fastighetsförvaltaren i Skurups köping har fått i uppdrag att undersöka utförandet av ett planerat hobbyrum i pensionärshemmet i köpingen. 

jten :iimrmiiä<rdes aJV vice 011df. Gwrunar ö.slbari!Ji,n, 

Yrkeslärare Lars Sandqvist 
har erhållit en lägenhet av 1966 års byggnadskvot i stället för köpman Knut Nilssoill. Skuruo. 

l 
l ROTEOMBUD 1/4 1967-31/3 1971 
l Rote nr 1: folkskolärare, Hjalmar T afikn.. d å 1967. f b .1 h f 1 Lundberg, ers. lantbr. Edvin Jöns-. r amn, r . arnsce son 

Sucten Lundgre~,. chaufför ~tig R~te nr 2: postman Karl Nilsson, Htr=.sson ... suppl. form~ Sven Rmg- ers. la.ntbr. Börje Bengtsson. s OJ?• namndemarr Nils M. Persson. Rote nr 3: kontorist Hasse Anders-Stlftelsen Skurupshem 1967~8· .. d B" · Lind· trafikb'l"g w·u· S"'st ... · son, ers. namn eman orJe en . .. ' ... 1 a are .1 lam JO en, Jam- Rote nr 4: målarmästare Edvin va~stJanstem. V1ggo Karlsson, .suppl. Hansson, ers. modeLlsnickare Artur adJunkt Knut Andersson, kopman Borgström. Yngve Knutsson. Rote n:r 5: lantbr. Henning Hans-Skurups hemvärnsområdes för- son, ers. kommunalarbetare Erik troendenämnd, år 1967: köpman östen Karlsson. Lindelöw, nämndeman Börje Linden. Rote nr 6: köpman Julius Hana-Ombud och ersättare vid tingshus- son, ers. kontorist Kaj Hansson. byggnadsskyldiges sammanträde år Rote nr 7: typograf Johan Jönsson, 1967: nämndemam. Elov Persson, ers. tegelbruksarbetare John Jakobsnämndemal!l Nils M. Persson, ers. son. nämndeman Hjalmar Lundberg, Sammankallande: kontorist Hasse nämndeman Börje Linden. Andersson. 



VEMMEJHöGs KF: 

Asfalt i Skivarp före 
kommunalhus i Skurup 

Det var pessimistiska tongångar,stallotör Eric Wickman med assisten 
om Skurupsblockets framtid som Ernst Nilsson som ers. Till kom \ •m
kom fram vid Vemmenhögs kom-' ombud att deltaga i tingshusbygg
munalfullmäktiges sista sammanträ- nadsskyldiges sammanträden omval
de för året. Fullmäktige hade att ta des nämndeman Emil Hoolme, Tofte
ställning till en utredning om bloc- bo, och nämndeman Theodor Mär
kets framtid. Efter en lång diskus- tensson, Svenstorp, med suppleanter
slon beslöt man dock att acceptera na nämndeman Tage Nilsson och 
utrednl'1gen, vilket får betecknas nämndeman Ragnar Andersson, 
som J itivt. Någon sammanslagnin!l' Björkhem. Till kommunalombud att 
de n~ Jste fyra åren vill man doC.: deltaga i sammanträden med länsav
inte vara med om. delningen i Svenska Kommunalför-

Diskussionen inleddes av hr Gun- bundet omvaldes nämndeman Ragnar 
nar Andersson, som ansåg att Vem- Andersson och .The~dor Mårtensson 
menhögs kommun genom ett beslut medfabrart. Erik NI~sson, Rams?<>, 
i frågan skulle binda sig för ett och rektor H~.nry Chrr.stensson, .~kr v: 
Skurupsblock. En liknande utredning arp, ~om ~rsattare .. :r'Ill led~o~er 1 
för samgående Ystadsblocket borde taxermgsn~~en for l:a drstnktet 
göras parallelt, ansåg han. :-aldes hem. ag. Sven Otto Nymai1, 

G ttfr'd W b . å ölov, lantbr. John Johansson, o. 
o I .. enner orn var rnne P Vemmenhög, auktionsutropare Alvin 

samma hnJe. Något. samgåe.nde de Ekblad, Dybeck, snickare Harvid 
narmaste fyra ~.ren v~e han mte ~a- Nilsson, ölöv, f. lantbrå Bengt J. Ols
ra med om. Forst bor Vemm~n~?gs son, Annedal, fabr. arb. Karl Green, 
k_ommun klara av en del forbatt- V. Vemmenhög, nämndeman Theo
nngs~rbeten, mei1a~.e ~an. Gatuas- dor Mårtensson, Svenstorp, och el\
faltern~gen och forbat~n~g av gatu- treprenär Ragnar Göransson Lind-
belysnmgen var två vrktiga faktorer, by ' 
som han ansåg borde ske innan man · . 
gjorde några beslut för samgående Suppleanter: Lantbr. Allan Nilsson, 
med Skurup och Rydsgård. Efter ölöv, lantb:. Ove .. Mårtensson, Hör
samgåendet blir det svårare att kla- teudde, betmspektor Henry Mårtens
ra dessa arbeten sade herr Wenner- son, ölöv, målare Erik Hulten, ö. 
born. Hellre gatuasfaltering i Skiv- Vernmenhög, lantb;.. Hjalmar Pers
arp än nytt kommunal- och polishus son, V. Vemmenhog, fa;J;>r.arb. ~P,e 
i Skurup, slutade han. Andersson, V. Vemmenhog, lantroas-

För en utredning talade herr Rag- tare . Curt Nilss~n, Svenstorps gå:d, 
nar Andersson. En utredning utgör d~~~abr. arb. Srgurd Olofsson, Lm-
inget beslut o~ s~mgående. Om det- Till. ledamöter i 2:a distriktet, om
ta skall fullmäktr~e . b~sluta s~nare. f tt nd Skivarp och v N"bbelö Han var dock pesslffilstisk betraffan- a a e . · 0 v • 
de blockets framtid, men en utred- vald~s:. lantbr. Strg Ols~on, Mossby, 
ning skulle bättre kunna belysa det- fabr~or Bror Schrevehus, Mossby, 
ta, ansåg han. Han ironiserade så hem.ag ... G~nar Andersson, G.unne
över Skurups kommuns brådska att bo, vagforman .. Art~~ Jonsson, 
bygga ett nytt kommunalh Ramsbo, hem. ag. Bor:Je Olsson, 

.. . us. Strandåkra, folkskoll. Vilhelm Måns-
For utredmngen talade så hrr Mal- son Ramsbo fabrikör Gunnar Nils

te .Lundberg, H~nry Christensson och son: Skivar-P, och postiljon Oscar 
Ene Bengtsson Innan hr Gunnar An- Nilsson, Skivarp. Supplea:tllter: Lant
ders~n återkom och betona~e att br. Ake Olsson, V. Nöbbelöv, chauf
han mte var motståndare trll .~tt för Hilding Rasmusson, Krågarp, 
block, men att detta då borde for- lantbr. Folke Olsson öremölla fabr. 
stärkas ytterligare, förslagsvis med arb. Erik Nilsson Ramsbo nä~de
önnarps och Gärdslövs kommuner. man Ragnar Andersson, 'Björkhem, 

~es.lutet fattades sed~ och ~1- kassörskan Boel Tinghammar, Ski
mäktrge anslog 3.5~0 kr for utrednmg varp, köpman Hugo Nilsson, öremäl
om blockets framtid. la, och fabrikör Kay Rasmusson, Ski-

TAXORNA GICK IGENOM "'"Tfii ledamöter i Ystads fögderi 2:a 
Pensionärsföreningens begäran att särskilda taxeringsdistrikt omvaldes 

ompröva taxan för hemhjälp till åld- lantmäst. Curt Nilsson och vägförman 
ringar och handikappade diskutera- Arthur Jönsson mer hem. äg. Börje 
des. Arendet hade tidigare varit hos Olsson och hem. äg. Gunnar An-
samarbetsnämnden, som ansåg dessa dersson som ersättare. , 
väl avvägda. Mot taxorna talade herr Till roteombud för alla fastigheter 
Harry Forstenberg. Han menade att i Skivarp omvaldes postiljon Oscar 
förslaget var orättvist och grovt miss- Nilsson med kassörskan Boel Ting
gynnande de hjälpbehövande som är hammar, som ers. För alla fastigheter 
över 67 år. i öremölla och Abbekås: Hem.äg. 

Beslutet blev dock att bifalla tax- Eric Bengtsson med assistent Nils 
orna enligt samarbetsnämndens ytt- 'Persson som ers. För alla övriga fas
rande, mot vilket hr Frostenberg re- tigheter i Skivarps församling: Disp. 
serverade sig. Ernfrid Andersson med disp. Carl 

Till ombud för utseende av väg- Lindstam som ers. För V. Nöbbelövs 
nämnd i Vemmenhögs, Ljunits, Her- församling: Hem. äg. Tage Nilsson 
restads vägnämndsområde nyvaldes med lantbr. Stig Olsson, Mosseby 
lantmäst. Curt Nilsson, Svenstorp och som ers. För ö. Vemmenhögs för
nämndeman Ragnar Andersson, samling: Arrendator John Johans
Björkhem, ·med lantbr. Gunnar An- son med hem. äg. Allan Nilsson som 
dersson, Gunnebo, och montör Bertil ers. För V. Vemmenhögs församling: 

.Persson, Jennydal, som suppl. Hem. äg. Nils Börje Hansson, Grön-

l Som revisorer för granskning av vall, med lantbr. Einar Andersson, 
kommunens räkenskaper samt Ram- Nybyholm, som ers. För Svenstorps 
gårdens dito omvaldes försöksassi- församling: Köpman Mauritz Lars
sten Ernst Nilsson, öremölla, bank- son, Lindby, med hem. äg. Ingvar 
kamrer Sven Göransson, Skivarp och Mårtenssin, Lönslätt, som ers. 
installatör Eric Wickman, d:o. Fullmäktige godkände av brandsty-

Som suppleanter omvaldes nämnde- relsen uppgjort föslag till släcknings
man Tage Nilsson, Tingaröd, disp. avtal mellan Rydsgårds och Vem
Knut Persson, öremölla, och handels- menhögs ' kommuner, innebärande att 
föreståndare Evert Härlin, Skivarp. brandkåren i de två kommunerna 

Som granskare av räkenskaperna skall vid behov biträda varandra vid 
för föreningar och cirklar, som erhål- brandsläck11ing och att den kommun, 
lit kommunalt anslag, återvaldes in- där brandsläckningen sker, skall er- 1 

sätta de kostnader som uppstår vid 
K k tämm · ö v nh" utryckningen 
~ os :~ 1 

• . e~e ()g Till stiftels~n Ramsbegården beslöts 
.:V]d ik~tämmaJn [ Ö:. V~- på kommunalnämndens förslag över

hog på soncb~e111. ~eddes för1hamlillilllJg- låta med äganderätt de båda till stif
a!l1na av iky.nkolhemd'e Bim~er Hiolm- telsen hörande fastigheterna Skivarp 
heng. SlbämmaJn hade rul1t V1ä1ja för- 22:146 och 22:147. 
samlliinJg.sdelJegJel!'laJde för den kloJiliiDaJD- Då central överenskommelse träi
de 4-åmpeni·oden. odh vRilida blev Bilr- fats ang. höjning av sotningstaxorna, 
~~ Holmbem%, Gtmn~ La=on, lclloff beslöt fullmäktige att ny sotning,taxa 
Niilm on, Em.iil HoJane och John J.o- antages av kommunen med giltlighet 
haJ111IJJe!SSJon, den sistu1J~de nYVlald. från den 1 okt. 1966 och att utgående 
BI'Uil1io La=on vaiLdes till ny med- kommunal ersättning höjes med 40% 
lem i 'kymlrorådet efber Henry Mål!'- från samma datum. 
1l€1D&9on. 'I1il!l nevlisarer ~Öir kylrlklokas- Vid den gemensamma måltiden ef
san arrw.ailld~ Kall1l N!iilisson, Aldired ter sanrmanträdet tackade full\1äk- ! 
Nlil!sson oah ELsa Andreru;son med tiges ordf. Theodor Mårtensson de le
AJifu1ed HaliJ!SSon, Gtm:mm- Nliilisson oclh darnöter som nu lämnar fulhnäktige. 

l A/IDe .AJkiesson soon suppl. Han tackade också kommunalkam-
reren och kommunalkontorets perso-

Traktorköpet återrentiterat nal. 
Tekniska nänmdens beslut att in- Följande ledamöter lämnade full

köpa en ANA-traktor för 50.000 kr mäktige: nämndeman Tage Nilsson 
till Skurups köping vann inte kom- Tingaröd, (16 år i fullmäktige), må
munalnämndens gillande. På förslag lare Karl Green V. Vemmenhög, (16 
av herr Albert Jönsson återremite- år), snickare Harvid Nilsson ölöv, (16 
rades frågan till Tekniska Nämn- år), fabrikör Erik Wickman Skivarp, 
den med en önskan att i stället in- (16 år), fru Maj-Britt Hansson, Ski
köpa en svensk traktor. varp, (8 år), fiskare Emerick Petters-

son, Mossby, (8 år), chaufför Hilding 
Ändring av ny kiosk Rasmusson, Krågarp, (6 år), fabri-
Centrala byg!m·a.dskommilten i l ]~ör Gunnar Nihson, P.kivarp, (4 år), 

Skurup har fått i uppdrag av kom- 1

1

. bankkamrer Sven Göransson, Ski
munalnämnden att vidtaga en del varp, (3 år), fiskare Alfred Sandgren 
ändringar i den nya kiosken vid Hörte (2 år), lantbr. Arvid Sonesson, 
Erikstorget som kioskinlnehava.nm Torsvik, (3 mån), och smedmästare 
krävt A 1~ "'"'~ "hd>v ....., ...,ån). 



Il 

Julfest på Skurups lantbruksskola 

Skurups LantbruksskoLa har hd.Hit juLfest enLigt tradition med lärare, 
eLever och ndgra inbjudna. Efter ett Läckert dukat juLbords avspisning 
underhöLL man varandra med uppträdanden och dans tiU midnatt. Ett 
popuLärt insLag var en kvintett ungdomar på skoLan som sjöng BeLa
fonte-bitar. Pd biLden de fem stingarna Per LindvaU, Kdge NiLsson, 
Ulf Kellennan, Arne OLsson och Ingemar Persson. 

s;uv _J)iJP 
--~-------

Masl\.inkurs i Skurup 
avslutad på torsd3;gen 

Per-Erik Trulsson, Torvald Persson, Anders Andersson och Claes Asker 
i färd med alf rengöra undervisningsmaterielet på avslutningsdagen. 

Ett 20-tal elever slutade på tors
dagen en tre månaders maskinkul'S 
på Sk"Umps lantbruksskola. Elever 
och kurslärare samlades på skolan 
där man tackade varandra för den 
tid man vadt tillsarmrums och för 
de kualskatJer eleverna fått lära 
sig. 
Re!knior GU!Illllar :KmluitssOIIl [le.dia.gj.or

arv BeirJ®t AIMdliln :firåm V<l!dstlen!a. 
'D<XI1SdaJgem VlaJr <lclklså en uwoo<Ytltls

.daJg för de ikun:lser som :fi0111tl9ärlrtiea: si
na stnJJdier efter nyåiDet. SarrnJtiliiJma Va!l1 

d!odk samJJad1e <tiJ1l €11'1 g)emffillsam tem
mialJsav\SilJuJtm;imJg där mam. 1lacllmde VaJI'

atn!dma oclh däJr sä.nsfkli.ilit sklolaJilLS hus
mor mdk ebt vaamt lba!ak föll' en väl 
g:en:omJlöll'ld jruil.fust. 

de f'Ör ikrull'lsen oclh 'beiDö.mlde e:levenoo r-------------~___J 

för deras .gJoda sj~et ~u~: > 
1

d \) 
, d>er stnej~a. ElJElVIOOiltas ua= VI 
!Jill länane odh !hiumn!Oil' :fi.Damfiia1das 

Första kursen på 
SLMA har avslutats 

Jan Ebbe Lindström, Löderup, och Bo Månsson, Brödarp, mottar sina 
betyg av skolans rektor Herluf Lindström. 

Första året av den nya inbygg
da ve:rkstadskul'Sen på Skurups yr

kesskola avslutades på torsdagen 
på Skurups hotell. 1l elever från 

Skåne har under ett år gått den
na kurs på SIJMA:s filial i Sk11n1p 
under lednin,; av klassförestånda
re Bengt Atlehed. Centralt har 
kursen administrerats genom ett 
samarbete mellan Skurups yr

kesskola och ingenjör Ake Lund
kvist, Malmö. 

Relkltor Hierilru.f Li.n!dstu1öm på yu-

~a.'1Siklcl.liaJn ue1dagj onde för kUll'

IS'en odh omta;l<a~de <aJtft doo slla®i!t så 
väil. ut, artJt iri€!PI".e<.seni1JarrJJ1Jer !liråm Sllrol

ÖV\ertstylriel}<sen I.IJlllder jall'liUami. månad 
lkioonmer a'tlt lm>oälk.a ~. En del 
l!'lya ämmlem vämmaJr de 11 e<lieVIelmJa 
UJnJder an:dll'la läsåret <>ciklså, om.tailiad!e 
lh>an. 
- Iin~6llljör Alk!e Ll.llilidlkwst, M!almö 

l
tbemä<1ltJade ;JJtt SJJMA:s o.!IliSätltniilntg de 
sen:alStle 1tilo åll'len ilklalt :firål!'l 16 mil
j tOIJJer ~ dl!'ylgt 95 l!lllillj. Deltba SkaJpair 
naturligtvis problem på servicesidan 
oclh Jdä.nför lh>a.ppB!S vi :firån SIUMA. alt/t 
dleti1JIJJa lkiuJl1s s'kall ge o.sos n~ mo!llltJö
ll1er ocih ambe'll..<ilieidaJne. Det är !!Illed Sillolr 
:f'Öil'V~miball'l Vii ser :frlam emJot ertlt a!llld
IJ.'Ia !l.äisåJr ffu, rueVIEll'na, sade ham.. 

Gl\liilll1JaJr · IlaJn:ssOIIl, skJolJStyrel6'ei!JS 
orJcltfiöll'laJilide i ~. taokiaJdle :relk
ltlor, läll'lame ocih eWe\'l€1!'. Hiall'l tadkaJdJe 
odk!så :!lä&: de~t gad!a samarib:elie som 
råder mellliall'l lkiommUJn= oc!h S.LMA. 

Två av elieve11ma :flj.dk ma.1rtlaJga vm 
sirtlt pnem~Ulffi ror Sitna pnestamon:er. 
Det V1aJr HiaJillS Amid'ell'SSOII'l oc'h BEmJg1t 
Hiadliln. 

Eliter avsln.utinliJngen dmclk mall'l ikaf
:lie oclh dm!g. BerJ~gJt BengbssOII'l, Malmö 
vWsa.de en :flhlm <XID d= ny-a V>OiWo
:tma'ktorm BilSon T 8\lO. Gu.rma~r HiaJils
son 11adkalde SLMA, soan föoot:rläddes 
<JN Mailimö1n:genj ÖIDerma oc!h ~cmEmJt 

SbUll1e Amidei!'Wan, Siki\lll'iUIP, för en 
•We"-"lii!g avs1UibruiJJJg Mh Ölnslkia!de God 
Jl\ll oclh Gdt!t Nytlit Air. 



Vi vill 
Tycker 
otålig 

Skurupstrio 
- Kommer l Televinken 

snart, sa ni? Nä, försök inte, 

va! Fram med jultomten ha

ra. För i dag ä dä lille jul

afton och sånt och då vill vi 

träffa tomten. Vi fyllde ett 

år i tisdags. Alla tre. På en 

gång. Så vi har vatt mä om 

jul förr och vet hur dä ska 

va. Så fram med tomten 

bara! 

Låt oss presentera tril· 

lingarna Gunilla, Sven Ing· 

var och Eva. Mamma och 

pappa heter Greta och Ing· 

var Blomdahl och hor i Sku

rup. I tisdags fyllde den 

näpna trion ett år och nu 

har mamma Greta samt stora 

syster Monica, 6 år, fullt 

jobb med att hålla reda på 

~e livliga krah'atema, som 

l t a:. ~redan lärt sig uppskat· 

ta TV :s barnprogram. 

Och nu väntar treklövern 

med spänning på att tomten 

ska dyka upp i rutan. 

se tomten nu! 



Laila W estersund medverkar i kvällens TV -program tiUsamma?tS 

med Thore Skogman. 

sv:ENsK·.: T:v'· 
Kl 19.30 kommer en ny 
show med Tlwre Skognw.n 
"Jag sjunger på svenska". I 
kvällens program medverkar 
utom Thore själv Laila Wester
surid och Tjadden Hällström 
och kapellmästare är liksom l 
det tidigare programmet Mats 
Olsson. Thore Skogman behöver 
knappast någon närmare pre
sentation - och hans medhjäl
pare i kvällens program torde 
inte heller vara obekanta. Laila 
W estersund har kallats "yrhät
tan från Trollhättan" och Tjad
den Hällström är välbekant bl a 
för sina Tj adden-revyer i folk
parkerna och för sina monolo
ger som "Ludolf". I programmet 
medverkar också sångkvartet
ten The Glenners. 

Kl 20.25 sänds den engelska 
komedin "Synden straffar sie 
själv" ur serien "Armchair 
Theatre" med Norman Rossing
ton, Pauline Y ates och George 
Baker. 

Kl 21.20 kommer tredje och 
sista avsnittet av Ingrid Dalun
des och Karin Himmelstrands 
programserie om barnuppfost
ran. "De svåra frågorna" kallas 
programmet, i vilket bl a ung
domar i 12-15-årsåldern svarar 
på livsåskådningsfrågor. Svaren 
kommenteras av barnpsykolo
gen Utta-Britta Bruun och dess
utom medverkar direktor Ing
mar Ström från Diakonistyrel
sen samt journalisten Bertil 
TorektLll. 

Kl 22.00 "Tre och TG" -
litet kvällssamtal mellan docent 
Rolf Björnerstedt, docent Bengt 
Börjeson och laborator Tor 

Ragnar Gerholm Samtalsledare 
är T G Wickbom. 

DANSK TV 
Kl 20.15 visar dansk TV 
den musical som var American 
Broadcasting Company's bidrag 
till Montr-eux-festivalen i år, 
"FarJig jul för den lilla Röd
luvan". För manuset svarar Bob 
Merrill och Robert Emmett och 
för muskan Jule Styne. Rödlu
vans roll spelas av Lisa Minelli, 
dotter till Judy Garland, och i 
övrigt medverkar Cyril Rit
chard, Vie Damone samt grup
pen The 'Animals. 

Kl 19.00 får vi höra bl a 
Gunnar Björnstrand och Stig 
Järrel i den engelska serien "l 
plommonstop och paraply". An
dra medverkande är Olof Thun
berg, Meg Westergren, Sten Ar
denstam, Göran Graffman, Hd
kan Serner m fl. 

Kl 20.15 kommer "Improvi
serat allehanda" i kväll 
"Jazzstudio". Vi får höra musik 
av bl a Georg Riedel, Berndt 
Egerbladh, Carl-Axel Domi
nique, Kurt Lindgren, Bosse 
Broberg och Gugge Redrenius. 

Kl 19.30 är det spelmans
träff med Giovanni J aconetti, 
Göte Loven och Btånn-Ottes 
spelmanslag. 

. T-z' 



på service 
visade Televerket på julafton då 
inte mindre än 25 man inkallades 
för att upprätta en provisorisk te
lefonstation i östra Vemmenhög 
på i ulaftonen. 

Den automatiska ordinarie tele
stationen eldhärjades och 1JO<tal
förstördes tidigt på julaftonen och 
upp mot 300 abonnenter blev utan 
förbindelser med yttervärlden. 
Först på juldagen kunde man ef
ter ett intensivt arbete koppla in 
den sista abonnenten i den pro
visoriska stationen som upprättats 
i en tom b~tikslokal några hundra 
meter från brandplatsen. 

GASFöRGIFTAD. Obduktion fö
retagen på lördagen visade att Gun

Bermar, 42, från Solna avlidit i 
Palmas av gasförgiftning. Ber
kom till Kanarieöarna i mån-
för att fira julen där. Han av
fredags på sjukhus. 

;~ 

.. 



Malmö-Y stadbanans första 
svårare o l y eka tog två Ii v 

Skurupsfotografen H a n s Ser n e r t har furnerat 
A r b e te t tre unika bilder från Maimö-Ystadsbanans 
allra första år - bilder som skildrar en tragisl{ hän
delse och som belyser den tidens idylliska förhållanden 
även inom jämvägsväsendet. Banan som länge kallades 
grevebanan därför att den byggdes av ett bolag med 
bygdens j orddrotter bland huvudintressentema in
vigdes 1874. Dessa jorddrotters besittningar som Näsby
holm, Börring e och Skabersj ö fick ju också ge namn åt 
flera av stationerna. 

Den ena bilden tog en okänd av Trelleborgs järnvägsmuseum 
fotograf när den första olyckan in- och flitig skribent i sitt fack. Anda 
träffade på banan. Det var när en fram tills säkerhetsbestämmelserna 
sättning i banvallen orsakade att skärptes ka·ing 1920 fick man mot 
ett skifferlastat tågsätt spårade ur lösandet av gångbiljett gå på järn
den 29 december 1882 så att samt- vägen - vilket på den tiden oftast 
liga vagnar utom en som blev stå- både var den genaste och den bästa 
ende kvar på rälsen föll ned över vägen. 
banvallen eller blev hängande på Dessa gångbiljetter var inte som 
vallen. Som vidar; framg~r a.v bil.- någon tidning har uppgett något 
den blev loket staende pa ratt kol . .. .. 
vid sidan av banvallen. Den största umkt for Malmo-Ystad-banan el-
tragedin blev att såväl lokföraren, ler ens för de skånska banorna, men 
Ahlund, som eldaren A Hagman man måste vara en välaktad person 
fick sätta livet till . Hur många vag- för att kunna erhålla en sådan bil-
nar det fanns i tåget har inte gått . . 
att få klarhet i rappet men det Jett. De fotografler av fram - och 
torde ha rört sig om ett 20-tal. Det baksidan på en sådan biljett från 
hörde på den tiden inte till ovanlig- Malmö-Ystad-banan som skurups
heten att ett tågsätt bestod av ett fotografen H11ns Sernert har till
hundratal vagnar. Med en sådan ställt A r b e t e t visar som synes 
belastning . för Joket/ loken blev en biljett utställd på en -L A Ljung
farten därefter men man hade på berg för år 1899. Biljetten som på 
den tiden inte så bråttom, omtalar nyårsafton året innan undertecknats 
för A r b e t e t en av landets av dåvarande trafikchefen C Stedt 
främsta kännare av svenska järn- kostade per år 2 kr. På baksidan 
vägar genom tiderna, arkivarie lämnas förhållningsregler. Malmö
Yngve Holmgren i Malmö, skapare Ystad-banan förstatligades 1941. 

Fram- och baksidan på en gångbiljett från 1899. Bilje tten berättigar 

innehavaren att promenera !ängs spåret på järnvägen Ma!mö-Ystad. 

Biljetter av det här slaget såldes endast åt välaktade personer i sam-

hä!!et. 

O!yckan inträffade närheten av ör sjö på bandelen Skurup-Rydsgård Det var ett skifferlastat tågsätt som spårade ur. Man kan än i dag finna 

rester av skifferstenen i jorden. 

~· 
} \ IJ)Vi . 
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Skurups Sagostunder 

berömda vida omkring 
När den över hela södra Sverige välkända blåsorkestern Skurups 

sagostunder om onsdag firar sitt 30-årsjubileum i Skurups Folkets hus 

vill man erinra om att föreningen vid bildandet upptog all den verk

samhet, som står på sagostundsrörelsens program. Det var de första 

åren och lång tid framåt sammankomster med folkdans, teater och 

strängmusik ända tills rekryteringen började bli så svag att det ena 

efter det andra fick slopas. Kvar står dock till glädje för människor 

vida omkring hornmusiken synnerligen livskraftig. Julafton svarade 

Skurups sagostunder för sin trettionde julinblåsning till trevnad denna 

gången inte bara för Skurups och Anderslöv kommuner utan också för 

Rydsgårds. 

Det var på hösten 1936 som J o han 

Fritz, nuvarande kommunalfu äk
tigeordföranden Börje Linden, Anna 
Ståhl m fl tog initiativet till Skurups 
sagostunders bildande. Sen dess har 
sagostundernas musikanter gjort 
oräkneliga framträdanden irnte bara 
i hela Sydsverige utan också i Dan
mark och Norge. 

Folkdanslagets eldsjälar var äkta 
paret Mårtensson, Anton musikant 
och Hilma danslärare i sällskap med 
en annan arbetsmyra, Anna Lindahl. 
Mot 40-talets slut hade dock intresset 
för folkdans i Skm·up svalnat så pass 
att verksamheten fick läggas ned 

, och ett tiotal år senare gick det av 
samma anledning samma väg för 
strängmusiken. 

ELEVEN SOM BLEV LÄRARE 

K var med god livskraft står dock 
hornmusiken under ledning av mu
sikfanjunkare Walter Strömbladh 
som f ö lärde sig spela i sagostun
derna inär musikfanjunkare Sven 

orkestern traditionell underhållare i 
skilda offentliga sammanhang: 
flaggdagen, marknaden, Lions-fester
na på torget, eg·na Valborgsfirandet, 
sommarkonserter, j ulskyltningssön
dag och julinblåsning. På utlandsre
sorna har orkestern också ställt fär
den till Tyskland. 

STöD FRAN ALLA HALL 

Sagostundema är orkestern Sku
rups köping inte kan vara utan, ett 
helhjärtat stöd får man också av 
skilda politiska, fackliga och ideella 
organisationer. Nuvarande styrelsen 
består av ordföranden Kjell Jönsson, 
sekreteraren Sonja Jönsson, kas
saförvaltaren Nils M Persson, v ordf 
Tage Malmborg, v sekr Ernst-Erik 
Jönsson samt ledaren Gert Larsson. 
Musiklärare är musikfanjunkare 
Walter Strömbladh och musiksergeant 
Jan Nilsson. 

JUBILEUMSFIRANDET 

Strindberg var ledare under ett 15- Onsdagens festligheter börjar i 

tal år. Folkets hus kl 18 med ett kaffesam-

Hälsingborgsutställningen H 55 kväm för särskilt inbjudna. En halv-

LandskrOTia stads jubileumsfirande timme senare börjar den traditionel. 

1965, och konserter ombord i tågfär- la familjefesten med underhållning 

jan Trelleborg är några av de evene- för barnen, lekledare blir Sven 

mang och platser till vilka Skurups Nilsson från Malmö. Kl 20 ger jubi

Sagostunder har kallats, föregångna lerande musikkåren en konsert från 

av ett synnerligen gott rykte. Till dansbanan, 20.30 delar tomten ut got

d~tta de flesta övriga större orter i 

1 

tepåsar och kl 21. spelar Curt Ahlms 

sodra Svenge hksom en del 1 Dan- duo från Malma upp till modern 

mark och Norge. På hemmaplan är dans. :-

Veteraner inom Skurups sagostunder är fru Hans A NOf'/Uträm, 1om 

varit med i 16 dr, Roland Andersson, 13 dr, Bertil Hansson, 18 M. Det å'l' 

Kjell J önsson &om får sej en "tutning". 

Abonnenter 1 Ö Vemmenhög 

blev utan tele vid brand 

Fr 1! Bir gr Jönsson, Torne lilla, och Gunnar Lindahl, Smygeharnn, hörde 

till dem som fick rycka in julafton. 

Julen började inget vidare för ca 250 abonnenter vid 

automattelestationen i östra Vemmenhög. På julaftons

morgonen gick larm till brandkåren, som ryckte ut för 

att bekämpa elden och samtidigt förberedde sig tele

verkets folk för att ordna provisoriska förbindelser för 

de berörda abonnenterna. 

Hur elden uppstått vet man inte 

uppger jourhavande vid ystadkri

minalen som utreder branden. Ef

ter h elgen kommer experter att un

dersöka automatstationen där samt

liga ledningar och den automatiska 

utrustningen svårt brandskadades. 
En stor stab från Televerket med 

teledirektör Nicolaus Ericsson, 
Malmö, i spetsen var snabbt på 

platsen och satte omgående i gång 

för att ordna med en provisorisk 

station i en fastighet strax intiU 
och redan någon timme efter det 

larmet hade gått kunde det första 

samtalet kopplas igen. 

Strax efter rapporterades en ny 

eldsvåda. Den här gången i en bo

stadsfastighet i Tolånga by. Ska

dorna här blev små och brandkå

ren hade ganska snart fått bukt 

med elden som uppstått genom små- J 

barns lek med tändstickor. 



Skånsk jul för israeler 

Fru Ruth Olsson blev förärad en kamelkaravan av sina gäster. På bilden förklarar dottern i huset, Stina, 
julbockens mysterium. 

Två israeliska telmiker, Faissal 
Gharib ooh Mahmoud Daoud, fick 
fim en äkta skånsk jul hos Iant
brukare Claes Ol~son. De anlälnde 
lille julafton ooh fick fin kontakt 
med fum.iljen dh-ekt och fick h jäl
pa till med a tt klä granen vilket 
de skötte med den äran. 
F\ru. Rurt1h Olmaln ihla~de lilni[!Jerli betsvär 

meld jWmaitleln för silnJa giister. De läit 
si!g jwlmartletn vifl smalkla, ilrutt1DiJSk rtycik. 
ile d:e V aJr gott, Men bäm v~ !lllOig 

ris-a-la-maltan! 



Fin teleservice efter 
brand i Ö. Vemmenhög 

På bilden se~ Runa Nilsson, Ystad (till vänster) och Kurt Rosander, Lund, 
som båda hörde till dem som fick rycka ut ,och rädda telefonkontakten 

med cirka 300 abonnenter på julafton. 

l:Jtomordentlig;t fin service visade l diraJbbaues ooh de flesta tic kslna 
Televerket prov på efter en brand förbindelser ~ed. yttervärlden till-

baka redan pa JUlafton medan de 
l den automatiska telefonst8Jtionen sista fick det tidigt på juldagen. Den 
i östra Venunenhög: Inte mdndre provisodska stationen upprättades i 
än 25 man inkallades för att upp- en tom butikslokal några hundra 
rätta en provjsori~ telefonstation. meter från den totaLförstörda statio
Det rvar ca 400 fbonnenter som nen. 

SliO-



DET HÄNDER I DAG! 

Stort intreSse för sammanträde 
med Skurups kommunalfullmäktige 

Diskuss<l0111oo om stationering av 
en ambulans i Skurups köping balr 
pågått länge. I det borgerliga val

programmet inför 1966 åm val ut
lovades i samairbete med grann
kommunerna en ambulan.s för has
tiga S(juktransporter och olycksfall 

i Skurupsblocket. Landstinget balr 
också haft tråg8111 uppe till dls
kussio!ll. 

SW hrur besOkit dmookä~ N !i l s 
Nilsson i ~d. Ha!Il ä~ en 
arv lamde1hs få priVlZ~ba amJbu13100e1!' 
oclh b~tj äina,r j.UJSt dat OIIllråcllet en 
€'Vl€1111buJelil ambu1amLS i Sllrurup skru~1e 
få sOlffi UIPPtaJgJillim!gl3oorurådie. Redlan ror 

l
' 10 ålr sed=. böz:jad1e rua~n köra am
bulaJtliS i Räd!~ regi. Hlain 

l 
var placerad både i Gävle och i Mal
mö. 1960 flytlla~die hl= tålll RydisP<J 
oclh hrur sed>= dess Ul~fönt åill9kriilJJi(ma 
sjukrtm81Il6p001bar i byigden både tJiilil 
Yata,dJs 1asa!rebt oclh Lumds re~o!llG
sjUiklhu.s. 

Nils Nilssom är iJnlte negal:llVlt i.natlälJl.ld 
tilil att p~aoema €In amJbuiliaaus i Slkiu- Droskägare Nils Nilsson i Rydsgård beredd all köra ut med sin moderna 

Ill.IJp. Vi!Sssrhl®en kommer diet wtt lros- ambulans. En trygghel för rydsgårdsborna och en lättnad för landsfingels 

ta kJOOillllllllJnemoo en . ~ pen~, ansträngda budget. 
man dat kJain JiillmaJS ttiJllfällien . då m[- j landstingets bilar inte räcker till, 
IJIUI1ier kJain aiVlgÖil"a en m~ låv, tinget inte utnyttjar de privatägda sliwtaJr så NdDis N1iiJsron Ii ~. 
och peillgllllr och mällll1åislkloli<V sk:rul:J! sjwklbiRrur OCih amlbulallliSer sam :f1imln!li--'==============-
m= ilni'Je jäm:f&a, anser hain. l i liäniet fö1r sådaJilla tr.run~!porter. Om en 

En ru:nJbuililllllS i Skurwp måste doc!k märmiS!oa s'klaJ[ åka på årtle!ibesölk till 
VI~ en b~dska~pshll, sam skahl : Lu'Illd!s }a~aall1€l!Jt, ocll äir bosaJtt i RY'(ls-
311lV31Ildais v~d olydlmfaWl ooh alruta 1 P<J Jioodral!" det en aiiDbuiloacrJ~S llll€1d 

,sj~ ... där ea;t hastig tamsport l pem~ Ullldier flliem tlimmalr alV da-
i ~ sQu:k!h.rus ar ~oti'0'rru~. Den kJain ' elffil. Detta klostar en moosa per!lgalr, 

l ]IJIDe aiil!Vandas for SJuik!~t, l sa~mtW:hl1!11t som m311l på bnrundlkåoon 
L~aJreo~~älk och hemresor frå;n ' äl!" en hll !llli'lldit1e i berecl!.<lk.ap. Om 

l SJuiklhus, ty då foociras det ytlrtJerld- 1 1rr!31Ill~poirben ffidk wtfÖIM13 arv pll"V'aJta 
~rune €111 bill framhålllJar herr NwlssOill. / Sirulllie lc0'S1111aden bWi rnllillldJre samiii-
Det älr där MMmÖ!hu.s 1äiJis la,rulstiDng dig t som 3iillbaJJet bi1ar på br3lllldlkå
Jlöll11Jo,mr mycket pangar. Man ellbju- Ilen sku!ll1e klwiJiiJia InliaJ!Skats. 
der nn gmtis sjukmr<ll!llGpOII't f& aih1a OVta får · ~~- · .. __ ~·•;-"' till 
vU:lllret resuJ:tlooat i wtt av de 33.000 . J·ag <=JUl<.... ,...~.,er · 

t kn · .. å tt å .. SJukihuoon, ta hamJd om diem ooh 
u ryc mgar moo gor p e r ar skjUJtsa hem dem ieltiD efit1ell" nå,gro 

c!l 30.000 körnin:~ar. till och från 1limmair. Kioomden betafi.all" Ffu!sälk
SJU.khus med . männislror S'?ffi s~ rwll@lkl~salll så IJiågOill merilcostlnJaid 
el~er hall" v~t på_ beihaJIJI~. N[ilis f& de sjuika blWr d~ inte om de 
Nlhlssan kan L!libe ffumå Vlall".for mdis- aiil!lrlitar en pni:va!llägd båil. De får lJi®ga 
,---------------1 ute med pengama en tid, vilket de 

slJi pper om de neikvilrera~r en alV li!lll'lldls
' 1tiJillgets ambulal!liSeT. 
l En kl.air liinä1e med UJ~ alV 

tii1anispo!l'ltlema efitem-ågoa~r N'illLs Nlils! son. Ha!llG :liallje är att olydmfuilll 
: odh lllkrurtJa sjukldamsfuilQ s.kJaM Skiötas 
l lliV 1llllldl9trl.ni~ båila1r sam hrur stän-

l diiig bere9kalp, medoo åltJeribesak ooh 
hemtr,anspoobar skad.l haiilldlhais av 

l s:iulkibilliar sam är pt1i'VIIII!Iägda. Det äl!" 
· HiJkai!"'Ila soon b""1tämmer ffiOO!sättelt 
' f& pastJilenJtema Odh dlessa hall" Joon-

l 
talkllleir med oss. Vii SkJailil docik fialiillalS 
1fi!1l ihlllndis odh kJUiiJina eydkia m om l 
det bl:ir en katastrofolycka och 



Tre leborg tre 
-Av BöRJE GLIMMEBY -

Följande historia garanteras 11ann. När för en del år sedan en numera 

Man kommer att tänka på historien bland dem som styr och ställer. Men 
nllr man hälsar på hos det gamla nog håller vi oss till Skurup i fort
vänliga PM' som från nyåret blir de sättningen också. 

NORDLIGAST 
nordligast bosatta trelleborgarna, f 
lanbrukaren Emil Nilsson och hans 
maka Elsa. De är sedan 1943 bosatta 
l Långabäck en halvmil från Slmrup Nordligaste kommunalmannen 
men fyra mU från Trelleborgs stad. Stortreilleborg trä~ade A r b.~ t e t på 

Stortrelleborgs nordligaste deil går Eksrnaden, t~~ kilometer soder om 
här upp i en halvmilslång spets som Långaback, dar lantb~:"kare Arne Jo
från nyåret i väster begränsas av hansson, 36, under Nasbyholms gods 
Börringe och därmed Svedala kom- arren~erar ett 30 -t~landshemman 
mun, och i öster av Skurups kom- som ligger på båda Sidor om stora 
mun, så att ortsborna från sina stug- v~g~n Svedala-Skurup. Tr:barnsfa
tönster utan ansträngning kan blicka milJen Johansson har 20 not och 30 
in l två kommuner. svin. och ~l gårdens jord är o~ad. 

Basta vagen, 32 km lång, for Jo

O KANT hanssons ned t ill Trelleborg går över 
Gärdslöv-ö Klagstorp-Gislöv, men 

Makarna Nilsson liksom grannarna den naturliga, fast sämre, över Lem
vida omkring har mycket diffusa be- meströ och Norra Grönby. Som stor
grepp om Trelleborg. trelleborgare står Johansson kvar i 

Fru Nilsson tjänade visserligen som Anderslövshems styrelse och hästut
mycket ung i staden, men sen dess, tagningsnämnden, och bekymrar sig 
(l dag är hon 64) har hon inte varit i övrigt bara om skolfrågan - sär
där mer än ett par gånger . Och en skilt om Anderslöv inte får högsta
lika främmande stad är Trelleborg d!um. Här måste interkommunala av
!Br Emil Nilsson. De handlar och ut- tal med Skurup till. skattemässigt 
rättar alla ärenden i Skurup, där de smäller Trelleborg dock högst än så 
känner alla, har all sin säkt och för- länge. 
resten :liunderar på att k öpa hus Trelleborg blir mycket stor till 
också. ytan efter nyår. ökar från 1.099 ha 

- Vi kunde gott ha fått höra till till 35.000. Därmed är Tre lleborg lika 
Skurup, tycker de följaktligen. A stort som Göteborg - och tre gånger 
andra sidan lir det ingen här i orten större än Malmö. Invånarnntalet får 
eom ~ort några större ansträngnlng- en puff från 22.000 till 35.000 - en 
u för att vår lltärnma skulle bli hörd människa per hektar alltså. 

i Börringe bosatt ganu:nal sjöman togs in på Lunds lasarett kunde han 
inte tala om vilken kommun han tillhörde. sjuksköterskan fick själv 

leta upp att det var Anderslöv 
var väl förtrogen med London, 

De nordliga,ste trelleborgarna. från årsskiftet makar!Ul Emil och Elsa Nilsso-n ( Ldngebäck bor bara en halv
mil frdn S kurupa kl>ping. 



. ge 
s kommun. Fast den gamle sjömannen 

, New York, Shanghal och andr~ världs-

Ma liD ' • •• 

metropoler hade han aldrig varit l Anderslöv och visste tumu mindre 
att d~t var hans huvudort. · 

Stortrel!eborgs nordligastil kommunalman lantbrukars ArnB Johansscm i Eksmaden visar familj en var .dB "'1/11 

kommufto{1Tiimer?Ul g dr. 

Fredagen 30 deeemmber 1966 -

Hugo Nilsson i Sarilslöv tillsammans med några av sina barn efter branden i mars månad då familjen blev 
hemlös. 



Året son1 gick ... 

Skurup -( en köping 
där mycket hände 

Vad kommer att gå till 
historien från året 1966 i 
Skurupsbornas medvetande? 
Denna fråga ställer man sig 
så här i årets sista timma. 
Något absolut svar, som 
överträffar alla andra är 
svårt att hitta, då många har 
personliga minnen att se till
baka på. Ur en tidningsmans 
minne kan man dock plocka 
fram några händelser som 
säkert får läsaren att minnas 
ytterligare episoder. 

Aret började med 150-års-minnet 
av den store reformatorn På Sva
ne!holms slott, Rut;ger Maclean. Hr 
John Pensson i Rydsgård fick re
dan den 17 jailJUari besök av ail'lt för Viggo Carlsson, aktiv kommunalpolitiker framför en av skönhelsfläckarna 
tidigt anlända starar. Hans Anders- i köpingen, Slorlorget, som tidvis ser ut som en potatisåker. 
sons AB i Skurup besöktes av chok- · . 

·· · b 1 på l stolarna. Gunnar Larsson ]ämnar · ritslöv var också tråk1g ooh drab-
ladatande tJuvar som ~de es ag kommunalfullmäktige vid årsskiftet, l bade hårt den hemJäsa familjen. Be-
pengar och checkar for dry.gt 3.000 men kommer att deltaga som kom- dan den 1 april har dock inte Sku
kronor. Skurups Folkets park fira- munalnämndsordförande. rups brandkår behövt göra någon ut
de sitt 60-·ål1Sjubileuan med :.tora I östra Vemmenhög hittade foto- ryckning. Frågan .?m bildandet av 

· · b nsf graf Hans Bernert och jag en öde- ett komnlJU!llblock for Skurups, Ryds-festillgheter. Den stora tio ar a- , ..... ,_ . .1, h M t . gårds o~h Vemmenhögs kommuner 
miJj i S 'tsl'' bl t ,__ t . .l """""'• soun 1ngen Vl •re a. an VlS- h d å . k . k t . ~n ar1 ov ev u an uvs au ta de om, om den ägdes av kyrkan ~r un er. ·re t .. m:te O'llUI11t myc e 
1 m1tten av mars. månad, då deras eller den borge.rliga kommunen. Så n~mare sm losmng, . då Vemme~?;
J:us b~ann n~ till g~nden. Thu- kom eriojudand.et. Vem som helst ho~ r_ep_resent~nter VISat en ~tfor 
lms f1ck besak av tJuvar d~n .. 28 kunde tå huset gratis, under för- peSSlmJ.Sti$k attityd. Skall 1967 bh ett 
mars. Bytet blev 30.000 kronor 1 var- utsättning att man rustade upp det. år då de trB kommunerna ~aLl 
desaiker. Ett Ariövspar nappade på krokBn kunna enas om en s~manslagnmg? 

I början av apri.il avtackades Vil- och har nu bY'ggt om det ror vin- M.ed hopp om ett tnvsamt nytt år 
lie ål.der.domshems föreståndarinna terbruk med övervägande glädjande nyheter 
Anna-Lisa Paulsson i kyrkan och · vill vi önska våra läsare ETT GOT!' Per Sjödin utnämndes till höger- NYTT 1967 d" · fta k 11 "tas 

11illdelådes Patriotiska sällsk~"'ets -"'k 1 · M-'- "'h 1.. h , ar Vl o s a mo -... tr<>11 genera 1 «!JUuoli us an oc . ~-"'t 

l 
,medalj i guld för sina 33 år i för- l "'Y<U e rna. lämnade sitt arbete som lärare på Rolf Johnzon. 
samlingen. Duktiga tennisflickan .grundskdan. Vår artikel om Skånes ~---------~---~ 
Ann-Christina Wickman i Skurup största bok v~d Svaneholm vållade 
placerade si.g på tredje plats i ju- många tele·fonsamta[ och det visa-
nior-SM. Fröken Elvy Larsson i de sig också att denna bok var långt 
Skiva.t1p vann 5.000 kronor i ungdo- ifrån den största. 
mens lönBsparan.de. Pengarna skulle 
användas för bosättn~ng, sade hon. 

Påsken lrom sent i år, men den blev 
desto mer händelserik. På påskafton 

KVISNORIEVOLT I 
SLIMMINGE 

snöad€ det ooh vägarna blev helt Kyrkofullmäktigevalet S1im-
lamslagna under hela helgen. Den rninge blev UJppmärksammai. Kom-
värsta helgen i mannaminne, sad€5 minister Stig Muhrgren o. cl..en kyrk-
det. liga arbetsföreningen gick ut med 

Fil. matg. &rtil JfunBStröm på spränglista och kammade hem 66 
follciJJögskolan blev populär g.enom procent av rösterna. 10 mandat i 
dels sitt nya system att lära läxor fu!il.mäktige blev resultatet. SkolstrBj
genom bandspelare och dels genom ken resuUerade i pokerspel och pop
initativet 3!tt ta elBverna med sig musik på Slkurups grundskola. För
till Skjeber.g i Norge und.er drygt äldrarna illlkallad€5 och fick till
en veoka. I gen gäld kom dBt Btt sammans med elevrådet ordningen 
40~tal norska folkhögskolelever till återställd. 
S~ och satte färg på gatulivet. Den nye kyrkoherden i Viilie in-

Barnavårdsnämnden i Rydsgård stallera.des. Domus-lhalllen i Skurup 
tummade på att .göra en dr1ve för invilg;d€5 under pompa och ståt av 
ungdomen. En pop-gala arroogera- fullmäktigeordrf. Börje Linden. Ryds
d€5 som lockade över 200 besökSll'e. gård fick ett nytt brbliotek och i 
Ungdomarna höll på att riva ned he- Skivai1p blev blomsterfesten en stor 
la skolan, men 100 ungdomar kun- framgång med rekordpublik. Solber
de efter popen erbjudas fritidsverk- ga och Hassle-iBösarps kyrkor fira
samhet i kommunal regi. fint ini- de 100-årsjubtleurn. Anders Magnus-

l tiativ som bör följ as även i andra son ; Rydsgård avtackadBs som kom
kommuner. munalfullmäktigeordförande vid en 

Den omtyckte vaktmästaren på gemensam mi.ddag på Gästis, Tars-
grundskolan, Bror Hansson, "stal" t~n Vollmer fick rätt att viga .. och 
hela Sko1avslutningen i jmi!Ynå: forsta-brudparet blev--1!1rV-ebet-öds~ 
då han awtackades av både eleve; flicka och en Slkurupsgr3!bb. De lyck
och lärare liksom skolstyrelse. Han liga tu figurBrade i fler~ tidningars 
är nu vaktmästare på länssjukhem- spalter. ~kurups A!LF gJorde under ----·--------------~------~-----"' 
met. Sikurupsmässan arrangerades i året en _fin prestation g~nom att so~ 
ett hällande regn, men besöktes trots nY'kon;tH~gar placera s~g p~ tredJe 
detta av närmaTe 20.000 personer. plats 1 d1v. IV. Kommer senesegern 
L------------=------l nästa år? Skurups bå,gskytteklubb 

arrangerade en trevlig internationell 
tävling med inslag av östtyskar. Ar
ne Ljungqvist var nära ett nytt 
världsrekord undBr tävlingarna. 



SKOLSTRIDERNA 
Skumps köping förekom på som

maren· i de fllesta dagstidningans ru- r 
briker. Orsaken var stora stridighe
ter på skolan om små bagateller. 
Skolchefen Filip Eiderbrant polisan
mälde skolstyrelsens ordförande 
Gunnar Hansson för att denne änd
rat några små siffror på en löne
lista och ändrat ett protokoll efter 
justeringen. Akl.agaren i länet kunde 
dock inte finna ärendet åtalbart, 

EN DöDSOLYCKA l INägra större olyckor inträDfade in- J 
te. Ett pudel'plan störtade i Slim- ~ 
minge, en omkom. Branden i Sa-

Traktorköp 
i Skurup 
vållar debatt 

1 

l 
1 
utan lade ned &rendet. Skolchefen 

, .TO-anmälde då sko•lstyrelseord-
1 förandet+. JO har ännu inte yttrat l Sbg, Rektor Eiderbrant började se 
' si.g om efter en ny plats och flytta-
de i augusti månad till Osby, där 
han enligt e.gna ord inte skulle en
gagera dg i politiken. Två social
demokrater, Kjell Jönsson och Per 
Sjödin, överklagade kommunalfull
mäktiges beslut att bevilja kommu
nens styrelser och nämnder ansvars
frihet och revisorerna beslöt avgå 
från sina poster i den kommunala 
förvaltningen. I onsdags beslöt full
mäktige att till länsstyrelsen avge 
ett yttrande över besvären på att 
lä__.sstyrelsen skulle lämna besvären 
utan avseer.de. Voteringen var dock 
så jämn som 10 röster mot 9. 

VALET 

Skurups köping behöver e.n ny 
traktor med vagn och lyft
kran. Man har dock stora svårig
heter att enas om vilken firma 
man skall göra affär med och vid 
senaste fullmäktigesammanträdet 
återremitterades ärendet till tek
niska nämnden för ytterligare ut
red!ning. Den nuvarande traktorn 
går snart inre att köra med längre. 
Inget köp kan bli av före febru
ari månad 1967. 
Det börj·aclle m ed artrt takmåsloo. nämn

,dJan b~e åm. ofn€111ber ilrån oJiilka Valet ble·V spännande. Socialde- llimmar och sedlan faJS'mruclJe för etn makraterna in'bjöd de borgerliga til[ alffär med :fii:nma .AJrua - 'I1nalkilo<r i en debatt på skolan, men dessa tac7 AmJclJernJ.öv. Proset van: 50.000 klr. Sekade nej, då man inte kunde kom- dam ikJornmu.mJJ1nämnidJen detn 14 dema överens om tiderna. Socialde- oembel!' åbel'remiJbtieu-<~~t är:end!et till makraterna förklarade att man skul- 1ielkJrlfu9ka nämndJan med begärnm artrt le vid•taga en skattehöjning på 5 tekmrlSlm nämlilldian nO!glg)rlarurut slmlle kronor, om man fick malkten. De ÖV'el'Vä~a artJt köpa en SVlealSk tl!'atkborgerliga fick vind i seglen och tO<r med servioemöjUlli~1Jer i Slk:umup kunde oc·k.så ta hem segern den 18 1 odh göra en UJ!Jradlnåm.g OIJil i V<lld september. Centern tog ett hö-tmån dirliEts~oobnademna ökan: genom germandat o~h två nya centerkvin- artrt nepamtiiOiliEII'na nrtle ]rui[)JdJe wtfö-l nor sitter efter nyår i fullmäktige- ms <i Sllrurup har 1Je1kmiiG>ka nä:rrllllJtrerus l 
oodiDöimnJdle N& Bmilillk medid.ellait aibt 
haln 1liililsaanmamiS med sdhaikbrnästa
ren OCih traikrtloclö!'rurem. be6ieltit den 
,1Jr.alklboc oclh UltD:'Iusbnruntg som Ana- ~ Thaikroair ofrerenall:. Man hrur då ko!llS-
1<lltJenall: artJt diel!l 'bill trnlk1Joon hÖimll.
de Vla@nleln OC!h ~ är myc
l!ret lämpllig för köpåm.gte«1S behov. 1 

kiert; läa!lplii.g :f)ö!' kJÖpingJelll5 behov. 
'Dnaikrbomn han: eJCempel<Ws elll speci
elil vfuoe:Wlådla och ailll:mlallllöV'I'€!l'1ilng in
ne i ili'lakiboo'hytten. öw'riJg;a fil1ln01l' kan 
iJmJe vtisa upp · ffigan fijnxlli,g ili'lalkJtxxro.. 
vagn me.n e&del1ao: rubt em sådan 
!k.aln tiJhnell1kiBIS på bestäJillnlilng. Teik
nrlska J:JJäinll1Jdian hrur ocilmå amosett att 
om man :köper en vagn som förut 
rtliilll.veaikrutts odh som är :mpassaid till 
d1611 'llnakrtm man köper så VIet man 
hUJr den fu.n(!!Jer,ao: men det VIet mam 
lilillte om mam. skaJ:l besbälla e111 ny 
vagn. Föl1etaigl<mätnndem har odk.så 
ansertlt att detn fÖtre31a~ tJrnlkibar- ooh 
u~gjetn är lämplig. BebnäHam
de servicetn hrur herl!' BII'inlk medlde.lall: 
rubt Amla Troki!Jru· 1ärrmao: setr
vtioe i SlkurriUJp geDJom Mänbemscms . Blhl oelh 'I'rok;bar. 

Kiomrn.'lJJnJil!lin.'ämnJdel!l han: sed1am. på 
nytJt belha~ndlait äineDJdiet. Hei11' AJJbert 
JönssOI!l aJDJSå.g a<tlt :köpilillgens md'US
tmi i b11a1111SC!h.en SILMA bör gyi1JI1ta5 
ooh :firamhöll artrt denma fiill'ma säkerrt 
kunde gooa €11'1 ili'laikibarvagn som pas
sar. D€'llllla 1litru:sJtJnliRg slruile också 
b.JJi billigare. Kommu~nailinärrllllJden V'O
ternde om ärendet vao:vid h.ea:TaJr Eld
vin .AmlliirJJg, Sven Halll51S01ll, TOi!'51tel!l 
H~on. K.mvt Madsen och Gu!IJnall' 
LaJI'l>lSOOl rii9tad1e för Ana Tmkibar me
d!llll Aliböll't Jönsson, Helge Persson, 
'IIOI\9tem Wo!ilim€1!' ooh John E. Vi
fot rosbal de för IliY u wdll:llilng. Då 
fulllmiikJ!li,ge sammalillbrädde hadie Kul
Le!nibelrlgls MaSkin AB ilnlkommdrt: med 
en ny orfemt då de inlbe t~di~ w
talt om a1tt de1t gälkle etJt bybe och 
på fö,a>la,g av h ~ll'i' VL~'!'D Ca,rki'.Oill 
å ter~'e!Ilå~temdes ärendE1 älll etn gång 
1liJ:l. telknliska närnlllJdel!l föT UJ!Jredning 
i ärel!lidet. Beslwt är artrt väma d slnlltet 

,av jalllll.L8Il'li måoo(L 

BARN .............. ~ ~~ 
···-··-~ 

............... MOR -;."1············· 
!! 

och 

i 
~~ 

l 
i Fru LILIAN KARLSSON, Skivarp, med sonen KENT och dottern 5:5: HELENA 11/z år. 
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CUF-stämma i Lund: 

Skär ned försvarskostnaderna 
l 

till förmån för. U-hiälpen 
CUF:s förbundsordförande Gösta An

dersson, Nybro, framkastade vid Norra 
och Södra skånedistriktens gemensam
ma höststämma tanken att låta utreda 
försvarskostnad~rna och undersöka om 
man inte kunde skära ned dessa kost
nader, som inom en snar framtid väntas 
uppgå till 6 miljarder kronor för att i 
stället satsa en del pengar på U-lands
biståndet. 

I den debatt som följde efter Göstas 
föredrag var inte mindre än 20-talet ta
lare uppe och sade sin mening. Många 
var inne på linjen att stödja förbunds
ordföranden i försvarsfrågan. Så sade 
exempelvis Hans-Ingvar Jönsson, bas i 
Nona Skåne, att man mycket väl kunde 
tänka sig att tänka om, och åtminstone 
inte öka utgifterna ännu mer, och Karl
Erik Olsson i Häglinge menade att u
landsfrågorna borde behandlas bland de 
första ärendena vid "nådiga luntans" 
uppgörande. 

Förbundsordföranden Gös!~ Andersson överläm
nar diplom till Malle Jeppsson, ett bevis !ör he
dersmedlemsskapet i Centerns Ungdomsförbund. 

Gösta Andersson tog också 
upp organisationsfrågorna i 
sitt inledningsanförande och 
tryckte starkt på att centeror
ganisationerna inför 1968 års 
val redan nu måste se om sina 
bo och upporganiseras på ett 
bättre sätt. Bertil Nilsson, 
Lund, var förgrymmad på att 
de äldre cp-arna inte ville 
släppa fram ungdomen, Göte 
Karlsson, Malmö, menade att 
centerpressen m åste stödjas 
bättre från partiets sida, då 
valresultaten visar att man 
gjort mycket bra val i de di
strikt man idag har en bra 
CP-tidning. Lars Pettersson 
önskade större ekonomiska re
surser för ungdomsförbundet, 
och var besviken på CUF:s 
andel av partistödet i valet. 
Någon kastade också fram tan
ken att göra en ny insamling 
för att stärka distriktens 
och avdelningarnas ekonomi. 
Kretsindelningarna och avdel
ningarnas gränser måste ses 
över om CUF skall komma i 
åtnjutande av de kommunala 
bidragen när storkommun
blocken bildas. Det är dags att 
redan nu börja tänka på detta, 
sade han vidare. 

Gösta Andersson, som fick 
frågan när de båda mitten
partierna skulle slås sam
man, besvarade detta med 
orden: "Detta måste mogna 
bland medlemmar och sym
patisörer. Tids nog kommer 
dessa att ställa luav på sam
manslagning. Som förbunds
ordförande är det inte min 
uppgift att ange någon tid. 

Text: Rolf Johnzon 

Bild: Hans Sernert 

(I detta sammanhang kan 
nänmas att De frisinnade och 
Liberalerna i Stockholm blev 
ett först det senaste året). 

Malte Jeppsson -
hedersmedlem 

Efter diskussionen, som in
te föranledde något beslut el
ler uttalande, var det dags att 
låta Gösta Andersson över
lämna det eftertraktade he
dersbeviset till sin kollega och 
gode vän Mal te J eppsson, nu
mera PR-chef på Skåns-

ka Dagbladet. Gösta erinrade 
om sina första ombudsmanna
år och hans redan då stora be
undran för Malte, deras sam
arbete i förbundsstyrelsen och 
förtroenderådet m. m. Malte 
tackade med att påtala det go
da samarbetet och den stora 
hjälp han fått av alla funk
tionärer i sitt distrikt. Från 
södra skåne-distriktet över
Uämnade ordf. Sven-Bertil 
Persson, Rydsgård, ett par 
tennljusstakar som en minnes
sak för alla de år Malte varit 
ordförande i distriktet. 

Distriktsstudieledaren i SLS 
och förre CUF -ombudsman
nen Börje Hansson redogjor
de för SLS-verksamheten in
nan det var tid att övergå till 
de mera lättsamma punkterna 
på den digra föredragningslis
tan. 



LÖRDAGEN DEN 31 DECEMBER 1966 

• • • 
• • 

Mamsell ·l 00 
• l dag är det exakt 100 år 
• sedan man i Stockholm bör-
• jade kalla "mamseller" för 
• "fröken". Aftonbladet fillkän
• nagav att det avsvurit sig att • • från nyåret 1867 begagna sig 

av titeln "mamsell" för andra • • ogifta fruntimmer än dem 
• som stod under polisuppsikt 
11 Man började med teater-
• annonserna och alla medgav 
• att fröken Pettersson lät bått
Il re än mamsell Pettersson. Det 
• mötte dock motstånd hos 
• gamla mamseller som blivit 
• omdöpta och Aftonbladets 
11 chefredaktör fick ta emot 
• många samfal och brev där • de gamla damerna poäng-• ferade att de var mamseller • 
• och ville dö som sådana . 
• Ordet mamsell i svenska 

11 språket betyder ogift ofrälse 
11 kvinna av högre stånd på 
11 1700-talet och brukades se-
• nare även av de lägre sam-
• hällsklasserna. Numera är det 
• ett nedsättande ord för frö-
• ken och att vara mamsell-
• aktig är detsamma som att 
• vara fröknig, frökenaktig, 
• prudentlig, pimpinett, effe-• minerad och sjåpig. Små flic-• kor brukar dock, ovetande • • om vad ordet innebär, ofta 

• 
• 
• 

klä ut sig i farmors el\er mor
mors gamla skor, boaskinn 
och hatt. Så har Annika Nils-

• son i Skurup gjort och ingen 
• kan väl neka till att hon gör 
• sig myc1<e·i bra i sin mams~ll
• klädsel . 
• 

år idag" 



Algots Bröd 

AB Hans Andersson 

Berghs Elektriska AB 

Birgers Kläder 

Y. Blomdahls AB · 
Skurups El- & Diesel AB 

Carmens Ur- Optik 
Elsa och Stlg Carm~n 

Gujes Damfrisering 
GUDRUN SERNERT 

Sernerts F o to 
HANS SERNERT 

Albin Hel gesson 
Kött- & Charkuteriaffär 

• 

Affärsmännen i 
SKUR UP önskar s1na 
kunder och vänner 

. Ett Gott Nytt Ar. 

Göteborgs-1\!Iagasinet 

skomagasinet 
Gurli och N. Persson 

Skuha 
Ekonomisk förening 

Jönssons Tapetserareverkstad Skurups Folkets Park 
BRITT och KJELL JöNSSON 

I{arlstedts Rörleflningsfirma 
Slgnhild och Hilding Karlstedt 

Skurups Hotell 

Knut Pers AB DOMUS 
' ~~w a,.3L -'C... -~- 1L 1--~ - J,·,·o-.... 'il,;, 



Mark Lippold berättar om ett besök på 

Danmarks största fän 

Dunk, säger gallerdörren som 

slår, igen. Nycklar rasslar. Fasta 

steg ekar genom gängarna. Ha

sande skuggor dyker upp, för

svinner, st~nnar. Trehundrafem

tiotvå celldörrar - - vilken bild 

av tristess. Viskningar, kom

mandoord. Matkärl av rostfritt 

stål skramlar. Inifrän cellerna 

hörs maskindunk. 
-En jättenyckel förs in- i nyc

kelhålet, vrids om och celldör

ren öppnas. En liten man med 

tovigt hår reser sig. Disciplin är 

en nödvändighetsvara. Kaffet, 

som mannen läppjat på, får stå 

och kallna. Händerna håller 

mannen utmed byxsömmarna. En 

undulat flyger upp från sin plats 

vid gallerfönstret och sätter sig 

på fängelsedirektörens-inspektö

rens grånade här. I den lilla 

bokhyllan står porträtt av kvin

nor och barn. Något längre ner 

skymtar en nudisttidskrift. 
Fängen är tjänstvillig. Man 

blir sådan när man under myc

ket läng tid varit inläst. För tio 

är sedan var han fiskhandlare. 

Nu är han levande begravd. Har 

suttit på Vridslöselille i tio långa 

är. Och har minst lika läng tid 

kvar. Vad har han gjort? Det 

finns bara ett brott i danska 

strafflagen som måste sonas 

med femton, tjugo eller tjugo-

fem års fängelse. Mord. '\ 
Men den lille mannen med d~n 

säregna fysionomin gör ändå 

nytta. Hans maskin dunkar fb 

att stansa blindskrifttexter. Den 

han just nu arbetar med är en 

jubileumsskrift med anledning 

av en blindförenings 100-årsju

bileum. Vet han om att fängel

set där han sitter nästa är lika

ledes kan fira sin lOO:e födelse

dag? 
Dörren slår igen. Nyckeln 

rasslar. Vandringen fortsätter. 

Gallerdörrar, i tusental, 200 

fångvaktare och tjänstemän och 

290 fångar. Detta är insidan 

av Danmarks största cellfängel

sr! där inspektör Kai Borg

schmidt-Hansen är högste chef. 

Och bara något hundratal meter 

norr om ringmuren, som omger 

den ålderdomliga grå fängelse

byggnaden, brusar trafiken fram 

på Danmarks mest trafikerade 

riksväg, nr l mellan Köpenhamn 

och Roskilde. 

Isoleringens princip 

Detta fängelse är inte de sven

ska anstalterna likt. Visst kom 

det till efte r händelserna 1848, 

da även den svenska fångvärden 

upplevde sin genomgripande re

formation. Naturligtvis har man 

även här tagit hänsyn till mo

derna normer. Men innerst inne 

är allt annorlunda. E;nbart det 

faktum, att av fängelsets 352 

celler endast 290 är upptagna av 

lagbrytare. Eller, som fång

värdschefen Hans Tetens uttryc

ker salten: - Förhållandet är 

det, att vi under de senaste åren 

haft en mindre nedgäng av in

tagningen på våra anstalter. 

Man kan tvista om vad som 

är riktigast, den öppna, halv

öppna eller slutna principen i 

fångvården. Vridslöselilles celler 

demonstrerar på ett handgripligt 

sätt den fullständiga isolering

ens princip. Den som betyder, 

att fången aldrig får permission 

från fångvårdsanstalten, att han, 

om han inte benådas, automa

tiskt får sitta av sitt straff, att 

han är inlåst större delen av ti

den om han nu inte hör till de 

lyckliga som får arbeta på nå

gon av verkstäderna inom 

fängelset där han ävenledes är 

inläst. 

Men man är i Danmark och 

mänskligheten sätts i främsta 

rummet. Fången, som inte läm

par sig för verkstadsarbete, sys

selsätts med arkivjobb för bl a 

landsarkivens räkning. Man vill 

ju inte bryta ner utan bygga 

upp även om resultaten inte all-

tid svarar mot de förhoppningar 

man haft. Femtio procent av 

Vridslöselilles klientel äterfaller 

i brott sedan de väl satts på 
fri fot. 

Ensamhetens terapi 
Här förekommer ingen lyx. 

straffet skall vara kännbart. 

Det borde inte locka till äterfall 

och i SJälva verket är siffran 

femtio procent inte hög. Men så. 

offrar Danmarks skattebetalare 

också 29 kronor om dagen på 

varje vridslöselille-fånges reso

cialisering. Slår man samman d 

290 fångarnas strafftider få 

man fram en intagningstid 

l 72 är per fånge. Halvtannat å 

i fullständig isolering, med et 

ankommet brev i veckan oc 

två avsända var fjortonde d 

torde kunna bota de flesta. D 

är ensamhetens terapi som sk 

göra' t . 

På något sätt är detta signi 

kativt för den tid vi lever i: d 

Vridslöselille byggdes hade m 

ungdomsvården i tankarna. 
dag har man där brottsling 

med straff på mellan fem m 

nader och livstid. Hälften av 
intagna utgöres av tjuvar, 
dragare och förskingrare, tju 

tre är livstidare, aderton lahl,i 

förrädare som 
världskriget 

förekommer dock inte. Går inte 

a tt genomföra. I smedjan t ex 

jobbar småtjuvar tillsammans 

med en ung värmlänning som 

för fem år sedan dömdes till 
års fängelse. Endast 

"landssvigarne" har fått en 

egen avdelning, borstbinderiet. 

de tror sig vara förmer än de 

andra fångarna och bad att 

slippa deras sällskap. 

Isoleringsterapi och arbetste

rapi. Verkstäderna, som omfat

tar sadelmakeri, snickeri, sko-
skrädderi, smedja, 

är godkända av 

danska arbetsgivareorganisatio

nen och Danmarks LO. Här 

sysselsätts fångarna i enlighet 

med ackordsprincipen och vecko

löner på 30-40 kronor är inte 

ovanliga. Här ordnar man med 

yrkesutbildning så att skräd

darelärlingen efter fyra års läro

tid kan få sitt gesällbrev. Och 

är man särdeles händig kan 

man, som en av skomakeriets 

fångar, delta i pristävlingar och 
få pris; 

Men viktigast av allt: fängel

sets tillverkningar är inte själv

ändamål. Skrädderiet syr uni

former till statsbanorna och 

fångvården, skomakeriet inte 

bara lagar skor utan tillverkar 

lågskor och fotbollskängor och 

skor till sjuka. I smedjan produ

cerar man vägskyltar medan sa-

delmakeriet arbetar med mili

tära beställningar. Atta timmar 

om dagen slår hammare och 

maskiner i verkstadslokalerna 

som är inrymda i moderna, lju

sa baracker som på ett välgö

rande sätt avviker från fängel

sebyggnadens grå entonighet. 

Två gånger om dagen en halv

timma per gång får arbetarna

fångarna promenera på den med 

gräsmattor förskönade prome

nadgä:r:den. Den gamla prome

nadinhägnaden används numera 

endast för disciplinfårtgar. 

Homosexualiteten 
Men handbojorna finns kvar 

även om man inte använt dem 

på länge på oroliga fångar. 

Även de mörka cellerna får fort

farande användas som ett medel 

att bryta fånges trots eller för 

att straffa för disciplinförseel

ser. Men får man tro inspektör 

Borgschmidt-Hansen, som varit 

fångvårdsman i trettio långa år 

och sett det mesta, så är discip

linbrottens antal mycket få lik

som rymningsfrekvensen. För 

tre år sedan dömdes en fånge, 

som i fängelset tillverkat falska 

nycklar, till två veckors straff

cell medan i fjol en ung fånge 
lyckades rymma. Men detta är 
engångsföreteelser. 

Det finns andra sidor av 

fängelselivet som är mera ak

tuella. Homosexualiteten t ex. 

Men även i detta fall skakar in

spektör Borgschmidt-Hansen 

sitt grånade huvud. 

- Man har en känsla av, att 

denna fråga överdimensioneras 

rätt mycket, säger han. Visst 

förekommer homosexualitet, hur 

skulle · fångarna eljest kunna få 

utlopp för sexualdriften, men 

skulle förhållandena förbättras 

så ll;!ycket mera om de intagna 

bereddes möjlighet att en gång 

i kvartalet besöka sina fruar 

och fästmör? Herr Hansen ska

kar med huvudet: 

- Detta har ingen verklig be

tydelse. Den . som kommer hit 

för längre tid är på det klara 

med, att han inte får tillfreds

ställa driften på en tid. 

Men ändå har man en känsla 

av, att detta inte alltid är så en

kelt. Det har nämligen hänt, att 

samlag förekommit i besökscel

len trots att fångvakten funnits 

utanför. Ja, det har rent av 

skett att fångars fruar och fäst

mör blivit gravida efter besök 

på fängelset. 

Gamla fångar 

Inte alla fångar på Vridslöselille 

har att brottas med detta pro

blem. De tolv gamla fångarna 

t ex, som bildar ett slags ålder

domshem på anstalten eftersom 

de är gamla inte bara till lev

nads- utan även fängelseåren. 

Där träder mänskligheten i da

gen på nytt. Den mänsklighet 

som resonerar som så, att är 

man sjuttio eller åttio år gam

mal bör man kunna få ett lät

tare arbete under något trivsam-

m are förhållanden. Då skall cell

dörrarna få stå öppna, då bör 

man få vara fyra, fem stycken 

i samma arbetssal när man sor

terar tvättklämmor - på ac

kord så klart - som sedan skall 

gå till tobaksplantagerna i Syd

amerika. Tillhör man ålderdoms

hemmet på Vridslöselille har 

man också hunnit få insikter i 

litet av varje och då kan det 

hända, att man ställer frågor, 

som· kan verka nog så kuriösa i 

denna miljö: 
- Skall vi bli arbetslösa om 

plastklämmorna slår ut träkläm

morna? 

Kriminalitetens sociologi 

Den stora fängelseporten slår 

igen bakom oss. I stället öppnas 

dörren till fångvårdschefens 

stora, vackra arbetsrum i affärs

huset vid Fredriksborgsgade, 

mitt i Köpenhamns centrum. 

Och direktör Tetens slår sig ner 

bakom konferensbordet och be

rättar om den danska fångvår

dens situation just nu. 

Fjorton statsfängelser, arbets

hus, fängelseavdelningar, ung

domsfängelser och psykopatan

stalter hyser omkring 3.300 

fångar, av vilka dock 550 är 

rannsakningsfångar, och endast 

ett nittiotal kvinnor. På tre tmg

domsfängelser har man 270 in

tagna. Detta betyder också. att 

ungdomskriminaliteten under. de 

senaste åren varit tämligen 

konstant om man ser den i rela
tion till befolkningstillväxten. 

Att de sammanlagda siffrorna 

kan ge intryck av högre intag

ningsfrekvens än i Sverige för

klarar man med, att man i Sve

rige överför ett stort antal 

fångar till mentalsjukhus, som 

ju inte lyder under fångvården, 

medan de danska psykopatan

stalterna är en del av det dan

ska faengselvaesendet. Däremot 

är alla anstalter helt fristående, 

således inte beroende av en mo

deranstalt och fångarna kommer 

direkt till någon av fångvärds
inrättningarna utan att först, 

som t ex i Sverige när det gäller 

ungdomsfängvården, passera ett 

flertal anstalter. 

Därjämte har man i Danmark 

s k arresthus där klientelet i 

huvudsak utgörs av hötesfångar 

och dömda rattfyllerister samt 

sådana personer mot vilka rann

sakning pågår. På dansk sida 

framhåller man också, att nå

gon rättvisa vid undersökningen 

av förhållandena i Danmark och 

Sverige inte kan vinnas om man 

inte tar med i beräkningen det 

antal personer som i Sverige 

hålls i polisförvaring. 

Arton landsförrädare 

Säreget nog var tyska ockupa

tionen av de danska fängelserna 

en av anledningarna till att man 

i Danmark började gä in för 

öppna anstalter. Medan tyskar

na beslagtog upp till % av de 

slutna anstalterna för eget be

hov tvingades danskarna att 

skaffa sig nya fängelser på 

andra håll. Horseröd, där 1 dag 

de kvinnliga fångarna finns pla

cerade, var ett av des,sa krigs

tida fängelser. När kriget så 

var slut stod den danska fång

vården inför ännu svårare pro

blem. Attatusen landsför•·ädarc 
tvingade myndigheterna att 

överta en stor del av de tyska 

baracklägren för fångvårdsän

damål och i en hel del fall är 

dessa fortfarande i bruk varvid 

dock är att märka, att samman

lagda antalet landsförrädare, 

som fortfarande avtjänar straff 

är aderton. 

Men även klientelets beskaf

fenhet kan direktör Tetens ge 

intressanta siffror på. Tjugotvå 

procent av de kvinnliga fångar

na är födda utom äktenskapet, 

28 proc av alla fångar är upp

växta i Köpenhamn medan 35 

proc av kvinnorna är födda i 

småstäder, 37 proc av männen 

och 27 proc av kvinnorna har 

tidigare vistats på ungdomsan

stalter. 56 proc av fångarna till

hör kategorin diversearbetare. 

30 proc betecknas som alkoho

lister och 2 proc nykterister. 
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vaneho lm ett kul urce rum 
Det majestätiska Svanesolms slott I hö ndsavdelningen en trap-

vid stranden av sjön med samma pa u pp räder vi in i den ljusa sa

namn är ikultut-ens högborg i Vem- longen (empir) vars möblemang 

menhögs härad, bygdens .främsta att- skäl av systrarna Louise Löwen 
raktion och dess stolthet. Förmodli-, och a Wallis frlm Dybeck. Harpan 
r.en föresvävade det aldrig Mourids i ba nden har tillhört grevinnan 
J psen Sparre när han 1530 lät uppfö- Mathilde Hallenborg (:nedan t v). 

ra borgen på en holme i svanarnas På .. till h".,.,.,..,, · 
häckningssjö att den skulle bli en vagen . vemmen o,.~.~gan t 

. allmogeavdelru.ngen på tredje vån!n-
:'arJe mans .~gendom. Svaneholm har gen erar vi det årder som enligt 

l dag ungefar ett och ett halvt tusen trad; onen Wlverkades efter Mack

herrau- samlade under ~~ hatt i Sva- leans anvisningar f<ir att tjäna som 
neholms slotts andelsforening. Med dell 'd b" d dsk t'll 
häradets fornminn~renings sam- mo VI. .on ernas re aps l -

r · t h b d h d verlming (t mttten). 11800-talets vem
mgar l muse~ a.r yg ens oc ~ anellhögsstuga fastnar blioken genast 
~~ggwes htstona flyttat innanfor vid den lustiga tvillingsängen från 

E ~- r_nurarna... 1803 som stått i rummet sedan plg-
~dlmgar av atterna Spar~, Gyllen- kallim iden. Vaggans placeo:in~ dn-

:~:\!;>~~d~:hse~~re=~~!pb~~~ w(·~pig~~~en är väl en tillfällighet 

skat på den ursprungligen i gotiSk- n an · 
renässansstil u ppf<il'da borgen. Men 
främst i raden av slottsherrar står 
Rutger Macklean, den store reforma
torn som så radikalt kom att plöja 
nya fåror för bygdens utveok!Jing. 
Hans joNibl'Uksreform är välkänd, 
men även med sin insats på folkbild-

.,_ningens område skrev han historia. 

Men låt oss först stiga im i borgen, l 
• dess södra langa där museet med 

dess allmoge: och högreståndsskat
ter är inrymt. Nästan omedelbart 
hamnar vi i maokleanrummet där 

• just nu reformatorn, från porträtt sig_ 
oorat Skurupssonen östen Nilsson, 
blickar ut över några av de ting som 
en gång omgav honom. Här finN 
bl a en betydande del av hans biblio
tek bevarat (ovan t v). 

tittar vi dn il den 
som inretts med bänkar och 
Ifrån MackJeans dagar (mitt-

den moderna slottsbilden hör 
nå,ara år sedan inrättade 

sloftSl;lkogeJ1. I de djupa källarvalven 
dess nä11ingslokaler, rus
och :med en spännande 

(t h). 

Foto: STURE SANDBERG 

Text: GUNILLA DANIELSSON 

l 



Onsdag l juni 1966 

.... för 
travets 
skull! 

Ett puderplan från Mabnö störtade i går kväll i närhete av Skurup. Föraren satt fastklämd i spiliroron oeh 
visnde svnga livstecken. Det tog ambulansmännen tio m btuter ntt få ut honom oeh vid ankomsten till Ystads la· 
sarett var han död. 

o 

1111 

l 

/ 



Lördagen den l oktober 1966 ------------------~ti:*l 

t oktober 

~em år den 3 oktober f. 
ren NIL ~ LARSSON 
lO. 

den 3 oktober f. jord
MARTIN LARSSON, 

' år de.j_ 3 oktober fröken 
}REN, Klippan. 

m år den 3 oktober _fru 
ISON, Herrevadsgatan 5, 

,:m är den 3 oktober fru 
JSON, V. Karaby, Dösje-

!em år den 3 oktober fru 
~SON, östanväg 58, Lim-

em år den 3 oktober gör
:vALD PALSSON, Banga
almö. 

lr den 3 oktober fru EL
G, Trelleborgsgatan 17, 

r den 3 oktober bygg
EDV. J . PllJ:ILQUIST, 
9, Maimö. 

den 3 oktober fru MÄR
Limhamnsvägen 10 B, 

~ .......... ,MOR och BARN ........... ~ 

Fru ANNA-LISA PERSSON, Skivarp, med dottern CATARINA, 

~~ 
!i 

l 
Il 
l 

8 mån. (Foto Sernerl, Skurup) 
!! ~ ~ 
••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••s••••••••••••••••aötaa•••••ll••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evald Kvistberg ~ &.k.tuell~ 
sjuttiofem år _§it8f!l~ 

den 3 oktober 
J:IELLSTRöM, 

f. tele- F. länsassessorn på landskansliet · 
Ronne- Malmö Evald Kvistberg fyller Gu:_dtmie~_.aljen t".f __ örtn,,it och redlig-

_den 3 okt 75 år. Född i Höganäs ~ . 

Martha 
sexti 

Fru Martha 
direktris i Engelbl 
marknad AB, fylle 

Fru Wesen är 
född och uppfost
rad i Danmark. 
Hon genomgick ~ 
sin tidiga ungdo~ 
musik-, sång- ocl1 
teaterutbildning 
och uppträdde där-

1 
efter under eU 
antal år som upp
buren primadonll4 
såväl hos Lasse 
Krantz i ha~ r~ 

fl~~al s~r; FoJ{ei 
Malmö. Vid mån 
hela landet som 
under artistnamn 
dade hon nya la! 
trädde hon sin 31 

firma. Efter hans 
relsens överflyttni 
samarbetar hon l 
W es{m har varit 
husrnodersförenin 
der många år och l 
Högtidsdagen till~ 
på annan ort. 

Väduren (21 
Krångla inte til 
redan är invecki 
te med folk -
fingrarna. 

Oxen (21 apri 
terna manar til 
låt det inte gå 
Den aggressivi 
i luften bör m 

Tvillingarn'u 
·: · Mer< ,r· 
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CIRI(US HAR J(OMMIT TILL ST AN: 

Markatta enda vilda djuret 
men finns kvar som husdjur 

Markattan Honky ärmed-men som htLSdjur. T h tvillingarna Johnny och Jimmy, 11 år och redan cirkusartister 

KYällen före Cirkus Scalas galapremiär i Land krona 
stod inte minsta tältpinne att upptäcka på Exercisfältet. 
I skydd av nattmörkret kom vagnarna rullande. - När 
morgondimman lättade var de på plats. Snart var tältet 
rest - i god tid till aftonen föreställning. 

Var är det triumfala intåget med pukor och trumpeter, 

som mången minns från sin barndom? V a dör piruetterar 

inte hä larna och slår inte clownerna frivolter längs Stor

gatan? 

Allt l 

Modern hårvård 
STIG LANTI FRISERSALONG 

Rådhustorget 4, Landskrona 
Te1140 47 

(Även tidsbeställning) 

BRÖDERNA 
PERSSONS 
Begravningsbyrå 

Rådhustorget, 
Landskrona 

Tel 0418/ 102 71 - 145 60 
o -f ')J. ._'1 6._ 

- Det är förbjudet numera, sva
ra:r cirkusdirektör M a l t e J o h a n s
s o n . Cirkusfolkets existens blir aillt 
mer kringskuren av förord.niDgar. Det 
fordras tillstånd till :mal't sagt all-t
ting. Svåraste sla:get för oss var för
budet mot aJtt visa v}!da djur i ma
negen. Det kom 1960. Då ströks tig
rar, lejon, björnar och chiropanser 
från vår repertoar. Ma:rkattan Hon
ky är det enda vi har kvar - men 
bara som husdjur. 

Från Stenebrohult 

ker innanför cirkusens röda inhäg
nad. Då får målet en hotfull sloäng 
av gebrochenes Deutsch, som sätter 
fart i ungarna. Bröderna Johansson 
stammar från Stenebrohult. 

- Som Carl von Linne, konstate
rar Malt.e Johansson stolt. 

Blixtakrobaterna 
Rafnistas 

konsten - att rida. Och lilla J enony, 
9 månader, lär nog insupa en rejäl 
pris cirkusdamm i sin hage i hus
vagnens hörn. 

Inget taskspeleri 
Cirkus Scala bi uder på ett lclas

siskt program med allt vad diirtill 
hör av konstryttare, virvlande cykel
~obater, J.indansare m m. 

Malte Johansson gav sig cirkusli- - Vi kör inte med taskspeleri, be
vet i vål1i i 13-årsåldern. Då turne- tonar cilikusdirektör Johansson. Vå
radt! fyra bröder Joharu;son land och ra konstnärer är äkta allt igenom. 
rike runt mt!d cinkus Orlaru:lo un- Vi kan inte sätta elförstärkare på 

Tillsammans med sin bl'Ol' Harry der artistnamnet Blixtakrobaterna våra akrobater De måste jobba med 
härskar Mal<t.e Johansson över Cirkus Rafn.istas. Hans egna barn, skal:l de armarna, banen och huvudet. 
Scala sedan 1945. Han har en liteon bli cirkusartister? Cirkusintresset har va.r.iernt under 
vä.Jisvängd mustach och en omiss- - Na!turligtvis. Jerry, 15 år, och min långa bana. Radio, film, televi
känmlig småländsk accent. Utom när tvillingarna Johnny och Jimmy har sion har konkurrerat. Ofta allvarligt. 
han ryter åt smågrabbarna, som slin- redan lärt sig den svåraste cirkus- Men nu kör vi åter för fulla tält. 
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