


Det är dyrare att köpa -
Men klistret smakar lika 
ILLA SOM FÖRUT 

Nog kunde klistret smaka bättre nu när portot 

Från och med årsskiftet kostar det mera att skicka 
ett brev i landet. Portoavgifterna har stigit och ett 
vanligt brev under 20 griun kostar nu 45 öre mot ti
digare 40 Ö"!"e. 

För brev mellan 20 gram och 125 gram är avgiften 
nu uppe i 90 öre mot tidigare 80 öre och om brevet 
väger 125--500 gram kostar det 1:80 kr mot tidigare 
1:50. 

För enkla postkort blir det 35 öre (30 öre), och för 
1 dubbla postkort är avgiften 40 öre (30 öre). Korsband 

gått upp, anser 4-åriga Ann-Julia Kajsson i Skurup. 

kostar om det väger högst 100 gram nu 30 öre mot tl• 
digare 25 öre, postanvisningar har stigit också. För 
högst 10 kronor får man betala en portoavgift på 71 
öre (50 öre) och för högst 2.000 kr kostar det 1:40 kr 
(1:00 kr). 

Naturligtvis har inte alla märutiskor gjort som den 
framsynte "Nutte'' Henriksson i Hylands Hörna. Han 
hade ju på nyårsaftonen hamstrat 100 40-öres frimärke 
för att slippa portohöjningen. 



l(ris inom. tegelindustrin 
Skurup först med uppehåll 

Tjugotalet arbetare vid tegelbruket i Skurup står från och med nästa vecka utan arbete - svårigheter 

på byggmarknaden har tvingat bruket att permittera huvuddelen av arbetsstyrkan på omkl'ing 22 man, 

och inte förrän i mitten av mars återupptas driften igen, omtalar disponent Helge Månsson för A r b e

t e t, som också erfar att fler tegelbruk i länet måste börja permittera inom kort. 
l 

Det är, framhåller disponent Måns- Tegelbruken ligger för stunden inne så önskar kan bli omskolade - en 

son, det tryckta läget på byggnads- med stora lager som måste lättas via möjlighet som han dock inte tror blir 

mal'knaden som har framtvingat per- bland annat driftsuppehålL mycket utnyttjad då det i regel rör 

mitteringarna. Tegelbruket i Skun.ip sig om äldre arbetskraft. Möjligbe-

har lagren .överfyllda och någon yt- KAN BLI OMSKOLADE terna att få tillfälliga arbeten bedö-

terligare produktion är f n inte att mer direktör Jönsson som ringa, när 

tänka på. Bruket har en arbetar- De arbetare vid Skurupsbruket som det gäller så kort tid . 

styrka på omkring 22 man, och kom-1==========,;,~--------'::_____: ____ ~-------

mer under permitteringsperioden en
dast att behålla ett par man för last
ningsuppgifter. Något samband med 
bostadsbyggandet i Skurup har situa
t ionen inte, bruket säljer tegel över 
hela Sverige, och har på grund av 
svårigheterna inom byggbranschen
kreditåtstramning och sena igångsätt
ningstillstånd - haft svårt att finna 
avsättning för sina produkter i höst. 

"DA HADE VI INTE 
PERMITIERAT" 

Disponent Må!!sson dementerar 
ryktena i Skurup om att tegelbruket 
ämnar lägga ned. Glad är han över 
de från nyåret förbättrade villkoren 
vad gäller försäkringsersättningen åt 
den permitterade arbetskraften. Då 
det i Skurup rör sig om äldre och 
rutinerad arbetSkraft är han angelä
gen om att så många som möjligt av 
de anstä'llda inte söker nytt .arbete 
under permitteringstiden utan åter
vänder till bruket i mars. 

FLER BRUK PERMITI'ERAR 

Byrådirektör Gurrnar Jönsson på 
länsarbetsnämnden säger för A r b e
t e t att tegelbruket i Skurup inte 
är det enda som måste permittera på 
grund av den, som vi skall hoppas, 
tillfälliga krissituationen inom bygg
nadsärnnesindustrin. Underhandsvar
sel har lämnats från andra tegelbruk 

l 
men från vilka vill han inte avslöja l 
så länge Inte företagsnämnderna har 
ammanträtt på respektive platae1'. 

Skurups-Glimtar l 
HELGFRIDEN som Skurup bäd- praktikanter lovades de få i början 

dats i även nnder årssk iftet, får snart av 1967. 
ge vika för vardagslunken modell * 
67. Redan i morgon startar korp- LITET STATISTIK kan väl vara 

handbollen på nytt efter juluppe- på sin plats så här under det nya 

hållet, och fortsätter sedan till fram årets första dagar. T ex från Skurups 

i mars, då mellan 50 och 60 matchei· sparbank som rapporterar att om

skall ha avverkats sedan serieupp- sättningen ökat på alla hå-ll och kan

takten i slutet av oktober. Mer än ter och att insättningsbehållningen 

hälften av matcherna återstår alltså, 1966 blev drygt 65 miljoner, eller 

till stor ~lädje för Skurupspubliken, nära 4,5 milj mer än föregående år. 

som alltid ornfattat korphandbollen Dystrare siffror redovisas beträffan-

med . största intresse. de befolkningen i Skurupsblocket -

* * * visserligen ökade köpingen något, 

DET ÄR DAGS att sätta i gång på men som v.äntat på bek?stnad av 

andra motionsområden också, och för lu·ansforsamlmgarna , och s1tu atwnen 

husmorsgymnasterna blir det om ett är därmed oförändrad. 

p.ar veckor a.U sätta i gång och 
spänsta bort de extrahekton julens 
mateorgier måhända avsatt. Tid att 
återuppta tävlandet är det redan den 
12 januari för luftgevärsskyttarna, 
bland vilka Benny Lönnbarn nyligen 
under trän ing tog full pott, dvs 
hudra poäng. Benny är därmed den 
förste av klubbens juniorer som nått 
tresiffrigt resultat. 

* * 

Sprit och tobak 

inbrottsbyte i 

svedalahotell 
Trestjärnig konjak och annat ädelt 

fluidum plus en del cigarretter stals 

natten till måndagen i hotell Sve-

l P A SKOLFRONTEN blir det snart 
livligt, inte minst på lantmanna- och 
lanthushållsskolorna, där flera kur- dala-gården, där tjuvar brutit sig 

ser starta~· under den närmaste tiden. in genom att slå in en ruta i en dörr 

På lantmannaskolan blir det kurser åt gårdssidan. Genom den trasiga 

såväl för nytillträdande jordbrukare rutan hade de sedan nått smäcklåset 
och villrådiga deklaranter som för 
traktorkörkort, och den 10 januari och kunnat promenera genom mat-

börjar vårkursen på lanthushålls- salen ut i köket, där spritkassan 

skc·lan för att pågå till fram i juni. plundrades på varor för cirka 500 kr. 
Också yrkesskolan ligger i start-
groparna och kommer bl a att ordna Bytet förde tjuven eller tjuvarna 

en fortbildningskurs i matlagning bort i en personbil som backats ända 

omkring den l februari . framtill dörren på hotellets parke-

'' * r ingsplats. Svedalapolisen, tel 040/ 

ATSKILLIGA. n~dssammanträ- 40 1145, tar gärna emot eventuella 
den h ann fore arsskiftet undanstokas . 
i Skurup, där t ex barnavårdsnämn- hps f~ån perso~er som eventuellt 

den beslöt höja ersättningen åt fos- Iakttagit personb1len. 

terhemmen till 225 kr i månaden och 

socialnämnden fick rappo'l't om att Malmrosrederiets 
nära 1.000 timmars hemhjälp läm-
nats under det gångna året, därav 120 positionslista 
i bamfamilj. 

* * T/ t Malmöhus, ank Rotte-rdam 

I V ÄNTANS TIDER går nu de 31/12, t/t Varbergshus av g Amua.y 

tmgdomar som anmält sig villiga att Bay 31/ 12, Boston 5/1, lpg/ t Paul En

praktisera i kanadensiskt jordbruk i dacott avg Freeport 2912, Terneuzen 

år. Bland det tjogtal aspiranter som 13/ 1, m/s White Ocean avg Brisbane 

förts upp på den preliminära del- 14/ 12, Tampa 3/ 1, m/s Lake On tario 

tagarlistan när det var informations- ank Brisbane 3112, m/ s Crystal Sea 

söndag i Skurups lantbruksskola i avg St John 31 / 12 New York, m/s i 

december fanns flera ungelomar från Coral Sea avg Shanghai 30/ 12, Aden 

Skurupstrakten - definitivt besked 12/1, m/ s P earl Sea avg Pireus 29/12, 

om de blivit uttagna till utbytes- Las Palmas 4/1. 
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Sista avrättningen på Galgbacken: 
TV Å MÖRDARE HALSHUGGNA 1848 

Av ROLF JOHNZON 

På gränsen mellan Västra Vemmenhög och östra 
Vemmenhög strax öster om Tullstorps kyrka ligger en 
hög kulle med utsikt över stora delar av Söderslätt. 
Denna kulle, Galgbacken, har · en gång varit avrätt
ningsplats för Vemmenhögs härad. Den sista avrätt
ningen ägde rum år 1848 då två mördare avrättades. 
Om detta berättar fru E l i d a O l s s o n i Svenstorp 
utanför Skurup: 

Min mormors syster var gift med andra. Han påstod (/ckså att han kunen M. Andersson i Ahnaröd, Skiv- de se hur ögonen fortfarande bli~-
H .. d . h" d t kade medan huvudena rullade utfor arp, an var namn eman 1 ara e . slänten. 

När dessa två banditer, vars namn Nu blev det fart på folket. Man var Ljung och Hallingen, slagit ihjäl bröt sig igenom spetsgård~n och uten man i · G önby blev de dömda rustade. med var sm sked ~agade man . .. ~ .. . . blod fran kropparna. Enligt gammal till doden ... Narondeman .. och b!Sltta- ritual skulle man rvälja en matsked re, ~arprattare och p~~ten samla- blod, vända sig om och slänga skedes tillsammans med mordarna uppe den över huvudet för att få botemepå backen, där stupstooken var pla- del mot fallandesjukan. cerad. Folk i socknen var kallade De· avrättade brukade bli steglade ay fjärdingsmän och se~än•) fö: att dvs .. upphängda på en stake, för att b1ld~ spets?ård. Spetsgarden b1lda- vara avskräckande exempel åt anddes 1 en trJan.gel uppe från backens ra. Så skedde dock inte denna sista t?.PP. ned till .. backens fot, för at! gång, utan kropparna lades i var forhmdra allmänheten att komma 1 sin trälåda huvudena placeranärheten av avrättningen. Spetsgår- des mellan 'benen och man förde deii:. fit;k dock stå med ryggen mot bort kistorna. Var de ligger begravavrattningsplatsen, så att de da minns in<te fru Olsson men det in!~ kunde se någonting. Mormors måste ha skett någonstan's utanför svärfar var dock med och såg allt- en kyrkogård, då de inte fick ligga sammans. inne på kyvkogården. Huvudena lades på stupstocken, *)Fotnot skarprättaren gick omkring med Sexmän el. r o t e m ä s t a r e, i äldyxan på ryggen och såg bister ut. re tider en ordningsmyndighet inom Han höjde b.ilan och huvudena rul-~ en socken, särskilt för upprätthållade. Först det ena och sedan det landet av kyrkotukten. 
Galgbacken ligger i dag öde och övergiven söder om "Landsvägen" Malmö-Ystad. Del var här del otäcka blodbadet ägde ·rum år 1848 för sista gången. Bilder: Sernerl. 



Fru Elida Olsson Svenstorp som berältat för SkD om den sista av

rättningen på Galgbacken. 



SKURUPS TEGELBRUKs ÄLDRE 
tar permitteringen nied jämnmod 

Den äldre arbetskraften på Sklll'up tegelbruk tar det med jämnmod 
att den nu har drabbats av brukets första egentliga permittering. Någon 
tanke på att skifta jobb när man närmar sig pensionsåldern har man 
inte heller. Fast veckolönen minskar från 360 till 200 kr i månaden går 
det med sparsamhet ihop, när man inte längre har barn i hemmet att 
försörja. Värre är det då för den yngre arbetskraften. Ta t ex 35-årige 

l
' ungsarbetaren Erik Olsson i Havberg, som har två _minderåriga barn 
' och bor i eget hus, köpt 1954, låt vara med måttliga boendekostnader. 

Efter 10 år på Hakers i Skurup 
och 3 år på Trelleborgs Gummi
fabrik kom Erik Olsson till Skurups 
Tegelbruk för fyra år sedan. På 
Gummifabriken kunde han inte 
fortsätta därför att han fick eksem 
av puder och kalk som han kom 
mycket i beröring med. Så någon 
tanke på att återvända till exem
pelvis Gummifaoriken har han inte. 

Fast han trivs mycket bra både 
med arbetskamrater och bruksled
ning i Skurup är det inte utan att 
han funderar på att söka nytt jobb 
om det är en säker anställning, ett 
yrke som inte hotas av permitte
ring i första taget. Och skulle per
mitteringen på tEJgelbruket utsträc
kas längre än till mitten av mars, 
som dagens bud lyder, kan man 
inte hålla ut länge till på premitte-
l ringslönen. Fast han kan förbilliga 
hushållet genom att hålla ko och 
kalv på: de tre tunnland som han 
arrenderar av sin far. 

VARMT OCH GOTT 

Till den äldre arbetskraften hör 
alla de fyra övriga tegelbruksarbe
tare i Skurup, som vi talat med. 
Ingen av dem har lika litet som 
Ohlsson börjat fundera på någon 
tillfällig sysselsättning. I nästa 
vecka får man se om arbetsförmed
lingen har något att bjuda, fast 
hoppet intEi är stort. Alla fyra anser 
sig för långt till åren komna för att 
söka över till annat yrke. Till tegel
bruket vill de också giirna åter
vända. Det är en trivsam och nu 
vintertid också en varm och skön 
arbetsplats. 

64-årige traversskötaren Gunnar 
Lindh har varit anställd på tegel
bruket sedan 1949. Tidigare arbe
tade han i lantbruk. Han ser med 
optimism på framtiden, trots allt: 

- Det måste bara vara tillfälligt 
som det är kärvt på byggnadsfron
ten. Börjar man bara bygga, så blir 
de förstås fin åtgång igen på sten. 
Att det skulle bli permittering nu 
var vi inställda på länge, för vi har 
sett hur lagren av sten bara har 
växt. 

Brännare Börje Thomasson är 53 
år gammal och har haft sin inkomst 
på tegelbruket de senaste 30 åren. 
En tröst i sorgen är det att han som 
brännare får hålla på några dagar 
till. Tillfälligt skulle man kunna 
tänka sig att ta ett jobb på exem
pelvis Trelleborgs Gummifabrik, 
men det skulle också vara tillfälligt. 
Till tegelbruket vill han återvända. 
Han räknar med att klara sig hygg
ligt under permitteringstiden. Synd 
bara att den inte inföll sommartid 
så att han i stället kunde ägna sig 
åt sina åtta tunnland sockerbetor 
och spannmål om han nu blir helt 
arbetslös. 

Ugnssättare John Jönsson, 55, har 
arbetat på tegelbruket i 25 år. Skall 
han ta ett tillfälligt arbete måste 
det helst vara inomhus som han är 
van vid, 35--40 graders värme. Hy
reskostnaderna har han inga pro
blem med. När han köpte sin två
rumsvilla 1936 betalade han. den 
kontant. 

Ältare Erik Johansson, 61, är te
gelbruksarbetare sedan 16 år till
baka. Hans möjligheter att få ett 
tillfälligt arbete begränsas av att 
han iJ;tte kan ta vilka jobb utomhus 
som helst. Det har han läkarintyg på 
Han tål inte gas och damm. I sin 
tvårumslägenhet bor han billigt, 
115 kr i månaden, så hyresposten 
är inte heller för honom' särskilt 
betungande. 

TVA MAN KVAR 

Innan Skurups tegelbruk började 
reducera styrkan hade man 22 an
ställda. De som först fick gå var 

Gunnar Lind hön till de tege!b~ulu~ 
·arbetare, som permitterats fr6.n Sktt.• 
rups tegelbruk. Han har arbeta;t· pd' 

bruket sedan 1949. 

tillfälligt anställda arbetare .. oc}\ 
sådana som själva sökte sig over 
till andra fält. Av permitteringen 
har 16 man drabbats. Kvar är bara 
förmannen John Pettersson oc:h 
chauffören Edvin Larsson. De be
hövs för reparations- och ut!ast ... 
ningsarbeten. Permitte.ringsheske .. 
det lämnades tre veckor före jul. 

När man nu uppger att Skurups 
tegelbruk drabbas av sin första 
permittering bortser man från de 
första årens kontinuerliga drifts. 
uppehåll då de anställda i stället 
bereddes anställningar främst inom 
sockernäringen och i skogen. Min
nen från de åren har också åtskil
liga bland dagens arbetare. 

KERSTIN LERSTORP, fru 
Skurup: - Tummen ned för box
ningen! Ett förbud mot denna 
lek med hälsan hälsar jag syn
nerligen välkommet. Det är en rå 
lek; som , absolut ir. te borde få 
kallas sport och som jag aldrig 
skulle vilja betala ett enda öre 
för att få se. Naturligtgvis tycker 

jag, att även amatörboxningen 

borde stoppas. Målet för de unga 

pojkar, som ägnar sig åt den, är 

väl i de flesta fall att bli proffs o. 

därmed sätta sitt liv på spel. Jag 

har själv två pojkar. De skall 

aldrig få ta på sig ett par box

handskar - så länge jag får be

stämma. 
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Jaktvårdspolis 
jagar tjuvskyttar 

• Skurup l 

ltinet • 
l 

Godsägare Kn ut Alwen med sin labrado rhund Jolly beredd att. jaga tjuvskylfilr i länet. 

Godsägare K n u t A l w e n på' netecknas av den stora ringen runt Man använder salongsgevär för rå

Sillesjö gård är en av de många halsen och artt den är betydligt djursjakt. Jagar mitt på dagen och 

jaktvårdspoliser som länsstyrelsen större än sina släktingar. Black neck hämtar bytet på natten. Naturligt-

l 
tillsatt i länet för att hålla efter tjuv- har inplanterats på Häckeberga, har vis blir det dryga bestraffningar när 

skyttar. Sedan 15 år tillbaka har svart huvud samt saknar ring och de ertappas. Många ticliga morgnar 

godsägare Alwen innehaft detta för- ser ut att trivas bra i landet. Alla har jag tillsammans med markägare 

troendeuppdrag och under denna tid fasaner har sitt ursprung i Eng- jagat tjuvskyttar med släckta strå!)! 

är det många som fått känna på hans land, då den inte fanns alls i S.ve- kastare från bilen. Man måste dock 

makt när de ertappats metj. tjuv- rige förr i t iden. Problemet är dock ta dem på bar gärning, och det kan 1 

skytte. 1 väderleken när kycklingarna är vara svårt många gånger, säger l 
Djurbeståndet i södra Skåne är små. En fasanhöna kan få upp till godsägare Alwen. 

tämligen gott, anser godsägare Al- W-12 kycklingar, men om det skul- Mitt arbete innebär också skyldig-

l 
wen. Rådjur, kronhjortar och dov- : le bli stor nederbörd under flera heter. Polisen kan kalla mig att l 
hjortar är det gott om på vissa plat- · dagar, dör som regel ungarna. De hjälpa dem när behov föreligger, 

ser, även om det skjuts undan en får inte komma i beröring med vä- exempelvis i samband med eldsvå- l 
hel del. Det har dock visat sig att · ta, varför hönan täcker dem med da, efterlysningar och dylikt. 
de stora godsen har en fin jakt- sina vingar. Regnar det så flera da- En ny lag håller på att framar- i 

moral och jagar endast när bestån- gar i sträck svälter de ofta ihjäl un- betas. Den tillämpas redan i Dan

det blir för stort. · der hönans kropp. Vid flera tillfäl- mark och har visat sig effektiv mot 
Fasanj•akten, som blir mer och mer len har godsägaren påträffat fasan- tjuvskyttar . Lagen innebär att det 

populär, har under hösten vari.t om-
1 
hönor med döda kycklingar under fordon "jägaren" använder skall 

fattande. I Skåne är det mongol- vingarna i regnväder. l konfiskeras av myndigheterna och 

1 fasanen som är vanligast. Den kän- den ralmar jag med skall hjälpa oss. 
SAKNAR Godsägare Alwen, som själv är 
LAGENLIGA VAPEN l en duktig jägare och nedlagt många 

Att vara jaktvårdspolis innebär att djur, uppmanar alla markägare, och 
jag skall hålla efter tjuvskyttar i andra som vill vårda det vilda djur
stora delar av länet. J ag har stor livet i vår bygd, att höra av sig, 
hjälp av markägarna som gärna . när man misstänker tjuvjakt. Med 
hjälper till att ertappa dessa män- 1 ett gott samarbete skall vi kunna 
niskor. Som regel är det folk, som l få bort denna tråkiga "sport" i vå
saknar lagenliga vapen som jagar. ra marker, tror Alwen. 



~- Traditionella 
Rydsgårdsaktörer: 

i/t~ (;1-
Fullmäktiges ledamöter i Skurup 
helt eniga om fastställda datum 

Skurups kommunalfullmäktige höll dinarie arbete bättre, om han visste mäktige för detta parti. 
under 1966 endast fyra sammanträ- Il/är fullmäktige sammanträder. An- Vi måste få fastställda dagar, så 
den, vilket av många ledamöter an- talet sammanträden under 1966 var att man kan planera affärsresor och 
sågs allt för litet. för litet och efter den 20 december fritid efter detta och inte bli kalla-

Orsaken var att man under sep- får man absolut inte kalla till sam- de med en veckas varsel. 
ternber månad inte hann med något amnträde. Allt talar alltså för att kommunal
sammanträde för att besluta om Iö- Fullmäktiges ordförande socialde- fullm.äk;tigesammanträdena i Skurup 
ne- och arvodesbudgeten samt an- mokraten B ö r j e L i n d e n berät- i fortsättningen skall få en helt an
slagen till organisationerna. I Sve- tar att han klippte ut notisen om nan ordning än under det gångna 
dala, liksom på de flesta platser runt Svedala i tidningen och tänker själv året. Enligt fullmäktiges ordförande 
om i landet har man redan under föreslå fullmäktige att göra något kommer första sammanträdet att hål
januari månad varje år gjort upp ett liknande. Han är trött på att försöka las den 30 januari och då skall man 
schema över när fullmäktige skall få till stånd ~ammanträde, och en- besluta om hur man skall göra. Inget 
sammanträda. dast få svaret att ärendena är inte parti har dock visat sig motsträviga 

SkD har frågat några av de le- klara. i denna fråga och därför kanske 
dande kommunapolitikerna i Skurup Folkpartiets representanter är ock- Skurups komrruunalfullmäktige kan 
hur de ställer sig till att fastställa så positiva till en sådan här linje, börja året med ett enhälligt beslut, 
exakta datum för hela året, exempel- anser fabrikör ~ v e n S j ö s t e n någonting som varit mycket sällsynt 
vis den sista måndagen i varannan som från nyåret Sltter som ny full- under det gångna året. 
månad med undantag för december -------
då sammanträdet bör hållas i god 
tid före julhelgen. 

Kommunalkamrer E r l i n g S i g
f r i d s s o n svarar att nuvarande för
hållande inte är riktigt bra. Vi bru
kar hålla 5 eller 6 sammanträden 
varje år, men förra året blev det en
dast fyra. Fastställda datum kanske 
kunde få andra förberedande nämn

Stor aktivitet på 
Skurups yrkesskola 

der att arbeta snabbare. Enligt kom- Skurups köpings yrkesskola star
munallagen skall fullmäktige . hålla tar i dag en ny kurs för hemsama
sammanträde i januari månad året riter. Kursen skall pågå i 168 tirn
efter ett val, för att välja ny ordfö- mar. Det är en deltidskurs med 
rande i fullmäktige. Kommunal- praktisk och teoretisk undervis
nämndens arbetsutskott, som förbe- ning i sjukvård, barnavård, hem
reder kommunalnämndens ärenden 
håller sammanträde den 10 januari vård, åldringsvård, psykologi och 
och kommunalnämnden sammanträ- arbetsorganisation. Intresset för 
der i nästa vecka. Sedan måste vi på kursen har varit mycket stort och 
kommunalkontoret skicka ut full- samtliga platser är tecknade. 
mäktig" es handlingar i slutet på näs- Den 23 januari börjar en heltids-

kurs. Det är en förberedande kurs 
ta vecka. Det skulle betyda att vi för vårdyl1ken, som vill ge en allsi-
inte kan ta emot något mer ärende dig orientering om olika vårdyrkes
av exempe1Vlis skolstyrelse och cen- områden såsom sjukvård, barnavård, trala byggnadskommitten efter den 
9 januari. Vad jag vet har de inte åldringsvård, psykologi, arbetsterapi, 

fysik, kemi, musik, gymnastik. Ele
hållit något sammanträde ännu i år. verna erhåller statliga studiebidrag, 
Låt oss dock hoppas att- fullmäktiges fria skolskjutsar och skolmåltider 

=--.sammanträden kan hållas oftare, tek- vid kursen. 
niskt sett vållar det.in.get ;hinder, äv- En ny deltidskurs i maskinskriv
en om det skulle bh litet mer arbete nlng på 70 timmar en kurs i ar
på lwmmunalko~toret. hetsskydd och industriellt brand-

Hogerledaren 1 Skurup J o h n E. k dd på 15 · k · ka v · f t ·· Tvt · tälld t"ll f"" s Y timmar, en urs 1 s t-
1 ° ar P081 1 

.. ms 1 or- tedeklaration för handel, industri 
slaget att ~astställa exakta .d~- och hantverk på 25 timmar hör ock
~· Han berattar att det var på mr- så till nyheterna i vår. En fortbild
tiati':': av h?nom so,m kommu- ningskurs i matlagning, 40 timmar, 
M;lnamnden frck faststalla sammai?-.- yrkeskurs i vävning är också uppta-

tt~•adesd~gar och I<an m~c~et val gen på programmet. 
t!n.ka .. srg att fullmäktrge fol]er den- Slutligen kan nämnas att de som Rekfor Herluf Lindström på Sku

na v.~g. Det kans:ke kan påskynda missade någon kursstart i höstas rups köpings yrkesskola, som un
de f<;>rberedande mstanserna, anser fortfarande kan få börja läsa, under der 1967 räknar med yflerligare 
hr Vrfot. f"" tsä"ttn" tt h d l f"" k k Centerpartisten advokat G u n n a r oru mg a man ar en e . or: utö af ursanta l. 
G t tf · tt d Likt f"" f kunskaper. Dessa får då hoppa m 1 ----- ----------

0 r I e s !ffiSer .. e . Y 0 X:. a- de kurser som pågår. Anmälan skall 
r~d~ synnerl~gen ~ampligt ~ch nöd- dock ske till rektor Herlut Lund
vandrgt. Han har disku~erat Just det- ström på yrkesskolan snarast. 
ta problem med några 1 den borger-
liga gruppen och dessa har varit 
positiva. Själv skulle han bli myc- Sl.rolmat l. taxi· ket tacksam för fastställda datum, då b.. • 
han skulle kunna planlägga sitt or-

Skurupsve1 
korphand bo 
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l Gammalt församlingsbibliotek 

ännu i funktion i Gärdslöv 
I Gärdslövs f.d . småskola bar se

dan 1857 inrymts socknens biblio
tek. Det heter egentligen Gärds
lövs församlingsbibliotek och dess 
föreståndare är sedan 1932 korre
spondenten N il s S i J f v e r. Ur
sprungligen startades det med att 
man fick en mängd böcker 
från Näsbyholms slott. Ett stort 
antal sockenbor drog också sitt 
lass till stacken och med hjälp av 
insamlade medel fick man fram 
ett mycket förnämligt bibliotek, 
som flitigt anlitades av försam
lingens invånare. 
Tyvärr finns i dag inte kvar någ

' ra gamla handlingar från bibliote
kets start, då dessa bräruts upp, men 
av bokregistret framgår att man hål
lit mycket hög klass på lektyren. I 
dag utgöres biblioteket av drygt 
2.000 band och äges numera av Trel-

I
leborg stad. Gärdslöv tillhörde de 
församlingar som tidigare tillhörde 
Anderslövs storkommun och nu ut
gör en del av Treileborgs stad, även 
om kontakten med stadens centrum 
är mycket liten. 

Svenska Akademins ordlista, av 
1898 finns i hyllorna. Denna bok 
började utges redan under Gustav 
III:s tdd och ansågs som ett mycket 
fil1lt bokverk. Numera är det mest 
forskare och an.dra kulturintresse
rade som har nytta av dessa böcker, 
säge,r bibliotEkarie Silfver. De fles
ta böckerna som inköptes i biblio
tekets barndom är numera utslit
na, då läsintresset var mycket stort 
förr och församlingen hade betydligt 
fler invånare än vi har i dag. Hur 
det skall gå i framtiden vet man 
inte riktigt, men man förmodar att 
biblioteket kommer att bytas ut mot 
en bokbuss, som besöker församl.in,g
en någon gång i månaden, Man h<>p
pas dock allt få behålla sitt kära 
arkiv med många intressanta verk 
i stället för att de skall brännas r 
upp, även de. 

Bibliotekarie Nils Silfver i Gärdslöv framför några ijV församlingsbiblio
tekets gamla bokskåp. 



1Tappade spritköket 

Otto. Hansson 
• 2!5 1885 

har i dag stilla insomnat. 
Viilie den 22 januari 1967. 

VÄNNERNA 

Jordfästningen äger rum i 
Villie kyrka fredagen den 27 
januari kl. 14. 

Efter akten inbjudes till kaffe 
på Rydsgårds Gästis. 

1 
Meddelas endast på detta sätt. 

~~~~~~~~ 

:~ )_ ;~ 

svårt 

bränd 
Ett otäckt olyckstillbud ägde 
på tisdagsmorgonen rum i 
VIIlie utanför Skurup. 81-
årige Otto Hansson, Viilie l7J 
som sedan många år tillbaka 
levt en enstörings liv, råkade 
tappa sitt fotogenkök på gol
vet, varvid hans byxor fatta
de eld och han fick mycket 
stora brännskador på benen 
och buken. Otto Hansson 
lyckades dock slita av sig 
kläderna och ta sig fram till 
sina grannar, en sträcka av 
drygt 1 00 meter, 'SOm hjälpte 
honom och skickade efter 
ambulans och polis. Kriminal
polisen l Ystad fann vid sin 
ankomst kläderna som det 
fortfarande brann i och be
rättar för SkD att det hela är 
ett olyckstillbud. På Ystads 
lasarett omtalar doktor Vall
sten att Hansson fått lS· 
procentiga brännskador på 
benen och buken och att 
hans tillstånd är kritiskt. 



Fotogenköket slant ... ; 
Bl-åring levande fackla 

En fruktansvärd olycka inträffa
de vid niotiden på tisdagsmorgo
nen i Viilie strax öster om Skurup 
köping. 81-iirige Otto Hansson höll 
på att elda upp sig själv efter att 
ha tappat ett fot{lgenkök i golvet 

varvid hans kläder fattade eld. Han 
lyckades dock få av sig kläderna 
och uppsöka hjälp hos sina gran
nar 87-ärige f. smedmästaren An
ders österlln och hans 80-äriga 
maka Hildur, som tillkallade am
bulans och polis. 0tt{l Hansson lig
ger nu på Ystads lasarett där man 
konstaterat 25-procentiga brännska
dor på benen och buken. Hans till
stånd betecknas som kritiskt. 
Otto Hansson har sedan många år 

bott ensam 1 sin lilla stuga öster om 
Viilie utmed vägen Villie-Trunne
rup. Han har levt en enstörings liv 
och det var få människor som 
kände honom. stuga består av ett li
t et kök och ett enda rum. Den enda 
eldstaden han hade tillgång till var 
detta fotogenkök, som han eldat med 
många gånger. Vid nio-tiden på tis
dagsmorgonen skulle han som van
ligt elda upp rummet och tappade 
fotogenköket. Spriten rann ur och 
elden slog upp omkring honom. Hans 
kläder fattade eld, men tack vare 
kallt huvud lyckades han få av sig 
kläderna. Han satt på sig ett par 
andra byxor och en kavaj och gick 
de drygt 100 meterna till sina gran
nar Anders och Hildur österlin. 

JAG HAR BRÄNT MIG 
Makarna österlin säg Hansson 

komma uppför gången på gården och 
trodde han köpt en ny skjorta när 
de fick se hans bara kropp. På 
På trappan tog de emot honom och 
på fru österlins fråga vad som hänt 
svarade Hansson . att han bränt sig 
så förskräckligt. . 

- Kan ni kalla på ambulans, för 
jag måste till lasarettet, frågade 

l Hansson. Fru österlin tyckte att or
tens läkare först borde se på Hans
son och ringde läkaren. Denne var 
dock upptagen, varför hon -efter långt 
sökande fann telefonnumret 90000 till 
ambulansen. Ystadsambulansen var 
snabbt på platsen och förde Hansson 
t ill Y stads lasarett. Fru österlin hann 
dock tvätta av herr Hansson något 
innan han fördes iväg. 

25-PROCENTIGT 

- Det måste ha varit här det hände, konslaterar Otto Hanssons granne 
Anders Öslerlin. Spritköket slår fortfarande kvar på golvet och på 
väggen ser man ungkarlslyans bilder av Mona-Lisa och Brigitte Bardot. 

(Bild: Sernerl, Skurup) 

Kriminalpolisen i Ystad alarmera
des och möttes av en fruktansvärd 
syn. Bostaden var mörk och ohygi
enisk och de enda ljusglimtarna var 
porträtt av Mona-Lisa och Brigitte 
Bardot på väggen. På golvet låg fo
togenköket nästan nedbäddat i damm 
och i hallen låg Hanssons kläder. 
Dessa pyrde fortfarande och kunde Hansson togs om hand av doktor tillförsel men hans tillstånd beteck
lätt ha satt hela bostaden i lågor. Vallsten upplyser man att han er- nas som mycket kritiskt. Stor risk 
Man konstaterade dock mycket snart hållit 25-proc. brännskador. Benen o. för infektioner föreligger och dessa 

' att det rörde sig om en olyckshän- buken är svårt brända. Han behand- kan· bli svårläkta på en så gammal 

; delse. På Ystads lasarett, där Otto las nu med antibiotika och vätske- patient, säger doktor Vallsten. 



Åldring blev svårt bränd 
Stred för livet i sto·rm 
-Han gjorde en otrolig kraftprestation, säger i dag läkarna i Ystad 

om 81-årige Otto Hansson, Ystad, som på tisdagsförmiddagen stapp

lade ett par hundra meter, svårt brännskadad, för att be grannarna 

att ringa efter ambulans. Det rådde full snöstorm och 81-åringen fick 

vänta över en timme i svårt medtaget tillstånd innan hjälp anlände. 

Trots detta klagade han inte. Han vårdas nu på Ystads lasarett, där 

läkarna betecknar utgången som oviss. 

Herr Hansson bor ensam i ett litet ter därifrån. Det var full snösto1m 
hus nära Viilie kyrka. I den primitiva och herr Hansson hade svårt att röra 
bostaden hade han ett gammalt, ut- sig. 
tjänt primuskök på vilket han lagade Grannarna - ett gammalt pai\ -
mat. Det var detta spritkök som or- ringde en läkare som förstod att den 
sakade olyckan. skadade behövde omedelbar vård. 

Köket hade bara en fot kvar. I öv- Denne uppmanade paret att ringa ef
rigt var det uppallat på ett par te- ter ambulansen. Det gamla paret hade 
gelstenar. När den gamle på tisdags- dock vissa svårigheter att nå fram 
förmiddagen skulle värma sitt mor- till larmcentralen och valde i stället 
gonmål välte spritköket och fotogenen att i sin tur söka hjälp i en grann
rann ut över &l-åringens kläder som villa. 
fattade eld. Hans blåbyxor och skjor- Först efter en timme kunde en am
ta var i flammande lågor innan han bulans föra den skadade mannen till 

hann ut och rulla sig i snön. y stads lasarett. Där upplyser man om 

Däre~er plockade han fram rena, att 81-åringen har fått 25-procentiga 
nya kläder ur garderoben. Efter att 
ha bytt om började han ta sig fram l brännskador och att utgången är 

mot en grannvilla några hundra me-l oviss. 

KURSSTART I SKURUP. Nya elever drog på tisdagen åter in på Skurupr 

lanthushållsskola, till vårkursen har armtälts 33 elever. Kursen är de1t 

tionde i ordningen på skolan, rektor E Schartau hälsade de nya eleverrt4 

välkomna. Bi!den: Kursen ser ut att bli arbetsam tycker fr v Elisabeth 

Aström, Finspång, och Ewa östergren, Tomelilla. Sotiga väggar vittnade om olyckan 

hos Otto Hansson. 

3 



l O:e kursstarten på 
Skurups lanthushåll 

Först på skolan var de långväga eleverna från Mellansverige. Fr. v. 

Elisabeth Åström, Finspång, Birgifta Swiden, Finspång, Ewa ösfet·gren, 
Tomeliila och Krisfina Wallin, Karlstad. 

På tisdagen startaden den lO:e l ut böcker och i.nk.varterade flickor
kursen på Skurups lanthushålls- na på elevhemmen. I dag startar 
skola sedan landshövding Netzen man med undervisningen. 
invigde skolan för några år se-
dan. Det är 34 flickor från i hu- l ELEVERNA 
vudsak Skåne som skall tillbringa Birgitta Andersson, Lomma, Inger 
våren på skolan och lära sig allt Bengtsson, Klagstorp, Gunilla Bergh, 
om lanthushåll. · Skurup, Helene Borg, Malmö, Bir-
Flicko:ma hade mycket svårt att gitta Ericsson och Lisbeth Ericsson, 

ta sig till skolan under dagen, då Fjelie, Wasti Eriksson, Staffanstorp, 
det blåste och snöade över bygden Diana Forsblad, Malmö, Anne-Char
men under eftermiddagens lopp an- lotte Gantoft, Malmö, Gunilla Grahn,

1 
lände de flesta. Rektor Elisabeth Anderslöv, Marie-Louise Hennings
Schartau hälsade dem väLkomna och son, Jämjöslätt, Kristina Larsson, 
efter gemensam middag gick man Oxie, Eva Johansson, Alstad, Moni
igenom hur skolan arbetar, delade ca Jönsson, Ystad, Eva Lindström, 

·------------------------
Malmö, Gunilla Löfvendahl, Löde
rup, Helen Malmgren, Klagstorp, Eva 

Susanne Svensson, Stigail,und, sjöng Martinsson, Ystad, Britt-Marie Nils
son, Rydsgård, Evy Nilsson, Genarp, 
Karin Olsson, "Genarp, Margaretha 
Persson, Oxie, Kerstin Rydje, Trelle
borg, Marta Schön, Malmö, Ulrica 
Sparre, Djursholm, Agneta Svensson, 
Alstad, Eva Trulsson, Staffanstorp, 
Elisabeth Åström, Finspång, Ewa ös
tergren, Tomelilla, Birgitta Swiden, 
Finspeng och Kristina Wallin, 
Karlstad. 

solo. 
Efter rorfr'iskn·ingail'na föl~de jul

:1-ekar lm-mg g-ranen och som avslut
nling delades ut gottepåsar och ju.l
tidnin-gar och tiU sist sjöngs psalmen 
Try>g.gaxe kan ingen va.ra. 

Specialkurs i maskinskötsel 



Ny ordförande i Börringe -CUF 

Avgående ordföranden Lars E. Jönsson överlämnar klubban till avde·lningens nye ordförande Lennart 
Jönsson medan vice ordf. Åke Möllergren, sekr. In ger Svensson, vice sekr. Ann-Chrislin Olsson och · 
kassören Bengt-Åke Nilsson är fö~sl all gratulera sin nye ledare. • 

Dörringe CUF avdelning har haft sitt årsmöte i Dörringe bygdegård under ordf.-skap av Lars-Erik 
Jönsson, Gärdslöv. Ur verksamhetsberättelsen framgick bl. a. att avdelningen haft 161 medlemmar och ar
rangerat tävlingar i ett flertal ämnen med sammanlagt 229 deltagare. Sparklubben har haft 104 medlemmar 
med en insättning av 19.901 kr. 

Till ny ordfö!"ande för år 1967 val- Pressreferent blev blivande seikr. med son, 2 pr. trivas tillsammans, delad 
des Lenn·art Jönsson, Kalthus. Till blivande v. sekr. som ersättare. Le- 3 pr. receptkännedom Gunhild Jö~-
övriga styrelseledamöter omvaldes darnöter i styrelserna för de olika i k.. ed' 3 bl 
Torsten Nilsson, Perstorpsdal, Agne- cp.avd. bleve för Börringe Henry son, pr. gam ann om, _P~· om
ta Andersson, Odelryd, Ingrid An- Svensson, Djurhagen, med Bengt E. sterarran·gemang, Ann-Chrustin Ols
dersson, Lemmeströ, och nyvaldes Hansson, Stävesjö, som ersättare. För son, 1 pr. receptkännedom, och blom
Sven-Ingvar Larsson, Slätteröd, Gärdslöv: Lars-Eri:k Jönsson, Gärds- sterarrangemang sömnadskännedom 
Christer Olsson, Gärdslöv, A:r:ne Nils- löv!. me1 Cl~es _Olsson, Gä_rdslöv s_om . ' . . ' 
son, Perstorpsdal, Eva-Kerstin Pers- ersattare. For onnaJ:P: Ntls I. Ntls- delad 2 pr. JOrden runt, Karm Wm
son, Brunnarna, och Anita Nilsson, son, önnarpsgården, med Torsten berg, 1 pr. ung ide, musikgissning, 
Stamgård. Till styrelseledamöter om- Nilsson, önnarp, som ersättare. Le- val i sikte trivas tillsammans kän-
valdes Lennart Lindberg, Hinruber- darnöter i de o1ika CKF-avdelning- d d ' N N ch dn d 
get, Rolf Alwen, Sillesjö, Monica An- arna blevo för Börringe Inger Svens- .~ amer 2 pr., _o- . u ~ pry a __ s
dersson, Odelryd, och nyvaldes Ka- son, Håkanstorp, med Eva-Kerstin somn., 3 pr. mUSikgiSsnmg, garnkan
rin Winherg, önnarp, samt Assar Persson, Brunnarna som ersätta.re. nedom Jan-Erik Nilsson l pr., bet
Ma~usson, Tellsjö. Som CUF avd.- L~damöter . .i de _olika RLF-avdel- gallrin~ Hans Sjöberg 2 pr. Islands-
reVISorer omvaldes Sven Svensson, rungarna for Borrmge : Sven Svens- .. ' . . . 
Svedala, och Per-Ake Sjöström, Agg- son, Svedala, med Lennart Jönsson, kannedom, och muSikgiSSrun.g, Tors
BrP, samt ti1l deras ersättare Nils I. Kalthus som ersättare, för Gärds- ten Nilsson, 3 pr. CY'keltävling delad 
Nilsson, önnaJ:Psgården, och Bengt- löv: Claes Olsson, Gärdslöv, med Len- 3 pr i musi.k.g1ssning Ulla JölliSSon 
Ake Nilsson, Esl~v. Till ledam~t i nart Olsson ... Te_!(elmossen som er~ät- 1 pr.'' trivas tillsammans, 2 pr. i blom~ 
kretsstyrelsel?- utsags Lennart Jons- tare, samt for onnarp: Torsten Ntls- sterarrangemang, betgallring, delad 2 
s~n, med bli.v.ande v. ordf. som er- son, Perstorpsdal, med Har:?-Ake pr. val i sikte 3 pr., prydnadssöm, 
sattare. Att Jamte ordf. repr. avdel- Bengtsson, i;)nnarp som ersattare. Eva-Kerstin Persson 1 pr. Island 

" ningen i .. disU:~tet vald~s Christer Valkretsombud blev Lennart Jön~- 3 pr. trivas ti1lsamm:ms, del~d 3 pr.: 
, Olsson, Gardslov, Arne Ntlsson., Pers- son, Kalthus, Bengt E. Hansson, Stä- receptkännedom No-Nu Marianne 
to!:'psd~l, Ann-Christin. O.lsson, vesjö, och Torsten Nilssor:! Pe~~torps- Nilsson, 1 pr. ;' prydna&söm, 2 pr. 
Gardslov, och Eva-Kerstm Persson, dal, med Claes Olsson, Gardslov, och receptkännedom 3 pr trivas tillsam
Brunnarna, samt till deras ersättare Lars-Erik Jönsson, Gärdslöv, som er- mans Kerstin SvelliSS~n 1 pr. i mu-
Torsten Nilsson, Perstorpsdal, Sven- sättare. Fanbärare bleve Marianne- <Jkkfumedom ' 
Ingvar Larsson, Slätteröd, IngridAn- och Bengt-Ake Nilsson, Esl{iv med!-=----·-----------'-' 
dersson, Lemmeströ, och Agneta An- Anna-Maj Hansson, önnarp och ! 
dersson, Odelryd. Att jämte ordf. Lars-Erik Jönsson, Gärdslöv som er- 1 

repr. av·d. i kretsen valdes Torsten sättare. Representant i kretsens val-
Nilsson, Perstorpsdal, Ingrid Anders- beredningsnämnd blev Bengt E. 
son, Lemmeströ, Agneta Andersson, Hansson, Stävesjö, med Claes Ols-
Odelryd, Sven-Ingvar Larsson, S1ät- son, Gärdslöv som ersättare. Vi Unga 
teröd, Jan-Erik Nilsson, Perstorpsdal, ledare blevo Assar Magnusson, Tell-
Lennart Lindberg, Hindberget, och sjö och Agneta Andersson, Odelryd. 
Anita Nilsson, Stamgård. Deras ersät- Ordf . . avtackade de avgående styrel-
tare blevo Christer Olsson, Gärdslöv, seledamöterna för deras arbete i av-
Arne Nilsson, Perstorpsdal, Karin delningen där bl. a. den avgående 

lwinberg, önnarp, Eva-Kerstin Pers- kassören Bengt-Ake Nilsson, varit 
son, Brunnarna, och Per Edmd kassör i 10 år, och avslutade mötet 
Larsson, Gisholmen. Politisk koml:ifit- samt överlämnade klubban till den PRISUTDELNING 
te blev Bengt E. Hansson, Stävesjö, nyvalde ordf. som framförde avd. Prisutdelning förrättades enl. föl-

1Ake Möllergren, ö, SvenstoJ:P, och tack till den avg. ordf. jande: Rolf Trulsson l pris ~ykel-
Lars-Erik Jönsson, Gäräslöv, med tävling: Kända damer:. 2 pr. 1 vems 
Lars-Erik Jönsson, som informations- är rösten: Lenna.rt Lmdberg, l pr.

1 ledare. Kontaktmän blevo Torsten vems är rösten, och idrott, delad_2 pr. 
Nil.s.son, Perstorpsdal, Bengt E. Hans- jorden runt, 3 pr. No-~u-semorer,-

""1 son, Stävesjö, Per-Ake Sjöström, Ingrid Andersson, ~- pr. Jorden runt; 
Ag~arP, Lars-Erik Jönsson, Gärds- (' Arne Nilsson 1 pr. No-Nu, 2 pr. 1 

ltiv, Christer Olsson, Gärdslöv, och 5 
1 

,jl f/ • CY'keltävling, delad 2 pr. kända damer 
Lennart Jönsson, Kalthus. Program- VI samt val i sikte. Sven-Ingvar Lars-
råd blev Arne Nilsson, Perstorpsdal, b 'Y son, 2 pr. idrott: Assar Magnusson, 
Ingrid Andersson, Lemmeströ, och l 3 pr. idrott: Rolf Jönsson, l pr. No-
Agneta Andersson, Oderyd med Ar- / ;)._ Nu Juniorer Inger Svensson, 2 pr. 
ne Nilsson som ledare. Till tävlings- tri~as tills~ans, garrukännedom, 
ledare omvaldes Torsten Nilsson, jsömnadskännedom, val i sikte, 3 pr. 
Perstorpsdal, och Ulla-Britt Jönsson, l kända damer betgallring, delad 3 pr. 
Gärdslöv, samt till deras ersättare i musikgissning Inger Nilsson, delad 
Jan-Erik Nilsson, Perstorpsdal, oc;:h 1 pr. i sömnadak-ännedom, Lennart 
~nger Svensson, Håkansto!P· Till Jönsson, 2 · pr. i mus~gissn~.g ~~h 
ttkottsledare ~t bordtenniSledare ~ ~ .11 llJlkl bbsl da omvaldes No-Nu sen. delad 2 pr. 1 vems ar ros: 
va1des Arne Ntlsson, Perstorpsdal, Tt sp :u e re ed Ohrls- ten Kerstin Nilsson delad 2 pr. 1 
me~ Christer OJ.s.son, Gärdslöv, som Sven0~~enssoGr:! dsSvl~ala, m e sa .. ttare. s~adskännedom, Apeta• Anders-
ersattare. ' ter ....,on. ar ov som r 

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



- Torsdagen den 12 januari 1967 

Engelska jordbruhsjournalister 

på besö,k hos Slöör i Skurup .. 
Skurups köping och Skurupsver

ken gästades på onsdagen av celebra 
gäster. Det var ett tiotal journalis
ter från de ledande engelska jord
brukstidningarna som var gäster hos 
Slöör-maskiner. 

Slöör i Sverige kommer från och 
med i.år att satsa mycket på för
s:1ljn.ing aN sina maskiner i En.g
lanid. De slopade importtullarna in
om EFTA är dock en av orsakerna 
till att man börjar först i år, då 
dessa helt slopades vid nyåret 

JotLrnJalistgruppen tittade under 
dagen på gjuteri, verkstäder och de 
färdiga maskinerna och var mycket 
intresserade av bl. a. de nya såma
skinerna HS och HSV. HSV ses som 
en exklusiv OO.maskin i England och 
lwmmer säkert att vinna gehör på 
·den engelska marknaden. 

lYfan diskuterade också jordbruks- · 
maskinerna framtid och lrom fram 
till att man i båda länderna har 
mycket svårt att sia om utveck
ling.en. På eftermiddagen, efter 
lunch på Svaneholrn.s slott, besökte 
man örtofta där baron Bennet tog 
emot. På kvällen bjöd Slöör på en 
äkta skånsk gästgivarmiddag i Staf
fanstorps gästis. 

Värdar under Sverige-besöket var 
avdelningschef Björn Bjöl1kholm, 
Stockholm, lantmästare Lars Söder-

De engelska journalisterna med sina värdar studerar bäck, Stockholm, konstruktionschef 

d~n nya HSV-såmaskinen på Skurups-verken i Skurup. Bror Gustavsson, Skurup, och ingen-

J.......===========================~"""
"~jör SUl'lie Haker, Skurup. 

Åven Skurups bågskyttar 

drar sig ur seriespelet 
( 

Skurups bågskyttars första träningskväll för säsongen. Fr v hjälps Arne 

Vahlberg, Jan-Ingvar Blomdahl och Arne Ljungqvist åt att dra ut sä

songens första pil. 

Liksom exempelvis Gripen i Malmö har Skurups ' bågskyteklubb i 

å1· måhända för rätt lång tid framåt slopat sitt deltagande i serietäv

lingarna. Man menar att det särskilt för en klubb med toppskyttar som 

Skurup blir för många kollisioner mellan serieskjutningen och de indi

viduella tävlingarna. Med andra ord får de bästa skyttarna offra sig 

för mycket i många gånger rätt betydelselösa seriematcher när de i 

stället skulle kunna skära rosor i större sammanhang. 

Skurups bågskytteklubb har nu 
återupptagit träningen efter vil)ter
uppehallet. Sju skyttar är för stunden 
i aktion mot dubbelt så många under 
den hittills bästa perioden i klubbens 
historia. Men svenske mästaren 1963 
och 1964 Arne Ljungqvist vill dock 
inte tyda detta som att bågskyttein
tresset skulle vara på retur i Skurup, 
det är en tillfällig tillbakagång utan 
egentliga orsaker. 

Aven i år blir det ett u t byte mellan 
bågskyttar från östtyska Leipzig och 
Skurup, så att östtyskarna kommer 
till Sverige och skurupsbågskyttarna 

en andra gång gästar Leipzig. 
Skurup som två gånger har vunnit 

bågskytteettan föll i fjor annars ner 
i division II, men det är alltså inte 
degraderingen som har föranlett ut
trädet från seriespelet. 

Många tre v liga tävlingar väntar som 
vanligt landets bågskyttar under sä
songen. Här programmet: 15/ 5: tusen
poängstävlingen i Klippan, 11/ 6: DM 
i tavelskytte, 8-9/7: SM i tavelskytte 
i Ronneby, juli månad: VM i Hol
land, 5-6/ 8: junior-SM, 27/ 8: DM i 
jakt- och fältskytte, 2-3/ 9: SM i dito 
för märkesskyttar, 23-24/9: SM i dito 
för instinktionsskyttar, 1/ 10: Skåne
Blekinge i jakt- och fältskyttekamp . 



--------•• Lördagen den 14 januari 1967 

Skurups-Arne siktar på VM 

Arne Ljungkvist har sikfel inslälll på VM i Holland i sommar. 

Arne Ljungkvist har länge varit l samman, ställer man inte upp i se-~ ~verige. H~ns ch~nse;r _att. vinna i år 

ett känt namn inom bå"skytte. Han riesammanhang l år. ar doc~ mmdre an tidigaie, men e.n 
b ord<!nthg match skall han ge amerl-

hat under årens lopp deltagit i flera Nu kan således Arne helt ägna sig kanerna. Den 21 aug. går DM i jakt

stora tävlingar och vunnit många åt stortävlingarna. Säsongen börjar och fältskytte och den 2-3 september 

fina priser. Naturligtvis satsar Arne för hans del redan den 15 maj med gäller det SM. Dessa tävlingar avgö

mycket hårt på nästa säsong, även en _HlO?-poängstävli~.g i_ Klippan. Den res i Vctl3;nda .. L~dskapsmatc~en j 

om hans hemmalag-Skunps bågskyt- 11 JUru skall han forsoka v1nna DM Skåne-Blekmge 1 Jakt- och falt

teklubb beslutat dra sig 'ur seriespe- i ta:relskytte och. den 8-9 juli går skyt~~ _den l o.ktober får _bli si~ta 
. SM 1 tavelskytte 1 Ronneby. Samma stortavlingen for Arne LJungkvist 

let. Laget åkte .ut ~r ~Iv. l och slml: månad är det också dags för VM- 1967. Skall vi tippa att han plockar 

le ha äterfunmts l d1v. Il, men da tävlingarna i Holland, där Arne är hem allt, eller blir amerikanerna för 

det visat sig svårt att hålla laget så gott som självklar att representera svåra i Hollandstä.vlingarna? 



• anser nz om. • 
K u r t H o l m, stationsmästare: 

- Poliserna ska vara beväpnade, 
men man måste också ge dem 
större befogenheter att skjuta. 
Jag har själv bott hos en polis, 
som många nätter fick ge sig 
ut ensam för att söka efter brotts

lingar. Han hade inte mycket 
skydd i sitt arbete. Nu arbetar 
han för övrigt i Handen, just 

där de senaste polismorden sked

de. 

Det fruktansvärda dramlit i H anden natten till 
måndagen denna vecka ,m två polismän och en 
nattvalet kallblodigt mördades av några tjuvar och 
i någon mån torsdagens händelse i Hälsingborg, 
där en 15-årig vettvilling öppnade eld med kpist 
mot poliser och civila, har åter satt fart på diskus
sionen om polisens beväpning och polismans befo-

genhet att göra bruk av sitt vapen. Den lojale med
borgaren i vårt land har säkerligen all förståelse 
för de krav på både bättre beväpning och · bättre 
skydd, som efter detta kan komma från polisens 
sida. 

Gunnar Wallin, 
herde: Efter de rysliga 

ser, som utspelats den 

tiden, anser j ag det vara vår 
skyldighet att skaffa våra polis-

l enkätserien "Vad anser ni ..• " har Skånska 
Dagbladet i dag frågat fem personer i Skurup, vad 
de anser om polisens beväpning och rätt att göra 
bruk av vapen. Svaren blev entydiga. 

män ett gott skydd. I det skyd

det itlgår naturligtvis också att 

att de verkligen kan försvara sig 

mot dagens alltmer kallhamrade 

brottslingar. 

\ 

Bok an der, 
rektör: - Naturligtvis ska poli
serna vara beväpnade. Vilken 

form av beväpning de ska ha 

vill jag dock inte uttala mig om. 

Det får bli myndigheternas sak 

att avgöra. Tårgasbomber och ra

diosändare förefaller mig dock 

vara ett skydd, som skulle kunna 

hjälpa dem i åtskilliga kritiska 

och besvärliga situationer. 

Claes K n u t son, auktions
förrättare och boutredningsman i 

Slimminge: - Den beväpning 

polisen har är bra. Men ge. dock 

poliserna betydligt större befo
genheter att använda sina va-

pen. Större befogenheter inger 

ökad respekt och därmed också 

större säkerhet. De senaste hän
delserna säger mig, att en änd-

ring måste komma till stånd. 

G ö s t a B l o m, polisassistent: 

- Någon förbättring måste ske. 
Det är klart att många i vår kår 

är missbelåtna med det skydd vi 

har i dag. Men hur skyddet ska · 

vara i fortsättningen är svårt att 

säga. Vid speciella uppdrag, lik

nande det poliserna- i Handen 
fick, vore en skottsäker väst bra, 
liksom de små radioapparaterna. 

Nu kunde de inte skaffa hjälp. 



56 folkdansare 
i Skurups CUF 

De ledande i skurupsorlens CUF-avdelning: progr-led. Marianna 
Persson, sekr. Anita Persson, ordföranden Torsten Nilsson 'och kas

söre·n Svea Rydälv. 

skurupsortens CUF -avdelning höll på söndagen sitt ordinarie årsmöte 
på Slmrups hotell med drygt lO-talet medlemmar. Av verksamhetsbe• 
rättelsen framgick att styrelsen hållit 5 sammanträden under året, 
medlemsantalet minskat med 13 och vid senaste årssldftet utgjorde 160 
styck. 5 tävlingar har hållits i avdelningen under året. I folkdansla
get har inte mindre än 56 medlemmar medverkat på 7 uppvisningar. 
Avdelningen har också egen dansmusikorkester, en akti vsparklubbs
verksamhet, idrottsverksamhet och studiecirklarnas antal i avdelningen 
under året har varit 5 styck. 

Till ordförande omvaldes Torsten 1 Persson, Olle Nilsson och Börje 
Nilsson med Bo Persson som per- Larsson. 
sonlig suppleant. övriga i styrelsen Kontaktmännen blev· Gert Mår
blev Sven-Erik Olsson, Claes Mår- tensson Harrieth Olss~n Ros-Marie 
tensson, Lars-Erik Nilsson och Ethel Jönsson' Kerstin Mån;son Bertil 

1

1 Persson. De tre sistnämnda är ny- Sövgren', Lars-Erik Nilsso~, Ture 
valda. Svensson och Jan-Olof Olsson. 

öVRIGA VAL Till kretsoJ?bud valde,s C.-G. A~-
• o dersson, Aruta Persson, Lars-Enk 

styrelsesuppleanter: Kerstm Ma~- Nilsson, Claes Mårtensson, S.-E. 
l son, Bengt Månsson och Arne Nrls- Nilsson Arne Nilsson och Marianne 
son. Persson'. Till ledamöter i CP:s sty-

Revisorer: Olle Nilsson och Bengt- relse valdes för Skurup Börje Lars
Harald Hansson med Börje Larsson son~ för Svenstorp Olle Nilsson, för 
och Gert Månsson som suppleanter. v. Vemmenhög Tore Hansson och för 

Politiska kommitten, består av H. Hassle-Bösarp valdes Bror Svensson. 
- Till ledamot i CKF:s styrelse val
des Ethel Persson med Kerstin Ols
son som suppleant. 

t;' 

KOMMUNKRETSOMBUD 
Till kommunkretsombud valdes: 

Ordföranden, S.-E. Olsson, Börje 
Larsson, Gert Mårtensson, B.-H. 
Hansson, H. Persson. och Bror Svens
son. Till ombud vid kandidatnomine
ringarna valdes ordföranden, B.-H. 
Hansson, Börje Larsson, Olle Nilsson 
och H. Persson. Till ny ledare för 
progra,mrådet valdes Marianne Pers
son. Tävlingsnämnden fick följande 
utseende: Harrieth Olsson Cledare), 
S.-E. Olsson, C.-G. Andersson, Claes 
Mårtensson och Ethel Persson. 

Till studieledare och vice ordfö-
' rande valdes S.-E: Olsson, L.-E. Nils
son blev sparklubbsledare och Anita 
Persson pressreferent. Till Vi Unga
ledare valdes Olle Nilsson och Inger 
Andersson. Till ledamöter i RLF:s 
styrelse valdes fö1' Skurup Eskil 
Persson, för Svenstorp Olle Nilsson 
och för Västra Vemmenhög Jan-Olof 
Olsson. 

Idrottsnämnden fick följande sam
mansättning: Börje Larsson, Gert 

1 Mårtensson, Carl-Gustav Andersson, 
Arne' Nilsson och Bror Svensson. 

Till . allsångsledare valdes Anita .. 
Perssop . .och såsom ledamot i kretsens 
valberedning valdes Ethel Persson. 

Stor seniorscoutdag 
i Skurup på söndagen 

Fr. v. Birgilla Olsson, Rydsgård, Bengt Roth, Rydsgård, Hanna Karin 
Rasmusson, Tånebro, samt Viveca Nilsson, Lund. 

Den kommande verksamheten inom seniorscouting i södra Malmö
hus läns diskuterades fram vid en seniorscoutträff i Skurup på sön
dagen, dit ett 60-tal scouter från stora delar av distriktet hade infun
nit sig. Förhandlingarna leddes av seniorscoutrådets vice ordförande 
Karin Anderhof från Malmö. ' 

De olika kårema ' hade sänt två l marläger i Alm<i 1967, samt ge kritik 
representanter var till träffen för att över de program som under senaste 
diskutera fram en verksamhetsplan l året framförts i distriktet. 
för 1967, välja ett arbetsutskott i dis- Efter förhandlingarna följde en 
triktsrådet, diskutera scouting i na- lättare form av samvaro i form av 
turen idag och i morgon, ett som- dans och underhållning. 

" 

9 



r Scoutträff på Pilevallen 

Skurti.psscouternas trivsamma lokaler i Pilevallen var på söndagen träffpunkten för södra Skånes s.enior

scouter. Inte mindre än ett sjuttiotal scouter mötte upp. På dagordningen stod val av representanter till rådet. 

Efter förhandlingarna åt man korv och potatismos och dansade därefter till tonerlUt av en bandspelare. På 

bilden ses dagens hövding Karin Anders hov, Malmö, Bengt Roth, Rydsgård, Maivi Borg, Vellinge, och Anders 

Gudmundsson, Malmö • 

.. 

T ·zz· Sven, Eva och Gunilla, son och döttrar till G1·eta och Jan Blomdahl 

rl lngarna Skurup, fyllde ett år för n tid sedan. Med anledning av den händel

sen k1·yper de ikapp och får som lön för prestationerna bli 1967 års första "veckans ungar" 

i y A. {Foto: Sernert Skurup) 



Pris efter prestation 
Ny Scån-giv på "Svinadan" 

Intresset för svinuppfödning på 

Söderslätt är det lng·et fel på. Det

ta besannades vid en infonnati

onsdag på Skurups Lantbrukssko

la på måndagen arrangerad av 

Sean. Inte mindre än 300 svinin
tresserade jordbrukare och ung
domar hade sökt sig till skolan för 
att höra Seans syn på den kom
mande utvecklingen inom svin
produktionen. Rektor Gunnar 

l Knutsson hälsade deltagama väl
komna till skolan och till ordfö
rande för dagen valdes nämnde
man Teodor M{jrtensson i Svens
torp. Det är den 13:de informati
onsdagen av detta slag som arran
geras· på skolan, sade rektor 
Knutsson, och vi hade räknat med 
drygt 100-talet intresserade. Nu 
sättes i stället skolans resurser på 
prov, men jag hoppas att köket 
ändå ska kunna bjuda samtliga på 
en kopp kaffe. 

Han överläiiliilB.de så ordet till ag- Från "svinada'n" på Skurups lantbruksskola: fr. v. 
ronom Helmer Petersson från Sean, .. . lb 
som under en dryg timma b:):forme- Hemborg, Jantmast. Olle Encsson, SLC, agr. A, in 
rade om marknadsläget för kött och - och agr. Helmer Pettersson. 

lanlmäsl. Bonde 
Jönsson, Skurup, 

fläsk. Han började med att tala om · -~-----~------~ 

altJt slakten av. kor under 1966 ökats lankalven håller på att ·slå ut göd-
med 15 %, ungnöten hade ökat med kalven. 
och svinslakten hade ökat 3-4 %. 
14-15 %, kalvslakten var oförändrad DE NYA LEVERANsAVTALEN 
Koslakten är dock inte så hög i Skå- Agronom Petersson var så inne på 
ne som i övriga delar av 1andet, sa- de nya leveransavtalen, som skall 
de han, beroende på att vi började tillämpas för Scanmedlemmarna. De 

nedslaktning något tidigare än öv- innebär att man tceknar sig för en IL-'J.Ll-.ll--.l.l~~ •• ~l\!·-!lll. i Klosterkyrkan 
riga landet. Under november månad årsleverans av grisar som skall fyl- ~-

var det en Z1-procentlig slaMökning la vissa krav. Mer än 50 % av de onsdagen den 18 januari kl. 19.30. 
för ~?-ela landet. .Orsake.I?- till den j levererade svinen skall ligga i ~en 
kraftiga nedslaktnmgen ar svår att nya extra prima klassen eller vaga \ Medv. Olle Nilsson, orgel. J 

finna. Den utannonserade köttreali- under 65 5 kilo. Man skall också för- '---::::~===========:::::""':._ 
sationen bidrar säkert till att jord- söka få 'leverantörerna att leverera -
brukarna vill sälja medan de får nå- svin veckovis och premierar detta 
got för s~tt kött. Exportöverskottet med ett högre pris på fläsket. Några 
under 1966 var därför mycket högt åhörare knorrade något över de nya 
på kött. Inte mindre än 22,5 milj ki- klassbestämmelserna, men i stort 
lo kött fick vi sälja eller frysa ned sett var man belåten med Seans nya 
till nackdel för producenterna. giv. Den innebär ju i praktiken, att l 
Fläskexporten brukar ju vara hög de som kan åstadkomma bättre fläsk 
och det var den även under 1966. och sända det till slakteriet på be
Drywt; 33 milj. kilo exporterades. I stämda tider får bättre betalt. Efter 
början av 1970-talet kommer vi dock agronom Peterssons anförande bjöds 
med den utveckling köttproduktio- deltagarna på kaffe och sedan fort
nen har i dag, att vara tvungr~a att satte diskussionerna till lånwt; fram 
importera kött, då konsurnsionen är på kvällen. Ett flertal talare var up
bastant medan köttpr!lduktionen pe och ställde frågor, fick dem be
minskar kraftigt de när!haste åren. svarats var alla nöjda med en gi
Hur det inverkar på mjölkproduk- svarade och när sista frågan be-
tionen återser att se. vande "svinadag". 

Mer-tex 
MIRAKEL 

A 
börjar i morgon kl. 9 

PRISUTVECKLINGEN ~--~==~--_iL-----------

Prisutvecklingen på köttet har va- 1 
rierat något. I början av året låg vi 
under 1965 års priser, medan vi un
der senare hälften gått över och nu 
ligger strax under prisgränsen. 
Fläsk.et har hela tiden legat över 
1965 års noteringar och var vid jul 
uppe vid över prisgränsen. Smågris
noteringarna släpar efter fläskpriset 
och nådde en topp i augusti med 7:-
1 dag är priset 6: - per kilo. 

FR~TUDSUTSIKTER 

Hur det kommer att se ut det när
maste halvåret är svårt att sia om. 
Under januari har en nedgång av 
konsumtion skett, vilket är helt na-

1 turligt. Folk vill ha :p.ågonting annat 
än fläsk nu när de ätit fet julmat. 
Fläskproduktionen kommer dock att 
öka och givetvis också konsumtionen 
till våren. Priserna kan vi inte sia 
om ännu, då statsmakterna, handels
utbytet mellan de nordiska länderna 
mul- och klövsjukan i Danmark och 
andi-a faktorer kommer att inverka. 
För lamm- och fårkött kan man sä
ga att efterfrågan ökat nååot, mel- Il 



t 17 januari 1967 

Bibliotek och salong_ 
Nyheter på Svaneholm 

På Svaneholms slott håller man nu 
på med att färdigsUil!a. tvd nva av
delningar inom museet. Det är in
tendent Erik Mdrtensson och vakt
mästaren Nils Hvlten som under en · 
dryg veckll8 tid arbetat med att iord
ningsUilla ett bibliotek, som en gdng 
tillhörde friherre Augustin Ehren
värd. Många av banden såldes vid 
den sista auktionen 1935, men i stort . 
sett återfinns de flesta böckerna på 
slottet. De flesta verken är skönlit
teratur med många originalupplagor 
från 1880- och 1890-talen. Skånsk 
och dansk litteratur finns det gott 
om i de vackert inbundna skinn
banden. En ny salong med grevin
nan Eva Ehrensvärds möbler har 
ocksit iordningställts och plockats 
fram från vindsutrymmena. Salongen 
ligger pit tredje vltningen mot norr 
med vacker utsikt över Svaneholms
sjön. Möblerna är mest i 1890-tals-

1 stil. Den tredje avdelningen som 
skall handla om bygdens utveckling 

j är ännu inte påbörjad. Det kommer 

l~ 

i stort sett mest att bli bilder från 
Skurups köping och dess 'historia, 
som skall hänga trappuppgdngens 
tredje avdelning. 

Intendent Eric Mårtensson på Svaneholms slott förevisar det nya biblioteke.t som tidigare legat ned

packat i låd or på vinden. 



Onsdagen den 18 januari 1967 

STÖRSTA AUKTIONEN HOS SCAN: 
Jennyhills besättning under klubban 

- Av ROLF JOHNZON -

Hela mjölkkobesättningen på Jennyhills gård kommer att 
gå under klubban den 15 februari. Ägaren, direktör ·Inge 
Th~ander i Vellinge, skall inom två år upphöra med sitt 
arrende på gården och säljer däfför ut djuren nu j, vår. 
Inte mindre än 118 djur skall säljas. Auktionsförrättare blir 
Seans livdjursavdelning och auktionen äger rum i Kävlinge
hallarna. SkD har besökt Jennyhills gård och fiffat på de 
djur som skall säljas. Det är prima SLB-djur med hög av
kastning. Medeltalet på de 118 djuren för den senaste tre
årsperioden ligger på 207 kilo smörfett, med toppko på 
374 kilo. 

Seans största livdjursawktion från maren har djuren fått gå ute till, samma gård äger rum den 15 iiebru- sammans med tjurarna och beteckari i Kävlingehallen. Man kommer ningen har skett där. T v-å månader ·då att sälja hela JennyhiUs besätt- efter att man Släppt ut dguren har ning av mjöLkkor utaruför Ystad som 1 man gjort en dräktighetsundersökbestår av inte mindr€ än 118 kor. ning som slagit nästan 100-rprooentigt Ägaren, dir. Inge Theander från V el- l ut. Så skedde även i våras och därlinge, har sedan 7 år till!baka drivit l ~ör är samtliga 11$ djur nu högupp en fin stam av djur, men skall l dräktiga. Några har redan kalvat. 

l 
inom de närmaste år.en wpphöra med Elitkon i besättningen iir 13()3 Tora lantbruket och vill därför redan nu som under 1965 hade en aVkastning göra sig av med mjölkkorna för att av 374 kilo smörfett. Hon har ock-

l 
under .sista tiden he'lt ägna sig åt så goda förfäder. Både hennes mor att snygga up,p på f!ården. Han har och mormor var elitkor med höga dock kvar drygt 200 köttdjur, som siffror. 
får gå över SO'l1".JII1aren. 

Dir. Inge Theander, som egentli- TRAKIGT ATT 
gen är järnvaruhandlare i Vellinge IAi'INA J()RO.BRUKEI' 

- -

och Skurup, har ·sedan 1958 arrende- Natu11ligtvis känns det litet vemorat Jennyhill gård, och bedrivit en digt att lämna sin trevligaste hobmycket effektiv mjölk- och köttpro- by säger dir. Theander.' Lantbruk duktion. Han började med att köpa h~ varit mitt stora intresse vid siin en mängd· fcrstklassig~ djur .. På dan av järnaffären, sedan Jag börg~rrlar ~om sålde u t av sma !J:2satt- jade sälja lantbilUksmaskiner. Arren-~ngar . Många. av h~ns ko~. 1 .dag det är dock snart l.lte och då jag 
· . ar avk,:m-oor till de fma besatt;ung- inte vet om jag får fortsätta är det 

ar.na . .\'a ?L . ~:. -r:oster_up, ~k1lden, bäst att göra sig av, med mjölkkor- Dir. Inge Theandar med ett av de vackra djuren på Jennyhill. , 'I'orshog 1 Fjardm!(Slov, ÖJa gård na nu och sedan successi·vt a>VVecJt-s~t Traneholm. _Djur~n har sedan la även köttdjuren. Redan i höst l kommer jag dook inte att ha några betesmarkerna. Denna får jag för- le kunna bli alltför dyrbart att sätta . foradlats genom fma tJurar. upphör mitt arrende av Fre<kiks- djur, utan då skall mitt fdlk få göra söka sä:lja nu eller skrota ned den. sig på. ·' . Tjuren Progresso är impor~erad !l.r ber.gs gård, där jag arrenderar hus rent efter os:s och stäila i ordning Min tanke är nog ändå att någon SklD återutommer senare med en 

l 
Holland och tjuren Hitana har han och stallar samt betesma11Jter. Dessa allt som det var när jag övertog gång försöka köpa mig en egen gård. utförligare redl>gtÖrelse över den fi-själv fött upp. Bä:d.a har lämnat bra djur kommer i vinter att få gå här l' arrendet. Jag har oC'kså investerat Var den skall ligga har inte så stor b "tt . skall gå avkomma med ett genomsnittsvärde på Jennyhill i stället för de mjölk- stora summor i en modern och ef- betydelse. Söderslätt är dock så då- na esa rungen som lliU un; 1 
långt över 200 filO smörfett. På som- kor jag har __ här nu. Sista vintern fektiv mjöl!kningsanläggning ute på ligt dränerat att detta Ollll'åde skul- der klubban. 
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Nyinflyttade i Sk urup trivs bra 
men tycker att hyran är för hög 

I går redogjorde vi för hur det är att flytta till villa 

i Höllviksnäs. I dag skall vi berätta om hur det är att 

flytta in i ett nytt flerfamiljshus i Skurup, i det här 

fallet stiftelsen Skurupshems nybygge vid Rundelsgatan 

där s.iu trerumslägenheter och lika många enrummare 

har inretts så att enrummarna ligger i en souterrain

våning åt söder med husets gemensamma förrådsut

rymmen bakom och trerummarna ligger genomlöpan

de i ett andr;:t plan. 

På så sätt har alla lägeribeter fått slukas av kostnaderna för barnpass

egen ingång, vilket mycket uppskat- ning. 

tas, trerummarna i fasaden åt norr, 
enrummarna via gavlarna. Trapphus 

har man sluppit ifrån vilket har för
billigat uppförandekostnaderna. För 

trerummaren, 74 kvm, ligger månads

hyran för stunden på 397 kr. Enrum

maren, 48 kvm, kostar 277 kr i måna

den. I båda nämnda kostnader ingår 
bränslet. Dock d rall bas lägenheterna 

nu av den tioprocentiga hyreshöj

ningen. 

BYGGER SNART VILLA 

Lasternaskinföraren på Lars-Auto, 
Gert Hallström, med makan Gun-

l Britt och dottern Carina, 10 måna

der, kommer närmast från Borrby. 
Innan familjen nu fick lägenhet i 

Skurup bilade Gert Hallström ett års 
tid mellan Borrby och Skurup. I sin 

nya lägenhet finner familjen hyran 
väl hög och menar att det kan vara 

lika bra att bygga egen villa så fort 

som möjligt. Annars trivs de utmärkt 

i den nya lägenheten särsldlt med 
det rymliga och välrustade !<Öket och 

med den stora balkongen och dess fi-

U:OMMER SOPTUNNOR 
ATT LUU:TA'! 

Lägenhet i Skurup fick också kon

torist Douglas. Sterner på Skurups

verken med familj, makan Gun samt 
söherna Alf och Rolf, 2 år respekti~ 
1/2 år. Sterner fick jobb i Skurup i 

september och kunde redan två må

nader senare flytta in i ny lägenhet 

där. Den bästa lägenhet de har haft 
hittills, menar fru Gun. Visserligen 

hyrde de en fyra i Nässjö men tre 

av rummen var mycket små. En lä

genhet som de inte hade råd att hålla, 

månadshyra 400 kr. 
Vad fru Sterner liksom hennes 

grannar mest fruktar är att soptun

norna, placerade upp till utetrap

pan, ska börja lukta sommartid. För 

att barnen ska vara trygga utomhus 

fordras att den stora dammen bak
om husen läggs igen eller inhägnas. 

Familjen Sterner disponerar lägen
heten med vardagsrum, sovrum och 

barnkammare. 

na utsil<t. Lägenheten disponeras med 1 FöR TUNGT BÄRA VED 

ett sovrum, ett vardagsrum samt ett Till en av enrummarna har Bengt 

finrum som på gammaldagsvis an- och Betty Skånberg, båda sjukpen 

vänds bara när det kom1per gäster. sionärer, flyttat. Hr Skånberg arbe

Mindre tilltalande finner fru Hall- tade ända till för fyra år sedan på 

ström att det varken inne eller ute Bröderna Anderssons gjuteri. Fru 

finns utrymmen att ställa barnvag- Skånberg har arbetat på bl a Akva

nen, inte heller att ställa en cykel el- rex. Sen båda blev sjukpensionärer 

ler sparkstötting under tak. fann de det för slitsamt med den 

Sina 11 års utbildning som affärs- omoderna tvårumslägenhet vid Sva

biträde tänker· fru Hallström att neholmsvägen där de hade bott i 30 

fortast börja utnyttja igen, nya Do- år. De orkade inte dagligen bära upp 

mus i Skurup kan väl behöva mer ved från källaren till värmepannan. 

folk? Hon tänker arbeta halvdags så Och hyran här gick upp till nära 

att inte för mycket av förtjänsten 200 kronor: 

l 

Det rymliga och välutrustade köket prisas av fruarna Gun-Britt Han

ström (t v) och Gun Sterner vilka samtidigt ocksd presenterar sina tel

ningar, Carina Hanström samt Alf och Rolf Sterner. 

enrummaren saknar familjen 

Skånberg en egen sängkammare, nu 

har de sina bäddar i köket. Mest i 

den nya lägenheten prisas de sanitära 

anordningarna, badrum har de aldrig 

haft förr. 

FRAN SEXA 

I R~INGSHUS 

börjad& få värk fann hon det alltför 

tungrott att bo kvar i hus "långt 
ute på b ysta n", i det här fallet V 

Vemmenhög, där de annars hade bott 

på Tingsbacken sedan 1939. Till Skur-· 

up kom familjen i september 1965 och 

hyrde en sexrummare i ett rivnings

hus tills det nu blev det tvära men 
lyckosamma tvärkastet till en topp
modern enrummare. 

Sjuka båda är också makarna Bror Men hyran finner familjen Larsson 

och Maria Larsson som hyr en annan liksom alla grannar i nybygget allt

av enrummarna. När fru Larsson för hög. 
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SLS-CIRI(EL I V ARMLÖSA· 
syr utan mönster 

En nligot ovanlig m('1n mycket 
trevlig form av studiecirkel bedri
ver nligra damer i Rydsgtlrds kom
mun, utanför Skurup. Det är sju 
CKF-are som i SLS' regi läser 
konstsömnad med fria sömnads
sätt. Ledare för cirkeln är fru 
Maria Sandqvist · i Varmlösa, som 
för ndgot d1· sedan utbildades till 
handledare pli en kurs i Onnestad. 
Pd kursen flir damerna själva hitta 
pli mönstm· och använda sin fan
tasi föl· att skapa vackra dukar, 
kuddar och löpare. Risken att man 
skall fd samma mönstm· i hela 
kursen är därmed helt utesluten. 

Iden till cirkeln kommer från fru 
Sandqvist. Redan förra året starta
de en grupp CKF-are och lärde sig 
grunderna i konstsömnad. I år hål
ler · man på att lära sig färgnyanser, 
olika kompositioner, mönsterritning 
och någon gång nästa år räknar man 
med att ha kommit så långt att det 
skall resultera i fina utställnings
objekt. 

INTE SOM LEDARINNAN 
Vi har egna ideer och gör inte alls 

som vår ledarinna har gjort på de 
prover hon visar oss, säger delta
garna enstämmigt. Det är ju annars 
rätt vanligt att eleverna härmar efter 
sin lärare. Damerna från Varmlösa 
och Trunnerup har dock egna vägar 
att gå och ser fram emot den stora 
dagen, där det första "riktiga arbe
tet" skall vara färdigt. 

Här diskuterar man olika mönslersömnadssäH på studiecirkel hos fru 
Maria Sandqvist i Varm lösa. Fr. v. fruarna Britla Sörensson, Edil Hans
son, Blenda Isaksson, Ann-Marie Persson och Ruth Hansson. Slående 
bakom cirkeln dess ledare fru Maria S.:~ndqvisl och f'ru Mia Nilsson. 

- Rekryteringen till kursen var 
ganska kärv, tycker fru Sandqvist, 
men när de väl kommit i gång tyc
ker alla det är roligt. Någon hjälp 
har vi av en bok skriven av Eivor 
Fischer, som heter Svensk broder
konst, samt den studieplan SLS gett 
ut för kursen. Fantasin får dock 
mer och mer ta överhand, och det 

blir säkert fina saker som skall pro
duceras här, bara: vi hinner lära oss 
tillräckligt, s l u tar så fru Sand q vist. 

De duktiga konstsömmerskorna är 
fruarna Mia Nilsson, Britta Sörens
son, Edit Hansson, Blenda Isaksson, 
Ann-Marie Persson och Ruth Han!>-
son. 

1.'5 



at ~QH!!l::•l!JL:!: . :: .~~-.!..ooro!v!!--.:..l.Ai!!D Fredagen den 20 januari 1967 

Ljusare infart till Skurup 
Gammal fastiKhet • rzves 

Ett av de gamla husen utmed Svaneholmsvägens västra sida håller nu på att rivas. Fas'tigheten tillhörde en gång en 

snickarmästare Sjölander från Svedala. Arbetet med rivningen sker nu som beredskapsarbete med statsanslag. För 

köpingsborna är det en lättnad att bli av med det gamla "rucklet". 

,'\·: 



Skurupspremiär 
för guldklockan 

Förste man till guldklockan, galu
förman M01rlin Karlsson, Skurup. 

J>en nyinstiftade belöningen . för 
lång och trogen tjänst i Skurups 
köping kommer på kommunalfull
mäktiges första sammanträde för året, 
den 30 januari, att få sin premiär. 
Det är gatuförman Martin Karlsson, 
som skall erhålla en guldklocka för 
25 års anställning, och som nu slutar 
sin tjänst i kommunen. 

400 PÅ AUKTION I RYDSGAR.D 

400 personer hade samlats till auktionen på skogshulls gård 

Lösöreauktionen på Skogshults förrättare var Lennart Nilsson, Ryds
gård i Rydsgård på lördagseftermid- gård och ropare Alvin Ekblad, Dy
dagen drog mycket folk. Drygt 400 bäck. 
personer Ilade sökt sig upp på åsen 

för att bjuda på de fina djuren och ·Goda prt'ser pao gyltor 
alla maskiner som lantbrukare Erik 
Andersson lät försälja. 

Auktionsförrättare Theodor Pehr-
Den bästa kon såldes för 30\JO kr son Välabrci och ropare Helge Lind

och medE;lpriset .. på p~kreaturen var roth, St. Olof noterade mycket go-
2500 ~· En hogdräkt.~g sugga säl- da priser då de i lördags höll ·gylt
des for sasongens hogsta bud - auktion hos lantbrukare Gösta Carls· 
1550 kr. Kvigan kosta~e 800 kr, kvig- son, Alingborg, Smedstorp. 
kalven 650 kr, halvsvmen 470 kr per Fyra fem suggor hade grisar vid 
styck. sidan och smågrisarna var i åldern 

En traktor, Fordson Major diesel upp till 18 dagar gamla. Priserna för 
1965 såldes för 50(W kr och en trak- dem blev 1400 till 1520 kr. 
tor, Hanomag R 45, gick under För grisningsfärdiga gyltorna note
klubban för 2300 kr. Blandsäden kos- rades priser på 9QO till 1200 kr. över 
tade 61 kr per 100 kg och betforen lag var det således mycket goda 
kostade 54 kr per 100 kg. Auktions- l toppnoteringar. 



CUF-ARSMöTE I SKIVARP 

CUF-flickorna Kerin Norrman, Karin Jönsson, Ingrid Jönsson och Eve 
Persson färdige ett servera årsmöteskaffe i Ågården. 

Skivarps CUF-avdelning höll på Alme Kristersson och Gertrud Will
söndagen årsmöte på Agål'den un- ner. THrl kontaktmän urtsågs för Väst
der lednwg av lantbrukare Lars- ra Nöbbelöv, Gertrud Willner och 
Gunnar Andersson, Norrbacka. Av La·rs WLllner, för Skivarp Kerstin 
styrelseberättelsen framgick att av- Ewing och l.ngrid Jönsson, för Alma
delningen vid årsskiftet hade 106 röd och Vemmenhög Leif NHsson och j 
medlemmar. Fjorton möten har hål- Sven Börje Larsson. Till distriktsom-

bud utsågs Lars-Gunnar Andersson, 
lits under året och på dem anord- C-ertrud WiJ!lner, Bertil Ewing, Sven 
nades sex- tävlingar, 1dessutom hölls Bö. 'e Larsson, med Ingrid Jönsson, 
åtta andra tillställningar. Gert Olsson, Karin Jönsson, Marian
Som avdelningens ordförande om- ne Andersson som utbytare. Till 

valdes Lars-Gunnar Andersson och kretsombud ,valdes hel1a styrelsen 
till sty.rel:se valdes Gertrud Nilsson, med styrelsesuppleanter som ersätta
Västra Nöbbelöv, Lars _NiL"SSn, dito, re. Till ledamot i styrelsen för cen
Karin JönE~Son, Skivarp, Sven BörJ·e terpartiets avdelning i Vemmenhög 

U•-~"" Len·n.art Jepp~oon, LeJ'dedal. 
Larsson, dito, Kerstin EwJng, dito, """"~ ~~ 
och Ingd·id Jönsson, diL Som ersät- Till ledamot i Skivarps Cp-avdelning 

Lars-Gunnar Andersson. Til~ styrel
tare utsågs Gert Lindstam, Leif NiJ!s- seledamot i Cp-avdelningen i Västra 
son, Alve 'I'hörnkvist, Hans Be-rtil 1 
Sjödin, Per Ewing, Birgi,tta Lönn- Nöbbelöv Torgny Olsson. Som styre -
bom och Christer Joh:an..<\Son. Till re- seledamot i CKF-avd. i SkJvarp , 
v•iso.rer valdes &tig Svensson och El- Gertrud Willner. Att de•lta i Cp:s 
na Nilsson, med NHs Göte Persson kommunkandklatnominering upp-

drogs åt Lars-Gunnar Andersson och 
och Mall'ianne Andernson som suppl. Gertrud Willne·r. I progmmkommit
Till ordförande i gol:itiska klommit- ten invalde~ G~t Olsson som pro
ten utsågs Lars-Gunnar Andersson gramledare samt Kerstin Ewmg och 

1 och som ledamöter Gert Olsson, Per Ingrid Jönsson. I tävlingsnämnden , 
utsägs Ingrid Jönsson som tävlings- ~ 
ledare och so:n biträdande sådan 
Bi.-gttta Lönn bom. Som studieledare l 
utsågs Marianne Andersson, som 
pressreferent Kerstin Ewing, som 
idrottsl•edall'e Per Arne Kristersson 
och Hans Be·rtil Sjödin. Till ledamot 
i kretsens vaJ.beredning~Snämnd Gert 
Olsson. 

A vg1ften till stipendiefonden be
S:" Y\des tiH 20 öre pr medlem. Vi·
dare heslöts att hos barnavårds
nämnden i Vemmenhög anhålla om 
ett anslag på fyrahundra kronor för 
1967, för den ungdomsverksamhet 
som avdelningen bedriver. Gert Ols
son fick i uppdrag att undersöka om 
intresse finns bland medlemmaorna 
för en badmintonklubb inom avdel
ningen &amt om lokal finnes att till
gå för lämplig tid. Sedan årsmötet 
följde samkväm och under detta för
rättades utdelning av priser för det 
gångna årets täv!Jn,gar. 

Tre folkdansande ungdomsledare i Skurup. Från vänsler led11ren Kjell 
Åke Nordström, sekreteraren Inga Petlersson och föreningens ordförande 

Hans Nordström. 

_Mycket på programmet 
för Skurups folkdanslag 

Skurups folkdanslag höll på sön· son fungerat och som spelmän Hans 
dagen årsmöte i Skurup~ försam· Nordström och Gunnar Ra,smusson. 

Efter förhandlingarna visades en 
lingshem under ordförandeskap a,v film som gjorts av föreningens med-
Hans Nordström. Av verksamhets- lemmar. Den handlade om de olika 
berättelsen framgick aH styrelsen uppvisningar man haft under året 

under året haft två protokollförda__l_:o=c=h=b=le=v=m=y=c=k=e=t=u""p=p=s=k=at_t_ad_. __ _ 

möten. Medlemsantalet var vid 
årets slut 56 stycken, en ökning 
med tio. 36 övningar hade hållits 
och samtliga hade varit förlagda 
till La Bosterra i Skurup. 

Folkdanslaget har haft sju uppvis· 
ningar under året och var bl. a. mec 
och medverkade vid blomsterfester 
i Skivarp. Skånedistriktets årsmöt! 
var under året förlagt till Skuru{ 
och Slmrupsföreningen hade därföl 
inbjudit distriktets föreningar tir 
samkväm på Skurups hotell, där 
drygt tvåhundra dansande folkdan-
sare mötte upp. Den främsta händel-
sen under året var föreningens tio-
årsjubileum, som firades den 11 juni 
med danska gäster. Då delades ocks~ 
tio årsmärken ut till flera medlem-

l mar. 
Som ledare under året har Kjell 

Ake Nordström och Hans Erik Nils-



e VALEN 
Avdelningens ordf Rolf Hansson 

omvaldes enhälligt och övriga i sty
relsen blev: Ann-Louise Mårtensson, 
Maj-Britt Jönsson, Jan Svensson, 
Stig Allan Svensson, Börje Larsson 
(nyvald) och Lennart Lööw (ny
vald) Till revisorer valdes Stig 
Kristensson och Göran Larsson Den 
politiska kommitten fick följande 
sammansättning: Nils-Ake Andersson, 
Sven-Bertil Persson, Stig Kristensson 
och Harald Jönsson Till kontaktmän 
valdes Rolf Hansson, Hans-Erik Tu
vesson Lennart Hansson och Pev Sandq~ist Till distriktsombud valdes 
Rolf Hansson, Stig-Allan Svensson, , 
Britt-Marie Mårtensson, Bengt-Gö-

1
1 ran Andersson och Maj-Britt Jöns

son 'Till kretsombud valdes: Rolf 
Hansson, Kerstin Hansson, Britt
Marie Mårtensson, Lennart Lööw, ' 
Börje Larsson, Stig-Allan Svensson, 
Lena Göransson och Maj-Britt Jöns· 
son Till representant i kretsstyrelsen 
valdes Rolf Hansson och ledamöter 
i Cp-avdelningarna blev följande: i 
Viilie Cp-avd: Lennart Hansson, i. 
örsjö Cp-avd: Hans-Erik Tuvesson, 
i Katslösa Cp-avd.: Nils-Ake Anders
son och i Sjörups Cp-avd: Rolf 
Hansson 

Till ledamot i CKF-avdelningens 
styrelse valdes Ann.-Louise Mårtens· 
son med Ulla Persson som suppl 

Till ombud i kommunkretsen val
des Lennart Lööw, Harald Jönsson, 
Bengt Andersson, Britt-Marie Mår
tensson, Börje Larsson och Maj
Britt Jönsson samt vice ordf. 

l programrådet blev följande in· 
valda: Kerstin Hansson, Börje Lars
son och Lisbeth Olsson med Britt
Marie Mårtensson som ledare. Tlll 
tävlingsledare valdes Bengt-Göran 
Andersson, till studieledare valdes 
Leif Nilsson och till sparklubbsle
dare valdes Jan Svensson och Ronnie 
Persson som suppleant. Till teater
ledare valdes Britt-lV:iarie Mårtens
son, till allsångsledare Kerstin Hans
son, Britt-Marie Mårtensson och Lena 
Göransson. Till idrottsledare valdes 
Göran Larsson, Vi Unga-ledare blev 
Lars-Ove Severin och till ansvarig 
utgivare av medlemstidningen "Med
lemsposten" valdes Nils-Ake Anders
son. 

PRISUTDELNING 
Följ ande medlemmar fick mottaga l 

priser för sina insatser under täv
lingarna under 1266. Sjörurps CP:s 
hpr och CUF:s hpr - Rolf Hans- l 
son, Katslösa RLF:s hpr och CUF:s 
hpr - Curt-Inge Andersson, Viilie 
CP:s hpr och CUF:s hpr - Britt 
Jönsson, örsjö CP:s hpr och CUF:s 
hprr - Ingemar Lindahl, Ryd6gårds 
CKF:s hpr och CUF:s hpr - An· 
na-Kerstin Hansson; Bygdegårdsför-

l eningens hpr och CUF:s hpr - Ann
Louise Mårtensson, Sjörups RLF:s 
hpr och CUF:s hpr - Britt-Marie 
Mårtensson, Katslösa CP:s hpr och 
CUF:s hpr - Lennart Lööw, Viilie 

l 
RLF:s hpr och CUF:s hpr - Stig 
Kristen6SOn. 

Lokalföreningens hpr och CUF:s 
hpr - Nil.s-Ake Andersson, CUF:s 
hpr - Bengt-Göran Andersson, Tå
nebro Lantlmndle,:; pris - Ingegerd 1 
Ols;,on, Astrid och Sven Mårtenssons 
pris - Ndils-Erik N.Hsson, CUF:s hpr 
- Sven, Erik Hansson, Irvger Jönsson 
Göran La!l'sson, T ;ennart Nilsson, 
Cilies-Göran Kullberg och Ronny 
~ersson samt C.-G. Johanssons pris ~ 
tiilil Kent Persson. 

Aktiv CUF-avdelning 
i Rydsgård - 171 medlemmar, 

Rydsgårdsortens CUF-avdelning 

l 
kunde vid sitt ordinarie årsmöte 
på söndagen l Erlkslunds bygde
gård se tillbaka på ett gott verk
samhetsår under 1966. Medlems
antalet hade ökat och var vid års· 
skiftet uppe i 171 stycken. styrel
sen hade under året haft sju pro
tokollförda sammanträden, avdel· 
ningen hade hållit sju månads· 
möten, en tävlingsafton och fem 
danskvällar. 
Den traditionella hembygdsfesten 

genomfördes som vanligt tillsammans 
med Rydsgårds AlF på Rydsgårds 
idrottsplats, med en efterfest på l Kämpinge Strandhotell. 11 tävlingar 

l 
och fyra kurser med 170 deltagare 
har genomförts under året. Spar-

l 
klubbsverksamheten i avdelningen 
fortsatte sin fina prestation och 32 
insättare hade under året satt in 

, 23200 kr Den traditionella kyrksön· 

l
' dagen i Viilie kyrka på påskdagen 
rönte stor uppskattning, för de 
kyrkobesö~are som lyckades ta sig 
till kyrkan trots det dåliga påsk· 
vädret Tre ledande i Rydsgårds CUF-avd. Avdelningens tävlingsled. Bengt. Göran Andersson, Britt-M11rie Mårtensson ocn ordf. Rolf Hansson, 

En danskurs har under året genom~ 
förts :rped Stig Lindstedt, Skurup, 
som ledare Avdelningen hjälpte V 
Malmöavdelningarna med utdelning i 
av röstsedlar vid vallokalerna i 1 s / -1/) Malmö stad i samband med lands- V'f · tingsmannavalet l oktober gästades : 1 v avdelningen av en CUF -avdelning 
från Småland Ett mycket lyckat in- o(!,~~ / 6.. · slag i verksamheten blev den gam-
maldanskurs som arrangerades och '/ som fortsätter under 1967 Ledare för 1 
kursen är Hans Nilsson 



Föga eftertraktat: 
Telearbete på vin-tern 

Man får beundra felegrafarbelarna, som oberoende av väder skall ut l 

terrängen och laga teleledningar. På bilden ses Gunnar Lindahl från 

.Smygehamn laga en felekabel uppe på Romeleåsen. Skyddet besfår liV 

en presenning, som håller tillbaka vinden, men inte kylan. 



To:t•sdagen den 26 Januari 1967-----------

Näringspolitisk konferens 
präglades av stor optimism 

Svedala köpings initiativ att in
bjuda ortens industri, handel och 
kreditinstitut till en näringspolitisk 
debatt på onsdagen blev mycket lyc
kad. Visserligen ktmde man inte 
komma fram till några konkreta be
slut, men viktiga kontalder mellan 
de ledande i kommunen och bygdens 
ledande industriidkare och köpmän 
togs. Namnet Svedala är sedan lång 
tid tillbaka känt både inom och 
utom landet, varför man nu måste 
se till att man får behålla den good-
will som präglar bygden. · 

Konferensen öppnades av kommu
nalfullmäktiges ordf. O t t o S i g
var d Persson, som hälsade ·så
väl de kommunala förtroendemän
nen och tjänstemännen som alla in
bjudna representanter välkomna. 

Kommunalnämndsordföranden 
&t i g H a r d b o r nredogjorde för kö
pingens 5-årsplan, vilken tidigare 
presenterats i SkD, och hoppades 
att den skulle ligga till grund för 
en riklig debatt och poängterade att 
man från kommunalth åll ville ta 
initiativet till att skapa ett diffe
rentierat näringsliv för Svedala kö
ping och dess boende. 

Fr. v. dir. Edvin Dahlin, Do·na ,ld Jönsson och Otto S. Persson. 

Konferensen har kommit till för dustrin ' och gav sin syn på närings- rådirektör Gunnar Jönsson från 
att få klarhet vad vi syftar med vår livets utveckling. Det är mycket svårt Länsarbetsnämnden informerade om 
5-årsplan, men också för att in- att sia någonting i landet. Basindu- dagens arbetsmarknadssituation och 
dustri, hantverk, handel och ban-
ker skall kunna ge oss råd i vår strin får det kärvare i och med att det svåra läge man befinner sig i 
strävan, sade han. Han omtalade u-länderna börjar konkurrera med i dag. Han trodde dock att en ljus• 
också att byggnationen av det nya oss på världsmarknaden. Inom våx ning kommer att ske under mars
ålderdoxnshemmet kommer att påbör- bransch har östeuropeiska förttag ~pril, ~ byggnationen skall _vara 
jas redan i vår och kommer färdig- börjat dumpa priserna, varför vi l g~g 1gen. Ett stort omskolnmgs
ställt att ge plats åt 60 personer. kanske kan komma i en svår situa- proJekt håller på att planeras i Mal· 
Kostnaderna belöper sig på 3,3 milj, tion. Det gäller dock att vara opti mö. Det är Gripen-fabrikernas loka
kr. Länsstyrelsen skall i dag beslu- mistisk hoppas att regeringen kan ler där man tänker oxnskola folk för 
ta om man får bygga och då detta lätta på byggnadsindustrin så att hela arbete i Metallindustrin. 
väntas gå i positiv riktning ser vi landets utveckling kan fortskrida, I Svedala fanns 57 arbetslösa vid 
ljust på framtiden inom den socia- sade han. månadsskiftet, varav 20 är anställda 
la sektorn. Soptömningen kommer Kommunalingenjör H a n s H o l s 1 inom byggnadsbranschen. 20 tegelar
inom en snar framtid att ske genom P.resenterade köping~ns gener~plan, betare kommer att permitteras den 
Malmö stads försorg. Kostnaderna stade om den framttda utvecklingen 20 febr. varför siffran stiger ytter
Lägges på kommunmedborgarna och och gav några informationer om hur ligare. 
belöper sig på 72 kr till 130 kr per man från kommunalt håll tänkt si!l 
kärl och år. Svedala köpings utveckling såsom in-

Kommunalkamrer Åke Hällstrand dustriort såväl som sovstad till öre DEBA'IT 

för byggnation. En viss förbättring 
håller dock på att ske och inom en / 
snar framtid räknar man med att 
kunna ställa både bostads- och in
diustrimark till förfogande. Ett ex
propriationsärende har tagit mycket 
lång tid, fördröjt utvecklingen, men 
där ser det nu ut bli en ljusning. 
Man var också inne på att bygga 
ordentliga parkeringsplatser i kö
pingens centrum så att handeln bätt
re skulle kunna betjäna sina kunder. 

Kommunalnämndsordföranden lo
vade också skolchefen att överväga 
kommunikationerna för kommunens 
ytterområden genom att exempelvis 
sätta in extra bussturer för handels
resor vissa dagar i vecekan. Efter 
förhandlingarria var man inbjuden 
till middag på Svaneholins Slotts-

redogjorde för budgeten och visade stad. 
hur de olika prospekten skall finan- Rektor Sune G ö r a n s s o n var 
sieras. optimistisk när det gällde skolväsen-

Dir. E d v i n D a h l i n på AB det och menade att nativiteten ligget 
Abjörn Andersson representerade in- mycket långt framme i Svedala. By-

Under den debatt som sedan följde krog, där köpingen tackade för den 
diskuterades bos_tadskvoterin.gen och rikliga debatt man hållit och hoppa- · 
man kritiserade köpin.gens handlan- des att konferensen skulle ha gett 
de när det gäller att hålla mark l kontakter för ytterligare samarbete. 

l 
r-



Vägen avstängd i ... 'J:ånebro 

Va-anläggningen i Tånebro har nu kommit i gång. På fisdagen började man ati gräva upp vägen mot 
Rydsgård. Detta innebär att all trafik utmed den sfräc kan är hell lamslagen. Trafikanterna får nu åka runt 
Torsjö för att komma till och från Tånebro. ·Arbetet beräknas pågå en vecka, sedan skall vägen vara fram-

komlig igen. 



Får Skurups 
fullmäktige 

, ny ordförande? 

Får Börje Linden sitta kvar som 
ordförande i Skurups kommunal
fullmäktige efter S!!mmanträdet på 

månd11g? 

BETODLARTRÄFFISKURUP 
OM SAM ~~!~iNER OCH FRö ER 
Rationaliseringen inom sockerbetsodlingen fortgår alltfort och inslvi

eras inom det maskinella planet. Odlingsexpertis arbetar fram föräd
lingar inom fröema och presenterar monogärmfrö. Allt betyder att 
den maskinella sidan måste följa med och klara konstruktionen av nya 
specialmaskiner .för sådden. 

Sådana problem kommer att ven- 1 för det hela är Jordberga socker
Weras av betodlarna på Söderslätt ! bruk och betinspektör Eric Poppius 

· och särskilt de JlOm är anslutna till håller i trådarna. 
Jordbergs betodlareförening vid en ---··· -- .. ---------
träff på Skurups lantbruksskola. S K U R U p 
Träffen hålles onsdagen den l febru-
ari kl. 13.30 och det blir konsulent y 
John-Erik Nilsson som tar upp pro- ~ 
blemen i ett anförande. Som sagt 
kommer han ,att ägna sig åt special
såmaskiner och specialfröer. 

Som de betodlande jordbrukarna 
också har synpunkter på betodlingens 
rationalisering och dess speciella ar
rangemang får man kanske en liv
lig debatt när ordet blir fritt. Under 
eftermiddagens lopp blir det också 
kaffeservering som måhända ytterli
gare lossar tungornas band. Arrangör 

Rydsgårds AlF 
startar i kväll sina bingoaftnar på 
Rydsgårds Gästis kl. 19.30. I år har 
man många stora nyheter att pre
sentera bl.a. en jackpott på 200 kr. 

Tapet-REA 
27/1-2/2 

Skurups 
Kemikalieaffär 

H. Persson 
Tel. 9411/40134 

TAPET-REA 

~:i 
Limfärgstapeter 

från 1:-

Plasttapeter 
från 1: SO SKURUP Tel. 400 95 

Slrurups kommunailifullmäktige hål
ler på måndag sitt första sammari
·träde för året. En mängd nya leda
möter skall då för första gången 
pröva på det ansvarsfulla &['bete väl
jarna get t dem. Det äT sju stycken, 
varav två kvinnor. FQ!kpartiet kom
mer med två nya namn Torsten V oH
mer och Sven Sjfuten. Centerpartiet 
har tre nya namn, fruarna Mary 
Hermansson ooh Adina Hansson samt =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
lantbr, John Jönsson i Asklidefi. So-
cialdemokraternas nya ledamöter he
ter Per Sjöddn och Ernst-Erik Jöns
son. 

Två av dem, 'I1orsten Vollmer och 
Per Sdödin har varit med i kommu
naJiliivet sedan •nån~ åa: tillbaka och 
är väl insatta i Skurups förvaltning 
Sven Sjösten har tid~~ varit med 
i företagsnämnden, taxeringsnämn
den, fastighetstaxeringsnämnden och 
ungdomenll råd och bör därför ha 
en del rutin av kommunailJt arbete. 
De båda Cp-damerna är de ledande 
i CKF-avdelningen och känner sä
kert thll hllil' man arbetar i loommu
nen, liksom styrehseledamoten John 
Jönsson i Cp-avdelningen. 

Av de rem frågurna som skall be
handlas på ful!lmäk1lige är den första 
intressant. Socialdemokraten Börje 
Linden har suttit ordförande i full
mä!ktige och nu ska!H Inall1 välja 
en ny på den p?sten eller omvälja 
hr Linden. Rykten cirkulel'a!T i kö
pingen om olika personer som har 
inJtresse av att besätta posten, men 
hur det går vågar ingen si:a om. 

Det får full.m.iHct~ge besluta på 
måndag kvälil, och naturLigtvis gäller 
det för partierna att se till att leda-

l. möterna verkldgen möter upp, så att 

l 
ingen vinner på den andres från
varo. 

l 
Ga!tuförm.n Martin Karlsson kom

mer vid sammant:rädet a.tt avtackas 
för sina 42 års tjänst i köpingen med 
ett guldur. 

l 
Församlingsdelegerade 

i Gärdslöv, önnarp, Anderslöv, Grön
by och Börringe sammanträder i kväll 
kl. 19.00 i Anderslövs kommunalhus. 

Skurups AlF 
arrangerar i kväll kl. 19.30 sin and
ra bingoafton på Skurups hotell. Mas
sor av fina priser utlovas för besö
karna. 

SKURUP - BINGO 
i Folkets Park, söndagen den 29 jan. kl. 14 

Bland vinsterna: TOALE'ITBORD m. SPEGEL och TEDDYSTOL -
NILSJOHAN SNAPPHANEGRILL - SIMYOKESKRIN m. GULD
öRRANGE - FATöLJ - BORDSLAMPA i malm - RYAMATrA 
- EL.RAKAPPARAT- EL.VISP- KIKARE- HOLLYWOOD· 
kanna- TORKHUV- VARVKORGAR- VARUSPANNAR -
KO'l'I..Erl1MDER - GRISHALS-stekar m. m ., m. m. 
BRIOK· VlNSTER JAeKPOTT 300 kronor (presentkort) 

Ingen lottning på lågspel. 
Kaffeservering ·- Musikunderhållning 

AL~ HALSA.S VÄLKOMMEN. - GYNNA IDROT'l'EN 

Smtlhlubbar-11 Stödlirenlng 

Stor 

på SKURUPS HOTELL (stora salen) 
l DAG FREDAG kl. 19.30 

Massor, toppar av vinster med bl. a.: 1/4-grisar (köttkartonger), 
nela kotlettrader, kalkoner, varukorgar, oxbrickor, veckokartonger, 

tryckkokare, Nilsjohan-artiklar, rostfritt, m. m., m. m. 

OBS! 18 trippelspel 
Entre och sidovinster. ' Underhållning 
Alla hälsas hjärtligt välkomna. 

inga medlemskort. 
SKURUPS AlF 



15-årig bordtennisklubb 
siktar högt i Skivarp 

De ledande i Skivarps bordfennisklubb, fr. v. kassören Allan Torheden,· 
ordföranden Gert Olsson, ungdomsledaren Alfred Gustavsson och sekr. 

Sfig Svensson. 

Att . ungdomarna aktiveras är lika viktigt på laDdet som i staden. Möjligheterna att realisera detta är dock ofta svårare på landsbygden, då lämpliga lokaler inte alltid står att tillgå där. För de ungdomar i Skivarp som är sportintresserade finns möjligJJ.eter både sommar -och vinter. 

Visserligen har Skivarp inte ännu att Kjell Qvist un!ler det gångna den idrottsplats som man drömt om året vid DM i Helsingborg blev disedan 30 år tillbaka, men man har striktsmästare i oldboysklassen. I år dock en fotbollsplan, sådan den nu blir det 12:e året, som klubben arär. Planen fick man 1935 som er- rangerar öremöllaspelen, som det sättning för en ännu sämre i grus- hänt att ett 30-tal klubbar deltagit hålan vid cementfabriken. De brott- i med upp till 400 starter. Arets Dingsintresserade har Panterns trä- tävlingar blir i Skivarp den 28-29 ningslokaler att tillgå, och så har januari. Anmälda är i år 16 klubbar man bordte>nnisen, som numera fått med 242 startande. 
det idealiskt ordnat för sig i folk- Utsikterna för klubbens framtid är skolans stora .!n'm~~stiksal i s.kivmJ>. I enbart ljusa, säger Gert Olsson. Man _Man har .. d3:r moJl:_gheter bll tra- ~ har utmärkta lokaler, bra spelarunnmg och tavlmg!lt: for ett stort an- derlag och god ekonomi med hygg- , t~l spe~are samtidLgt - 7 .. h?rd kan 1liga kommunala anslag, del av net- 1 sattas m - och efter tranmg och tot från Blomsterfesten och statsbimatch~_r finns till!fån? till dusch., drag för 8 fritidsgrupper och dessAllt for ~?dast stadn~?gskostnader- utom lotteriinkomster. Möjlighet att na. Det galler doc~ for . de ungdo- ta emot flera spelare · har man, men m~r, som nu får vistas 1 dessa ut- i ett absolut vHlkor är, att vei1ermarkta lokaler, att handh~ dem så, 

1 
börande skall ha verkligt intr ·1Jse att de får behålla dem 1 den ut-

1 
för spelet. sträckning de nu har. Detta får ju . ledarna se till, men ytterst beror det 1 Jubileet ko!_Dn;ter man att celebr~på klubbmedlemmarna själva, hur i ra med en , hogtidh~het. och ~ubskn-de lyckas med den saken. i bemd supe .på gastgivar.~gar~en i .. . . Sk1varp den 4 februari. Sarskilt m-.Det ar 1 år 15 ~r sedan bordten- bjudna blir representanter för kommsklubben kom bil. ,_Den startades mun cch fcrbund, och plaketter och 1952 1 Januari .. m~d ~Jalp från NTO, minnespriser kommer att utdelas till som svarade for mkopet av ett bord dem som varit med de flesta åren och hade vid starten 17 medlemmar. l · Träningen förlades till öremöllasko- i 

lans gymnastksal - därav fören ing- : 
ens namn. Förste ordf. var träd
gårdsmästare Lars Hansson, Abbe- ! 
kås. Längre fram spelade man med 
3 bord i gymnastiksalen och hade ; 
ett reservbord i korridoren. Speltek- ! 
nikcn hos de nytillkomna spelarna ' 
var kanske inte så lysande, men in
tresset var det däremot. Tirligt fick 
man också med några verkligt goda 
spelare, som också hlev instruldörer 

1 och .tränare, och man byggde snart 
upp ett representf!t iCIPslag, som kun
de ställa upp i tävlingar. Toppkil- , 
lar då var Lars Hansson, Gert Ols- : 
son, David Hansson, Arne Olsson och 
Uno Johansson. 

~'/ .. 
• 1.~ {t.~:.' .. 
~ 

~MOR och BARN~ 

Fru HARRIET SVEDMAN, Klågerup, med sonen ROLAND S Ar 
och dottern YVONNE 1 år. (Foto: Sernert, Sku..up.) 



Gert Olsson från Skurup bäst 
av 250 bl-lirare i Oremöllaspel 

Han ·har all anledning all se belålen ut, Gert Olsson, Skurup. Del var många matcher han hade all av
verka innan han stod som segrare i A~klauen. 

För tolfte året i fo1jd avve1lkades 
uru:ler helgen de popUilära öremölla
spelen i Slkivall'p. Välrd va.r öremölla 
BTK, som kunde glädja si.g M drygt 
250 deltagande ungdomar från hela 
söd.ra Skåne. Det blev en överrask
n'i·ngamas tävling, där 1mga nya 
förmågor placerade sig långt fram
me. Favoriten Gert Olsson från Sku
rup vann A-klassen efter att i fina
len ha slagit Bo Grc..co från Mellan
Grevde med 21-12, 21-10. Kilass B 
vanns av Bo Greco, Mellan-Grevie, 
som finais!tog Bengt Haral.dsson, 
Knickarp. Resuilibat: 

Klass A, kvartsfilll.a!1er: Bo Greco, 
Me1lan-Grevie-J"an Brandt, Glem
mingebro, 21-19, 12-21, 21-18, Hans 
Olsson, Ajax-Sven Nilsson, Rack, 
21-17, 21-18, Sven-Olof Svensson, 
Glemm:ingebro-Torsten Lindström, 
A:jax, 21-19, 15-21, 21-15, Gert Ols
son, Skurup-Bengt Bing, Tomeli:lla, 
21-14, ~ Semi1linaler: Bo Greco 
-Hans Olsscm 21-19, 22-20, Gert 
011soon-S'ven-Olof Svensson 21-10, 
21-11. F'illl8Jl: Gert Olsson-Bo Greco 
21-12, 21-10. 

Klass B, semifinaler: Bo Greco, 
Mellan-Grevie-G. Kristensson, Mel
lan-Grevie, 21-11, 21-14, Hans Ols
son, Aj.ax-B. H;a,raldlsson, Knicka·rp, 
21-16, 11-21, 21-16. Final: Bo Greco 
-Hans Olsson 21-17, 21-18. 

Dubbeil, semifina!ler: Ek/Nilsson, 
Rack-Brandt/Eriksson, Glemminge
bro, 21-18, 21-19, Svensson/Lönn
bom, öBTK-Olsson/OJsson, Skurup, . 
11-21, 21-14, 21-14. Final: Svensson/ i 
Lönnborn-Ek/Nruk..ooon 21-18, 21-19. 

Oldboys, final: Bengt Bing, Tom e- ! 
ID!a-Bo Dahlman, Aj~. 21-19, J 

1S-21, 21-18. 
Damsingel, final: IDla linden, S:t 

OLof-UiJJ1a-Karin Nilsson, öBTK, 
21-10, 21-18. 

F1icksingel, final: Yvonne Lönn
qVlist, Syd-Bodirl Jönsson, Anderslöv, 
23-21, 1S-21, 21-19. . 

Juniorrer, final: Krrister Andersson, 
Syd-KjeU Aberg, Rack, 21-23, 21-14, 
21-14. 

Pojksingel, lcl!ass A, final: Krister 
Andel1SSOn, Syd-Bo-Inge Nilsson, 
Syd, 21-12, 21-14. 

Pojksingel, klass B, final: Peter 
Larsson, Rack-Dag Wardeus, Syd, 
21-16, 21-17. 

TäVI1inl1iSledare var Alfred Gustavs
son och ett femtiotal personer bevitt· 
nade ltävJ.ingama. 



Skurups fullmäktigeo rdförande, 
valdes med rösterna 13 mot 12 

Skurups kommunalfullmäktige höll på måndagskvällen sitt första sam
manträde för året. Den länge omdiskuterade frågan om tillsättandet av 
ordförande i kommunalfullmäktige blev därför den stora punkten på 
föredragningslistan. Två namn föreslogs, en socialdemokrat Börje Lin
den och en högerman civilingenjör John E. Vifot. Efter votering valdes 
civilingenjör Vifot till fullmäktigeordf. V. ordf. blev nye ledamoten i 
fullmäktige källarmästare Torsten Vollmer . 

. s~~ru;trädet öpp:,u~des . m~d ~tt l beslut. Ärendet remitterades till tekn. 
mterumstrske ordf. BorJe Lmden häl- nänmden Den soc -dem gruppen mo-
sade ledamöterna välkomna och läste . · · · .. . 
upp länsstyrelsens protokoll över twnerade oc.kså om att fullmäk~rge 
sammanräkningen för höstens val. l skulle . ompr~JVa. et~ beslut av v.ISsa 
Första , punkten på föredragningslis- hyr?r 1 pe~wnarslagenheterna, Vl~!<:a 
tan gällde val av presidium i full- varrt en stndsfråga u~der hela ho~
mäktige. Hr Per Sjödin föreslog om- t~n. Hr John Nyberg onskade att ~o
val av Börje ·Linden och hr Torsten pmgen mor~e n~got åt det farhga 

i Hansson föreslog nyval av hr John ~atukorset v~~ Lredbe;gs bo~<J?del. 
Vifot. Linden änmade slå för Vifot, Arendet re~m.t,era.des, till trafrlmamn
men hans partikamrater begärde vo- den. Hr BorJe ~mden frå!$ad~. ':fter 
tering. Där vann hr Vifot med 13 hur långt utredmngen av forskom~g
röster mot 12. Till v. ordf. hade soc.- en av, ~tortorg~t hade avanc':rat. 
demokraterna inget förslag medde- F~~llmaktrge beslot ~eddela tekn~ska 
lade hr Sjödin varför källarmästare namnden .att man v~lle ha ut.rednmg
Vollmer valdes enhälligt. en klar for beslut. 1 febr.uarr .~ånad. 

Hr Vifot övertog klubban, tackade Efter .. ~ammantradet overl~nade 
för förtroendet och förhandlingarna fullmäktiges. ordf. Johr:. E. Vrfot ~n 
fortsatte. Fullmäktige beslöt att bifal- guldklocka till f. gatuforman Martin 
Ja kommunalnämndens förslag angå- Carlsson varefter man drack kaffe 
ende yttrande över ett koncessions- ~g-~e=m=e=n=s=am=t~·---------===N..;y=v=a_l_d_e~o=rd=fo_·r.,a""n"'d=e=n=J=o=h=n=E=.=V-if_o_t._ 
ärende från Vemmenhögsbolaget. En "' 
stadsplan för stadsäga 189 antogs och 
brandstyreisens förslag att bygga en 
brandstation på öster remitterades till 
centrala byggnadskommitten för ut
redning. 

Fullmäktigeledamoten Sune Hans
son begärde att man skulle hålla 
sammanträde på bestämda datum tm
der året och föreslog själv sista mån
dagen i mars, maj eller ~uni, sept., 
okt. och dec, månad dock att dec.
sammanträdet hålles före ' jul. Full
mäktige uttalade sig också för att få 
fastställda datum. Hr Viggo Carls
son önskade att kommunen talade 
om för de koloniägare på den tomt 
där köpingen tänker fö;rlägga nya 
brandstationen att de kommer att få 
nya koloniområden när köpingen tar 
ifrån dem deras nuvarande. 

TVA MOTIONER 
Två stycken motioner avlänmades 

till fullmäktige. Den första konuner 
från Per Sjödin. Han begär att kö
pingen omedelbart installerar en av
härdningsanläggning vid Skurups 
vattenverk, vilket skulle kunna be
spara varje hushåll i köpingen en l 
vattenkostnad på c:a 2(){) kr per år. 
Anläggningen skulle kosta c:a 160.WO. 
Man hade talat med eL-verkschefen l 
och denne var beredd att göra en 
utredning, som skulle kunna ligga på 
fullmä~ges bord i mars månad för 

1 1/;- 5J 
Nya jordbrukare på kurs i Skurup 
skalllära mer under ett år· 

' En ny kurs för nyetablerade jord-
brukare på Söderslätt startade på 
mAndagen på Skurups lantbruks
skola. Rektor Gunnar Knutsson 
kunde hälsa 12 gamla elever, som 
tidigare gått på skolan, välkomna. 
De flesta eleverna genomgick för 
ett tiotal år sedan lantbrukssko
lans huvudkurs, varför flera av 
dem har varit kurskamrater förr. 
Under denna vecka skall man dis

kutera lantbruksekonomi under led
ning av agronom Ragnar Persson. 
Man lwmmer sedan att samlas med 
jämna mellanrum under hela året 
för att penetrera olika aktuella jord-
bruksfrågor, exempelvis sådd, ogräs
bekämpning, skörd och mycket an
nat. Kursdeltagarna skall också gö
ra en del studieresor under· somma
ren. Någon gång före jul avslutar 
man kursen, som man hoppas skall 
ge både elever och lärare ett bra 
studieresultat hand i hand med eget 
jordbruk. 

ELEVERNA 
De tolv eleverna som skall genom- ' 

gå kursen är följande : Arne Ahl
gren, Klagstorp, Birger Andersson, 

En kvarfett elever på den nya kursen, som genomgick huvudkursen 
1955-56, samlade med agr. Ragnar Persson. Fr. v. Lennart Knutsson, 
Klagslorp, Gösta Mårtensson, Rydsgård, ~Birger Andersson, K lagstorp 

och Gerry Chrisfensson, Klagsforp. 

Klagstorp, Gerry Christensson,

1 

Knutsson, Klagstorp, Bertil Larsson,! Nilsson, Svedala, Krister Olsson, 
Klagstorp, Kjell Hansson, Skurup, Skurup, Kjell Larsson, Rydsgård, Trelleborg och Nils-Erik Larsson, 
Anders Jönsson, Veberöd, Lennart Gösta Mårtensson, Rydsgård, Sture Rydsgård. 



Martin Karlsson i Skurup 
avtackad med guldklocka 
Sknrups kommunalfullmäktiges 

första sammanträde blev mycket 
i intressant för de åhörare som sökt 

sig ut i det bist~a vintervädret. Va
let av fullmäktigeordförande blev 
en stor överraskning för flertalet. 
Civilingenjör John E. Vifot har 
dock de senaste 8 åren suttit vice 
ordförande ' i den beslutande för
samlingen. För fyra år sedan blev 
han utslagen genom lottning, var
för det nu kan anses ·fullt riktigt 
att han fått uppdraget. Han har 
tillhört kommunalfullmäktige l 
Skurup sedan 1955 och represen
terar högerpartiet. Han är också 
·ordförande i högerpartiets lokalav
delning i köpingen. 

Gatuförman Martin Karlsson visar upp sitt guldur flankerad av fr. v. nye 
fullmäktigeordf. John E. Vifot och avgående fullmäktigeordf. Börje 

Linden. 

Den nyinrättade kommunala av
. skedsgåvan till kommunala tjänste
män utdelades för första gången. 
Mottagare var f. gatuförmannen Mar
tin Karlsson, som av fullmäktiges 
ordförande också varmt avtackades 
för alla insatser han gjort under sina 
42 år i Skurup. Hr Vifot hoppades 
dock att man fortfarande skulle 
kunna anlita· honom, när han behöv
des. Det ankom också på den . nye 
ordföranden att avtacka sin före
trädare, nämndeman Börje Linden. 
Linden har under sina fyra år som 
fullmäktigeordförande gjort sig Il9-
pulär över alla partigränser och 
skött klubban på ett beundransvärt 
sätt. kar i sin motion att ett hårt vatten om man installerar ett filter som tar Socialdemokraterna som hållit ger stora ekonomiska utgifter för bort den mesta kalken. Kostnaderna sammanträde i slutet av förra vec- de familjer i köpingen som är an- för denna installation skulle kunkan hade också valt en ny grupp- slutna till det kommunala vatten- na stanna under 200.000 kronor och ledare. Rektor Per Sjödin förde de- verket. underhållskostnaden ligger på 2-4 ras talan vid fullmäktiges första Tvättmedel, diskmedel, två och öre per kubikmeter. 
sammanträde. Han svarade också för andra rengöringsmedel g;år åt i be- Fullmäktige kommer förmodligen en av de två motioner som lämna- tydligt större kvantiteter när man att hålla nästa sammanträde den des till fullmäktige. Det gällde in- har hårt vatten än när man har sista måndagen i februari månad. stallation av . en avhärdningsanlägg- mjukt vatten. Kostnaden för kaffe Anledningen är att installationen av ning på Skurups vattenverk. Vattnet och te stiger med avsevärda belopp ny värmeanläggning och nya toaJetinnehåller mycket kalk och enli.~t per år för konsumenterna, säger han ter på gamla skolan skall göras unelverkschefen Gunnar Nilsson ar också. Till detta kommer att kalk- der seanunaren och ett beslut · på hårdhetsgraden 19 tyska grader. Det 

1 

avlagringar i kläder, köksattiralj er , l arbetet måste ske mycket snabbt, mjuka vattnet har en hårdhet av tvättmaskiner, varmvattenberedare för att man skall kunna förbereda 0-6 tyska grader. · Hr Sjödin påpe- och rörledningar minskas avsevärt en del arbete redan under våren. 



Fru GERTRUD KARLSSON, Skurup, med sonen PATRIK 1 år. 
(Foto: Serne.rt, Skurup.) 

Fru SONJA JöNSSON, Norrbacka, Skurup, med • sonen MAGNUS 
4 år och dottern ANN-SOFI 1 år. (Foto: Sernert, Skurup.) 

~· 

l 

Avtackad pensionär. Vid Skurups· fullmäktigesamman
träde ptl måndagskvällen erhöll 

f förman Martin Karlsson en guldklocka som överlämnades av nye ordf 
John Elis Vifot som fmmförde köpingens tack för hans 42-tlriga kommu
nala arbete i köpingen. Fr v fullmäktiges nye ordf John Elis Vifot f för
man Martin Karlsson och avg ordf Börje Linden: 



Torsdagen den 2 februari 1967 • 

Diskussionen om hetodlingen 
har kommit in i sakligt skede 

Drygt 300 jordbrukare från Sö· när jordbruksutredningen kom med 1 ska arealen ytterligare. Frankrike 
derslätt var på onsdagen samla· sitt förslag samt när den socialde- kommer att accepera den 5-årsperiod 

mokratiska jordbruksutredningen la- som gynnar Frankrike bäst. Har vi 
de till årets första belodlardag des fram. Valpropagandan gick ut mindre areal får de exportera mer 
på Skurups Lantbruksskola. Agro· på att billigare varor till konsumen- socker till oss. 
nom J o h n E r i k N i l s s o n terna skulle kunna ge röster. I dag 
från Sockerbolagel redogjorde för har vi en mer saklig debatt, sade 
d han. 

en sockerdiskussion som den se· Jordbruksminister Erik Holmqvist 
· naste tiden präglat jordbrukssi· sade i Lund i går att den uppgö
doroa i tidningarna och talade relse som gjorts inom EEC ej var 
också om framtidens soc:kerbels· såsom han tänkt sig. Svenska Bet-

odlarföreningens anammande av 
odling. EEC:s prisbildning var en motgång 

Disp. Per Schmidt på Jordberga för honom. Allt tal om mindre 
sockerbruk hälsade välkommen. 

1 Vi areal var borta. Priset kommer att 
har i år lagt informationsdagarna vid ligga på 10 :50 under 1967. Nya råsoc
en tidigare tidpunltt för att skaffa kerpriset i EEC blir förmodligen 
oss själva en information om jord- 9:80 plus de 70 öre i fondmedel vi 
brukarnas intresse av enko:r:nsfröet, får av importsocker. Jordbruksnämn
sade han i sitt hälsningsanförande. den tippar dock 9:80 och industrin 
De svar som insänts pekar på att tror att priset kommer att ligga nå
intresset är mycket stort. got över 10 kronor. 1970 kanske EEC 

Agronom John Erik Nilsson inled- omfattar 13 länder, även EFTA-län
de sitt anförande med att redogöra derna. Vi kommer då att få ett av
för den senaste tidens sockerdiskus- tar med basareaL Denn kommer för
sion i landet. Det började med en modlingen att räknas ut pil femårs
hatkampanj mot sockerbetsodliQ.gen perioden 1961- 1965 och utgöres i 
i Sverige. "Vår kära" Ulla Lind- Sverige då av 40.000 hektar. Risk 
ström fick för sig att vi skulle köpa finns dock att man räknar medel
,socker . billigt från ~1 .. a. Indien. 1 talet P,å 5-årspe~ioden på !96&-1~70. 
KampanJen blev ocksa mfekterad, Det galler då for oss att mte mm-

På bilden ses fr. v. disponent Per Schmidt, Jordberga, agronom John E. 
Nilsson, lantbr. Olof Petrici, Beddinge, och förste betinspe·ktör Eric 

Poppius, Jordberga. 

KOSTNADSPROBLEMH 

Vårt stora problem i dag inom 
svensk sockerbetsodling är att få ned 
kostnaderna. Skörde~ och sommar
arbetet har mekaniserats långt men 
sådden återstår. De senaste åren har 
dock precisionssådden ökat från 15 % 
till dryga 70 %· Det senaste i bet
sådden är monagemfröet som vi på 
allvar tänker lansera i år. Vi har 
80 ton monogemfrö. För va~c hek- ~ 
tar räknar man med att det skall 
gå åt 4 kilo vilket betyder att c: a 
20.000 hektar, dvs. halva arealen i 
landet, sl{all täckas med detta frö. 

Fröodlingen har varit bekymmer
sam. Odlingarna i Italien är svåra j' 
att hålla rena då den italienska vild
betan gärna vill pollinera det sven
ska fröet. Därav har vi fått en del 
stocklöpare. Efter en invecklad slit
ning skall monagemfröet kunna an
passas till våra såningsmaskiner och 
få en bra groddbarhet Man räknar 
med att groddbarbeten ligger om
kring 80 %· Användandet av mono
gemfröet innebär. också en rationel
lare mekanisering av skötseln. Vi 
kan använda oss av mekaniserad 
gallring eller våga oss på att så fär
diga bestånd. I färdigt bestånd sås 
fröet med 8-10 fröer per meter. Be
tan kan sedan plockas utan gallring. 

MASKINSKÖTSELN VIKTIG 

Naturligtvis är det också mycket 
viktigt, sade agronom Nilsson, att 
maskinskötseln på jordbruken är 
perfekt. Det gäller särsldlt betså .. 
ningsmaskinerna som måste fungera 
exakt och mm-inställningar är myc
ket viktiga. En tendens finns dock 
att man ställer dessa värdefulla ma
skiner utomhus över en lång vinter, 
ibland helt oövertäckta. Detta går 
inte! Se till att ni sköter maskin- , 
parken så att den fungerar, då skall 
också resultatet bli bra, sade den 
populäre föredragshållaren. ' 

Efteråt följde en diskussion och 
kaffesamkväm. En nyinspelad film 
från örtofta behandlande sommar
skötsel av ett jordbruk rönte också 
mycket stort intresse. 



Skurup slog Trelleborg skol-DM • 
l 

Niorna i Skurup hissar sin matehjälte Christer Perdersen som med flera rökare sköl Liljeborgsskolan i sank. 

BOnt var mycket rafflande. Först 

efter två förlängningar kunde Sku

n~pslaget std som segmre med siff
rorna 21-19. 

Skurup levde högt på sina hård
skjutande backar, främst Christer 

l Perdersen, som många gånger .ställ
de den mycket svage Trelleborgs
målvakten helt utan chans. Rolf 
Svensson var en skicklig linjespring-
are som svarade för de tre v}ktiga 
målen i förlängningarna. Tommy 

Skurups gnmdskolas elever pd 

högstadiet fick uppleva en 8pän
nande eftermiddag på to1·sdagen. 

Anledningen var att niorna spela

de en skol-DM-match i handboll 

mot Liljeborgsskolan i Trelleborg 
~----------------------========,! 

Ljunggren var en skicldig spelupp
läggare och svarade också för några 
vackra mål. 

Trelleborgslaget- levde högt på 8-
målsskytten Lars-Ingvar Larsson men 
var annars rätt slätstruket. De flesta 
målen tillkom på kontrastötar, där 
Skurupsförsvaret slarvade allt för 
mycket. skurupslaget hade ledning
en hela matchen igenom och ledde 
1 halvtid med 9-7. Trelleborgslaget 
kvitterade dock till 15-15, och när 
ordinarie speltid var slut var ställ
ningen 16-16. Efter första förläng
ningen var ställningen 18-18. Trel
leborg hade då gjort mål i slutse
kunc\en. Den anc\ra förlängningen 
gick i Skurups favör och skurups
pojkarna hade den bästa konditio
nen och vann med 21-19. 

! Dom·p· ,' n Ihns Ek ogren från Ystflrl 
avvaktade inte vid ett par tlll fä llcn 
men skötte ssig för övrigt bra. Cirka 
400 elever jublade åt Skurupssegern 
från läktaren. 



Danslektioner efter handspelare 
introduceras av Skurupsho 

Dan~läraren Stig Undstedt sköter bandspelaren, ungdomsins·truktör Eric Hagenloft assisterar och ungdomarna Inga-Maj Hagenloft och Kent Ma·lmborg samt Siv Wallström och Jan Malmborg ser, lyssnar och 
dansar. 

En ny revolutionerande metod att nal regi där ungdomsinstruktör Erik genomförts. Ungdomarna fick förevi- · lära sig dansa har 24 ungdomar i Hagentoft och dansläraren Stig Lind- sa de olika momenten och avslutade .. . stedt haft ett intimt samarbete. Ung- med att sväva ut på dansgolvet i en Tånebro fått prova på under vm- domarna har på ett enkelt och lätt- smekande tango. Ungdomarna har tern. Den nya given har introduce- fattligt sätt fått lära sig dansa vals, också under kursen fått lära sig Ide rats av St!g Lindstedt från Skurup foxtrot och tango. Metoden att tala moderna modedanserna la bostella ·och går ut på att man lär sig dan- i~ .. en dansirurs på band och med och jenka. Tillsammans med. föräld-··· hJälp av planscher visa fotstegen rarna var det sedan allman dans sa med hJalp av en bandspelare. På samt en fördansare kommer nu att och underhållning. För underhålltorsdagen var de duktiga ungdomar- lanseras på de flesta ungdomsgår- ningen svarade sånggruppen Tillas na tillsammans med sina föräldrar på darna i södra Skåne. från Ystad och dansläraren Stig Gästis i Rydsgård för att hålla kurs- Avslutningen började med att Lindstedt och eleven Inga-Maj Haavslutning. dansläraren i ett koncentrerat pro- gentoft som gav en uppvisning i jit-Undervisningen har gått i kommu- gram visade föräldrarna hur kursen terbug. 
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Islänning studerar 
osttillverkning i Skurup 

Mejeriarbetaren Hasse Siridsberg undervisar den isländske mejeri
teknikern Vidar Gardarsson på Skurups mejeri. 

Skurups mejeri har under den gångna veckan haft ett ovanligt 

inslag i sitt arbete. Det är en 27 -årig isländsk mejeritekniker som 

under envecka lärt sig sköta mejeriets y.stn.ingstank. Ynglingen heter 

Vidar Gardarsson och kommer från Islands nordligaste mejeri i 

Akureyri på nordkusten. Anledningen till att han studerar i Skurup 

är att hans mejert på Island köpt en ny ystningstank på 10.000 liter 

från Alva-Laval och Vidar skall nu lära sig sköta denna tank. 

Han är u tbiJdad mejeritekniker väilldes till kom;umentmjölk, ost och 
på Norska statem; m ejeriskola i smör. Gårdarna på IllOrra lsJand har/ 
Trondheim, där han studerat i 3 och 30-50 djur och i hans distrikt ligger 
ett halvt år. Under en. vecka har han Islands största gård. Raserna varie
varit i Skurup. Nästa vecka skall r ar något. Vi har både SLB, SRB 
han åka till Falkenberg och studera och vit boskap, omtalar han. Man 
dess mejer i och sista veckan i Sve- har försökt få fram en egen ras, 
rige ägnar han åt at t resa runt på men något resultat har ännu inte 
en mängd olika mejerier i landet . visat sig. Bönderna ha•r förutom sin 
l Mjölkproduktionen på Island är l m ejer ifö rening också startat en se-

l m ycket stor, omtalar Vidar. Mejeriet' minförening. Därmed kan naturligt
i Akureyri tar emot 20 miljoner kilo vis även utländsk sperma efter
inNägd mjölk per år. Mjölken an- frågas av de isllindska böru:rema. 

Danslärare i Skurup 
introducerar bandkurs 

Fr v affärschef Stig Lindstedt med några av sina elever Kent Malmborg, 

Inga Maj Hagentoft, Rydsgård, Siv Vallström, Skivarp samt Jan Malm

borg, Rydsgård. 

Nu utnyttjas bandningstekniken 
också inom danspedagogiken, och det 
med häpnadsV'äckande gott resultat, 
berättar danslärare Stig Lindstedt i 
Skurup. Han har nyligen genomfört 
en lyckad danskurs med hjälp av 
egna bandade instruktioner plus 
planschillustrationer, och fann att 
metoden var åtskilligt framgångsri
kare än konventionell undervisning. 

I kurspaketet ingår naturligtvis 
också dansmusik, men till den får 
eleverna inte svänga sig förrän de 
lärt in grundstegen, först individu
ellt, sedan parvis. 

Mot slutet av 20-timmarskursen 
har musiken övertagit mer och mer 

l 
utrymme - instruktören behöver 
inle oavbrutet nöta in steg och tu-
rer ho.; eleverna. 1 

Ett halvt år har ~g Lindstedt ar-

betat med och testat sitt kurspaket, 
som han nu siktar på att introducera 
i skolorna. Länets skolmyndigheter 
har redan kontaktats och förklarat 
sig intresserade och därtill har åt
skilliga föräldraföreningar låtit höra 
av sig. 

Vitsen med dansundervisning per 
band är naturligtvis att kurser skall 
kunna anordnas också på avlägset 
liggande orter utan tillgång till dans
lärare. Ungdomsledare, gymnastiklä
rare och andra intresserade skall på 
några få timmar kunna skola sig till 
fördansare och sedan är det bara att 
köra i gång kursen. I denna kan ock
så elevantalet vara betydligt större 
än i en vanlig danskurs, påpekar Stig 
Lindstedt som räknar med att intro
ducera sin nya kursmetod i bl a 
Trelleborg så småningom. 



• Rydsgård l 

Drygt 1.000 personer trotsade det bistert gråa och kalla regnvädret för auktionen i Rydsgård på fre
dagseftermiddagen. 

Lantbrukaren Krister Andersson 
l Saritslöv utanför Skurup, kunde 
glädja sig åt drygt 20{1 personer 

som sökt si gtill hans gård när han gick på 310 kronor, en något större 
på fredagen höll auktion på sitt kostade 350 kronor. En påhängsplog 
lösöre. Samtidigt pågick en större såldes för 800 kronor, en bethacka 
auktion knappt en mil öster om kostade 1.000 kronor, en betlo5sare 
Saritslöv med 1.000 personer varför 260 kronor, en kultivator 50 kronor, 
besöksfrekvensen får betecknas en krokpinnsharv 50 kronor, en 120-
som mycket bra. Priserna var pinnarsharv 160 kronor, transport
också tämligen goda. flak 60 kronor, vattentunna 170 kro-
En ko som ~all kalva kostade 2.200 nor, mjölkkannor 65 kronor per 

kronor. Kvigorna gick på omkring styck, termostat 50 kronor. Melassen 
2.000 kronor och en högdräktig mo- kostade 1()5 kronor per fat. Auktions
dersugga prissattes till 1.300 kronor. förrättare var lantbrukare Gunnar 
En traktor Massey-Ferguson kostade Larsson, Skurup och ropare var Has-
9.800 kronor. En 2-tons påhängsvagn se Andersson, önnarp. 
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1. 

F yra generationer 

F. byggmästaren KARL NILSSON, Blentarp, sonen byggmästare CARL 
CARLSSON, Blentarp, sonsonen bilmekaniker SVEN INGE KARLSSON 
Skurup, och sonsonsonen PATRIK 1 år. · (Foto: Sernert, Skurup.) 



La Bastella he~r Skurups folkpark numera. Fr v den glade servitören Sv en Olsson, tilllika vaktmästa.re, beundrar tre flickor som kan konsten att 
sikta rätt: Studerande Inger Persson, Tu!lstorp, laboratoriebiträdet Anita. Persson, Trelleborg och affärsbiträdet Astrid Jönsson, Skurup. 

~ Fredagsdans gör La Boste/la attraktivt 
Skurups Folkets Park eller La Bostella som den nu 

har döpts till är jämte Malmö den enda folkparken 
kvar i södra skåne, som <}rivs i den egna föreningens 
regi. Med sin start redan i seklets början är skurups
parken en av de traditionsrikaste nöjesplatserna i 
Skåne om inte i hela landet, men ledningen har alltid 

haft ögonen öppna för tidens förändringar. Senast har 
det tagit sig uttryck i att man från årsskiftet övergått 
till fredagsdans, en omläggning som man visserligen 
trodde mycket på men som har medfört en så kraftig 
ökning av publikfrekvensen att det får anses som helt 
överraskande. 

Med de fria lö~dagarnas genoml:)rott - och populära orkestrar från både en för A r b e t e t. Han ingick ock- terdansen men här var det så trångt 
är det, ju ett känt faktum att freda- Skåne och Blekinge. så i den kvartett inom ledningen som att man fick vara lllTcket tidigt ute 
gen har blivit den stora "utegångs- Liksom tidigare Skurup var strängt döpte om parken till La Bastella en danskväl för att ha chans att 
kvällen" och söndagen en helt hopp- taget ensam om söndagsdans är La efter den populära dansen. Det är ju komma in. 
lös dag för nöjesarrangörer och krö- länge ensam, om fredagsdans bland numera så vanligt att man ger en 
gare. Denna förändl'ing gjorde sig Bastella också först, och än så nöjesplats ett speciellt och ofta exa- BRAND 1933 
också märbar för skurupsparken, som folkparkerna i vårt hörn av landska- tiskt klingande namn så Skurup ville 

Folkets hus slopades som danslo-däför lagt om från söndagsdans till pet. Men även med konkurrens kan inte· vara sämre. kal 1933. Samma år bran nämligen 
fredagsdans och åter kan glädja sig man förmoda att Skurups-parken gamla dansbanan ned och den nu-
åt välfyllda biljetinsläpp. skulle kunna hålla sin popularitet DANS I SNöYRA varande huvudbyggnaden uppfördes. 

At omläggningen gläder sig alla. bl~nd d~santa ungdomar vida om- Skurups folkpark firade 60 år i Därmed kunde dansen året runt för-
Vi frågade fotobiträdet Birgitta Pers- krmg. Utover ungdomar från Skurup f" h ·· d .. d tt d äld t r fil b · ·· · · med omgivningar kommer det folk JOr 0 ?. ar _arme e av e s a .aggas 1 samma ana. son och hårfnsorskan Ma!v' Johans- f å M 1 .. Tr Il b y t d L d dansstallena 1 Skåne. Och det har r början av 50-talet började man 

1son från ~ydsgård respektive Skurup. r n a mo, e e org, s a ' un alltid varit populärt. Fram till 1925 dock få för starkt kärnring av att 
JD.eras ås1kter delas av alla .:om be- 0 5 v. fanns det ingen vinterbonad lokal, den danslystna ungdomen sommartid 

l ~-oker La B?stella, v~d det an heter BAR I SOMMAR bara en öppen utedansbana med tak, helre söker sig till kusten här nere 
ar det ett tnvsam~ ställe, bra ko_ntakt Till trivseln höjande ska i som- men ändå höl man på att dansa till i slättbygden. Därför tvingades man 

l 
mellan parklednmg o c.~ beso~are, l mar en speciell kaffe- och läske-,långt fram i_ november ä _ven om k_Y- slopa sommardansen utöver den stora 
fina uppträden - alla k anda artlSter drycksbar inredas vid dansrotundan, lan var strang och snon yrde m., sommarmarknaden och inrikta sig på 
utom Thore Skogman har varit <~ ·.r omtalar Kjell Jönsson i parkledning- 1925 uppfördes Folkets hus för vin-. vinterdansen. 

1 



• 

Nu ~ar han fullt upp 
Gör vägskyltar inför Dagt;n H 

Gunnar Jönsson med färdiga vägarbetsskyltar färdiga att levereras. 

Det är bråda tider nu, när endast några månader återstår till högertrafikomläggntngen, säger fabrikör G u n n a r J ö n s s o n i Skurup. Sedan 1961 har Gunnar Jönsson tillverkat stolpar och stältntngar för vägskyltar, som Ieverer!s över hela landet. Naturligtvis blir det extra fart nu när vägarna skall läggas om, gatuskyltar bytas ut, refuger flyttas och efterfrågan på mtna specialvaror är stor, omtalar han. Gunnar Jönsson bar sedan början av 1960-talet innehaft Skurups Bil och Traktor och reparerat bilar; men nu htnner han endast med att tillverka vägmärken. 

~- .1. nyhet har han uppfunnit och från Östergatan i Skurup till nya och när jag ringde och beställde 4.000 
fått patent på över hela Europa. Det lokaler på Södergatan. Där kan han styck blev han naturligtvis mycket både få pla<ts med sina maskiner, glad. En sådan beställning var tydiiär en _vägsky1tsställning som är hop- halvfärdiga produkter och helt färdi- ge:n inte väntad. Jag sättex sedan inj fällbar och kan användas till alla ga skyltar och ställningar som skall l ett kors som får utgöra hållare för former av skyltar. De:n har vunnit levereras. stolpen , på vilken vä~märket och · Med hjälp av gamla bildäck får skyltar kan skruvas fast. Gunnar stort gehör. för Väg- och Vatten och han fram e:n lätthanterlig fot till till-l Jönsson har blivit e:n ledande a.ffärsbe::;tällningama strömmar nu in. Vid fälliga skyltar. Gummiringarna till· man och skyltmakare och ångrar inte 
A~i:!l>..et fl~~ ~il f"e" ~n fimlal ve,r.ltas ~~,v en weciali.6t i Viimamo, I'"H h@ övergav bi]Wparflt;i.Qnerne,. 



Nr 30 * * SO:e årgången 

Il • 

MÅNDAGEN DEN 6 FEBRUARI f967 

genom 
repen 
0 Kjell Lindblad besökte Sjöbo i 
går. Han ville visa att han är en 
lika bra boxare som under sin tid 
i Viljan, även om han numera 
boxas för BK Prlmo, Osby. Dans
ken Kaj-Asger Nielsen från Köge 
bjöd på fint motstånd, men ibland 
blir ju boxare trängda mot repen. 

O SkD-fotografen Hans Semert 
hade kameran i högsta hugg och 
fick pangbilden härintill med Niel
sen på väg ut genom repen och 
med ängsliga funktionärer för-

' skräckt väjande undan. 

O Bilden från boxningsgalan i 
Sjöbo i går ger en bild av en 
idrottssöndag som bjöd på åtskillig 
dramatik. 

- SE SPORTEN -

• ••••••••••••••••••••• l 



Dagens bästa match i SjöbogaLan uick meLLan Ronnie Johansson, MaLmö BK, och John AdoLf, som här ses 
ge vika för Ronnies hdrda sLag. 

Bo F ogelberg förlorade 
åter mot Mogens Fought 

Det bjöds på fin boxning under söndagseftermiddagen i Sjöbo Folkets park där box· 
ningskluhben Viljan räknade in 500 åskådare. Största intresset drogs till revans~hmötet 
mellan Vil,jans uppåtgående Bo Fogelberg som mötte dansken Mogens Fought, som han 
förlorade till för en tid sedan. Det blev förlust även denna gång med siffrorna 59-58, 
59-58. 60-58. 

Kjell Lidblad, Osby, i mellanvikt 
var i ypperlig form. Han hade Kaj 

lAsker-Nieisen i gungning ett par 
1 gånger. Nu blev 'det en 3-0-seger 
till Kjell som i år kan nå sitt hä!(
rande mål att bli svensk mästare. 

Vilda applåder fick dansken Ja
ron Saarbom i lättvikt, tailändare 
till börden som gått bara tolv mat
cher. Nu boxade han ut Max 
Wiebke, Osby, totalt. Wiebke gav 
upp i tredje ronden. 

Publiken kom i stämning med 
detsamma genom att Klas-Göran 
Svensson, Malmö, i fjädervikt gav 

sin dansk Jan Hansson @ll riktig Trelleborg, efter en hård match, 
omgång så det blev RSC i andra 2-1. Malmögrabben Ronny Johns
ronden. Svensson fick också dagens son i lätt mellanvikt slog sin dansk · 
extrapris. Viljan kom med en ny- John Adolf med 2-1. Kjeld An- j 
börjare i mellanvikt som kan bli dersen slog Dieter Buchholtz, Trel
något, Frede Beaschar.t. Han hade leborg med 2-1 efter en jämn om-
en härlig vänster som satt klistrad • '1 l"tt t 'kt · d E t på dansken Knud Pedersen. Det gang. a ungvt · g]or e rns 
blev en säker 3-0- seger för hem- Ambrosi come back för Viljan. Efter 
maboxaren, Franco Ferrari, Lund, i en ypperlig tredje rond stod han 
fjädervikt, som är en god boxare, som segrare över Allan Olsen med 
fick denna gång se sig slagen av 
Paul E Nielsen. Matchen bröts i 3-0. 
andra ronden. I weltervikt vann Man delade segrarna broderligt, 
Jens S,örensen över Gert Stetter, danskarna och skåningarna, 5-5. 



ALLA I SKURUP SER AKTUELLT 
GRUVLIG SALVA MOT SKÄGGEN 

När vi gick ut för att pejla svenska folkets TV-vanor, 
så som de projiceras i ett med.elstort samhälle valde vi 
den här gången Skurup. Det enda direkt markanta vi 
då kunde upptäcka var att om skurupsbornas TV-tit
tande är representativt för svenska folkets, finns det 
inte många i det här landet, som missa Aktuellt. Annars 

Montör Kjell Jönsson vill ha fler 

är de flesta intresseriktningar att finna bland Skurups 
TV-tittare, och det är väl samma sak på andra håll. 
I ett par eller några fall uttrycktes mycket bestämda 
åsikter om vad man anser som bra, mindre bra eller 
direkt dåligt i hemmabiografen. Den g1~uvligaste salvan 
avlossade· den kände idrottsmannen J er k er Nyberg. 

- Det är skandal att något sådant 
som skäggprogrammen ska få visas i 
TV. Vad de s k Skäggen har att 
komma med är så krystat och gro
teskt att ingen vanlig människa be
griper sig på det. Samma sak gäller 
falckprogrammen. Själv ser jagbland 
underhållningsprogrammen helst :r"V
teatern och cowboyfilmerna, deckar
na gillar jag inget vidare.· Sportin
slagen hör till det jag _absolut inte 
vill missa men jag tycker sporten är 

dokumentär- och journalfilmer. f\}å)} {{\i\b 
Som kommunalpamp ser han ,alla 
program som handlar om inrikes
politiken. Fokus gillar han 
skarpt, ochAktuellt är bra upplagt . . ()[ \)J(!i 
Kriminal- och cowboyfilmerna kan :{ 
han vara utan men annars ser han n;;~!\i !(i 
hellre Helgonet än Cartwrights. •. 

Tysklektioner 

rätt dåligt tillgodosedd.· Sen tycker Ko'!lmunalka~rer Erli?g 
jag att det är fjanteri det här att re- s~!l s1tter ~om limmad ~11d apparaten 
klamen ska hållas så hårt tillbaka i nar det VISa.s ekonomiska P~?gra~ . • . .. . och också nar John D.rake harJar 1 
VIssa grenar. Man kan JU andå mte rutan för det är en serie med humor 
hindra det i andra som exempelvis och hårda tag. En serie som Rymd
skidåkning. Där reklameras ju friskt patrullen har han inte mycket till 
på alla nummerlapparna utan att nå- övers för om man inte tar den som 
gon knystar. fina lektioner i tyska för det blir det 

med det kärva och militäriska språ
ket. Ej skäggvän 

Fotograf Hans Sernert ser gärna 
skäggen har inte heller någon dokumentärfilmer och på underhåll-

ningssidan helst cirkusprogram, ak
beundrare i källarmästare Torsten robater är det bästa han vet. Denna 
Vollmer på Svaneholms slott&res- lidelse gör att han oftast får slå över 
taurang. Han tyr sig till den lättare på det danska programmet, när inte 
och som han kallar acceptabla un- Sverige visar Hollywood Palace. 
derhållningen. Helst skall den vara Sch!ager- och sångpro~ammen lik
i kabarestil. Beklagligt finner han som kriminal- och cowboyfilmer hop
det att ett program som visar sig par han samvetsgrant över. Hellre 'då 

en eammal hederlig Helan och Hal
slå sen skall tröskas till leda, Hy- van, Chaplin eller Buster Keaton. 
lands Hörna, Bia-litt och 10.000- Aktuellt finner han stereotypt, men 
kronorsfrågan för att ta exempel. det måste man ju se för att hålla 
Besviken blir han oftast på gamla sig a'jour med tiden. 
filmer som han beundrade för 30 De utrikespolitiska översikterna 
år sen men anser som rena skräpet och sarnh.ällsprogrammen ha.r en tro
i dag. Cowboyfilmerna finner han gen tittare i socialassistent Karl-Axel 
trevliga men kriminalfilmerna för Lal'Sson även om han finner exem
råa, de glorifierar våldet för mycket. pehnis Fokus väJ _journalistiskt ti~
Sherlock Holmes-pjäsen härom da- spetsat mån~a ganger. Mycket ar 
gan tyckte han var löjligt enkel. ocks.å att hamta a:v kons~mentupp-- -"---"------:.....:::.....::;._ ____ ,lysnmgen. Av und<erhållnilngen se;r 

Skol-TV 

han gärna TV-teatern men ogärna 
Cartwrights och Rymdpatrullen, 
hellre då Helgonet och John Drake . 

Hylands hörna 
- Hy!.mds hörna är den bästa un

derhållningen, tyclrer kommunal
nämndsordföranden Gunnrur Larsson 
som önskar att han hade mer tid 
över för reseskildringa·r och repor
tage fråln skilda länder. Oftast är 
Aktuellt det enda han hinner med. 

Lars-Gunnar Bjönklund är den 
bäste sportkommentatorn, synd bara 
att han förekommer så sällan i TV, 
m~ gamle iclirottsleda'l·en i Sku
rups AlF, Knut Nilsson. Fokus och 
TV-teatern gillar han skarpt, cow
boy- och kriminalfilmerna ser han 
aldrig. 

'l/Il/l 11/lllllllllllll l fl H III Il III l III l l\ \1tt ... , ............ .... · ... . 
Många smakriktningar är representerade hos montören Siavard Hansson 
med fami(j som 'här har bänkat sig framför TV -apparaten. Hansson gillar 
mest reseskildringar, fru Elsa al! slags underhållning med Hylands hörna 
i topp, 13-åriga dottern Lena thrillers och framför allt "FBI" och 18-
årige Bo krigsfilmer, FBI och Hollywood Palace. Och ingen i familjen 

försummar förstås Aktuellt. 

har en vän i rektor Lago Grönvall. ~llaringar, TV-teater och H:rlands 
På Hylands hörna däremot tröttna- norna. Kri:i'iffilal- och cowboyfllme!
de han efter ett par gånger. ~a ser han mycket ~porad1skt, de 3r 

for lika varandra, for mycket pang

Jänkarna passar 
Disponent Helge Månsson på Sku-

pang, passar bättre det amerikanska 
kynnet, menar han. 

Kommunalfullmäktiges nye ord
förande John E Vifot tycker att 
danska Aktuellt med sina fler rör
liga bildinslag är bättre än det 
svenska, där nyhetsuppläsaren ta · 
för mycket även i bildrutan. - Av 
det som behandlas vill man ändå 
se en snutt, om än så liten. Han ser 
gärna Fokus, finner kriminalfil
merna och långfilmerna vara ett bra 
tidsfördriv men har tröttnat på 
cowboyfilmerna och Hylands hörna. 
Linrunans naturprogram har en tro
gen beundrare i Vifot. Mycket får 
han också ut av skol-TV, bra upp
lagda program, som ger åtskilligt 
särskilt för den tekniskt intresse
rade. Hans främsta önskemål är 

u._ _ _____ ______ __ ---1 rups sockerbruk sätter tidningsläsan-

Den inte minst bland Skurups 
idrottsungdom så populäre läraren 
Knut Andersson slutligen tycker 
också a t t TV har en fin idrottsbe
vakning. Utöver sportprogrammen 
ser han helst TV -teatern och lånl:
filmer. l 

höjd kvalitet på lördagsprogram- l 
men. 

Särskilt de gamla fina pjäserna l 
. som "Hans nåds testamente", Fo-

kus, kriminal- och eowboyfilmema 

l det i första hand för att vara under-
;{, rättad om dagshändelserna. När han 
1/ sen slår på TV-apparaten blandar han 

kosten: sporten som han tycker TV 



Tisdagen den 7 februari 1967 

Danspedagog Margareta segerhagen omgiven av några småttingar på den första danslektionen i Skurup. 

Barnbalett • 
l Skurup 

lans gymnastiksal. Danspedagogen tecken och barnen stortrivdes på det 
tog väl hand om småttingarna och stora gymnastikgolvet. Båda kurser
under sin första lektion fick man lä- na • kommer att hålla på tio veckor 
ra sig en mängd olika rörelser. Hela med lektioner varje fredagsefter
undervisningsschemat gick i lekens middag. 

i 

Skurups husmodersförening star
tade under helgen en ny kursform 
för barn. Under ledning av dans
pedagogen ntargareta segerhagen 
från Trelleborg får dels barn i 4-6 
års åldern lära sig rytmiska lekar 
och dels får 7-12 åringar lära sig 
dansa klassisk balett. 7.000 majblommor i Skurup l Västra Vemmenhögs idrotts- l 

Skurups maJ'blommeko~~;tte har fören. ing .. . . På fredagen var det premiär på uu.~ j ha hållit å å Agå d Ski kurserna och drygt 20-talet småt- hållit årsmöte under OTdförandeskap r . rsmote P . r en 1. v-tingar hade tillsammans med sina av rektor Ernst Jeppsson. Arsberät- arp, va~_v1d O~e N1lsson, Lindby, mammor infunnit sig på aml k _ tesle och räkenskaper föredrogs och ledde forhandlinga:.na. Det _gångna ·----g-- a s 0 godkändes. Under 1967 firar maj- året hade, fran:holl ordf., m te ur blomman 60-årsjubileum och därför spe~synpu~t vant så lyckat, men 
har man beslutat skänka 1500 kr till uts1kterna mnevarande år syntes va-Bridgespelarna i Skivarp riksförbundets forskningsf~nd. · r~ ljusa. Ekonomiskt står föreningen har haft sin sedvanliga träff på gäst- Till ordf. för 1967 omvaldes rektor s1g mycket bra, trots att stora arbegivaregården, och i partävlan nådde Ernst Jeppsson till vice ordf. dist- ten utförts under året för fotbollsföljande par högst i poäng: l) Gert riktssköterskan' Gunbild Martini till planen och i omklädningsrummen. P~ttersson-Göte Olsson, 67 p. 2) Ed- sekr. fru Margarete Larsson, Ku'llas- Fi_i_r att säk~a ekonom_in skall ett vm Åkesson-Hans Lundqvist, 64. 3) berg och till kassör fru Ann Marie storre lotten star~s 1 år. _Antalet Swen Jönsson-Gerhard Andersson, Jönsson. Till revisorer omvaldes yr- ~edlemmar .. v~. v1d år:;sk1ftet 75, 63. 4) Börje Olsson-Evert Härlin, 60. kesvalslärare Ragnar segerström och darav W:gefar hälft~n akbva. 5) Inez Liedholm-Gösta Dahlgren, nyvaldes vaktmästare Bror Hansson :Årsavgifte~ fastställde:; till 10 k~. 59 och 6) Alfred Stjernfäldt-Harry med fröken Märta Jönsson och folk- ~1dare beslots deltaga. 1 d~n tradlLarsson, 47. skollärare Nils J. Nilsson som suppl. tionella blomsterfesten 1 Skivarp och _ __ ..:_ ____ =~------===.=:..:....::.:.:==~~;;;;;;;~;,;;;;;;,;;;~utsågs styrelsen som festkommitte. 

Till ordf. omvaldes enhälligt Olle 
1 Nilsson, till sekr. Bertil Holmander, 
Skivarp, till kassör Henry Karlsson, 
Tofthög, och som övriga ledamöter i 
styrelsen Börje Karlsson, Skurup, 
Leif Jönsson, Vemmenhög, Bror 
Svensson, Hassle-Bösarp, Sven Nils
son, Skurup, och Kurt Assarsson, 
Vemmenhög. Som revisorer omvaldes 
Olle Persson, Vemmenhög, och Karl 
Emil Assarsson, d:o med Hans Fält, 
Skurup, som suppleant. Till valbe
redning utsågs Arne Nilsson, Ystad, 
Bo Persson, Vemmenhög, och Alve 
Hulthen, d:o. Som matchledare om
valdes Leif Jönsson, som A-lagsle
dare Olle Nilsson och som B-lags
ledare Hans Fält. Dessa tre skall in
gå i uttagningskommitten. Att vara 
vaktmästare och materialförvaltare 
uppdrogs åt Alve Hulthen och Bo 
Persson, medan Henry Karlsson ut
sågs till biljettförsäljare. Som repre
sentanter vid Skånes fotbollsförbunds 
och andra årsmöten valdes Olle Nils
son och Leif Jönsson. 



100 centerpartister 
på årsmöte i Rydsgård 
l 

Samtliga centerpartiavdelningar i 
Rydsgårds kommun höll på sönda-

l 
gen årsmöten på Gästis. Dessa års
möten följdes av kommunkretsens 
årsmöte där även en stor del av 

l de ledande inom CKF och CUF 
mött upp. Efter förhandllngarna 
bjöd Rydsgårdsamatörerna på en 
revy, som varmt applåderades av 
de 100 föreningsmedlemmarna. 
Stig Olsson, örsjö CP-avdelning, 

Harry Tuvesson, Katslösa CP-a'Vdel
ning, Sven Mårtensson, Viilie CP
avdelning_och Nils ' Anderss~m .• ...Slli:n~ - -
rninge CP-avdelning skötte sina res
pektive ordförandeklubbor. 

När avdelningarna hållit sina års
möten var det kommunkretsens tur. 
Där var det Albert Andersson som 
ledde förhandlingarna. 
kommer i morgon med verksamhets
berättelser och de olika valen för 
föreningarna. 

Fem CP-ordförande samlade runt en klubba på söndagen i Rydsgård. 
Slående fr. v. Stig Olsson, örs j ö, Harry Tuvesson, Kats lösa, Sven Mår
tensson, Villie, sillande fr. v. kommunkretsordföranden Albert Andersson 

och Nils Andersson, Slimminge. 

"' 

--MOR och BARN~ BYGGKURS I SKURUP . 

Fru BERIT NI~SSON, S. Börringe, Anderslöv, med sönerna 
INGVAR 10 ar och LARS-OLOF 7 år samt dottern 

2'h år. (Foto: Sernerl, Skurup.) 

Ett tiotal lantarbetare från södra Skåne s.tartade på måndagen en bygg. 
nadskurs på Skurups lantbruksskola. Arrangör är Malmöhus läns hua
hållningssällskap och länsarbetsnämnden i Malmöhus län. Kursledare iJ.r 
lantmästare Lars Sandqvist, Skurup, och föreläsare ingenjör Lennart 
Persson, .Skuru p. Kursen ska pågå i tre veckor och utöv er ca 25 timmar 
teori får "eleverna" arbeta praktiskt med byggnadsreparationer och iso
leringar. På bilden ses lantmästare Lars Sandqvist instruera Knut Hans-

son, Klagstorp, och L eif Nilsson, Skivarp, om en byggnadsritning. 



1966 oroligt år för jordbruket 

Mejeriingenjör N. O. Nilsson, lantbrukar!?f Anton Andersson, Sqlberga, dir. C. V. lassen, sekr. Grete Anders
son och lantmästare Nils B. Höjbarth diskuterar mejerifrågor vid första distriktsstämman för året i Skurup. 

Skånemejtl11iers första distriktsstämma för året ägde rum på män~en på Skurups Lantbruksskola. Det 

var andra distriktet som under ordförandeskap av lantmästare Nils B. Höjberth, Månstorps Kungsgård, 

kunde godkänna föreningens förvaltning av 1966 års verksamhetsår. Mejeriingenjör N. O. Nilsson, J1rän 

Malmö informerade om föreningens arbete och kommande utveckling, orsaker till vissa försäljningar m.m. 

Talro-en började med att kon-, mejeriorganisationen i landet, där dersson, Solberga Nygård, (Gösta 
statera att 1966 var ett oroligt år för landet delas upp i fem olika områ- Rasmusson, Solberga), Sven-Ingvar 
svenskt jordbruk. Inte minst inom den är en följd av den eftertraktade Jönsson, Mossby, (Arne Andersson, 
mjölh-produktionen har vi märkt det- anslutning till Europamarknaden, V:a Nöbbelöv), Gunnar Knutsson, 
ta, sade han. Anltalet leverantörer till sade han. Skurups Lantbruksskola, (John Jöns
mejerierna har minskat avsevärt och Stärnman valde fullmäktigeledamö- son, Bökaregården), Hugo Lönnborn, 
kornmer förmodligen attt minska yt- ter. Valda blev med suppleanterna Nellevad, (John Persson, Jordboden.), 
terligare. Frän januari månad till angivna inom parantes, Anton An- Eric Magnusson, Janstorp , (Ove Os
september var minskningen fem pro- L==~------~=====~---1 carsson, Hindber get), Carl-Eric Nils-
cent. Samtliga fusionsavtaJJ. som in- son, Maryhill, (Tage Nilsson, Bäc-
gicks under 1S65 har under året bli- kadal), Nils Nilsson, Alrnåkra, (Tore 
vit slutgiltiga med ett undanrtag, var- Levin, Va1lby), Gustav Petrici, Van-
för bokslutet är svårt att jämföra ninge Gård, (Olov Petrici, Stora Bed-
med tidigare år. Avrälmå.ngspriset , dinge). Till distriktsråd valdes hrr 
under 1266 har dock varit lägre än Gunnar Knutsson, Skurups Lant-
under 1965. Vi räknar med att ~eve- bruksskola, Eric MagmlSSon, Jans-
rantören har fått 1,5 öre mindre för o torp, och Gustav Petrici, Varmmge 
mjölken under det gån·gna året. , {) 

1 
• Gård, med Gunnar Knutsson som 

Efterlikviden för 1966 som kornmer s sammankallande. Efter förhandling-
att utbetalas den 12 april ligger på 4 arna följde diskussion om försälj-
fyra öre. Förenin·ge!ll har under året l 

11
J;,(p ningen av GG-glass och olika produ-

l kraftigt ökat ta.n:khämtningen, anta•let _ centpriser inom området. 
gårdar var den l januari 1!166, 298 st, 

' medan vi nu räknar med att drygt 
1580 gårdar får sin mjöllt hämtad av 
1 tankbila,r. Kann-transporterna går i 
andra riktningen och antalet kann-
linjer har under året sjunkit med 17 
stycken. Han talade vidare om före
ninge<ns olika in'Vesteringar för att 
på ett rationellt sätt få ut så myc
ket som möjligt av den invägda 
mjölken. Bland annat konstaterade 
han att smörpriset under 1966 var 
mycket lågt, Man får gå tiJilbaka till 
1958 för att komma ner till samma 1 

l 
pris. Osttillverkndngen har dock ökat 
något och man har under året bör- ! 
jat exportera en del ost bl.a. till Ja- ~ 
pan. Den nya regionsindelningen för 



1Säker ledning bakom bra Sjöbofighters 
GLÄDJE I VILJAN ÖVER GALAN 
Rena glädjeyran präglade såväl ledare som aktiva i BK Viljan 

i Sjöbo på måndagen. Sedan dyningarna från söndagens internatio
nella tävlingar lagt sig, och man hunnit sovra det som hände, kunde 
man i den arbetsviiliga klubben konstatera, att galan egentligen, kort 
sagt, var en rejäl framgång lokalt sett. Ledarna är mycket belåtna 
med två ting i tillställningen: l) att det kom så mycket folk, 2) att 
matcherna kunde genomföras på ett så hedersamt och snyggt sätt. 
Man bör väl också säga att aktiva och supporters i Sjöboboxningen 
var lite stolta över att de egna förmågorna gjorde en så vinnande 
insats. 

Låt oss med en gång p{jpeka, att i Tyvärr hade han inte förmåga att BK Viljan tillämpar man inte de fullfölja med högern, men det är väl regler, som Bo Högberg nyligen sagt en konst han lär sig. I tredje ronden sig företräda ,nämligen: "Ju mer for Betscharts vänster som en pistryk jag kan ge'n desto bättre". Och stong, och träffade för det mesta det inte heller Högbergsfrasen: "När jag danska målet, främst i ansiktet. Det går upp i ringen har jag en enda blev överlägsen sjöbovinst - och tanke - att klappa till motståndaren Sjöbo har fått en ny favorit att gärna så att han ramlar i en hög framför se i ringen. 
mig". 

Viljanledaren Artur Olsson och MINDRE BRA 
Sten-Ake Nilsson i Sjöbo har säkert I två följande matcher var man betydligt renare åsikter om hur box- nog vid pressbordet överens om att ningssport bör bedrivas. Det finns det visades mycket dålig sport. Box ungdom, som man bör förs131m "göra ning var det lite av, men dess mer folk av". Det är mer än tillräckligt brottning, bökning, vilda rusningar med slöfockar, ligisttyper och bus- (särskilt av danskarna), parodi på frön här och där. Kunde sporten för- sporten. 
hjälpa dessa t~ll. att bli snyggare ki~- Ronnie Johansson fick visserligen l~r, vore å~killigt v~net. ~~h dlt poängvinst 2-1 mot John Adolf, SlaSlktar o.~ksa ledarna .. l BK Vtljan. ~else, men någon match och vinst att Man ar på god yag att ~ målet. h urraför det var det minst av allt. I ._klubben . ~år POJkarna .. någ~t att 14 Andersen, Slagel.se, mötte. Die.gora på fr1~1den, de iår)ara slg-:.tt ter" Bu.chhÖlz, Trelleborg, men lnte de m te all hd ensan_una .. ar herra~ på heller det mötet gjorde någon riktigt t~ppan, de .. får gå m. for ~tt skai'J?.a glad. Buchholz borde ha gjort bruk s1g och trana. upp s~g ~Y.slskt;. For av sin överlägsna räckvidd, men det Olsson o~~ .. !"1~~on 1 V l~~ an ar d~.t gjorde han inte. Hade det inte hjälpt fråga o~. SJalvforsvarets adla konst . med en rejäl åthutning av ringI det har fallet dock om en hård domaren om att de två hade kommit 
sport. . tiH. Sjöbo för att praktisera the noble OM OCH KRING art of selfdefence? 

Eftersom det var så mycket folk 
i hallen fanns c,ie yttre betingelserna EN SUNNANVIND! 
för bra stämning. Tävlingsledare var Mycket jubel åstadkom danskarnas Sten-Ake Nilsson, Sjöbo, och man- lättviktare Jaaron Saardbom, enligt nen bakom det mesta i övrigt var uppgift med rötter i Thailand, vilket förstås oförbrännerlige Artur Olsson, syntes på utanskriften. Han gjorde en viljestark och seg ledare som vet en fin insats i mötet med Max Viebvad det handlar om innanför repen. ke, Osby. Matchen blev en av de j Den .duon har .. fört fram BK Viljan, allra bästa, och mest tack vare gått 1 spetsen for arbetet, offr~~. myc- dansken, som höll initiativet från ket. De har också goda n;t~h!älPaX:~· andra ronden. Dansken hade en här-. Danskarna hurr~de hJ~~gt for lig offensivanda och slog ur de flesta sma motståndare 1nnan tavlmgarna lägen vilket märkbart förbryllade öppnades. Bosse Fogelberg möttes !..----' ------·--- ---=... vid prestationen av stort jubel. Ring
domare var Nils Hansson, Malmö, 
som efter matcherna gav ett högt 
betyg och ansåg att sporten får god-
känt. Han ledde matcherna säkert 
och bestämt, men borde enligt vår 
mening ha brutit redan i slutet av , 
första ronden i möttet mellan K. G. 
Svensson, Malmö, och aJn Hansen, ! 
Danmark. Redan då var dansken så \ 
underlägsen malmögrabben och ha
de inkasserat så saftiga smällar, att 
risker för en fortsättning förelåg. 

Franco Ferrari från Lund bör 
snarast sluta med boxning och ägna 
sig åt akrobatik. Hans svingande och 

1 fläktande i ringen gör ingen män-
Iniska glad. Nu åkte han på nytt på l ett betänksamt nederlag efter att ha 

!fått rätt mycket stryk. Ferrari sak
nar inte bara elementära kunskaper 
om skolboxning, utan även begrepp 
om gardens betydelse. Hans insats 
var i åtskilligt prov på hur nävsport 
inte skall bedrivas. 

Kul var en förmatch mellan flu
gorna Sven Hansson, Trelleborg, och 
Ake Olofsson, Osby. Pojkarna ängs
lades inte för att gå på i ullstrum
porna. Troligen kan de två med tiden 
lära sig vad det handlar om i en 
ring. 

Ernst Ambrosi, Sjöbo (till höger), visar berättigad glädje efter 
lyckade come back med vinst över Allan Olsen. 

sin 

osbygrabben, som hade startat ut- · 
märkt och tydligen tänkte göra pro- 1 

cessen kort med thailändaren/dan-
sken.Bladet vände sig snart och efter 
några hårda högerträffar och då och ~-
då en virvelvind med full slagkaru-
sell, hamnade Viebke i nödläge. I 
tredje ronden kastade os bysekonden j 
in handduken, då hans man var yt-
terst nära en rejäl knockoutförlust. ' 
Bra att man bröt i det ögonblicket. 
Låt oss säga, att Saardbom var en 
sunnanvind från exotiska länder!! 



BRA DEBUTANT 
Riktigt på alerten kom publiken i 

Sjöbogalan först när en hemma
boxare äntrade ringen. Det hände i 
mellanviktsmötet mellan Frede Bet-

l 
schart, debutant för BK Viljan och 
från Ystad, och Kurt Petersen, Sla
gelse, som gått bra ett fåtal matcher. 
De två började en frisk kubbning 
visserligen i publikens smak (d. v. s: 
de flestas, varav många begriper yt
terst litet av boxning, men mer av 
slagsmål), men man undrade var det 
skulle barka hän. I andra ronden 
lugnades tempot och Betschart bör
jade komma underfund med att hans 
vänsterslag var "rätt medicin" för 
Petersen. Tydligen kom sjöbodebu
tantens vänsterslag från ringhörnan: 
genom goda råd från Artur Olsson. 
V:i rä!<:nade till att Betschers vänster , 
giCk m ca 15 gånger i rond två. 

TRE FRAN SJöBO 
Bo Fogelberg gick in för revansch 

mot Mogens Fought, Slagelse. Men 
det lyckades nu inte, fast Bosse gjor
de en tapper och väl genomförd 
match. Det var heller inge nskam att 
förlora tir;t dansken, som är toppman 
i sitt hemland. Sjöboförlusten var 
knapp: 6Q-58, 5~57, 58-58. Första 
ronden gick till Fogelberg klart. I 
mitten av andra ronden förlorade 
plötsligt Bosse greppet om händel
serna i ringen, precis som i DM ,i 
Sjöbo i november. Vad det nu beror 
på. Den schackningsperioden kosta~ l 
de honom segern. slutronden var 
rätt jämn. 

Ernst Ambrosi har legat på lat
sidan den här säsongen,· tränat högst 
sällan, varit ur balans på något sätt. 
Inför den här galan drog han på sig 
handskarna häromdagen och tränade 
ei} smula. Han mötte Allan Olsen, en · 
k!laftig kille. Första ronden händel-

sefattig och även de nandra gick i 
ultrarapidtempo. slutronden satsade 
Ambrosi på en spurt, som verkligen 
lyckades. Det blev genom den ronden 

l 
klar sjöbovinst - och en mycket 
glad Ambrosi. 

l 
Som nu tänker att träna på allvar 

och pröva lyckan på stora SM. Men 
det vill nog till några extra kol i 
fyren hos Ernst. Vi räknar med att 
Artur Olsson ägnar översyn på den 
punkten. 

slutligen var det Kjell Lindblad, 
som utklassade Kaj Ansger-Nieisen 
från Köge. Lindblad ha rinte lagt 
bort killerinstinkten. Han har tyd
ligen sitt mål: att få blottor för hö
gern. Den metoden kan vara lika bra 
som den är farlig. Ett tungt kropps
slag i andra ronden bekom dansken 
'Verkligen illa. Märkligt nog klarade 
sig dansken från knockout. 

- Jag går nu helt in för SM, och 
räknar med en helhjärtad insats där, 
sa Sjöbo-Kjell till SkD. Ett virus 

1 drabbade mig och har tagit på mina 
krafter, men nu är jag på väg till 
full hälsa igen. Om det blir SM
vinst? Vi skall boxas om det! * Kassören S. Persson i BK Viljan 

hörde till de glada. Han fick 
drygt två tusenlappar i kassan, 
och den kassan var totalt tom 
förut. 

* Men Artur Olsson et consortes 
har redan börjat planera för 
nästa tävling: den 5 mars i Ystad. 

Onsdagen den 8 februari 1967 

l Skurups _hundar: 
Pudel högst på tio-i-topp 

Taxen Julie i Skurup följer med stort intresse frafiken på galorna genom maltes backspegel. 
-Av ROLF JOHNZON-

l 
cocker spaniel 8 (9), 8) gråhund 71 därför att ägaren inte kopplat hun(6), 9) västgötaspets 6 (7) och tion- den på trafikerade gator. Vilken är den popu,läraste hun- de plats delas av tre raser: engelsk l Naturligtvis skall inte hunden vara den i Skurup? Hur ligger min setter, pointer och pekingeser med kopplad alltid, utan helst ha en egen hund till jämfört med de andra vardera 5 hundar. ren och snygg hundgård, men ibland rpserna? Dessa frågor ställer sig Jämför man Skurupslistan med · kan det vara befogat att låta den i dagarna Skurups hundägare. rikslistan finner man stora skillna- vara fastbunden. Och ha alltid huuMånga gissar 3 tt en tio-i-topp-lista der. Drever ligger på femte plats i den kopplad när ni går i trafiken. hela landet. I Skurup finns endast H=den blir lätt irriterad av alla skall toppas av taxar, andra gissar en enda hund av den rasen. Boxer, ljud och kan missuppfatta husses ,

1 

schäfer och pudeliigarn_a tror på som ligger sjua i landet, har tre l eller mattes kommando. sin ras. S!tD har gjort en under- representanter i Skurup. Stövare, 
sökning i konununens registe"r på åttonde plats i landet, finns inte alls O OVANLIGARE RASER l kommunalkontoret. Det visar sig i dez: .. skånska köpingen, l~ka lit~t En undersökning av hundbeståndå att pudeln är den mest efter- som Jamthunden, som nu ligger t1a det i Skurup ger också besked om 1 traktade. Tvåa ligger schäfern och i rikslistan. l att flera raser endast finns i ett 1 

exemplar. Här nedan följer en för-~' först på tredje plats kommer tax- 0 MANGA teckning över de hundar som med arna. Sammanlagt har dock hund- "GATUKORSNINGAR" l stolthet kan promenera omkring i beståndet minskat under 1966. Den I rikslistan har man, av naturliga köpingen ?llsamma;ts . med :t;natte l februari 1S66 fanns det 290 hun- skäl, inte tagit med blandrashundar- l utan att traff;;t på sm like: Chi~uadar i köpingen och i dag är siff- na. Rikslistan gäller ju hos SKK 1 hua, d.almatier, drever, gr1ffo.n ran 276. inregistrerade hundar. I Skurup finns i bruxell01s, lapphund, labrador, retTIListan toppas således av pudeln, det dock ett stort antal av dem. 1 ever, \ Shetland . sheepdog, schnauzer l som finns i 36 exemplar. Av dessa 36 1966 fanns det 79 stycken och i år · och skotsk terner. är dock 21 definierade som pudlar. är den siffran 74. Det är en mängd 1 9 som dvärgpudlar, 4 som mellan- olika korsningar som inte går att . 
pudlar och så finns det 2 silver- ~efini,;ra ... Naturli~is är .de . lika 1 

pudlar. Tvåa ligger . sedan schäfern ~ara v~ er och kloka siMlskaps-med 30. Det är exakt samma siffra -dJur som v1lken annan rasren hund 
som förra året. På tredje plats kom- man vill jämföra med. 
mer taxarna. Det finns nu 28 taxar KOPPLA HUNDEN' mot 25 för ett år sedan. Listan har O · 
därefter följande utseende med före-~ Tio hundar trafikdödas dagligen i gående års siffror inom parentes: 4) landet. Det blir sammanlagt 3.650 foxterrier 21 (23) 5) dvärgpinscher hundar som får sätta livet till varje 15 (13), 6) sträv h.' vorsteh 11 (14), 7) år. De flesta olyckorna har inträffat 

1 



HÄRADSBOLAGET I SKURUP-)i 
öPPNAR KONTOR PÅ MANDAG 

Inspektör .~aimo Zerge har in~lalleral sig på sill nya konfor i Skurup 
och halsar hela bygden valkommen för all teckna försäkringar. 

På .. m~nd~g slår Malmöhus läns söd- inspektör Zerge där, samt några tirn- l 
r~ forsakrmgsbolag upp sina portar rr.ar på eftermiddagarna. En reklam- ' 

for ett nytt avdelningskontor i S.ku- kampanj kommer också att ske. Så

rup. Kontoret ligger i f. d. Skånska ledes har man beslutat att låta sätta 

Dagbladets lokaler på Kyrkogatan, upp reklamskyltar på ortens bus

den s. k. Engströmska fastigheten. sar och tidningarna kommer att an

Föreståndare blir inspektör R a i m o nonsera om bolaget. 
Z e r g e, som sedan en månad till- Inspektör Raimo Zerge blir även 

baka varit bosatt med sin familj i en fin förstärkn.ing för idrottsför

Skurup. eningarna i Skurup. Han är en av 

Han hålleT nu på att räkna om de bästa bordte;misspelama i Skå

alla fastighetsförsäkringar till full- n c och spelar för div. II-klubben 

värdspr is och samtliga försäkrings- Arlöv. Det närmaste året skall han . 

tagare kan därför inom närmaste ti- fungera som ungdornsledare i Sku

den räkna med besök av inspektör rupsklubben. Skurups AlF har han 

Zerge.. också skrivit på övergångspapper 

Omradet som skurupskontoret skall för. Han har spelat fotboll i Södra ' 

betjäna är SkU!l'Ups kommun, Ryds- Sandby och kan bli en fin tillgång · 

gårds kommun, Vemmenhögs kom-l' för ·A-laget i Skurup. 
~un, Gärdslöv och önnarps försam- Inom försäkringsbranschen har han 

lirgar samt. dela~ av Ev.:rl~vs. och fyra års erfarenhet. Han har ge

Blentarps forsamlingar. Forsakrmgs-, nomgått flera kurser för att klara 

bolaget. h~r ~ pro~ent av alla lands- sitt arbete med att ge ortens be

bygdsforsa~rm,ga7 moi? området eller folkning det skydd man begär ge
ett brandforsakrmgsvarde av sam- nom försäkrin.giSbolaget. 
manlagt 370 miljoner kronor. 

På måndag öppnar man alltså. 
Öppningstiderna på kontoret i Sku
rup blir provisoriska första tiden, d.å l 
kontoret inte kommer att fungera 
som en expedit ion, utan som för-
säljningskontor. Mellan kl. 8.30 och 
9.00 på förmiddagarna finns dock 

SLL • 
l Rydsgård ökade 

omsättningen kraftigt 

Föreslåndare Ingvar Carlsson på SLL i Rydsgård är belåten med 1966 
års bokslut. 

VI har ökat vår omsältning med 
en halv miljon under 1966, omtalar 
föreständare l n g v a r C a r l s -
s o n på skånska Lantmännens 
lokillförening i Rydsgård. 
Företaget har nu fått bokslutet för 

1966 klart och kan visa upp en om
sättning på 3. 794.850 kr vilset är 

1
491.554 kr mer än under 1965. Även 
utvecklingen av medlemsantalet är 
bra. Atta nya medlemmar har man 
fått och arealen har ökat till 2.996 
hektar. 

Vid 1966 års ingång var medlems
antalet 173. Under året har åtta till
kommit och tre har läninat för-

su o '1:J-. 
~~~~MOR och BAR-N .... '----.............. ....~ 

Fru MAGDA KRISTENSSON, Gusnava, Rydsgård, med sonen 

GERT 1 O år och döltrarna INGRID 9 år och MONICA 4 år. 
(Foto: Sernerl, Skurup.) 



Sl{.urupspensionärer på årsmöte 

Pensionärsföreningens sångkör underhöll medlemmarne på föreningens årsmöte i Skurup. · 

Skurups pensionärsförening höll medlemmar hade hörsammat kal- j eningars trivselaftnar med sång och 
på fredagen ordinarie årsmöte i leJsen och mött upp. Sammanträ· musik. Auktionerna under året )lade 
Skurups Folkets hus. Drygt 130 det hölls under ordförandeskap av inbringat över 2.000 kronor. Svane~ 

" Johan Nilsson och Axel Schöön. holrns slottskrog hade under året 

• 
l SLS .. studier Rydsgård 

Några av cirkeldeltagarne lys$nar intressera! på polismännens redo

görelse över bilens utrustning. 

Fyra SLS-studiec!rklar i Ryds .. , Cirkeldeltagarna fick demonstrerat 
gårds kornmun var på torsdagen sam- för sig hur en polisbil fungerar, .. hur 
lade till ett expertbesök hos lant- man tar blodprov och en mangd 
brukare Assar Olsson i Grönhult för finesser på bilen, varefter man un
att lära känna polisens arbete. Det der n~gra timmar ställde frågor till 
var "Inför dagen H"-cirk!arna i Be- ordningsmakten. 
den, Katslösa, Varmlösa och Trunne- För familjen Olssons gästfrihet tac
rup, med sammanlagt ett 30-tal de~- kade lantbr. ~lbert An~erss?.n, och 
tagare som fick information av poll- fru Astrid Mårtensson overlanmade 
serna Stig-Olle Persson och Tage en blomsterbukett som tack for en 
Nedervi 1 Skurup. trevlig kväll. 

En inbjudan från en Malmöfirma bjudit föreningens medlemmar på en 
om en bussutfärd i det blå möttes trevlig kväll och Luciafesten hade 
med en viss respekt och något beslut besök av 9rygt 100 medlemmar. 
på att resan skall komma till stånd Innan kaffepausen höll man en tyst 
gjordes inte. Man ville först se in- minut över avlidna föreningskamra

l tresset för resan. ter och sjöng gemensamt psalmen 
Arsmötet började med att sång- "Jag är en gäst och främling". 

kören under ledning av V. Gustavs- SkD återkommer på måndag med 
son sjöng. Johan Nilsson hälsade valen på årsmötet. 
välkommen och förklarade förhand-
lingarna öppnade. Efter verksam-
hetsberättelsen och revisionsberättel
sen beviljades ansvarsfrihet. 

Verksamhetsberättelsen omtalade att 
föreningen under året gjort två ut
färder, en till Ängelholm och en till 

!
Lomma. Syföreningen har 33 med
lemmar och har under året haft 13 
sammankomster. sångkören har 14 
medlemmar och har haft 10 övningar, 
samt deltagit på flera andra för-



Naturvetare i Lund lyssnar på 

, gymnasist ·från Svedala 
l 
l 

Hans Mårtensson i Svedala studerar sina ljusbiläer 

För närvarande pågår en rad Hans morfar var en inbiten jägare relsen att räkna dessa djur . j Sveda

skilda aktiviteter inom de biolo- och fadern har också visat stort in- latrakten och många universitet h&· 

tresse för botaruk och zoologi. också fått hjälp av honom som stor 

glska föreningarna i sydvästra Skä· Hans ingår i arbetsutskottet som hjortkännare. l 
ne. Intresset för ett samarbete mel- vice ordförande och har specialise- Han berättar för SkD att man se

rat sig på kronhjortar. Sedan många dan ett halvår tillbaka mycket nog

lan de olika föreningarna har också år tillbaka har han hjälpt länssty- grant håller på att inventera ett om

resu.lleral i alt man sedan eH halv- 1---~------------~ råde norr om Fjällfotasjön i Böke-
bergsskogarna. Ett 75-tal studerande 

ir tillbaka gör en undersökning och andra naturintresserade deltager 

av Bökebergsområdet tillsammans och under våren och sommaren kom-

med andra naturinlresserade. Syf- mer denna siffra att stiga till cirka 

fel med verksamheten är all ge- 200. När hela arbetet är slutfört skall 

nom undersökningar i ornitologi, =k~~ki~jkll~ill~:t"urio~~ ~ gÖ~ 

entomologi, zoologi, botanik m. m. 5.· !J j}· ra en utställning på Svaneholms slott 

kunna ge en klar överblick över fl och i Malmö. 

områdets fauna, flora, ekologi och 1 t Biologisk institutionen i Lund har 

biotopsammansällningar. Till delta l · l visat stort intresse för vårt arbete 

lägger man också historik och t l /)J/ fl och hjälper oss på alla sätt. Vi ·kom-

ekonomiska beräkningar för att få mer därför att nu på tisdag hålla ! 

f l l b'ld ett informationsmöte i högtidssalen 

rall' en lo a 1 av ett säregel på Zoologiska institutionen kl 19.00 

nalurområde. 
l där medlemmarna i arbetsutskottet 

Hela projektet har fått arbetsnam- skall redogöra för undersökningen. 

net Bökebergsinventeringen. In ven te-,, L~~-~\si~= all~h anfr~d~~=än! 

'ringen är uppdelad på över tio verk- 1 
niskor kommer att samlas och disku

samhetsgrenar var och en företrädd ~ 
av en eller flera kompetenta biolo- tera igenom hela programmet. Hans 

ger som också svara:r för kontakten l Mårtensson skall svara för ljusbilder 

med olika institutioner och andra . och kronhjortsfrågor. 

intresserade samt även leder arbetet j 
i fält. 

Ett arbetsutskott bestående av fem l 
personer sköter samordningen mel- l 
lan verksamhetsgrenarna och har l 
hllilld om den administrativa funk
tionen. Arbetsutskottet består av 
fyra studenter från Lund samt en 
gymnasist från Trelleborgs gymna
sium. SkD har besökt en av dem, 
studeranden Hans Mårtensson i Sve
dala, som under helgen håller på 
att förbereda sig för ett föredrag på 
tisdag i Lund, där hela biologiska 
institutionen med professor Lindroth 
i spetsen skall lyssna. 

Hans är 19 år gammal och går i 
andra ringen i Trelleborgs gymna
sium. Sedan barnsben har han va
rit mycket intresserad av djurlivet. 



Maskeradsucce • Skurup l 

Vår fotograf hitlade dessa söla indianer på väg till maskeraden i 
Skurup. Fr. v. Lena Larsson och Gunilla Jönsson. 

Jättemaskisen på La Bostella i Sku- r Parkstyrelsen att bjuda på maskerad
rup under helgen blev mycket lyc- dans hälsades med glädje. Det var 
kad. Drygt 400 personer hade samlats många skåningar som tog tillfället i 
för att dels beundra vackra masker akt att spela ut sin fantasi och för
och dels dansa efter två välkända kläda sig i färgglada och liPi'al!:ande 
popband. Initiativet från Folkets dräkter. I danspausen höll man pris-

-utdelning för de bästa maskering
arna. Segern gick till flickorna Gulli Britt och Rose-Marie Lindegvist som 
gestaltat sig som två stora tärningar. 
Tvåa blev trion Gunni Larsson, Alf 
och Tore Lindhof från Äsperöd. 
Gunni och Alf föreställde en ko, och 
pappa Tore var passopp med en 
spann under armen. Trea kom An
nette Muntzing och Jan MohLin och 
fyra b1ev de käcka indianerna Lena 
Larsson och Gunilla Jönsson från 
Skurup. 

Från parkstyreisens sida var ma·n 
också nöjd med kvällen och lovade 
att återkomma fler gånger med den
na form av underhållning för de 
danslystna ungdomarna i södra 
Skåne. 

~MOR och .BARN~ 

Fru SONJA LARSSON, Skivarp, med sonen JAN OVE 3 år och 
dollern EVA 2 år. (Foto: Sernert, Skurup.) 



l(ul-i-fem i Skurup 
startade med skytte 

"Kul i fem"-programmel i S~urup inleddes_,med luftgevärsskjutning 
för pojkarna. Bäst i sin klass sköt Jan Berglund som här flankeras 

av tvåan Uno Larsson och !rean Mals Grönvall. 

Kul-i-fem-programmet för skol
ungdomar i Skurup startade på 
måndagen med skytte, bordtennis 
och gymnastik. Flickorna var tidi
gast uppe på morgonen och klockan 
nio fick de under en gymnastik
lärares, Elsa Andersson, ledning 
idka gymnastiska övningar i sport-

hallen. Pojkarna disponerade efter
middagen i sporthallen för gymna
stik efter att tidigare på dagen ha 
skjutit luftgevär under ledning av 
Skurups skytteförenings instruktör, 
Tore Jönsson, på Stattenagatan.' 
På eftermiddagen spelade flickorna 

bordtennis under ledning av Tommy 
-Ljunggren och Bengt Må tensson i 
Skurups bordtennisklubbs klubblokal 
på Svaneholmsvägen. Flera av poj
ka~na åstadkom mycket bra resultat 
för luftgevärsskytte; bäst gick det 
för Jap. Berglund i klass 8:a som 
fick 94 poäng av 100 möjliga. Han 
slog även sin ä1dre kamrat i 9:e klas
sen. 
Resultat: Klass 9: l) Klas Kullberg 
92 poäng, 2) Christer Pedersen 92, 
3) Leif Hansson 90, 4) Benny Lund
borg 89, 5) Anders Lindskog 88, 6) 
Sten Karl 87. Klass 8:a: l) Jan Berg
lund 94 poäng, 2) Uno Larsoon 93, 3) 
Ma~s Grönvall 88, 4) Gert Ivarsson 86, 
5) östen Andersson 84, 6) Kenneth 
Jacobsson 84. Klass 7: l) Göran Ols
son 82 poäng, 2) Krister Larsson 74, 
3) Krister Olsson, 4) Ulf Jönsson 69, 
5) Kenneth Hötzel 68. 

Gymnastik: Flickor klass 3: l) Ce
cilia Troedsson 3 a, 2) !rene Lippold 
3 b, 3) Anncharlotte Nilsson 3 b. Kla\Ss 
4: l) Yvonne Olsson 4a, 2) Anette 
Romner 4 a, 3) Elisabeth Hötzel 4 a. 
Klass 5: l) Else Svensson ll a, 2) 
Anette Berglund 5 a, 3) Ann-Krins
tine Viihorn 5 a. Klass 6: l) Ann
Marie Persson 6 b, 2) Gunnlis An
dersson 6 a, 3) Pia Jacobsson 6 a. 
Klass 7: l) Kristina Wemner 7 a, 2) 
Birgitta Nilsson 7 b, 3) Monica Sig
fridsson 7 a . Klass 8: l) Eva Persson 
8 b. Klass 9: l) Lena Håkansson 9 a. 

Pojkar klass 3: l) Hans Nyberg 3 b. 

1 
Klass 5: l) Per Andersson 5 a, 2) 

,,Erils: ~hönpi.ng 5 b, 3) fan ,Mårt~ns
, son ,5 c . . Klas& 6: l) B.-I. Axelsson 
~a., 2) Bertil Luxtborn 6 a, . 3) Gett 
Vallgren 6 a. Klass 7: l) Håkan Pers-

Fru MARGIT MALM, Skivarp, med 
BO JöRGEN 1 O månader. 

sönerna PER ÅKE 3 år och· 
(Foto: Sernerl, Skurup.) 



25-årig kommunalingenjör 
börjar i Skurup jobbigt} 

Äntligen har Skurups kommun 
fått en ny kommunalingenjör. På 
måndagen började 25-årlge B o 
Svensson h-ån Vämamo sin 
tjänst på byggnadskontoret i Sku
rup, efter att platsen har stått tom 
i närmare ett halvt år. 
Bo Svensson kommer närmast från 

Astorp, där han varit bitr. kommu
nalingenjör under 2 <k. Om Skurup 
vet han inte särskilt mycket ännu. 
Att man tillverkar lantbruksmaski
ner och har haft en stormig valde
batt var i stort sett allt innan han 
kom hit, men han hoppas att han 
skall lära känna köpingen mycket 
snart. Skurup och Astorp är ungefär 
lika stora och problemen blir väl i 
stort sett desamma, tror han. 

Bo Svensson har genomgått Tekni
ska institutet STI i Stockholm och var 
tidigare anställd på en entreprenad
firma för vatten och avlopp. Hans 
arbete i Skurup blir mycket omväx
lande och arbetsamt, inte minst med 
tanke på att många frågor nu ligger 
och väntar på att få utredas. Om den 
nya organisationsplanen säger han, 
att han med vissa småjusterin.gar tyc
ker att den är bra. Han har ett visst 
intresse av idrott och vill gärna hjäl
pa till att få en del lokalproblem 
lösta för föreningarna i köpingen; 
Korpen har redan varit och sökt kon
trakt med honom, för medverkan, 
men det första halvåret måste han 
ägna sig enbart åt arbete för att 
komma ifatt med· ärendena. 

Skurups nye kommunalingenjör Bo Svensson studerar generalplanen 
för köpingen. 



56 pojkar sköt med luftgevär 
när Skurups ''Kul i 5" började 

Cirka 500 starter har inströmmat till det fjärde årets "Kul i 5" vid 

Skurups Grundskola vilka körde i gång under måndagen för att pågå 

till och med fredag. störst uppslutning kring första dagens tävl_ingar 

Gymnastiken med moment som 
överslag på bom, kullerbytta på plint, 
bockhopp och ringövningar leddes 
och bedömdes av gymnastikdirektör 
Else Andersson. Här hade man del
tagare från samtliga klasser 3-9 
även om det var klent besatt i vissa 
klasser. För flickornas bordtennis var 

l 
intresset mycket svalt med bara sju 
deltagare fördelade på tre från klass 
5 och fyra från klass 3. 

ATrONDEKLASSARE 
BÄST 

På sin bana vid stattengatan där 
man även normalt har en omfattan
de ungdomsverksamhet stod Skurups 
skytteförenings luftgevärssektion som 
arrangör för skollovets 'luftgevärs
skjutning som omfattade 56 elever 
på högstadiet. I trådarna höll skytte
föreningens sekreterare Tore Jönsson. 
Maximum per deltagare var 100 p 
eftersom man sköt internationell se
rie: 10 skott mot tioringad tavla och 
från 10 meters avstånd. 

blev det för luftgevärsskjutningen som samlade 56 startande. 38 flickor 

och 16 pojkar deltog i gymnastiktävlingarna medan bara sju ungdomar 

ställde upp i flickomas bordtenni~. 

Bäst totalt blev Jan Berglund t 
kl.tss 8 som nådde 94 p. Även tvåan 
i samma klass, Uno Larsson, kom 
med 93 poäng före de båda främsta 
i klass 9, Claes Kullberg och Chris
ter Pedersen, vilka båda hade 92 p. 
Kullberg vann på att han hade en 
tia mer än Pedersen. 

Fr v Carina Malmberg, 5 a, Christell lngemansson, 4 b, Ann Margreth Persson, 6 b, samt Christina Wemner, 7 a 

som deltog i gymnastik. 

DAGENS PROGRAM 

I dag fortsätter Skurups "Kul i 5" 
.!!led brottning, friidrott för flickor 
·oi:h pojkar, handboll för fli ckor samt 
bordtennis för mellanstadiets pojkar. 
Skurups Sportklubb arrangerar brott
ningen i gamla skolans gymnastiksal 
kl 14, ledare Erik Persson och Janne 
.rohan~son. 

J I idrottshallen svarar skolans 

1 idrottsförening och IK Finish för fri
l idrotten med Sven Persson, Bengt 
Mårtensson och Thomas Sjövall som 
ledare. Flickornas tävlingar börjar 
kl 9 och pojkarnas . kl 10.30. I båda 
fallen gäller det klasserna 4-9 •samt 
yrk::skolans elever. 

I idrottshallen står skolans idrotts
förening för flickornas handboll som 
börjar kl 13 med Sven Persson som 
ledare. Klasserna 3-9 deltar. 

I bordtennislokalen vid Svane
holmsvägen blir det bordtennis för 
mellanstadiets pojkar med början Id 
12.30. Tommy Ljunggren och Bengt 
Mårtensson leder. Arrangör är Sku
rups bordtennisklubb. 

I morgon, onsdag, blir det skol
dans kl 19.15---21 i Skurups Foll,ets 
park eller La Bostella som den nu
mera heter. Det skall erinras om att 
dansen anordnas i skolidrottsför
eningens regi och att lärarna funge
rar som vakter. 

FöRSTA DAGENS 
RESULTAT 

Gymnastik, flickor. Klass 3: Cecilia 
Truedoson, 3 A, !rene Lippold, 3 B, 
Ann-Charlotte Ni lsson, 3 B. Klass 4: 1 

Yvonne Ohlsson, 4 A, Anette Rom - ~ 
ner, 4 A, Elisabeth Hötzel, 4 A. Klass 
:5 Elsy Svensson, 5 A, Anette Berg
lund, 5 A, Ann-Christine Wihlborg, 1 

5 A. Klass 6: Ann-Margreth Persson. 
6 B, Gunlis Andersson, 6 A, Pia Ja- 1 
cobsson, 6 A. Klass 7: Christina Wem- i 
ner, 7 A, Birgitta Nilsson, 7 B, Monica 
Sigfridsson, 7 A. Klass 8: Eva Pers
son, 8 B. Klass 9: Elena Håkansson, 
9 H. 

Gymnastik, pojkar. Klass 3: Hans 
Nyberg, 3 B. Klass 5: Per Andersson, 
5 A, Eric Schönning, 5 B, Jan Mår
tensson, 5 C. Klass 6: Bert-Inge Axels
son, 6 A, Bertil Lönnborn, 6 A, Gert 
Wallgren, 6 A. Klass 7: Håkan Pers
son, 7 D, Kenneth Hötzel, 7 D, Bertil 
Mårtensson, 7 A. Klass 8: Bo Anders
son, 8 B, Christian Kull berg, 8 B, ös-

l ten Andersson, 8 B. Klass 9: Benny 
Lönnborn, 9 GT. 

Bordtennis för flickor. Klass 5: 
Christina Larsson, 5 A, J iii Vifot, 5 A, 
Liselot te Johansson, 5 A. Klass 3: Har
riet Pettersson, 3 B, Helene Nilsson, 
3 B, Eva Göransson, 3 B, Ch riste! 
Pettersson, 3 B. 

Luftgevärsskjutning, pojkar. Klass 
9: Claes Kullberg, 92, Christer Pe-~ 
dersen, 92, Leif Hansson, 90, Benny 

Lövborn, 89, Anders Lindsko g, 88., son, 86. Klass 7: Göran Olsson, 82, 
Klass 8: Jan Berglund, 94, Uno Lars- Christer Larsson, '14, Christer Olsson, 
son, 93, Mats Grönyall 88, Gert !vars- 70, Ulf Jönsson 69. 



Snabba brottningsmatcher 
i Skurups Kul-i-fem 

l 

Seg ra rn'a i brottningarna på l isdagen i Skurup; fr. v. Hans-Göra n Hansson, Kr isl ian Kullberg, Krister Gus-
tavsson, Kennel Hölzel och Ulf Jo hansso n. ~ 

Kul-i-f~m i Skurup fortsatte på 
tisdagen med brottning, friidrott, 
bordtennis, tennis och handboll för 
flickor. Ett 100-tal ungdomar var 
i farten hela dagen. För brottning
en svarade Skurups sportklubb 
med Janne Johansson och Erik 
Persson som domare. Pojkarna vi
sade stor färdighet i denna sport 
och det var ofta tekniken som vann 
över råstyrkan. I handboll spelade 
flickorna en serie som vanns av 
laget Gunilla före laget Lilian. 

2) Rose Marie Johansson 115, 3) Arin

Margreth Persson 105. Klass 7: l) 

Ingrid Lennartsson 1;30, 2) Monica 
Sigfridsson 115, 3) Elna Sjövall 110. 
Klass 8: 1) Eva Persson 134. Klass 9: 
1) Gunilla Persson 134, 2) Margareta 
Rahm, 30. Längd utan ansats flickor 
klass 4: l) Annette Romner 170, 2) 
Susanne Johansson 146. Klass 5: D 
Jill Vifot 213, 2) Liselotte Johansson 
180, 3) Kristina Larsson 170. Klass 6: 
1) Ann-Margreth Persson 210, 2) Ro
se Marie Johansson 189. Klass 7: 1) 

Resultat av gårdagens tävlingar: Ingrid Lennartsson 217, 2) Monica 
Brottning 32--34 kg.: D Ulf Johans- Sigfridsson 215, 3) Elna Sjövall 204. 
son 7 A, 2) Ronny Mårtensson 7 D, Klass 8: l) Eva Persson 235. Klass 9: 
fall efter 35 sek. Klass 34-36 kg.: 1) l) Gunilla Persson 242, 2) Margareta 
Kenn~th Hötzel, 7 D, 2) Arne Jörgen- Rahmn 225. Pojkar längd utan ansats 
sen fall efter 9 sek. Klass 40-44 kg.: klass 5: l) Olle Sand'ström 19,3, 2) 
1) Krister Gustavsson 8 E, 2) Anders Erik Schönning 187, 3) Per Andersson 
Olsson 8 E, fall efter l min. 57 sek. klass 6: 1) Göran Mårtensson 232, 2) 
Klass 48-52 kg., 1) Kristian Kullberg Kent Lindahl 207, 3) Bertil Lönnhorn 
8 B, 2) Ulf Jönsson 7 D, 3) Gert 203. Klass 7: :Ji) Kent Aberå 257, 2) 
Ivarsson 8 E. Finalen vanns på ned- Håkan Persson 237, 3) L. B. Mårtens
pressad nacksving efter 30 sek. Klass f son 218. Klass 8: l) Bo Andersson 
&0--46 kg.: l). Hans Göran Hansson 243, 2) Lars E. Nord 237, 3) Bo Rune 
9 GT, 2) Bertil Mårtensson 7 A fall Andersson 231. Klass 9: l) Bengt 

l efter 15 sek. Höjdhopp pojkar kla~s Mårtensson 282, 2) Alf Davidsson 288, 
5: l) Per Andersson 125, 2) Erik 3) Leif Fransson 237. Bordtennis klass 

l Schönning 120.'. 3) Olle Sandström 115. 3 pojkar: l) Hans Nyberg 3 B. Klass 

liansson 6 A,- 3) G'oran Mårtensson 
6 A. Handbollen för flickor vanns av 
laget Gunilla som spelade 4 matcher 
utan att förlora någon. Resultatet av 
matcherna Margareta-Gunilla 4-4, 
Ann-Britt-Lilian 1-2, Eva-GuniLla 
2-5, Margareta-Ann-Britt 4-2, Li
lian-Eva 1-0, Gunilla-Ann-Britt 3 
-1, Margareta-Lilian 1-1, Ann-Britt 
-Eva 6-4, Gunilla-Lilian ~1. och 
Margareta-Eva 1-3. Tabellen: 

l. Gunilla 4 3 l O l&- 8 T 
2.Lilian 4 211 5-5 5 
3. Margareta 4 l 2 l 10-W 4• 
4. Ann-Britt 4 l O 3 10-13 2 
5. Eva 4 l O 3 9-13 2 

Det segrande laget bestod av föl
jande spelare: Jette Schönning 6 B, 
Annmargret Persson 6 B, Elsa Hans
son lm, Kristine Larsson 3 A, Marga
reta Larsson 4 A, och Cecilia Trueds
son 3 A. F1est mål gjordes av Gunil
la Person 14 före Margareta Rahm 
7 och Grethe Persson 6. 

I dag fortsätter kul-i-fem med föl
jande: Handboll för klasserna ~ i 
sporthallen kl. 9.30. Handboll för 
klasserna 7-9 i sporthallen kl. 12.30. 
Bordtennis för högstadiet i bordten
nislokalerna . kl. 9.00. skönhetsvård 
för flickor i biologisalen kl. 13.00. 
Skoldans (i skolans regi) kl. 19.15 på 
La Bostella. Denna dans pågår till 
kl. 23.30 och står under översyn av 

Klass 6: l) Goran Mårtensson 133, 2) 4: l) Per Sandström 4 B 2) Torbjörn 
Kent Lindahl och Bertil. Lönnhorn Fält 4 B, 3) Johnny jönsson 4 A. 
120. Klass 7: l) Lars Bertil Mårtens- Klass 5: l) Olle Sandström 5 A, 2) 
son 135, 2) Håkan Persson 125, 3) Persson 5 A 3) Peter Rönnerfalk 5 A. 
Kennet Hötzel 125. Klass 8: l) Lars Klass 6: l) Kent Lindahl 6 B, 2) N. B. 

Lundberg 135, 2) Bo Rune Anders- l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;=========;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!~!i_ 
son 135, 3) H. J. Schönning 135. Klass P 

lärarna. 

9: l) Leif Fransson 155, 2) Bertil Mår-
tensson 155, 3) Alf Davidsson 145. 
Flickor höjd klass 4: 1) Annette Rom
ner !lO, 2) Susanne Johansson 80. 
Klass 5: l) Jill Vifot 120, 2) Kristina 
Larsson 110, 3) Liselott Johansson 
~35. Klass 6: l) Jette Schönning 115, 



Första !CA-butiken efter storaffären 
.. • oppnas l 

- Av ROLF JOHNZON -

l morgon öppnas den första !CA
butiken som man övertagit från 
Sean. Det är Centrums Livs i Sku
rups· köping som då slår upp por
tarna för att i en ljus och trevlig 
livsmedelshall kunna erbjuda sku
rupsborna ett stort sortiment av 
livsmedel och allt annat som en 
husmor kan ha nytta och glädje 
av i sitt arbete. 

Initiativet till , en modernisexing 
och tillbyggnad av den gamla kött
och charkaffären var från början 
köpman C.-1. Johanssons, som tidi
gare drev affär där. Han •överlät 
dock i somras lokalerna till Sean, 
som fortsatte ombyggnadsarbetet. 
När Sean i november överlät sina 
affärer till AB Eol följde också den
na butik med i köpet. Seans plane-

• 
l Skurups centrum Inorgon 

l 
rade öppningsdag, den 8 december 
flyttades fram, oc;h i morgon är allt 
klart för att ta emot de första kun
derna. Den öppnas då i ICA:s regi 

' med köpman Per H. Drottler 
1 som innehavare. Det är således en 
,något komplicerad bakgrund som Planeringskonsulent Rolf Nilsson, Sean, köpman Per H. Drottler och konsulent Åke Leo diskuterar sorti-

l den nya butiken har fått, men slut- ment i Centrum Livs. . 

l resultatet kan man inte vara annat ' 

l än nöjd med efter en rundvandring l Butiken är utrustad som en mo-~ Samtliga varor som föres inom den-~ Under pressvisningen på tisdagen 

där. dem självbetjäningsbutik, med en na avdelning kommer från Sean vil- var också dir. Harry Andersson på 

l 

försäljningsyta av 18 kvadratmeter, ket garanterar kvalitet. Sean närvarande. Han överlämnade 

350 meter hyllor, stora frysgondoler en vacker blomsterkorg till den nye 

för djupfrysta varor, kylutrymmen BARNMATSAVDELNING 'föreståndaren och hälsade honom 

för mejerivaror, frukt och grönsaker, .. .. välkommen till S.kurup. Dir. An-

och sist men inte minst en manuell Kopman Per H. J?x:ottler. h~ ~änkt dersson representerade tillsammans 

köttavdelning. Sex anställda kommer myck~~ ~å barnfamilJerna l kopn;gen med planeringskonsulent Rolf Nils

att betjäna kunderna. Fyra av dem ~h ~arfor s~at all ~ammat l en son slakteriet och från ICA fanns 

finns bakom köttdisken, varav en är sarsk1l~ och lattåtk~ml~~ barnm~ts- konsulent Ake Leo på plats. Från 

en manlig styckare. Två snabbkassor avdelnmg. Var~:na ar latta att hitta Sll:urups köpings sida hade fastig-

skalJ. svara för att det inte skall be- och ko~er s~ert att uppskattas, hetsförvaltare Erik Lindskog kom

höva bli köbildning vid utgången. då sortimentet ar mycket stort. På mit och även fastighetsägaren köp
frukt- och grönsakssidan hittar man man Carl-Ingvar Johansson med rna
en modern och effektiv monter med ka var där. VALLAGRAT KöTT 
inbyggd kyla. Mejeriavdelningen i 

Utrymmena för köttavdelningen är affären är försedd med ridåkyla, 

imponerande. Förutom den sex me- vilket innebär en jämn fördelning 
ter .långa köttdisken med kylanord- utan större effektförluster och med 

TVA BUTIKER LAGGES 
NED I DAG 

ning ~· man ett stort stycknings- god åtkomlighet från' kundsidan. I samband med att Centrum Livs 

rum, med moderna maskiner och ett öppnar sina portar kommer man att 

väl tilltaget lagringsutrymme. Köt- Lokalerna håller genomgående lägga ned två butiker i Skurup. Det 

tet kommer att få hänga där drygt ljusa färger med exklusiva bokträds- är först och främst Seans butik som 

en vecka efter det man fått hem det, panel runt väggarna. Stora skyltar ligger vägg i vägg med Centrum 

för att mörheten i köttet skall bli visar också kunderna hur man lätt Livs men också Jönnbo specerier på 

så bra som möjligt. Slakteriet har skall hitta i affären. Belysningen är l Kyrkogatan slår i kväll igen för 

då redan hängt det i cirka två vec- helt infälld i undertaket och ger ett gott. Köpman Lars Ewert Jönsson 

kor innan det kommer till Skurup. bländfritt ljus. För de bilburna kun- kornmer med sin personal att flytta 

I köttavdeJningen finns dessutom derna kommer man att färdigställa över i den nya butiken, liksom 

toppmoderna hjälpmedel såsom op- ett 25-tal parkeringsplatser på buti- Seans personal flyttar över "i Cen-

tiska vågar och maskinell sågning. kens egen tomt. trum Livs. 



Fru Mayelhel Nilsson från Höör diskuterar Inner Wheel med Skurup!s~ 
klubbens nya ordf. fru Jane Alwen, fru Doris Ralston och fru Inga 

Lindgren. 

Inner Wheel-club 
bildades i Skurup 

De äkta hälfterna till med~emmar- l Wheel-club. En interimstyrelse . till- l 
d sattes Till ordförande valdes fru Ja- j 

na i Skurup Rotary-club har un er Al. . Dyb" k ö ·ga ledamö-ne wen, ac . vn 
veckan bildat en egen club. Efter i ter i styrelsen blev fruarna Kerstin ! 
föredTagav fru Ma.yethel Nilsson l vollmer, Margareta Ringberg, Brit t \ 
från Höör beslöt man bilda en Inner Holmgren och Gullan Holm. 1 

Ny ICA-butik 1 Skurup 

T h makarna Per och Anna-Greta Drottler som i morgon öppnar den nya 
!CA-butiken, t v Lars E Jönsson som lägger ned sin närliggande butik 

och flyttar över till den nya. l 
Toppmodernt utrustad öppnas i nya som drivs av Per Drottler, tidi

morgon, torsdag, kl lO en ny ICA- gare Sean-föreståndare på skilda håll.

1 
butik vid Kyrkogatan i Skurup, i ICA tillfördes i · fjor ett 60-tal nya 
lokaler med 290 kvm:s totalyta som butiker. I år blir det fler än det 
man har fått fram sedan en char- dubbla, bara överenskommelsen med l 
kuteriaffär, en tidigare Seans livs- Sean-Meny innebär ett tillskott om 
medelsaffär och en frisersalong un- ca 70 butiker. 
dan för undan har slagit igen. Tillika~ 1966 års omsättning i !CA-butikerna/ 
lägger i dag en granne, Lars E Jöns- i landet uppgick till dl.'ygt 4 miljarder 
son r sin butik och börjar i den kronor. 



1282 av 16-åring i stående längd 
när Skurups ''Kul i 5" fortsatte 

Skw·ups "Kul i 5" fortsatte under tisdagen med h·iidrott, handboll, 

brottning och bordtennis. I friidrott där 22 pojkar och 14 flickor ställ

de upp visade sig än en gång klass 5 A bäst både på pojk- och flick

sidan, på pojksidan också 8 B. I pojkarnas längd noterade niondeklas

saren och 16-årsjunioren Bengt Mårtensson det bästa resultatet med 

282, det var utan ansats, så det var inte för intet som han vann sin 

klass i skol-DM i fjor. Attondeklassat·en Eva Perssons 134 i höjd qch 

235 i längd u a bör också nämnas liksom niondeklassaren Gunilla 

Perssons 242 i längd och 134 i höjd. 

Ur resultathögen vill man också från klasserna 3-6 startade 18 

särskilt visa upp sjundeklassaren ungdomar mot bara 7 när flickor

Ingrid Lennartssons 130 i höjd och na i samma klasser spelade bord

femteklassaren Per Anderssons 125 tennis under måndagen. I dagens 

i samma 'gren. pingis för högstadiets elever av 

Arbetsammast i flickornas hand- båda könen startar 28 deltagare. 

boll blev det för domaren Stefan Noteras bör att i samtliga klasser 

Ljungkvist som fick döma alla de utom klass 6 blev det samma ettor

lO matcherna 2 gånger 7 minuter. treor som i fjor i klasserna när

För varje lag togs en niondeklassa- mast under. I klass 6 bytade ettan 

• re ut som lagledare och fick till- och tvåan plats. från förra året. 

lika ge namn åt laget, vidare en Brottningen sist samlade bara 11 

sjundeklassare, medan resterande deltagare vilket knappast varslar 

fem spelare hämtades från övriga om att den tynande skurups-brott

klasser ned till och med trean. ningen har mycket att hämta från 

Gunilla PersSons lag tog hem se- skolans led. 

rien sedan lagkaptenen hade spe
lat in 14 av sitt lags 15 mål. Se
gern gick till laget med de minsta 
spelarna vilket är värt a t t notera 
i handboll. Utöver Gunilla Pers
son bör bland handbollsspelarna 
nämnas Grete Larsen. 

DAGENS PROGRAM 

Kl 9 bordtennis för högstadiets 
elever av båda könen, kl 9.30 hand
boll för pojkar i klasserna · 3-6, 
kl 12.30 handboll för högstadiets 
pojkar, kl 13 skönhetsvård i bio-

' SAMMA SOM I FJOR logisalen för högstadiets flickor och 
1 Flickornas handbollsserie samla- kl 19.30-23.30 skoldans i Folkets 

de fem lag. I bordtennis för pojkar Park, La Bostella, där publiken 

lls<;n:='ö't:Tromr;mrcnrrn;:-.!<;:rnrr'r.l. släpps in bara 19.15-21. Boleros 

Lars Bertil Mårtensson 7 A 135, orkester spelar dansmusiken. Ar

. 2) Håkan Persson 7 D 125 3) Ken- rangör är skolans IF, och lärarna 

: neth Hötzel 7 D 125. Kla~ 6: Gö- håller vakt. 

lran Mårtensson 6 A 133, 2-3) Kent,'--_ .:..__ _ _,_ _ _ ~-------

Lindahl 6 B och Bertil Lönnbom 
6 B båda 120. Klass 5: Per Anders
son 5 A 125, 2) Erik Schönning 
5 B 120, 3) Olle Sandström 5 A 115. 

Höjdhopp, flickor: 

Klass 9: Gunilla Persson 9 G 2.34, 
2) Margaretha Rahm 9 G 2,130. 
Klass 7: Ingrid Lennartsson 7 A 
130, 2) Monica Sigfridsson 7~A 115, 
3) Elna Sjövall 7 A 110. Klass 6: 
Jette Schönning 115, 2) Rosemarie 
Johansson 115, 3) Ann-Margreth 
Persson 105. Klass 5: Jill Vifot 120, 
2) Christina Larsson 110, 3) Lise
lotte Johansson 105. Samtliga tre 
går i 5 A. Klass 4: Anette Romner 
4 A 0,90 m, 2) Susanne Johansson 
4 A 0,80. 

Längd utan ansats, pojkar: 

Klass 9: Bengt Mårtensson 9 GT 
282, 2) Alf Davidsson SLMA 268, 
3) Leif Fransson 9 G l 257. Klass 
8: Bo Andersson 8 B 243, 2) Lars
E Nordh 8 B 237, 3) Bo-Rune An
dersson 8 A 231. Klass 7: Kent 
Åberg 7 G 257, 2) Håkan Persson 
7 D 237, 3) Lars Bertil Mårtensson 
7 A 218. Klass 6: Göran Mårtensson 
6 A 232, 2) Kent Lindahl 6 B 207, 
3) Bertil Lönnbom 6 B 203. Klass 
5: Olle Sandström 5 A 193, 2) Erik 
Schönning 5 B 187, 3) Per Anders
son 5 A 180. 

Längd utan ansats, flickor : 

Klass 9: Gunilla Persson 9 G 242, 
2) Margaretha Rahm d:o 225. Klass 
8: ENa Persson 8 B 235. Klass 7: 
Ingrid Lennartsson 7 A 217, 2) 
Monica Sigfridsson d:o 215, 3) Elna 
Sjövall.. d:o 204. Klass 6: Ann-

Några lovande höjdhoppsflickor i 

SktLrup, uppifrån räknat Margaretha l' 
Rahm, Gunilla Persson, Ingrid Len- J 

nartsson och E·va Persson. ; 

I viktklassen 40-44 kg kastar hiir vinnaren Christer Gustavsson sin .en~e 

motståndare Anders Olsson. 

Magreth Persson 6 B 210, 2) Rose
marie Johansson d:o 189, 3) Fia 
Röstberg 6 A 188. Klass 5: Jill 
Vifot 5 A 213, 2) Liselotte Johans
son d:o 180, 3) Christina Larsson 
5 A 170. Klass 4: Anette Romner 
4 A 170, 2) Susanne Johansson 
d:o 146. 

Handboll, flickor klasserna 3-9 

l) Lag Gunilla Persson, 2) Lag 
Lilian Lavesson, 3) Lag Margaretha 

Brottning 

32-34 kg: l) Ulf Johanss<>n, 7 A, 
2) Ronny Mårtensson, 7 D . 34-36 
kg: l) Kenneth Hötzel, 7 D, 2) Arne 
Jörgensen. 40-44 kr: l) Christer 
Gustafsson, 8 E, 2) Anders Olsson, 
8 E. 48-52 kg: l) Christian Kull
berg, 8 B, 2) Ulf Jönsson, 7 D, 3) 
Gert Ivm-sson, 8 E. 60-64 kg: Hans
Göran Hansson, 9 GT, 2) Bertil 
Mårtensson, 7 A. 

Rahm, 4) Lag Ann-Britt Persson, Bordtennis, pojkar klasserna 3~ 

5) Lag Eva Åkesson. Klass 3: Hans Nyberg 3 B. Klass 4: 

Gunilla Persson 4 3 1 o 15-8 7 Per Sandström 4 B; 2) Torbjöm Fält , 
4,1 A; 3) Johnny Jönsson 4 A. Klass 5: J 

4 2 l l 5-5 5 Olle Sandström 5 A: 2) Per Anders- j 
4 l 2 l 10-10 4 son 5 A; 3) Peter Rönnerfalk 5 A. ' 
4 1 0 3 10_ 13 2 Klass 6: Kent Lindahl 6 B; 2) Nils l 

Bertil Hansson 6 A; 3) Göran Mår- 1 

4 l O 3 9-13 2 tensson 6 A. ! 

Segrande laget Gunilla Perssons Onsdag kl 9 bt högstadiet båda kö

spelare: Gunilla Persson, 9 G 2, Jette nen, kl 9.30 handboll pojkar 3~, 
12.30 handboll högstadiets pojkar, 

Schönning, 6 B, Ann-Mat'greth Pers- kl 13 skönhetsvård biologisalen hög

son 6 B, Evon Hru1Sson 6 B, Marga- stadiets flickor. Skoldans 19.30-23.30, 
entren 19.15-21 Boleros orkester. 

retha Larsson 4 A, Christina Larsson t---------------
3 A, Cecilia Truedsson 3 A. 



Jordbrukets status måste höjas 
ansåg yrkesnämnd i. Skurupsdebatt 

Av ROLF JOHNZON . 
Den nystartade samarbetsorganisationen Jordbrukets Yrkesnämnd 

höll på onsdagen sin första lmnferens mellan sina medlemmar Svens
ka lantarbetsgivareföreningen, Svensim lantarbetareförbundet och 
Svenska lantbrukstjänstemannaför bundet på Skurup lantbruksskola. 
Yrkesnämndens ordförande, rektor Gunnar Knutsson, Skurup, häl, 
sade de olika representanterna välkomna och gav en bakgrund till 
dagens diskussion. Han presenterade också de föredragshållare som 
medverl!:ade på konferensen. Det var byråchef Gösta Ericsson och by
rådir. Nils Lindh från Lantbruksstyrelsen, förste inspektör Nils Trörn
qvist från Arbetsmarknadsstyrelsen, ombudsman Gunnar Nilsson från 
lantarbetareförb., representanter från länsarbetsnämnden m. ä 

Rektor G u n n a r K n u t s s o n re- Antalet medlemmar i svenska Iant
dogjorde för behovet av en alttiv re- -arbetarförbundet är o:nkring 20.000 
krytering av arbetskraft till jord- och k?mmer un~er narmaste fe_m
bruket. Det är en av de viktigaste årsperloden _att m_mska .. med o~krmg 
uppgifterna Yrkesnämnden har, sade 6 proc:nt, Vilket nmebar att forbun
han, och det .kan ske genom Olika det miste~ 6.000 medlemma~. under 
yägar .. Vi skall medverka till en sak- denna pen?d. M:delåldern for l~?t

'~ig· inioi'nfatlon"' 9m• ·jordbruket'•ror arb!lt!lrpa •m .ligger mycJ:!:et hogt, 
andFa· kategorier, bl. a, yrkesvalslä- 4~ ar, och nyrekrytermgen ar ofant
rarna, som i vissa fall vet allt för hgt låg. End.~st 2,4 procent av den!la 
litet för att kunna ge en saklig och yrkesgrupp ar mellan 16 och 20 ar. 
god bedömning om svenskt jordbruk Behovet av lantarbet.~re var under 
av idag Prl!ktiken för våra lant- 1965 600 per år. 1970 raknar man med 
bruksst~derande måste ske på ett att denna siffra skall ha sjunkit till 
bättre ,sätt och informationen om 425 st per är. I Skåne är behovet 
vårt yrke inom egna led skall för- idag 240 lantarbetare per år och 1970 
b~ttras. Omvandlinge~ i j.otd~:uJ;:et behöver vi 170 nya varje år. Lant-
gor att man måste balla sig val m- ... .. .. . 
formerad för att kunna ge vår nä- brukstJanstemannen ar mycket få. 
ring en rätt bild. 1950 hade vi 1.429 i landet. Idag är 

Fr. v. Nils Lindh lantbruksstyrelsen, . kansfichef C. Kuylenstierna vid 
S.kogs- och lantarbetsgivarlör., stående förbundssekr. Gunnar Nilsson 
lantarbelarförbundef, byrådir. Gustav Ericsson lantbruksstyrelsen samt 

Nils Törnqvist arbetsmarknadsstyrelsen. 

denna siffra 1.085. Det sker en minsk
ning med 1,3 procent. Nyrekrytering
en av lantbrukstjänstemän i Skåne 
är inte stor. Det finns ett behov av 
10-13 styck per år. 

Byråchef G ö s t a E r i c s s o n, 
Stockholm, hälsade Jordbrukets Yr
kesnämnd med största tillfredsstäl
lelse. Han redogjorde för de olika 
u~ bildningsmöjligheter som finns för 
jordbrukare och jordbruksarbetare i 
landet, den YB-utredning som på
går, vilket bl. a. kommer att inne
bära att den praktiska utbildningen 
av jordbr,ukare skall ske på lant
bruksskolorna i mycket större ut
sträckning än tidigare. Intressant är 
oclsså att 3 procent av dagens lant
bruksstuderande kommer från tätor
ter och inte har någon tidigare prak
tisk erfarenhet att bygga på. 

Herr N i l s T ö r n q v i s t talade 
om Arbetsmarknadsstyrelsens utbild
ningsbidrag, PRYO-utbildningen och 
hur detta finansieras. 

Herr N i l s L i n d h redogjorde för 
de grundläggande yrkeskursernas 
ekonomi, vilka studiebidrag eleverna 
kan få och hur detta finansieras. 

INK\VARTERINGEN 
PROBLEM 

Vid den diskussion som sedan följ
de var flera talare i elden. Gods
ägare G u s t a v H a g e m a n, 
Ruuthsbo gods, ansåg att inkvarte
ringen av de lantbrukspraktiserande 
är · ett stort problem. Finns det ing
en möjlighet att inkvartera dem cen
tralt, och sedan låta dem praktisera 
på olika gårdar runt denna elevgård, 
frågade han. Det blir för dyrt att 
anställa och avlöna en husförestån
darinna för några få elever. 

Godsägare L e n n a r t H o f e n
d a l, Orups gård, Billeberga, fram-

höll att lantarbetaravtalen var otill
fredsställande. Den lantarbetare, som 
under mänga år skött sitt arbete, 
tjänar ofta mer än en utbildad yng
re kraft, trots att hans utbildning 
ofta inte skett annat än genom er
farenhet. 

PRAKTIKANTGARD 
Ombudsman G u n n a r N i l s s o n, 

lantarbetarförbunqet, gick emot ho
nom och påtalade att avtalet på se
nare år differentierats, så att utbild
ning skal! ge högre lön. Det får dock 
inte gå så långt att de med god yr
kesvana, men utan utbildning, skall 
få svälta, framlade han. Ordet elev
gård 'vill han också få bort. Prak
tikantgård vore bättre, menade han. 

Baron M a l t e R a m e l ansåg att 
det är svårt att få ung arbetskraft, 
särskilt i Skåne. statusen för jord
bruksarbetare måste höjas avsevärt, 
~ade han. Låt oss kalla dem någon
ting annat exempelvis lantbrukstek
niker eller maskintekniker. 

DAUGT RYKTE 

Det var också flera talare som drog 
upp just jordbrukets , dåliga rykte. 
Inspektör O l o f K r i s t e n s s o n på 
Jordberga gods ansåg att man mås
te få de absolut bästa ungdornarna 
till jordbruket idag. Ett gott omdö
me, högt intellekt. egen handlings
kraft och fantasi är ett krav som vi 
skall ställa på de ungdomar som an
ställs. Där har ofta arbetsförmedling
arna en helt annan inställning, sade 
han. 

Debatten mynnade oc\{så ut i att 
just statusen måste höjas, cSå att den 
svenska morlernärin~ren får det an
seende som det rättmätligen borde 
ha, det gäller stora pengar, och ford
rar duktigt folk för att skötas på 
bästa sätt. 



\ .. 
T«n•sda.gen den 16 fehruat•i 1967 

Attraktiva flickor tyckte 
artiga kavaljerer i Skurup 

Demonsfrafris Margaretha Olsson gör Gun Svensson ännu vackrare, medan kamraterna Laila Hansson, Ma- l 
ria Dehlen, Gertrud Hansson och Ingrid Persson ser på. 1 

Kul~l-fem-veckan i Skurup har l Klass 8 pojkar: l) Jan Erik Pers-~Lag Chr. Kullberg 3 3 O O 1&-10 6 1 

nu avverkats till hälften. På ons- son, 8 d, 2) Mats Grönvall, 8 d, 3) Lag Jörg. Malmkvist 3 l l 112-14 3 

dagen. var det full fart på ungdo- Hans J. Schönning, 8 b, 4) Bo An- Lag Leif Strömblad 3 O 2 l 18-19 2 

marna 1 sporthallen, där pojkarna dersson, 8 a. Lag H. J. Schönning 3 O l 2 1&-19 l 

spelade handboll uppdelade i lag. Klass 7 pojkar: l) Anders Sand- ~hristian Kullberg-Jörgen Malm-

F .. 'dd .. d d 1 ström, 7 a, 2) Henrik Rasmusson, 7 g, kvlSt 5--1. . . 
omu agen agna es av en e 3) Ove Persson, 7 g, 4) Kenneth Höt- .Klass ~+Y-skolan poJkar. 

också till bordtennistävlingar och zel 7 d F1nn KaJson 2 2 O O 33-12 4 

på eftermiddagen fick flickorna en ' · . . Christer Pedersen 2 l O l 32-19 2 

lektion i skönhetsvård på skolan. Klass 4 flickor: l) Helena Ringberg, Anders Fredriksson 2 O O 2 10-44 O 

På kvällen samlades drygt 250 ung- 4 a, 2) Susanne Johansson, 4 a. De segrande lagen bestod av föl-

domar i högstadiet till dalls i Sku- Klass 8 flickor: l) Ulla Britt Pers- jande spelare: 
son, 8 b. Nils B. Hansson: Christer Brön-

rups Folkets park, där de vackra Handbollen i ~porthallen spelades i mark, Håkan Ekblad, Erik Schön-

flickorna blev omsvärmade av ar- serier. Resultat: ning, Christer Persson, Arne Jör-

tiga kavaljerer. Klass 3, 4, 5, 6 pojkar: gensen, Kent Lindahl. 

Resultat i de olika tävlingarna: Lag Nils B. Hansson 4 3 l O 14- 4 7 Christian Kullberg: Håkan Lundh, 

Bordtennis: Yrkesskolan: l) Bo Hå- Lag G. MåTtensson 4 2 1112- 9 5 Ulf Jönsson, Bo Andersson, Börje 

kan Sjödin, 2) Roland Rasmusson, 3) Lag Pehr Rönnerfalk 4 2 O 2 7- 8 4 Dehlen, Anders Olsson, Tommy Lind-

Kent Arne Persson. Lag Per Andersson 4 2 O 2 &- 9 4 stedt, Nils E. Persson. 

Klass 9 pojkar: l) Tommy Ljung- Lag CM. Andersson 4 O O 4 3-12 O Finn Kajson: Steen Jarl, Kent Ar

gren, 9 gt, 2) Arne Nilsson, 9 hm, 3) Final: Nils B. Hanssonr-Göran Mår- ne Persson, Per Lennartsson, Tommy 

l Claes G. Kullberg, 9 g:2, 4) Bengt tensson 2-2. Andersson, Hans Göran Hansson, Eve 

Mårtensson, 9 gt. Klass 7-8 pojkar: Johasso,n Leifn Frasson. 



30 flickor lärde skönhetsvård 
inför Skurupsskolans dansafton 

Skurups "Kul i 5" fort
satte under onsdagen med 
bordtennis, handboll, skön
hetsvård och skoldans. I 
bordtennis för yrkesskole
elever vann helt otippade 
Bo Håkan Sjödin. I klass 9 
blev det samma r&ngord
ning som för åttorna i fjor 
medan i klass 8 nu segran
de J an Erik Persson bytte 
plats med Mats Grönvall 
från förra året. överlägs
nast e segrarlaget i hand
bollen blev Finn Kajsons 
lag i gr uppen för klass 9 
och yrkesskoleelever. 

I serien för de yngsta pojkarna var 
det synnerligen jämnt vilket visas av 
att ett an och tvåan spelade oavgjort . 
J umboplacerade laget kom dock på 
sladden ordentligt. I mellangruppen 
hade segrande laget det betydligt värre 
mot de sistplacerade lagen, fick h är nöj a 
sig m ed uddamålssegrar , än m ed slut
tvåan som spöades med 5-l. I äldsta 
gruppen gick segrande laget förkros
sande f ram vilket visas av full poäng 
och målkvoten 33-12. 

För lektionerna l sköphetsvård sva
rade Knutssons färghandel som hade 
nöj et ta hand om ett 30-tal högstadie
fli ckor vilka iick göra sig fina inför 
kvällens skoldans. Först visades en film 
och sedan blev dd praktisk tillämpning 
av vad man hade lär t sig a v filmen. 

Omkring 250 högstadieun gdomar mötte 
upp t ill kvällens skoldans i Folkets 
P ark , La Bostella, där skolidrottsför
eningen skötte värdskapet. N"arvarande 
var bland andra föräldraföreningens 
ordförande, f örsäljningschef Janne Jo
hansson, samt som lärarvakter Knut An
dersson och Sven Persson. 

Demonstratris MargaTetita Olssn gör make Uf på Birgitta Ni!sson. I väntan på skönhetsvård står fr v Lotta 

Sernert, Birgitta LindahL, Inga-Lena Knutsson och Anja Persson. • 

Dagens program: l Persson, 7 g, 4) Kenneth Hötzel, 7 d. l Klass 9 + Y-skolan, pojkar : 
Kl 9.15 badm inton på fyra banor, k l Klass 4, fli ckor: l ) Helena Ringberg, Lag Finn Kajson 2 2 o o 33-12 4 

14 bågskY.tte ock så för båda könen och 4 a, 2) Susanne J ohansson, 4 a: Lag Christer Pedersen 2 1 o 1 32-19 2 
under va~ldseh!'mam1en Arne LJung- Klass 8, f lickor: l ) Ulla Bntt P ers- Lag Anders Fredriksson 2 o o 2 10-14 o 
kvists lednmg, Vidare hela dagen schack· son, 8 b . Finn-Christer 13-8. 
tävlingar , dessa i teck ningssalen . Handboll 

Onsdagens resultat: Klass 3, 4, 5, 6, pojkar: 
Bordtennis: Lag Nils B Hansson 4 3 l O 14- 4 7 

Segrande Jagen: 
Nils B Hansson: Christer Brönmar k , 

Håkan Ekblad, Erik Schönning, Christer 
Yskolan : l ) Bo Hå kan Sjödin, 2) Ro- Lag Göran Mårtensson 4 2 l l 12- 9 5 

land Rasmusson, 3) Kent Arne P ersson. Lag Peter Rönnerfalk 4 2 O 2 7- 8 4 Persson . Arne Jörgensen, Kent Lindahl. 
Lag Per Andersson 4 2 O 2 6- 9 4 Christian K ullberg: Håkan Lundh, Ulf 

Klass 9, pojkar : l ) Tommy Ljunggren, Lag Christer Andersson 4 O O 4 3-12 O 
9 gt, 2) Arne Nilsson, 9 hm, 3) Claes Nils B Hansson-Göran Mårtensson 2_ 2 Jönsson, Bo Andersson, Börje Dehlen, 

G Kullberg, 9 g:2, 4) Bengt Mårtens- Klass 7_ 8. pojkar:· Anders Olsson, Tommy Lindstedt, Nils 

•on , 9 gt. Lag Christian Kullberg 3 3 O O 16- 10 6 E Persson. 
Klass 8, pojka r: l) an Erik Persson, Lag J örgen Ma lmkvist 3 l l l 12-14 3 Finn Kajson: Steen Jarl, Kent Arne 

8 d. 2) Mats Grönvall, 8 d, 3) Hans J L L If ~t .. bl d 3 o 2 1 18-19 2 
Schönning, 8 b, 4) Bo Andersson, 8 a . L:~ H~s J r~~ö~ing 3 o 1 2 18-19 1 

Klass 7, pojkar: l ) Anders Sandström , Christian Ku llberg-Jörgen Malmkvist 
7 a , 2) Henrik Rasmusson, 7 g, 3) Ove 5-l. 

Persson. Per Lennartsson, Tommy An
dersson, Hans Göran Hansson, Eve J o· 
hansson, Leif Fransson. 



~d TILL INDIEN? 
äkerhet i Indien nu. I alla 

Jag tycker det är synd att 

runt och leta efter henne i 

här. Så berättar Shirley-

Ann Sandervall, 19-årig popsångerska från Stock

holm för A r h e t e t om 17-åriga ungersl,an Katalin 

Barat som söks av sin mor i Sv'erige. 

Fel Kalalin i Skurup 
Under rubriken "Var finns min 

flicka?'' berättade A r b e t e t på 
onsdagen om fru Endre Barat från 
Budapest som för närvarande befin
ner sig i Malmö och letar efter sin 
17 -åriga dotter Katalin Bara t som 
försvann från London sommaren 
1965. 
~ Kom hem eller meddela åt

minstone att du lever, vädjade fru 
Bara t i A r b e t e t: 

När A r b e t e t spreds ut 1 Skåne 
spreds på onsdagen ett ·lika snabbt 
gående rykte. Katslin går på Sku
rups folkhögskola! Hon håller på att 
utbilda sig till småskollärarinna! 

A r b e t e t undersökte saken och 
fann att det visst fanns en Kate.lin 
Barath i Skurup. Men alltså inte den 
Katalin Barat som efterlystes av den 
förtvivlade modern från Budapest. 

Katslin i Skurup är 19 år och flyd
de tillsammans med sina föräldrar 
Köhalmi och Eilzabeth från Ungern 
i januari 1957. De kom till Sverige 
i september 1962 och bor nu i Halm
stad medan dottern i familjen alltså 

läser till småskollärarinna i Skurup: 

Redan i höstas när fru Baråt 1 Bu-

dapest efterlyste sin dotter Katslin konstatera att det inte var rätt flicka På bilden läser den blivande lära~

var Röda korset l kontakt med "Sku-j man fått tag 1. Trots att namnet Ba-l innan Katalin Barath efterlysningen 

rups-Katalin" men kunde snabbt rath är mycket ovanligt l Ungern. i A r b e t e t efter Katslin Baråt. 

lbrukets sociala anseende 

JTBILDNINGSTILLF ÄLLENA! 
lende måste höjas och de som vill 

nma utbildningsmöjligheter som står 

jordbruket skall kunna klara sig i 

ften. För praktikanterna gäller det 

ngen - på många gårdar är husmor 

·kar inte laga mat åt hur många som 

1punkter som framfördes när Jord

'tt år sedan, under onsdagen kallade 

r förlagd till Skurups lantbruksskola 

: Knutsson är rektor. 

!e ordnats för att vuxna sen skall kunna 
n komma in på maskinskötarkurser ha

i- de Nilsson veterligen hittills bara va
,_ rit öppna för lantbrukare. 

tr Rektor Gunnar Knutsson omtalade 
,a att Lantarbetareförbundets medlems
~ antal hade sjunkit från 43 000 år 1950 

•r till 17.000 i förfjor. Om antalet fast 
:- anställda i jordbruket i dag uppskat
.- tas till cirka 20 000 \U' det med be-
1_ räknade 6 procents avgång per år ne
·- re i 14 500 år 1~70. 
1
s Rekryteringshovet minskar från 240 

nyanställda år 1965 till 170 per år 
å kring 1970 om man håller sig till 
i Skåne. Behovet av lantbrukstjänste- Fr v Lantarbetareförbundets sekreteTare GunnaT Nilsson, oTdföTande · t 

- män minskar från 40-50 nyanställda Lantarbetareförbundets avd l, KTa.geholm, Gösta PeTsson, samt byråchef 

per år i nuläget till 10-13 kring 1970, 
också här räknat för Skåne. Denna GunnaT Ericsson i Lantbruksstyrelsen. 

nyrekrytering kan bli nog så . svår . .. . 

att uppnå när man betänker att 1 dag 1 åldern 16-20 år! Faran for en yt.l stundan ligger lantarbetarnas medel

- bara 2,4 procent av lantarbetarna är terligare förgubbning är stor, för ålder på 46 år. 



~MOR och BARN~ 

Fru ANNA LISA ISGREN, Skurup, med dottern LISBETH, 11 år, 
och sonen CHRISTER, 9 år. (Foto: Sernerl, Skurup) 

-MOR och BARN~ 

Fru MARIANNE SVENSSON, Slimminge, med döflrarna HELEN 
5 å och MARTINA 1 år samt sonen HÅKAN 3 år. 

(Foto: Sernerl, Skurup.) 



GO 

----•i'll----== Fredagen den 17 februari 1967 --

Bågskytte - badminton - schack 
dominerade torsdags-kul-i-fem 

Torsdagen gick i bågskyttets, 
badmintoM och schackets tecken 
för "Kul-i-fem"-ungdomarna i 
Skurup. I bågskytte fick ungdo
marna lära sig teknik och finesser 
av Europas främste bågskytt Arne 
Ljungqvist, Skurup under halv
annan timma innan det var dags 
att försöka utöva den svåra spor
ten. Flera av deltagarna hade ock
så bekymmer med de första pilar
na, men sköt sedan riktigt bra mot 
slutet av tävlingen. 

I teckningssalen kunde eleverna 
under ledning av studierektor 
Knut Andersson spela schack och 
i Sporthallen idkades det badmin
ton under fömtiddagen. 

Pia Johansson och Gull-Britt Nilsson tar goda råd av Europamästaren 
Arne Ljungqvist i bågskytte. 

Dagens resultat: Klass 8: l) Jörgen Malmkvist 8a, 2) 

Bågskytte, där Arne Ljungqvist Kenneth Jakobsson Sb, 3) H.-J. 

delade upp dem i olika klasser allt Schön.ning 8b. Klass 9: Tommy 
efter de kroppsliga förutsättningar Ljunggren 9gt 2) Bengt Mårtensson 
man hade. ' 

9gt, 3) Tommy Andersson 9gt. Klass 

Grupp I pojkar: l) Leif Fransson 10: l) K.-A. Persson yrkesskolan, 2) 

9 gl 72 poäng, 2) Benny Lönnbom Roland Rasmusson yrkesskolan och 
9 gt 69 och 3) Steen Jarl 9 gl 64. ) Fi K . 

3 m1 a)son 9gt. 
Grupp Il pojkar: l) Bertil Mår- Klass 4 flickor: l) Eva Persson 4d 

tensson 7~ 64, 2) Kent Lindahl 6b 62 2) Bodil Månsson 4d 3) Laila Nils~ 
och 3) Goran Mårtensson 6a 53. son 4d. _ ' l 

Grupp III pojkar: l) C.Laes Lönn- · 
bom 6b 31, 2) Per Andersson 5a 29 SCHACK, nojkar: Klass 9 + yrkes-

och 3) Bertil Lönnbom 6b 15. skolan: l) Kent Hultgren 9hm, 2) l 
Grupp IV flickor: l) Pia J o hans- Kent Arn~ Persson yrkesskolan. och 

1
. 

son 6a 17 och 2) Gull-Britt Nilsson 3) Arne Nilsson 9gt. Klass 8: Stlg B. l 
6a 2. Persson Be, 2) Per-Erik Magnusson · 

BADMINTON, pojkar: Klass 4: l) Se, 3) Krister Larsson Se. Klass 7: 1: 
l) Anders Sandström 7a, 2) Kenneth · 

Torbjörn Fält 4a, 2) Jan-Elik Gö-
Hötzel 7d, 3) Ulf Johansson 7a, ' 

r-ansson 4a. Klass 5: l) Per Anders-
son Sa, 2) Peter Rönnerfalk 5a och Klass 6: l) Per Uebel 6a, 2) Per I. 

3) Krister Andersson 5b. Klass 6: l) Andersson 6a, 3) Torsten Åkesson 6b. 

Kent Lindahl 6b, 2) Göran Mårtens- Klass 5: l) Olle Sandström 5a, 2) 

son 6a, 3) B.-1. Axelsson 6b. Klass 7: Peter Rönnerfalk 5a, 3) Bengt Ake 
l) Kent Aberg 7g, 2) Jonny Wall- Larsson 5a. Klass 4: l) Per Sand

gren 7d, 3) Bertil Mårtensson 7a. ström 4b, 2) Rolf Sigfridsson 4b. 



Men här sitter ju 

'KATALIN! 

Bilden är från en TV -inspelning i 

Hamburg och bekräfta-r o.tt 17-åriga. 

K«to.lin Ba.-rat lämnat Sverige i fjor 

vd-ra., och givit sig ut på kontinen

ten. Nä-r bilden togs medve-rkade 

hon i ett TV -program om mods. 

Ven som inneha-r bilden berätto.-r 

att hon efte-r Gejou-ren i Hamburg 

liftade sädeTUt till Istanbul, vari

jrtln hon lifto.d« till Afgani3to.n 

med en engelsman. Kata.lin, som dtl 

kallade sig Cathryn, liftade med «n 

1vensk väninna och en dansk yng

ling till Istanb1<l. Detta. ä-r t-redje 

gången hon bevisligen bytt identi

tet. I Lund och Malmö sade hon 

rig va-ro. turkiska. och ka.l!a.de rig 

Antonia f!ller Tony. Hon är ut-rus

to.d med .tt falskt pall, aom ho-n 

•lca.ftiJ.j i Lufld.. 

l 

r. ;·,. r-,··; ~· 
/.--j· .,..,. / l 

~ A • • - ~ . , _,., 
- 'e;Q . 

Badminton 
och bågskytte 
i Skurups Kul 

Fr v Laila Nilsson fick se sig beseg

rad a. v klasskamraten i 4 d Eva. 

Persson. 

Badminton, schack och bågskytte 

stod på programmet under torsda

gens Kul i 5 i Skurup. ·r bågskytte 

delades de startande upp i grupper 

efter s1:orlek och styrka sedan 

ew-opamästaren Arne Ljungkvist 

hade instruerat om sporten under 

halvannan timmes tid. Resultat: 

Badminton. Klass 4, pojka·r: 1l Tor

björn Felt, 2) Jan-Erik Göransson, 

klass 5: l) Per Andersson, 2) Peter 

Rönnerfalk, 3) Krister Andersson, 

klass 6: l) Kent Lindahl, 2) Göran 

Mårtensson, 3) B I Axelsson, klass 7: 
l) Kent Åberg, 2) Johnny Wa.Ugren, 
3> Bertil Mårtensson, klass 8: l) Jör
gen Malmkvist, 2l Kennel Jakobsson, 
3) H J Schunning, kla&S 9: l) Tom
my Ljunggren, 2) Bengt Mårtensson . 
3) Tommy Andersson, klass 10: D K 
A Persson, 2) Roland Rasmus>on, 3) 
Finn Kajson. flickor, klass 4: D Eva 
Persson, 2) Bodil Månsson, 3) Laila 
Nilsson. 

Schack, po.i kar, klass 9 plus yrkes
.•kolan: l) Kent Hultgren, 2) Kent 
Arne Persson, 3) Arne Nilsson, klass 
8: l) Stig Persson, 2) Per Erik Mag
nusson, 3) Krister Larsson, klass 7: 
l) Anders Sandström, 2) Kennel 
Hötzel, 3) Ulf Johansson, klass 6: l l 
Per Uebel, 2) Per Andersson, 3) 
Torsten Akesson, kla~ 5: 1l Olle 
Sandström, 2) Peter Rönnerfalk, 3) 
Bengt-Ake Larsson, klass 4: 1l Per 
Sandström, 2) Rolf Sigfridsson. 

Bågskytte: Grupp 1: l) Leif Fr<~ns
son, 2l Benny Lönnborn, 3) Sten 
hrl. Grupn 2: ll Bertil Mårtens>on, 
2) Kent Mårten.•ron, 3) Göran Mår
tensson. Grupp 3: l) Clas Lönnborn, 
2) Per Ander&Son, 3) Bertil Lönn
horn. Grupp 4, flickor: ll Pia Jo
hansson, 2) Gull-Britt Nilsson. 

I dag avslutas Skurups Kul i 5 för 
Aret med tf'nnis, som börjaQ' kl 9.30. 
Ledare blir Knut Anden'.son och 
Tommy Ljunggren. 



/Bra Sean-resultat för 
gångna verksamhetsåret 

Sydvästra Skånes Andelslakteri
förening u .p.a, höll på torsdagen 
sin ordinarie årstämma på Skurups 
lantbruksskola. Förhandlingama 
leddes av herr Llss Noren, Aspö, 
Kingstorp och. disp. N. Alexanders
son på Sean redogjorde för verk
samhetsbet 1966. 

Han omtalade att marknadsläget 
under första hälften av verksam
hetsåret (l okt. 1965-30 sept. 1966) 
varit gynnsamt både för kött och 
fläsk. Köttproduktionen hade under 
året stigit kraftigt, beroende dels på 
stora leveranser av ungnöt och dels 
på en omfattande utslaktning av 
storboskap. 

l 

Exporten arv kött var 1966 över 
20.000 ton, framför allt Italien, Väst
tyskland och Fi.nla:nd var stora kö
pare. Fläskmarknaden känneteckna-

Oisp. N. Alexandersson informerar om Scan:s verksamhel medan med· des arv höga priser och goda export- , lemmarna lyssnar med infrcsse. 
möjligheter. Den totala slaktade 
k tit t · k d året till holm, Skurup, Per Ove Persson,,dersson, Gärdslöv, John Johansson, van e en ~ppg1,~ un er.. · Kvarnvik, Beddinge, Anton Hansson, Jordberga Nils L Kristersson, Sld-93.58{) ton, vilket &.r den största som Varmlösa. Rydsgård, Oscar Olsson, varp, Hans Odell, S. Aby, Karl Olof någonsin· förekommit i föreningen. St. Nellevad, Skurup, Bror Bengts- Hansson, Hemmecdynge, Liss Noren, Det tidigare rekordet var från 1962 son, Rydsgård samt de nyvalda Hans Äspö, Nils Börje Hansson, Skurup, och löd på 91.394 ton. Andersson, Torsbo, önnarp och Karl John Sandberg, Beddingestrand, Hur har då de olika djurslagen Bruno Larsson, ö. Vemmenhög, Ski- Hjalmar Persson, Västra Vemmenslaktats och i vilka mängder? Ko- va·rp. hög, Helmer Isacsson, Rydsgård, Huslakten har under året ökat med 17,8 Suppleanter blev följande: Bertil go Lönnborg, Skurup och Nils Anprocent och var 32.996 styck. Kviga, Bengtsson, Anderslöv, Anders An- 1 dersson, Slimminge, Skurup. stut och ungtjur hade ökat med 121--- ------,..,==,_.----""""------ ------procent och nådde siffran 49.044 st. 
Hela storboskapen har en ökning på 
14,3 procent. Mellankalven har också 
en kraftig ökning, hela ~ procent. 
Får och lamm hade ökaJt 26,8 pro
cent medan däremot hästslakten 
mins~t me d 16,5 procent. slakteri
svinen hade en liten ökning på 0,3 
procent och utgjorde i antal 968.500 
stycken. Hela svinslakten visar en 
ökning på 0,5 procent, och Seans to
tala slakt har under året ökat med 
3,6 procent. Han berörde vidare i 
sitt föredrag de olika avdelningarnas 
utveckling inom slakteriet, samt ba-
lansräkningen. 

Två fullmäktigeledamöter hade un
danbett sig återval, i övrigt gick det 
helt i omvalets tecken. Valda som 
ordinarie ledamöter under komman
de tvåårsperiod blev följande: Si
gurd Olsson, Tegelmosse, Skurup, 
Per Erik Persson, St. Jordberga, 
tlkurup, Malte Lundberg, Kropps-
j ~arken, ~'itl·~_,.,-Sil.!!'e Olsson, 
•Gränsboda, S. Aby, Yngve ~h, 
S. Aby, Hans Lennart Hansson, ' 
Klagstorp, Einar Andersson, Nyby-



Rushigt i ny Skurups-affär 

Centrum Livs i Skurup mötles på öppningsdagen av ett glatt välkommen från skurupsbornas sida. Redan 
efter några minuter var hela livsmedelshallen full av folk, som villigt lät sig bjudas på alla sorter av deli
katesser. Personalen på företagel hade dagen till ära förstärkts med en handfull konsulanter och med
arbelare från både Sean och ICA och ju längre dagen led desto fler blomslerkorgar strömmade det in 
från olika firmor som ville hälsa köpman Per H. Drottler välkommen till Skurup. 

• Lördagen den 18 februari 1967 

storauktion Skivarp • 
l 

Drygt 500 personer hade på fredagen .samlats till lant~r:. Henry Pe.rs
sons gård, Fridhill i Skivarp, för alt bjuda på hans losore som .. g1ck 
under klubban. Där såldes en mängd maskiner, traktorer, skorde
lröska, 40.000 kilo potatis !" .. m. På bilden auktiomförrätta_re Gu_nnar 
Larsson, Skurup, och rope~~en Hasse Andersson, önnarp, 1 auklions-

lagen. 



Gravkor från 1600-talet 

, ~/ ' u .... ~~~~~~!;~-~;~~~~~;;~~~Ö~ ~Mby-fr rf1 holms slott. Där har i många århundraden förvarats stoften efer några av Näsbyholms gods innehavare. 

~ 
') Församlingsborna har i . generationer kunnat gå ned, lyfta på locket och beundra de balsamerades vackra 

l 
V kläder och smycken. Men i början av 1900-talet, upptäc)de man att smycken försvann från kistorna. Man 

·w åste då om gravkoret De två fönster som skulle förse koret med luft murades igen och så fick det stå 

6 
början av 1960-talet. När komminister Nils Sjöstrand skulle besöka koret fann han då att kistor och 

stoft hade förstörts av brist på luft. 

• En restaurering vidtogs och på beth Bille till Näsb;yhol.n_l. Sivert g~c~ till s?'stersonen Christian Hind- l 
fredagen kl.Ulde komminister Sjö- Beck hade genom sitt gifte med rik von Fmecke. . l . . Elisabeth Bille blivit ägare till Näs- • . strand V1Sa nuvarande greV1nnan på byholm. Margarethe Beck var gift -~hristian lfindrik ~~n Fineeke t!TI 
Näsbyholm att allt var klart för en med Arild Svave till Lärkesholm. ~~byholm, .f· 1686, dod 1~60, son till återinvigning. Stoften hade place- Dessa makar hade inga bam var- Jorgen Chnstoffer von Fmecke och 
rats i nya kistor och stod snyggt för Näsbyholm vid Arild Svav~ död ~ns h~~ru Lene _ Margarethe Beck, uppställda i .. koret. En vacl~er min• 1689 tillföll hustruns, Margarethe a:.vde Nasbyholm efter morbrodem nestavla berattade också vilka som Becks brorson Jörgen Beck. Jorgen ~eck. Han var kap~n i dans-förvarades där och när restaure- Där finns vidare stoftet efter ka armen. l gravkoret V1lar också 
ringen verkställts. l hans hustru 

Där finns stoftet efter fru Marga- Jörgen Beck till Näsbyholm, f. Christina Sofia von Soltow, död reta Beck, född 1?08 och död 1679. omkr. 1657, son till landsdomare La- före 1750. Dessa båda makar hade 
~.on Y.ar dotter till ~az:ske kl.Ulgl. ve B~k och h. h. Marg~ethe Grub- endast ett bam, dottern Margaretha rantmastaren och befailnmgsmannen ,be. Jorgen Beck var ogift och dog Catharina von Fineeke som ärvde Sivert Beck till Förslev och Ellsa- 1744, varvid godset Näsbyholm över- Näsbyholm vid faderns död 1760. 

Gravkor från 1600-talet 
restaurerat i Gärdslöv 

född 1724, död 1781. Hon gifte sig med 
generallöjtnant friherre Conrad_Chri
stoffer von Blixen och blev hange
nom stammoder för släkten Blixen
Finecke. Nuvarande ägaren till Näs
byholm, friherre Dick von Blixen
Finecke är hennes sonsons sonsons 
sonsons son. 

KomministeT Nits Sjöstmnd, Bör
ringe, grevinnan Manon Lovelace 
på väg upp från gravkoret i Gärds-

lä· 8 kyTka. 

Margaretha Catharina von Finecke, 
född 1724, död 1781. Hon gifte sig 
med generallöjtnanten friherre Con
rad Christoffer von Blixen och blev 
härigenom stammoder för släkten 
von Blixen-Finecke. Nuvarande äga
ren till Näsbyholm, friherre Dick 
von Blixen-Finecke är hennes son· 
sons sonsons sonsons son. 

Restaureringen har bekostats av 
Näsbyholms gods nuvarande ägare 
friherre Dick von Blixen-Finecke 
med familj. Friherre Dicl,t von Elix
en-Fineeke är Margareta Catbarina 
von Fineekes sonsons sonsons · son
sons son. 

På fredagen, när komminister Nils 
l Sjöstrand tillsammans med lands
antikvarien i Ll.Uld, Ewald Gustafs
son och grevinnan Manon of Love
lace (friherre Dick von Blixen
Fineckes moder) inspekterade res
taureringen hade naturligtvis även 
samtliga tidningar i Skåne uppmärk-, 
sammat händelsen och komminister 
Nils Sjöstrand · berättade för press
männen om kyrkans klenoder och 
gravkorets historia. [ 

I kyrkan finns förutom gravkoret 
också andra sevärdheter. En vacker . 
fyrkantig dopfl.Ult i kalksten är de
korerad med blommor, livets träd, 
sol och måne. Aldem är svår att be
stänuna, men den torde härstamma 
från 1200-talet. Kyrkan har också ett 
gammalt krucifix från 1000-talet som 
av många anses vara ett av de för
nämsta i landet. 



Vad anser Ni om 

Multikonstprogrammet i TV med det s. k. runda 

ordet har väckt en våldsam dikussion. Inom TV

lednzngen var man mycket indignerad över det in

träffade och röster höjdes t. o. m. för att man skulle 

censurera producenternas program. Sista ordet. i 

denna sak är väl ännu inte sagt trots att de ansva

riga har fått varning och erinring; det kan tänkas 

att censurkravet åter blir aktuellt. 

Anser Ni det lämpligt, att TV-programmen cen

sureras innan de släpps ut i rutan till beskådande 

av en allmänhet, som av allt att döma, då och då 

löper risken att bli chockerad? Vi har ställt frågan 

till fem personer i Skurup och svaren har Ni här 

bredvid. 

KARL-AXEL JOHNSSON, 
bankkamrer, Sk.urup: Det vore 
olämpligt att införa censur j 

radio och television. Jag reage
rar dock emot att bli över
rumplad av sådana program som 
visats den senaste tiden. Under
hållningsprogram, som sänds fö1 
hela familjen, får inte innehållr 
chockbetonade inslag, som reta1 
upp människor. Låt sådana in
slag komma senare på kvällen 
och annonsera ·ut vad de inne
håller, då kan jag acceptera 
dem. Man skall själv kunna av
göra om man vill se dem eller 
inte. 

HANS SERNERT, fotograf, 

Skurup: Censur är en form av 

förmyndarskap som vi helst inte 

vill veta av. Man kan dock inte 

försvara senaste tidens TV

framträdande, som jag anser 

helt omotiverade. Det verkar 

malplacerat och chockbetonat j 

dessa sammanhang. 

TOMMY LJUNGGREN, stude

rande, Skurup: Jag har inte 

själv sett något av de uppseen

deväckande programmen i tele

visionen, men läst att åsikterna 

varit mycket delade. Jag anser 

att censuren kan vara berätti

gad ibland, även om progJ.·am-

KERSTIN LUNDBERG-STEN

MAN, konstnärinna, Rydsgård: 

Censur anser jag vara mycket 

olämpligt - särskilt smakcensur. 

Det tillhör diktaturstater. Det 

senaste tidens omdömeslösa 
framträdande retar dock männi

skor, särskilt gamla och religiö-

911, och får därför anses som 
olämpliga. Radio och TV skall 

inte användas för att tvinga 
människor lyssna och se på pra
gTam de inte vill höra. 

' men många gånger behöver fris-
kas -upp. 

SVEN SJöSTEN, fabrikör, 

Skurup: Vad man med censur 

menar att ta bort sådana saker 

som visades i Multikonstpro

gTammet vid förra veckoslutet, 

är jag med på det. Annars an

ser jag dock att censur är obe

fogad, jag ser exempelvis aldrig 

på reklamen på ishockeyrinkar
na när jag ser TV -hockey. 



Husmödrarna i Skurup 

reser söderut igen? 
Skurups husmodersförening till

hör de mest aktiva i bygden. Un

der fjoråret stod man som arrangör 

för ett flertal kurser i olika ämnen, 

som inbjudare till offentliga och 

interna utställningar och andra 

evenemang. Detta och mycket an

nat kom fram vid föreningens års

·möte, som hållits i veckan under 

ordförandeskap av fru Inga Lind

gren. 
Av verksamhetsberättelsen fram

l gick vidare att förenin.gen gästade 

l 
Rhodos under en vecka med 41 del

taga~re. Medlemsantalet var vid se

naste årsskiftet 170 stycken. 
· På årsmötet deltog Ironsulent Roy 

Blom som tallade om "Vin till var

dag och fest". En cliskll5Sion om att 

planera en resa söderut även i år 

resulterade i att medlemmarna skall 

tän•ka över saken till nästa månads

möte. 

VARENS PROGRAM 

ha.r gjorts upp och bjuder på lite · 

av varje. Den 15 mars planeras det 

första månadiS'IIlötet äga rum och man 

fm- dJå V'lll!'a med om en demonstra

tion av färgnirug BIV tyg. Som tidigare 

nämnts kommer också frågan om 

vårresan att avgörras då. Den 29 mars 

har man reserverat för en studieresa 

till Malmö kombine rad med teater

besök. Den sedvanliga vårmodevis

ningen förläggs till den 19 april och 

aftonen den 31 ma j til!lbringa.r man 

l 
på K åsagården. Med början pingstaf

ton och tre veckor framåt anordnas Husmodersföreningens ordf. fru " 

1 en utställnin•g av gammal diamast ge- Inga Lindgren, Skurup. 

mensamt av Vemmenhögs härads _.. 

hembygds- och fornminnesförening l dets styrelse Inga Lindgren med Ka

och husmodersförendngen. rin Wickman och Ruth Christians 

Ordföranden fru Inga Lindgren som ers., samt till ombud vid lands

meddelade att föreningen i en skri- mötet Inga Lindgren med Gullan 

velse till kommunalfullmäktige hem- Persson och Elisabeth Andersson 

ställt att frågan om gamla skolgår- som ers. 

dens bedrövliga sikck tas. uppp till Ordf. avslutade mötet med ett tack 

behandling. I skrivelsen påpekas att till styrelsekolleger och övriga med

gångbanor av cemerutplattor avgjort lemmar för gott arbete under det 

skulle förbättra förhållandena. gångna året och förenin•gens tack 

Till ordförande omvaldes Inga till ordf. framfördes av fru Stina 

Lindgren och till styrelseledamöter Granström som sade det med blom

för t vå år Majken Mårtensson, Ruth mor. 
1! Christians, Klara Persson och Elisa- '---_:_;;_:..._ _ ___________ ~ 

beth Schartau. styrelsesuppleanter l 

blev Elisabeth Andersson och Jane! 

Alwen, biträdande stuelieledare Ka- ~ 

rin Lindgren, revisorer Birgit Thulin 

och Lisa Knutsson samt revisors

supp. Ann-Sofi Christersson och 

Bi.rgit Christersson. 
Till ombud vid länsförbundets års

möte utsågs Majken Mårtensson med 

Anny Larsson och Gullan Persson 

som ers., till ledamot av länsförbun-

.Ensam tennistös 

i Skurups Kul 

Segerherre i tennis blev Pe,. 

Andersson, som slog Peter Rönnfalk. 

Med 18 deltagare, bland dem tyvärr 

bara en flicka, avslutades under fre

dagen årets "Kul i 5" i Skurup med 

tennistävlingen . Ensamma flickan var 

Ann-Christine Wickman , som förlo

rade med 2-3 i en extramatch mot 

Tommy Ljunggren. Matchtiden lik

som i övr iga matcher u töver finalen 

i äldsta klassen var en kvar t. Aldsta 

klassens fina lmatch spelades en halv
timme. 

Arrangör var Skurup-Beddinge ten

nisklubb från vilken också flera av 

dagens spelare var hämtade. 
Resultat: 
Klass 4-6: l) Per Andersson 5 A· 

2) Peter Rönnerfalk, do; 3) Cl;riste; 

Brönmark, do; 4) Thorbjörn Fält, 4 A. 

Final: Andersson-Rönnerfalk 5-l. 

Klass 7: l) Tommy Lindsted t, 7 D; 

2) Anders Enering, 7 A; 3) Bertil Mår

tenss<;>n, do. Final: L indstedt-Enering 
6-0. 

Klass 8: l ) Hans J örgen Schönning, 

8 B; . 2) Kenneth J acobsson, do; 3) 

Chnstlan Kullberg, do. Final: Schön-

ning-J acobsson 5-l. i 

Klass 9 yr kesskolan: l) Roland Ras

musson, Y 2; 2) Kent Arne P ersson, 

do; 3) Bo Fredr iksson, G 2. Final: 

Rasmusson- P ersson 7-4. 



TORSDAGEN DEN 16 FEBRUARI 1967 

OFÖRÅ.NDRAD SOCKERBETSODLING I AR . 
O SOCKERBETSODLINGEN skall bestå i 
oförändrad omfattning. Det glada budskapet 
köm jordbruksminister Eric Holmqvist med / 

när han som Skånska Agronomklubbens gäst 
talade vid ett möte med temat "J ordbruket och 
ECC". Talare ·vid tillfället var också de Dans-

ke Landboforeningarnas ordf. Arne Pile
gaard-Larsen och riksdagsman Birger Isaks
son, HorndaL 

Statsrädet Holmqvist inledde sitt 
anförande 'med en snabbskiss av de 
internationella problemen på jord
bruksproduktionens område. - Livs
medelsproduktionen världen över 
måste öka kraftigt om inte nöden i 
de svältande länderna skall bli allt
mera skriande, sade han bl. a. Han 
konstaterade vidare att medan indu
striländerna tagit hem de .stora ex
portvinsterna har de jordbrukspro
duktsexporterande staterna gjort för
luster. Industriländerna har även 
ökat jordbruksproduktionen och 
dessutom försett den med skydds
murar i form av tullar. Det är även 
en allvarlig utveckling att mänga 
u-länder till mycket låga priser ex
porterar livsmedel för att skaffa va
lutor. -

OFÖRÄNDAT PA 
SOCKERFRONTEN 

Hr Holmqvist kom även in på de 
aktuella strävandena för svensk an
slutning till EEC liksom samar
betet inom de nordiska länderna. 
- Sverige måste hålla en hög ban· 

att fabrikspriset på socker gå~ ned 
med 15 procent den l september 
i år. Samtidigt har överenskom~ 
mits att betanialen skall vara oför
ändrad jämfi)rd med 1966 års -od· 
ling. Det är en överenskommelse 
i komp-:omissens tecken, men ,.- en 
överenskommelse som jag tror att 
alla parler skall kunna känna sig 
nöjda med, sade hr Holmqvist. 

D NORDISKT NÄRMANDE 
Men tiden är också inne för ett 

jordbrukspolitiskt närmande mellan 
de - nordiska länderna, sade jord
bruksministern. Från svensk sida har 
vi förklarat att vi i princip vill vara 
med i er. nordisk marknad. Dan
mark har emell~rtid fått ökade svå
righeter med vissa jordbruksproduk
ter. Den ökade köttproduktionen i 
Sverige har även medfört att vi inte 
importerat så mycket kött från Dan
mark som vi tidigare ställt i utsikt. 
Tecken tyder dock på att impor
ten av kött från Danmark inom en 
inte avlägsen framtid kommer att 
öka. 

vidare att Efta inte resulterat i till
räcklig kompensation för den för· 
lorade marknaden för Danmark 1>å 
EEC. Någon liberalisering har- inte 
skett i fråga om jordbruksproduk
ter men väl då det gäller industri
varor av alla de slag. En anslutning 
till EEC för Danmark skulle bety
da en nettoinkomst på_ 1,5-2 mi
j_?.rder danska kronor för det danska 
jordbruket, .sade hr Pilegaard-Lar
sen och tillade att man från dansk 
sida med stort intresse läst jord-

bruksutredningens betänka,nde. - Vi' n en. Han hävdade ä vM att en lan t· 
hoppas att ni förstår att vi . i Dan· brukare bidrar lika mycket till brut
marl< anser det naturligt att en livs- tonationalprodukten som en industri. 
medelsimport i Sverige i första arbetare. 
hand komme( .Danmark tillgodo, sa- Den efterföljande allmänna de-
de hr Pilegaard-Larsen. batten höll sig även den på ett 

Riksdagsman Birger Isaksson an- lugnt och sakligt plan. Framför allt 
såg att någon nedbantning av kunde konstateras att den ibland 
svenskf jordbruk inte erfordras. Be· hårt åtg~ngne hr Holmqvist kom. 
hovet av livsmedel kommer ju att mit sina landsmän åtskilligt närma· 
öka i hela värLden varför det inte re och att man denna dag i Lund 
bara är omotiverat utan rent av i stort sett talade samma språk. 
oanständigt att begränsa produktio. Bengt Inge Jonsson 

delspolitisk beredskap även på jord- • DANSKT INTRESSE 
bruksområdet och se till att jord· Hr Pilegaard-Larsen -gav dä~pä en 
bruket är konkurrenskraftigt gent- bild av det danska lantbrukets si
emot EEC-ländernas. Remissyttran- tuation. Han omtalade att en för
den över jordbruksutredningens enkling, som av många kallas spe
betänkande visar att vi önskar an· cialisering, pågår inom det danska 
passa svenskt jordbruk efter vad jordbruket. Antalet brJkningsdelar 
som kommer att gälla för jord· minskar starkt. 1951 fanns det 
bruket inom EEC. Detta gäller inte 200 000 gårdar - i dag i runt tal 
minst regeringens inställning till 160 000. Av de danska jordbrukspro
den svenska socker.näringen. Så· dukterna går hälften till Efta
lunda bar 1966 års sockerutredning länderna, därav blott t r e procent 
träffat överenskommelse med före- till Sverige. 

1 
EEC svarar för om

trädarna för sockertillverkning och kring 30 procent och öststaterna för 
beto_dling · innebärande i huvudsak. drygt fem procent. Han underströk , 

I Skåne räknar man med att flytande ammoniak snart kommer att användas flitigare inom jordbruket. Under 
våren 1966 gödslades 750 hektar i ·Skåne med sådant, företrädesvis då inom Ystad-8kurupsområdet. Samt
liga grödor utom vallar och vallfröodlingar ingick i denna praktiska gödsling. Flytande ammoniak är egenHi
gen endast ett halvfabrikat. En olägenhet med detta g:iilselmedel är att det kräver speciell utrustning för 
lagring, spridning och transport. Se bilden. 
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Unikt _kulturarbete i Gärdslöv 
Aoldrigt gravkOr restaurerades 

I det nyrestaurerade gravkoret ses nuvarande Näsbyholmsägarens mor, countess .Manon of Lovelace tillsarnmans 

med komminister Nils Sjöstrand 

Ett unikt kulturarbete har under hösten och vintern 
bedrivits i Gärdslövs kyrka under ledning av landsan
tikvarie Ewald Gustafsson med bistånd av komminister 

Nils Sjöstrand, Börringe. Kyrkan är från medeltiden, och 
under koret finns ett gravkor från mitten av 1600-ta:let, 

I det nyrestaurerade gravrummet 
i Gärdslövs kyrka förvaras fem 
kistor med stoften av forna inne
havare till Näsbyholms gods. För 
att få fram sambandet mellan forna 
tiders härskare och nuvarande äga
ren måste man gå en tid tillbaka 
i historien och följa godsets utveck
ling. På 1300-talet fanns i Skåne en 
hövitsman vid namn Tuve Galen, 
som ärvt godset av sina fäder. -Han 
skänkte dock detta till ärkebiskopen 
i Lund, som besatt det fram till 
reformj'tionen 1574, då det korn un
der danska kronan. 

O Arvegods 
Den danske befallningsmannen 

Sivert Beck till Förslöv hade genom 
sitt giftermål med Elisabeth Bille 
blivit ägare till godset och det gick 
efter makamas död i arv till dot-

tern Margarethe. Eftersom den se
nares äktenskap blev barnlöst, över
gick godset i fru Margarethes bror
sons ägo. Denne Jurgen Beck var• 
ogift och Näsbyhalrn övertogs av en 
systerson till denne Jurgen Beck, 
Christian Hindrik von Finecke, som 
tillsammans med sin hustru vilar 
i gravkoret. Dessa båda makars 
enda barn, dottern Margaretha 
Catharina von Finecke, blev genom 
sitt giftermål med generallöjtnant 
friherre Conrad Christoffer von 
Blixen stammoder för släkten von 
Blixen-Finecke. Även hon vilar i 
gravkoret tillsammans med fru 
Margarethe Beck och Jurgen Beck. 
Senare bqrtgångna i släkten vilar 
på kyrkogården i Gärslöv, och det 
.är endast den omnämnde general
löjtnanten von Blixen som fått sin 
gravplats i Pommern . 
. I denna rapsodiska släkthistoria 

som tillhör Näsbyholms gods. På den tiden då det fort· 
farande fanns patronatsrätt, var landets godsägare 
patronus över kyrkorna, och följaktligen blev' de vid sm 

bortgång gravsatta i gravkoret. 

kan nämnas att Näsbyholrns nuva
rande ägare, Dick von Blixen
Finecke är sonsons sonsons son50ns 
-son till stammodern. Förr i· tiden 
var gravkoret öppet så att allmän
heten fritt kunde beskåda kistorna 
och bl a lyfta på locken för att be
skåda de fint balsamerade krop
parna, som var klädda i de finaste 
klädedräkter med läderstövlar, 
handskar och spetskrås. Efterhand 
upptäckte man att en del föremål 
försvann, och dåvarande äga.ren till 
Näsbyholrn beslöt i samråd med 
ortens präst att gravkoret skulle 
stängas och innanfönster skulle sät
tas in nere i koret. På detta sätt 
blev det hermetiskt tillslutet och 
fu,kten kunde inte avdunsta. 

O Minnestavla 
början på 1900-talet öppnade 

man åter koret, och fukten rui.'cle då 
gjort stor åverkan på kistarna, som 
först nu blivit iordningställda. De 
stora ekkistorna har tillverkats på 
Svens~ons Träindustri i Ystad och 
gjorts så pass stora att man kunnat 
flytta över de gamla kistorna med 
stofte11 utan att rubba någonting. 
Samtidigt med detta har man vit
rappat kore~ innerväggar och sten
huggarmästare S. Wahlman i Lund 
har gjort en ·minnestavla över de 
fem som vilar i detta märkliga 
rum. 

Denna renovering har gjorts på 
bekostnad av familjen von Blixen
Finecke, och förutom pressen och 
de ansvariga för renoveringen var 
också nuvarande· Näsbyho~gl\
rens1 moder, countess Manon of 
Lovelace tillsammans • med sin svå
ger, den skotske lorden of Lovelace, 
närvarande. 



F;u ASTRID MÅRTENSSON, Malmö, med dottern ANNELIE 2112 år. 
(Foto: Sernert, Skurup.) 

......._MOR och BARN 

Fru ALVA HANSSON; Skivarp, med . dottern ANNE CHRISTINE 
9 år och sonen BENGT OLA 111> år. 

Fru ALL Y PERSSON, Skivarp, med sönerna RON NY 6 år och 
KENNETH 2112 år. (Foto: Sern~t, S•kiJrup.) 
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Vollsjö IK serievann i ishockey 
Glada grabbar 
tänker nu gå 
i rinktoppen 

För sex år sedan bildade man en 

ishockeyklubb i Vollsjö. Det var 

måhända inte många som satte nll

gon större tilltro till den nytill

komna klubbens prestationer på is

hockeyrinken i provinsen. Det var 

lite trögt före i portgången; men 
eventuella belackare har redan 
kommit på skam. För nu ståtar 
Vollsjö ishockeyklubb som serie
segrare! Vinsten i östra Skåneserien 
division V framstår som en god 
prestation. Efter sista puckd~;abb

ningen i går kväll mot Sövestad är 
tabellen klar. 
På första plats och i teppläge åter

finns just Vollsjö IK. Det är möjligt, 
att pojkarna själva i Vollsjölaget vid 
säsongens början föresatt sig en se
rievinst. Det målet har man i så fall 
uppfyllt på ett alldeles utmärkt sätt. 
Idel segrar utom i ett enda fall får 
man väl beteckna som en stilig pre
station av Vollsjö IK:s mannar. 

.30-TAL AKTIVA 

Glada seriesegrare i Vollsjö Ishockeyklubb hissar sin duktige burväktare Christer Svensson, IrAn vänsler 

Ger! Persson, Lennllrf Ohlsson, Bo Persson, LeH Persson, Göran G11nrup, Börje Nilsson, Kent Dahlkvist, 

Sven-Åke Jönsson, Jörgen Persson och Nils-Erik Persson. 

Skånska Dagbladet har samtalat 
med s u n e H a n s s o n, som är ord-j FAR" EJ SPELA I VOLLSJö bo IF:s spelare i fotboll, Sven Ake 

förande och lagledare i den seger- Det tråkiga är emellertid, att man Jönsson, Sten Johnsson och Leif 

rika landsortsklubben. Han var själv inte kan använda isbanan i Vollsjö Persson, är med i Vollsjö IK. Likaså 

med och föste puckar det första året. allsvenske HIF-aren Nils Erik Pers

Han var också den som låg bakom så värst ofta. En enda seriematch son och Bjärsjölagårds stjärna Kent 

initiativet att bilda en ishockeyklubb har kunnat genomföras just på hem- Dahlkvist, för att nämna ett par and

i Vollsjö, och det har han minsann marinken. Vädrets makter har varit ra pucklirare i VIK. 

inte behövt ångra. Det har' nämligen onådiga och inte kylslagna nog. Man 

visat sig, att klubben fyllt ett verk· spelar på Avalla i Ystad. Men det är FIN SVIT 

ligt behov i bygden. ju inte detsamma som hemma i Vall- I serien har man två gånger beseg-

- Saken är ju den, att inte ens sjö. Annars får man en tusenlapp av rat Lerjevallen och. en gång vardera 

Sjö1Jo har någon ishockeyklubb, sä- kommunala medel till underhållet av Kyrkans ungdom från Borrby samt 

ger Sune Hansson. Det är för övrigt isbanan. Sövestad. I returmötet mot Borrby 

rätt märkligt, att inte en så stor plats - Tänk om vi hade möjlighet att blev det en knapp förlust och på 

håller sig med en isbana. Man anser konstfrysa banan, vilken· framgång torsdagskvällen satte man en fin 

det väl motiverat, att Sjöbo fick en det vore för oss. Ty vi har publiken punkt för serieslitet med matchen 

isrink, rentav konstfruset. Det tycks med på noterna. Det brukar komma mot Sövestad. över 40 puckar har 

emellertid dröja. Ingen kan skönja många åskådare då vi spelar hemma Vollsjö IK låtit hitta i rätt kasse och 

att man där får någon isbana inom i Vollsjö. . inte behövt plocka fram ens hälften 

rimlig tid, vilket är skada, då Sjöbo Man har ett A-lag och i det gänget så många ur det egna nätet. 

har så många aktiva bollspelare och hittar man faktiskt en del kända j Annars finns det inte isrinkar på 

intresserade ungdomar. fotbollsspelare från grannskapet. Sjö- närmre håll än i Ystad och Lu~. sä-

ger Hansson. Men grabbar som vill 
ägna sig åt puckliret finns det väl
digt gott om i hela Färs härad, till
lägger han. 

Nu blir det att pröva ishockey
lyckan i en högre division under 
nästa spelsäsong. Då ställer Vollsjö 
IK säkert in siktet på att marschera 
rakt igenom division IV för att så 
mycket snabbare nå division nr. 

ISHOCKEYBANA I SJöBO? 

Frågan är nu den om inte Sjöbo 
skulle tänka på att ordna en isrink 
i centrum av häradet. 

Om kommunen satsar några tusen
lappar på en rejäl och konstfrusen 
isbana placerad i Sjöbo samhälle, då 
har man använt de pengarna mycket 
väl, den saken är klar. . 

Man får väl hoppas att någon leda
mot i kommunalfullmäktige ställer 
sig bakom en sådan tilltänkt anord
ning i köpingen. 

Får Sjöbo ishockebana nästa vin
ter? 

Thowe 



Kallt- blåsigt- och dyngigt 

·Auktio,nspubliken badade bitvis i gyttjan, men såg ändå ut att trivas. 
l 

Drygt 500 personer var på torsdags
eftermiddagen samlade till två auk
tioner i Vemmenhög. Först bevittna
de och bjöd man på lantbrukare Mal
te Hanssons, östra Vemmenhög 34, 
lösöre, som bestod av maskiner och 
redskap. 

Någon timma senare flyttade man ·de bitvis fick ta sig fram i rena ler
över till lantbrukare Karl Nilssons vällingen. Auktionsförrättare var 
gård, Västergård. . 

Han sålde svin, traktorer, en skör- Gunnar Larsson, Skurup, och ropare 
detröska i bra skick, vagnar och ma- fiasse Hansson, önnarp. Vi återkom
skiner. Det regniga och kalla vädret mer med priserna på auktionen se
avskräckte inte :besökarna trots att nare. 

Skurups Jordbrukskassa 
1

· ökade inlåningen med l milj. 
Skurups jordbrukskassa kan visa 

upp mycket fina siffror i sitt bokslut 
för 1966. Utlåningen nådde ca 10 milj. 
kr, varav 7 milj. utgjorde bottenlån 
och 1.3 milj. var garantilån. Inlå
ningen hade ökat kraftigt och var 
under året över 8 milj. fördelade på 
1.780 konton. Medlemsantalet var vid 
årsskiftet 396. 

Medlemmarna i Skurups jordbruks
kassa samlas den 8 mars för ordinarie 
stämma i Skurup. Kassan har under 
året fått en ny kamrer sedan 
C l a e s K n u t s s o n övergått till 
egen affärsrörelse. 

Den nye kamreren S t e n-E r i k 
F r e d r i k s s o n · kan visa upp my c J 
ket bra resultat av året. Inlåningen 
har ökat med 1.1 milj. kr och uppgår ' 
till 8.197.438 kr. Under sparkampan
jen "Alla behöver vi en sparad slant" 
fick man in l()Q nya konton, varav 
hälften utgjordes av icke jordbruka
re. Sammanlagt under året har kon
ton ökat med 280 st. till 1.78D st. Ut-

l 
låningen har ökat med 2 milj. kr och 
är uppe i 9.584.105 kr varav 6.967.565 

l 
kr utgjordes av bottenlån och 1.323.501 
kr var amorteringslån. Medlemmarna 

: kan tillgodoräkna sig en ränterahatt 
på tillsammans 11.567 kr. 

. Jorbrukskassekamreren Sten-Erik 
Fredriksson i Skurup kan se till
baka på ett bra första år i sin 

nya tjänst. 



Lördagen den 25 februari 1967 -

Ny ordförande valdes 
vid .CP:s kretsstämma 

Fr. v. ses dagens ordf. lantbr. Lis s Noren, Äspö, K lag s torp, riksdagsman Torsten Bengtson, Jönköping, om
budsman Gustaf Lannergren, Malmö. 

Vid centerpartiets kretsstämma i går fredag på Skivarps gästgivaregård valdes Liss Noren, ÄSpö, till ny ordförande i landstingsvalkretsen för CP inom Vemmenhög, Ljunits och Herrestad. Han har varit kretsens 
v.ordf. och efterträdde ordf. Erik Magnusson. Presidiet i kretsen sammansattes av l:e v.ordf. Gösta Hansson, Herrestad och 2:e v.ordf. Sven Bertil Persson. 

Samlingssalen på gästgivaregården Han berörde även försvaret och betet med folkpartiet i Stockholm 
var fullsatt och ett mycket in tres- ställde frågan: Hur mycket har .. vi varilt gott. FP har varit mycket är-sant program var upplagt. råd att satsa. Går det kanske att gora . . . .. . Huvudtalare var riksdagsman Tors- försvaret effek:JtivM"e, utbildningen hga 1 sm upplaggrung av arbetet. ten Bengtson, Jönköping. Denne bättre, Trenden för de borgerliga partierna 
presenterade på ett medryckande och Torsrten Bengtson tog även upp visar klart att det lutar mot ett fram-trevligt sätt en rad politiska aktue1- CP:s stora valframgångar. gångsv 1 1SS8 la frågor. Han påtalade bekymret - Så många stadsfullmäktigeför- a · 
med att klara bostadsförsörjningen, samlingar har vi nått in i i landet Ombudsman Gustav Lannegr:n tasom - framhöll talaren - regering- nu att de.t inte är mer än fyra kvar lade. också om ;J,e ' stor'!- framgangaren skött dåligt. Han to/C( även upp 

1 

där vi inte är representerade. Vi lig- na l valet . ~.'!!n ~1d1gt .. påtalade bekymret med den underbalanserade ger inte långt efter högern. han a~t ,_gct ar b~tydligt karvare d~ budgeten. · Han framhöll också att valsamar-l det gäl..J.er att varva medlemmar 1 
städel"tm. Det har dock hänt i andra 

• a lru>.ilsäit<lar att den utvecklingen har 

l 
vänts och folk har kommit och an
mält sig i CP-avdelningar. Han på
talade att ungefär hälften av CP
väljarna bor inne i tätorterna och 
städerna och han Ironstaterade att 
CP har blivit landets näst största 
arbetarparti. 

Vid den efterföljande diskussionen 
togs frågan om den tilltagande 
brottsligheten upp av flera talare 
som efterlyste ökad kamp mot den. 

Riksdagsman Bengtson var den 

lman när=•t efterlyste ett svar från 
och han sade: 

- Jag har på lokalplanet frågat 
polismän om de önskar större be
fogenheter att ta i med hårdhands
karna. De har sagt att det är bra 
som det är. Det finns alltid en del 
männislwr som har en viss lust ·att 
slå som dras till yrket och det är 
inte lämpligt med större befogenhe
ter. Brottsligheten hänger intimt 
samman med spritförbrukningen och 
det är här som roten till mycket av 
förfallet bland ungdomarnas led är 
att finna. 

Anslagen till nykterhetsrörelserna 
är inte alls vad de borde vara och 
uppslutningl;!n för 'en aktion är inte 
alls vad man väriat från åtskilliga 
håll. 



-MOR och BARN 

Fru MAJ-BRITT HANSSON, Villie, med döttrarna EVA 10 år och 
ANITA 8 år. (Foto: Sernerl, Skurup.) 

~MOR och BARN~ 

Fru ULLA PERSSON, Varmlösa, med dottern LISELOTT, 21/l år 
(Foto: Sernerf, Skurup) 

VALEN 
Vid kretsstämman hälsade v.ordf. 

Liss Noren viilkornmen och presidiet. 
bildades av denne och sekr. Uno 
Askonor, Ystad. I styrelsen valdes 
från Anderslöv Tage Persson, ersät
tare Nils I. Nilsson, Klagstorp, Liss 
Noren, ersättare Kaj Bengtsson, 
Rydsgård, Sture Persson, ersättare 
Nils Andersson, Slimminge, Vem
menhög, Th. Mårtensson, ersälttai'e 
Kurt Nilsson, Ljunits, Bernhard 
Svensson, ersättare Per Ake Olsson, ' 
Skurup, Torsten Hansson, ersättare 
Henning Hansson, Herrestad, Gösta 
Hansson, ersättare Gösta Jönsson, 
Ystad, Uno Askonor, ersättare Folke 
Månsson. 

Från CKF: Greta Erlandsson, Mia 
•Nilsson och Gunnel Mollin. CUF: 
Börje Bramsvik, Sven Bertil Persson, 
St.ig Persson . Vidare invaldes i sty
relsen Anders Göransson, Stig F. 
Hansson, Frans Andersson och Ake 
Holmberg. Revisorer: Olle Olsson, 
Torsten Andersson. 

I distriktsstyrelsen: St ig F . Hans
son, ersättare Frans Andersson, Ake 
Holmberg. Ledamot i distriktets val
beredning: Theodor Mårtensson, er
sättare Kaj Bengtsson. Kretsorgani
satörer: Kaj Bengt!'SOn, Gösta Hans
son och Per Ake Olsson. Repr. i CP:s 
förbundsstämma: Sture Persson, 
Trunnerup, Anders Göransson, ersät
tare Fredrik Fredriksson, Borrie, och 
Bernhard Svensson, S. Val1ösa. Sam
mank3llande · i valberedningen blev 
Kaj Bengtsson, ersättare Gösta Lind
berg. 

Sirius damklubb i Ystad 
har sammanträde tisdagen den 28 
februari kl. 19. P å programmet står 
en enkel supe. Med inbjudan upp
manar man damerna att ta på sig en 
fantasihatt. 

Den 8 mars gör klubben teaterresa 
till Malmö för att se Vita hästen. 

J,iunits högerförening ;~ .. ; .................................. ~---~ 
---,..,.,.MOR och BARN.,...----... ~ 

-..-....~ 

Fru INGER MAGNUSSON, Skurup, med sonen ROLF 9 år och 
dottern su; ANNE 4 år. ~i=ofo: Sernerf, Skurup.) 



~ning inom jordbruket: 
lonseras för mjölken 
\

lemmen skall kunna variera i :ror
hållande till föreningens kostnader. 

RADIKALT SYSTEM . . . · t:· Vid Föreningsrörelsens Ungdoms-
. kontakt i Malmöhus läns jordbrukar-

. dag på Norra Uggl.arPs bygdegård 
redogjordes för det nya radikala sys-

,..... ~ teme't av en mängd experter och 
~ s 1några ledamöter i prissättningskom

mitten. 
Jordbrukardagen öppnades av lant

brukare Jan-Evert Olsson, Borrby. 
Som förste föredraF,shållare hade 

~ man kallat dir. Paul Grabö, RI.F 
\ ~ ~tockholn:, men då de~e insjuknat 

overtog du·. Sven Westlen hans an-
......_ · förande och redogjorde för livsme-
" ~ 1 delssitua~ionen i världen och de sto-
~ • ~ l ra problem som kommer att möta 
~ \ '-J oss inom de närmaste 30 åren, då 
~ :.: !jordens befolkning skall fördub.blas . 
"._ ~ Han höll också ett anförande om 

• ~ 1 
svenskt jordbruk inom EEC och gjor-

-.Jde jämförelser och framtidsutsikter. 
, -,..Framtiden inom EEC för svenska 

~ ..._, jordbrukama ter sig nämligen ljus, 
~--,.. ~ 1 sade han. Vi kan mycket väl vara 
,. .,;;.. ~ med och konkurrera med EEC:s pri-
\,lfffe} \ ~ ser på de flesta livsmedelsprodukter-
~ ~ na. Efter hans båda anföranden följ-

~ de ;y:k;:~~SATT 
. ~ Den verkliga debatten tog dock in- · 

te fart förrän rektor Uno Larsson 

Di flerenierad prissättning inom svenskt jordbruk diskuteras här av fr. v. 
dir. Sven Westlen, Stockholm, sekr. Börje Hansson, Höör, sekr. C. V. 

lasson, Malm_? och UK:s ordförande Jan-Evert Olsson, Borrby . 

Q..från Lantbruksförbundet, dir. Einar får bättre betalt per djur, ju mer leva på endast några få kor. De som 
Helgegren, Skånemejerier, agronom man levererar varje gång. Åtgärden levererar under 20 000 kilo per år 
Nils Ame Nilsson, önnestad, ordfö- var nödvändig då d~ märktes att 

::J ..., ::J ~"' "' ::r ::s 'O < "' randen i Småbrukarnas riksförblll1d förbundets andel av den totala slak- måste skaffa sig inkorn.9ter på an-
~"' S 8 §"~~'s· s· ~- rf ·~ ~ lantbrukare Harry Larsson, Skåne- ten i landet började minska. nat sätt, för att kunna leva, och 
el'[~~p..~ .':S~ ,8-: Ej· · Tranås och lantbr. Jan-Evert Ols- Dir. Einar Helgegren, som suttit levererar man över 300C{) kilo perl 

.. ~ -"' .., ,.. 01l son, Borrby höll ett estradsamtal ef- ordförande i mejeribranschens spe-
~· S'"' 'O :;>:::g g~· ..., "" ~ ~ --: ter ett inledningsanförande av · rek- ciella kommitte redogjorde för dess år får man ett tilläggspris. 
'El "'~,..,a·o~ ::'l ...;g ,.., ..., 0 tor Larsson. Man diskuterade den resultat. Han omtalade att man in- Lantbr. Jan-Evert Olsson omtala-
,..,. o' "' "' , o'"''~ 
~- ::1; ~ c+ ~ en < Q'O. a....J 
::s "' "'' ::s ~P ..., 01l ~ kostnadsdifferentierade prissättning- om en snar framtid måste börja in- de att han var positiv till det nya 
'O :t~· [;;.c. !!l 8! g- Il> ~ ~ en inom föreningsrörelsen som pris- föra kostnadsdifferentierade prissätt- systemet. Han efterlyste också före-

l
"' @ Jii 2 ::; o.. el @ ::; ::r .~· ,e,... sättningskommitten lagt fram, ~h ningar även inom mejeribranschen. . . 
~::; ~ •,t c;; ::; el \le) som kommer att innebära ett helt Med siffror visade han hur mycket tagens planermg av ekonomm och 

g: ~p go g ~s· ::r ij· < Q ,..... nytt tänkesätt för jordbrukets för- det kostar mejerierna att ta emot frågade om kommith~ema behandlat 

l 
'3. ;J ~s·..., ::r§..~ El~ 01l ~ \le) eningsrörelse. mjölken från olika stora producen- insatserna contra den öppna fond-
~ o..~ o ;.;" <b o· C: 8 Den viktigaste frågan för kommit- ter. För att få ett rättvisekrav om bildningen. 
""- ::; S S ~l'"@. g. ::; .§ == ~. ten har varit en omprövning av li- lika pris i förhållande till kostna- Agr. Nilsson redogjorde för fond-~ 
C: ::l. O" o.. 3 ::s ~In' ~ 'O ~f kaprissystemet med hänsyn till le- de rna, kommer mejeriorganisationen bildningen och ansåg att den måste 
~if g'~ ~~ ~ ~ '3. ~' ~ veran.sstorleken ,sade rektor Larsson. att betala olika. För en liten leve- bli mer dominerande, så att förening-
s '"" ~ ,.., ..., ..., fil § lllilillad... En specialisering av produktionen har rans kommer man att få betala en ama inte bl.ir beroende av storpro-, 
~ ~· ~. ~ ;J

3 
~ ~. ~o.. ~.' ~ · ?." lllliil....l .:r lett till att man nu producerar myc- mindre månadsavgift och de större ducenternas insatser. Insatstaket i 

-~_;,~,;,;;;.__:.-=~....:.:·•_e::._ __ ~--"-------'~>....:::~al ket stora leveranser. Dagens krav leverantörerna erhåller tilläggspris, KBS (i dag 70 000 kr) kommer ock
är därför att priserna för köpta och lil(Som de som har tankhämtning. så att sättas mycke~ lägre kanske re
levererade varor ~i förhållande till Tanken kommer dock att, om den dan inom något år. Visserligen inne
hur mycket man kö.per eller levere- ägs av mejeriet, kosta en hyra för bär detta att jordbrukarna inte kan 

lrar. En differentiering av leverans bonden. En besättning på 6-7 kor räkna med någon större efterlikvid, 
från producent till . förening kan kommer att slippa den extra avgif- sade han. 
exempelvis utformas så att man er- ten och över sju kor blir det ett Debatten rörde sig sedan om stor
håller prisavdrag för små leveranser, tillägg. Tillägget ökar dock förhål- producenterna contra småjordbrukar
pristillägg för stora leveranser, en landevis litet och slår endast på na och de fördelar som man kan räk
fast avgift per leverans oberoende av halvtannat öre per kilo mjölk vid l na med vid ett differentierat prissätt
dess storlek eller en kombination av mycket stora jämförelser. För jord- ningssystem. Man var dock helt 
dessa metoder. brukare med under' ·.6 kor kommer överens om att det skulle innebära 

kostnaden för mejeriet att läggas på enbart fördeLar för hela svenska 
KVANTITETSRABATT bonden. jordbrukarkåren innan lantbr. Tage· 

Agronom Nils Ame Nilsson, som Herr Harry Larsson ansåg dock a~ Olsson avslutade debatten med att 
suttit ordförande i slakteribranschens man genom det nya förfaringssättet tacka de medverkande. 
speciella kommitte, omtalade att slog undan benen för de mindre SkD vill gratulera Ungdornskontak
Slakteriförbundet (SS) 1965 rekom- jordbrukarna. Likaprisprincipen, som ten till en · intressant och givande 
menderade de olika slakteriförening- var helig på 1930-talet, får inte från- jordbrukardag, som tyvärr saml~ 
arna att skapa kvanti~abatter. l gås, sade han. · endast ett 100-tal intress~rade jord
dag har 16 av de 21 föreningarna in-l Dir. ·Helgegren återkom i debattenlbruk:arungd~mar, föreningstjänste
fört detta, vilket innebär att man och påpekade att ingen bonde kan män; och intresserade. 



. Vidgade staden Trelleborg 
får frilufts- och kursgård 

Den vidgade staden Trel
leborg får en frilufts- och 
konferensgård i vacker na
tur med möjlighet till ströv
tåg i skog och mark. Allt 
inom stadens hank och 
stör. Det är ungdomsnämn
den, som för ändamålet 
planerar förvärv av den 
nedlagda Nyvångs skola i 
Näsbyholm. Skolan har en 
lämplig placering. Lokali
teterna lämpar sig väl och1 

alla förutsättningar finns 
att initiativet ska uppskat
tas bland ungdomen. 

I samband med Ungdomsnämn
dens rundresa i de tidigare lands
ortskommunerna för några veckor 

Nyvångs skola i Niisbyholm, som ungdomsnämnden anse?' mycket lämplig som frilufts- och kursgård 

vidgade staden. 

den 

sedan tittade man bl a på Näsby- av skogen, närmast Näsbyholms slott, 
h olms skola (tidigare N yvångs). Sko- och hoppas därför att dessa ska,U 

lan, som är nerlagd sedan juni förra stålla sig positiva till att det blir ett 
året, bör bli lämplig för ett sådant ökat antal trelleborgare i markerna 
här ändamål, omtalar ungdomsnämn- inom området. 
dens ordförande Lennart Roos. Den Vår uppgift blir sedan att i sam
ligger i det område som skjuter arbete med skolorna lära ungdomen 
norrut som en kil norr om önnarp hur man handskas med naturen. 

och Gärdslöv mot Skurup till. Ett Skolorna i Trelleborg och på söder
förnämligt skogsområde börjar orne- slätt kommer säkerligen att stödja 
delbart väster om skolan och går projektet då de här. får en fin repli
sedan såväl norrut som söderut. punkt för friluftsdagar och inte 

Längre västerut ligger Havgårdsjön minst för lägerskoleverksamheten, 
och Börringsjön. Båda mycket na- som mer och mer ersätter utflykts
turvackra sjöar, och hela området resorna. 
är förövrigt enastående ur frilufts-

KURSVERKSAMHET synpunkt. Endast en mycket liten 
del av skogen ligger inom Trelleborg, 
men detta har ju mindre betydelse, Vidare får ungdomsnämnden goda 
eftersom denna enligt allemansrätten möjligheter att förlägga sin .kurs
är tillgänglig för alla. verksamhet till gården, och den 

Vi är mxcket entusiastiska för sa- ~o~mer .givetvis också att .stå till 
ken, säger Roos vidare och efter- o.vnga namn.ders och myndrgheters 

k 1 ·· · k ' .. bl" forfogande for konferensverksamhet 
som ~ 0 an ar 1 ommunens ~go, rr m m. Och stadens många föreningar 
det mga extra .kostnader for ung-~ får en utmärkt plats dit de kan läg
domsnamndens overtagande av den_ 
samma. Vi eftersträvar naturligtvis ga vissa aktiviteter. För ortshefolk

efter ett gott förhållande till ägarna ningen kan detta innebära kontakter 

med människorna inom de övriga 
del:l.rna av staden. En sak som man 
ju varit bekymrad för genom de då
liga kommunikationerna in till 
affiirscentrum. 

Utrymmena i skolan ger möjlig
heter till såväl kursrum som över
nattningsrum, matsalar och läger
skoleförråd m m. 

Under 40- och 50-talet hade t~lle
borgarna tillgång till en raststuga i 
Bökebergsområdet. Den var under 
många år ett fint tillhåll för frihifts
folken. Men 1957 fick den stän,~as på 
grund av en svår vandalisering. Sin 
glanstid hade stugan under krigs
åren. Många trelleborgare for ditupp 
för att hålla sig i form. På den tiden 
fanns lundajärnvägen, och man kun-

FRILUFTSLIV de åka på sportbiljett för l krona 

Fdluftsklubben Kontinent och 20 öre till Bökebergs hållplats. 
var en Under slutet av 50-talet hade man 

av de föreningar, som i höstas sva- inom Skidfrämjandets lokalavdelning, 
rade på ungdomsnämndens lokalbe-

hovsenkät och angav som önskemål ~~~ ~:~gt~!:r::~=t p~::~ri;å f~~ ~~~ 

~~ft~~~~~s:!~e~~p~~~~t ofcö{sii~n~~= ~~;g::a~f:rå s~~~~:a~~etit s~::a ~t~~d 
läget att stadens ungdom får goda gick om intet, tappade styrelsen 
möjligheter till friluftsliv. Detta har 
flera gånger framhållits i stadsfull- gnistan, och sedan dess har såväl 

"kf Bl d kt y R lokalavdelnmgen som byggnadspia-
ma rge. a av o or .ngve 1- nerna vilat. 
geus, som menat att en tilltagande .. .. 
benägenhet för luftrörsinfektioner Kan de :rm !osas utan några storre 
bland skolungdomen måste mötas kostnader ar t.relleborgarna att gra_ 

d · k f ·r ft Ii t ·· tt l tulera, och enhgt var A r b e t e t har 
me 0 at n u s v, som u gor e erfarit ställer sig de närmast ansva-

viktigt förebyggande medel mot in- riga, fastighetsnämnden och skol-

fektioner. myndigheterna enbart positiva. 



God effekt; lågt pris och rationell distribution har medfört att för

brukningen av flytande ammoniak inom det danska jordbruket på 

åtta år stigit från 600 till 48.000 ton. 

Tankanläggningar i Ystad och Landskrona ger nu också de skånska 

jordbrukarna möjligheter att utnyttja detta jordbrukets billigaste 

och mest högkoncentrerade kvävegödselmedel- 82°/0 N. 

Din leverantör av gödselmedellämnar upplysning om hur göds

ling med flytande ammoniak kan genomföras på Ditt jordbruk . 

• 
l jordbrukets billigaste kvävegödselmede 

JIOISI~HYDRD 

effektiv • billig • arbetsbesparande 



Ny ledning för Norsk Hydros 
svenska försäljningskontor 
Det har skett en del löTändringar inom ledningen för Norsk Hydro's Svenska För

säljningsaktiebolag. Till ny verkställande direktör och Sverigechef har utsetts 
Sverre Pronstad, som efterträder direktör Frans Schröder, vilken flyt
tat åter till Norge. Ny chef för företagets svenzka lantbrukskontor har blivit agro
nom H å J[ a n A l d e n. Han efterträder agronomen och riksdagsmannen E r i k 
G r e b ä c k, som på egen begäran lämnat sin befattning för att i större utsträck
ning få tid att ägna sig åt allmänna uppdrag. Han kommer dock i fortsättningen att 
verka som konsult inom företaget. 

NorSk Hyda-o har en fast förank- fick våra n~ stora ammoniakan
ring på den svenska marknaden och läggning i Ystad färdig. 
den positionen tänker nye verkstäl- Kraven på utrustning för ned
Iande direktören Sv e r r e P r o n- mY'llning av ammoniaken är betyd
s t a d försöka behålla och bygga Iigt strängare i Sverige än i Dan
vidare på berättar han för Lant- mark fortsätter direktör Prönstad, 
bruksnytt. Speciellt intresse tänker men vi hoppas så småningom få en
företaget ägna åt introducerandet av hetliga bestämmelser för hela skan
kvävegödsling med flytande am- dinavien, så att det blir lättare att 
moniak, en sak som man sedan något arbeta med detta gödselmedel. När 
år tillbaka håller på att intressera det gäller hanteringsfrågan har man 

, de skånska lantbrukarna för. kommit betydligt längre i Skåne och 
Vi har goda erfarenheter av göds- Östergötland än i övriga delar av 

ling med flytande ammoniak inte Skandinavien. 
minst från Danmark berättar direk- Ammoniaken skall ha en förnuf
tör Pronstad. Dessa erfarenheter tig utveckling. Vi räknar med att 
hoppas vi kunna föra . över till Sve- inom några år Skall det ha lossnat 
rige. Efter det provår vi haft i bl. a. totalt. Det tog åtta år att föra in detta 
Skåne har det visat sig att intresset gödselmedel i Danmark, m:n vi hop.. . . . . . pas att det skall gå betydligt fortare 
ar mycket stort, mte -mmst sedan Vl i Sverige. Ammoniak skall med tiden 

bli ett efterfrågat gödselmedel inte 
lninst i Skåne; det tror vi blint på. 

Ammoniaken är en billig råvara 
som kräver stor maskinutrustning 
fortsätter direktör Pronstad, men 
trots det blir den ändå billig. Vi 
tror nog att nedmyllningen är en 
maskinstationsangelägenhet. I Dan
mark t. ex. myllas me1lan 50 och 
60 % ned av maskinstationerna. .I * 
Skån!e har vi gott samarbete med * 
SLC, sGm både säljer och svarar för * 
nedmyllningen av ammoniaken från * 
vår anläggning-i Ystad. ! 

Dir. Sverre f>ronstad 

* ENGSTRöMS DRIVES 
SOM TIDIGARE * * * * Direktör Pronstad berör också i * * korthet Norsk Hydros inköp av * * -aktiemajoriteten i Carl Engström * * AB i Eslöv; Detta gamla välkän- * * da företag kommer att drivas * * som vanligt, .d. v. s. som ett helt * * fristående företag med egen af- * * färs1edning. Vi ser Iroj>et som en * * investering och inget annat, men * * samtidigt får vi kartlagt våra * 

Agronom Håkan Alden 

produkters vandring från fabri
ken ut till förbrukaren och det 
kan ju vara värdefu!llt. Norsk 
Hydro kommer inte att blanda 
sig i driften av Engströms, utan 
vi fortsätter vår vandring mot 
målet att vara en stor gödsel
medeh>Prodrucent till de svenska 
förbrukarna och hoppas givetvis 
att våra gamla kunder skall 
hjälpa till att förse svenska 
lantbruket med vårt gödselme
del. Men givetvis satsar vi också 
mycket stort på skogen, som blir 
en allt större gödselmedelförbru
.kare. "Vi hoppas kunna hålla oss 
på marknaden och ge den vad 
den behöver av kvalitetsvaror 
slutar direktör Pronstad. 



Flytande ammoniak aktuell 
Av Agronom HAKAN ALDEN, Bromm~ 

Från Amerika via Danmark är metoderna att kväve- Lågt pris per kilo kväve och god effekt är orsaken 

gödsla med flytande ammoniak på väg att sprida sig till den snabba utvecklingen, speciellt i Danmark, där 

över stora delar av Europa. Förutom i Sverige, där de 48.000 ton flytande ammoniak (fla) svarade för ca 
första leveranserna från tankanläggningen i Y stad 
skedde i- våras, gödslar man nu med flytande ammoniak 
bl. a. i Frankrike, Väst-Tyskland och England. 

20 proc. av den totala förbrukningen av handelsgödsel-

kväve i fjor. 

Ammoniak är i normala fall en gas taten verifieras i allt väsentligt av pet anpassas till förhållandena, nor-, Eftersom metoden kräver rätt om
med karakteristisk, stickande lukt. de danska. Rätt tillförd kan fia järn- malt 12-15 cm; till potatis 15--20 cm. fattande utrustning med aggrega t och 
Den löser sig snabbt och effektivt i ställas med kalksalpeter. I vissa fall I höstsådda grödor sprides ammo- gårdstank är lönsamheten starkt be
vatten, 7-800 l per liter vatten. Ga- kan den t. o. m. ge något högre niaken vid normal tidpunkt för över- roende av den gödslade arealen och 
sen kan lätt överföras i flytande skörd, t. ex. i kom. Till potatis har gödsling, då ytskiktet torkat upp givans storlek. Bäst fram går detta 
form genom komprimering. Tran- fla gett lägre effekt än ammonsulfat, tillräckligt. Smala billar, lämplig av följande diagram ur en artikel av 
sport och lagring tnåste alltså ske i tillförd vid sättningen eller tre vec- hastighet och köming tvärsöver ra- agronom Bjelke-Holtermann i Växt- . 
speciella cistemer, godkända för kor senare. I danska potatisförsök derna har gett förvånanosvärt gott närings-Nytt nr 4/ 1966: 
detta ändamål. För all hantering av är dessa båda gödselmedel järnställda resuiltat. Efter full kostnadstäckning med 
fia gäller speciella säkerhetsföre- vid gödsling före sättningen. Följande turordning mellan olika avskrivning, ränta och underhåll 
skrifter, utarbetade av Arbetar- Det skulle föra för långt att gå grödor praktiseras ofta i Danmark: samt egen a vhämtning av fia vid 
skyddsstyrelsen. närmare in på olika försöksserier. l. Vårvete, före sådden. tappstationen (30 km avstånd) går 

Spridningen tillgår så, att den fly- Vill man studera förhållande!1Ja när- 2. P_otatis, 2-3 veckor före sätt- lönsamhetsgräsen gentem ot fasta 
taJnde ammoniaken förgasas på nytt mare hänvisas i första hand till Med- nmgen. kv" öd !med 1 'd 'frå d 
varefter gasen myllas ned i marken, delande nr 30 från Centralstyrelsen 3. Kom, före sådden eller efter! aveg se e V1 

1 gavaran e 
där den löser sig i maTkvätskan och för Malmöhus läns försöks- och sådden till dess att 4-5 blad fall vid 10 ton N per säsong, matsva-
absorberas till jordpartiklama. För- växtskyddsringar 1964 samt till Växt- utvecklats. Dock ej under själva rande ca 6Q ton kalksalpeter eller 40 
utsättningen för en god effekt är, att närings-Nytt, häfte 4/ i966, brodd.skjutn.ingen! · 
myllningen sker tillräckligt djupt, I 4. Sockerbetor, före sådden. 
annat fall riskerar man avdunst- O NÄR OCH TILL VILKA . 5. Höstraps, huvudgödsling tvärs-
ningsförluster. GRöDOR? över raderna. Tidig giya 200 kg 

Kvävehalten är mycket hög, kalksalpeter per ha. 
82 % N. Specifika vikten hos fia är Enligt danska och svenska erfaren- 6. Höstvete, tvärsöver raderna. 
ca 0,6 och trycket i tankarna 2-9 kp/ heter varar -spridningssäsongen 3--4 Anledningen till den större frihe
cm', beroende på den aktuella tern- veckor på våren. Sen höstgödsling ten i tidpunkten för kvävegödslingen 
peraturen. har ärmu inte fått någon praktisk till korn ligger i denna grödas bättre 

O 
GOD EFFEKT tillämpning även om försöksresulta- förmåga till bestockning. Det kan se 

1 
ten varit gynnsamma. ganska "styggt" ut omedelbart efter 

Effekten av fia har prövats i olika l Regeln är, att all ammoniakmyll-~ mylllllingen men kornet växer snabbt 
grödor. Genomgående kan man kon- ning till vårsådda grödor skall ske förbi. Detta gäller även höstraps och 
statera, att de svenska försöksresul- i väl bearbetad jord. Mylilningsdju- höstvete. 

Öre per kg 

N utspritt 
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Jämförelse mellan priset pr kg utspritt N i kalksalpeter (Ks) och 
kalkammonsalpeter (Kas) å ena sidan samt flytande ammoniak (NHs) 

å andra sidan. 

'l 

ton kalkarnmonsalpeter. Vid 30 ton N 
uppstår en vinst på icke mindre än 
ca 40 öre per kg N eller 12.000 kro
nor per år. 

delstora jordbruket göra en "vinst" 
på 20--25 % på sin kvävegödsling. På 
det stora jordbruket kan besparing
arna bli 30-35%. 

Metoden lämpar sig alltså i första 
hand för större jordbruk och ma- O UTVECKLING 
skinstationer och det är den utveck- Av naturliga skäl kommer även 
!ingen, som är på väg i Skåne, på vårens gödslingar med fia i Skåne 
samma sätt som i Danmark. Där att bli av försökskaraktär. Man vill 
sprider maskinstationema 50--60 % se vad metoden går för. Intresset är 
av aolil ammoniak. emellertid mycket stort och den som 

Med ett pris på 1: 20/kg N i form tänker pröva fla i vår gör klokt i 
,.. Marsk-Stig hydrauliska 17-tänders ammoniakmyllare i arbete. Den år utrustad med Nitrolator doserings- av f1a fritt nedmyllad genom ma- att snarast möjligt ta kontakt med 

apparat, som inställes för viss körhilstighet, i regel 8 km per timme. -~~skin=' station kan det mindre och me-l sin gödselleveran tör. ·--~-- __ 



Idrottsplats! jus Och pensionärsmåltider 
FÖRSLAG I SKURUPSFULLMÄKTIGE 

Skurups idrottsplats träningsplan får elhe
lysning och Skurup blir en av de första or· 
terna i Skåne om inte i landet med pensionärs
måltider i skolbespisningen om ett par vid 
måndagskvällens sammanträde med fullmäk-

tige väckta förslag vinner gehör. Det omdis
kuterade traktorköpet fick den något överras· 
kande utgången att kommunalfullmäktige utan 
votering gick emot kommunalnämnden och 
tekniska nämnden och heslöt att köpa en BM-

traktor i stället för en International Harvester. 
Anmärkningsvärt desto mera som man i 
Skurups fullmäktige sällan missar chansen till 
votering. 

Vidare var det ett väldigt divide
rande om vilka befogenheter cen
trala byggnadskommitten skall ha 
när nu en ny VVS-anläggning ska11 
läggas in i gamla skolan. Här segra
de kommunalnämndens förslag att 
skolstyrelsens beredningsutskott skall 
höras bara när kommitten anser så 
påkallat. 

Idrottsnämnden får hand om den 
socialdemokratiska fullmäktigegrup
pens motion om elbelysning på 
idrottsplatsens träningsplan så att 
fotbollsträning skall kunna bedrivas 
längre tid på året. Socialnämnden 
och skolstyrelsen skall undersöka 
folkpartisten John Nybergs förslag 
om pensionärsmåltider i skolbespis
ningen på samma sätt som Kristian
stad har infört och Malmö har fattat 
principbeslut om. _ _. .. 

På Per Sjödins förslag skall full
mäktigeledamöterna förses med tomt
numrerade kartor över köpingen. 
Han föreslog detta när en del tomt
försäljningar var på tapeten samti
digt som han kritiserade att i de pro
tokollsutdrag som förelades fullmäk
tige tomtstorlekar och kvadratmeter
priser inte preciserades. Kommunal
kamrer Erling Sigfridsson sa att kom
munen inte hade förlorat på för
säljningarna. 

ÄNDRAD FORMULERING 

Skollunchbidrag till elever i an
dra kommuner klubbades men först 
sedan Sj ödin hade yrkat på och fått 
igenom att det klart skall uttryckas 
att det gäller bidrag ·och inte fria 
skolluncher som det nämndes i ett 

par passusar. Annars blev det en 
oklarhet som kunde få sina konse
kvenser. 

När frågan om centrala byggnads
kommittens befattning med sanitär
moderniseringen i gamla skolan kom 
upp sållades fram tre förslag: dels 
att kommitten och skolstyrelsens be
redningsutskott skulle ha lika myc
ket att säga till om, dels att utskot
tet skulle in.~å som ajournerande le
damöter, dels som kommunalnämn
den föreslog att kommitten ensam 
skall bära ansvaret och höra u tskot
tet bara när man själv anser det be
hövs. Voteringen ledde till seger för 
komrrmnalnämndens förslag. Beslu-
tet fick också principiell betydelse 
för frågan om vad centrala byggnads
kommitten har att rätta sig efter 
byggsammanhang överhuvud taget. 

Rörande traktorköpet hade kommu
nalnämnden gått på tekniska nämn
dens linje att med strängt sikte på 
kostnaderna gå in för en Interna
tional Harvester-traktor. Kommunal
nämndens minoritetsmening blev 
dock och utan votering majoritets
mening i fullmäktige där den åsikt 
vann gehör som sade att med en BM
traktor kan en del gamla tillbehör 
användas även framgent och att det 
är en sådan traktor skötarna vill ha. 

ANNARS FAR VI INTE 
FOLK 

Knivkastning blev det också om 
fligra kommunaltjänstemannalöner 
som lönenämnden vill bryta ur kol
lektivavtalet för vidare utredning. 
Efter en längre disk1,1ssion om prin-

ciperna för lönesättning och den hän
syn man måste ta för att få kvalifi
cerat folk, remitterades ärendet till 
lönenämnden för fortsatt penetrering. 

INGET SJÄLVSVALD 

Sist försvarade Edvin Ahrling 
kommunalnämnden mot påståenden 
i pressen om självsvåld från nämn
dens sida. Det gällde ett par beslut 
om rätt kostnadskrävande investe
ringar som nämnden skulle ha fat
tat utan fullmäktiges hörande. I det 
ena fallet rörde det sig dock enligt 
Ahrling inte om ett investeringsbe
slut utan bara om en utredning och 
i det andra gällde ett nödtvunget och 
tillika brådskande utbyte av en drä-/ 
neringsledning. 

~------



LANTBRUKSINFORMATION ~tt-nytt ini-
tiattV har ta-

gits på Skurups Lantbruksskola. Bygdens lantarbetare har inbjudits till 

skolan för att under en dag diskutera och få nya informat_ioner om sitt 

dagliga arbete. Skolan kommer under tre dagar a~t bjuda in olika specia

lister för vidareutbildning och förkovring. På onsdagen hade ett 20-tal 

sprutskötare samlats för att under en dag lyssna till information om nya 

besprutningsmede l, dess verkan, ·instrueras om sprutornas skötsel och de 

risker som föreligger vid besprutningar. Som föreläsare medverkar rektor 

Gunnar Knutsson, en representant från statens växtskyddsanstalt och 

agronom Lars Gösta Jeppsson. Liknande dagar arrangeras för djurskötare 

och maskinskötare. Bilden: Be?!'gt Sjödin, Krageholm, Stig Bergkvist, 

Skurup, rektor Gunnar Knutsson samt Gunnar Håk,ansson, Trelleborg. 

~MOR och BARN~ 

Fru KIRSTEN OLSSON, Skivarp, med dotlern GUNILLA och sonen 

ROGER. (Foto: Sernert, Skurup) 

Lantarbetarna Ulf Liden, Gunna·r Nilsson och Stig Olsson från Torsjö 

gård studerar sprutningsschema med rekfor Gunnar Knutsson. 

LANTARBETARE STUDERAR 
P Å SKURUPS LANT'BRUKSSKOLA 

Ett nytt initiativ bar tagits på anstalt och agronom Lars-Gösta 

Slmrups Lantbruksskola. På ons- Jeppsson. 
dagen kunde rektor G u n n a r I dag samlas ungefär lika många 

K n u t s s o n hälsa ett · 20-tal lan t- djurskötare från bygden för att vi- ~· 

arbetare från Vemmenhögsbygden dareutbilda sig inom sitt fack. På 

välkomna till en ny kursform. Den måndag är det dags för maskinsl<Ö

nya kursen kommer att pågå un- tarna att komma till skolan. l 
der en dag, och är inril{tad på - Dessa kursdagar skall skapa in-

olika &pecialområden. tresse för vidareutbildning av lant-

På onsdagen var det sprutskötarna l arbetarna, omtalar rektor Knutsson. 

som diskuterade olika preparat, Kursdeltagarna får anmäla sig ge- l 

skyddså~gärder, risker och sprutor. nom arbetsgivaren 'och får här höra l 

Föreläsare var rektor Knutsson, en experter samt diskutera och byta er

medarbPtare på statens Västskydds- farenheter från sitt yrke. 



lätteVagn konstrueras 
byggs på SLMA i Sfturup 

Om några veckor kommer SLMA:s 
verkstäder i Skurup att leverera 
en jättetrailer till en skånsk bygg-

. nadsfirma. Meningen är att denna 
stora transportl{ärra skall kunna 
frakta helt färdiga enplanshus runt 
om i Europa. ~onstruktör är fabri-

Brink. det rör sig om 

Fabrikör Lars Brink och svetsaren Arbfn .. Här~je~:H 'yid .. SLMA i S·kurup 
hjälps ål alt svetsa samman den jättelika. transportvagnen. 

en jätte framgår av dimensio.nerna. ~ju).en ii~ · 4. :stycJ!: .. 20-tums dubbe. 
Vad sägt om följande mått: Längd däcl,I:, . Villom;~, _bygges så att man ka 

kö~a. ip. ,xped , he~ll . yagnen under de 
18,5 m, bredd 4 m och vikten ligger färdiga vilt~, hiSsa. upp villan me 

på 4,5 ton. hydraulisk;!~ p:umpar, Pl<;>cka bort de· 
Fabrikör Brink berättar för SkD stiilh:ting . :villan. j:>_ljvit '!lPP~ontera 

tt h n fått i uppgift att konstruera på och sedan hissa ned villan P 
a a .. . vagnen. l]nqer _transporterna kommf 
en transportvagn for en Lundafirma man att _behöva poliseskort, då brec' 
som bygger färdiga hus, de s. k. den är 4. m. Vid tomtransport räck< 
Lundavillorna. Sedan en tid tillbaka det .. d<?(:l.t ~e.d tillst/IIJ.d. från m::dning: 

~ . . myndigheterna, då bredden v1d det' 
har man nu arbetat fram vagnen som tillfälle understiger 3 m. 

är ~ela 18,~ meter .~ån~. Br~dden kan l _ Visst är det roligt att få va' 
vaneras. VId t~mkorrung blir den 290 med och göra en sådan här vagn, si 

cm bred men kan ()ckså utökas till ger Brink. Firman kommer att tran 

1

4 m vid transport av villorna. Vag- portera sina hus över hela Euror 
nen skall kunna transportera en vikt och kommer säkert att få stor nytt. 
av lS ton och är endast .tvåaxlad. av konstruktionen. 



Fredagen den 3 mars 1967 

Fria Yrken måste vinna med 18 mål 

för att ta hem seriesegern 66-67 
Drygt 100 personer hade pd ons

dagskvällen samlats till Skurups 

sporthall för att bevittna en spän

nande final i korphandbollen. Det 

var ocksd tvd mycket skärpta lag 

som kom in pd arenan. Fria Yr

ken hade de starka namnen Jer

ker Nyberg, CaJJ Rasmusson, Lars 

David Hansson och Roland Ras

musson. Skurupsverken mönstra

de ett lag med tvillingarna Olle 

och Göte Jönsson och Gunnar Lun

din. Skurupsverken ,skulle klara 

serien med ett oavgjort resultat, 

eftersom man hade 18 plusmdl bätt

re malskillnad än Fria Yrken. 

Fria Yrken tog dock snabbt hand 

om spelet och red'an i första minu

' ten kunde Cay Rasmusson göra 1-0 

l
. på ett skickligt placerat vänsterskott 

Samme man ökade också ledningen 

till 2-0 och hans son Roland sva

rade för ett sologenombrott som blev 

3---{) till Fria Yrken. Allan Christens

son reducerade till 3-1. Så brände 

Skurupsverken en straff. Olle Jöns

son gjorde 3-2, Cay Rasmusson 4-2, 

Gunnar Lundin 4-3 och Jerker Ny-

~~~~~~~ 
l 

halvtid. I andra halvlek började Jer- Skurupsverken som med oavgjort resultat förmodligen kommer alt kla-

ker Nyberg skjuta. Bollarna gick ra hem seriesegern i Skurups-korpen. 

dock inte på mål. Tio minuter före --=~~------------=:..._-----===-----=
=:::.1 

full tid ledde Fria Yrken dock med 

8-4 efter mål av Roland Rasmus

son, Göte Jönsson, Jerker Nyberg och 

Lars David Hansson. Nu började 

industrilaget spurta. Göte ' Jönsson 

gjorde 8-5 men missade två straff

kast. Det sista gick dock om och 

Gunnar Lundin kunde göra 8--6. Två 

min. före full tid började Fria Yr

ken slarva med att skjuta i omöjliga 

situationer. Olle Jönsson var på-

l 
passligt framiiJe och nätade för Sku

rupsverken. ställningen 8-7. 30 sek. 

före full tid kunde Göte Jönsson ef

ter rabalder i Fria Yrkens försvar 

göra 8-8. Därmed var man nöjd i 

industrilaget När slutsignalen gick 

märkte man hur besvikna grabbarna 

i Fria Yrken var. Man hade haft 

ledningen under hela matchen till 30 

sek. återstod. Resultatet får dock be

tecknas som tämligen rättvist. 

Fria Yrk€11'1 har dock ännu en chans 

att kla.ra hem seriesegern. Det ford

ras dock att man gör minst 18 mål 

mer än SILMA på onsdag. SLMA som 

ibland hal!' blixtrat till kommer dock 

säkert att bjuda på motstånd, men 

chansen finns ... 

övriga resultat av onsdagsmatcher
na: 

Rynge-MotioniSklubben 14-11 
Bröderna Lundgren-Konsum 14-12 

SERIEN NAR FYRA MATCHER 

ATERSTAR: 

Skurupsverken 
Fria Yrken 
Handbol!lspoj!mrna 
Rynge 
Sandåkra 
Br. Lundgren 
M:otionskliubben 
Lan.tbruk=a 
Konsum 
Studerande 
SLMA 

10 9 l o 12S- 49 19 
9 8 l o 127- 6117 
9 6 l 2 9:>- 64 13 
9504 83-7910 
9 5 o 4 7:>- 78 10 

10 4 l 5 76- 98 9 
9225 73-79 6 
9306 6&-89 6 

10 3 o 7 7:>-105 6 
9 2 o 7 7:>- 93 4 
9 l o 8 49-114 2 

WO RAKNAS 10---{1 

Tio minut-eT före se.rifinalen i ons
dags kväl!l. beslöt korpledningen att 
en wo-mllltch skulle räkn·as 10---{1 i 
serien. Det är två matcher som har 
råkat ut för wo., V'all'av Skurups- 1 
verken är inblandade i en. Det var 
Br. Lundgren som lämnade wo mot 
dem. Br. Lundgren har dock själva 
fått en wo-maich mot Studerande 
och i ilabaJlen här ovan är den de
finitiva målskillnaden, med wo-re
sultaten, inräknade. 

På onsdag när serien avslutas spe
las följande matcher: Fria Yrken
SLMA (FY måste göra 19 mål mer 
för att vinna serien). studerande
Lantbrukarna (Studerande går förbi 
Lantbrukarna om man vinner mat
chen). 

Motionsklubben-Sandåkra 

Rynge-Handbollspojkarna 

En spännande kväll således kom
mer att avsluta korphandbollen 
1966/ 67. Rolf 
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Gymnasiikdir. Ann-Britt Olsson och ledarinnan Gull-Britt Åkesson studerar Gull-Briir Larsson, Birgilla Nils

son, Anita Ringberg och Ingrid Nilsson på den nya bommen. 

Idel rosor åt 23 duktiga 

Skurupsdamer på uppvisning 
Slrurups lrvinnliga gymnastikförening har avlagt siila årliga prov för truppmärken. l tre avdelningar bjöd 

damerna på en gra~lös och perfekt genomförd uppvisning. Det är in te utan att man får ta av hatten för 

den dukti;,la ledarinnan Gull-Britt Akes~ons arbete att få alla detaljer att ~mma. Hon lovordades därför 

ock~ä av de båda domarna gymnastiltdir. Anna-Britta Olsson och fru Thyra Persson, Ystad. 

Programmet omfuttade fristående 1 !Igen: Gull-Britt Larsson, Gun-Britt son, Maj-Britt Sandberg, Berit Wer

och redslmpsgymnastik och för förs

ta gången använde man den inter

nationella bommen vid märkestag

ningen. 23 damer avlade proven näm-

Cederholm, Karin Holsbrink, Birgit- sen, Ulla-Britt Olsson, Eija Sjöberg, 

ta Nilsson, Anna-Greta Olsson, An- Anita Ringberg, Ingrid Nilsson, An

na-Marie Persson, Ingrid Nilsson, na Hansson, Märta Ståhle, Karin We

Marianne Ståhle, Christina Röstberg,l berg, Margareta Andersson, Brita 

Margareta Ringberg, Gullbritt Akes- Sjösten och Kerstin Hansson. 



:u~! t! 
tf/ 3-(1- SPÄNSTIGA SKURUPSDAMER. 23 vältrimmade damer ur Skurups kvinnliga gymnastikförening klarade 

med glans truppmärkestagningen. Truppens ledare har varit fru Gull-Britt Akesson. Som bedömarj funge

rade gymnastikdir Ann-Britt Olsson och gymnastikledare T hyra Persson, Y siad. Tru~pmärkestagningen var 

den 31 :a i ordningen. 

84 

Följande eröv'l'ade truppmärket: Gull-Britt Lnrsson, Gun-Britt Cederholm. Knrin Holsb1·ink, Birgiiin Nils

son, Annn-Greta Olsson, Anne-Marie Persson, Ingrid Nilsson, Marianne Stcihle. Christina Röstbe>·g, Ma. '""'a 

Ringberg, Gull-Britt Akesson, Maj-Britt Sandber!f, Berit Wersen, Ulla-Britt Olsson, Eijn Sjöberg, Anita Ring

berg, Ingrid Nilsson, Anna Hansson, Kerstin Hnnsson, Märta Stdhle, Kctrin Veberg , Margareta Andersson och 

Brita Sjösteh. · 

Bilden: fr v gymnastikdir Ann-Britt Olsson, Y stad, fru Gull-Britt Åk.eaaon och på bommen Gull-Britt Lars

son, Birgitta Nilsson, Anita Ringberg samt Ingrid Nilsson. 

Tegelbruket . igång igen 
1\rbetet på Sll;urups Tegelbruk har literupptagits igen. Efter att ha 

varit stän:rt några veckor har man nu kommit igån.g igen. Orsa~!"ll 

till lättnaden och igångsättningen får tillskrivas den tidiga våren. For

sta veckan ägnar man åt olika förbcredelsarbeten, men sed~ skall 

IllRI\ sätta fart på allvar. Läget på hyggn~~sfr.onten har .. lättat be

tydligt och produktionen av byggnadstegel ar ljus under overskät'U.ig 

framtid. 

Stämma med SLL i Rydsgård 
Medlemmarna nöjda med 1966 

1 D~nna kvartett figur&rade vid årsstämman; sillande fr. v. ordlörand.~n 

lantbr. Albert Andersson och dir. Per Östberg, slående fr. v. lokalfor

eningens föres.tåndare Ingvar C11rlsson och lanlmäslllre Olle Ericsson. 

Skånska Lantmännens lokalförening i Rydsg~ höll på fre~!lgen 

ordinarie föreningsstämma på Rydsgårds hotell. Föreningens ordforan~ 

de lantbr. Albert Andersson, Katslösa, kunde hälsa ett 50-tal med-

lemmar välkomna. · 

Etter årsmötesförhandlingarna in- blandningen och gav. en speciell när

formerade direktör Per Östberg, bild av det nya svmfodret. 

Ystad om det antagna stadgeänd- Styre1sen orovakles så när som på 

ringsförslagets innebörd. Föreningar- en ledamot som avsagt sig sitt upp

oas insatskapital kommer i stället för drag Det var lantbr. Nils Jönsson, 

ruu vara baserat på antalJet hektar Måsadal, som nu ersättes av lantbr. 

medlemmarna brukar, baseras på Sven Persson, Trunnerup. Till ombud 

omsättningen inon1 föreningen. 1 vid SLC:s stämma valdes förutom den 

Om en lantbrukare har en omsätt- , självskrivne ordföranden också lant

ning på 1.000 kr får han betala en brnkarna Sven Persso~ Trunnerup 

ins'lts av 15::1 ltr. Fin varje 1.000-tal och Ingvar Holm, V1llle. Suppleant 

kronor omsättningen stiger ökas in-~ blev Albin Olsson, örsjö. Till val

satsen med 150 kr upp till 50.000 beredning valdes: lantbrukarn Har.ry 

l kronors omsättning då trappstegen Persson örsjö och Ingvar Holm, V il

. blir på vartannat 1.000-tal kronor.
1

1 lie. 

Med en omsättning på över 150.000 .=======~------

kr blir trappstegen per var 4 1.000- l 
krona. 1 

Lantmästare Olle Ericsson, Ystad 
informerade om den nya foder-



I sammankomsten deltog bl a (fr v) Sven Westlen, Stockholln, Börje 

Hansson, Höör, C V Lassen och UKs ordförande Jan Evert Olsson, 

Borrby. 

Besparingar och fördyringar 

kan få slå igenom i priserna 
l 

Till Föreningsrörelsens ungdomskontakts "dag" l! Norra 

Ugglarp hade Infunnit sig även föreningsfolk av den äldre gene

rationen, representerande sä gott som samtliga orgrnisationer i 

Malmöhus och en del i Kristianstads län. Liksom vid kursen 

dagen innan l Kristianstad läg huvudvikten pä internationella 

livsmedelsfrågor vilket inte hindrade att debatten kring den kost

nadsdifferentierade prissättningen härhemma ådrog sig stort in

tresse och gav tillfälle till mänga frågor och svar. 

Kursen öppnades och leddes av - ',-r==========~-
--

Ungdomskontaktens ordförande 

Jan Evert Olsson, som hälsade 

välkommen även på föreningsrö

relsens, Föreningsnämndens i 

Malmö och Lantbruksförbundets 

vägnar. Förmiddagen ägnades 

helt åt de internationella frågor

na, som belystes av agronom •Sven 

Westlen eftersom den förut an

nonserade föredragshållaren Paul 

Grabe, RLF, insjuknat. Om värl

dens aktuella och kommande livs

medelsläge lämnade hr .. w estlen en 

mängd skrämmande uppgifter, de-

monstrerade bl a på "hungerns 

världskarta" med de svartaste 

fläckarna i Asien och Afrika. 

I Västeuropa är det endast Sve

rige - och i någon mån Norge 

som i sin upphöjda vishet medve

tet minskat livsmedelsproduktio-

1 nen det senaste årtiondet. Samti

digt har den höjts i Danmark med 

20, i Västtyskland med 25, i 

Frankrike med 30 och i Storbri

tannien med 34 procent. 

Ett av jordbrukets svåraste 

bekymmer i hela världen är den 

nedåtgående pristrenden. Där

emot är priserna pä industriva

ror lika stadigt stigande. Här 

sker nämligen konkurrens till 

kostnadsnivå medan framställ

ningskostnaderna l jordbruket 

Inte spelar någon som helst roll 

för priset. 
- ~ 

Problem med EEC 

De svenska producentpriserna 

ligger 3 eller högst 4 procent över 

nivån i EEC som däremot har 

blott hälften så höga arbetslöner 

l 
som vi. Detta behöver ! och · för 

sig inte vara en nackdel. Höga lö

ner kan stimulera till både meka

nisering och strukturrationalise

ring.· Ett EEC-anslutet svenskt 

jordbruk får ingen dans på rosor 

men det blir dock en fantastisk 

sklllnad mot att konkurrera med 

de s k världsmarknadspriserna. 

På sikt kommer också priser och 

löner att stiga l de~ nuvarande 

EEC-området. 
1 

Efter ett Inledande töredrag 

av rektor Uno Larsson, , Lant

bruksförbundet, om den kost

nadsdifferentierade prissätt

ningen följde ett livligt estrad

samtal l trägan med hr Lars

son som ledare. 

Deltagare var direktör Einar 

Helgegren, Skånemejerier, agro

nom Nils' Arne Nilsson, önnestad 

- vilka [båda medverkade även l 

Kristianstad dagen innan - lant

brukare Jan Evert Olsson, Borr

by, och lantbrukare Harry Lars

son, Skåne Tranås, den sistnämn

de känd småbrukarledare på 

riks- och lokalplanet. 
Hrr Helgegren och Nils Arne 

Nilsson rapporterade om genom

förda ellEir på Ujtrednlngsstad!et 

varande reformer !nom mejeri och 

slakt, och övriga debattörer uppe

höll sig bl a vid SLC!! nya stadgar 

med insatser efter inköp och för

säljning. 
Tlll principerna härvidlag an

slöt s!g1 även hr Harry Larsson, 

som med hänsyn till det mindre 

jordbruket kom med ett par in

vändningar på mjölk- och slaktsi

dan. Han sade sig dock acceptera 

att direkta besparingar respektive 

fördyringar l kostnaderna kan slå 

!genom ! avräkningarna. Man var 

också ganska överens om att öp

pen fondering och lån kan bli vik

tigare finansieringsvägar än in

satser. 
Ex on 



1000 på Skurups-auktion 
5 ardenner undef klubban 

Drygt tusen personer besökte lördagens storauktion i Kämparp per 

Skurup. där lantbrukaren Herman Clair lät allt sitt y ttre lösbo gå un

der klubban innan han den 14 mars går i pension och flytar till en ny

inköpt villa i Rydsgård. Egendomen som omfattar 100 tunnland, för

delade på 70 odlat och 30 tunnland hete har han för 400.000 kr sålt till 

Claes Sjöland i Sjöbo, som nu debuterar som egen jordbt·ukare. 

För ovanlighetens skull nu för tiden såldes också några hästar, det 

var också för första och förmodligen enda gången under säsongen som 

Lennart Nilsson i Rydsgård förrättade en auktion med hästar i vis

ningsringen. Ropare var Alvin Ekbladh, Dyheck. 

Det är mer av känsloskäl än av yngsta kvigorna. Tre avelstjurar 

praktiska skäl som lantbrukare kostade 2.550, 2.450 och 2.050 kr, ett 

Clair in i det sista har behållit de par tjur kalvar vardera 500 kr. 

fem ardennerhästar, som nu gick En sugga med 13 grisar bytte 

!.

under klubban. På auktionen sål- ägare för 1.920 kr, de dräktiga sug

des ju också tre traktorer. gorna kostade 910-800 kr, åtta göd

Fyra 1l.rdennerston och ett 11 må- svin 370 kr per djur och 11 halv. 

nader gammalt hingstföl såldes. Sto- svin 190 kr per djur. Hönsen beta

na som är 7-8 år gamla såldes för lades med en femma. 
3.410 kr (köpare Attarp, Hässle-
holm), 3.320 och 2.470 kr (Ehk 10.000 FöR TRAKTOR 

Hansson, Malmö) och 2.710 kr Dagens högsta rop löd på 10.000 

Viktor Eriksson, Tryde). Hingstfö- kr och betydde att Folke Hjalmars

let ropades in för 1.650 kr av till- son, Grönadal, Brandstad, blev äga

tt·ädaren. Denne ropade också in re till en traktor Fordsoh Major 

sex-sju av de 16 mjölkkorna. Han Super av 1964 års modell och körd 

köpte b1 a den dyraste mjölkkon 2.640 timmar. En Volvo av 1954 års 

, som kostade 3.900 kr, och ytter Ii- modell klubbades bort för 1.600 kr 

gare ett tiotal betingade priser över och en BM 20 traktor av 1950 års 

13.000 kr. Nötkreaturen gick över modell såldes som skrot för 170 kr. 

lag till l~nt~rukare i trakten, vii~ Bland övriga maskinpriser kan 

~et ocksa gal}de de ~6 kv1gorna 1 nämnas: slaghack 2_150 stallgöd- En av de ardennerhästar, som såldes. 

aldrarna 2% ar-6 manad er. Topp- . .. . ' . 
priset blev hi;ir 2.550 kr och sedan selspndare 1.750, godmngsspndare l gödningsslunga 500 kr och en hö-

det ned till kr för de jul 1.500, harv 1.200, vändare lika mycket. 

AUKTION I GAMMAL GOD STIL 
PA HÄSTAR OCH KOR I SKURUP 

Ardennerstoet såldes för 3.41 O kr 

Till lördagsauktionen i Kämparp, Skurup, hade tusentalet personer 

samlats men så var det också en auktion i den gamla stilen med bå

de hästar och nötkreatur bland det försålda lösöret. Säljare var Iant. 

brukare Herman Clair, som sålt 100-tunnlandsgården till Claes Sjö

land, Sjöbo. Själv kommer hr Clair att flytta till sin nyinköpta villa 

i Rydsgård. AuktionsfölTättare var Lennart Nilsson, Rydsgård och 
som ropare återfann man Alvin Ekbladh, Dybeck. 

l Berättigat intresse väckte såväl tade 2.550, 2.450 och 2.050 kr mec!a!l 
· hästar som nötkreatur. Hästarna, fyra ett par tjurkalvar klubbades för 500 

ardennerston och ett 11 månader kr styck. 
gammalt hingstföll, var i utmärkt · För en sugga med 13 grisar betala
kondition men så hade gården också des 1.920 kr och de dräktiga suggorna 
tre traktorer som ordinarie dragare, gick till mellan 800 och 910 kr. 370 kr 

. Stona i 7-8-årsåldern klubbades bort styck betalades för 8 gödsvin medan 
till Attarp, Hässleholm, för 3.410 kr, 11 halvsvin kostade 190 kr styck. För 
Erik Hansson, Malmö, för 3.320 och hönsen betalades fem kr styck. 
2.470 kr samt till Viktor Eriksson, En traktor, Fordson Major Super av 
Tryde, för 2.710 kr. Fölet gick till 1964 års modell, ,kostade 10.000 kr vii
nye ägaren av gården för 1.650 kr. ket blev dagens högsta inrop. Ny 

Denne ropade också in ett antal ägare blev Folke Hjalmarsson, Grö-
1 av mjölkkorna, bland dem den dy- nadal. En 1954 års Volvotraktor gick 
raste för 3.900 kr. Av de 16 mjölkkor- för 1.600 kr och en BM 20 av 1960 års 

ma gick tiotalet till över 3.000 kr och m0dell värderades som skrot och be
det var i huvudsak lantbrukare i talades med 170 kr. 
trakten som gjorde köpen. Aven de l övrigt kan nämnas att en slaghack 
26 kvigorna gick till köpare i bygden. gick för 2.150 kr, en stallgödselsprida
Kvigornas ålder låg på 2,5 år till 6 re 1.750, gödningsspridare på gummi

månader med toppris på 2.550 kr me-, hjul 1.500 kr, en harv 1.200 kr samt en 
dan yngsta kvigan gick till 1.210 kr. gödningsslunga 500 kr, samma pris 
Avelstjurarna, tre till antalet, kos- noterades för en hövändare. 

86 



~ 
~ 

l TV-Selma i Skurup har nu l 
~ ~ 

~ skrivit sin sjunde rorna 1 ~ 
På den lilla Skånegården 

Lilla Grönadal bor lantbru

karhustrun och författarin-

~~~ : ;:::f~;::r~l ~~ ~ ra hur långt hon kommit i 
~ 

sitt författarskap sedan hon 

~ slog igenom i ett fråge-
~ 

~ sportsprogram på TV 1959. 
~ 

~ Hon berättar att hon ' i da-
~ 

~ gama utkommit med sin 
~ 

~ sjunde roman, som går som 
~ 

~ följetong i en vecko-tid-
~ 

~ ~ 
~ 

§: TV -Selma upptäcktes som 
~ 

~ bekant år 1959 av TV-che-
~ 

~§~~~~~ ~~ 
§ rendtz. Första ·boken kom 

~ 

redan året därpå, och sedan 

~ · dess har "TV -Selmas" ro-
·~ 

maner i dubbel bemärkelse 

gått som en följetong ge

nom den svenska veckotid
ningspressen. 

För bara två av dem har 

getts ut i bokform; "Tattar

Lea" och "Silverkorset" -
för övrigt hennes båda för-

~ sta romaner. 
~ 

~ En bol{ varje år blir tillsam-
~ 

~ mans sju stycken, sedan hon 
~ 

~ ::::e !.:~~n~: ':!~:~ ~ 
~ och bakgrunden till den kan 

~ 

ni läsa vidare på sidan 

TV-Selma -lantbrukarhustrun Selma Ståhl-Andersson utanför Skurup har 

kommit ut med en ny roman. Den sjunde i ordningen sedan hon "upptäck

tes" i TV av TV-chefen. Precis som fyra av de tidigare romanerna blir den 

följetong i en veckotidning. 

r,}-



Vi två kommer bra överens l och kan ge varandra ett gott kamratskap, säger TV-Selma. Hennes senaste 
roman handlar bl. a. om hur svin slakt gick till i slutet av 1800-talet 

/""\ 
,/ 

___ l 



MAndagen den 8 mars 1967 7 

Kyrkans makt och folks förakt' 
TV-Selmas • 

l senaste roman 
"Min mor har berättat för mig om en kvinna som 

på slutet av 1800-talet hade blivit med ett utomäkten
skapligt barn. Hon blev då en fallen och föraktad 
kvinna därför att sedligheten förr i tiden var mycket 
större än den är idag. Orsaken till att sedligheten var 
större förr, var att folk inte hade några skyddsmedel 
eller ·kände till något sådant. Kvinnorna fick i stället 

:::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::1:::::::: 
~ d H H :: TEXT: ROLF JOHNZON :: - " - " i: BILD: HANS SERNERT ii - ~ ........•....................................... ·············Il································· 

"hålla på sig", för att undgå folkets förakt. Denna 
stackars människa, som fött ett välskapat oäkta barn, 
fick på söndagarna vid högmässans slut gå fram och 
lägga sig knäböjande vid altarringen medan prästen 
och församlingen förenade sig i en gemensam bön för 
den fallna kvinnan." 

Detta berättar lantbrukarhustrun och ofta blev orsak till cellskräck, som Per Oscarsson vållade på Anoch författarinnan Selma Ståhl-An- som sedan följde dem genom hela nandag jul. dersson för Skånska Dagbladet. Vi livet. "TV-Selmas" moder blev vid - Inte var det någonting att bli körde upp vår bil på det lilla lant- tre års ålder inlåst i en backstuga upprörd över. Han var mager och bruket Lilla Grönadal utanför Sku- under stora delar av dagen. Uppe eländig och kunde säkert inte väcka rup. En stor svart hund mötte oss på taket betade får och getter. Det begär hos många kvinnor, menar med skall och en liten rar kvinna lilla barnets fantasi fick dock djurs hon. Multikonstprogrammet såg hon stod på trappan. Hon hade helt ny- skrapningar med benen att föreställa dock inte, säger hon. 

I senaste boken har jag ocks,å för- för mina föräldrar vad som hänt. De sökt få fram den råhet som rådde förstod hur det kunde ha gått till inom backstugemiljön förr. En barn- och varför slaktaren stuckit fel, men domshändelse som jag aldrig glöm- brydde sig inte om det. I dag skulle mer tycker jag är typisk för vad j<!S dock tidningarna varit fyllda av förmenar. Vi var 20 torpare som alla banneJser över tilltaget och skrivit hade var sin gris. Till julen skulle om djurplågeri. 
ligen avslutat ett storbak och bjöd jättar och andra vidunder, som in oss på nybakade bullar och kaffe. skrämde henne. I hela sitt liv hade Vi var ute för att få henne att be- hon sedan en våldsam cellskräck, och rätta för oss om hur "TV-Selma" kunde aldrig lämnas ensam i ett hade det med sitt författarskap. Fru mörkt rum. Även detta finns med Andersson omtalade att hennes sjun- i boken. ' 

den slaktas. En gårdsslaktare skaf- Fru Ståhl-Andersson bjuder på fades fram. Nu förhöll det sig så, påtår och går och hämtar sina böc-• PUBLICERADE KASERIER att grisen aldrig blev slaktad förrän ker. Där är den första romanen Hon berättar för oss att hon en ofta långt in i julen. Det gällde att "Tattar-Lea", en skildring av den gång i tiden skrivit kåserier för ha fläsket färskt över högtiden, och miljö hon själv kommer ifrån, Skånska Dagbladet. Noveller och gårdslaktaren fick ibland klara 8-10 Silverkorset samt romanerna utgivna episoder har hon haft publicerade i grisar på en dag. En gång, när han i följetongsform: Helgdags Olof Maett flertal tidningar. Sina romaner tidigare under dagen slaktat sju gri- ria, Svedda vingar, Bortbytingarna 
de roman just kommit ut i en svensk 
veckotidning. Hon har sedan den 
första boken kom till 1960 skrivit en 
roman varje år, vilket tillsammans 
blir sju. Endast två är dock utgivna 
i bokform, resten har gått som följe
tong i veckopressen. När "TV-Sel
ma" tagit plats i en skön fåtölj fort
sätter hon sin berättelse. Min sjun
de roman hap.dlar om prästens och 
kyrkans makt samt folks förakt för 
människor som det gått på tok för 
under slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet. Romanen "Isabella" 
handlar om den stackars kvinnan 
som får en oäkting och fördöms av 
hela bygden. Boken handlar också 

lom skogens tomtar, troll och jättar, 
som kunde skrämma befolkningen 

• KATASTROFALA FöLJDER har hon helt färdiga i huvudet ett sar och obligatoriskt blivit bjuden och Morfars arv. Det är de sex för-Folkets förakt har "TV-Selma" fått halvår innan hon fattar pennan. Hon på klarsupen och "godaslakt-lycka- sta. Den sjunde har hon lämnat fram i sin senaste bok genom att den lever sig in i huvudpersonens roll supen" hos varje torpare, var han ifrån sig manuset till och den går nu stackars kvinnan med en oäkta unge så starkt, att henne handlande ofta lagom i gasen. Sist skulle han gå som följetong i en veckotidning. Hon i boken får utstå mycken smälek. följer hennes tankar. Det är en för- till en stackars änka som bodde i berättar vidare att den miljö hon Naturligtvis var driften lika stark utsättning för att boken skall bli fattighuset. Hon hade sex små barn nu lever i som lantbrukarhustru då som nu, berättar hon, men ett äkta. Miljön hämtar .hon i samtliga som hon själv fick försörja genom passar henne fint som författarinna. eller annat snedsprång för en ogift sina böcker från sin hembygd uppe att mjölka åt de andra tre gånger Den lilla gården på Vemmenhögskvinna kunde få katastrofala följder. i Blekinge. om dagen. Nu skulle hennes gris slätten sköter hon och hennes man, Fadern flyttade ofta från orten och - J ag skulle aldrig kunna skriva slaktas. Slaktaren . var ~ock så full1 men tiden räcker ändå till att förskaffade sig en annan kvinna, medan om en stadsmiljö, eftersom jag ald- at~ hall;, s:tack grrsen .r skuldr•an I fatta. Inspirationen får hon i betkvinnan och barnet fick bli kvar. rig bott i en stad säger hon. Alla st~llet .for I halsen. Grrsen lyckades landet, i svinstallet eller framför Vi skall därför vara tacksamma för l mina romaner bygger på verklighet., slita sr~ och. SI?ran!?i ut. på gården l spisen. Hon kan här också leva sig den utveckling vi upplevt inom det- Jag måste ha en stomme, i form av med knrven 1 srg, vrlt tjutand~ och in i sina gestalter utan att väcka ta åd d d .. d t vad jag själv upplevt eller vad man blodet forsande från ryggen. V r var l uppseende, och avslutar sin berättelse omr e se an ess, aven om e berättat för mig som jag sedan med nog ett 30-tal småbarn som fick vara med att lova oss fler romaner. En ibland kan tyckas gå väl långt. "TV-~ hjälp av fantashr bygger upp boken l vittne till hela förloppet. När jag varje år är hennes motto och det Selma" kommer in på den folkstorm omkring. kom hem på kvällen berättade jag skall gå att hålla. 



Till finalen gick fr. v.: Bo Sjödin, Skivarp, Rolf Persson, N. Skylls, Paul Olsson, Slaffanstorp samt Stig Svens

so•n, Skivarp. 

N. Skytts CUF tog två titlar 
i Södra Sl~ånes bordtennis-DM 

Skivarps folkskola var på sön

dagen plats för Södra Skånes CUF

distrikts ' DM i bordtennis. Många 

deltagare ställde upp och flera go

da matcher utkämpades. Till de me-

ra spännande hörde dubbelfinalen 

där bröderna Hasche från Södra 

Skytts gav Stig Svensson/Gert 

Lönnborn, Skivarp, en hård kamp 

om segern. Först efter setsiffrorna 
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skytteveteraner i Skurups Skf 
hedrade efter 33 styrelseår 
Med 33 styrelselir bakom sig, varav 22 som ordf., lämnade N. O. Jönsson sitt ordförande- och sty

relseuppdrag vid lördagens årsmöte med Skurups skytteförening. Avgick ur styrelsen gjorde också Walde

mar Johansson, även han med 33 år i styrelsen bakom sig. Båda de gamla veteranerna och skytte

entusiasterna hedrades och hyllades av föreningen. N. O. Jönsson kallades till hedersordf. medan Walde

mar Johansson kallades som hedersledantot. 

Nya män i styrelsen efter dem blev 
Gösta Kvant och Oskar Olsson me
dan Lennart Berg och Erik Weberg 
omvaldes. Nyvald som ordf. blev 
Tore Jönsson. Suppl. omvalda på två 
år blev Kurt Andersson och Nils 
Nilsson och nyvald Egon Jönsson. 
Nyvalda på ett år blev Inger Lönn
bom och Ingvar Pennander efter de 
suppl. som valdes som oräinarie sty
relseledamöter. 

Revisorerna Ivan Hansson och 
Einar Antonsson omvaldes liksom 

·deras suppl. Per E. Hansson och 
Inger Lönnborn. RePresentanter vid 
krets- och förbundsstäntmor blev 
Lennart Berg, Gösta Kvant och H. E. 
Hansson. 

Föreningen har under året ökat 
medlemsantalet med 20 och är nu 
uppe i 404 medlemmar. Under året 
har 35.700 skott lossats med gevär och 
5.000 med automatvapen. På tävlings
sidan har verksamheten varit god. 
Bl. a. har man erövrat tre vand
ringspris i krets- och förbundstäv
lingar. N. G. Olsson blev kretsmäs
tare i fältskjutning och Oskar Olsson 
blev V emmenhögsmästare. 

Arsfest med supe och dans hölls 
på Skurups hotell, där ett 75-tal 
medlemmar samlats. 

800 kr stals i Bjärsjölagård 

Vid ett inbrott i en charkuteributik 
i Bjärsjölagård lade tjuvar beslag 
på dagskassan på omkring 800 kr och 
ett checkhäfte. Tjuven eller tjuvar
na hade mest troligt tagit sig in 
bakvägen genom köksdörren och då 
använt sig av en vanlig huvudnyckel. 
Man kunde nämligen inte upptäcka 
några direkta spår av inbrottet. Ut
redningen han·dhas av Sjöbopolisen. 

Råby 4 H-klubb 

börjar med teaterverksamhet i kväll 
kl. 19.00 på Hörby Lantbruksskola. 
Ledare blir Yngve Persson, Lyby. 
Medtag penna och anteckningsblock. 
Alla intresserade medlemmar skall 
infinna sig. l 

Slående nye ordf. Tore Jönsson med någrll av föreningens frllmgångs

rikaste skyttar, fr. v. Agneta Nilsson, Oskar Olsson och Inger Lönnborn. 



Ny skyttebas i Skurup 

Två veteraner avgick 

Fr v kretsordföranden, riksdagsman Alvar Mårtensson, Ystad, riksdagsman 

Erik Adamsson, Malmö, samt dagens ordförande Kjell Jönsson, som till

lika är Skurups arbetarekommuns ordförande. 

Skurups skytteförenings nyvalde ord.jörande Tore Jönsson pussas om av 

föreningens kvinnliga skytteess, Agneta Nilsson, t v, och Inger Lönnborn. 

Agneta är suveriin på pistol och Inger på topp i gevärsskytte. 

Ordförandeskifte för första gången räcker ett bra tag till. Däremot blir 

på 33 år blev det vid lördagens års- det extra storslaget när Skurups 

möte med Skurups skytteförening. tjugonde korpmästerskap i gevärs- l 

Disponent N O Jönsson lämnade skytte anordnas sista söndagen i maj. 

uppdraget och styrelsen på egen be- Föreningen har 400 medlemmar en 

gäran och efterträddes av meierist ökning med 20 under året. ' 

Tore Jönsson. Samtidigt kallacl~s N I sty1·elsen omvaldes Lennart Bergh 

O Jönsson till hedersordförande. och Erik Weberg. Nyvalda blev 

Efter 33 år i styrelsen avgick också Oskar Olsson och Gösta Kvant efter 

på egen i,)egäran Waldemar Johans- N O Jönsson och Waldemar Johans

son. Han kallades till hedersledamot. son. Kvarstående i styrelsen är Hans 

Både Jönsson och Johansson fick E Hansson och Arthur Christensson. 

föreningens förtjänstmedalj i guld. Revisorer: Ivan Hansson och Einar 

Föreningen fyller i år 75 år men 

tänker inte högtidlighålla jubil~et på Antonsson. Ombud vid krets- och , 

något speciellt sätt då man anser att förbundsmöten: Lennart Bergh, Gösta 

jubileumsfirandet för fem år sedan. Kvant och H E Hansson. 

A-kommuner i Skurupsblock 

dryftar näringspolitik 
Liksom för en tid sedan Vellinge kommunblocks 10 arbetarkom

muner samlades för att diskutera den blivande kommunens framtid 

träffas på torsdag de åtta arbetarkommunerna inom Skurupsblocket 

för att dryfta den nya enhetens framtid, även om man i Skurup be

gränsar det till de näringspolitiska frågorna. Inledningstalare blir läns

arbetsdirektör Gunnar Strandh. Träffen anordnas av Skm-ups arbetar

kommun, lokal blir Skm-ups Folkets hus, och man kör i gång kl 19.30 

på torsdag. 

Skånskt-tyskt 
bågskyttemöte 
i Skurup i juli 

1-

Det blir skånskt-östtyskt båg- ' 

skytteu,tbyte även i år, enligt be

slut av Skurups Bågskytteklubb 

som fann fjorårets tävlingsutbyte 

så stimulerande att man trots de 

avsevärda kostnaderna skall bjuda 

in östtyska bågskytteeliten även i 

sommar. Returbesök ·i Tyskland är 

också påtänkt. 1 

I serietävlandet hamnade Sku

rups Bågskytteklubb i fjor på jum

boplats och eftersom intresset för 

serieskytte är minimalt bland sku

rupsklubbister ställer man i år in

'te alls upp. Framgångar noterades 

emellertid också 1966, däribland 

I
Arne Ljungqvists tredjeplacering i 

NM och landskampen mot Finland. 

Han blev därmed bäste svensk i l 
båda tävlingarna, och säkrade ock

så en andraplats i skånska tavel- 1 

j skytte-DM samt tog klubbmäster- j 

· skapet. På andra plats i denna täv

ling kom Börje Andersson, som 

också hamnade på bronsplats i 

fältskytte-DM. 

l 
Vid klubbens årsmöte företogs 

en del val · och styrelsen har nu 

följande sammansättning: Arne 

Ljungqvist, ordf, Einar Olsson v 

ordf, Gunbild Nehlin, kassör, Lars 

Nehlin, sekr. Ungdomsledare är 

Arne Ljungqvist och revisorer Sven 

Lindahl samt Sixten Robertsson. 

Gummifabriken 
söker skiftsarbetare 



RENA "SKRÅPET" 
Men han drar fulla hus! 

-Av SVEN KIELLANDER-

Di!t finns en klubb j Skåne som heter Motorhistoriska . klubben, och naturlig medelpunkt i den är 

bilverkstadsägaren Manfred Almkvist j Skurup. Han äger förutom en fin uppsättning veteranbilar, 

motorcyklar, cyklar, slädar, hästvagnar och andra transportmedel också kuriosa av allehanda slag, som 

sammanförda bildar en av landets största och märkligaste samlingar. Han har redan fyra byggnader 

proppfulla med tusentals saker, och åtskilligt annat finns utplacerat på annat håll i Skurup. Han har 

hållit på att samla ett 10-tal år, men tänker nu lugna ner sig för att ordna och katalogisera samlingama 

- han vill inte l'iskera att hamna i samma situation som ekorren i den sedelärande fabeln. Denne ploc

kade som bekant ihop så många nötter att han till sist inte kunde komma in i boet. 

Manfred Almkvist bor i en villa 
Inte långt från Femkorset i Skurup, 
där fem vägar löper samman. Hu
vudparten av sin kuriosasamling 
har han i tre intilliggande byggna
der, av vilka en är ett mer än 100-

fackmannen från 
STANLEY 

demonstrerar 
nu """ """' 

årigt s]{ k linehus med vackra gam
la fönstcrluclmr. I detta har Alm
kvist börjat inreda ett allmoge
museum och ett par rum är redan 
färdiga. 

OSCAR II 
Där kan man se hur den skånska 

allmogen bodde och levde under 
gångna århundraden. På väggen i 
storstugan hänger porträtt av 
Oscar II och hans drottning, De 
U samsas med gamla tavlor med 
religiösa motiv. Vackra släktsaker 
går bra ihop med fina tyska spel
verk. Hr Almkvist spelar gärna på 
dem. Den gamla musiken klingar 
gr:mt i denna åldriga miljö. 

På vinelen till allmogemuseet 
finns diverse kuriosa: skrielskor av 
trä med stålskenor, spinnrockar, 
fotogenlampor, handdrivna syma
skiner, gamla telefonapparater, en 
telefonväxel och mycket annat. 

JOHANN A 
Upptakten till Manfred Almkvists 

samlarhobby var hans Intresse för 
gamla bilar, och de tar också stör
sta platsen, Han började med ett 
par tre bilar, och efter hand har 
samlingen växt så kraftigt, att till
gängligt utrymme inte längre räc
ker till. Därför har hr Almkvist 
köpt en gammal magasinsbyggnad 
av trä i Malmö, som medlemmar i 
Motorhistor·iska klubben hjälp ho
nom att plocka ned. Den h11r nu 
magasinerats i Skurup och kom
mer väl så småningom upp. 

Då ska hr Almkvist få möjlighet 
att visa sina förnämliga samlingar, 
speciellt av gamla bilar. Där finns 
hans käraste leksak och hjälpreda, 

gamla Johanna, en T-Ford av 1914 
års modell , med vilken han åkt ' 
omkring i Europa. 

50 KMTIM 
Senast i fjor hemsöktes Italien, 

där Almkvist och Johanna vände i 
Neapel. Johannas marschhastighet 
är 50 km/ tim. 

I samlingen finns vidare en Benz 
lastbil årgång 1910 till vilken Alm
kvist rekonstruerat förarsätet efter 
gamla ritningar, en gammal ambu
lans från Gränna samt ett lO-tal 
andra bilmodeller samt chassin, 
som hr Almkvist ska bygga på när 
tiden räcker till. 

Hans samlingar vill visa bliis
mens utveckling. Hos hr Almkvist 
står Skanclinaviens äldsta bil -
en ängbil frän 1892 - som tillhör 
Ystads museum och stått oanvänd 
i Klostret men som Motorhistoriska 
klubbens medlemmar plockat l sär 
både när den skulle in och ut från 
Klostret, eftersom detta var enda 
sättet för dörrarnas skull, Nu har 
man reparerat den och lyckats få 
maskineriet att fungera.. 

AMBULANS 
Bilar har sina öden liksom män

niskor, berättar hr Almkvist. Grän
na-ambulansen hittade han i en 
trädgård hos en gammal man, som 
ingenting hellre ville än bli av med 
sln·äpel. Sina fynd har Almqvist 
mest gjort hos skrothandlare samt 
på bortglömda vindar och logar och 
köpt dem billigt, i den "rätta tiden". 
Nu börjar det bli fantasipriser på 
såna här gamla ting. 

Almkvist har tagit hand om vad 

, 

Arb.etet 
Måndag 30 januari 1967 

Monfred Almkvist bland si!Ul samlingar av motorcyklar och b 'ilar. Klockan han håller är ett skyltur från Skm11p. ~ bakgrunden en tivoliorgel, som kuskat omkring mycket i Skdn.e. 

han kommit över, och det har över transportmedel som hästvag- brandredskap, gengasapparater, 
blivit en holians massa ting från nar•, slädar, motorcyklar och hög- lantbruksredskap, strykjärn, skriv- , 
en 100-årig handdriven tlvoliorgel, hjulade cyklar till bensinpumpar, maskinff, kassaapparater, kaffe- ,i 

kvarnar mm. 

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

En loge från gamla teatern l 
Malmö ingår i samlingarna. En 
skyltklocka !rån ett urmakeri i 

~ 
Skurup är en finfin grej. Den går 
med tunga lod, och den slår hel
och halvtimmar så bra att det kan 
höras över hela köpingen, om vin

- den är lämplig. Den gamla tivoli-
orgeln bör också bli en attraktion 

- l det Skurupsmuseum, som man 
1 hoppas kommer. Den har ett spel
' verk från Tyskland, som när det 
t blir Iståndsatt spelar både piano, 

orgel, slagverk, trummor, cymbal, 
tamburin, triangel och kastanjetter, 
Utsmyckningen l trä är akuren 1 
Hannover och visar bl a ett par 
högbröstade sköna kvinnogestalter, 
Framför orgeln gör en ståtlig tam
burmajor på stället marsch. 

Förutom Motorhistoriska klubben 
l Skåne, som hr Almkvist varit 
med om att stifta, är han medlem 
l Dansk veteranbilclub och Horsltt4 
Carrlage Club of America, Å JlOI 
går det trådar från 8kurup tlU 
samlare ute 1 världen. 



Producera mera och bättre 
under 1967 

Tag Lantmannen till hjälp 
- lantbrukets allsidiga facktidskrift 
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sydöstskånsk partikrets , vilil~~lpsa 

PROBIJ~MEN PÅ ÖSTERLEN 
Socialdemokratins förberedelser inför 1968 

års val, årets statsbudget samt de svårbe
mästrade Österlenproblemen stod i centrum 
när V emmenhögs, Ljunits, Herrestads och 
Y stads stads socialdemokratiska partikrets 
på söndagen hade årsmöte i Skurups Folkets 

hus. Årets stadsbudgetförslag betecknades 
av riksdagsman Erik Adamsson som fast och 
konsekvent och genom den näringspolitiska 
fonden tryggas löntagarnas avgörande in
flytande på förvaltningen. Det socialdemo
kratiska initiativet för att söka komma till 

rätta med de elakartade Österlenproblemen 
siktar nu närmast på en uppvaktning både 
hos inrikesministern Rune Johansson och 
hos arbetsmarknadsstyrelsens chef Bertil 
Olsson. Lyckligtvis vore om de båda också 
kunde komma till Österlen. 

I sitt anförande om det socialde
mokratiska öserleninitiativet beto
nade krdsorrlfiinnden, riksdagsman 
Alvar M(n·tenss0\1, i Ystad, att detta 
initiativ inte skall inkränkta på kom
munalmännens at;bele. 

uppvaktningar på högre ort om bo- gas ut och produktionen effektivi- tyckte Erik Nilsson i Skivarp att fikens länsombud Per Sjödin med 
stadskvotlil!delningen. Ahrling ; kom seras. Löjligt är de borgerligas på· my~ket vore Vlmnet både moraliskt en orientering om den stora "irafik.
:>cl;:;a in på orsakerna till det senaste stående att socialdemokraterna bär och ekonomiskt om vi slutade att omläggningen. 
valnederlaget och menade att myc- skulden för dagens ekonomiska si- importera våld i form av tidnings- Till partikretsens ordförande om
ket för att inte säga det mesta be- tuatwn. Det är en situation som helt secier och TV--program från USA. valdes Alvar Mårtensson, Ystad, lsamt, 
rodde på dålig information till väl- betingas av den internationella mark- Edvin Ahrling ans~ att Österlen till övriga styrelseledamöter Erik . 
jarna. Vad visste exempelvis jag narlens förvandling. hade kommit i skymundan för Norr- Strand, Anderslöv, Nils Johansson, 

BEKYMR~T LÄGE själv om Holmqvists jordbrukspoli- Rationaliseringar krävs för att vi land vad gäller näringspolitiken och Köpingebro och Anders Rosen, Tå-
Riksdagsman Mårtensson gav den ·.ik? skall kunna återvinna vår konkur- Torsten Larsson i ö Klagstorp tala- nebro. Nyvald i styrelsen blev Per 

i A r b e t e t tiaigare Tedavisade I sin kommentar till årets stats- renskraft QCh det kan inte ske utan de för ökad företagsdemokrati för Sjödin efter Arne Ljungkvist, Sku
åte-xblicken på vad som via partidi- budgetförslag menade riksdagsman samhällets medverkan via bl a en att hindra huvudlösa investeringar. rup, som hade avsagt sig. Revisorer., 
striktsstyrelsens uttalande i höstas Adamsson att det var ett intressant näringspolitisk fond över vilken lön- Lar~son ansåg vidare att det även Id B rnh d p R 

· ö l bl ro·· l g d '-"-- t'll d t t b.. h t ·· d · fl bland många socl·aldem' okrater råder omva a: e ar ersson, yn~e om ett engagemang 1 ster enpro e- rs a me •=•Syn 1 en senas e agarna or a e t avgoran e m y- och John Svensson, Rydsgård. Stu-
men ledde till en Tornelillakonferens valutgången och det ekonomiska lä- tand e. Blir det en politisk strid om en sorglig okunnighet om vad so- dieled are: Ann-Viol Mårtensson, 
i februari med socialdemokratiska get. denna fond · kan regeringen också ci'lldemokratin vill. Ystad. Valberedning: Allan Eosen-
representanter för de berörda fem INTE SOCIALDEMO- räkna med löntagarorganisationernas VALEN gren, Ystad, Ingvar Andersson, An-
k.Jmmunblocken. KRATINS FEL derslöv, Oskar Olsson, Skurup och 
.. Med si~itor belyste han det f(ir En hårdhänt styrning av ekona- stöd. Dagens fö rhandlingar leddes av MaJ-Britt Hansson, Skivarp, samt-
ostra Skane t,ekymmersamma. na- 1min lH·ävs för att handelsbalansen VARFöR IMPORTERA arrangerande Skurups arbetarekom- liga omvalda, samt nyvald Harry !· 
r:mgspohltska ]:;~ge som man far gå !skall återvinnas och prisstegringar VALD? muns ordförande Kjell Jönsson. Från Larsson, Klagstorp, efter Axel Malm- ~ 
cmda ll11 NolTianels ml~nd for a_tt förhindras. Näringslivet måste byg- Under den efterföljande debatten värdföreningen bidrog också II-tra- berg, Jordberga . 
fin:1a en motsvarighet tlll. Den v1d ~._ ______ ....::, ______ ;;.;;=:===:F=====------------~==========================;;;i 

konferensen tillsatta arbetsgruppen ~j A /..( , /,1 'V··1 ·- / .') 
skall till en början ihrikla sig på v~tli/ '-"' L.,.. _ - C' 
sy söe lsä Ur)ing~frågorna, åldringsvår-
den sam blocksamarbetet som här 
mås te sk~ i;iver länsgränserna. Det 
blir denn~ arbetsgrupp som ska UPP-
vakta regering och arbetsmarknads-
styrelse. 

SAMARBETETs 
Bji:TYDELSE 

I en kommentar till Mårtenssons 
L l anlnranc1e betonade Edvin Ahrling 
å i Skurup blocksamarbetets betydelse 
' bl a som det redan har tagit sig ut
~ tr~c/<. på Österlen med gemensamma 

.; 

\·' 



Ovanligt arrangemang av banker: 
JOrdbrukardag för unga lantbrukare 

Sydvästra kretsen av Skånska 
sparbanksföreningen - denna utgör 
sammanslutningen för Söderslätts 
sparbank, Wemmenhögs härads 
sparbank, Skurups sparbank och 
Svedala sparbank - genomförde 
i går ett premiärarrangemang. Man 
hade inbjudit 80-talet yngre lant-. 
brukare till en jordbrukardag och 
temat var finansieringen av lant
bruk. De inbjudna stod i begrepp 
att skaffa sig egna lantbruk eller 
hade för kort tid sedan gjort detta. 
Programmet inleddes med visning 

av Norvalla gård i Skivarp och av
slutades med föreläsningar och dis
kussioner förlagda till Svaneholms 
slott. Lantbrukare Rolf Christensson 
presenterade sitt företag på ett trev
ligt sätt. Han hade utvecklat sitt 
lantbruk mot en mycket hög speciali
sering med produktion av svin. 

Han övertog gården 1954 och hade 
sedan under de efterföljande åren 
byggt om och byggt ut den. 

- Min far har varit mig till stort 
stöd, berättade han. Han har hela 
tiden varit med och velat att gården 
skall byggas ut i takt med den all
märrna utvecklingen. Då jag blev 
egen .lantbrukare hade gården åtta 
kor, några kvigor och kalvar och 
man odlade sockerbetor, vall och 
raps. 

- Jag var från början med i svin
stamkontrollen och mitt medlems
nummer 25 är jag mycket stolt över. 

Gårdens 47 tunnland åker och tio 
tunnland betesmark har utökats med 
åkrarna på en granngård som för
värvats. 

e SPECIALISERINGEN 
BöRJADE 1960 Fr. v. agronom Carl Fredrik Beckman, lantbruksdirektör Bo Hjalmarsson, Malmö, f. d. lantbrukare Hilding 

Den stora omläggningen skedde Christensson, sonen Rolf och bankdirektör Åke Bokander. 
1960. Den arbetskrävande socker-
betsodlingen slop~des ~ch de åtta 1 ner f~~ att den ~k!lll kunna ske med Däremot utfodras gödsvinen med Programmet leddes av kretsens 
korna såldes. I stället for koma och den ratta effektiviteten. · köpt foder. ordförande advokaten Eric A. An-
sockerbetorna byggdes anläggningen Boningshuset rustades upp 1963 dersson, och vidare deltog lantbruks-
ut med ett suggstall med 2S---30 djur. och 1965 byggdes ett gödsvinsstall • DRöMMAR OM direktören Bo Hjalmarsson, Malmö, : 
Det räknades den gången som en med plats för 200 djur. Detta stod FRAMTIDEN samt bankdirektörerna för de fyra 1 

mycket stor anläggning. färdigt för ett år sedan. Samtidij!t l Hr Christensson berättade även att 1 aktuella bankerna, Josef Olsson i 
Han framhöll att motivet till soc- har sugganläggningen utökats och hans önskelista upptar en värme- Söderslätts sparbank, Sven Stenström 

l
k...,rbetsodilngens slopande var att omfattar 40-talet djur. lanläggning för suggstallet och ut- i Wemmenhögs härads sparbank, Ake 
han inte trivdes särdeles väl med Från åkrarna skördas 500 säckar byggnad av anläggningen till 60-talet Bokander i Skurups sparbank och 
detta arbete. Vidare ansåg han att spannmål och det är tillräckligt för suggof, och gödsvinsanläggningen till Lennart Hallenberg, Svedala spar
odlingen måste vara på 2(}-25 tunn- utfodringen av suggorna. Spannmå-l ungefär dubbelt så många djur, 400- bank. Vidare deltog bl. a. jordbruks
land och ktmna skötas med maski- len drygas ut med 10 proc. Suggex. talet gödsvin således. konsulent Herbert Ganslandt. l 

Agrono~ Carl Fredrik Beckman 
1öll avslutningsanförandet och in
'ormerade om vad sparbankerna gör 
'ör l:lP'br11karen och hans familj vid 
nköpet av gården, vid olika investe
·ingar, för att förränta rörelsemedel 
,ner dylikt, och vid försäljning av 
lår den. 

Programmet på Svaneholms slott 
inleddes med att ordföranden advo
katen Eric A. Andersson hälsade 
välkommen, och l:e lantbrukskonsu
lenten Lennart Arheden talade sedan 
om jordbrukets rationalisering och 
de stora förändringarna som svept 
fram över svenskt jordbruk och de 
ändringar som synen på lantbruket l 
tmdergått tmder de 20-talet år som 
lantbruksnänmderna varit i verk-
samhet. 

e JORDEN BARDVALUTA 

Vidare informerade han om 1960 
års jordbruksutrednings betänkande 
angående 80-procentig försörjnings
grad. Han kom även in på priserna 
på lantbruken och dessa berördes · 
även i den efterföljande diskussionen. 

Lantbruksdirektör Hjalmarsson på
' talade att försäljningspriserna på 
egendomar avviker från avkastnings
värdet på jorden och detta hänger 
i många fall samman med att jorden 
numera i de inflationstider som vi 

r,pu upplever betraktas som hård
valuta. I många fall finns förkla
ringen till de högre priserna på 
egendomar i förhållande till avkast
:lingsvärde av att det är lantbrukare 
:om avyttrat sitt lantbruk till tomt
uark och gjort förtjänster. 



Lantbrukare på kurs Skurups läkarstation 
tas "i bruk på måndag 

om finansieringsproblem 
Den nya läkarstationen i Skurup står nu klar för användn~g 
h på måndag kommer de första patienterna att tas emot dar. oc . . . b 

För samhällets båda läkare, provinsialläkare Per-Ene Rmg erg 
och dr Leopold Recht, är det alltså flyttningsdags nu, och redan 
i slutet av veckan installerar de sig i de nya mottagningsloka-

l Läk. arstationen som inretts i anslutning till det utbyggda erna. 
kronikerhemmet i Skurup har plats fö r tre läkare, men kommet· 
tills vidare endast att bemannas av två. 

Bankdirektör Joe l Olsson, Trelleborg, lantbrukarna Rolf Christensson 
och Arne Christensson, Svedala, samt bankdirektör Lennart Hal!enberg. 

J ordbrukets finansieringsproblem , förräntning och. försälj.ni~g. Sist l 
rationalisering och utveckling be- samlades man till supe l slotts-
lystes under måndagen grundligt 1 ,r~e~s~ta~u~r~a~n~g::;e;n;·===------
vid en kurs, som arrangerats av l~ 
Sydvästra kretsen av Skånska Spar
banksföreningen och samlat ett 80-
tal deltagare. I kretsen ingår Sö
derslätts sparbank i Trelleborg, 
Wemmenhögs sparbank samt Sku- , 
rups och Svedala sparbanker. 1 

Ku rsupptakten hade förlagts t ill 
Skivarp, där lan tbr ukare Rolf Ch r is: 
tensson, Norrvalla, visade runt pa 
sin egendom, där nya svinstallar 
byggts och jordbruket dr ives efter f 
modernaste principer. Christensson 
sambrukar två gårdar och h ar fått 
lantbruksnämndens hj älp med till
köpet. 

På eftermiddagen samlades man 
på Svaneholms slott för att h öra l:e 
lantbrukskonsulen t Lennart Arhe
den tala om jordbruksrationalise
r ing och lantbruksnämndens möj
ligheter att b istå jordbrukarna. Om 
vad sparbankerna kan göra för lant
brukarfamiljerna talade agronom 
Carl-Fredrik Beckm an , som tog 
upp gårdsköp, investeringsfrågor, 

9 

Maskinskötare får nya l{_unskaper 
vid l~urs om jordbrul~ i Skurup 
På måndagen genomfördes en 

informationskurs för maskinförare 
vid lantbruksskolan i Skurup. Ett 
25-tal vid jordbruket i provinsen 

1 anställda hade kommit med till 
kursdagen. Syftet är att bibringa 
inom jordbruket anställda personer 
en fortbildning inom jordbruket, 
där man ständigt får fram nya 
rön. 
Kursledare var agronom Alf Bjel

lre-Holterma=. Man tog upp sådant 
som hör samman med vårsådden och 
behandlade på det teoretiska planet 
ämnen som vårbruket, gödsling och 
sj ät1va såndn gsa'!"betet. Konsulenrt: J Oihn 
Erik Ni.lsson , Sockerbo1aget, med
verkade också i ku'l"sen. 

- Det är viktigt att anställda i 
jordbruket får möjligheter att följa 
med i den utveckling som ständigt 
pågår inom jordbruket, framhöll rek
tor G u n n ar K n u t s s o n, Skurup, 
för StkD. Man får här dryfta 
gamla oeh nya rön och problem som 
hör samman med det arbete som 
dagens maskinskötare i jordbruket 
ställs inför. Vår förhoppning är att 
årligen återkomma med kurser som 
denna, och att dagens kursdeltagare 
då återkommer. 

Tidigare har man had't endags

Vid maskinförarekursen delog bl. a. Hugo Lindvall, Svens torp, Jan E. 
Hansson, Ortofta och Kurt Persson, Ortolla, som här ses tillsammans 

ined agronom Alf Bjelke-Holterman. 
kurser för sprutförare och djurskö- veckolång kurs för aspiranter på 
tare oc!l med liknande syftemål, näm- traHorkörkort omtalade rektor 
ligen fortbildning. Tillslutningen i Kn.ul:ssQn. Ett 2o-tal ungdomar främst 
måndagskursen betecknades som god. i 16-årsåldern och från närliggande 

orter hade kommit till kursen. Det * TRAKTORKöRKORT blir ett ganska omfattande kurspro-
På måndagen inleddes också en gram som man skall hinna med. 

1-/ 

Agronom Ragnar Persson och lant
mästare Lars Sandqvist har hand 
om kursen. Både teori" och praktik 
ges i denna kurs. Naturligtvis kom
mer man också in på omläggningen 
till högertrafik. 



• Skivarp-Sktt.rup J ordbrttkardag L 

En jordbrukardag kring temat "finansieringsproblem inom lantbruket" anordnades på måndagen i Skivarp 

och på Svaneholons slott i Skurup. Värdar för träffen V'a.r Sydvästra kretsen av Skånska S12_arbanksför

e>tingen · dvs Säderslätts, V emmenhögs, Skurups och SvedaLa spdrbanker. Samling skedde på Norrvalla gård 

i Skivarp hos lantbrukare Rolf Christensson där deltagaTrUt fick en orientering i hur gårdens lantbruk ut-

. vecklcLts sedan 1954. På Svaneholms slott hölls sed:an föredrag av förste lantbruksko;tsulent Lennart A r heden 

som talade om jordbrukets rationalisering. Agronom Carl-Fredrik Beckman informerade om vad sparban

kern~ kan göra för lantbrukaren och hans familj or:h de båda föredragen följdes av en avslutande diskussion. 

På bilden ses fr v agr Carl Fredrik Beckrna n, l:e lantbrukskonsulent Lennart Ar heden, bankdir. Sven Stfn

ström, Anderslöv, bankdir. Ake Bokander, Skurup, lantbr. Rolf Christensson, lantbruksdir. Bo Hjalmarsson, Ma[mö 

ntbr. Rolf, C-kristensson, la~tbruksdir. Bo Hjalmarsson, Malmö 

$J) J' l/J 

3 
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Vdrsådden har startat på Dy beck l hä1·ligt vitrv~der staTtade 
på t?,Sdagen aTets vdrsådd 

pit D ybecks gåTd. D ybeck bru kar alltid vara tidigt ute men enligt inspek toT Nils Sköld, som 

ses pd bilden, äT drets start rek o1·dtidig, D et är den lätta jorden nere vid havet som to1·kat 

upp sit häT föTvånansvärt fort efter det myckna regnandet och som nu hdller på att besås 

med I ngTidkorn på e.n areal av 30- 40 twnnland. 

Skurups CP-avd:s förste o rdf. Nils 
N. Larsson, Hylteberga, Skurup. 

Omvald ordf. 
i Skurups Cp-avd. 

Torsten Hansson omva ldes som 
ordf. i Skurups CP-11vd. 

50-årsjubilerande Skurups CP

avdelning har hållit årsmöte. Ordf. 

Torsten Hansson erinrade om fram

gångarna i höstens kommunalval. 

Vid mötet diskuterades 11ktuella 

kommunala frågor, som besvarades 

av Torsten Hansson och Gunnar 

Hansson. Mötet enades om att in

bjuda övriga Cp-avdelningar till 

gemensamma diskussioner. 
Torsten Hansson omvaldes som ordf 

och i övrigt fick styrelsen följ ande 
sammansät tning: Gunnar Hansson, 
John Persson, John H. Jönsson, Hjal-

1 mar Andersson, Hugo Månsson, Bengt 
Hermansson och Hugo Lönnborn. 
Suppl är Johan Olsson, Axel Olsson, 
Gunnar Nilsson och Einar J önsson, 
Revisorer i avdeln. är Henning Hå
kansson och Tage Olsson med Edvin 
Jönsson som ersättare. 

Till ombud vid distriksstämman ut
sågs Bengt Olle Fredlund och Oskar 
Olsson med Hugo Lönnbom och Gö
te Larsson som ersättare. Dessa fyra 
blev också valda till representanter 
vid landstingsvalkretsens stämma och 
suppl blev Edvin Jönsson, Henning 
Håkansson, John Persson och Einar 
Jönsson. · 

Stiftarna av (BF) CP: Lantbrukar
na Nils N. Larsson, Hylteberga, Lars 
Larsson, Skurup 25, Magnus Hansson, 

l
. Skurup 16, Lars Trulsson, Skurup 18, 1 
Johan Olsson, Ugglesjö och Anders , 

' Olsson, Saritslöv. l 
Vid starten 1917 var medlemsantalet 

25, nv antalet är 125. 
Nils N. Larsson ordf. 1917-1936, 

Olof Nilsson, Hylteberga ordf. 1936-
1953, John H. Jönsson, Askliden, ordf. 
1953--1959 och nv ordf. Torsten Hans
son från 1959. 



o 

Premiär för såtl(l oclt VAR 
Dybecks gård inte långt från 

Skivarp ktmde som första gård i 
landet så korn i går. Arbetet, som 
leds a'V inspektor Nils Sköld, be
räknas pågå tmder ett par dagar. 

- Det är mycket beroende på om 
vi får behålla detta alldeles ena
stående vårväder. 

Inspektor Sköld brukar vara 
först i landet när det gäller vår-

sådden. För närvarande håller man 
på att så Ingridkorn på 30-40 tunn
land. 

- Att detta över huvud taget är 
möjligt beror på närheten till ha-

vet som mildTar klimatet här. Den bestämda planer - troligen sår man 
lätta jorden i denna del av Skåne kväve på rapsen. 
bidrar naturligtvis också. Men det I övrigt rapporteras mängder av 
är ovanligt tidigt . • . vårtecken från den omgivande trak-

Efter kornsådden har man inga ten. 



Ttn·sdagen den 9 mars 1967 

Äggproduktion: 
1952: Som att spela på hasard 
1967: En milj. ägg per 

................................................ .................................................. 
" " " " !! 1950 åt svenska fo1loot upp ii 
!! c:a 2.000 ton. broiler. Nu kon- ii 
:: sumerar vi hela 17.000 ton. :: 
" " :: KOillsumtionen ökas med näT- :: 
!5 mare 1.000 ton om året. 55 
ii - Amerikanarna ligger emel- !5 
ii lerirtd långt före i broilerlron- ii 
55 sumtionen, säger informations- 55 
ii chefen vid Felix i EBlöv, Sven.- ii · 
!5 Gumlar Olsson. De äter mer ii 
:: än tre gånger så myok.et broi- :: 
!5 ler som vi i Sverige. Vi skulle !i 
!! äta c:a 50.000 ton årliglen för !! 
55 att mäta oo; med ameriikanar- 55 
~ nL ~ 
•• Felix haJr c:a 55 uppfödnings- •• 
55 anstalter. En d~l drivs i egen i! = = i! regi med anstälilid persona.J., !i 

~:~::~ ~:a:~:~~~=~ !:i~:: 
2.800 kyakltingar i timmen. 

:: Fl.askhaJsen i utv~ lig- :: 

!:i: ger på uppfödarsidan, då det ~:~: är förenr.llt med stora kostnader 
!i sM: ordna uppfödndngsanJå~g- iä 
•• n..inga~r. •• - " " " J.':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f! 

I Trunnerup 1 Rydsgårds kom
mun bedriver sedan flera år till
baka lantbrukare Sven Mårtensson 
stor produktion av ägg. Hemma på 
den egna gården har han drygt 
5.000 värpande höns och på en 
granngård, Kadesjö, hyr han ett 
hönseristall som rymmer 4.000 broi
lermödrar. 

D det stora hönseriet i Trunnerup 
byggde lantbrukare Mårtensson re
dan 1952, då <let ansågs mer eller 

o o ar p a en 
• • • 

gård 

mindre hasardmässigt att ge sig på Lantbrukare Sven Mårtensson, Rydsgård sin hönsgård, som rymmer upp till 6.000 "höns. äggproduktion. Utvecklingen har . 
dock sedan dess gått så långt att de ~ed att pr~ducera fram åtskilli- --------------~~~~~-----------J. 
fler och fler stora hönserier finner ga agg som gar VIdare bli en an-
marknad ,i landet och enbart i Skå- nan gård för kläckning. Bland des- ' 
ne finns det i dag mängder av lant- sa höns finns det också ett stort an-
brukare som lever på sin ägg- och t~l tuppar. Lantbrukare Mårte~sson. 
broilerproduktion. Produktionen pr raknar med en t~pp pr var bonde 
år för lantbrukare Mårtensson rör hona. Bland de hons som produce-
sig om 60 ton vilket gör 1 miljon rar konsumtionsägg behö:':'er han in~e 
ägg. Hönsen som skall leverera kon- ha några tuppar, ty de aggen beho-
sumtionsägg föds upp på gården och v:r inte . var~ befruktade. Foderår-
får leva i 14 månader. De skall under gangen pr hona ligger på 120 gram 
denna tid leverera ett genomsnitt av blandat hönsfoder om dagen. Han ut-
240-250 ägg pr år. fodrar dem med en sorts blandad och 

EN TUPP PA 
VAR TIONDE HöNA 

O De höns son ligger under 40 pro
cent av medeltalet plockas bort och 
slaktas. Broilermödrarna kommer 23 
veckor gamla till gården. De får se
dan verka där i nio månader innan 
de slaktas. Under denna tid hinner 

krossad pellets och utfodringen sker 
helt automatiskt. 
D När SkD besökte lantbrukare 
Sven Mårtensson höll han just på 
att byta ut besättningen av höns. 
Tre man kU11Jde på någon timme 
kasta ett par tusen höns i lådor på 
en lastbil för vidare leverans till 
slakteriet. Tre man fraktar dagligen 
ut 20.000 höns. 



Hönsbesätlningen byts ut. Tre man fraktar 
slakteriet. 

Kornsådd 
i Dy beck 
Säkraste vårtecknet kom på tisdags

middagen, då man påbörjade såd

den på Dybecb gård hos kapten 

Ebbe Alwen, där Ingridkornet ned

myllades i jorden. Vårsådden kom 

tre dagar tidigare än i fjor. På bil

den fr v maskinförare Ake Olsson 

och inspektor Nils Sköld ser ti!! att 

så/ådan är väl fy._l_ld_. ___ _ 

Fem generationer 

- Äldst i denna församling är fru 

Kristina Andersson, Skurup. Hon är 89 

år. Bredvid henn., sitter den yngsta -

dotterdotterdotterdottern Carina, som är 

3 månader. På bilden syns också fru 

Anderssons dotter fru K!ara O!sson, 

dotterdottern fru Inga Miirtensson, As

ljunga och dotterdotterdottern fru Anita l 

Johansson också från Asljunga. r 

Fem generationer 

Fru KRISTINA ANDERSSON, Skurup, 89 

SON, Skivarp, doiterdotlern fru INGA 

terdotlerdottern fru ANITA JOHANSSON, "'""rnna. 

CARINA 3 



Fria Y r l{. en vann 
Därmed segrare 

~ned 21-3 
• 
l 1 \ ' I{.Orpen. 

Det var spännande värre när sista 
omgången av korphandbollen i Sku
rup avverkades på onsdagskvällen. 
Skurupsverken hade färdigspelat sitt 
program och fått 19 poäng med 76 
plusmåL Fria yrken, som hade en 1 
match kvar mot jumbolaget SLMA, 1 

hade 17 poäng och en målskillnad på 
58 mål. Med en vinst över SLMA på 
minst 18 mål skulle man plocka hem 
seriesegern. Matchen började också 
mycket lovande och i halvtid var 
ställningen 12-1 till Fria yrken. Man 
måste dock u11der andra halvleken 
"näta" sju gånger mer än SLMA, vil
ket man lyckades med och vann mat
chen med just 18 mål. Resultatet blev 
21-3, Därmed har Fria yrken vunnit 
1966/67 års korphandboll i SJmrup. 
De övriga matcherna slutade med föl
jande res)lltat: studerande-Lantbru
karna wo till Lantbrukarna (räknas 
Q.-10 i serien), Motionsklubben
Sandåkra 13-13 och Rynge-Hand
bollspojkarna lQ.-9. 

sluttabellen för · 196s---67 ser ut så 
'"· här: 
' Fria yrken l() 9 l O 

Skurupsverk. 10 9 l O 
Handbollspojk. 10 6 l 3 

Fria Yrken som med sina 21-3 mol SLMA lyckades plocka in da 18 
m&l med vilka Skurupsverken ledde serien, hurrar här för sina konkur- Rynge 10 6 O 4 

IIi 
14s--- 72 19 g 
125- 49 19 
104- 76 13 
92- 88 12 
ss- 91 11 
76-.98 9 
76- 89 8 
95- 90 7 
75-105 6 
7s-103 4 
52-135 2 

renler vid seriefinalen för en vecka sedan. Ingen trodde då att Fria Sandåkru 10 5 l 4 
Yrken var så starka, men laget hade ju dock i matchen mot Skurups- Br. Lundgren 10 4 l 5 

verken en fyramålsledning när tio minuter återstod. Lantbrukarna 10 4 O 6 
'---------------~====~----~----~~Motionskl. W 2 3 5 

Konsum 10 3 O 7 
l studerande lO 2 o 8 
SLMA 10 l O 9 

SKYTTELIGAN 

Skytteligan som varit myc.ket spän
nande, eftersom topplagen ofta vun
i nit med stora siffror, vanns av en 

l 
spelare från ett lag i mitten av ta
bellen, nämligen Rolf Dablen i Brö
derna Lundgren som svarat för 47 
mål av lagets 76. Tvåa kom Cay Has
musson i Fria yrken med 44 mål. 
Toppen i ligan har följande utseende: 

l) Rolf Dahh~n. Br. Lundgren, 47 
mål, 2) Cay Rasmusson, Fria yrken, 
44, 3) Olle Jönsson, Skurupsverken, 
41, 4) Gert Nilsson, Motionsklubben, 
40, 5) Göte Jönsson, Skurupsverken, 
31, 6) Jerker Nyberg. Fria yrken, 31, 
7) Kenneth Lindberg, Handbollspoj
karna, 31, 8) Leif Thomasson, Sand
åkra, 28, 9) Leif Larsson, Handbolls

j pojkarna, 27, LO) Bror Svensson, 
Konsum, 25 mål. 

Notabelt är att endast några få lag , 
lyckats få plusmålkvot De fyra tät
lagen och lustigt nog motionsklubben 
på åttonde plats. 

Nu stlmdar snart starten för korp
fotbollen och flera av lagen återkom
mer säkert där med starka segervitt
ringar. 

Rolf 



Fredag 10 marsl967 -IS 

Sydöstra Skåne blir först 
med ett omskolningscentrum 

Flera skånska omskolningscentra 
står nu inför sin start omtalade 
länsarbetsdirektör Gunnar Strand 
när han på torsdagskvällen talade 
i Skurups Folkets hus inför de åtta 
arbetarekommuner inom Skurups
blocket. Det börjar i juli med ett 
centrum över länsgränserna för 
sydöstra Skåne och ett 100-tal plat
ser i starten. Fortsättning följer till 
höst med en skola i Malmö, i tidi
gare Gyllene Gripens lokaler. 
Hyreskontraktet skrivs här nästa 
vecl<a. Detta centrum får 400-450 
platser. Därnäst står Hälsingborgs
området i tur och sist är ett om
skolningscentrum önskvärt också i 
mellersta Skåne. 
När han kom in på de speciella ' 

österlenproblemen nämnde han pla
nerna på en gemensam byggnarhets
nämnd för de fem kommunblocken 
inom detta område. Genom månat
liga konferenser med länsarbets
nämnden skulle man från båda hål
len få ett fastare grepp om verksam
heten. 

En viktig uppgift för båda nämn
derna skulle förstås bli att informera 
företag som är intresserade av att 
slå sig ned i området. En sådan in
formation får inte ha uppgiften att 
försöka styra företagen till vissa or
ter. Med ledning av informationerna 
får företagen själva bedöma var de 
lämpligast ska slå sig ned. 

I partidistriktets tippningstävling för kviillen hjiilper här länsarbetsdirek~ 
tör Gunnar Strand tre damer med svaren, fr v MajeL-Lisa Persson, Ulla· 

och Sonja Jönsson. 

Länsarbetsdirektören var trots allt 
optimistisk om sydöstra Skånes fram 
tiJ. - Varför skulle det inte gå att 
öka u t näringslivet även där? I varje 
fall utgör avstånden inga hinder. 

INGEN ALLVARLIG 
NEDGAN G 

Optimism anades också för arbets
marknaden i sin helhet även om det 
i exempelvis Malmöhus län för stun
den är dystrare än någonsin uneler 
de senaste 20 åren. P å sikt är det 
ingen fara - l!-edai1Un.der 11ästa är 
kan vi räkna med en återgång till 
konjunkturnivån från 60- talets bör
jan. 

Vi upplever ingen allvarlig kon
junkturnedgång. Den tillfälliga stag
nationen betingas av aktivitetens om-

gruppering för att rationaliseringen 
skall ges en snabbare takt. 

Kapitalbristen har också spelat in, 
varför både den und~r gårdagen och 
den tidigare under våren beslutade 
räntesänkningen var väntade åtgär
der. Dessa räntesänkningar ·verkar 
dock relativt långsamt - därför får 
vi räkna med större arbetslöshet i 
sommar än förra sommaren och vissa 
bekymmer hysas också inför kom
mande byggnadsverksamhet. 

Den fortsatta årliga produktions
ökningen kan dock snarare väntas 
ligga kring 5 procent än vissa beräk
ningars 7. I sina investeringsfonder 

har de större skånska industrierna 
summa 467 milj kr. Friställningarna 
kommer ändock att fortsätta varför 
den skånska omskolningsverksamhe
ten bör upp i drygt 1.000 platser. 

Efter länsarbetsdirektör Strand! 
anförande följde en diskussion. Till 
sammankomsten hälsade Skurups ar
b~tarkommuns ordförande Kjell 
Jonsson valkommen. För kvällens 
underhållning svarade dels en , ung
domlig sk urupsorkester dels revy
paret Gtmnar Lindskog-Maj-Britt· 
Nilsson. Resultat av tippningstävling
en : Första pris, 1/ 2 dussin mocca
koppar, John Pettersson, Skurup, 
andra pns, en ostbricka, Harald 
Strandberg, Skurup, tredje pris, frot
tehanddukar, Maja-Lisa Persson, 
Skurup. 

q 



---- ---- -----
Torsdagen den 9 mars 1967 

l 

J!i ·måste 
veta mera om vad olika nyheter på byggnadsområdet betyde,r 

för djurhälsan innan lantbrukarna rekommenderas göra stora 

investeringar. Foderförbrukningen kan variera starkt beroende 
pä byggnadsutformningen. Felaktigt utforroade ga1ler vid fly
tande gödselhantering orsakar t. ex. spenskador och flytgödsel
sjukan framkallar framför allt nedgång i mjölkkornas produk

tion. Pä Statens Lantbruksbyggnadsförsök i Lund gör man un
dersökningar. Där undersöker man framför allt djurens beteende 

l olika typer av stallar. Pä bilden ovan ses veterinär Olof Häg

sved i arbete. Mer om verksamheten vid SFL på. mittuppslaget. 



Den instrumentella utrustningen i laboratoriebussen är komplicerad. 

' 
Efter SFL:s omorganisation igångsattes studier av kor i lösdrift. Systemet ansågs vara synnerligen aktuellt i de praktiska lantbrukar-
nas ögon. l mångt och mycket har man i dag reviderat den ursprungliga uppfattningen som talade för lösdri[tssystem. 

tf 
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Undersökningarna gäller framför allt djurens beteenden i olika typer av stallar. Iakttagelser regi:Jt
reras såväl manuellt som genom fotografei·in'g för att därmed skall konstateras hur djuren reage
rar för olika variationer i inredningens uiförande. 



Gödselgaserna innebjjr allvarliga risker för djurens hälsa. · Här sker mätning av · gödselgasföre
komst en. 



l ~ 

Två guldplal{.etter till Sl~urup 
för utmärkt mjölksl~ötsel i 23 o ar 

l 
På fredage nvar det högtidsdag för 

de bästa mjölkproducenterna i Sku
rupsbygden. Det var Mjölkpropa-

1 

gandans årliga mjölkskötarfest som 

l 
avverkades på biografen Biorama 1 
Skurup under medverkan av agro-

l 
nom Artur östensson, Malmö, kom
munalfullmäktlges ordförande i Sku
rup, dir. John E. Vifot, direktör C. 
V. Lasson från Skånemejerier, Ryds
gårds mejeriers ordförande lantbru
kw·e Alfred Ch1istensson och me
peristerna vid de båda mejerierna. 
Inbjudna var en mängd mjölksköta
re från trakten som fick mottaga ut
märkelser för goda insatser under ett 
flertal år. Två guldplaketter utde
lades. Dessa tillföll fru . Ida N ord, 
Kllntholmen, Bientarp och hr Bern

l bard Svensson, Södra Vallösa nr 3 

l 
i Rydsgård. Utöver guldplaketterna 
fick de mottaga silversl{edar av S1 1~ 

•

1 

nernejeder och blommor. 
I det hälsningsanförande, va=ed 

agronom östensson inledde årets 

Lantbrukare Henning Nord, Klintholmen (som kommit i stället för sin 

maka Ida) och lantbrukare Bernhard Svensson, Södra Vallösa nr 3 

omgivna av dir. C. V. Lasson, . Malmö och dir. John E. Vifot, Skurup. 

\ mjölksköta.rfest, framhöLls artt när det 
gäller det ekonomiska utbytet vid 
mjölkproduktionen, ger framtidsut
siktem•a just nu onekligen anledning 
till en ganska befogad pessimism. 

Den mästarvärdighet, som dagens kens rätta behandling måste därför Rydsgård, Estrid Kristoffersson Snå

många diplommottagare gjort sig paTas med en allt större kunn~ghet restad 24 Skånes Chadottenlund, As

fÖl'tjänta av när det gä-ller mjöl- beträffande sådana åtgärder, som ta Mårtensoon Styröd I Sjöbo, Ka
,.. medför ett bättre utnyttjande av rin Nilsson ölöv Skivarp, Thyra & 

kornas nedärvda anlag för hö·g Erik Nilsson Stenberget I Blentarp, 
mjölk);>roduktion. Hanna Ohlsson Svenstorp 5 Skurup, 

MiljöfaktOTernas betydelse har av Hilma & Sven Olsson. S Vallösa 9 
den aruledningen kommit allt mera i Rydsgård och Inga-Bntt & Ingvar 
förgrunden och inte minst har detta Olsson Bientarp 27. - Direktör John E Vifot övoerlämna-~ 

de därefter utmärkelserna till föl-
jande: , 

Rydsgårds mejeri: Silverplakett: 
Ester Ol~n Gottorp Rydsgård. 

Diplom I: Asta & Bror Nilsson 
Varmlösa 14 Rydsgård. 

Dessutom innehar 33 leverantörer 
giltiga intyg för senaste bedömnings-
perioden. . 

SkånemejerieT Skurup: Guldpla
kett: Ida Nord Klintholmen Bient
arp, Bernhard Svensson S Vallösa 3 
Rydsgård. 

Silverplakett: Elin Olsson Kogs
Blentarp. 

Bronsplakett: Gunhild & Anton 
Ljunggren Bientarp 17, Ellen Nils
son Assmåsa 4 Sjöbo, Helga OLsson 
Sandåkra 8 Skurup, Alma Sjödin 
Agerupshus Blentarp. 

Diplom III: Astrid & Sven Jakobs
son Hylteberga 8 Skurup, Mar
git & Sivard Jönsson Slimminge 
9 Skurup, Signe Lundborg Slimminge 
9 Skurup, Gottfrid Olofsson, Karlsro 
Snogeholm. l 

Diplom II: Agnes & Otto Anders-
son Lillevång Blentarp, Arthur An
der~n N Vallösa 3 Rydsgård, Gunni 
& B1rger Andersson Krågarp 4 Skiv- l 

arp, Ann-Marie & Kurt Jönsson 
Hommeryd Blenotarp, Agnes & Einar l 
Lindgren V V ernmenhög I Skurup, 
Anna-Brita & Stig Nilsson Slim
min·ge 21 Skurup. 

Diplom I: Ruth Ahlm Snårestad 8 
Sh'\nes Charlottenlund, Ebba Anders
son Vemmenkärr Skurup Anna & 
Elvir Rdvardsson Margretehalm Sku
rup, Ake Hru1sson Hylteberga 15 Sku
rup, Herut'y Jönsson ölöv 19 Skivarp 
Astrid Kristianseson S V a!l:lösa 2 . 

gällt utfodrin.gen. De senaste årens .D.essu.tom ~eha·r 149 leve;ran~örer 
forskningar har gett allt klarare be- gt1t~ga mtyg for senaste bedomnmgs-

lägg för dess stora inverkan såväl penoden.. .. 
när det gäller att vidmakthålla ett Dir. Vifot frambar darefter kom
gott hälsotillstånd hos djuren som munens eloge till de duktiga pris
att få fram en god råvara för me- tagarna. Han framhöLl också sku
jeriernas vidare förädling. rupsbornas stolthet av att ha ett me-

Eftersom inte mindre än 60 % av jer~ ~. i konkurrens med an~a 
de totala omkostnaderna vid mjölk- me:~ener 1 landet o~ ~ar ha~dat s1g 
produktionen faller på rodermedlen my~k-~t bra. Naturh~:~tvis kan ~te ett 
bHr det givetvis av största vikt att meJell ås~adkomma nå.gra Iekord, 
dessa inte endast har en god kva- o.l_ll man mte har dukti~a lever~
litet utan också ingår i sådan mängd t~rer, sade ~an, ~cll utbrmg~de d~r
att dagsgivorna alltid anpassas ef- for en hylln~g till de duktiga pns

l ter djurens aktuella närin·gsbehov. t~%arna. MJt;>lkpropag~.?an v1s~de 
I sitt föredrag över ämnet "Fäl- d~reft~ en film o~ .. m]o~framstall

lor och fel i utfodringen" gav agro- nmg mnan man bJod pa kaffe på 

nom östensson många exempel på Skurups hotell. 
detaljer som 'visat sig ·vara betydel-1====~----------

se fulla, när det gällt att förhindra 
sjukdomar av ena eller andra sla-
get. Bidragande OTsaker till .inflam
mationer i juvret har sålunda ofta 
varit olämpliga fodermedel eller då
ligt vatten. Såväl brist på som för 
stora tillskott av mineralämnen kan 
förorsaka förlamningar, liksom en 
felaktig bestämning av kornas verk
liga energibehov lätt ger anledning 
till acetonemi. 

Dylika sjukdomstillstånd får alltid 
till följd en nedsatt mjölkavkast
·ning och kan därför få en högst all-
varlig inverkan på det ekonomiska 
resultatet. Att förebygga dem är där-
för betydelsefullt och inte minst vik-
tigt har det härvid visat sig vara 
med goda kunskaper om de krav, 
som djuren har på näringstillförsel 
och hur dessa bör tillämpas i det 

· ktiska utfodrin betet. 



.--- ... ~-

Märklig kommunalpolitik i Skurup 
Pensionshöjningen ·går till hyran 

I många för att inte säga de flesta kommuner i vårt land är det så 
att de kommunala bostadstilläggen ochhy rorna i kommunägda pen
sionärslägenhetet· ät· likalydande. De pensionäJ.·er som bor i sådana 
lägenheter och har folkpensionen som enda levebröd slipper därmed 
att ta ett öt·e av folkpensionen för att komplettera hyran. Ett när-

mande mellan bostadstilläggen och pensionäJ.·shyrol'lla, helst en syn
kronisel'ing, är också vad Slmrups socialdemokrater syftar till. Kom
munens senaste hyreshöjning för pensionärslägenheter, beslutad i 
januari trots ett kompakt socialdemokratiskt motstånd, följdes också 
genast av en socialdemokratisk motion om en översyn av dessa hy1·or. 

Den nuvarande situationen är som .demokratiskt håll i köpingen. Att hy- quo för ensamstående men en klar liksom tidigare 264 kr per år eller 22 man ser det från socialdemokratiskt rorna i de kommunägda pensionärs- försämring för äkta makar. Bostads- kr i månaden. håll en följd av den märkliga poli- lägenheterna för stunden ligger så tilläggen höjdes till 1.020 kr 'för båda tiken att höja hyrorna inte bara sam- höga som cirka 50 kr per kvm i de kategorierna, vilket innebar en höj- LITET I PENGAR MEN ... \tidigt med bostadstilläggen utan och- mindre lägenheterna och 40 kr i de ning med 420 kr för ensamstående så samtidigt med folkpensionernas större är desto mera anmärkningsvärt och 276 kr för äkta makar. Tidigare Häller man sig enbart till de hyhöjning genom indexregleringen. På som det kommunägda pensionärshem- hade det således funnits en differen- reshöjningar som automatiskt har de flesta andra håll resonerar man, met vid Mejerigatan, där det -finns tiering av tilläggen men den ansägs sammankopplats med de indexregieoch fullt riktigt, att denna folkpen- 25 lägenheter, uppfördes med en 25- alltså nu orättvis. rade höjningarna av folkpensionen sionshöjning skall gå till andra stan- procentig statlig subvention och det När samtidigt pensionärshyrorna får man här fram en kronas månatdardförbättringar än bostadshus. D~t ändå så långt tillbaka i tiden som höjdes med 420 kr i båda fallen inne- liga försämring för pensionerna. Det är ju också så att även maten blir . k 
20 bar det således oförändrad status för är inte mycket men markerar ändå dyrare. för crr a år sedan. ensamstäende men 114 kronors för- tendensen. När folkpensionen i bör-.. sämring per är (12 kr i månaden) för jan. av förra året höjd.es. med 14 kr UNIKT FöR LANDET? AKTA MAKAR FICK .. .. utloste det en hyreshoJnmg med 15 · DET SAMRE. akta makar, som darmed får ta 408 kr. Folkpensionshöjningen med 12 kr Skurup torde vara en ~v de få om .. . .. . . . kt om året (34 kr l månaden) ur egen i mitten av förra året följdes rätt inte den enda kommune~ l landet som l _N~~- 1 borJan avl~mevaran~e .a1 pen-~kassa för att få hyran täckt. För en-1 snart av en hyreshöjning med samma bednver en hyrespolitiK av detta s10narshyrorna hoJdes samtldtgt med \märkliga slag, menar man på social- bostadstilläggen innebar det status samstående är det årliga egenutlägget belopp. 

Läkarstationen i Skurup 
flyttar 

10/3 och 11/3 till L iiigatan 3 
i anslutning till länssjukhemmet 

Mottagningen är inställd dessa dagar. 

Telefonen ändrad till nr 411 00 
fr. o. m. 10/3. 

istriktssköterskan liksom mödra- och barnavård är fr o m 
den 13 /3 även placerade i läkarstationen. 

Distriktssköterskans telefon 410 10. 
Mödravården tel. 412 64. 

Malmöhus Läns Landsting ..) 

tS" 



~i 'LA:KARST A TIO N. På lördagen rådde på nya !iikarstati~n~n i Sku~ 
rup en febriL verksamhet för att få aLLt i ordning tiLL måndagen då 
stationen ska tas i b~k. Den tigger i ansLutning till Liinssjukhemmet, dts
ponera?' 800 kvm och inrymmer väntrum, mottagningsrum med .. behand- ' 
tingssalar, mödravdrdscent?'aL och i ansLutning tiLL denna en storre ha!! 
tör mödragymnastik. Bilden: Provinsia!!iikarna Per Eric Ringberg och 

LeopoLd Recht. 

i DET HÄNDER I DAG: 
l Nya läkarstationen 

Sju år har det tagit sedan vi .ffu1Sta gången di~utemde att anlägga 
en ny läk.al1Statlon ooh drygt en miljon kronor har land,stlnget kostat 
på oss, men nu är det färdigt, säger p·rovincialläkru:e Per Eric Ring
berg, när ltan i dag för försila gångem tillsammans med provincial
läkare Leopold Recht kan ta emot sina patienter på den nya läka~
stationen i Skurup. Visst är det skönt att vi ha•r fått rymliga och 
trivsamma lokaler tycker doktor Recht. Den nya stationen inne
håller ju dessutom så mycket nyheter att vi tror våra patienter 
skall trivas lika bra som vi här. 

Utövm• de två läkarmottagrunogarna 
finns här också mottag)Illingsrum för 
distriktssköterska, barnmorska och 
utrustnJ.ng för mödrSJgymnoastik och 
rehabiliteringsgymnal!tik. Hela an
läggningen är på 880 kvadratmeter 
och betjänas av två läkare, en di
striktssköterska, en baJrumorska vissa 
dagar i veckan, två sjuksköterskOT, 
en laboratris och en receptris. Dess
utom kommer två städerskor att ha 
fullt arbete hela dagen. stationen är 
damensionerad så a;tt den skall rym
ma ytterligare en läkaJre i framtiden. 
Behovet firuns redan, men läkaranta
let i il.arudet ti11Mer inte att vi är tre 
stycken här, säder dr Ringb&g. 

jämn och lagom tilltagen temperatur. 
De båda tjänstgörande läkarna har 
var sitt mottag:ntingsrum. Till varje 
mottagnJing finns också ett under
sökningsrum med avk.lädningsbås. 
Gemensamt har man en operationssal 
med direkta!ll!Slutning utifrål!l. för am
bulanstransport. En mooern röntgen
anläggnmg, ett välsortell"ad och mo
dernt labb och en vaeker glasinTa
mad receptionsdisk hör också till 
utrustningen. De båda läkarna har 
gemensamt en läkarsekreterare, frö 
ken Anna-Maj Hansson från önnarp. 
Personalen hSJr också fått ett eget 
personalrum, någonting man saknat 
tid~gare. 

SNYGGT RUNT OM 

• 
l Skurup öppnas 

Oe båda pro vinsialläkarna Per Eric Ringberg och Leopold Rechl färdiga all !11 e mot sin11 pat ienter i den nya läkarstationen på Lillgale n 
i Skurup. RYMLJGA VÄNTRUM RU111t om den nya läk:aa'Stationen ____________ .:__::.::.:.:_::_o:~-----------Till varje mottagning finns ry!llHga ser det inte lika sruyggt och trevligt väntrum och omklädmängsrum för ut ännu. Stora jordhögar och lera patienterna. BarnmoskaJlll kan också skall så småningom fraktas bort och 1 erbjuda ett antal a~kl.ädnin.gsrum för jämnas ut. Till våren räknar man 

l mödrarna. KonrlritiO!llJerin,gssystemet dock med att p[anteri.IlJgar och gräsär förträffligt, om man. jämför med mattor skall liDläggas så att även den gamla mottagniDgen på Vaktga- . den sidan av landstingets gåva till ! tan. Hela nya lämrstationen har en. l köpinigen skall bli Därdag. 1 



13 smågrisar efter en sugga 
lever två månader efter födsel 

Det hör inte till vanligheterna 
att en sugga nedkommer med 2() 
smågrisar. Det får betecknas som 
ännu mer ovanligt om hela 18 av 
dessa överlever och efter två må
nader med frisk aptit tävlar om att 
sätta i sig mest. Detta har dock 
hänt i Slimminge utanför Skurup. 
Lantbrukare Helge Olssons, Slim
minge 33, sugga Ata nedkom för 2 
månader sedan med en kull grisar 
på :w stycken. Hon hade tidigare 
fått kullar på 14-15 som hon kla
rat, men 2() var någonting nytt för 
lantbr. Olsson. Eftersom han ansåg 
att hon inte skulle klara att föda 
upp så många tog han själv ifrån 
henne de två minsta och de andra 
18 har fått leva och klarat sig bra. 

Det bruk.an- varn mycke~ van!Ji,gt 3ltt 
svinen liiJgger ihjäl en del aJV smågri
sa= näT de är myc>ket små, men 
sugg>an Ata ha!l' v~ mycke·t för
siMig och aiktalt silg mycket nogJa för 
3ltt kllämma någon. Sedan eltt pax 
vecko·r tiilllbaJlm har laMbruka-e Ols
son gränsat av suggan från smågri
sa.'7na, men när ~kD. besiik<te ho.nom Lantbr. Helge Olsson i Slimminge tittar till sina svin i stallet. 18 grisar 
släpptes de små m till modem 1gen. i en kull kanske kunde ha varit 20 vem vet? 
Aterseendet blev kärt och man täv- ' 
J;atde om allt få modern aJtt känn•a igen l berättar för SW 3ltt han låtilt suggan j skaJli h<m nedkomma med ytterlig>aTe 
sim.:a telnmgar. Lantbruk8Jl'e Olsson betäckaJS igen och om i!liågra månadler en kuH. Hur mångJa blir det den 

. gången? Ja, nu kommer l:antbi'Uikare ; 

~ 
· Olsson inte att ta ifrån 'suggan nå- l 

J' 
1 

gon gris, utan får hon 20 ~aM hon 
QCkså få försöka kma SaJID~ga. Vi 

, 1 / {J _, hå1ler tumrnama för denna :fu-uktban.·a 
(// 1 / Ata som blivit en attraiktiO!lJ i byg-

/ den. ------------------------' ., 

/} 



Sorglustigt kylskåpsdrama i Skurup 

1

Hur lätt flyttar man en mellanvägg? 
- Av BöRJE GLIMMEBY-

I Skurup avslutades strax före jul ett sorglustigt kapitel 
som nog inte har fått den uppmärksamhet som det för· 
tjänade. Det handlar om hur pensionärerna i 13 av lägen· 
heterna i det kommunala pensionärshemmet vid Meje~· 
gatan äntligen och efter många om och men fick sina kyl· 
Pensionärshemmet byggdes för ett 

20-tal år sedan. För fyra-fem år se
:lan blev det beslutat att standar
den skulle höjas med att kyl
skåp installer<~des . I 12 av de 25 lä
genheterna var det inget krångel 
med att placera kylskåpen i fack 
som från början hade funnits i kö
ken men i resterande 13 lägen'heter 
&kulle det enligt de kommunala 
funktionärer som hade hand om 
uppdraget inte gå utan att köket 
halvt raserades, hette det. Visser
ligen fanns det experter som sa' att 
det skulle gå lätt och behändigt bara 
genom att flytta de tunna mellan
väggarna nå·gon eller några decime
ter men man behöver ju inte alltid 
tro vad experterna säger . . . 

Följden blev att kylskåpen i dessa 
13 lägenheter placerades i själva lä
genhetsrummen och på ställningar 
som kommunen lät anskaffa. Bara 
detta innebar en kostnad om 500 
kronor. 

"SA FAR DET INTE 
VARA . .. " 

Snart nog började det dock på

skåp flyttade från lägenhetens enda rum till kylskåpens 
rätta plats i köket. Man kan tycka att kylskåpen väl kunde 
ha placerats i köken redan från första början men så en· 
kelt är det inte när man vill krångla till det och inte bryr 
sig om att rätta sig efter vad förståsigpåarna har att säga. 

talas från flera håll det bedrövliga Här en bild från en av de 13 pensionärslägenheterna i hemmet vid Mejerigatan som var inblandade i kylskåps· · 
i att det skulle behöva vara på det dramat . På sin stä!Zning stod kylskåpet tidigare där man nu finner den höga byrån i lägenhetens enda bo-· viset i lägenheter för pensionärer 
och lägenheter som till på köpet stadsrum. Nu har som syns kylskåpet fått sin rätta plats som det med litet god vilja hade kunnat få frd;tl' _ 
kommunen hade hand om. Det tog början. 
dock sina år eller ända till i jula~·-----===========~-----------;------------------~ innan kommunens k y lskårpfunktio-1' , J 
närer äntligen kom underfund med /. /vvf-r 
att det kanske ändå var riktigt det / 5. .J - O.). Cl~• ' 
här med att kylskåpen skulle kun-
na baxas in i köken utan att man 
behövde göra något större våld på 
inredningen. 

ONöDIG UTGIFT 

Detta visade sig också vara rik
tigt när väl kylskåpsinstallatören 
tkom till platsen . Det tog ingen läng
re stund att flytta meHanväggarna 
och sätta in kylskåpen på den plats 
de rätteli·gen bör ha i alla lägenheter. 
Den omflyttningen kostade dock ett 
par tusenlappar, omkring. När man 
till detta lägger de fem hundralap
par som det tidå·gare hade k·ostat 
att köpa in kylskåpsställningar för 
vardagsrummen kommer man såle
des fram till att kommunen kunde 
ha spanat 2.500 kr på att redan från 
början sätta kyli;Jkåpen på dera.s rät- ~ 
ta plats. . 



Onsdagen den IS mars 1967 

Albert Olsson i Abbekås: 
Förr var här liv och rörelse 

idag endast ett sommarparadis 
Abbekås fiskeläge utmed vägen Trelleborg-Ystad ligger under sto

ra delar av året svagt slumrande. Endast under några hektiska som
mHI"månader blommar det lilla fiskesamhlillet upp och invaderas av 
100-tals turister som har sina sommarstugor biand ål.abodar och fis
kt'nät. 

- Förr i tiden var dock Abbekås ~n viktig punkt som samman-

band kontinenten med det skånska upplandet, berätt-ar 82-årige Al
bert Olsson, som sedan början av 1900-talet varit bosatt där. Albert 
Olsson och hans danskfödda maka Alma har under många är varit 
föreständare för en konservfabrik vid hamnen. I dag ligger dock fa
briken öde. Maskinparken finns kvar men väntar nu på att tas om
hand av skrothandlaren i Ystad. 

* Albert Oisson berättar för SkD:sl kens föreståndare. Sill och torsk rök-· * Naturligtvis hände det också att j* Vad som nu skall hända med 
medarbetare att den fina fastigheten tes och saltades. 45 kvinnor och 7 flyktingar från Tyskland och Polen den gamla anrika fastigheten vet hr 
alldeles vid hamnkajen bebyggdes män var anställda här och de hade tog sig över Östersjön till den skåns-

01 
l t k t H håll 

redan på 1870-talet. Det vaT en gross- en ersättning om d'igen på tre kro- ka kusten. Hr Olsson minns särskilt sson n e myc e om. a~ .. er 
handlare som hette Pettersson som nor. J ag tog hand om männen och en familj på tio personer som kom dock .~ ordning den på .. ett fored.?m
slog sig ned i Abbekås och idkade min hustru Alma sl,ötte kvinnorna, i en fiskekutter en natt. Makarna ligt satt. Gå<dsplanen ar helt tackt 

l 
handel med tyskarna. Han köpte in berättar han. 1933- 34 började vi kon- Olsson fick ta hand om dem och för- me:! gräsmatta och plattor och hu
timmer och kol och exporterade servera ärtor och bönor och detta se dem med mat och dryck innan sen är vackert målade i vitt och 
spannmål. pågick sedan fram till nedläggning- polisen förde dem vidare in i landet. blått. 

* I början av 1900-talet brann dock 
heln fastigheten med magasinsbygg
nader och virkesupplag ned. Petters
son gick i konkurs och en skollära
re köpte fastigheten år 1904. Han 
odlade under ett tintal år tobak där. 
Klimatet var bra för tobaksplantor
na och han gjorde säkert stora peng
ar. 1914 inköptes fastigheten av Bong, 
som satte upp en konservfabrik där. 

* Till en början var det fiskkon
server vi gjorde här, omtalar Olsson, 
som allt sedan starten förblev fabri-

en på 1950-talet. 

MANGA FLYKTINGAR * Albert Olsson har många minnen 
att berätta från sin ungdom. Under 
tre år var han över i USA där han 
jobbade i Illinois. Under kriget 
tjänstgjorde familjen Olsson som ett 
kärt tillhåll för beredskapsfolket ut
med kusten. Åtskilliga är de solda
ter som fått smaka mor Almas goda 
måltider och många av befälen bod
de också i fabriken under bered
skapsåren. 

9 

Visst var, del skillnad på folklivet förr i Abbekås lycker 82-årige Albert 
Olsson, som förr var föresfåndare för Bong-fabrikerna i fiskesamhällef. 



Torsdagen den 16~mårs 1967 • 

Professor Herman Siegw11ld, Lund, omgiven 11v några CKF-are, fr. v. fruarna Els11 Andersson, Hässelberg11, 

Margit Jönsson, Lyngby, Ebba Svensson, Abrahamslund, Asta Nilsson, Kongsm11rken, och Me~j-Britt An
dersson, Lyngby. 

150 CI(F -are på Baradagen 
150 CKF-are hade på onsdagen Torna härads CKF-are denna gång framträdande belönades med stort bi

samlats till den traditionella Ba- kunde delta. Professor Herman Sieg- fall. Inför Torna-Baradagen hade ar
radagen, vilken i år också omfat- waid, Lund, talade över ämnet "Min rangerande föreningen Lyngby CKF 

, tade CKF-avdelningen i Torna och drömvärld". Han analyserade detta anordnat ett stiligt lotteri, där vin
som hölls i Norra Ugglarps bygde- med människans drömliv och höll sterna bestod enbart av handarbe
gård. Arrangör var i år Lyngby med sin fascinerande framställnings- ten. träslöjd, sydda saker och hand
CKF-avdelning, som lagt ned ett konst åhörarna i spänning under en målat porslin. 900 lotter såldes och 
omfattande arbete för att skapa ett timme. Efter föreläsningen gavs plats gav ett bra tillslrott till avde1nlng
givande program. De flesta av de för frågor och några damer tog till- ens kassa. Lyngby CKF hade förfat
deltagande damerna hade dagen till fället i akt att få svar på sina fun- tat två visor speciellt för den här 
ära klätt sig i de vackra härads- deringar om drömmarnas värld. Man kvinnadagen som G.amerna sjöng som 
dräkterna och det blev på så sätt fick bl. a. veta av professoon att det vällwmsthälsning och som slutviljett.· 
en mycket färgstark kvlnnodag i faktiskt finns sanndrömmare. TP.xt och framförande belönades med 
Norra Ugglarp Kantor Marta Rosengren, Genarp kraftiga applåder. Dagens högtid av-

. var festens allsångsledare och såg slutades med att man unisont sjöng 
Fur Ebba Svensson, Abrahamslund till att stämningen var på höjdpunk- Du gamla Du fria. 

hälsade välkommen till årets CKF- ten under dagen. Ett annat uppskat- Nästa år kommer Torna-Baradagen 
mönstring i de två häradena 'och tat inslag var en uppvisning Bara- för CKF att hållas i Bonderup under 

, uttryckte sin glädje över att även gillets ungdomliga folkdanslag, vars mars ITIIånJad. 



Ny giv på Svedala-Gården 
Svedala-Gården har fått en ny giv. 

För en tid sedan övertogs rörelsen 

av ett ungt källannästarpar som nu 

restaurerat och moderniserat, upp 

restaurangen till en ljus och trevlig 

miljö. Det är källarmästare Bernt 

Aström med makan Birgitta från 

Mabnö som nu tänker ge svedala
borna en trivsam och lugn måltids
miljö, men som också skall svara 
för att industrins gäster kommer att 
bo komfortabelt. 

Som köksmästare har man lyckats 
få Erik J önsson, tidigare köksmäs
tare på Anderslövs Gästis, varför 
maten säkert är välbekant för mån
ga skåningar. Källarmästare Aström 
är av gammal fin krögarsläkt. Hans 
farmor var en av de ledande vid 
hovets servering och fadern Thure 
är hovmästare på Savoy i Malmö. 

Han är upplärd av köksmästare 
Fredrik Kern i Lysekil och har ar
betat både i Göteborg och Malmö. 
Till sommaren kommer han att lan
sera Söderslätts första pub, då ar

' betet med restaureringen av lunch
baren är färdig. Den skall på efter

' middagen och kvällen fungera som 
en engelsk pub, där man kan gå in 
och få sig ett glas öl. 

Det nya krögarparel på Svedala-Gården, Birgilla och Bern! Åström, 

har reslaurerat upp hotellet till en trevlig miljö, där svedalaborna 

säkert kommer att trivas mycket bra. 

. ~ u..,~, UCLld HlU U.StrlOH U i:t U e 1101 ~iif~t'l.. -

Ny krögare på Svedala-gården 

Svedala-gården i Svedala hra fått en ny krögare. Det är källarmästare 

B ernt Aström .som arrenderat det gamla hotellet och nu restaurerat det. 

På onsdagen var det invigning med gäster från Svedala kommun och de 

olika företag som varit med och restaurerat hotellet. Bilden: Spelmannen 

Egon Rhodin, Lund, dirigeras av det nya krögarparet Birgitta och Bernt 

Aström. 

Jt/ 



.. ar redan Vårsådden i gång i ·Skåne 
En ny vår stw1dar för det 

sydsvenska lantbruket - ja, . 

faktum är att vårsådden re

dan kommit i gång. Hos kap
ten Ebbe Alwen på Dybäcks 

gård myllades härom dagen 

kornet ned i den vanna jor

den, tre dagar tidigare än i 
fjor. På bilden ' konstaterar 

inspektor Nils Sköld att. jor

den är väl tjänlig för · årets 
första ·sådd. . 

SDS innehåller i dag en 12-
sidig lantbru.ksbilaga. 

SE SID 25....,.36 

ISOSI i dq . : 
Kultur 

Utiand . 

Teater/ TV 

si"d' ,f 

sid 6 

sid 10-11 

Hem o familj sid 12 

Familj sid 14 

· Kyrkligt sid 15 

Oss emellan sid 16 

Får jag be · 
mit .ordet · sid 16 

Lund sid 20 

Handel sid 21 

Sport . sid 22-23 

Sicksack sid 24 

Lantbruk sid 25-36 



l Tegelpannorna blåser bort 
från kyrktornet i Slimminge 
Den svåra stormen för några vec

kor sedan har vållat besvär med 
tegelpannorna på de skånska kyr
korna. I Slinuninge har exempelvis 
flera pannor börjat flytta på sig, en 
del har gått sönder och andra kom
mer inte att tåla en storm till. 

För att kyrkobesökarna inte skall 
riskera att få någon tegelpanna i 
huvudet arbetar sedan några dagar 
två man, &-ik Gamst och Egon Kris
tensson från Skivarp, med att mon
tera fast nya pannor på kyrktornet. 

Man går mycket noggrant tillväga 
och surrar fast pannorna i taket för 
att de inte skall ramla ned. Natur
ligtvis är det ett riskfyllt arbete, 
men de två tornklättrarna har många 
års erfarenhet och klarar med sä· 
ker hand av sitt arbete. 

Svaneholmsvägen 
får nytt ansikte 

Saneringen utmed Svaneholmsvägen forlsålier mea all rva ras l19'heler 
skal l lämna plats för en bensinstation. 

Svaneholmsvägen i Skurup har l vid Eri.ksfJovge<t blivi.t kJar och därverkligen råkat ut för sanering un- med för~er dels den gamla träder den senaste tiden. För en tid Jciosken och dels korvlådan, för att sedan kunde SkD meddela att man i S'täJlet :!)lytta in i moderna och !juhöll på amt riva en fastighet. I da·gar- sa lokaler. l 
na är det ytterligare två fastigheter Längre upp på Svaneholmsvägen j' som jämnas med marken. hålle:r man på med sanering . av Dessa ligger norr om Domushallen skrotfkmo.rna. En affärsrörelse skall och skall lämna plats för en sto!r i början av nästa V'ecka fly·tta. Det bensin- och servicestation. Det är är Gösta Olsson som slår igen sin Caliex Oil som redan har by·ggnads- gamJa lokaJ och flyttair in i Konlov på wtt sätta upp en ny "mack" sums f.d. affär längre ned utmed där och arbetet k<Jmmer att forseras infarten. Det hälsas säkert med tiLlfram under våren. På andra sidan fredsstäYelse av kunde.rna på Rungaian har äntligen den nya kiosken delsgatan och Fridhernsområde<t. 

''Skurupsskroten" skall bort 
Nytt fall för granskning 

Sklurups byggnadsnämnd har verk- anmodad~. ~tt snarast avlägsna _sitt 
ligen tagit sin uppgift med verkligt skrot. Kopmgen har .. också ~VISat .. .. . ny plats på norr, dar man tänker allvar. For något år sedan borJade samla skroten på ett ställe. 
man sanera i köpingens alla skrot- Naturligtvis hälsas byggnadsnämn
upplag och nu råkar den ena skrot- dens drive med största tillfredsstälhandlaren .. efter den andr<~; ut for leilse av kommunmedborgarna som i 
byggnadsnat,nndens granskn~g. . vissa fall kan peka på ohyra och De~ har vid dessa granskru~gar _vi- sanitära problem där skrotupplagen sat sig att så gott som .~a~tliga_ mte ofta är orsaken. Nu senast är det hM byggnadslov och darfor blir de byggmästare E. Norden på Svane

Centrala byggnadskommitten 
i Skurup 

har beslutat följ ande beträffande 
omläggningen av VVS-systemet på 
Gamla grundskolan i Skurup: dels 
att uppdra åt en konsultfirma i 
Malmö att utannonsera VVS-entre
prenaden, dels att uppdra åt inge_n
jör Lennart Persson att uppgora 
entreprenadhandlingar för byggnads
arbetena, dels att låta ingenjör A)!:e 
Persson, Skurup, uppgöra förslag 
över elarbeten, dels att uppdra åt 
lantbrukare Torsten Hansson att se
dan entreprenadhandlinga.rna fär
digställts utlämna dem på anbud till 
ortens byggmästare samt slutligen 
att ingå till byggnadsnämnden med 
begäran om byggnadslov för arbetet. 

holmsvägen som fått klagomål på 
sig. Byggnadsnämnden har därför 
beslutat att han senast den l juli 
1967 skall avlägsna sitt skrotupplag. 

Rydsgård-sort CKF-avd. 

har haft månadsmöte i Katslösa för
samlingshem. 35-talet medlemmar 
deltog i mötet, som inleddes med en 
stunds allsång. Efter förhandlingarna 
talade fru Karin Videfors, Tofta, om 
trädgården vid lanthemmet. Hon gav 
många värdefulla tåd om hur man 
skall ordna sin trädgård för att få 
den både lättskött och vacker. Hon 
visade också med färgbilder. hur 
växterna skahl planteras för att bäst 
komma till sin rätt. 



V o V:s nöjesinstrument: 

Stå under skylten, 
titta åt Genarpshållet 

Det finns saker som är roligare ån - Ungefär 20 minuter, min herr~ . Kandidaten som ur punschdim
TV!! Tag den här skylten t. ex. Stii.ll - Hur lång tid tar det då att åka morna . tyckt sig skymta Einstein: 

Lund-Malmö? -Det är ta mig fan inte så säkert. 
er lutad mot den och titta i rikt- - Det borde väl herm som studerar Det är en vecka mellan jul och nyär 
ningen Genarp. Vad händer? Jo ni ~uru:a räkna ut. Samma tid natur- - men det är _ta min tailg ett år mel-
fä å f

.. f"" ån å ligtvJS. !lan nyår och Jul. r se snor or orsta g gen p 
dessa breddgrader. Bilar som nalkas 
för att sedan köra åt "Malmöhållet" 
praktiserar en slags slalomåkning 
innan de har bestämt sig. Asnor? -
Ja, mellan två hötappar. 

I sammanhanget erinrar man sig 
den gamla vitsen som Engström p;\ 
sin tid nedtecknade. Om den brede 
trygge kandidaten och överliggaren 
från Lund som reste tåg mellan uni
versitetsstaden och (Savoy) i Malmö. 

/När konduktören passerade i korri
l doren frågade den punschrusiga 
, hj ärnatleten: 
1 - Säg, mig, konduktören, hur lång 
tid tar det att åka Malm().....Lund? 



Minnesstund over 
farfars farfars naor 

sin farfars 
Gärdslöv l 

Under altaret i Gärdslövs kyrka 
på söderslätt finns sedan 1600-
talet ett gravkor, som tillhör Näs
byhalms slott. Där har i många 
århundrade förvarats stoffen efter 
några härskare på Näsbyholm. 
Sedan början av 1900-talet har 
dock gravkoret varit igenbommat 
och inga nyfikna församlingsbor 
har kunnat gå de branta trappste
gen ned i koret för aH titta på 
de fem kistorna. När man låste 
igen om koret murades också 
samtliga ventiler igen, varför man 
för ett tiotal år sedan upptäckte 
att kistorna förmultna,! av syrebrist. 
En kostsam restaurering vidtogs 

och på lördagen kunde man hålla 
en första minnesgudstjänst med an
ledning av det slutförda arbetet. Vid 
minnesgudstjänsten var Näsbyholms 
nuvarande fideikommissarie, friherre 
Dick Blixen-Finecke med familj 
samt greve Corfitz Beck-Friis på 
Börringekloster närvarande. 

KRANSNEDLÄGGNING 

Friherre Blixen-Finecke lade ned 
en krans på sin farfars farfars farfars 
mors kista, friherrinnan Margareta 

j Catarina von Finecke, död 1781. Där 
finns också stoften efter tidigare för
fäder, fru Margareta Beck, död 1769, 
som var dotter till danske kunglige 
räntemästaren och befallningsman· 
nen Sivert Beck och Elisabet Bille. 

Greve Beck-Friis nedlade en krans 
från familjen Beck-Friis som också 
har anor från denna släkt. Kom
minister Nils Sjöstrand, Börringe för
rättade altarandakt och talade för 
församlingen inför en fullsatt kyrka. 
Efter högtiden i kyrkan var samtliga 
inbjudna till familjen Blixen-Finecke 
på Näsbyholms slott. 

Unge friherre Dick Blixen-Finecke och hans moder comte.ss Manon of 
Lovelace nedlägger kransen från sin fan'lilj i Gärdslövs kyrkas gravkor. 



''En skugga" av Hjalmar Bergman 
på Skurups elevförbundsfest 

Av RO,LF JOHNZON 

År det riktigt att förakta sitt sämre jag? År det lämpligt att en ung 

vacker flicka gifter sig med en gammal man bara för att han har 

pengar? Lämnar en skugga spår? Dessa frågor kunde man stäila sig 

efter att ha sett Protens från Lund spela upp Hjalmar Bergmans "En 

skugga" i Arenateatern på Slmrups Lantbrultsskola under lördags

kvällen. 

Det var eleverna och medlemmar
na i Skurups Lantbruksskolas elev
förbund som höll årsmöte och bjudit 
in en grupp studenter från Lund för 
ett gästframträdande. Regissören Ulf 
Gran, lärare på universitetet i Lund, 
bördig från Norrland, dä han idkade 
teaterliv, har lyckats tolka Hjalmar 
Bergmans pjäs "En skugga" på ett 
utmärkt och fängslande sätt. Publi
ken sitter i en ring runt scenen och 
kan på nära håll dels studera de 
skickliga skådespelarna, men också 
se hur en stor del av de andra intres
serade reagerar i de olika scenerna. 

INTRIGEN 

Vera, den unga flickan, som skall 
j gifta sig med en gammal puckelryg
gig man, spelas av Birgitta önnerfält. 
Den gamle mannen, herr Adalberth, 
spelas av Stig Lennart Johansson och 
Veras älskare, Erik som blir mördad 
för sin kärleks och ärlighets skull, 
spelas av hennes make Rolf önner
fält. Dessa tre, tillsammans med re
gissören Ulf Gran är samtliga bördi
ga från Norrland och har spelat sam
man sedan mycket länge. 

di! Mårtensson som gör en utmärkt 
tolkning av en gammal herrslmps
dam, Eriks skugga Ragnar Lyth från 
Göteborg, som gestaltar en ödmjuk 
livsledsagare till Erik, men som när 
han får veta att Erik tänker lämna 
honom i ren förtvivlan mördar sin 
husbonde samt några tärnor (Kim 
Frygner, GötebC!lrg, Monica Kjellan
der, Malmö, Kajsa Boräng, Väster
vik, och Ingrid Holm, Göteborg, och 
marskalkar, Stefan Linden, Karl Le
vander och Goy Persson. 

Både före och efter föreställningen 
gav regissören publiken en redogö
relse över hur man tolkat Hjalmar 
Bergman och publiken uttryckte ef
ter föreställningen sin stora beund
ran för den ovanliga formen av tea
ter. 

Elevförbundets ordförande Alrik 
Jönsson, Veberöd, tackade ensemb
len för deras framträdande. Vid års
mötesförhandlingarna med elevför-

bundet, som leddes av hr Jönsson, 

omvaldes samtliga på sina poster och 

av verksamhetsberättelsen framgick 

att medlemsantalet under året ökat 

med 60. Kvällen avslutades med mid-

AKTöRERNA dag och ~ättare underhållning för de 

Andra aktörer ärVeras moder, Bo- cirka 150 deltagarna. 

Elevförbundels ordförande Alrik Jönsson, Veberöd och Erik Magnusson, 

Everlöv bekantar sig med skåde.spelarna Kajsa Boräng, Västervik och 

Kim Frygner, Göteborg. 

YSTADS ALLEHANDA månd 

Minnesgudstjänst L Gärdslöv 

efter · gravkorsrestaureringen 
En minnesgudstjänst hölls på lör

dagen i Gärdslövs kyrka med anled

'ning av den slutförda restaureringen 

av gravkoret där. Det blev en välbe

sökt högtidlighet under vilken kom

minister Nils Sjöstrand höll minnes

tal och förrättade altarandakt 

Han framförde också församlingens 
tack för den pietetsfullt utförda re
staureringen som bekostats av fa
miljen Blixen-Finecke på Näsbyholm. 
I gravkoret vilar fem innehavare av 
Näsbyholms gods från 1600-1700-ta-

len tillhörande slälrterna Beck och 
Finecke. 

Efter andaktsstunden nedlade nu
varande fideikommissarien på Näsby
holm, friherre Dick von Blixen-Fi
necke, en krans till förfädernas min
ne. Kransar nedlades även av greve 
Corfitz Beck-Frils Börringekloster 
som talade på familjen Beck-Friis 
vägnar samt av komminister Nils 
Sjöstrand som talade på Gärdslövs 
församlings vägnar. 

Efter högtiden i kyrkan inbjöds 
samtliga kyrkobesökare till kaffe på 
Näsbyholms slott. 

Friherre Diol' von Blixen-Fineoke nedlägger en krana till minnet 

av dem av förfäderna som vilq,r i Gärdslöv& kyrka& gravkor. 



Elevförbundsfest 1 Skurup 

Ett par söta tärnor i "En skugga", Cajsa Boräng och Kim Frygner, Lund, 

får hjälp av Erik Magnusson, Everlöv, och elevförbundsordf Alrik Jöns

son, östarp, med nedpackningen av rekvisitan. 

Skurups lantbruksskolas elevför- rup. Till revisorer omvaldes lant

hund som har närmare tusen med- brukarna Erik Esbjörnsson, Folkes

lemmar, bland dem elever ända från torp, Ystad, och Harry Olsson, Elle-

1911-1912, hade under lördagen sitt sta. Efter förhandlingarna framför

årsmöte med efterföljande årsfest. de studentteatersällskapet Proteus 

Till förbundsordförande omvaldes från Lund Hjalmar Bergmans 

lantbrukare Alrik Jönsson, Östarp. "Skuggan". De 150-talet deltagarna J 

I styrelsen omvaldes även. försöks-, i årsfesten samlades därefter till 

assisterut Ernst Nilsson, Öremölla, middag i matsalen innan samvaron 

och agronom Albin Jönsson, Sku- slöt med dans. 

Restaurerat gravkor 

I Gärdslövs kyrka hölls i lördags 
en enkel minnesgudstjänst med an
ledning av den slutförda restaure
ringen av gravkoret. Komminister 
Nils Sjöstrand höll minnestal och för
rättade altarandakt. Han framförde 
också församlingens tack för den pie
tetsfullt utförda restaureringen, som 
bekostats av familjen Blixen Fineeke 

på Niisbyhohn. I gravkoret vilar fem 
innehavare av Näsbyholms gods från 
1600-1700 talen tillbörande släkterna 
Beck och von Finecke. 

På bilden ses nuvarande fideikom-

missarien på Näsbyholm, friherre 

Dick von Blixen Fineeke nedlägga 

en krans till minnet av sina förfäder. 



Europas största skördetröska 
visas _på _ut§t~l~nip_g i . Sliurup. 
. . 

Dir. Jarl Ralston studerar Europas slörsta skördetröska tillsammans med 

S-åriga Christina Andersson från Kyrkheddinge. Christina sitler själv på 

en lrädgårdstraktor. 

Söderslätts Traktor AB i Skurup har fått hem en raritet bland 

lantbruksmaskiner. Det är Europas största skördetröska, en John 

Deere 730, som nu visas i utställningshallarna på Skurups industri

område. Direktör J a r l R a I s t o n berättar för SkD att tröskan finns 

att få med en skärvidd upp till 22 fot. 

Den har en cylinder på 1300 milli- dratrneter, Tanken rymmer 2.100-

' meter, en cylinderdiameter på 610 3.100 kilo och tröskan drives med en 

millimeter med 8 slagor. Sållen är 105 hk · Perkin dieselmotor. Däcken 

enorma. Tillsammans är de på 3,62 fram är 15-30 och bak 7,50X20. Man 

kvadratmeter, och halmskakarna är häpnar över den stora bredd som är 

fem till antalet med lika många steg. mellan hjulen,' då tröskan endast är 

Ytan på halmskakarna är 4,72 kva- 2.98 meter bred. 

G. Olssons flyttar idag 
Öppnar ny butik i morgon 

, Kc;~nsul~nt Kjell Knutsson från SSLF ·och köpman Gösta Olsson i den nya 

,.f'• självbetjäningsbutiken på Svaneholmsvägen i Skurup. 

Gösta Olssons livs på Svane- ,. ,Antalet hyllmeter är 180. Därtill 

') hohnsvägen flyttar 1 dag några kommer en ny st~r ~~disk på. 4 me
ter, 5 meter kyldisk for meJeriVaror. 

kvarter längre söderut. Anledning- Ett betydligt större sortiment kött-

en är att den nya lokalen, Kon- · varor än tidigare skall levereras från 

f d · ff" · h.. t Sean 
sums · · specen~ ar 1 ~rne av På· öppningsdagen bjuder man på 

~.undelsgatan, erbJuder storre af- kaffe och lemonad, och konsulent 

farsyta och luftigare lokaler. Kjell Knutsson från SSLF som varit 

Gösta Olsson och hans maka Olga ansvarig för inredning och flyttning, 

har i 18 år bedrivit handel på Sva- medverkar under dagen för att hjälpa 

neholmsvägen. Nu vill man genom kunderna hitta. 
flyttningen erbjuda inte bara bättre I dag ~tänger Gösta O~on den 

service - affären blir en självbetjä- gamla butiken kl. 13.00 och 1 morgon 

ningsbutik, - utan också ett betyd- kl. 10.00 slår han upp portarna i nya 

ligt större sortimen t. lokalen. · 



Gösta Olssons 
i nya lokaler 

Konsul.ent KjelLKnutsson och 

köpman Gösta O!sson. 

En välkänd Skurupsaffär flyttar i 
morgon. Det är Gösta Olssons Livs 
som i morgon, onsdag, kl 10 öppnar 
sina nya lokaler i hörnet av Svane
houmsvägen-Rundelsgatan (f d Kon
sums speceriaffär). Gösta Olsson som 
kom' till Skurup från Alstad för 1S 
år sedan skall sköta den nya butiken 
tillsammans med makan Olga. Det 
blir självbetjäning med en kassa. Sor• 
timentet blir betydligt större inte 
minst på köttsidan där kött- och 
mejeriprodukter får en fem metera 
kyldisk. Butiken innehåller 180 hyll· 
meter och en fyra meters frysdisk 
med 33 minusgrader. Den gamla bu
tiken stängs i dag kl 13. För flytt
ningen och den nya butikens inred
ning har konsulent Kjell Knutsson, 
SSLF, ansvarat. 

Försvårar öppningsprogrammet 1 
Skurups chans till serieseger? 

Skurups AlF, som i fjor ledde 
division IV efter 10 omgångar men 
sen kraschade på ett alltför kom
primerat program - sju matcher på 
tretton dagar - har ett ännu bätt
re lag i år, men ändå vågar lag
ledaren Per Olsson inte tro på mer 
än en mittplacering. Han motiverar 
det närmast med Skurups mycket 
svåra inledningsprogram med bor
tamatcher mot ett par av topplagen 
TFF och Simrishamn. Skurups se
riesegerchanser skulle således den 
här gången helt bero på hur man 
står 1·ycken i en hårda upptakten. 
- Jag tror att det blir TFF, Flagg 

och Simrishamn, som kommer att 
slåss om guldet. Av träningsresulta
ten att döma verkar TFF att vara 
minst lika bra som i fjor. Flagg har 
engagerat den från betydligt större 
sammanhang välkände "demonträna
naren" Frank Soo och Simrishamn 
har med John Söderberg från Skil
linge kapat åt sig Österlens kanske 
främste målvakt. 

- Vi börjar med bortamatch mot 
TFF, möter sen hemma fjorårets di
vision III-lag Ystads IF, sen starka 
hemmalaget Klagshamn borta, däref
ter Gärsnäs hemma och Simrishamn 
borta. Senare under våren har vi 
bl a Allians borta. 

- Mer än två poäng sammanlagt 
till Skurup efter de tre första mat
cherna, vi förlorar alla gånger mol 
TFF, vågar jag inte tro på och där
med är vi litet på efterkälken redan 
från början, tippar Per Olsson. 
- Öppningsprogrammet kunde såle
des varit lättare för vår del med tur 
i lottningen. A andra sidan måste vi 
förr eller senare möta kanonerna 
också, så varför inte förr? 

STOD INTE RYCKEN 

Trots att målspottande centern Gö
te Jönsson var justerad hela året 
ledde Skm·up som sagt serien efter 
10 omgångar i fjor. Men sen stod 

Sk.uru.ps nye spelande tränare Leif Svensson, f d IFK Tre!!eborg, IFK 

Malmö och HässlehoLms IF, skivstångstriinar med skurupslagets brödra

trio. I främre raden Leif Svensson (t v) och Sven J öns son, i bakre Svens 

bröder, tviningarna O!!e och Göte. 
pojkarna inte rycken för sju matcher,,----------------------------------" 
på 13 dagar; cupmatcher, uppskjutna 
seriematcher och seriematcher enligt 
spelprogrammet Man förlorade båda 
matcherna mot Allians och mot Flagg 
borta. Därmed var Skurup borta ur 
toppbilden. Limhamn tog serien med 
samma antal poäng som TFF, 34. 
Skl.lrup slutade trea med 29 poäng. 

FöRVÄRV FRAN 
SKIVARP ETT ARSFALL 

I år är Göte Jönsson fit for fight 
igen. Från IFK Trelleborg har Sku
rup fått spelande tränaren, Leif 
Svensson, tidigare back också i IFK 
Malmö och Hässleholms IF. I Skurup 
blir han stopper. Från Södra Sand
by kommer 27-årige vy. Raimo Zerge 
som har fått jobb på försäkrings
kassan i Skurup. I bordtennis hör 
han till Skånes tio bästa spelare så 
det är inte bara fotbollen i Skurup 
som får glädje av honom. 

Både Svensson och Zerge är spel
klara inför seriestarten. Däremot har 
det tredje nyförvärvet, 19-årige hal
van eller innern Eskil Hansson från 
Skivarp, blivit ett ettårsfalL Ende 
spelaren Skm·up har förlorat från i 
fjor är vi Robin Andersson, som har 
flyttat till Karbhor<'. 

SöTTEPELARN A 

Stöt{epelare i Skm·up lär i år bli 
utöver cb Leif Svensson tvillingbrö
derna Olle och Göte Jönsson, Olle i 
målet, Göte på centern, deras bror 
Sven på hi, backarna Rune Karls
son och Bo Hjalmarsson samt halvan 
Krister Andersson. Skurup har såle
des den uppenbara fördelen att stöt
tepelarna är tämligen jämnt förde
lad på försvar och anfall. Det kan 
komma att bli tungan på vågen i 
de viktiga inledningsmatcherna, den 
farliga kedjan skall inte över hövan 
behöva trötta ut sig med understöd 
åt försvaret. 

IDEL FöRLUSTER 
MEN SVART MOTS'fAND 

Lördagsmatchen hemma mot Lim
hamn oräknad har Skurup förlorat 
alla sina träningsmatcher hittills i 
vår. Motståndet har dock varit svårt 
och ingen förlust har varit större 
än uddamålet om man undantar 1-5 
i Eslöv, där matchen gick i elljus, 
ovant och irriterande för skurupsspe
larna. 

Träningsresultaten: IFK Y stad b 
2-3 IFK Ystad i Skurup 1-2, Torne
lilla' b 0-1, Kävlinge h 3-4, Eslövs 
IK borta 1-5. Resterande tränings
matcher: Sjöbo, Eslövs AI och Har
lösa, alla bortamatcher. 

Sen börjar serien - då får Sku
rup de två första matcherna undva
ra kedjans all roundspelare Rune 
Olsson som är på utlandsresa. 

Bö•a 



Onsdagen den 22 mars 1967 -
Ogräsbekämpning diskuterad 
vid. lantbr·uksträff Skurup 

Tennis kl uh ben 
i Skurup har 
ändrat namn 
Skurup-Beddinge Tennisklubb har 

återtagit sitt ursprungliga namn och 
heter nu å ter bara Skurups tennis
klubb. Namnändringen aktualiserades 
då idrottsnämnden i Skurup ifråga
satte k lubbens rätt ' till kommunalt 
bidrag eftersom Beddinge numera hör 
till Trelleborg, och klubbades vid 
årsmötet sedan en del röster förgäves 
höjts för bibehållandel av det gamla 
dubbelnamnet. 

Tidig bekämpning av ogräs är vik
tig om den skall ge ökad skörd. 
gäller nämligen att få bort 

ämnen, sade statsagl'Onom B i r g e ·r 
G r a n s t r ö m från Lantbrukssko
lan i Uppsala vid ett 
möte på Skurups Lantbruksskola på 
tisdagen. 

Det var Vemmen!högs Lant bruks
klubb och J ordberga Sockerbruk som 
inbjudit bygdens lantbrukai"e t ill a tt 
höra agronom Granström tala om 
ogräsbekämpning. 

I höstJgäden kan man sprv ta tidigt 
även om det ä.r k aJilt, verkan på ogrä
set kan bli sämre, men skörden blir 
större. Hög luftfuk tighet gynnar be
kämpn:ingen. Mot k vickrot kan man 
använda TCA i samband m ed olje
växter, fodermärgkål och betor, och 
i havre kan man använda amri.trol. 
I raps och ryps kan t iclor= an'V'än
das men då m ås te efter verkan p·å 
ärtor, bönor och potatis beaktas. Ke
misft bekämpning i socl~erbetor och 
potatis är nu allmän. En bättre ver
kan på ogräs än av hHtiil:s använda 
medel är dock h är önskväTd, sade 
statsagronom Grenström bl.a. i sitt 
antförande . 

Fr. v. o rd f. Karl O . Ha nsson , Klag sto rp, sta lsag ronom Birger G ra nström 
o ch disp. Per Schmidt, Jord be rga. 

• Västervt 
\ ' 

s 

Ordföranden, Jerker Nyberg, kons
taterade at t det varit ett framgångs
rikt år med stor tävlingsverksamhet 
och livlig aktivitet på juniorfronten. 
Klubben kan också glädja sig åt en 
ypperlig återväxt som man vå rdar sig , 

väl om 'l Tennisklubben i Skurup har under 
det gångna året varit representerad 
i fem serier . av vilka två ännu inte l 
avslutats . Till de individuella fram 
_gångarna hör Ann-Chrislin Wickmans l 
bronsplats i junior -SM. Hon nådde 
samma placering i junior-DM, där 
Tommy Ljunggren belade tredjeplat
serna i såväl single som double. Han 
tog där till hem skol-DM. 

Till de stora tävlingsarrangemang
en hörde som vanligt Beddingespelen , 
där Skurupsspelarna höll sig väl 
framme liksom i juniorernas Bed
dingespeL 

Tennisklubben har 82 medlemmar 
0ch har under året ökat med inte 

l mindre än 27. Arsmötet beslöt höja 
nt0dlPmsaq<iftema till 15 för senio-

1 rer ocl 10 för juniorer. Passiva med-
lemrna•· b .. telar som ti<ligare en fem. -~ 
ma om året. 

styrelsen fick följande sammlmsätt
ning: J erker Nyber~. ordförande, Su-~1 

ne Thulin vice ordforande, Sven-Ake 
Ljunggren sekreterare, Bengt Persson 

.. Rune Olsson, Karin Kullen-

Västerviksflickan ... 
(Forts. trd.n första stdan) 

Tyskland med bl. a. gästspel i 
Hamburg. 

En skugga av Hja lmar Berg
man är egentligen skriven för 
en ordinär scen, men t eater
gruppen Proteus har l a n ser a t 

-~ n å gonting nytt i la ndet. R edan 
för n ågra är sedan började man 

· , spela aren a t eat er, d. v. s. man 

1 
spela r mitt på golvet med p u
bliken runt omkring sig i en 

l ring . Kontakten mellan artister 
Tisdagen den 21 ~ och publik blir b etydligt b ä ttre, 

f~::@~:4:r~g~4=•:D~:e-~n~---~-~~~~-------~-~~------~-----~~ m~dctfu~ru~örrekrnv~ 
rörlig h et och mimik, om ta lar 
K~sa. D et ska ll bli intressant 
a tt följ a Kajsa Borängs vida re 
öden inom teatervärlden, även 
om hon med bestämdhet fram
häller att det rör sig om en hob-

, 

-T i • ntngen 
mars 1967 . f~ösnum1 

byverltsamhet. 
Frän Lund meddelas ockcJ. att 

en annan västerviksstudent 
Lars-Erik Lundberg ägna r sin 
fritid åt teater. Han -spelar just 
nu huvudrollen i den ''moderna 
pjäsen "Den store äl~l<aren" 

som säkert kommer att väcka 
intresse längt utanför student-
kretsar. 

Rolf J. 





Basta 
för 

o varen l 

( 

höstvete 

· gemensamt för ::;~~~g 
olje-

samtliga grödor ~~:::;ka 
vallar 

är att de i vår 

skall kvävegödslas. Kvävegödsel- ' 

medlet framför andra då det gäller r 

övergödsling är alltjämt Kalksal

peter. Den är lättlöslig, snabbver- ' 

kand e och effektiv I 

gödsla med ledning 
av försöksresultaten 

Ta i tid hem Ditt behov av 
l 

KALKSALPETER J 

NORGE 
NORSK~HYDRD 



Samarbetet blir Österlens räddning 
försäkrar kommunalveteran i Skurup 
För stunden ser han i sin dagliga gärning 
världen 'lite grann från ovan' som Edvard 
Persson sjöng, är med om att bygga upp 
SLC:s 63 meter höga jättesilo i Östra 
Klagstorp. I detta kan man lägga litet 

symbolik, om man så vill, när man tänker 
på att denne socialdemokratiske kommu
nalman i Skurup har fått uppleva välfärds
samhällets framväxt. För 35-40 år sedan 
fick han nämligen närmast betrakta till-

varon ur ett grodperspektiv. Det var när 
han i sin ungdom och efter sina uppväxtår 
i sin barndoms Högesta lämnade en ut
bildning som byggnadssnickare därför att 
det var omöjligt att få arbete. I stället fick han ta värvning vid som en detta decenniets kommunaldåvarande Skånska Dragonerna i man i Skurup har varit att stimulera Y stad, där han stannade tre år och :n dustrilokaliseringen till Skurup. I utbildade sig till hovslagare vid re- denna egenskap tillhör han tre skilgementets speciella hovslagarskola. da organ: industrinämnden, Skurups När han hade lämnat det militära Industrifastigheter AB och Skur.ups tjänade han fem år som hovslagare Industrifastigheter AB. på Vassmåsa gård. 

Det handlar om en av veteranerna 
inom det kommunala livet i Skurup, Enade vi stå ... 
r~_semontören Edvin Ahrling, som på Om Edvin Ahrling som nybliven ~Jalva Påskafto_n fyller .. 60 år. _Hans Skurupsbo för andra gången var en mtresse for politiska sporsmål faddes "byatänkare" som satsade helhjärtat nä;mast . av upplevelserna un~er på att Skurup skulle ha allt och ~nsåren 1 slutet av 20-talet och bor- naboarna inget, har han under senal<Ul av 3~-ta,let. Fem år var han ord- re år svängt om i medvetandet om f?rande 1 ~ovde arbetarekommun och att nuläget kräver en gemensam anh~a lång tid ~ade ~an samm_a befatt- strängning för att österi-en skall nmg under sm forsta penod som kunna räddas att enade vi stå sönd-Skurupsbo, 1937-1948. Då var han rade vi falla. ' ' också ledamot i ~ommu)J.alnämnde11. _ Låt industrierna lokalisera sig Han var ~å SJ u ar anstalld på Bro- där de anser det lämpligast, huvudderna Andersson. saken är att de ger arbetsmöjligbe-Efter _några ~r _med . bl a egen ter åt alla i regionen, deklarerar han. sm.edJa 1 Eket v1d OrkellJunga, åter- Det är också ett grunddrag i Ahr-vand~ han till ~kurup 1961. Sed~_n lings handlande som kommunalman EDVIN AHRLING 1~53 ar han anstalld som resemonto~ att vad som var giltigt i går är för- 60 år på påskafton - är ingen ':''d Karmas kr_anmaskmer .och har l iegat i dag. Vi får inte förfalla till .. , .. , a en sysslan vant med om manga stor- vad man brukar kalla för 30-tals- van av byatankandet . ra byggjobb över hela södra Sverige. tänkande när det nu gäller att ta · . . 

nya krafttag för att trygga den fulla l det ~y hg en tillsatta arbetsutskottet Lokaliserin skämpe sysselsättningen. .. var g~ve~. .. .. . g Helt är han därför vunnen for det ....,. Regwnen som helhet ar maktig Genast efter återkomsten till Sku- på socialdemokratiskt initiativ etab- at~ skapa arbetstillfällen _där det enrup gjorde han come back i dtt kom-lierade samgåendet ~~lian O~erl.~ns l skilda ~ommun?locket m te skulle munala tillhör kommunalnämnden fem kommunblock for att forsoka orka. V1 skall mte konkurrera om sedan 1961 och kommunalfullmäktige lösa de för östra Skånt specieilla industrierna och arbetstillfällena sedan året efter. Hans stora intresse problemen. Att han skulle åka in i utan samsas om dom. Eller omvänt: -- ""- ..... ~-

vill en stor industri etablera sig på 
Österlen behöver den mer folk än 
vad ett litet hörn kan skaffa fram. 
Och vad full sysselsättning betyder 
särskilt för Österlen förstår man med 
den prognosen för ögonen att i fram
tiden varje hundratal människor 
måste försörjas av de 23. 

Oavsett om Skurup får fler indust
rier av betydenhet eller inte tror 
Edvin Ahrling på sin köping. Skurup 
är en trivsam köping. Det är det 
ena. Den ligger nära både Malmö, 
Ystad och Trelleborg. Det är det 
andra. Sammantaget innebär det att Vän av flygfältet folk gärna bor kvar i Skurup fast de 
-arbetar i städerna. Det är bevisat se-1!/,d~n :'Jlrling ~T o_ckså ':'~n av ett dan många år tillbaka. För stunden .,f~gfält 1 _Ho!J;leJa, mte _for att en finns det cirka 300 pendlare som bor såd~ anJaggnmg med sma många i Skurup men arbetar i vad som räkspec!alarbetare k~ske skulle ge så nas till Malmö-Lundregionen. många yna arbetstillfallen åt bygdens När vi sist talar om aktuella komnuvarande befolkning fast mera för munala spörsmål är Ahrlings främsta att många av de flygfältsanställda .. k ål f' skulle kunna tänkas slå sig ned i ans em or dagen att ett nytt kom-~ Skurupsområdet med dess behagliga munalhus med det snaraste förverk-avstånd från flygbullret. ligas. l -- ---- -- - - - ---



~MOR och BARN~ 

Fru GERD OLSSON, Grönhult, Rydsgård, med tvillingarna LISBETH 

och !RENE, 3 Ar. (Foto: Sernerl, Skurup) 
~MOR och BARN~ 

Fru GUN JöNSSON, Skurup, med dottern LENA, 4 år. 

(Foto: Sernert, Skurup) 



5-klåssare häst i Skurup 
vann fyra guld och två silver 

Per Andersson l klass 5 a l Sku 
rups grundskola visade framfötter
na vid årets Kul-i-fem~tävlingar. 
Han vann inte mindre än 4 ollka 
grenar, lrom tvåa i två grenar och 
belade en tredjeplats. För denna 
fina prestation kunde han vid sko
lans påsltbal mottaga en mängd oli
ka medaljer och Skurups sparbanlts 
hederspris för bästa prestationen. 
Sammanlagt kom han upp l 24 po
äng. Klassegern gick till de dukti
ga ungdomarna l klass 5 a som 
samlade ib.op 96 poäng varav alltså 
Per ensam bidrog med 24. 
De bästa resultaten individuellt 

under idrottsveckan i Skurup blev 
följande : 

RESULTAT 
Klassegrare högstadiet : Klass 8 b, 

76 poäng. · 
Klassegrare mellanstadiet: Klass 

5 a , 96 poäng. . 
Klassegrare lågstadiet: Klass '3 b, 23 

poäng. 
Bästa poängplockare var således 

Per Andersson i klass 5 a på 24 po
äng före Bertil Mårtensson klass 7 a 
som fick 19 poäng. Sedan följde Kent 
Lindahl 6 b med 17 poäng, Göran 
Mårtensson 6 a med 15 poäng och 
Kenneth Hötzel 7 d och Olle Sand· 
ström 5 a med 15 poäng. Bland flic-

Duktige Per Andersson omringad av sina svåraste konkurrenler Göran 
Mårtensson och Kent Lindahl. Sillande de duktigaste ffickorn!l Anelle 

Romner och Jill Vifo t. 

korna var Eva Persson i klass 8 b 
bäst med 12 poäng före Jill Vifot 5 a, 
Liselotte Johansson 5 a, Anette Rom-

ner 4 a och Susanne Johansson 4 a 
på 11 poäng vardera. 

Per Andersson vann sin klass i 
följande grenar: gymnastik, tennis, 
badminton och höjdhopp. Tvåa kom 
han i bågskytte och bordtennis och 
bronsplaketten erhöll han i längd 
utan ansats. 

Arrangörerna tackade vid festlighe
terna de klubbar som sltänkt priser 
till tävlingarna. Särskilt Skurups 
Sparbank som under många år väl
villigt ställt spargrisar och sparbös
sor till förfogande fick ett särskilt 
tack. Man riktade ocltså ett särskilt 
tack till alla frivilliga krafter som 
hjälpt till att genomföra årets sport
vecka. De båda tävlingsledarna Sven 
Persson och Knut Andersson tacka
des av föräldraföreningen genom 
dess ordf. Janne Johansson och er
höll var sin minnessak. 



Skurupsaffär byter ägare 

l De nya innehavarna Stig o<:h ~irna Driva diskuterar prissättningen av 

l 
sma varor. 

Affärslivet i Skurup genomgår en Kapten östen Lindelöw har alltså 
' ständig förändring. Sedan ett halvår slutat upp med sin affärsrörelse och 
tillbaka har affärerna flyttat in, bytt de unga innehavarna håller som bäst 

!
lokaler och innehavare. Den senaste på att modernisera i affären. Man 
är Lindelöws pappershandel på kommer att utöka sortimentet på 

l 
Kyrkogatan som nu övertagits av Stlg kontorsartiklar och presentartiklar, 
och Birna Driva. bland annat kommer att inrättas en 
l Stig Driva är född bleking men har speciell avdelning för leksaker, vilket 
under flera år arbetat inom service- saknas i köpingen. Tobak och snask 
branschen i Stockholm och hans fru fortsätter man med, medan fotoavdel- ,' 
Birna är född isländska men har vis- ningen så gott som försvinner all
tats i Sverige under några år nu och deles. 
talar riktigt bra svenska. Det gamla kontoret skall flyttas 

undan och bereda plats för större af- 1 

färslokaler, och innehavarna kommer 
att försöka anordna så stor självbe
tjäning som möjligt. Nytt från P7 

* Utnämning och förordnande. Till 
överstelöjtnant i samt tillförord
nande såoom överstelöjtnant (lång
tidsvikariaJt) vid pansartrupperna in
till l april 1968 för majoren vid pan-

CKF-are i Slimmlnge beser 
Föreningsvaror AB. 

Sl.immingJe CKF-avd. har hållit 

~---MOR och BARN .... ----.............. .....~ 

Fru GUN CLAUSSON, Dalby, med sonen MIKAEL, 1 ar. 

(Foto: Sernert, Skurup.) 
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Avlägsen Ola Hansson~släkting 
Rastgårdens unge brukare av i dag 

- Av BÖRJE GLIMMEBY -

Strängt taget är det nu 55 år sedan Ola Hanssons fädernehem Rust

gArden i Hönsinge gick ur hans gamla rusthållarsläkt efter att ha till

hört denna under ett ,par hundra år, men sedan 1963 är gårdens herre 

en ung man som faktiskt är en släkting, om än avlägsen, till både Ola 

Hansson och den berömda författarinnan från Alstad, Victoria Bene-

dictsson. Den unge mannen är 27 -årige lantbl'Ukaren Lars-Erik Lars

son, son till lantbrukaren Anton Larsson på Pålsro i Stora Bedinge, 

och som intresserad ryttare har La1·s-Erik också återupplivat gårdens 

gainla traditioner med hästhållning. Kustgården bär ju sitt namn efter 

skyldigheten på sin tid att tjäna som rusthållargård, bonden på stället 

skulle hålla häst åt ortens kronorytta1·e. 

Det notervärda är dock att det inte 
är genom sin egen släkt som Lars
Erik Larsson har kommit att bli 
Rustgårdens brukare utan genom 
inakan Kerstin, vars mor. fru Gun
hild köpte 70-tunnlandshemmanet 
1944 av Harald Fäldt från Domme, 
Alstad, och brukade det till 1959. 
Under fyra år var sedan Rustgården 
utarrenderad till Sven Otto Olsson 
som här höll maskinstation innan 
han efter fadern Otto Olssons bort
gång tog vid som chef på Rammen
högs växtförädling. 

gäld finns det 75 svin. Rustgårdens l "ALLT AR DöTT, !farande beskedet att gården är för-
växtföljd är korn, raps, höstvete och BEGRAVET" knippad med den litteräre heroen. 
sockerbetor med jämn fördelning. Allt t d f t'd ' , Alldeles upp till vägen står den min-

Två avelshästar håller Lars-Erik .. anna .. av e yra 1 t g ar e n essten som avtäcktes 1962 av Anders 
Larsson för även om han inte längre halmtackta langorna brann ned ttll Österling och hade bekostats av 
har tid att hålla sig i form till grunden vtd en ~aJ brand. 1888 som Wemmenhögs hembygds- och forn
stjärnryttare i Sydslättens ryttarföre- borJade 1 bysmedJan och 1 den or- minnesförming. Marken skänktes av 
ning tjänstgör han fortfarande som kanl!kpande stormen spred Sl~ bli gårdens nuvarande ägare, fru Gun
instruktör i föreningen vars åter- Rustgarden.. Ola .~ansson s~.lldrar hild Göransson, mot att hembygds
upplivande i mitten av 50- talet f ö branden l sm bok Rustgården ' som läreningen underhåller stenen. Nu 
var en insats av bl a fadern Anton kom ut 1910. Sorgen over olyckan ut- skall stenen inhägnas genom ma
Larsson. t.ryck~r han med ()rde~: "Min går~ karna Larssons försorg, och minnes

UNDANTAGSRUM 

FYRA TRAKTORER Ett par bränder, 1888 och 1922, gör 

Makarna Larsson härskar över att dagens Rustgården minner royc
närmare 140 tunnland, för utöver l<et litet om Ola Hanssons uppväxt
Rustgården arrenderar de den lika år. Han var som bekant född 1860 
stora egendomen Knutsbo i Anders- och levde större delen som vuxen i 
löv. De har rustat upp Rustgårdens utlandet. Kvar från hans barndoms
mangårdsbyggnad till en toppmodern år finns bara den västra längans 
bostad, ändrat om den västra ekono- sydligaste del med sina brandskada
mibyggnaden till garage och maskin- de timmerstockar och hårda, kom
hall - för fyra traktorer och två pakta klineväggar. Här inne ligger 
skördetröskor är kärnan i en mäk- ett par undantagsrum där Ola Hans
tig maskinpark - lagt in svinstall, son en tid bodde tillsammans med 
häststall och sädestork i den östra. l sin moder. Dessa rum lånas numera 
Gå'rden drivs kreaturslöst men i gen- ut till tillfälligt anställt folk. 

ar br~nd, och allt ar dott, begrav~t. märket får en prydlig infattning. På 
Rustgarden 1 dess nya skepnad fick stenen med Ola Hanssons bröstbild i 
Ola Hansson aldrig några känslor relief står det kort och gott "Ola 
för, annars hade han måhända åter- ansson Rustgårdens diktare" och 
vänt dit oftare. mer bP.hövs inte. 

De fyra gamla längorna ersattes 
med tre >å a U gårdsplanen blev öp
pen mot nuvarande Malmö-Ystad
vägen. Två från 1890-talet är kvar 
men den tredje, den östra längan, ny
uppförd'!s efter en brand 1922. 

1\'IINNESSTENEN 
INHÄGNAS 

Om ett litet hörn av den ena man
gårdsbyggnaden är det enda som 
finns kvar från Ola Hanssons ung
domsår undgår ändå ingen förbi-

YNGST AV A'ITA SYSKON 

Rustgården gick ur .Ola Hansson
släktens händer år 1912 efter att ha 
tillhört släkten under 200 år. Den 
gamla rusthållarsläktens siste ägare 
av gården var Hans Hansson, Olas 
bror och den näst yngste av Ola kvar jrån Ola Hanssons tid. 
Hanssons sju syskon. Yngst var Ola 
själv. Hans far, Hans Hansson, var l Rustgårdens ägare efter Hans 'Fåra bäck, 1911}--1940 samt Harald 
gift två gånger, fick två barn i sitt Hansson var Nils Ho~gersson, V Vi- Fäldt, Domme, A!stad, 1941-1~.43 in~ 
första äktenskap och sex i sitt andra. restad, 1912--1914, Jons Andersson, nan gården kom 1 nuvarande ago. 



(~ 

Komminister Nils Sjöstrand med några av medlemmarna i syföreningen, fru Emmy 

Larsson, fru Ulla Sjöstrand, fru Margit Hansson samt fru Elsa Persson, beundrar den 

vackra mattan 1 

Kormatta Börringe-gåva 

Antependium åt Gärdslöv 
Påskdagens hög~ässa i Börringe kyrka ·11ev särskilt högtidlig därigenom att kyr

kan till påsk av kyrkliga syföreningen fått en synnerligen förnämlig kormatta utförd 

på Malmöhus läns hemslöjd och komponerad av textilkonstnärinnan Kerstin Mau-

ritzsson, Malmö. ' . 

Genom sin v;ackl'a fä<rgverk<m i 
gröna nyanser harmonierar kor
mattan uJtomordent1igt med det rö
da tegeJgo1vet och utgÖr' en värdig 
kompJ•ettering av k.yrkorummets 
u tsmy.ckning. 

Efter predikan framförde kom-....__ _______ ---

leholm kom efter hörna, då vi J an 
Karlsson nickade i mål efter 13 min. 
Härefter hade gästernas vh Rodney 
Nilsson ett skott i överliggaren och 
''Lill-Kick" Svensson gjorde en fin 
räddning på Trelleborgs mållinje se
dan J an Eriksson helt överspelats. 
Trelleborgs femte mål svarade Len
nar t Larsson för efter 34 min och 
fullbordade därmed sitt hattrick. 

'minister Nils Sjöstrand ett varmt 
tt.o.c:k illl syförningen, dess styreL
s-e och medlemmar för derma yt
terst värdefulla gåva. 

Grönt ylle 
Gärdslövs kyrka har wl påsk 

fått m-ottaga ett nytt antependium 
i grönt ylle, TY'get är väV't av 
Malmöhus 1äns ihernslöjd. Ett vac
kert applikation.sbroclderi i guld 
och si'Jke från ett ä1dre förslitet 
an tip.endilum har överförts till det 
nya, som bekostatts av kyrkli~a sy
:fioo·eningen. M-betet har utförts av 
fru Karin Alberg, Gärdslöv. 

Etbe<r påskdagens högmässa fram
förde konuninister Nils Sjöström 

ett varmt tack till kyrkliga syfö
reninge.n för den vackra gåvan och 
~·kitade äv,en ett tack tiLl fru Ka1'in 
Ahlberg för ett synnel'ligen väl ut
fooi: arbete. 

SVEDALA 
GRUNDSKOLA 

Åhörardagar anordnas i kommunens 
skolor tisdagen den 4 april och ons
dagen den 5, april 1967 i årskurserna 
1-9. 
Målsmän och övriga intresserade in
bjudas. 

SIWLSTYRELSEN 



Ny kormatta 1 Börringe kyrka 
Nytt antependium 1 Gärdslöv 

Komminisler Nils Sjöstrand l Börringa ses här studera den hya kor
malfan i Gustavs kyrka i Börringe tillsammans med syföreningens med
lemmar, fr. v. fru Ulla Sjöstrand, Emmy Larsson, Marg if Hansson och 

Elsa Persson. 

Påskdagens Jtögmlissa i Dörringe kyrka blev något utöver det vanliga. 
Anledningen var att den kyrkliga syföreningen till kyrkan skänkte en 
vacker kormatta tillverkad av Malmöhus .läns hemslöjd och kompo
nerad av textilkonstnärinnan fru Kerstin Mauritzsson frän Malmö. 

Genom sin vackra färgverkan i oli- verkat av Malmöhus l<äns hemslöjd 
ka .gröna nyanser harmonierar mat- och arbetet ~.ar u.~örts av .. fru Karin .. . Ahlberg i Gardslov. Det ar ett vac-tan vackert med det roda tegelgolvet kert app:LikatimlSbroderi i guld ooh 
ooh u tgör en värdi,g k<lmplettel"ing sil!ke från ett äldre förslitet antepen:
II!V kyrkans utsm\Yoknå.rug. Komminis- dium som har utförts till det nya 
ter Nils Sjöstrand tackade syför- antependiiet. :K;~m!nli.ster Sjö-. strand tackade syfQreilllll:gen och rik-
erungen dess styrelse och medlemmar tade även ett taok till fru ·Ahlberg 
för den vackra gåvan till församling- för ett vackert utfört arbete. 
ens helgedOiln. 

FöRSAMLINGENs TACK 

Kamminister Ni ls Sjöstrand fick 
även under påsken framföra försam
lingens tack till Gärdslövs kyrkli,ga 
syförenin,g. Denna sk.ä.nkte under pås
ken ett nytt BnJtependium i grönt yl
le ti'll Gärdslövs kyrka. Tyget är till-

Dörringe Vi Unga Klubb 

har haft maskeradhal Börringe 
Bygdegård dit man även inbjudit 
medlemmar från andra Skåneklub
bar. Ett 30-tal maskerade hade in-
funnit sig i de mest fan !ska ko-

Borringe föreläsningsförening 
har hållit sin sista föreläsning för 
vårterminen. Som föreläsare hade 
man domprost Oscar Rundblom, Väs
terås. Som tradition vid terminernas 
avslutande föreläsningar har man 
kaffesamkväm efter föreläsningen 
men denna gång fick kvällen inle
das med detta ty töreläsaren hade 
nämligen en föreläsning i Klagatorp 
där han talade om en resa i Indien. 
Titeln på kvällens föreläsning i Bör
ringe var "Samhälle och kyrka i 
Sovjetunionen". Han berörde här hur 
relationerna emellan diktaturstaten 
och kyrkan inte var de bästa. Kom
minister Nils Sjöstrand, frambar åhö
rarnas tack. 

Gåva till Börringe kyrka 

Lagom till påsk har kyrkan i Bör- hemslöjden och bekostat av syföre
ringe fått ytterligare en vacker pryd- ningen. Ett vackert applikationsbro
nad. Vid påskdagens högmässa togs deri i gul·d och sillte från ett äldre l 

förslitet antependium har överförts 
nämligen för första gången den nya till det nya och för detta arbete har l 
kormatta i bruk, som skänkts till fru Karin Ahlberg Gärdslöv svarat. 1 

l kyrkan -av '- kyrkliga syföreningen. Efter påskdagens· högmässor i resp. l 

l 
Mattan har kompqner~ts av textil- kyrkor ·framförde komminister Nils / 
konstnärinnan Kerstin Mauritzsson Sjöstrand ett varmt tack till de båda , 

1 Malmö och · utförts hos Malmöhus syföreningarna för deras vackra gå
lläns hemslöd. Den ger en vacker färg- vor och riktade även ett särskilt tack 

l 
verkan i olika gröna nyanser, som till fru Ahlgberg för ett synnerligen 
harmonierar med det röda tegelgol- väl utfört arbete. 
vet och utgör en värdig komplette- På bilden ses komminister Sjö. ' 
ring till kyrkorummets ursmyckn!ng. strand beundra den nya kormattan 

Även Gärdslövs kyrka har fått en tillsamman med fruarna Emmy Pers
ny utsmyckning, i form av ett nytt son, Ulla Sjöstrand och Margit Hans
antependium i grönt ylle, vävt på l son från syföreningen i Börringe. 



gen den 28 mars 1967 

Skivarps avgående kyrkoherde hyllad 

Kyrkoherdeparet Agne och Karin Ekdahl omgivna av kyrlcovärd Jöns Kristof!ersson, folkskoZl. Nils 

Jönsson och kyrkavärd Johan Svensson. 

Påskdagens högmässa i Sk!varps ett fat med kyrkan ingraverad att 
kyrlm fick en extra högtidlig prägel. överräcka. Församlingens tacksamhet 

EHer att ha verkat i Skivarp under till fru Ekdahl uttrycktes av kyrk-
17 år lämnar nämligen kyrlmherde värden Gösta Jeppsson, som överläm
Agna Ekdahl sin tjänst vid denna nade en blomsterbukett. 
månads utgång och påskdagen var ·Kyrkvärden i Skivarp, Jöns Kris
det sista gången han predikade i sin tofersson, talade på pastoratskyrko
gamla kyrka Det vackra templet var rådets vägnar och överräckte en min
till trängsel fyllt av församlingsbor nesgåva. Siste talare i kyrkan var 

som ville hedra och hylla sin avgåe- kyrkvaktmästare Edvin Lilja, som 
ende präst och efter högmässan blev hade ett par sil varljusstakar att läm
han också föremål för avtackning och na från sig själv och kantor Alva 

erkännsamma ord. l Jönsson. Högtidligheten avslutades 
Den långa raden av hyllningar in- med att kyrkoherde Ekdahl uttryckte 

leddes av kyrkvärden Johan Svens- sin och sin hustrus tacksamhet för 

son, som talade för Skivarps försam-, de många presenterna och de vackra 
ling samt överlämnade ett bronsfat orden. 
och blommor till fru Karin Ekdahl. Efter högmässan var det kyrkkaffe 

För den andra församlingen i pasta-, i församlingshemmet med fortsatta 
ratet, V Nöbbelöv, talade folkskollä- hyllningar. Vice ordf. i kyrkofull-

~e Nils Jönsson och även han hade , mäktige och kyrkorådet Eric Bengts-

son talade och erinrade om den långa 
tid kyrkoherde Ekdahl verkat i Skiv
arp och de· bestående minnen han 
lämnar efter sig, Han nämnde det 
pietetsfulla sätt varpå kyrkoherden 
vårdat kyrkan och församlingshem
met, som är kyrkoherdens verk, samt 
tackade honom och Öhskade kyrko
herdeparte lycka till. Fru Ekdahl har 
tidigare varit lärarinna i Skivarp och 
skolstyrelsens ordf. Gottfrid Wenner
born överräckte blommor och tackade 
henne även för det arbete hon ned
lagt inom scoutrörelsen. 

Det var en djupt rörd kyrkoherde 
Ekdahl som slutligen tog till orda och 
tackade sina församlingsbor. I tacket 
inbegreps även syföreningarna i 
Skivarp, Abbekås och V Nöbbelöv, 
som passat på att hylla kyrkoherde
paret tidigare. 



l Bertil lärneström 
l 

ny rektor i Skurup 
Till rektoi· vid Skmups folkhög

skola från den l juli utsågs vid 
onsdagens sammanträde med sko
lans styt·else enltälligt fil mag Ber-

Bertil Järneström. 

til Järneström, mångårig lärare vid 
skolan. Vid en diskussion om sko· 
lans möjligheter att skaffa fler 
platser för elevinkvartering fram
kom att stora chanser finns för 
skolan att köpa södra ålderdoms
hemmet och bygga om detta till 
elevhem. 
När Skurups nya ålderdornshem 

tas i bruk om någon eller några må
nader blir de nuvarande ålderdoms
hemmen obehövliga för sitt nuva
rande ändamål. Beslut har fattats 
om att norra ålderdomshemmet skall 
ändras om till personalbostäder för 
nya hemmet. 

Byggnadsnämnden vill ha en om._ 
ändring till stånd för samma ända
mål även av södra åldet'domshem
met men kommunalnämnden har i en 
förhandsdiskussion sagt nej till detta 
förslag, dock utan att än ha fattat 
ett beslut. Kommunalnämnden är 
inne på linjen att Skurups folkhög
skola bör få köpa södra ålderdoms~ 
hemmet för förslagsvis 160.000 kr. 
Folkhögskolan skulle sedan få in
vester<l ytterligare 250.000 kr för att 
få byggnaden omändrad till elevhem. 
Det är halvtannat år sedan skolan 
hemställde hos kommunen om att få 
köna ålderdomshemsbyggnaden. 

Diskussionen om södra ålderdoms
hemmet hölls i anslutning till folk
högskoleföreningens årsmöte under 
ledning av ordföranden lantbrukare 

--------~---====,Sigvard Andersson. I styrelsen om
valdes på en tid av tre år Gunnar 
Larsson och Erik Magnusson. Till 
revisorer omvaldes Anders Magnus
son och John Nyberg. 

Margaretha Ohlins minnesfond in
stiftades. Hon har tidigare varit tex- ~ 
tillärarinna vid skolan. Vidare mot
tog skolan en gåva av anonym gi-
vare. 

Ny rektor 1 Skurup 

styrelsen för vemmenhögs 
m fl häradets folkhögskoleför
ening har utsett fil. mJg Ber
til Järneström till ny rektor för 
folkhögskolan i Skurup. Han 
efterträder t f rektorn Börje 

Nonman. 

Järneström ny rektor 
.vid Skurups folkhögsskola 
Styrelsen för Wemmenhögs m. fl. också initiativtagare till Skurups 

häraders folkhögskoleförening be- folkhögskolas elevutbyte med liknan
slöt vid sitt sammanträde på ons- de skolor i utlandet, någonting som l 
dagen att utse fil. mag. B e r t i 1 slog mycket väl ut. 
J ä r n e strö m, Skump till rek- Vid årsmötet med folkhögskoleför- l 

eningen senare på dagen omvaldes 
tor för Skurups folkhögskola från kommunalnämndsordförandena Gun- ~ 
och med den l juli 1967. nar Larsson, Skurup, och Eric Mag-
Fil. mag. Bertil Järneström har se- nusson, Rydsgård, till ledamöter i ' 

dan flera år tillbaka undervisat på styrelsen, Till revisorer omvaldes l 
.skolan och är i lärar- och elevkretsar lantbr. Anders Ma.gnusson, Ryds- 1 
mycket omtyckt. Det var Järneström gård, och dir, John Nyberg, Skurup. l 
som för ett år sedan introducerade Frågan om skolans övertagande av l 
den "öppna · språkundervisningen" Södra ålderdomshemmet i Skurup 
med hjälp av bandspelare. Han var som elevbostäder diskuterades. Hr 

FiL mag. Bertil Järneström, Sku
rup, som den 1 juli 1967 tillträ
der befattningen som rektor på 

Skurups f_?lkhögskola. 

• Torsten Vollmer meddelade att kom
munalnämnden på tisdagen avslagit 
en begäran från köpingens byggnads
nämnd om restaurering av hemmet 
till förmån för en direkt försäljning 
till skolan Köpesumman kommer att 
röra sig om cirka 160.000 kronor. 


	Januari 1967
	Februari 1967
	Mars 1967



