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l Öresundsbåt blir flytande hotell 

Källarmästare Torsten Vollmer på Slotfskrogen i Svaneholms slott har inköpt en gammal öresunclsbit som 
nu skall bli et! flytande hotell i Svaneholmssjön. 

Ett fullkomligt unikt initiativ har tagits av källarmästare T o r s t e n V o Il m e r på Svaneholms slotta
krog utanför Skurup. Han har inköpt den gamla Köpenhamnsbåten Malmö, som skulle skrotas ned, oeh 
transporterat den till Svaneholmssjön där den nu skall restaureras till ett flytande hotell med restaurang. 

Natten till fredagen kunde båten 
transporteras från Y stad till Skurup 
med hjälp av tre stora trailers och 
på fredagsförmiddagen var det sjö
sättning i Svaneholmssjön. Torsten 
Vollmer berättar rör Skånska Dag
bladet att man från Vägförvaltnin
gens sida var mycket tillmötesgå
ende och på alla sätt hjälpte till att 
göra transporten säker. Vägarna 
mellan Y stad och Skurup hade dock 
så pass god grund att själva väg
banken höll. Några träd fick dock 

! 

sågas ned utmed vägen för att man 1 

skulle komma fram. 
I Svaneholmssjön kommer "Mal

mö", som förmodligen skall döpas 
om till "Svanen" att ligga förtöjd 
mitt ute i sjön. Gästerna skall se
dan ros ut i småbåtar. Till midsom- ~ 
mar räknar källarmästare Vollmer 
med att man skall ha restaureringen 
färdig, men i dag och i morgon ges 
allmänheten tillfälle att gå ombord. 
Dagen till ära bjuder man också 
på kaffe ombord i förstaklasshyt
terna. 



MOR Och BARN-1"_:_ __ ---"" -~ 

Fru BIRGITTA HANSELL, Arrie, med döttrarna MONICA 5 Ar, 
ANNICA 4 år och MARIE 6 månader. (Foto: Sernerl, Skurup) 

Tånehro IF i Tyskland 

Lagledaren Harry Nilsson, Eric Hagenloft och Ulf Rosen 'skall här prov
smaka avskedslårlan föra avfärden till Tyskland. 

rilent på torsdagsicvällen avreste Tåne!Jro IF till Tyskland för att 
gästspela mot ett par tyska fotbollslag. Det var en trupp på 15 spelare 
som under ledning av Ulf Rosen skall tillbringa helg!'ut i Hamburg 
med två matcher som huvudmål. Först möter man Hamburger Filss
ball Club och senare skall man avverka en match mot Hamburger 
Sportvereln. 

Motståndarna håller ungefär sam- bundet sparat pengar ! en sparklubb. 
ma klass som ett div.-VII lag i Sve- Spelarna har under hösten trä
rige och Tånebrospelarna har därför nat målmedvetet och deltog inte utan 
möjl!gheter att på måndag~n lämna framgångar i skurupskorpen med ett 
kont!Jole~ten med två segrar 1 bagaget. lag. Naturligtvis kommer det sven-

Imbabvet bl! denna resa togs re- ska laget att passa på att se sig 
dan efter midsommarfesterna 1966 omkring också under sin turne. Hela 
och sedan dess har spelarna regel- söndagen är spelledig och klubben 

LANDSKRONA 
kommer då att göra sightseeing-tu- . 
rer i Hamburg. Lagom till Tysk
landsresan har laget fått sin nya =--------------""': speldress, gula tröjor och svar
ta byxor, färdigsydda och dessa in-Dr Tore Emgård 

Landskrona 
Bortrest 3-8 april 

l 
viger man på tysk mark. Innan man 
avreste på torsdagen höll man kaf-

1 

fesamkväm i klubbstugan i Tånebro 
och dagen till ära hade man ocksil 

Vik Dr Ramberg skaffat tårta med dekorationer !--------------......!i klubbens färger. 



Bengt Ottosson i Svedala: 

Ungdjur betalas bra på auktionerna 
Svedala, det gamla legendariska och välklingande ortsna,mnet på en [ · 

framåtskridande lcöplng på Söderslätt, förknippas av mänga skånska 

lantbrukare med lösöresauktioner över hela Skåne. Anledningen är att 

den största auktionsförrättal'en i landskapet har ~itt kontor i Svedala 

och dagligen kan annonsläsarna i Slcänska Dagbladet studera de olilm 

aulrlioner som skötes från Ottossons Svedala-kontor. Bengt Ottosson, 

som sedan tio år tillbaka själv drivit auktionsfirma, har ärvt yrket 

av sin fader. Hilding Ottosson kommer säkert många i>mtbrukare och 

djurspelmlanter ihåg som en legendarisk auktionist frän 1918 fram till 

slutet av 19~0-talet. Tidningen har gjort ett besök på Bengt Ottos

sons kontor i Svedala och fick ett samtal med den jäktade affärs

mannen. 

- Arets auktioner, vad gäller vår

säsongen, är snart slut omtalar Ot

tosson. Vi, Bengt Ottosson och hans 

Jcollega Bertil Andersson i Löberöd, 

har unrler våren hållit mellan 80 och 

85 auktioner över så gott som hela 

landskapet. Prisern<t har varit myc

ket bra på ungdjur, godtagbara på 

mjölkkorna, men maskinerna har i 

år visat sig vara svårsålda. Detta 

gälJer särskilt äldre maskiner. Den 

skånske jordbrukaren vill i dag ha 

nya moderna maskiner, och dessa 

har också därför fått bra priser. 

AUKTIONSSUP.\NDE 

na :mktioner efter mig. Jag är dess
mycket mån om att tala om 

för kunderna vilka aulctioner man 
har att vänta. 

STOD EJ FöR BUDET 

- En auktionsförrättare brukar ha 
någon fin historia som bitit sig fast 
i minnet. Hur ligge" det till med Er? 

- Jag har hört talas om att det 
för några år sedan var en auktions
ropare som hade ctl väldigt besvär 
med en besökare. Besökaren hade 
fått några snapsar för mycket i sig 
och placerat sig innanför repen när 
djun"n slmllP. klubbas bort. En gam
mal murken stolpe fick utgöra be
sökarens stöd. När de olika djuren 
ropades ut började han bjuda. Han 
bjöd på val'je djur och auktionsro -

- Förr i tiden innebar en auktion paren hade fnllt jobb med att und

också att man skulle ställa till med vik:t honom. Det lyclmdes till sista 

' stor middag för samtliga !runder och kol"., men där kuJi1de han inte gå 

något drickbal't fann~ ofta oclcsä att förbi den överförfriskades bud. La

få. Ar detta borta nu? gom som klubban föll , brast dock 

- Ja, tack o lov. Numera har folk stoJpen och besöka en föll till mar

inte tid alt tillbringa en hel dag på ken. Roparen fann sig snabbt och 

en auktion och d.:J flesta lmmmer sade: Han står inte för budet. Kon Auktionsförrältare Bengt Ottoson - Skånes största i sin bransch - har 

också i bilar, varför går upp igen. redan avverkat ett 80-tal auktioner i år. 

det helt försvunnit. En lösöresauk- f -----=~=------~==='---------..:.:_:=:.:___::...:._:_:::.::..._:::.:__::..:_:::__:::::.:..:::.:.:_::.:_.:_:::.:..: _______ ..J 

tion i dag är helt affärsmässig och 
boet klubbas snabbt igenom. Den 
gamla metoden att säl ja maskiner på 
förmiddagen, äta middag och låta 
djuren gå under klubban på efter-
middagen är borta. Det hände också 
ofta förr att man lämnade ett sel-
don kvar till sent pi\ kvä'llen för att 
aukt.ionen inte skulle ta slut. Sä-
dant förekommer inte nu. 

- Ar det mycket hästar som sålts 
i år? 

- Vi sålde ett 20-tal hästar på ·den 
stora auktionen i Skarhult. Hälften 
av nem var varmblod. Utöver denna 
besättning har det endast varit nå
got enstaka fall. På söderslätt finns 
det snart varken hästar eller nöt
kreatur. I meilersta Skåne kan man 
hitta någon häst och där är nötbe
sättningarna mer vanliga. 

- Bengt Ottossons auktionsannon-

l 

ser brukar vara de första man får lä
sa l tidningen vid de olika säsong
erna. Hur kan det komma sig att 
Ni alltid är först? 

- Fördelen med att vara först är 
att mina kolleger d§. ofta rättar si-



Svedala investerar 
Svedala köping på Söderslätt har sedan många år tillbaka varit en 

central knutpunkt för bygden runtomkring. Den har dessutom fått ett 
cent~alt läge i förhållande till de stora metropolerna Malmö, Lund och 
Trelleborg, med ungefär samma avstånd till de tre städerna. Svedala 
har under det senaste året framträtt i hela svenska tidningspressen 
som ett av alternativen till ett nytt storflygfält för södra delen av lan
det. Det s.k. Holmeja-projektet har dock ännu inte vunnit gehör, men 
mycket talar för att framtidens långresenärer kommer att sätta sin 
fot just i Svedala kommun, när de anländer till svensk mark. 

35 miljoner närmaste 1 

Hur ser då de kommunalt styrande på samhällets utveckling? När
heten till framför allt Malmö gör att Svedala kommer att gå en explo
siv framtid till mötes. Allt fler malmöbor söker sig ut från storstadens 
jäkt för att finna en boplats och i bostadskön i Svedala i dag är hälf
ten malmöbor. Tre fjärdedelar av de tomtsökande i köpingen bor nu i 
storstaden och drömmer om att få bosätta sig där. Befollmingsutveck
lingen är framräknad i en prognos som säger att Svedala år 1972 kom
mer att ha över 7000 invånare. Det är en ökning med över 700 jämfört 
med årets befolkningssiffra. 

kvottilldelningen hindrar utveckling
en. 

TILL NYGIFTA 
A v de ca 100 nya lägenheterna l 

pr är räknar man med att ett 15-
tal skall gå åt till nygifta och hälf- , 
ten till inflyttade från glesbygden 1 

inom kommunen. 
Givetvis kommer skattekronornas 

utveckling att gå samma väg som 
befolkningsutvecklingen. I dag ut
gör antalet skattekronor pr invånare 
83:65 och om två år räknar man 
med att pas~era 100 skattekronor pr 
invånare. Det sammanlagda antalet 

t · d kt' 1· k ä N .. t ä 1968 1 t · å - ·· å å D t t t 1 t 1.. h t h skattekronor är i dag 450.000 
Bos adspro u um.en rgger oc s as a r, , panerar man a t byg- 33 vrilar p Holma gar~ och 54 lagen-~genh~ter på Roma g rd och ret ef-~ . et o ala .an a e age~ e er oc . och beräknas år 190 vara ca 650.000 

l~ngt framme 1 kopmgen. Under 1967 ga ytterligare 30 villor på Klockar- heter på sam~a omrade,. 190 skall ter raknar man med att kunna bygga vrilar d~n narmaste femar.spenoden, Med en oförändrad utdebitering 

raknar m~n. med att bygga. 30 vrilar gården, 30 villor på Holma gård och man komma rgang med over 100 la- 100 vrilar på Hugo Perssons mark. skulle da bh 500 lagenheter om mte (ll:09 kr) skulle den totala skattein-
på KlockarJorden och 72 lagenheter .. komste för köpingen ligga på drygt 
1 stiftelse- och bostadsrättsföreningar. 36 lagenheter i HSB. 1969 planeras 35 

milj~ner kronor under femårspe-

' ' 

' ' 

/ 

'l/ 'i 
Byggnaionen 

,,, 

Svedala expanderar och den närmaste femårsperioden räknar man med alt bygga 500 
lägenheter. 

rioden. 
Det är givet att en framåtskridan

de köping måste investera åtskilligt 
kapital för att kunna vara attraktiv 
för industrie~ och människor som 
vill bo där. En investeringsplan har 
därför upprättats som tillsammans 
ger en bruttoinvestering på drygt 19 
miljoner. 

I år räknar man med att komma 
igång med det nya ålderdomshem
met, radioanläggning på brandkåren, 
nya sopkärl, vatten och avlopp i 
På~kaled, va-sanering i samhället, as
faltering av gator och anläggningar 
av parker, projektering av ett nytt 
vattentorn och anläggnings- och ny
byggnadsarbeten på Klockarejorden 
och Holma gård berälmas tillsam
mans uppgå till 2,5 miljoner kronor. 
Skolan fordrar investering på 34.300 
kronor, inköpet av Hyltarp lwstar 
200.000 kronor, ombyggnad och ny
byggnad av elverket kostar drygt 1,2 
miljon kronor. Köpingen kommer 
också att satsa stora summor i mark
köp. Exploateringsmarken beräknar 
man skall gå på l miljon kronor, 
industrimarken kostar 400.000 krona 
och projekteringen av idrottsplats
området beräknas till 100.000 kronor. 

NY ISBANA 
1968 har man anslagit 1.750.000 kr. 

nor för ålderdomshemmet, ett barn
daghem kostar 300.000 kronor, ny 
slwlbaracker beräknas till 1,2 miljon 
kronor, den fortsatta utbyggnaden a 
Klockarejorden och Holma gård be
räknas uppgå till 'h miljon kronor, 
det nya vattentornet kostar 1,5 mil
joner kronor och en omläggning av 
stortorget berälmas till 250.000 kro
nor. 1970 har man anslagit 500.000 



Nya ålderdomshemmet i Svedala 
byggs för 40.800 kr per plats 

Är det möjligt att bygga ålder
domshem för en kostnad av <W 000 
kr pr vårdplats? Många kommu
ner i Skåne . har de senaste åren 
fått betala upp till 70 000 kr pr 
värdplats för sina ålderdomshem 
och kommuna,lmännen ställer sig 
säkert frågande till det billiga pris 
som Svedala köping nu presenterar 
för sitt bygge. Svedala har dock 
denna gång haft samma tur som 
när n'lan byggde kommunalhuset 
att lämna ut anbuden vid en tid
punkt när byggnadsbranschen 
"hungrar" efter arbeten. 
Svedalas nya åldeTdornshem som 

skall rymma 50 platser haJr projekte
rats för en kostnad av 2 450 000 kr. 
Pr vårdplats gör detta ett pris a-v 
<W 800 kr. 

Det nya ålderdomshemmet i Svedala blir i två våningar och skall ligga söder om nuvarande ålderdomshemmet. 

I denna summa ingå r då maskinell 
utrustning i kök, badTum och tvätt
stuga samt samtliga vägg- och tak
armaturer. Förutom vårdplatserna 
innehåller hemmet a.11männa utrym
men såsom samlingsrum, kök och 
skyddsrum för 9Q personer. En ut
byggnad för en rimlig kostnad är också möjlig och har projekterats av 339100 kr. Firman fiok entrepre- Projekteringen som lämnades ut på fTam. naden i en tävlan med 6 andra fir- en tävLing lockade tre firmor. Seg-1 Standarden i de t nya ålderdoms- mor. För ventilationsanläggningen raren blev Kommunaltekniska pl:a-1 hemmet blir naturligtvis inte hög- neringsbyrån i Borås som för en kl:assig, men överskrider dock i flera hade 10 firmor lämnat in lllllJbud. kosinlad av 152 000 kr projekterat avseenden vad socialstyrelsen före- Lägst var Ventilations AB Ahlsell fram det förhållandevis billiga ålskriver. Varje rum är exempelvis och Ry1ander i Malmö och dessa derdomshemmet. Orsaken till de läpå 14 kvadratmeter i stället för de skall nu för en kostnad av 97 400 kr ga kostnaderna beror på ett rationellt föreskrivna tolv. Helt äckande mattor installera ventilationsanläggningen i tillvägagångssätt vid framställningen och koppat· hör till ovanl!igheterna 

1 

det nya ålderdomsheiih"'let. ElinstaJ.- av programhandlingar och ritningar på bygget. lationen skall utföras av ASEA som omtal:ar man från KP:s kontor i Sku-Naturligtvis har det tävlats väldi!!it ·var .. lägs:t bland 9 .. anbudsgivare. Kyl- rup. Alla fakta är samlade under ett ~m anb':-den för bygget. Inte mindre :mJag~.ng~n utfores av Damgaarrds 
1 

tak .. vi1ket förbilligar kostnaderna avan 13 olika byggnadsfirmor harr läm- l Ma1mo for en kostnad av 4 280 kr. sevart. nat ifrån sig anbud som i stort lig-~---------------...:..---===========----:::-=:__ _ __ _ ger mycket lika. Bland de lägre var 
byggmästare Karl G. Jönsson i Sve
dala som lämnade anbud på l 620 000 
kr och på detta fick han uppdraget. 
I dessa kostnader ingår då också mål
ningsarbetena. 

Vänne och sanit et skall anläggas 
a:v Svesab i Malmö för en kostnad 

~~~-·MOR och BARN'Y""-~--~ 
-~ 

Fru ASTRID FRANSSON, Skivarp, med sönerna SVEN-ÅKE, 5 år, 
och LARS-INGVAR, 9 månader. (Foto: Sernerl, Skurup) 

""""-----..-..-....-..-~.----- - - - - -



Svedala torghandel 
ännu inte utdöd 

Fiskhandlare Bo G. Nilsson som nu är ensam torghandlare i Svedala. 

TORGHANDELN i Svedalla är i handlare B. G. Nil.s=n från Treile
dag inte vad den en gång i tiden borg komma upp till Svedala med 
var. Förr sa.tte de olika grönsaks- färsk fisk, och naturligtvis uppskat

tas detta av husmödrarna i Svedala. 
handlarna, fiskhandlarna, potatis- TILLGANGEN på fisk på Söder
handlarna och äggummorna sin prä-

11 gel på torget och svedalaborna sam- slät t är märkligt nog inte vad den 
lades varje förmiddag för att både borde vara och nu när man kan få 

: handla och få veta nyheter från färsk fisk ett par dagar i veckan 

Ilandsbygden runt omkring köpingen. s~as man på ~orget för ~tt handla. 
FJSkhandla!!'e Nilsson berattar dock 

· I DAG ÄR DET para ett pa1· stånd att fisktillgången nu efter påsk varit 
som plockas upp vissa dagar i vec- minimat Fiskaxena har stora svårig
kan, men huvuddelen av veckan står heter att få in sina fångster och i 
torget helt tomt och övergivet. På J föo·a veckan var det exempelvia 
onsdagar och lördaga,r brukar fisk- mycket svårt att få tag i sill. 

Skurupsbo 
ny ordförande 
i Abbekås 
båtklubb 

Nils G. Persson, Skurup, 
ny ordföranda i Abbekås båtklubb 

Abbekås båtklubb har hållit ordi
narie vårsammanträde l biblioteket, 
Abbekås. Till ny ordf. i föreningen 
,valdes enhälligt Nils Gunnar Pers
·son, Skurup, efter den avflyttade 
Lennart Ingestad. 

Klubbens tävlingsprogram för som
maTen 1967 :6a•s1lställdes och innehM
jler bl.a. en stortävling den 16 juli. 
met handlar då om en långdistans
'segling från Abbekås tiLl Ystad redd 
och tiHbaka. Skul1e vädrets mah."ter 
sätta stopp för tävlingen den dagen 

rhar klubben också :f1astslagit en al
: ternativdag den 25 juli. Då S'Ommar-

1 

turisbema befinner sig på sydkusten 
denna tid hoppas man på ett livligt 
i:nrtresse med mån•ga deltagare. övr;i
ga tävlingar under sommaren blir 
följande: 28 ma j trian:gelbanetävling, 
den 11 juni fi.sketävlmg, den 1S juni 
distanssegling Abbekås-Hörte och 
åter, den 9 juH navigationsuppgifter 
för samtliga båtar, den 30 juli liv
räddningstävling samtliga båtar, den 
13 augusti ooh 3 september trianJgel
banesegling och den 17 september 
fi:sketävliDg, 

Till valberedning för k<Ominallde 
ål"SSJlöbe valdes Asger Rubevg och 
Sven Erik Persson med Ann-Marie 
Persson som suppleant. Klubbens an
sla~vla vid AbbekAs hamn skall 
snarost sättas upp och föreningen 
skal-l undersöka möjligheterna att få 
billig.are båtfönsäkringar. De som har 
intresse av denn-a fråga skall hän-

l 
vända sig till klubbens sekr. ,Som ny 
lclubblokru ämnar man försöka få 
den gamla konservfabriken i Abbek
ås. Anders Vifot skall arrangera en 
kortare kuTs för un,gdmnar i segling. 
Föreningens föreningsanda skall stär
k81S ytterJi.gare genom att ordna träf
far och möten på torra land. Som 
klubbmästare valdes Asger Ruberg. 



me,d LANTHEMMET 
ORGAN FÖR JORD- OCH SKOGSBRUKETS EKONOMISKA FÖRENINGSRÖRELSE • TS-KI 

Vdren har kommit till Rammenhögs lantbruksskola, och i skolparken botaniserar ndgra av eleverna, Sören Nyman, Hans G Hansson, 

Olle Nilsson, Lars R Larsson och Dick Joha,nsson." Deras skola blir en av fyrtiotre skddeplatser för mdndagens spännande NU 67. 



Kärleksgnabb och rävspel 

Bagare eller 
bagerikonditor 
erhåller anställning. 

Kärleksgnabb och rävspel mellan 
f d korpralen Jarl och änkan Hägg 
- alias Börje Thulin och Elja Gren 
- blev den stora muntrationen på 
Skurups folkhögskola i går kväll . 
Det var pigga teatergruppen på sko
lan under ledning av magister Bertil 
Järneström som framförde Vlilhelm 
Mobergs festliga lustspel "Änkeman 
Jarl". Gamla och nya elever råkades 
vid den traditionella elevförbunds
träffen, där kamratlig samvaro och 
glada minnen varvades med rektors
tal, kaffe, allsång och dans. 

På bilden ses änkan Hägg <jiCh 
korpralen Jarl - alias Elja Gren och 
Börje Thulin. 

Änkeman Jarl av Moberg 
på elevförbundsfesten 

GAMLA OCH UNGA elever på 
Skurups Folkhögskola var på lör
dagskvällen samlade till den traditio
nella elevförbundsfesten på skolan. 

branschen. 

EFTER DE SEDV ANLIGA årsmö
tesförhandlingarna bjöd fil. mag. Ber
til Järneström och hans elever den 
fullsatta aulan på lustspelet "Änke
man Jarl" av Vilhelm Moberg. 

PÅ BILDEN en scen ur pjäsen med 
aktörerna Asa Pilvall, Klagstorp, 
Paul Korsbacken, Malmö, Elja Green, 

ora och Juliana af Ugglas, Sköna
bäck. 

FEsTLIGHETERNA avslutades inte 
före midnatt och bestod förutom tea
tern också av dans och förströelse. 



Tommy vann finalen i Skurup 

De båda linalisterna i Skurups Tennisklubbs mästerskap - Tommy 

Ljunggren och Roland Magnusson. Tommy vann med 6-2, 6-2. 

Trots den hårdaste belastningen i 1 Tommy Ljunggren hade på sön

klubbmästerskapets handicaptävling dagen när finalen avverkades en så

lyckades Tommy Ljunggren klart dan där dag när det mesta lyckas 

besegra sin motståndare i finalen, · och gav aldrig sin motståndare, Ro

Roland Rasmusson, med de klara land Rasmusson, någon chans. Roland 

siffrorna 6-2, 6-2. Tävlingen var tog dock revansch i den efterföljande 

Skurups tennisklubbs mästerskap blixtturneringen tillsammans med 

som under helgen slutspelades i Mats Thulin och vann denna före 

Idrottshallen i Skurup. I damldas- Olle Ljunggren och Christer Axels

sen vann som väntat duktiga Ann- son. Sex par ställde upp. Segrarna 

Christine Wickman genom att final- lyckades dock inte vinna alla mat

slå sin motståndare Marie-Louise cher utan förlorade mot sina fäder 

Nilsson. Cay Rasmusson och Sune Thulin. 

Dubbelbröllop 

Byggnadssnickare ROLAND MÅRTENSSON, Skurup, med makan apoteks

tekniker ULLA-KERSTIN LONNBORN, dotter till verkmästare Nils Lönn,

born och hans maka Greta, f. Persson, Skivarp, samt byggnadssnickare 

NILS-GORAN OLSSON, Skurup, med maka konforist INGER LONNBORN, 

dotter till lantbr. Hugo Lönnbern och hans maka Alva, f. Persson. 
(Foto: Sernert, Skurup) 



Skivarps kyrka genom 500 o ar 
Text: Ha.lTy Fol'Ste<nberg -

Bilder: Halll!s Sem.e1-t 

Skivarps och Västra Nöbbelövs 

pastorat har i dagarna fått ny kyr

koherde. För en församlings kul

turella liv måste det alltid vara 

av stor betydelse, vem wm är in

nehavare av de kyrkliga tjänsterna. 

Så i våra dagar och säkert ännu 

mera förr. Därför är det kanske 
inte bara de rent kyrkliga intres-

1 seradc, som vill lära känna de män, 

som tidigare varit kyrkoherdar i 

församlingarna. Man vet deras 

namn och känner till deras per
sonalia ett gott stycke in på den 
danska tiden. 

Skivarps kyrka ligger vackert inbäddad bland lummig grönska mitt i samhället 

Dan först k.än•de prästJen P ed er 
Jensen eller på latiJn Pobi"US Jarui 
VaJr ky·r~oherde åren 1529-1540. V . 
Nöbbelöv VaJr då hm•udsoclrn.en. Ett 
epitaillium över. honom har funnilt.s 
men är för lä:~ge sedan bffi"ta. Lik
som det som :ftmruiJbs över efitell'bräda
ren Nielis Pedlersm Oart:. Niioolaus 
Peilrii) . Han V8Jl' född 1513, bl.>ev kyr
koherde 1540, tjänstgjorde tiilil 1579 
ooh blev också pil'oot. Med sin hustru 
Gea:ibrud Persdot'~er hade ham. 6 sö
ner ooh 6 döttmr. En av SÖi!1Jeil':rJJ8 
Olof N~e.lsen Oat. Ola<US Nic,oJai), 
prä~gd 1579, övertog samma år pas
rtOII"aabet eDter iiadem. Biskopen kom 
på viL'liltamiJon 1627, åhörde rn.äooan och 
berömde predri.kain mem. tyckte, att 
llnlg'domen.s kunskap i karoetkes var 
svag. Nielisen 1ät 1624 uppsätta ett 
e pli 1Jarf;i,um · övetr silg j ämrte pOirtll'ät;t i 
V. Nöbbelövs ky!l'ka, men debta äil' 
också lxmtla. Han var gU.Dt med Chris
tiJna Christopherndotter, hade 8 baa:n 
med henrJJe och dog 91 år gamma.!. 
BiskopEIDS besök V::'.Jl' kanske o=ken tihl art;t Obo:Jls medhjälrpaJI"e sedan HllO rbaninelise över d&as nät och fiske, l pesban. F1oil.k dog som fi1ugor. Vid 

Beder Ollsen (1at. P etrus Olaå Tolilo- viiliket .medfört åsyii1Jad ve.rkan. Han pes1lsmii1Jbade gmuan: sa>ttes vakt, och 
sa~nus) blev kyrkoherue 1628. kon\. också i bråik med Vemmenhögs- den som försökte amyga s1g ut, sköts 

pr•osten ArencMl, som :fii:skianna för- ned U!taJn Jiörba.rmarule. Gudstjänster-

Skivarps nye kyrkoherde Birger 
Holmberg som på. ·söndag håller 
sin föl'sta predikan· 1för_ försam~ 

l ingen. 

SVENsKA PREDIKOSPRAI\: sökJte få på sin sida, och k=si·sto- na inBtälldes, och <re som dog i pes-
'IIid\9\lppgiften är osäker. Man vet, .riet fick försöka m edtLa. UppellJdick, ten begam·-s U/IJaJruför kyo:loogålrda>rna 

art;t han gi:fite siJg med OLofis doilteT- som dog redan vtid 35 års ålder, fick eliler på särskillda pestkyrlrogårdall' 
dort:rter, H€1l€na Ol!sdo<ttetr. 1635 va·r fyra barn med Metta. Hon vaJr vid utan aJbla cwemoru:·~·. Man vet om 
det åter vil9i1Ja1Ji<m arv blislmpen, nu hams död 46 år och k01Il6Cll'V'€1l'ades Wahlr, att två av h.aJnis styvdöttTax 
UJ1mJ. anmärknin•g. Åren 1640-1644 var änmJU en gång med pastorartet; genom dog i pesten, och tjärustefoliket fick 
Tönn-es Gregersen Oai. Alnt<m•ius -giftemlål 1697 med efterrtrii.daren. inre J.ämna gården för artt bä!l'ga säd 
Gre;goru) kyrkoherde. Han hade hl- HiaJn hette Jonas W~h1r, hade varit och hö, som stod UJbe och fördäl"Va
d1ga~re Vla!l'liJt bl. a. •rektor vW skolan skeppspr-äst och medföljt flottan på des på ma~·ken. , 
i Ystad octb. klammimster i Skaber- expeditlioner t•ilhl bl. a. Fortug>al och Efter Wahrs flyttnånJg 1699 fick · 
SJO. 1645 blev hmdasbudenten F1·a1111kmikle. 1696 ijän•sbgj-arde han i sbardsklomminålstJern i Kristianstad, 

1 

Chiristen Jenoon kyrkoherde och vaa· Gärdslöv, där han blev synnerligen Petrus Sundius, förfl~t'bnlinJg till V. 
det ända tiltl sin död 1687. Nu hade omtyckt. Sou"gen blev dä:rfö·r stor, NöbbelJöv. Han dog rooam. 1707. Hans l 
IOOlll lwmmilt :iin i svernskrtliden och när det blev bekant, att han skul~e änka, Cilllrlistina Ba~e, som ham. fått 
påbud kom, att svenska skulle' vara flytta tm Nöbbe1öv. Dä~· blev det överi!;a em>er företrärlairen i Kristian- i 
predii!loospråket. Pastor Cihristen var däremot stor glädje, och p•roeten stad, konserverades t1.... pastoratet, 1 
gJammoo nu men gj.m'<l:e sitt bästa för Airenehål berättade i ett bQ·ev till bis- ooh h enne, nästa man blev Jacob 
att lära si•g spräklet. Bisklopen lovade kapen, att unga och gamla tackade Sjö•beck, lärare vid skiolan i Ystad 
som taok härför sedan ChirisOO.ns än- Gud med uppräckta händeT och väl - och p!l'äsbvtigd 1709. Han kom tillil Nöb
ka, Metta R3l91'Ilusdot1Jelr, Bredahl, artJt s1g]11ade bwkopen, som unJOOde dem belöv 1710, gifte sig med Sundius 
hon slruhle kooseo:veras till pastora- en pastoQ' m ed e.tt så föm.ämliigt ryk- änka och Eick sin fuililmaJkt S'Oill kyr
tet. Detta blev hon oekså av Petrus te. K.an\S!ke var det också så, att pros- lmheo:xie bekräftad av lrunJg Karl, 
UppenJdrl.ok, köplllru'lSISo:n fråm. Y stad, ten, som a!111Såg, att kyrkalll i Skivarp som då beiiann si.g i Bender. Sijöbeck 
som f-ick pastJor·altet 1687, samma år var i si:Jort behov arv en grundJrl.g V'erka!de hela 30 å~ i Nöbbelöv. 1742 
haat blev prästv~gd, sedaat han av- venovermg, vilJe ha di·t en mall'l., och baJra fyra år :firamåt var Jonas 
giv;ilt slm1i.1itlig försäkran art;t äkiba än- som han kur.<re lrirta på. HiaJn fick Sve<norntiJus inlllehavau:e av kyrrilrohe<r
kan. Han var en '· ·.pu1siv herre och ahltså både pastoratet och Metta. Hon detjänsten, fick S"!dan tr~m1; till 
~m 1691 i br,åk med :fiiskarna i dog 16~8, och åiret efter flyttade Wah.r Vä.llliilll!ge. Han efb'CO.·träddes av Hen-
Abbekås, som han anklag>ade för a,tt tiilil Ausås. rik Ifuhne, lärare och kantor vid 
håJila silg borla f-r~ g'Uldstjänsterna.l PES""""r H·, RJADE Kristianstads slooilJOr. Han dog 1761 
D:e å sin sida påstJod, att han i sin j ... ""' A ' " · · ' .. · • 
'predl&m JJånJl?)frediaJgen . ultWat . för- Det året härjadJes lial!1det svårt av Forts. nasta Slda 
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Smedyrket inget latmansgöra! 
Att vara smed är inget latmansgöra. Hantering med järn är tungt 

och slitsamt och krafterna sättes på prov dagligen, inte bara när man 
skall lyfta och bära utan vid otaliga andra tillfällen såsom rörgäng-

ning, rörinstallationer m. m. Detta intygar smedmästare J o h a n 
L i n d a h l i R.ydsgård som de senaste 35 åren utövat sitt yrke i 
Rydsgårds kommun. 

En smed måste vaxa mångsysslare, varandra. När smedmästare Lindahl l cyklar och rörinstallationer som man l Mäster tar då fram sitt stora register kanske inte så mycket i dag som,började för 35 år sedan var det mest fick jobba med. I dag har arbete av ritningar och kunden får välja förr, men fortfarande kan man få reparationer på bilar och lantbruks- t · 'kt ts å .. h 'tet h " ·' h d t Skull · arbeten som skiljer sig långt ifrån maskiner plåtslageri reparationer av mes mn a P varme oc sam ur man V= a e · e mgen ' ' samt en del konstsmide. Det är inte ritning passa går det lätt att göra 
många hus i Rydsgård som är byggda nya. 
före andra världskriget där inte Lindahl är också en aktiv före
smedmästare Lindahl varit med och ningsmänniska. I Vemmenhögs Hant-

verksförening har han varit medlem instaJilerat värme och avlopp. de senaste 20 åren och sedan 1952 sit-
Konstsmidet har på de senare åren ter han med i styrelsen som kassör. 

utvecklats så många kommer till Inom det kommunala är han flitigt 
Lindahl och vill ha hjälp med att anlitad. Han tiJli.lör den.folkpm:Wtiska .. .. . l gruppen och gor nu sm tredJe full-gol·a trappracken, grmdstolpar, galler mäktigeperiod. I kommunalnämnden 
till kakelugnar och mycket annat. har han suttit med sedan 1959. ~ 

• • 
o 

Smedmästare Johan Lindahl i Rydsgård visar upp ett konsismide som 
skall bli dekoration på en öppen eldstad. 

l Lokalföreningen i Skivarp / 
får ej bygga ut lokalerna 
Skånska lantmännens lokalförening 

i Skivarp är missbelåten med vägför
valtningen. Anledningen är att man 
inte får bygga på en nyligen förvär
vad tomt. När man köpte tomten var 
det för att kunna bygga ut en plan
siloanläggning. Nu säger vägförvalt
ningen nej. Tomten skall användas 
till att göra en ny genomfartsled ge
nom Skivarp. Man pekar på gjorda 
planritningar och visar hur vägen 

· skall gå. Lokalföreningen tror dock 
' inte att den nya genomfarten någon- · 

sin kommer till stånd. 
Tomten som Skånska lantmännens 

lokalförening köpte in är den gamla 
järnvägsbanken och stationsområdet 
norr om föreningens nuvarande silo
anläggning. För SkD berättar för
eningens föreståndare C a r l L i n d
s t a m att han tror vägen aldrig blir 
av och att man därför borde få bygga 
ut som man tänkt sig. Vägförvalt
ningen ämnar bygga en ny väg vid 
Rydsgård mot Ystad och en ny väg 
vid Abbekås. A v den anledningen 
kommer nuvarande väg 101 endast att 
bli trafikerad av den lokala befolk
ningen runt Skivarp och då räcker 
den väg som finns i dag. 

Vi har också försökt att få bygga 
ut västerut mot järnvägsstationen, 

Föreslåndare Carl Lindslam som är 
missbelåten med alt vägförvall
ningen stoppar föreningens ut-

byggnad. 

berättar hr Lindstam. Detta går dock och blir 27 meter hög. Tidigare har inte grannarna med på. De anser sig man en tork på 5 ton och den nya bli överbyggda och mister helt utsik- skall komplettera den gamla. Med 15 ten mot samhället och kyrkan. Hur ton räknar man med att klara torkfrågan skall lösas vet han inte, men ningen under högsäsongen för de 153 en utbyggnad måste till inom en snar medlemmarna som tillsammans har framtid, trots att man i dagarna hål- en areal av 2.880 hektar. Nybyggna-

l
ler på att färdigställa en stor ny den kostar föreningen cirka 300.000 torkanläggning med en kapacitet på kr och skall vara färdig till säsonglO ton. Den bygges dock på höjden starten i höst. 

Ny vattenväxtklippare 

var på onsdagsförmiddagen ute vid Svaneholms slott 
studera en ny va.ttenväxtklippa.re som konstruerats av Emil nTuTtom<s< •. l 
Skump. På bilden ses konstruktör Emil Kronqvist demonstrera sin klip
pare för fiskerikonsulent C G Hammarlund, Malmöhus län, och byrd,. 

direktör Ingmar Sörensson, Fiskeristyrelsen, Göteborg. 



Vassklippare i Svenholmssjön 
studerades av fiskeexperter 
Bekämpningen av vattenväxter i 

Svaneholmssj9n har väckt stort in
tresse från en mängd olika orga
nisationer och institutioner. Sedan 
den nya vassldipparen inköptes för 
något år sedan har vid flera till
fällen denna demonstrerats för in
tresserade forskare och spekUlan
ter. 
På onsdagstörmiddagen var ett 15-

:al fiske- och GÖtvattenspecialister 
vid sjön för att se vassklipparens 
konstruktör Emil Kronqvist, Skurup, 
iemonstrera maskinen både på land 
)Ch i vattnet. Där var från fiskeri-
3tyrelsen byråchef Ingmar Sörensson, 
Göteborg, från hushållningssällskapet 
fiskerikonsulent C. G. Hammarlund 
med en stab medhjälpare samt fil. 
lic. Bruno Bersina från limnologiska 
institutionen i Lund med flera stu
derande, som tidigare deltagit 1 un
dersökningarna av vattenbeståndet i 
Svaneholmssjön. 

Expertisen studerar vassklipparen vid Svaneholmssjön. Fr. v. fil. lic. 

Bruno Bersins, konstruktören Emil Kronqvist, fiskerikonsulent C. G. 

Hammarlund och byråchef Ingmar Sörensson. 



NILS ANDERSSON, taxiägare: 

Man får säga r·ot det är verkligen 
synd om befollkndng~ på d-e orter 
som drabbas av nedläggelsen. 
Stor risk fö1'elligger 3Jtt dessa en 
gång i tiden vi!t:tig~ knutpunkter 
på landsbygden bl.Wr he:lt öde. 
Först läggm- ~'l om vägruma så 
at t dessa går UJtanför bebyggelsen 
och sedan kOII11a'!-r Palme med sin 
"järnvägooöd". Ingen vill bo kvar 
och inom någn f&. år är orten 
helt död. 

om Vad • anser nz 

Kommunikationsdepartementet har under något år 
gått mycket hårt fram med rationaliseringen av Sta· 
tens Järnvägar. Flera bandelar har lagts ned och 
kommunikationsminister Olof Palme har nu signale
rat att ytterligare 2.500 stationer skall läggas ned. 
Missnöjet har varit stort, inte minst i de trakter där 
man drabbas. Skånska Dagbladet har varit i kon· 
takt med några skurupsbor för att höra deras in· 
ställning till alla nedläggningar och hur de skulle 
reagera om nedläggningen drabbade de skånska järn· 
vägarna. Vi ställde frågan: Vad anser Ni om järn· 
vägsnedläggelser?. 

ANNA PERSSON, fru: 

En eventuell nedläggning av 
järnvägen drabba t hårdast de 
äldre och sjuka Männliskorna. Of
ta blir de sittande i sin·a hem 
oförmögna att komma någon
stan.•. De som har bil, och de 
b1ir ju fler och fler, känner det 
säkert inte lik3. hårt. Jag tror 
också c.tt lar,dsbygden mycket 
sn~xt blir öde \"id en järnvägs
nedläggelse. 

...... 
KNUT NILSSON, köpman: 

ln<te kal!l man säg.: att en järn
vägsnedläggels:!! är särskilt rolig. 
Många åker fortfarande tåg . och 
dessa får svårigheter att ta sig 
fram sedan. För oss köpmän blir 
det säkc<rt kännbart med en ned
läggnå.rug, då lru..1dunderla;get med 
säkerhet minskatr. Servicen blir 
oc~ sämre för kunderna och 
man fårr väl fo~-ira att det svens
ka samhället skall kunna ge he
la svenska folket möjlighet att 
röra på sig. 

STIG LINDSTEDT, danslärare: 

En neqläg.gniDg av järnvägen 

komTJoler inte att betyda någon

ting. Pernontrafiken och godsle

veranserna , får ordnas på annat 

sätt och det är trevl!igal!'e aJtt åka 

buss än tåg. Th: äJ.dre IllämUskor

na som drabbas håxdast måste få 

hjälp a1tt på amw.t sätt komma 

i kontakt med omvärlden. 

KARL HANSSmT, cnarufför: 

Det måste vara fel arot lägga ned 
pulsådern genom lal!ldsbygden. 
F'lllik:et vill inte b..> kvar i en 
bygd som inte ha·~ kommunika
tioner utan fly+.tam: im till de stora 
tätorterna. Sä.lOS:ciJ.~ svårt blir det 
för de äldre som äl rotfästa vid 
sin hembygd. Pet kan heller inte 
vara ek'Oilomiskt aJtt lägga ned en 
del stationer och köra tågen mel
Lan ändstationema. Hur litet kos
ta~ det inte fi}r t<tgen att stanna 
någon minut på va,rje plats. 



Svedala 
med sagor och sägner 

Rl(-soare • 
l 

Jägaren Bengt Fogelberg, ges.faltad av Hans Mårtensson, ses här om
given av Anna-EI•is·abeth Sjö.strand, Marie Fogelberg och Marg·arelha 

Sandberg. 

Svedala-Börringe-Västra Klags
torps Röda korskrets och Svedala 
Röda korskår hade på fredagskväl
len inbjudit svedalaborna till en 
trevlig soare där komminister Nils 
Sjöstrand i Börringe berättade sa
gor och sägner från bygden. Under 
tiden som komministern berättade 
presenterade Föreningsvaror AB de 
olika gestalterna i olika masker. 
Ett 20-tal ungdomar utklädda till 
olika skepnader trädde fram på 
scenen . 

. Seruren började med att kretsens 
ordförande fu-u Ma.rianne Mårtens- ' 
s6n hä1srude de cirka 100 besökarna 
välkomna. Därefter fick komminister 
Sjöstrand ordet ooh berättade med
ryckande och fängslande om Bör·
r!ngetraktens olika sago- och sägen
:6tgurer. Han talade om Lobj·erskan 
trolllen som dansade runt tenen To; 
med hammaren som fick Ylva. ' 

Under tiden som han b&ättade 
kunde åhörarna studera hU!r dessa 
sagbfigurer på scenen såg ut och 
betedde sig. Ett uppskattat inslag 'var 
jägaren Bengt Foge1berg, gestaltad 
av Hans Mårtensson, och den verk
lige jägruren Fogelbergs sonsons son
dotter l\;iarie Fogelberg, som gestal
tade Rtddar Styg;ge Thimmessons 
dotter Ellizabeth. 

Efter ett trevligt kaffesamkväm 
fick åhörarna sedan studera det mo-

derna modet som visades av några 
Svedairufirmor. Det var eleganta bal
klänningar, moderna herrkläder och 
sista skriket i skoväg. 

skolinskrivning i Skurup 

Rektor Lago Grönvall, Göran Jönsson, Tomas Andersson och Briii
Marie Jarl, Skurup. 

lRskrivningen ägde rum i ett klass
rum på Skurups småskola, där man 
delat upp barnen i två grupper. An
talet klasser i år blir mindre än för
ra året vilket också innl!bär att nå
gon eJler några lärare på lågstadiet 
fristäiles. Arets förstaklasser kommer 

Ett 45-tal skolmogna barn i 7 -års
åldern fick på fredagen uppleva sin 
första skoldag. Visserligen var det 
ingen "riktig" skoldag, men man 
hann ändå med att skaka hand med 
rektor Lago Grönvan och berätta 
vad man heter och var man bor. 
----'----- ----= ====--1 att gå i Skurup och någon nybörjar-

klass i Sandåkra skola blir det inte 
i år. 



l( ursslut 
iSkurup 

Ntlgra av eleverna, som erhöll pre- l 
mier: Fr v Lars Malmström, Lom- 1 

ma, Nils A Espert, Klagstorp, och 
llrjan Folkesson, Genarp. 

Vid Skurups lantbruksskola hade 
man på lördagen avslutning med den 
grundläggande yrkeskursen. 

Följande fick premier: örjan Fol
kesson, L~by, Genarp, 200 kr; Lars 
Malmström, Lomma, 150 kr; Carl
Gustav Möncke, Kävlinge, 150 kr; 
Lars-Arne Persson, Skurup, 100 kr; 
Nils-Ake Espert, Klagstorp, 100 kr; 
Knut Fagerström, Lackarp, 75 kr; 
Bertil Nilsson, Rydsgård, 75 kr; Er
land PerssOIIl, Harlösa, 50 kr; Robert 
Karlsson, Norrviken, 50 kr. 

Stipendier: Ingernar Persson, Brod
da, Skurup, Karl-Gunnar Nilsson, 
Landskrona, Cecil Ponsaing, Alstad, 
300 kr vardera; Rolf Hansson, Ryds
gård, Erik Johansson, Lövestad. Nils
Hugo Larsson, Genarp, Anders Nils
son, Trelleborg, Bertil Nilsson, Ryds
gård, Sune Mårtensson, Hedvigsdal, 
Christer Olsson, Hedvigsdel, 50 kr 
vardera. 

!!RBI l fl 17j1 

Många stipendier vid 
Skurups Lantbruksskola' 

Den grundläggande yrkeskursen 
på Skurups lantbrulJ;sskola höll på 
lördagen avslutning r efter fem må
naders pluggande. 49 elever från 
fem olil'a län med en medelålder 
av 20 år reste då hem för att dra 
nytta av de kunskaper man lärt 
sig på skolan. Vid avslutningen 
fick de bästa eleverna mottaga pre
mier och fyra elever höll intressan
ta föredrag om aktuella jordbruks
frågor. 
Rektör Gunnar Knutsson började 

med att redogöra fö·r kursen. Han 
omtailade att av de ' 49 el<w•erna korn 
41 Ifrån Malmöhus län, 3 från Kris
tianstads län, 2 från östel'götlands 
]>än 2 firåln StockholllTlS stad och en 
frå~ GävlebO!'g!S län. En flicka har 
deltagit. Han lämmade också upp
gifter om hur kursen klaxats ekono-

, j /\D 

De !re bästa eleverna på den grundläggande yrke~kursen i Skurup, fr. v. 
Cecil Ponsaing, Alsfad, Ingemar Persson, .Brodda, Skurup och Karl• 

Gunnar Nilsson, Landskrona. 

m:iskt och vilka andra kurser som delades Ingemar Persson, Brodda, 
pågått och planeras på skolan under Skurup, Karl-GunnM- Nilsson, Laru»
året. ' krona och Cecil Ponsaing, Alstad 

FYRA ELEVER HöLL 
VM"dera 300 krOIWll' i stipendier, ör
jan Fo}kesson, Lyngby, Genup och 

FöREDRAG Lars Malmström, Lomma fiCk pre• 
skurupseleven Ingemar PeTSSon mier ur Huldbergs fond, Caxl·Gu.

höll ett intressant föredrag om soc- tav Mönclre, Kävlinge el'häl.l premium 
kerbetsodling och gj.orde jämföre[- ur Toftebos fond, Lars-Arne Pers• 
ser med sockerrörsodldrug. Nils-Ake SOI!l, Skurup fick prt>;nium av Sku. 
Espert från KlagJStoo:p redQgjorde för rups , SpMbank, Nils-Ake Fspert, 
handelsgödsel, Per Lindvall, Höör ta- K1a.gstorp fick S~urups J orobruks
lade om miJnkuppfödnirug och Lars kassas premie, Knsut Fagemtröm, 
Malmström, Lomma talade om jord- Lockaxp fick Skånemejeriers premie, 
bruksungd<Jmarna:s oMka valmöjli:g- Bertil Nhlsson, Rydsgård mok motta
heter och tt!lJilltidsutsikter dter ge- ga Skivarps betodlareföreungs ~
nomgån.gen lantbrtllks>kola. Elevernas mie, Erland Persson, Harlösa Skåne
tack till [ärare, husrtJ.or och personal mejeriers premie och Robert Karls
framfördes av Ulf Kelil>erman. son, Noa:rviken fick premie IW Sku.-

PREMIER: are kunde också mottaga stiperu:llier l
rups Jordbrukskassa. Samtlåiga CUF-

Ur Hans Nilssans stipendietond till- ur CUF:s stipendiefond. 



Inga . Klang vann CI(F:s 
rattmästerskap i Skivarp 

28 CKF-are från 8 olika avdel
ningar inom Ljunits-Vemmenhög
-Herrestadskretsen ställde på lör
dagsmorgonen upp i tävlingen av 
kretsmästare i rättmästerskap på 
Skivarps sockerbruk. I ett strålan
de väder klarades tävlingen av och 
deltagarna såg verkligen ut att tri
vas, även om en del av dem ansåg 
sig ha misslyckats i proven. Segra
ren, Inga Klang, Hedeskoga, visade 
upp en utmärkt balans och säker
het med sin Taunus och körde ba
nan prickfritt. 

Resultat: Kretsmästare Inga 
Klang, Hedeskoga, Taunus, 2) Mar
git Jeppsson, önnarp, Volvo, 3) Eva 
Hansson, Bussjö, Saab, 4) Anna-Lisa 
Nilsson, ölöv, Opel Rekord, 5) Bir
gitta Nilsson, öja, VW, 6) Marianne 
Andersson, Skivarp, Peugeot, 7) Gre
ta Erlandsson, Ludvigsdal, BMC
Cooper, 8) Elsa Persson, Södra Aby, 
Taunus, 9) Irma Jönsson, Skårby, 
Taunus. 

Dessa går nu vidare till distrikts
finalen som avgöres i Hässleholm 
under juni månad. Kontrollanter vid 
tävlingen var fabrikör Jan Persson, 
Skårby, rustmästare Nils Klang, 
Ystad, och Tore Brandt, Köpingebro. 
Tävlingskommitten inom kretsen, som 
planlagt och arrangerat tävlingen har 
bestått av Anna-Lisa Nilsson, ölöv, 
Alice Rasmusson, Skårby, och Gre·;a 
Erlandsson, Ludvigsdal. 

En av deHagarna, Greta Erlands
son, Ludvigsdal, på väg ut genom 
garagel under överinseende av 
konlrollanlerna Jan Larsson, Skår
by och Nils Klang, P 7, Ystad. Hon 
slutade på sjunde plats och får 
därmed vara med och göra upp 
om distriktsmästerskapet i Hässle-

holm . 

28 procenlig ökning 
för Domus i Skurup 

Direktör Sven Ohlin, Malmö, sekre·leraren Gösta Ivarsson, Skurup och l 
Domuschefen i Skurup, K. G. Kruus. 

Skurupsdistriktet inom Domus, säljningen ökat kraftigt. Under de

omfattande Anderslöv, Vemmenhög, cember ökade omsättningen med 53 
Rydsgård och Skurup, höll på lör-
dagskvällen årsmöte 1 Skurups procent och under första kvartalet 

Folkets park. Direktör s v e n 1967 kunde man visa upp en ökning 

ö h l i n från Malmö kunde inför på 28 procent. Samma trend går 

de cirka 300 medlemmar som mött igen inom hela Solidars verksamhets

upp vid mötet redovisa Intressanta område där ökningen ligger på 8,8 

l 
siffror för försäljningen 1 Skurups- procent eller cirka 28 miljoner kro
distriktet. l nor. Den totala omsättningen är nu 

l Sedan de tidigare fyra enheterna i up~~ i 342. miljoner kronor. .. 

l:urups ltöping lagts ned och er- .Forh_:'lndlmgarna leddes av forvalt

tts med en ny varuhall har för- m~gsradets or~lforande herr Ingvar 
Nilsson med Gosta Ivarsson som sek-

=-----~·========1 reterare. Till fullmäktige valde man 
Erik Strand, Anderslöv, Gösta Ivars-
l son, Skurup, och Erik Kensmar, 
Skurup, med Bernhard Svensson, 
Anderslöv, Olle Olsson, Skurup, och 
Per Sjödin, Skurup, som supplean
ter. Valberedningen fick följande 
sammansättning: Knut Nilsson, An-
derslöv, Erik Jönsson, Anderslöv, 
Einar Karlsson, Anderslöv, Gösta 
Ivarsson, Skurup, Olle Olsson, Sku
rup, och Nils M. Persson, Skurup. 

Efter förhandlingarna underhöll 
Cacka Israelsson med sin fickrevy 
och kvällen avslutades med allmän 
dans till midnatt. l 



Tidigt på söndagsmorgonen var lantbrevbärarna i Skurup i farten. Här 

får Edvard Persson mottaga lantbrukare Thure lsgrens bidrag. Bilen är 

.en gammal förkrigsbil, ägd och körd av fabrikör Manfred Almqvist 
i Skurup. (Foto: Sernert) 

O Skurups sagootunder manschera
dE! genom köpingens gator och höll 
darefter en koosert på postgården 
Rektorn för Skurups Folkhögskola· 
B ö r j e N o r r m a n, känd bl.a. frfu{ 
TV med sina Lundaspex sjöng solo 
V acket· könsång och tram'trädande a; 
elever från Lant bruksskolan och 
Folkhögskolan stred odmå på pro
grammet . 

. Q Sku.rupsborna f-restades att söka 
sig fram mot postluckorna och Jäm
nade sina. bidrag till insamlingen. 
De som ville kunde också få s'Vg en 
kopp rykande gott kaffe med hem
baik.ade bulJ'rur. 

q J a, så skulle man kunna bara 
h~:ll~ på och räkna upp de mest 
gladJande l''apporter om givmildhet 

l ARTISTPADRAG och erutus iasm. Lå-t o5.5 som ytter li
g~e etrt exempe~ tra Södra Sallelups 

l
o Redan tidigt r>å söndagsmorgonen lf()Q'Sai?lmg i Mahnö, .. dä.r kyrkliga sy
var de fyra Iantbrevbärama i Sku- forerungen och Rc·cia korskretren l 

rup i farten med sina ordinarie tu- g:ez:>e.n=t ordnat lotteder och för

rer på den kringliggande landsbyg- salJ~g av. blommor j·ämt:e kaffe-
~---___ ,__ _______ :>ervermg, VIlke•t gav en tu-senlapp till r 

msamlingen. Därtill lrommeT intäkt 
på försålda flyktingaTbeten om 1200 
k:r. 

Q Rekord i jippon hade Ängelholm 
l dar bl.a. en kor tege anordnades ge

nom staden. Postmästaren red som 
härO!ld på en p onny, före honom red 
en hornblåsande postiljon och ef tJer 
kom flickm· i ri5da uniformer. 

Trelleborg 40.000, Svedala 10.000 
I SÖDERSL}lTTSFLYKTING 67 

Inom Trelleborgs postområ

de inbringade Flykting 67 

närmare 40.000 kr eller noga 

räknat kr 39.868: 50 och inom 

Svedala kom in drygt 10.000 
kr, fördelade på postkontoret 

9.500 kr och lantbrevbäraren 

resten. Bra framme var också 

lilla Håslöv, där man fick kr 

2.898: 50, inkl 400 kr som den 

kvinnliga lantbrevbäraren fru 

Ann-Marie Andersson kamma

de in på sin runda. 

Fr v fru A nna Holstbrink, Saritslöv, Skurup, lämnar •itt bidrag till bre11bärare Edvard Persson, medan Inga 

Lill Holm och Irene Jönsson blåser på för fullt. 

I Trelleborg gjordes 3.203 inbetal
ningar, därav 1.693 med summa 
22.379 kr på huvudkontoret vid 
Kontinentgatan och 483 som gav 
summa 5.547 kr på Trelleborg i 
väster. Vidare ligger i totalsumman 
2.485 kr från Röda korsets torn
bola, som i det närmafite såldes slut. 
I postluckan på huvudkontoret satt 
Sveriges äldste verksamme journa
list 91-årige Lars Ohlsson, färjebe
fälhavaren Ceasar Johnsson och 
trelleborgsfödde operasångaren Arne lade. Röda korskåren demonstrera- ningar, och 700 personer bjöds på rer med assistans av medlemmar i 

Dahl. Bland ballonger och flaggor de mun-I)'lot-rnun-metoden med kaffe och läsk av Rengs Röda kors- Skurups sagostunders orkester, som 

trängdes massor av människ3r, nyinskaffade dockan Ann, Konsum- k år . Fuglie och Stora Hammars sko- spelade vid uppehållsstationerna. 

ABF Frälsningsarmen Hemgården skänkt kaffe serverades jämte ka- lor visade barnteckningar under På lantbrevbärare Edvards P ers

och ' Goodwinkvartett~n spelade, kor, som postpersonalen delvis s jälv mottot "Flykting 67". • sons posttur körde fabr ikör Man-

, URK-are delade ut karameller, po- hade . ~akat. Köpingens. båda bloms- FLYKTING 67 1 SKURUP ?-ed Almkvi~t med ~in Ford av 1914 

lis Paulus Bergström dirigerade teraffarer svarade for utsmyck- arsmodell, dar ocksa Inga-L1ll Holm 

köerna. ningen. Skurups lantbrevbärare gick på och !rene J önsson åkte med och 

I Svedala-summan ligger 523 kr, I lilla Håslöv gjordes 240 inbetal- söndagsmorgonen sina ordinarie tu- svarade för underhållningen . 

som brandkåren kammade in ge
nom l krona per biljett när barnen 

l 
fick åka i brandbilarna. The Cadil

_lacs popband vid grundskolan spe-



Jordbrukselev i Skurup: S XD lo/t; 
Svårt att skaffa jordbruk utan pengar 
Lars Malmström i Lomma och 

örjan Folkesson i Genarp heter 
två ungdomar som under den gån~
na veckan visat frarilfötterna. Vtd 
den riksomfattande nutidsoriente
ringen för lantbrukselever place
rade de sig bland de främsta på 
sin skola, Skurups Lantbrukssko
la. Vid kursavslutningen av den 
gruncUäggande yrkeskursen på lör
dagen fick de mottaga premier som 
de bästa eleverna i kursen. 

Lars Malmström höll ett intressant 
föredrag om lantbruksskoleelevernas 
vidareutbildning där han bland an
nat poängterade de stora svårighe
ter jordbruksungdomar utan kapital 
har att skaffa sig egen gård. Han 
började föredTaget med att konstate
ra att det måste vara en lantbruks-

l skoleelevs mål att få en egen gård. 
Mänga har dock svårigheter att kla
ra den stora kapitalinvestering som 
fordras i dag, om man inte kan räk
na med att få övertaga en familje
gård. Dessa elever kan dock söka. 
sig in i jordbruket på andra vägar. 
Antingen tar man anställning på en 
gård ellex annars tar man jobb inom 
föreningslivet eller något företag med 
jordbruksanknytning. 

Väsentligt är dock att man in
nan allt för hög ålder söker sig en 
god utbildning, 3a~e han. Efter nio 
år i grundskolan är man ofta läs
trött och vill arbeta. Några år sena
re kommeT man. dock und!eTfund 
med att de teoretiska kunskaperna 
fattas. En kuo:s på lamtbruksskola 
!<an då ofta hjälpa upp de bristfäl

l!igheter man har, och sedan finns 
det specialkurser, av olika slag. En 
hård satsnirlJg på fo:amöden med ut
bildning inom de område man har 
intresse för brukar ge resultat inte 
bara ekonomiskt. uhm även en god 
trivsel. Trivsel är många gånger be
tydligt viktigare än en hög utkomst, 
sade han. Det är ord som de flesta 
jordbrulmrungdomar bör ta fasta på. 

De duktiga lantbruksskoleeleverna Lars Malmström, Lomma och Örjan 

Folkesson, Genarp tillsammans med ännu en premierad kamrat, Nils-Åke 

Espert, Klagstorp, vid kursavslutningen. 

öRJAN FOLKESSON v ANN l rade med 3.9,5 poän~ kla~t f_öre Carl- !inge 37 p., 3. Claes Göran Bengts

Gostav Moneke fran Kavlmge som son, Akarp 36,5 poäng, 4. Lars Ar

örjan F'olkesson från Lyngby i fick 37 poäng. Resultat av de främs- ne Persson, Skurup, Rolf Hansson, 

Genarp vann den stora nutidsorien- ta: 1. örjan F'olkesson Genarp 39,5 Rydsgår\1 och Per Edwards, Alstad 

teringstävlingen på skolan. Han seg- poäng, 2. Carl-Gustav Mönscke, Käv- samtliga på 36 poäng. 



l Populär hattparad i Skivarp 

Hattsegrarinnan Nanny Ltmson, Ramsbo omgiven av Ingrid Jönsson och 

Swen Jönsson, som överlämnade priset till fröken Larsson. 

Hattparaden blev en succe l För deltagarna i hattpaTaden var 

i Skivarp och Abbeltås vid sön- priser uppsatta och segrare i Skiv

dagens kampanj för flykting -67. arp blev fröken NanJ!ly Larsson, 

Det får man väl säga, när åtmins- l Ramsbo, med sin fantastiska slmpel.

tone ett 100-tal modiga damer, her- se "MOTgo:rustämning", ett helt land

rar och barn vågade uppträda. i de skap mcd hu.s, träd, fåglar och mor

mest fantastiska kompositioner. En gansolen uppstickande vid hOTison

av damerna hade t.o.m. en batteri- ten. Priser utdelades i Slkivaa-p också 

driven mobil överst på sitt huvud. tiH. fröken Greta Holmberg och frö-

Knut Körling, Abbekås, vida be- ken Ingr.id Jönsson. Ett extrapris fick 

kant i de flesta världsdelar som heTr Helge PcTSSOn för en roil.ig sak 

trolleriprofessor under namnet och följande ungdomar placerade s~g 

Shalimar, lärde frikostigt med stor hö·gst på poänglistan·: Anne-Lis An

talang oc'h lika stor hurnor bort dersson , Ase Holmander och Ken

rnagiska tricks för en jublande neth Ahlin. I Abbekås lämnades se
publik i Skivarp och Abbekås gerprisen till fru Harry Malmberg, 

Vemmenhögs sångkör, för dagen fröken Kerstin LarssO!n och fru Ar

skrudad i lika roliga som under- thur Andersson. Segrande ungdoma:t; 

liga huvudbonader, sjöng med stor var: Ase Larsson, Katarina Larsson, 

bravur visor av Sjöberg och Tau- Anne Bäckdal och Astrid LaTSSOn. 

be och fick publil•en att sjunga Vädret van- kyligt och re.gnet häng

med emellanåt. Dirigent var kan- de i luften, så pensionärerna på 

tor Valdernar Waldernarsson. En Skivarps ålderdomshem, som gärna 

20-rnannorkester från 4 H:s mu- ville vara med och deltaga i insam

sikcirklar under ledning av fan- lin·gen, måste stanna hemma. Men 

junkare Rune Persson spelade mar- det OTdnades tilil allas belåtenhe>t i 

scher, valser och ett tjusigt pot- stället så, att 4 H-musikerna David 

purri ur "Vita hästen". Hansson och Henning Persson for ut 

Under tidEn var det full rusch på till hemmet och spelade och sjön,g 

postkonta<ren, där pengar strömmade för pensionärer och pesonal. Och så 

in så fort som sta!j"iO'IlEmästare Max- fick "Flykting -67" en s1ant också 

git Lindblad i Skivarp och före- 1-d'-å....,·r_ifr...:._ån.o:.:.... - -----------"' 
ståndare Sanda Gu.stavSISon i Abbe-
kås hann kvittera. Den största rus-

ningen kom förstås strax efter kl. s'!{ D 
17, men ända fram till kl. 20 kom ~~ · 
ständigt nya insättw:e. Strax före det ~ 
klockslaget kom lantbrevbärarna till-

l 
baka fu'ån sina turer. Vid samman
rälmin,gen visade det sig, att i Abbe
kås inbetal!ts 488 kr, och i Skivarp 
4.506 kr. 

En överrasknin,g var, att Skivarp 
blev ett av de 203 postkontor, 
som fick en guldrnyckel att utdela. 
Den lycklige, .som lämnade in sitt 
girokort vid det hemliga· klockslag·et

1 
19.07 och därmed vann guldnyckeln, 1 
var lantbr. Uno Weiderup Klagsto!rp . 



Ovanligt jobb 
på Söderslätt 

Utsikten är underbar h~r lycker 

Alf Nilsson från Skurup, av~n om 
del blåsie mycket kralhgl. 

Ett arbete av ovanligare sl_ag fick 

tullstorpsborna uppleva åptisdagen. 

Det var en arbetsgrupp från Vem

menhögsbolaget som i en hård och 

besvärlig blåst drog nya . kraftled
ningar från Bingsmarken tlll .. ,Val!by. 

Tre drygt ett rum tjo.~ka Ja.rnlmor 
dro s med traktor ut over garde~a. 
F" g varje stolpe som passerades flck 

orn e si upp i de tidigare ~ppsatta 
~~lp!rna goch fästa linorna l lopare. 

Med de nya moderna metade~ ~~n 
har fått är dock klättringens tid for
b' En enkel hisskorg monterad på 

I. lyft bär på några få sekunder 

en en man med linorna bll .. sto~

u~~s topp. Det var dock en J?arkhg \ 
p tt dessa män arbeta sig fram 

s~~o~ ~ygden med tre drygt två 

~ilometer långa ormar slingrande ef

ter sig. 

65.000 poster under 1966 

vid Skurups Sparbank 
44.000" insättningar på tillsam

inans 26 miljoner Jrronor kan Siru

rops sparbank ståta med i sin 

verksamhetsberättelse för år 1966. 

Insättarnas tillgodohavande under 

året har ökat med drygt 4 miljo

ne!' kronor och uppgick vid års

sldftet till 65 miljoner kronor. Ut

tagen är 21.000 styck på tillsam

mans 25 milj'oner. Därtill kommer 

gottgjorda räntor på 3,7 miljoner. 

Antalet insättningskonton var vid 

år;;skiftet 14.687 . styck. Anmärk

ningsvärt är de många insättning

ar som banken hade under sin 

sparban~.svecka.. Inte mindre än 

6.500 insättningar på tillsammans 

44.000 kronor sattes in. Antalet 

konton under året ökade med 400 

styck, varav huvuddelen kom vid 

sparbanksveckan. 
Av verksamhetsberättelsen fram

går vidare att sparklubbsverksamhe
ten under året varit mycket omfat
tande. Antalet medlemmar var vid 

årets slut 1.243 styck som tillsam
mans satte in drygt en halv miljon 

kronor. 
Utlåningsverksamheten har liksom 

tld!gar~ varit ojämn. Banken har 
dock kunnat bevilja de låneansök

ningar man fått i.n. Skurups kom
mun har exempelvis fått låna till
sammans 3,5 miljoner kronor, 21 mil

jOner har lånats ut till jordbruks
fastigheter, 26 miljoner till bostads
hus och 1,3 miljoner till industrier. 

TUbammans är det 2.791 lån som 
erhl'tllits i banken. 

Vid b(;nken stämma, som blir lör

dagen den 6 maj, är följande hu
vurlmän i tur att avgå, Stig Lund

SJ<:un,p, F.lof TJersson Saritslöv, 

Verksfällande direktören för Sku

rups sparbank, Åke Bokander, kan 

se tillbaka på el! bra verksamhels-
år 1966. 

Henning Bengtsson, Gärdslöv, Lars 

Larsson, Rögh;, Birger Larsson, sten

berget och Bengt Hermansson, Ugg

lesjö. I tur att avgå ur styrelsen är 

Bror Jönsson, Galgedal, Ake Bokan
der, Skurup och Henning Bengtsson, 

Gärdslöv. 
Revisorer under året har va

rit Gunnar Larsson, Hyltaslätt och 
Ragnar Persson, Skurup med Thure 

Andersson, Villie och John E. Vifot 
som suppleant. 

61 



Skånsk missionär i Indien 
lär befolkningen överleva 

- Text: Rolf Johnzon. Bild: Hans Serneri -

Den utländska mis-sionen i Indien kommer alt försvinna. Indiska staten 
har nästan salt stopp för ytterligare missionärer alt komma in i landet. 
De som redan. är i verksamhet där får i allmänhet bli kvar, dock inte 
alla. Delta berältar fil. dr L y d i a S v ä r d i Lilla Beddinge utanför 
Trelleborg, som just återkommit från sin tredje period som missionär i 
det stora landet i söder. Hon tillhör Svenska missionsförbundet oc:h har 
silf säte i staden Bombay, där hon bl. a. är sekreterare oc:h kassör för 
den indiska motsvarigheten av minionsförbundet. Svenska missionsför· 
bundet bedriver en omfattande verksamhel i trakten runt denna miljon· 
stad. Man har flera skolor där man undervisar både barn och iildre, 
har öppnilt flera läkarsl&tioner oc:h bedriver naturligtvis en omfallinde 
missionsverksamhel både i städer oc:h byar. Nu anser den inditka staten 
att den utländska missionen skall försvinna l landet. Majoriteten av 
folket är hinduer oc:h vill inte ha med kristendomen att göra. Den 
indiska kyrkan får själva klara missionen i framtiden. 

Sk~nska Dagbladet har besökt fil. undervisningen. När kurserna pågått 
dr. Lydia Svärd i hennes hem i en tid, visar det sig ofta att elever
Becldinge. Vi möttes av en liten rar na har kommit olika långt med si
kvinna som gick och påtade i den na !mnslmper. Dr Svärd får då pla
sl{il.!.ska myllan. Hon bjöd in oss i cera om dem i andra gruppindel
stugan rlär vi under någon timma ningar och på så sätt påskynda un
fick lyssna till vad hon hade att dervisningen till fördel för nya ele
beratta från sin tjänst i Indien. ver som vill lära sig språk. I hen-

Lydia Svärd är född i Källstorps nes arbete ingår också att sköta det 
socken söder om "Landsvägen" bibl;uteJr som Missionsförbundet till
Malm- Ystad. 1936 tog hon student- handahåller för sina elever. Böcker
examen och börjaC:e sedan studera na är av skiftande lmraktär. Na
i Lund. Efter att ha klarat fil.mag. turligtvis kan mängd volymer stämp-
1914 och fil.lic. 1946 beslöt hon sig las som "kristna", men även annan 
docJr för att avbryta studierna och littemtur förekommer i stor omfatt
re~a ut som missionär till Indien. ning. 
Där mötte henne fem arbetsamma 
men trevliga år. När hon återkom 
till Sverige fortsatte hon att läsa. 
Hon disputerade 1954 över ämnet 
"Väckelserörelsernas folk i andra 
kammaren 1867- 1911" och · fick sin 
efterlängtade doktorsgrad. När det
ta var klart återvände hon till 

' Indien och har sedan dess klarat av 

ALLMÄN SKOLPLIKT 

Fil. dr Lydia Svärd från Lilla Beddinge som nu återkommil från Indien 
efter sin tredje missionärsperiod. ytterligare två femårsperioder därute. 

I mitten av april återkom hon till 
Sk;)ne för att fira tre månaders se
mester 

ADl\UNISTRERAR UNDER
VISNINGEN 

Pä frågan om vilka religioner som 
dominerar i Indien omtalar Lydia 
Svärd att eleverna på kurserna i 
huvudsak har två religioner. Hälf
ten är hinduer och hälften är mu
hammedaner. Dessutom finns natur
ligtvis en mängd andra hednareligi
oner bland de olika sekterna och 
raserna. Olikheten mellan folket är 
mycket stor. I Bombay stad måste vård kombinerad med familjeplane- undernärda och har därför svårt att 
statP.n undervisa på minst 12 olika ring. För ett år sedan fick man ned ldara sina arbeten. En familj slipper 
språk. Man har infört allmän skol- en svensk barnmorska, som nu åker . . . .. .. 1 
plikt. Naturligtvis är den inte helt omkring i byarna och talar sig varm visserbgen betala skatt for de forsta . 
gen<Jmförd ännu, särskilt inte i nor- för familjeplanering. Hon har dock 4000 rupiis man tjänar, men huvud-

Henne~ arbete i Indien består för- ra delen av landet, men i Bombay stora svårigheter att nå ett positivt delen når aldrig upp till denna in-
utom sekreteraretjänsten i att ta räknar man med att 80 procent av resultat. då folket inte riktigt begri- . • .. 
hand om skolväsendet i Bombay. barnen mellan 6 och 11 år går i per vad hon menar. Någon form komst. Tillgangen på mat ar be-
Hon tar hand om nybörjarna, som någon form av skola. av lösning på fattigdomen måste ltymmersam. Risransonen per per-

l 
må:<te vara fyllda 12 år, och place- dock komma till stånd anser fil. dr. son måste fördubblas för att folket j 
r!IT dem i olika grupper. Missions- FAMILJEPLANERINGEN Lydia Svärd. Utkomst~n räcker inte över huvud taget skall överleva, sä-

, (oroundets km·ser, som bednves dag- GAR TRöGT på långa vägar till och dagligen sväl- . .. ...1 ··• 
: l .i~:en p't morgonen och ]{vällen, be-~ ter människor ihjäl. Äta sig mätta ger misswnaren ;om SJa v ar up?-
1 sil\ r· i huv~~ d:;ak av att lära ut språk. - ~~ intressant ve_rksamhet. som_ man 

1 

är det många som aldrig får en en-~ vaxt ur den s!ranska myllan, dar 
1 Engc>lska ar den mest eftertraktade borJat bednva dar nere ar halso- da chans att göra. De går ständigt skördarna mycl{et sällan slår fel. 



Indien tackar för hjälpen! 
STOPPAR MISSIONEN 

- ' · .... ... ;.. 

61·åriga missionären fil. dr samhet som utlänningar, och 

L y d i a S v ä r d från Lilla då i första hand europeerna, 

Beddinge utanför Trelleborg bedrivit skall enligt folkmajo

har just återkommit från sin riteten i Indien avvecklas. 

tredje period i Indien. Hon Anledningen är att denna ma

·~rbetar i miljonstaden Bom- jo.ritet vilken består av hin

bay och har under årens lopp duer, inte vill veta av kris

blivit väl insatt i de stora tendomen. 

internationella frågorna som Ett annat problem, som Sven

rör folkhälsa och befolknings- ska missionsförbundet bara 

utveckling. startat hjälpåtgärderna med, 

är familjeplaneringen. Denna 

Naturligtvis är hon kritiskt in- riskerar nu att helt slås ned, 

Fil. dr Lydia Svärd 

ställd till den indiska statens om de indiska myndigheterna 

inskränkningar av missions- får som man vill. 

verksamheten. Den sedan 100 Om detta och mycket annat 

år tillbaka allt mer utvecklade har hon berättat för Skånska 

D bl d t V. t ··u d h månaders semester, innan det 

hjälp- och upplysningsverk- ag a e · 1 ra a e enne 
i hennes hem utmed sydkus- är dags att börja fjärde mis-

__ f' >l/D 20J ~~ ~~~· -=t=e=n=d=å='r=h=o=n==n=u='='p=å=t=ar='=' =i ~d~e_n __ s_i~o-n-är_s_p_e-ri_o_d_e_n_. __ ~------
.~ /\. f -/ _ skånska myllan under några - SISTA SIDAN-



Ny frisersalong • Skurup l 

Thelanders frisersalong i Skurup har öppnat nya lokaler. På bilden ses 
frisörmästare Niels Thelander och hans. biträde Berfil Sövgren i färd 

med all tillmötesgå två kunder. 

Skurups äldsta företag Inom fti- 1 

sörbranschen har nu flyttat In l nya ~ ( )/D 2 y/ J 
lokaler på Kyrkogatan. Det är N~els _ ) {\ -, 
Thelanders frise1·salong som funnits 
l köpingen de senaste 27 åren. Sa-
longen har tidigare legat på Kyrko-
gatan, men under knappt ett år har 
man haft en provisorisk bod på Nor-
i ra Skolgatan. 

När Iris fruktaffär slog igen sina 
iportar övertog Niels Thelander denlna lokal och han har själv under 
några månader snickrat och putsat 
upp denna lokal till en modem och 
trivsam salong, där säkert alla kun
der kommer att trivas. Bland nyhe
terna hitta~r man en särskild bamav
delning. Barnstolen består av en, rid
häst som säkert blir omtyckt av de 
något yngre kunderna. Nya moderna l 
sharnponeringsanordningar har också 
installerats. Väggama är klädda i 
ljus fur som plastbehandla<t:s och ger 
en vaC'ker och varm miljö. 



Rektor Eiderbrant i Skurup föll 
på eget grepp prickas av JO 

Förre rektorn vid Skurups grundskola Filip Eiderbrant överskred sina befogenheter 
när han lät en justeringsman -under falska angivelser - justera ett protokoll in
nan skolstyrelsens ordförande skrivit på protokollet. Detta säger justitieombudsman
nen i sitt utlåtande om den anmälan rektor Eiderbrant gjort mot skolstyrelsens ord
fröande, Gunnar Hansson. Någon erinran mot skolstyrelsens ordförande eller mot 
rektorn vill dock inte JO göra, då båda h andlat i god tro. JO finner det dock ange
läget att reglerna för protokolljustering noggrant iakttagits hos kommunala myndig
heter. Dessa regler är bl.a. av betydelse för offentlighetsprincipens tillämpning och 
besvärsrätten. 

Bakgrunden till JO:s uttalande är sin egen åsikt. Sedan tillkallade han tit frågan om justering. av de delar 
den anmälan som rektor Eiderbrant en av- justeringsmännen för att skri- av protokollet som man inte kunde 
gjorde i höstas efter att tidigare för- va på protokollet innan skolstyrel- nä enighet om avgöras av hela skol
söikt få all.männa åklagaren att ta sens ordförande sett protokollet, och styrels.\m. Han k.an <}ock inte 
upp falleit. Aldagaren anså.g sig dock rore det datum för justering som ~astas för siut handil.ande. Han 
inte kunna göra detta och Eiderbrant bes1utats. ' ,f,xnxie dook ha skriftligen an
vände sig då till justitieombudsman- Här anser JO att rektor Eiderbrant gett de ändringar som han ansåg på
nen .. JO delar länså~lagar~ns upp- handlade fel. Det är en nämndsord- kallade, e.ft~rsom en ~_uster!~gsman 
fatt;mg ?-tt Hansson mte gJorde s1g förande som är ansvarig för proto- redat?- skr~vlt på. I stallet andrade 
sky~dig ;~n något fel. Han ~~?'ser dock kollet. Han ensam avgör vad som han 1 rlet JUsterade .. protokollet. Hans
att det .mns anlednmg kr1t~sera bä- skall presenteras inför justerings- sons uppfattnmg ar dock att detta 
~~ herr Hansson och herr E1derbrant männen och bör således själv ha ta- protukoH en~ast var en k!add,. och 
for deras handlande. git del av protokollet samt skrivit skulle r.ensknvas efter .de .. andrm.gar 

under innan justeringsmännen kal- han ru~e. . _l~an . fo:so·~te , mte 
las. Eiderbrant har överhuvudtaget på någ?t satt dolJa ~ma atgarder och 
inte att befatta sig med ordningen ~ga~ 1 protokollet 1 vilka avseenden 
för protokollsjusteringen, säger JO. andrmgen skett. 

f!}IDERBRA.NT 
HANDLADE FEL 

De båda herrarna hade olika upp-
fattning om innebörden av skolsty- SKOLSTYRELSEN SKULLE BEGÄRT SKRIFTLIGT 
relsens beslut i ett ärende. De dis- BORDE AVGJORT 
kuterade saken omedelbart efter . När det gäller ändringen av löne-
sammanträdets slut och herr Eider- JO finner vidare att Eiderbrants ~Istorna anser JO att her.r Hansson 
brant fick då veta herr Hanssons åtgärder berott på missuppfattning mte kan lastas .. Herr Han~on. skul
uppfattning. Eiderbrant utformadelav hans a.Jl5w:r för protokollet. Gun- le rlock .personligen ha sett bl~. att 
dock paragrafen i enlighet med nar Hansson borde. enligt JO ha lå- rektor EJderbrant skrev under and
- ---'-- -"----- -=-------------·--:._--- ----1, ringen så att inga tvivel hade före-

legat. Om han fått ett muntligt med
givande eller inte kan dock' inte be
visas och därför säger JO att Hans
son inte skulle gjort denna ändring. 

Fotnot 

Rektor Filip Eiderbrant avflyttade 
förra sommaren till Osby, där han 
innehar en liknande befattning. SkD 
har varit i kontakt med skolstyrel
sens ordförande Gunnar Hansson. 

· Han sa;ie sig inte vilja kommente
ra tidnit,garnas uppgifter, förrän han 
11jälv fått ta del av JO:s yttrande, 

J men fann det mycket förvånansvärt 
att tidningarna uppfattat saken så 
olika. En Malmö-tidrung har be-

Skolslyrelsens ordförende Gunnar 
Hansson, Skurup som friats ev JO. 

skyllt honom för bristande kunskap Rektor Filip Einderbrant, tidigare 
och orientering i de aktuella frå-
gorna. Herr Hansson lovade dock att skolchef i Skurup, nu rekfor i Osby1 

själv återkomma med en kommentar JO-anmälde Hansson, men fick 
.. 1 a arna. ···-~·---~SJ~..::.ä:,:_lv:.__.:a,_,n_,_,m:=är'-'k"'n"'in,_,_g,_a"'r'-"a'-'v____,_JO,_,_. _ _ 



Ungdomen vann klart debatten i Sjöbo 

-Panelen kunde inte svara -
• 

Av ROLF JOHNZON -
Skånska Dagbladets ungdomsde

batt i Sjöbo samlade över 200 in
tresserade sjöbobor. De flesta var 
helt naturligt från de oroliga ton
åren, men även många ungdoms
ledare och föräldrar hade mött 
upp för att debattera ungdomsfrå
gor. En panel av åtta personer 
jämte två ordförande inledde de
batten med korta anföranden där 
man gav sin syn på ungdomsfrå
gorna. Efter panelens framträdan
de var det dags för ungdomen 
själva att säga sin mening. 

Ungdomsaftonen inleddes med den 
populära ungdomsorkestern i Sjöbo 
som spelade några låtar under led
ning av musikfanjunkare Tore Hol
megard från P 7 i Ystad. I sitt häls
ningsanförande betonade redaktör 
Wilborn Agren betydelsen av att 
ungdomsfrågorna debatterades. Fle
ra har väntat i över tjugo år på 
att denna debatt skall komma till 
stånd, andra kanske inte längre än 
någon månad. 

Några av debattörerna vid ungdomsdebatten i Sjöbo, fr. v. kommunalnämndens ordförande Oskar Anders
son, populära fru Kathleen Aspgren-Rockström, fru Clary Andersson och herr Albert Hansson. 

Dagens ungdom är bra, även om 
tidningarna och andra slår upp sto
ra rubriker om missanpassad ung
dom. Dessa utgör dock bara en klar 
minoritet av vårt samhälle, sade 
han. Han gladde sig åt att så många 
hörsammat kallelsen till debatten och 
presenterade därefter den 8 man 
starka panelen. l Den framtida utredningen kommer 1 Att fostra ungdom måste dock ske 1 ungdomarna som fördes fram. H a n s 1 

Första man ut var kommunal- dock at visa vad vi skall göra, fort- med hjärtat. L i d g r e n frågade i stället varför 
nämndens ordförande Oskar Anders- satte han. Behovet contra resurser Kommunens uppgift är att stödja man inte kunde ge dem en enkel 
son. I sitt korta inledningsanföran- får bli avgörande för byggandet. Alla UllJgdormrl'öreningar som själva får ta och billig lokal i stället för ett stort 
de gjorde han jämförelser med ung-
domen för 50 år sedan och nu och tidigare initiativ har dock strandat hand om arbetet. På så sätt kan vi komplex. Vi vill ha någonstans att 
kom fram till att man hade pro- på pengar. Föreningarna i köpingen nå ett bra resultart. U n ° An d e r s- ta vägen det är allt vi begär. Nå
blem med ungdomen även då. Han har dock i stort sett tillgång till de s 0 n från Sjöbo ungdornsorkester gon frågade om kommunen ville be-
tog också avstånd från den demon- .. .. tog upp den aktuella lokalfrågan för 
stration som gjorts mot honom för lokaler de behover, poangterade han. ungdomsorkestern. I dag står vår tala en ungdomsledare som fick väl-
några dagar sedan, då ett gäng ung- Herr Albert Olsson frågade hur källarlokal i vatten och vi kan inte 
dornar med skyltar som "Oskar tar k 11 t• f.. . 1.. d använda den. När får vi den utlova-

jas ut av ungdornen själva, men 
fick inget svar. Andra frågade om ' man s a a oremngs os ung om de nya lokalen? 

död på Sjöbo" flanerade på köping- intresserade för föreningar. Med goda Fru K a t h l e e n A s p g r e n - det int efanns något gammalt hus 
ens gator. ungdomsledare blir det inget ung- R o c k s t r ö m drog applåder när som var övergivet. Inget svar. 

Fritidsnämndens ordförande Hen- domsproblem alls, sade han. Många ho!J-. ~så.g dagens w1~dorn vara bra. 
ning Palm omtalade att man från erfarenheter visar att föreningslivet In~tiativrik och framat var heii!,Ies Vi äterkommer på måndag med 
kommunalt håll inte vill medverka ger den bästa ungdomen. å.sikt. Hon f~ågade också om Mlmak-
t .ll tt k d k ·t·k ·· h S t f .. .. 1d af.. . tige någonsm behandlat frågan om 
1 a ge un erna n 1 • Aven an cou ernas ora r oremng repre- en ungdornsgård och fick även sva-

drog vissa jämförelser mellan dagens senterades av fru Clary Andersson ret att så inte varit fallet. De korn
ungdom och sin egen. Ungdornen av som även är distriktssköterska på munala instanserna är "yrvakna" och 
i dag har dock blivit mer initiativ- orten. Hon berörde föräldrarnas syn lllll vill alla göra allt för sina gam
rik och aktiv, sade han. Palm kunde på ungdornen och de svårigheter som l<;~ synde~·! sade hon. !Vlånga känner 
dock inte lova att Sjöbo skulle få ofta möter särskilt tonårsföräldrar. s1g hemlosa och vet inlte vart man 
någon ungdomsgård, då denna ställer Ivar Hallberg SJ"öbo IF har syss- skall ta väg~. Ge de;n .~ågonstar;s 

' . • · ' att "krypa m". Penswnarerna far 
sig allt för dyr. lat med ungdom 1 .. 30 ar. Han t.ac- mycket snabbare sina önskemål till-

En kostnad på 650 kr per kvadrat- kade kommunen for vad de gJOrt fredsställda än ungdomen. Detta är 
meter och år är priset, sade han. för föreningslivet i Sjöbo. Idrotts- fel. 
Det gör för en ungdomsgärd på 300 platsen i Sjöbo är dock för liten I den stora debatten efter inie
kvadratmeter cirka 200.000 kr per år. och måste byggas ut, tillade han. darna var det friska tongångar från 

utförligare referat om den stora de
batten i Sjöbo. 

Arets stridsskjutning i Skälderviken 
äger rum den 14 juni med den 15 
juni som reservdag. Det blir skjut
ning och bombfärJning från flyg
plansförband mot mål förankrade i 
Skäldervikens inre del. Då övningen 
förvänJas tilldra sig allmänhetens in
tresse har den förlagts till kl l!P--20. 



Succe för Sjöbodebatten 
• • • 
• 
• • • • • 
• • • • • • • • • 

Den stora ungdomsdebatten i Sjöbo blev den succe som 
alla hade väntat sig. Skånska Dagbladets initiativ att 
bjuda in de styrande i kommunen och en mängd olika 
föreningsrepresentanter togs emot av drygt 200 ung
domar som mötte upp för att höra vad som görs för 
dem inom kommunen. Några definitiva löften kunde 

/ 1 . ') 

Motortävling i Skurup 

Manöverprov och uttagning till Arets motorkvinna och M-mästerskap 
för herrar hölls på lördagseftermiddagen på grundskolans gård i Skurup. 
K apten K nut Frid lund, Y stad, hö!! i tråciarna vid proven. Bästa' dam 
i Skurup blev Brita Andersson med t?·etton prickar. Margit Jeppsson, 
önnarp, 16 prickar, Britt Ocidshammar, Krageholm, 18 prickar. Bland 
herrarna var Sten Tore Algren, Klngstorp, biist med 5 prickar, till läns
fina!, TCI.ge Mårtensson, Ystad, 9 prickar, O!s Torstensson, Skurup, 9 
prickar. Bi!ci: Fru Ingrid Jönsson får instruktioner av kapten Knut Frid
lund, medan fru Britt Ocicishammar, Krageho!m, väntar på sin tur. 

naturligtvis inte avgivas, men från kornmunalt håll pri- • 
sades dagens ungdom och utsikterna till en egen ung- • 
domsgård syntes inte alltför avlägsen. Slmffar ung- • 
domarna en ledare skall kommunen svara för att en • 
lokal,ställs·till förfogande. 

SISTA SIDAN 

Hundratals officerare, underofficerare och under

befäl befinner sig i samma situation som Olle Malm

gren. Många frågar: 

- Har AB Sverige verk ligen råd att låta vitala 

50-år ingar sätta sig i gungstolen? 
fortsatt placering i mot utbildning 
och erfarenhet svarande k valifice
rade befattningar inom försvaret. 

Ombudsman Rune Troedsson, 
Stockholm, säger: 

- En fo1j driktig kompensation 
vore fler inre-tjänst-befattningar l 
högre lönegrader. 

På uoff-håll har man en känsla 
av att en kärvare marknad är att 
vänta. 

- F ör fortifikationssidans perso
nal behöver det inte betyd a någon
ting. De k an i stort ~tt gå .öyer 
och göra samma arbete 1 det c1vll?. 
Samma är förh ållandet med den Cl

vilmilitära personalen i teknisk 
tjänst. På det eltekniska p lanet vin
kar näringsli vet med befattningar 
som ligger 2--4 lönegrader över 
motsv~ande t jänster i det militära. 

• • • 

Underbefäl·en i pensionsålder 
k a n ha det svårare än off och 
uoff. Och risken är självfaillet, att 
ett kärvare arbetsma.rknadsl4e yt
terlig31t'e skulle förvärra läget för 
denna befä lskategori. 

Kapten Nils Or1thed, numerG '""""" 
nastik!iirare i Skuru~ grundskola.· 



_il 
1
_
96

_
7 _,'-f ~·:T~R_E_L_L_E_BO_RG_· _S_Ö_D~E~RS ...... L_Ä_T-=-T-=-=:J_," a---

Snabbvisit i Trelleborg 
31 

av utländsk postpersonal 

Fmmfö1· Svaneholms slott ses fr v R ena1·d Geo1·gette, Paris, Km·l Heinz, Hamburg, Jacpues 
Dom, Pa1·is, Alex Chappe, Pa1·is och öv e1·kontTDllö.1· KU1·t E1·icsson, Trellebo1·g 

42 tyska och franska post- och telegraftjänste män hastade tidigt på löt·dagsmorgonen i land 
i Trelleborg, där de togs emot av svenska kol eger som inbjöd till en snabb sightseeingtur i 
Sydskåne innan TT -linjens P eter Pan kl 11 på förmiddagen återvände till Travemiinde. 

Det kvinnliga inslaget dominerade, 
ty av de 12 tyskarna och 30 ·frans 
männen som del to.g i besöket, var 
in te min'dre än 26 daJme.t·, till VaJr

dags sys~elsa t ta på tyska och franska 
post- eller telegrafexpeclitio·n>er. 

Visite.n som var inoffieiell leddes 
av postdiraktör Alex Chappe, P ru·is, 
chef för franska postverkets sociala 
ve<rk.samhet, och televerkschefen i 
Paris, Jaques Dem, samt amtmann 

l Kar l Heinz Hasenkamp vid postdi
rektionen i Hambm·g. 

Mons.ieur Chappe staJrtade för någ-

l 

j . 

ra år sedan på eg•et initiailiv en rö- och tog han'd om gästerna, som' stu~ 
r·else kallad jumelage (av franska vades in i privatbila-r för en kom
jume.au som betyde. tvil.l.ing) för att pr'ime.rad rund,·esa. Den gick föret 
befästa samhörigheten mellan yrkes- till Svaneholm utanför Skurup där 
grupper i olika länder. Den hau: bl a postve.rket stod som värd för fJ.·ukos
re.sulterat i ett omfattande utbyte ten och. sedan bar det aJV till Malmö. 
mell a,n fransk och tysk postpersom.a.l, Det gällde att ·ta vara på tiden, 
en intern gemenskap soon nu ut- ty kl 11 sku lle gästernoa tillsammans 
sträcks att omfatta även Svexige. med 17.svenska kolleger vara omboxd 

Den svenska posttjänstemannadele- igen på 'Peter Pan för överresa ti.ll 
gationen, som leddes avöverkon trol- 'l'rave.miinde. Dä rifrån fortsatte man 
!ör Kurt E.r icsson vid postkon,torets t<i)l hotell Am Holstentor i Liibeck 
utrikesavdeln.i ng i Trelleboxg, mötte för gemensam avske.ds.liest. Redan kl 
upp vip Pete1· P aJns ankomst kl 6.45 2 på söndagsmorgooen· skulle näm-

·lige.n fransmäru1en med tåg åka hem 'fl till Paris och på söndagsförmiddagen 

A 
'J 0 1 går svenska.ma ombord i Trave.miin-
/" de fö•· å nerresan till Trelleborg . . . 



SI(URUPSFAMILJ FICK FLYTTA . 

E/värmekostnaden 200 kronor i månaden 
- Av BöRJE GLIMMEBY -

Tidigare hyrde vi en trerumsvilla i Lindby här utanför Skurup. Själva hyran var inte 

farlig, 200 kr i månaden, när vi därtill hade en stor och präktig trädgård. Men värmen 

gick på lika mycket i månaden fast vi aldrig hade elementen på i tamburer och andra 

biutrymmen. Det tyckte vi blev väl mycket. Det var nämligen elvärme men villan, 

byggd 1935, vat· inte isolerad för sådan uppvärmning. Därför fick vi elda mycket för 

kråkorna. Skönt att vi nu har kunnat hyra villa i själva köpingen i stället och därtill en 

toppmodern. Tryggt är det också att kunna bo mitt i ett villaområde när man ofta är 

ensam hemma med barnen. Som grävmaskinist får min make ofta ho borta. 

Sin boendesituation uttrycker på 
så sätt fru Eva Nilsson, maka till 
grävmaskinist Bertil Nilsson i Sku
rup. Makarna Nilsson med sönerna 
Johnny, 10, och Peter, 5, hör till de 
hittills 65 familjer som har flyttat 
in på det nya villaområdet Fridhem 
i Slmrup. På detta område, beteck
nat Skurupshem 6, skall det bli sam
manlagt 100 småhus, alla färdigställ 
da vid årsskiftet. Ytterligare 10 blir 
inflyttningsklara l maj, nya 10 den 
l september och resterande 15 vid 
årsskiftet. 

skogs blomsteraffär. Familjen har en l samsas om ett enda badkar i källa
dotter, 16-åriga Birgitta. ren. - Det var aldrig lönt att försöka 

- När vi var nygifta köpte vi en bada för varmvattnet var ständigt 
tvåfamiljsvilla, men vi bodde där l slut, säger fru Magnusson. 
ensamma så vi hade alltså två kök, Eget badrum är således något som 
berättar fru Andersson. Fem rum, de uppskattar mycket. - Men visst 
två kök och en trädgård på 1.200 kvm är det mycket med 345 kr i månaden 
att sköta blev för mycket när vi ar- för en trerummare, suckar fru Mag
betade båda. Så vi sålde huset och nusson. 

GOTT INITIATIV 

hyrde en trerumsvilla i stället. Enda 
nackdelen där var väl egentligen att 
vi fick gå till ett särsltilt uthus när 
vi ville bada. Hyran var 250 kr i 
månaden. Nu betalar vi alltså nära 
dubbelt så mycket men det är det 
värt. Ett nytt hus är i alla fall ett 
nytt hus, trivsammare och lättare att 
städa, värdefullt när man är för
varvsarbetande. 

SLIPPER STöRA BARNEN 

Köpingen har här tagit ett initia
tiv som borde efterföljas flitigare 
även på andra håll. Det är många 
som vill bo i villa men drar sig för 
att köpa hus därför att de inte vet 
h ur länge de skall bo kvar på orten. 
För dem är uthyrningsvillor i stil Trerummarna har 74 kvm:s lägen
med Fridhemsområdet i Skurup mo- hetsyta . Den l april färdigställdes på 
dellen. Här växlar man mellan villor området fem villor med vardera två 
med ömsom en ömsom två lägen- tvårumslägenheter. Månadshyran är 
heter. här 345 och 3'15 kr för 57 respektive 

- Men nog ångrar vi att vi inte 58,6 kvm lägenhetsyta. I kostnaden 
skaffat eget hus för 10 år sedan när för den något större typen ingår då 
det inte var så dyrt, fortsätter fru också garaget. 
Eva Nilsson. - I dag slmlle vi inte Montör Ulf Held med makan Britt 
våga också av den anledningen, att samt dottern Susanne, 2, och Mikael , 
vi ju inte vet när min make blir 4 månader, har tidigare bott i en 
arbetslös. Nåaon sådan risk är det enrummare sen de gifte sig. Där be
inte för dage~ men man kan ju inte talade de i genomsnitt 225 kr i må
veta längre fram i dessa kärva tider. naden. Fortfarande sover alla i ett 
På Fridhem vill vi gärna bo kvar: rum men nu har de i alla fall ett all

RYCIUGT 

stiftelsen Skurupshem bildades 
1955 och hade t o m 1966 tillfört kö
pi n gen 182 bostadslägenheter trots att 
det första huset, 35 bostadslägenheter 
plus läkarmottagning och kommun
bibliotekslokaler, uppfördes först 1919 
och det sen var stagnation i byggan
det fram till 1963. Därefter fram till 
och med 1955 byggde man således 150 
lägenheter. Förvaltningen sköttes 
först av förtroendemän. Sen septem
ber 1963 handhas den av Erik Lind
skog, som i egenskap av kommunens 
fastighetsförvaltare ägnar 75 procent 
av arbetstiden åt Slmrupshem. 

Han berättar att i de 10 lägenheter 
på Fridhem som blir inflyttnings
Idara kring den l maj får man be
tala 268 kr i månaden för en enrum
mare om 44 kvm och 421 kr för en 
trerummare om 76 kvm. Vill man ha 
garage läggs det till 40 kr. 

öSTERGARD NÄSTA 

Fru Marianne Svensson med sonen Peter och fru Eva Nilsson hör till de 

nyinflyttade i uthyrningsvillorna på Fridhemsområdet. Det var familjen 

Nilsson so minte kunde bo kvar i den gamla lägenheten därför att el-

1'ärmekostnaden blev för hög. komfortabel trerummare bra läge rum så att föräldrarna slipper sitta Av kommunens lägenhetskvot un
ingen trädgård att tänka på och inge~ i köket för att inte störa de sovande der 1967 om 34 lägenheter har Sku
genomfartstrafik. barnen på kvällarna. Och så har de rupshem fått 25 för de sista etap-

fönster så att de ständigt slipper perna på Fridhem. Stiftelsen siktar heter. Kan det för Skurupshem inte 

1

_ Skall det byggas rationellt måste 

titta utåt gården. nu närmast på östergård. Här vill lösas den vägen får man gå på kö- det mesta komma under en och BAD I UTHUSET 
Månadshyran inklusive värme för Reparatör Osltar Magnusson på man i höst påbörja de första av 45 pingens ordinarie kvot under 1968 och samma byggherre, Vi behöver ju 

en trerummare på Fridhem är 460 kr Skurupsverken med makan Vivi-Ann radhus. Kommunalnämndens AU har 1969. bara tänka på gemensamhetsanord

med garage och 40 kr billigare utan. och tvåårige sonen Jörgen betalade tillstyrkt och ärendet kommer upp i På östergård har Skurupshem vi- ningarna som värmeförsörjningen och· 

Granne med familjen Nilsson bor tidigare 200 kr i månaden för en nämnden på tisdag. För påbörjande i dare i tankarna alla eller de flesta l tvättstugan, påpekar Erik Lindskog .. 

rörmontör Arne Andersson med ma- j omodern tvårummare i ett fler- höst fordras dock extrakvot ko mm u- av summa 200 lägenheter i fler-J - Och ju större samordning desto 

~--~~~-~~---·_,_m_h_a_r_·_r_e_d_a_n_R_t_t_e_n_o~m_'_w~l~ä=g~m~-~f~a~m~i~~~·s~h~u~s~·----------~~~~~·g~·~~~f=&~v~a=l~~=i=n~g~s=k=w=t=n=a=d=e=~~-



Al bertinasväng en i Skurup 1 

Oskar Magnusson, Skurup, ger Kiel! Granath, Kiivlinge, startnumret 

på sidorutan. 

För andra året i följd arrangerade 142; Kjell Granat oeh Erik Jönsson, 

Skurups MHF-avdelning Albertina- Kävlinge, 60; Ingvar Svensson och 

svängen, vilken skurupsavdelningen Bengt Moberg, Kyrkheddinge, 66 p. 

tänker skall bli en tradition. Det Klass M: Karl Erik Mårtensson och 

första ekipaget släpptes i väg k l 20 Gösta Johansson, Hälsingborg, 36 p; 

' vid Svaneholms slott på Iördagskväl- Nils Haverberg och Knut Andersson, 

len oc hsista startande kom i väg Skurup, 39; Evert Nilsson och Hans 

l 
kl 24. Rundan var upplagd för flera Åke Holst, Staffanstorp, 50 p. 

klasser och de mest avancerade fick Klass EN: Lars Göran Olsson och 

en tur på 14 mil. Göte Rickardsson, Torup, 37 p; Jan 

l Resultatlistan: Larsson och Lars Erik Larsson, Käv-

Klass A: Karl Lund och Göran !inge, 38; Stig Persson och Christer 

Åkerberg, Hälsingborg, 35 p L~mnart Nilsson, Hörby, 49 p. 

Lilja och Berne Magnusson, Mörarp, 
63; Allan Andersson och Henry 
Thoresson, Knislinge, 75 p. 

Klass B: Sven Viderberg och Sven 

l 
Åke Persson, Hällestad, 51 p; Rolf 
Björk och Kjel! Nilsson, Bjuv, 54; 
Göran Nilsson och Brita Nilsson, 

l 
Malmö, 58 p. 

Klass E: Christer Carlsson och 
Ann-Björn Carlsson, Stora Harrie, 

• 
l Skur~p M-tävlingar 

Roland Nilsson, Skurup, lår sitt protokoll ifyllt av tävlingsledaren kap

len Knut Fridlundh. 

Motormännens riksförbund an

ordnade på lördagseftermiddagen 

en uttagningstävling i MA-mäster

sltapet tillsammans med årets ut

tagning till Arets 1\'Int cwln•im•a i 
Skurup. Tävlingsplats var Slmrups 
g1·undskola och av deltagareanta
let framgick ett stort intresse för 
manövertävlingar. 

I herrklassen vann Sten Tore Al
gren, Klagstorp med 5 prickar och 

Ulf Torstensson, Skurup 9 prickar. 
Algren går vidare till Jänsfinalen. 
Uttagningarna till Arets motorkvin
na vanns av Brita Andersson, med 
13 prickar. Tvåa kom Margit Jepps
son, önnarp på 16 prickar och trea 
blev Britt Oddshammar, Krageholm 
på 18 prickar. 



Vi vill ha pensionärsstandard 
tycker husvill Sjöbo-ungdom! 

Av ROLF JOHNZON 

Jngen hade väntat sig att Skånska Dagbladets ungdomsdebatt 1 

Sjöbo skulle bli en sådan succe som den blev. Intresset från ungdo

mens sida var myc.ket stort och man hade mött upp rnangranot för 

att lyssna till vad de kommunala instanserna ansåg om fritidsverl!: 

samheten l Sjöbo. Nu gjorde de herrar som representerade kommunen 

ett slätstruket intryck och kunde i n te besvara de frågor som ställdes. 

Mm erkände dock villigt att Sjöbo inte gjort uågonting för att skaf

fa en ungdomsgård de senaste 50 åren. Bättring utlovades från alla 

kanter, men man fick det in trycke t att de .kommunala instanserna var 
mycket oense om hur detta skall gå till. 

Debatten inleddes med att. Sjöbo[ Hr Albert Olsson tackade alla goda 

ung~om•o.rkester under ledmng av ungdomsledare. Utan dem skulle det 

muslkfahJUnkare Tore Holmegard svenska samhf.llet stå sig slätt sade 

spels.d" bl. a. den tjusiga Edelweiss han. Han uppmanade också de~ för

ur "Sound of. Mus!~" av Ric.hard eningslösa ungdomen att gå med i 

Rodgers. I s1tt halsnmgsanforan- den förening som intresserade den 

de gladde sig red. Wilborn Agren mest. 
åt ntt ~å många .ungdomar kommit Fru ()lary Andersson, scoutledare 

dlt. Bakgrunden bli debatten var att och distriktsl,iiterslra talade som för

ungdomarna själva ville säga sin me- älder. H.m menade att föräldrar of

nm~ om fritirls~erl,samheten i Sjö- ta hai stora bekymmer med sina 

bo, men o.ckså hora vad man plane- barn, särskilt 1 tonåren. Där behöver 

rar att gora från kommunalt håll. de ~allt stöd som kan tänkas från 

* kommwten. Ett ungdomsvänliga
re . samhälle Pfterfrågades. Hon frå-

l{ommunalnämndens ordförande gadp också ungdomen om anledning-

Oskar ~ndersson inledde de korta l en till deras betendemönster. Ibland 

femminutersinledningarna med att l!:an det vara svårt för oss äldre att 

jämföra ungdomen i dag med ung-~ för.;;tä ungdomen, någonting som 

domen för 50 år st:dan. Han lmn- emellartifl. måste till för att vi skall 

stateradt> också att ungdomen i dag kunna hjälpa dem, sade fru Anders

är betydligt bättre och vaksammare, son. 

Några av musikanterna i ungdomsorkestern. Tommy Jarl blåser en glad 

ton för Ulla-Kerstin Westerberg, Gun Rosberg och Solbritt Jönsson. 

En ungdomsgård i Sjöbo snart vill ungdomarna ha. 

samt har större pretentioner på * 
samhället. Hans inlägg om barna- Fru Kathleen Aspgren-Rocltström själva iden var god. Resultatet kan· 

vårdsnämndens uppgifter var dock Ivar Hallberg, Sjöbo IF menade att påpekade att hon inte talade för sitt ske k!lll bli bra, sade hon. Ungdo

helt onödigt och kunde ha uteläm- allt un~dom~~rbete måste komma pal'ti utan endast som privatmänni- men ' 'ill visa vilja och ambition och 

nats.. eftersom han även konstatera- från hjärtat. SIF har fått mycket s!ta. Hon frågade kommunalnämn- det är vår uppgift att ge dem 

de att barnavårdsnämnden i Sjöbo stöd från kommunen, men i dag dens oroförande om fullmäktige nå- chansen att visa att de kan klara 

inte hallP myclmt arbete att utföra. fordras ännu mer. Lokaliteterna på gonsin behanlllat frågan om en ung- sig med litet stöd. Många känner 

Ungdomen skiiter sig alltför bra för idr')ttsplatsen är små och omkläd- domsgård och vad kommunen äm- sig hemlösa och har ingenstans att 

att ingripanden skall behöva gö- ningsrummen måste byggas ut, sade nar göra för att få tillstånd till en ta vägen. Ge dem någonstans att 

ras, sade han. Intressant var han. Sjöbos ungdomsorkester ledare sådan. De kommunala instanserna "krypa m". Pensionärerna har del

att höra att han läst igenom Sta- Uno Andersson konstaterade att lo- bandiar "yrvaket" och det ser ut vis fått sina fritidsproblem lös

tens llD.'~domsråds framläggning. Där ltalfrågan de senaste 14 åren varit som om alla ville göra någonting. Se ta med kommunalt bistånd och än

kan h:m och hela kommunainämn- ett stort problem för hans organi- då till ntt något händer, sade hon. nu mer håller på att planeras. Är 

den säkt>rt hitta mycket intressanta satwn. Hans önskemål är att få en Hon var också positiv till de demon- det lättare att fä kummwtalt gehör 

räd om ungdomens inställning och 
1 

stor o_rde?tlig lokal med mindre små-~ strationer som för någon vecka se- om man är gammal? Varför? 

krav på det svenska samhället. I rum 1 .narheten. Den lokal man för- dan dragit fram på Sjöbos gator. 

kommunalt 'inslag utbetalas 60.000 fogar over nu ligger i en källare Det är klart att ungdomen har svårt * 
kronor varje år till olika organisa- och golvet är täckt av vatten. mefl förhållningar och ordning men 

tioner, sade han vidare. Dessa pen~-

~~gS~, d~~\:".~~~~a t~~r f~~ö:r~g~~~ (' ) / /) <'J y/ __/ 
hov av hJälp an .:ndra. .) l t.4 /----' ? ( 

Fl'itidsnämndens ordförande Hen
ning Palm konstaterade att debat
ten kommit till för att kritisera de 
kommunala instanserna. Han drog 
ock.;å jämförelser mellan sekelskif
tets un6dom och 60-talets. Från fri
tidGnämi·.ctens sida måste det dock 
till planeringsåtgärder, sade han. Vi 
har spelmlerat i att bygga en ung
domsgård, men den skulle kosta allt 
för mycket. Enligt en ut
redning gjord 1965 kostar enbart 
underhållet 650 kronor per kvadrat
meter och år. En ungdomsgård i Sjö
bo måste vara på minst 300 kvad
ratmeter och kommer således upp i 
en .lrlig kostnad på 200.000 kronor. 
Detta äl.' för mycket. Det är då bättre 
att satsa på de redan befintliga 
organi~ationerna och ge dem tillräck
liga anslag, sade han. Alla tidigare 
initiativ för en ungdomsgård har 
strandat. på ekonomin. Behovet kon
tra rest!rser är någonting vi inom 
den kommunala förvaltningen alltid 
?ru· .. att ta h ä u syn till. Föreningarna 
1 SJobo har lokaler. Det är de för
eningslösa ungdomarna som måste 
hjälpas fram. Hur vet vi dock inte 
ännu. 

~l 



Sin första biltur fick pudeln Lolla tillsammans med malle Valdy och 
husse Gösta Johansson från Billesholm. Förare är Karl Erik Mårlens

son från Hälsingborg. 

Al bertinasvången 
samlade 87 bilar 

Albertinasvängen, ett bilrally, som arrangerades av Slwrups MHF
avdelning för andra året i följd, blev en klar succc för den lilla av
delningen på Söderslätt. Hela 87 bilar ställde upp på lördagskvällen i 
fem olika klasser för att köra de drygt 15 milen uppe på Romelåsen 
Sista ekipaget var inte i mål förrän vid 3-tiden på söndagsmorgonen. 

Ett 30-tal funktionärer vid start ochl2) Kjell Granath-Erik Jönsson, Kävmål samt ute på banan såg till att !inge, 6(), 3) Inivar Svensson-Bengt tävlingen blev lyckligt genomförd. Mobark, Kyrkheddinge, 66, 4) Arne Segrarna kom från Hälsingborg och Åkesson-Jan Malmkvist, Revinge, 72. heter Karl LundlL och ,Göran Aker- Klass N: l) Karl Erik Mårtensson-berg. Gösta Johansson, Hälsingborg, 36 Resultat: prickar, 2) Nils Havenberg-Knut Klass A: l) Karl Lundh-Göran Andersson, Skurup, 39, 3) Evert NilsAkerberg, Hälsingborg, 35 prickar, 2) son-Hans Åke Holst, Staffanstorp, 50, Lennart Lilja-Berne Magnusson, 4) Nils Axel Andersson-Hasse 
Mörarp, 63, 3) Allan Andersson-Hen- Svensson, Blentarp, 59. 
ry Toresson, Knislinge, 75, 4) Olle Klass EN: l) Lars Göran OlssonHagerman-Jan Celander, Hälsing- Gösta Rickardsson, Tollarp, 33 prickar, borg, 86. 2) Jan Larsson-Lars Erik Larsson, Klass B: l) Sven Widerberg-Sven Kävlinge, 38, 3) Stig Arne Persson
Åke Persson, T. Hällestad, 51 prickar, Krister Nilsson, Hörby, 49, 4) Inge 11 2) Rolf Björk-Kjell Nilsson, Bjuv, Torstenssan-Jan Torstensson, Dalby, 54, 3) Göran .Nilsson-Brita Nilsson, 42 prickar. 
Malmö, 58, 4) Sven Olsson-Sten Nils Havenberg, som kom tvåa i Larsson, Trelleborg, 105. klass N, fick andra inteckningen i Klass E: l) Christer Carlsson-Am- Skurups MHF-avdelnings vandrings- l bjö1n Carlsson, L. Harrie, 42 prickar, pris. 

S!~!J 
MAndagen den 24 april 1987 

På bilden ses några av de yngre deltagarna Lisbeth . Gustavsson och 
Ase Holmander tillsammans med "gamlingen" Henn1ng Persson. 

Vårkonsert av Skivarpsungdomar 
Inför en fullsatt salong kunde på siindagseftermiddagen 4 H:s musik

ungdomar avsluta vårterminen med en stor vårkonsertpet var 41_ung
domar med inslag av äldre och mer erfarna spel.eman som ~tamde upp med overtyren "Anchors Away" under ledrung av musikfurir 
Lars Lybegård från Ystad. 

Föräldrar och andra intresserade FULLT, FULLT··· 
under några eftermiddagstimmar Det är synd att vi inte har lokaler 

av de vackra tongångarna .. som som räcker till säger man från mu-ungdomsorkester framforde. . . å · · te an-Utbildningen har skett under vintern stkledmngen. Nu v gar VI m . 
i form av fritidsgrupper. Stor del av nonsera ut vårt program ordentligt. 
undervisningen har ägt rum en~kilt Hela Ågården var fullsatt långt innan 
med var och en och endast nagon konserten började och många fick gång i veckan har alla samlats for att . . spela ut i stora harmonier. stanna kvar ute 1 foa]en. 



Gong-gongen gick för BK Viljan 

Sittende från vänsler v. ordf. Sten Åke Nilsson, sekr. Arthur Olsson, 

slåend~ från vänsler hedersledamolen Aron Malm och kessör Sven 
Persson vid årsmötet med BK Viljan i Sjöbo. 

Arsmöte har framgångsrika Box- l fyllig redogörelse för det verksam
ningsklubben Vil,jan i Sjöbo haft hetsäret, varför vi här nöjer oss med 

i dagarna. Till Orestugan ställde de gångna förhandlingarna. 
boxningsentusiasterna sina steg, el- styrelsen fick förnyat förtroende 
ler rättare sina bilar i fredags. Nu och består av Sten-Ake Nilsson, 
tänker klubben vila på sina Jagrar ordf., Nils-Åke Paulsson, vice ordf., 
några månader för att spotta i nä- Arthur Olsson, sekreterare, Torsten 
varna och ta itu med den nya sä- Jerslihg, vice sekreterare, Sven-Ove 
songen, som infaller i augusti. Persson, kassör samt hedersledamo-
skO har redan tidigare lämnat en ten Aron Malm. 

J...'----------------.-1 För visad träningsflit erhöll Fred
.. dy Betschehrt ett pris, som klub-

J!( D 
ben ställt upp. 

. Efter förhandlingarna vidtog sou-

L-/ j pen och . det stronga sällskapet . avy r slutade kvällen i valstakt. 

SI<D 2Sjq 
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Il Nattkorv för l 
u • 

" . 
~ CUF-are i Skurup j 
H 

O 

;."::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::! 

CUF-arna i Skurup var på söndagskvällen samlade till en "grillafton" 

vid scoutstugan ulanför Svanehoms slo!l. Ett femtiotal ungdomar gril

lade korv och tävlade i den härliga vårkvällen. På bilden ses Carl
Gustav Andersson och Marianne Persson samsas om en "välgrillad 

na!lkorv". 



Hymas-grävaren 
- Av ROLF JOHINZON -

Grundtanken för oss är att tillverka en enkel och investerings

billig traktor eller industrimaskin som kan ge den vanliga jordbruks

och industritraktorn ett vidgat arbetsområde, säger ö s t e n N i l s -

s o n i Bjärred. östen Nilsson är sedan några månader tillbaka 

Skänerepresentant för den svenskbyggda Huroasgrävaren samt för 

BMC-traktorerna. Hymas tillverkas i Hudiksvall och har redan kom

mit längt på både den svenska och utländska marknaden. 

Har man en billig kraftkälla, vil
ket BMC-traktorerna är, gäller det 
att utnyttja denna maskin med så 
många olika utrustningar som möj
ligt. Föetaget har därför försett den 
med en mängd olika möjlå.gheter som 
ger vidgade arbetsuppgifter. Rymas
grävarens basmaskin är således trak
torn Nuffield som tillverkas i Eng
land. Den är speciellt känd för sin 
fina rarnkonstruktion, stora bärbar
het och billiga drift. På denna trak
tor kan man sedan med enkla an
ordningar montera på olika aggregat. 
Den vid det här laget välsedda grä
varen Hymas .W7 sidgrävnill€Saggre
gat kan på ett enkelt sätt gräva 
parallellt med traktorns hjul. Det 
medger bl. a. grävning längs med en 
husvägg, vägräcken m. m. Konstruk
tionen har Hymas löst ~enarn att 
göra en ledad förbindelse mellan 
bom och sticka. 

MANGA ARBETSOMRADEN 

nom ovanl[gt stora hjul och hög fri
höjd är den 1ättmaJ!l.Övrerad även 
under svåra terrängförhållanden. 

HYMAS KOMMER 
FRAN NORGE 

Hyroasgrävaren började tillverkas 
i Norge 1955. Ar 1959 kom den till 
Hudiksvall och i dag tillverkar de 
båda fabrikei-na tillsammans över 
1.000 grävare per år. Antalet anställ
da på faJbrikerna är drygt 300. Den 
utökade exportmarknaden och en 
större avsättning på hemmamarkna
den gör dock att företaget expande
rar livligt. 

EGET AFFARSFLYG 

Företaget har också insett hur vik
tigt det är att alltid finnas till hands. 
På tisdagen aruände exempelvis Hy- ~ 
mas säljledare C u r t W e s t h o l m 
direkt från Hudiksvall till Malmö 
med företagets 4-sitsiga reseflygplan. 
Han förde själv planet och berättar 

Hymas är grävaren för många ar- att färden tog knappt 4 timmar. Fö

betsområden. I de finländska sko- retaget har också stor glädje och 

gama finns i dag åtskilliga Hymas- nytta av sina flygplaJn när man gör 

grävare som arbetar med dränering. affärer e1ler håller service på de 

Man använder där skaparn Tapio med maskiner som nu går i de finska 

svängd. profil, so~ står idealet myc- skogarna. Aven den nyöppnade 

ket nara. En mangel sv~nska. kom- spanska marknaden motiverar emel

muner har stor anvai?dnmg for Hy- lanåt besök i Spanien och då kom

mastraktorn som en billig och mång- l mer fllyget till stor nytta. 
11idig "kommunaltraktor". Dess bryt
kraft och grävdjup i förening med 
snabb och allmän framkomlighet gör 
maskinen användbar för ett stort an
taJJ. arbetsuppgifter i en modern tät
ort, 

HYMAS ROTO 

CENTRALLAGER I OXIE 

För sina kunder i södra delen av 
landet hå1ler man nu på att färdig
ställa ett stort centrallager i Oxie, 
utanför Malmö. Det är direktör 
L e n n a r t P e r s s o n som ställer 
sina erfarenheter om traktorer och 

Hymas Rota, den 3€0 graders sväng- maskiner samt sin personal till för

ande traktorgrävaren, är världens fogande för att kunna ge både Hy

enda i sitt slag. Sedan man i år bör- mas- och Nuffieldmaskinernas köpa

jat serietillverkningen har den vun-, re den bästa service. En mängd 

ffi.t i!:J.t större efterfrågan. En stor mindre ~erviceanläggningar finns re- 1 

lattskatt och robust gaffeltruck, He- dan stationerade utmed hela skånska 

den, finns i tre olika storlekar. Ge- landskapet. 

lanseras i Skåne 

Direktör Lennart Persson, representant östen Nilsson och distriktschef 

Sten U. Oueckfeldt diskuterar här Hymas Roto vid centrallagret i Oxie. 



Leonard Peterson, 
Brodda, död 

Godsägare Leonard Peterson, 
Brodda i Skurup, har efter en tids 
sjukdom avlidit i en ålder av 77 år. 

Född i Ramsjöstrand, det lilla fis
keläget i nordvästra Skåne, kom han 
som ung på en Europasegling med 
fylgia innan han "selade om" och 
blev lantbrukare. 

Aren 1908-1909 genomgick han 
önnestads folkhögskola. Därefter gav 
han sig till Danmark där han i 11 år 
förvaltade olika gods. Så återvände 
han till Sverige och blev först inspek
tor på Brodda och sedan på Krone
torp. 

När Brodda utbjöds till salu 1928 
köpte han godset och där har han se
dan haft sin hemvist. Han gjorde sig 
först känd för sina svin och fröod- Brodde, med vilken han hemförde 
lingar men så småningom kom hans derbyt, Peter Rutherford m. fl J, Sista 
intresse in på travsporten. Brodda är förvärven är Harlans Jimmy \ vars 
idealiskt .för uppfödning och han ättur:-.gar: nu ifÖr stor s~cc~ med pl. a. 
skaffade s1g de kunskaper som gör att uppfodrungsvmnaren 1 fjor Harlans 
man kunde betrakta honom som en Princess och den sällsynt lov~de 
av de förnämsta kännarna av blod- Harlan Hall, vilken vann så sent som 
linjer i vårt land. Brodda förstod i söndags och kan betraktas som en 
sig på att para rätt hingst med ett av vårt lands förnämsta treåringar 
sto som passade till denne och därige- samt nyligen Fisherman. 
nom är det otaliga elittaravare som Även inom galoppsporten hade han 
sett dagens ljus i Skurup. De har en fin uppfödning och också där för
haft stora framgångar på alla platser mådde hans hästar att göra sig ut
i vårt land - då icke minst på Jä- märkt gällande. 
gersro. Leonard blev en mycket upp- Peterson var varmt religiöst intres
skattad man inom travsporten till sera:d och bl. a. kyrkvärd i Slim
vars hedersman han också korades. lningeby. 

Auktionerna på Brodda som han . När nu Brodda-Peterson inte mer 
så småningom satte i gång med fick k9mmer bland sina många vänner på 
köpare från alla delar av Sverige och Jagersro och andra platser i landet 
många av dem som inhandlat travare skall han leva i minnet som en för
där har sannerligen inte behövt ång- grundsgestalt. Till det yttre kunde 
ra sig. han verka bister men den som när-

1936 förvärvade han avelshingsten mara lärde . känna .. honom kunde 
Pinero, på sin tid mycket framgångs- aldrig låta bh att uppskatta den hu
rik även på tävlingsbanorna, och att ~~r han ?esatt.. Han var en man !?m 
nämna alla de djur som tävlat i hans holl på sma å~1kter och sin mem'?:g 
färger är omöjligt. De har varit med - en karl som blev uppskattad dar 
sedan slutet av 30•talet. han drog fram. Han kommer att sak-

. . nas av många. 
Samtid1gt som Pmero skaffade han Folke Jacobson 

tre ston som fick stor betydelse för 
vår travsport. Dessa var Bess Vimont, * 
Duchess och Anna Bradford Prin· 
cess. Så småningom kom det massor Närmast sörjande är maka född 
av andra, vilka blev mödrar till fina Abrahamsson, och barnen Inger gift 
och snabba djur. Hingstsamlingen med godsägare Gunnar Sandberg, 
fo1·tsattes med bl. a. Speed King - Hassleborg, Kerstin och Lennart samt 
en amerikansk stjärnhingst - King barnbarn. 

Jordfästningen äger rum i 
Sllmminge kyrka tisdagen den 
2 maj kl. 13.00. 

Efter akten inbjudes till Sva
neholms slott. 
I stället för blommor, tänk på 
Svenska Kyrkans Mission, post
giro 7438. 

Meddelas endast på detta sätt. 

l Onsdagen den 28 april 1967 

1Draw trots förlängning 
i DM-finalen i Skurup 

Del ungdomliga skurupslaget var myckef !rött efter den långa och 
dramaliska malchen pA tisdagen. 

Det blev en spännande DM-final 

skolhandbollen mellan skurups

niorna och motsvarande klass frin 

Hälsingborg pi tlsdagseftermldda· 

gen i Skurup. slutstililningen blev 

Min älskade Make 
vår käre. Far 

och Morfar 
Kyrkovärden 

och Godsligaren 

Leonard 
Peterson-Brodda 

• 1713 1890 

har i dag stilla insomnat, djupt 
sörjd och i tacksamt mdnne be
varad av oss, syskon, släkt och 
vänner. 

Brodda Gård den 23 april 1967 

INGRID 

Kerstin, Lennart 

Gun-Inger och Gunnar 
.Berndt 

Skiljas vi må från vännex och 
fränder 

Du är oss när i dödsskuggans 
länder 

Du med Din kärleks mäktiga 
händer 

Hägnar oss alla 

Ljus är den mantel, vari Du 
höljer 

Den Du benådar. Mörker för
döljer 

Mer ej Ditt anlet. Evighet följer 
Livet på ' jorden 

iS-15 och efter två förlängnlngat 

var det fortfarande oavgjorll1-11. 
Matchen kornmer därför att spelas 

om i Hälsingborg för att man skall 
kunna utse en distriktsmästare. 
Grabbarna från Skurup skötte sig 
mycket bra och det är svårt att näm
na någon före den andre. Christer 
Pedersen och Rolf Svensson visade 

l dock ~tt de är mycket målfarliga, 
. oc~ valspelande Tommy Ljunggren 
skotte ett mycket fint förarbete ute 
P~ planen. skurupslaget som var så 
nara DM-tecknen består av Bengt 
Mårtensson, Sven Mårtensson, Rolf 
Svensson, Christer Pedersen Tommy 
Ljunggren, Tommy Anderss'on, Ste
fan Ljungkvist, Leif Fransson, Kenth 
Hultgren och Hans Gömn Hansson. 



Nu skall man rita 
kommunalkontoret 

det nya 
i Skur 

Så här har man plane,ral området runt Centralskolan i Skurup. Vid Prästgalan skall det nya polis- och 

kommunalhuset ligga tillsammans med biblioteket. Bakom Idrottshallen ämnar man anlägga två tennis-

banor, en simhall, en ishockeyrink och bakom skolan skall anläggas en bågskytlebana. 

Arbetet med den planerade ny
byggnaden av ett koinmunalhus i 
Skurup har nu börjit..-~ på sig. 
Centrala byggnadilk81lUDltten i 
Skurup beslöt vid sitt senftllte sam
manträde att låta en ;M:ahnöarki
tekt, Poul Hansen, upprätta ett 
skissförslag för förovallntngslokaler
na. Den tilltänkta platsen man skall 
bygga på är tomten öster om 
Grundsskolan på Prästgatan. 
Skissf1örslaget skall föru1Jom för

valtninlgslokalema ä~ omfatta po
lishus, folktandvård, arbetsförmed
ling, bowlin!lbana, s!t.rivcentral för 
kommrmen oc:b sloolan samt skydds
rum. Vid ett ~'digax tll.'lfiill.e figu
rerade en byg · a av fem 
miljoner kronor. Det ar när man 
lämriade ut anbud skissfömlag 
som centrala b sdskommitten 
Olllltalade att kos a inte fick 
övei\Skrida 5 miljo!jtir kronor. Hur 
mycket byggnatiorien kommer att 
kosta är dock inte ]dart ännu. Cen
tvala byggnadslwmJn1tten skail.l nu ta 
kontakt med lan~g, länsarbets
nämnd samt polism,yndigheter om de
raa behov och. Uifunllnlilllgen. När 
detta är klart kom.'ner 31l'krtlikten att 
avge ett pris för skissfätslaget Detta 
arbete beräknas vara klart senast i 
juli månad. 



l( ursstart • 
l Skurup 

Agronom Alf Bjelke-Hollermann med några av eleverna i den nya 
driftsledarkursen på Skurups lantbruksskola. Slående från vänsler 
Bengt Göran Andersson, Rydsgård, Anders Sjögren, Visby; sittanda 
fr. v. Ulf Eriksson, Stafla'nstorp, och Per-Olof Jacobsson, Havdhem. 

På onsdagen startade årets drifts
ledarekurs på Skurup Lantbruks
skola. 22 elever från olika delar av 
landet var samlade för att höra 
välkomsthälsningen och påbörja 
studierna. Eleverna kommer för
utom teoretiska studier också att 
få pröva på en del praktiska pro
blem i ett jordbruk. Under som
maren skall man också göra några 
studieresor bl. a. utomlands. 

De flesta kommer naturligtvis från 
Malmöhus län, Arets kurs har dock 
fått två gutar, den ena från Havd
hem och den andra från Visby. Föl
jande elever skall genomgå den för
kortade driftsledarkursen: 

Bengt Göran Andersson, Rydsgård, 
Gert-Inge Andersson, Sjöbo Jan
Olof Dum!!', Jordholmen, U:lf' Eriks
son, Staffanstorp, Knut Fagerström, 
Lockarp, Bertil Hammartorp, Höll
viksnäs, Per-Olof Jacobsson, Havd· 
hem, Sten-Gösta Jönsson, Skurup, 

Per Lindvall, Höör, Tord Lövendahl, 
Löderup, Hans Magnusson, Svedala, 
Sune Mårtensson, Löderup, Anders 
Nilsson, Trelleborg, Bengt Nilsson, 
HöLlviksnäs, Bertil Nilsson, Rydsgård, 
Paul-Ingvar Ohlsson, Anderslöv, 
Bengt Persson, Tomelilla, Christer 
P~rsson, Skivarp, Anders Sjögren. 
VIsby, Jarl Svensson, Smedstorp, Gö
ran Tollmar, Sjöbo. 

Spänst och skönhet 
av damer i Skurup 

Skurups husmoderslörening gjorde en vacker uppvisning på Sporthal
lens golv j Skurup vid sin vårlinal. 

Skurups husmodersgymnaster har l 'Ett uppskattat insl&g i programmet 
å mi var några darru!rs skämtsamma in-

hållit avslutning på v rtet· nen. slag, där ,gymnasterna var klädda i 
Detta skedde i samband med en kl!äder från sekelskiftet. På det ordi
uppV1smng för skurupsborna i narie programmet fick besökarna se 
Sporthallen, där intäkterna skall föreningens gymnastiklprogram imör 
gå till de handikappade på orten. spelen i Kiruna i somma,r, Fru Britta 

· B t Sjösten avtackades av fru Britta 
Gymnasternas ledare fru rit a Brederriar för sitt ledarskap och fick 
Sjösten gav publiken en vacker också mottaga en vacker blomster
uppvisning med sina elevP-r på det bukett av gymnasterna. Behållning
stora hallgolvet och fick också .myc- en av entreavgifterna uppgick till 
ket applåder. 315 kronor och 50 öre. 



Börringes altartavla 

l har restaurerats 

Änglar med korkskruvslockar, finns dom? Ja, åtminstone på en 

altartavla i Börringe kyrka, där konservator Zoltan von Boer på tors

dagen började rengöra det unika konstverket, signerat C Fiissel 1845. 

Motivet är uppståndelsen, och såväl Kristus-gestalten som de kring 

honom grupperade änglarna har av konstnären friserats i tidens 

typiska stil. 

Altartavlan, skänkt till Börringe rit av tysk hä1·komst, säger kommi

kyrka av dåvarande herren till Bör- nister Nils Sjöstrand, Börringe -

ringekloster, greven och kammarher- kyrkohistoriker av rang och som ci

ren Corfitz Beck-Friis, är unik i mer ceron i det utsökta 1700-talstemplet 

än ett avseende, inte minst därför full av ohöljd entusiasm för dess 

att ytterst få altartavlor från 1840- skatter. Dit hör också de fyra olje

talet smyckar de svenska kyrkorna. målningar hovmarskalk Ludvig Beck-

C Flissel har arbetat realistiskt Friis i slutet av 1700-talet skänkte 

med den ljusomstrålade Kristus och kyrkan. Tavlorna, som föreställer de 

änglarna i skarp kontrast mot bak- fyra evangelisterna, är målade i olja 

grundens klippformationer och de i på uannåer som under halvtannat se

dunkel höljda väktarna i förgrunden. 
1 
kel blivit hårt åtgangna och genom

Kistus och änglarna är alla nordiskt går f n en grundlig renovering hos 

blonda med finskurna drag och av- konservator von Boer. Sitt arbete 

viker även därigenom från äldre ti - med altartavlan slutför denne redan 

ders traditior.clla kyrkomålningar. före söndag, då kyrkobesökarna i 

Vem S Flissel var vet man inte med Börringe får återse sin klenod i en 

bestämdhet, enligt traditionen var l färgprakt som hundra års rök och 

han dansk men han kan också ha va- damm inte längre fördunklar. 

f 

Husmorsgymna.sterM i Skurup· 

har under ledning av fru Brita 

Sjösten givit en livligt upp-
Gymnastik uppvisning 
av Skurupsdam.er skattad uppvisning som !am- ": 

tidigt utgjorde terminsavslutning. En stor publik hade mött upp i Sport- ~ 

hallen och efter visningen överlämnade fru Britta Bredemar blommor till 

truppledaren. Behä!!ningen av visningen blev ca 315 kr som går till de 

handikappade i Skurups köping. Pä bitden en avdelning gymnaster 

i aktion. 



Sernerts foto 
SKURUP 

Nya Canomatic C-30 

CA NON 
CANOMATIC C-30 
Betala bara 179.50 
(cirkapris exki. oms}, 
lägg i en film patron, ställ 
in en symbol, tryck på 
knappen. Och Ni har 

. tagit Ert livs första 
Canon-bild l 

STUDIO JAN Malmström foto 
TOl'IELILLA SJöBO 

Ja 1 Skurups skolstyrelse 
till pensionärsmåltiderna 

Det av ledamoten .John Nybet·g i Skurups kommunalfullmäktige 

vä,ekta förslaget att pensionärsbespisning efter mönster från andra 

kommuner borde införas även i Skut"Up har i skolstyrelsen fått det 

gensvaret att en sådan bespisning mycket väl låter sig ordnas under 

den ordinarie tiden för skolbespisningen. Pensionärerna bör lämpligen 

betjänas kl 12.45-13.15, alltså omedelbart efter skolbespisningens slut. 

Minst 10-15 pensionärer bör anmäla sig. Som en jämförelse nämns att 

för måltid plus kaffe betalar lärarna 3 kr. Anmälan till bespisningen 

bör för pensionärernas del ske över socialnämnden, till vilken skol

styrelsen remitterade ärendet. 

För konfirmandundervisning på 
dagtid skall de båda i år aktuella 
skurupsklassema få bli lediga var 
sin dag per vecka mellan kl 13.50 och 
15.35. På så sätt kan både dessa ele
ver och de som inte deltar i konfir
mandundervisningen nyttja skol
skjutsarna. Skolbuss sätts in mellan 
skolan och församlingshemmet. A v 
s1d lrla skäl är iule tyrkoradels för
slag om konfirmandundervisning kl 
10-12 genomförbart. 

Hushållslärare Ann-Marie Knuts
son får t jänstledighet' för att 16 maj 
-3 juni delta i en ku rs i konsument-

l kunskap. Hennes vikarie blir hus
hållslärare Gunnel Bolin. Yrkessko

llans deltidskurser har avslutning 

l torsdagen den 18 maj kl 19.30. Sku
rups ·musiksällskap medverkar. Kon
toristen Brita Busch deltar 5-9 juni 
i en kurs för kontorister vid skol-
kontoret. Tandläkare Gunnar Sjödin 
skall även i fortsättningen handha 
skoltandvården. På grund av mins
kat antal klassavdelningar nästa läs-
år uppsägs de e o lärarna småskol-

lärarna Inger Möller och Mona En
ström samt folkskollärare Sven Ai
demark. Ordinarie småskollärare 
Kerstin Ribert har sagt upp sin 
tjänst med läsårets utgång. Hon har 
flyttat från Skurup. 

Kommunalingenjör Lennart Pers
sons förslag till uppställningsplats 
fö r skolhnsoar och skolbilar på skol
gården längs Stora Torggatan till
talar skolstyrelsen som därför beslöt 
at t infordra kostnadsförslag. 

Simn'lc'ervimingen i Bingsmar
ken blir i sommar 17 juli-4 augusti 
med Gunvor Mårtensson och Jane 
Madsen som lärare. Antagna blev 
Skurupstaxis körningsofferter. Per 
dag innebär det på Ystadturen 85 kr, 
på uppsamlingsturen Nellevad
Sandåkra-Hylteberga 47 kr samt 
Ringsmarken 90 kr. Vikarie för 
skrivbiträdet Inger Hansson blir Gun 
Andersson. 

Kvällens sammanträdesarvode, 20 
kr per ledamot, skänktes till Flyk
tinghjälpen. 



Skurupstennisens pionjärer blev frälsta 
för sporten på Stockholmsolympiaden 

För 55 år sedan fick bröderna Sture och 
Agdur Kullenberg i Skurup sina föräldrars 
tillåtelse att åka till olympiaden i Stockholm. 
De åkte dit för att uteslutande få se fridrott, 
som de var hundraprocentigt frälsta för, men 

blev i stället begeistrade i tennis genom 
svenskarnas överväldigande framgångar. Ti
digare visste de knappast ens vad tennis var 
för något. Men från Stockholm for de som 
tennisentusiaster och lanserade omgående 

1912 var alltså på den tiden då 
tennisen fortfara~de ingick i det 
olympiska programmet. Bröderna 
Kullenberg såg i Stockholm dag efter 
dag på fri-idrott och visst var sveC~
skarna framgångsrika, dock utan at1 
visa toppklass mer än sporadiskt. 

rödare näsduk för munne n fortsatte 
Zettervall spelet. Men fru Fick var 
så tagen att hon ägnade näsduken 
;törre uppmärksamhet än bollen. 
Därmed lyckades tyskarna ta 11 ga
mes i rad och vinna finalmatchen 
mc:d 1-6, 7-5, 6-0! 

BANA REDAN 1913. 

Men så började det viskas bland 
publik.~n att svenskarna hade ställt 
till med sensation i tennis. Mixedpa
ret fru Fick och zettervall hade gå - Men trots den svåra svenska be
till finalen efter ett par fantastiska svikelsen var min bror och jag de-

finitivt "tända" för tennissporten, segrar! D~t var överraskningen fram- fortsätter direktör Kullenber.g, - Vi för alla andra i denna olympiad, be-rättar Sture Kulleniberg. tog varandra i hand på att vi med 
_ I sällskap med många andra all kr~ sk~le verka för at~ lanse

störtade vi till tennisstadion och ra tenniSe~ l S~uruP, - Beddmge ~ar 
lyckades efter stora svårigheter kom- knaf'pas~ upp!ackt av ~mmargas-ma över ett par bra biljetter på terna pa den tiden. Och Vl lyck~des. 
"svarta börsen" . Redan vår.en 1913 blev den .forst a 

I finalen mötte sve:1skarna ett känt banan lagd 1 ~kurup. Den n_Ybildad< 
tyskt par. Svenskarna tog hem första klubkns o;.dforande blev var fram 
set med 6-1. Det var dödstyst pil synte o~h forstående. far J F. Kullen 
stadion, publiken var märkbart gri - ?.erg. Sa kom turen till Beddmge m~ 
pen. Svenskarna fortsatte i samm~ forsta banan 1914, andra banan 19, 
stil och tog i andra sd ledninger. och tredJe 1937, se.dan 1ectctm~espele · 
med 5-2. Men då hände det! hotad•' att svalla over alla granser. 

I sin iver att sätta pricen över i:et l - Jag har sett många raffland< 
försökte svenskarna samtidigt att re- tennismatcher genom åren, bland an
turnera en hård drive, lurigt place nat när min fru hade sina toppår, 
rad mellan dem. Fru Fkk råkad.~ dit 'l'l·en maken till något så spännings
när hon svängde racketen med ful fyllt som mixedfinalen i stockholms
kraft, träffa Zettervall på överläppen OS 1912 har jag aldrig upplevt, slutar 
som genast sprang i blod. Med en allt direktör Kullenberg. 

Ti!lsamn;nans rned brodern Agdur, 
sedermera stadsfogde i Hälsingborg, 
tog Sture Kullenberg - bilden -
för 55 år sedan initiativet till bil-

dandet av Skurups tennisklubb. 

den vita sporten i Skurup. Detta berättar 
Sture Kullenberg för A r b e t e t som ett 
apropå till att tennisbanorna i Beddinge som 
nu öppnas för en ny säsong. 

'----



, Valborgsmäss • 
S~urup l 

Rektorn och riksdagsmannen Ingvar Svanberg, Kalix, talctde pci torget 
valborgsmiissoafton, där Skurups sagostunders orkester spelade, varefter 
man marscherade med fackeltåg ned till Folkets park, där bålet tändes. 
Talet tilb våren hölls av kyrkoadjunkt Tord Månsson, Skurup. Bilden: Rek
torn och riksdagsmannen Ingvar Svanberg i talarstolen på torget i Skurup. 

Svaneholm 
visar vävnader 
Det röda Svaneholmsslottet får i 

maj en intressant utställntng. Dr 
Ernst Fischer, f d chef för Malmö 
museum, har en längre tid hållit på 
med en inventering av vävnader i 
damast och dräll på de skånska slot
ten. Inventeringen har tillgått )lå 
så sätt att inbjudan om deltagande 
sändes till 26 skånska slott. 

De utvalda utställningsvävnaderna 
är indelade i två grupper: äldre ut
ländsk damast och dräll före 1840 
och svenskvävd damast och dräll 
från äldsta tid till i dag, tillhopa 200 
vävnader. 

lntressant är det att följa utveck
lingen av vävningen på de olika slot
ten, omtalar dr Fischer. På 1570-ta
let inrättades ett linvävarämbete i 
Malmö, ·men när detta upphörde 1800 
flyttade de skkkliga vävarna i hu
vudsak ut till de stora slotten. Det 
är dessa vävarfamiljers ättlingar som 

, till sen tid i hög grad uppehållit väv-
ningstraditionerna i Skåne. 

Utställningen öppnas pingstafton. 

Dr Ernst Fischer i förberedelsearbe
tet till utställningen på Svaneholms 

slott. 

SJÖFRÅGAN FÖR SV ÅR 
när Skurup hade "Vår/eken" 

Helen Björk, Skurup, yngste deltagare i Vå,·leken1' 

Många visste inte att Ivösjön är större än Ringsjön, att bergkristall 
är månadsstenen för april och att rokokon tillhörde 1700-talet och där-

' för lyckades ingen komma upp i 12 rätt, när "Vådeken" under lör
dagen anordnades i Skurup med ett 60-tal deltagare i det vackra väd
ret. Ännu fler hade det nog blivit, om inte tävlingen hade haft kon• 
kunens från en fotbollsmatch i Skurup samtidigt. Bland . deltagarna 
märktes många vårlekare från Skurups närmaste omgivningar samt 
från Anderslöv. 

Störst blev ungdomsklassen med ledare var skurupskorpens kassaför
ett 25-tal startande. I klassen för valtare Ernst Svensson. Prisutdelning handikappade kom ingen och i pen- förrättas senare. 
sianärsklassen blev Axel Schön en- Resultat, klass A: l) Nils Karlberg, 
sam, han fick 8 rätt. A-klassen giak 10 rätt, 2) Ella Karlberg, 10, 3) Ester 
till äkta makarna Nils och Ella Karl- Svensson, 7. 
berg, Klass B: l) Gunhild Nehlin, 10, 2) 

Ungdomsklassens Elsie Svensson Bror Andersson, 7, 3) Jan Lindskog, 7, 
och Lise-Lotte Johansson var ensam- Klass D: l) Axel Schön, 8. 
ma om 11 rätt. Båda bommade på Klass E: l) Elsie Svensson, 11, 2) 
sjöfrågan. Elsie blev etta på bättre Lise-Lotte Johansson, 11, 3) Anders 
resultat i praktiska provets pilkast- Sandström, 9. 
ning. I detta prov var bollkastning Klass F: l) Inger Svensson, 9, 2) 
i spannar andra momentet. Tävlings- Laila Hansson, 7, 3) Bo Hansson, 6. 



- Tisdagen den 2 maj 1967 
... 

Valborgsrundan 
vanns av flyingepar 

På bilden ses segrarparet i Valborgsrundan, Gunnel och Sune Bjärren
stam, Flyinge tillsammans med två unga supporters. 

Valborgsrundan med start och mål vid bygdegården Karup i 
Bientarp och med Veberöds AlF och Dörröds mo~orklubb som. ~r
rangörer formade sig till något som liknade en succe. Det regn~s1ga 
förmiddagsvädret på söndagen hindrade inte att ett 50-tal ekipage 
hade infunnit sig tili start. 

På slingrande vägar, på vägar av och Gunnel Bjärrenstam på en BMC. l 
både smal och bred kaliber, hade Arrangörerna hade inte snålat på 
banläggare Bo Nilsson lagt en slinga priser. De 17 främsta fick dela på 
på nio mil. Starten gick från Karup en prissamling, som hade ett samlat ' 
över Everlöv, Sjöbo och Lövestad värde av omkring 1.000 kr. 
ner till två km. från Skårby. Vidare Banläggare och tävlingsledare var 
upp mot Snogeholm, Sövde och Bo Nilsson och ledarna för familje
Blentarp, och sä var man hemma rallyt uttryckte efter tävlingarna sin 
igen. belåtenhet över det hyfsade resulta-

tet och hoppades på lika bra eller 
e FIN PRISSAMLING kanske bättre deltagande nästa ~ng 

l Deltagarna kom från olika delar man arrangerar något dylikt. 
l av Färs, från Hörby bygden, från 
Ystad och från Lundaområdet. Även e RESULTAT 
Mahnö var representerat med ett par l) Sune och Gunnel Bjärrenstam, 
ekipage. Flyinge, 81 prickar; 2) Inge och Lars 

Tio bemannade, öppna kontroller Paulsson, Löddeköpinge, 83 pr.; 3) 'j 
fanns längs vägarna och vidare hade Lennart och Gudrun Olsson, Vebe
de startande att passera ett tiotal röd, 87 pr.; 4) Arne Lamprecht, Gösta 
skärmar. Tävlingen startade vid 8- Johansson, Blentarp, 92 pr.; 5) Bernt 
tiden på söndagsmorgonen och det Bengtsson, Yngve Moberg, Dörröd, 
fanns möjlighet att sätta fart på 99 pr.; 6) Allan Larsson, Kennet · 
rallyåken till kl. 12. På eftermidda- Persson, 105 pr.; 7) Ulf Enevall, Inge 
gen när samtliga hade gått i mål Andersson, Veberöd, 106 pr.; 8) Karin 
hölls prisutdelning. Förstapriset var och Nils Nilsson, 109 pr.; 9) Sölvig 
en flygtur över Skåne för två per- och Tage Johansson 117 pr.; 10) Vera 
soner och den vanns av paret Sune Svensson, Elsie Andersson 120 pr. 

Svaneholmsutställning 
visar damast och ch~äll 

' Fru Chtra von Arnold, dr Ernst Fischer och fru Märla Olsson i förbere-
delsearbeten med utställningen, 

Det röda Svaneholmsslottet, vars museum är öppet året runt för 
allmänheten, får i maj månad en intressant utställning som före

gåtts av mycket arbete. Dr Ernst Fischer, f.d. chef för Malmö muse
um, har en längre tid hållit på med en inventering av vävnader i 

damast och dräll på de skånska slotten. Inventeringen. har tillgått på 

så sätt att det ursprungligen sändes en . inbjudan om deltagande till 

26 skånska slott som man antog skulle ha åtskilligt av intresse att 

visa upp. 

De utvalda utställningsvävnaderna 
är indelade i två grupper: Äldre ut
ländsk damast och dräll före år 1940 
och svenskvävd damast och dräll 
från äldsta tid till idag. Det rör sig 
om ungefär lika många nummer i 
de båda grupperna eller tillhopa om
kring 200 vävnader. 

SLUTSPURT 

utvecklingen av vävningen på de 
olika slotten, omtalar dr Fischer. På 
1570-talet inrättades ett linvävaräm
bete i Malmö men när detta upphör
de år 1800 flyttade de skickliga vä
varna i huvudsak ut till de stora 
slotten, ibland som anställda men 
också som uppdragsvävare för ett el
ler flera slott. Det är dessa vävar
familjers ättlingar som till sin tid i 

Just nu pågår således slutspurten hög grad uppehållit vävningstradi
l förberedelsearbetet med en del tionerna i Skåne - av det gamla 
Intresserade damer från Skurup Sö- linvävarämbetet blev det hemväv

·derslätt som "assistenter" till dr Fi-J nad på och för slotten. - Utställ
licher. - Intressant är det att följa ningen öppnas pingstafton. 



/- - Fel på skohnaten i Skurup? 
Föräldraföreningen klagar 

Fr. v. Birgitta Lindahl, Tommy Ljunggren, Christina Vollmer, Kent Hult
gren och Lotta Serneri fick motta b lommor för insatserna under skol-

strejken. 

Föräldrarna till skolbarnen i Skurup klagar på skolmaten. Vid 
föräldraföreningens sammanträde framförde doktor Recht från en 
del föräldrar med barn i småskolan klagomål över att maten inte 
innehåller de näringsämnen och vitaminer som man kan kräva. 
Föräldraföreningen beslöt skicka en skrivelse till skolstyrelsen, där 
man kräver att en hushål.lslärarinna får undersöka de nämnda sa
kerna under en längre tid. 

Föreningens årsmöte gick rumars i 
lugnets tecken detta trots att före
ningens ordförande Janne Johansson 
betecknade året som gått som täm
ligen händelserikt. De elever som 

1 under skolstrejken håH.it skolan up-

l p~, elevrådets ordförande Tommy 
LJunggren, Lotta Sernert, Christina 
Vo1lrner, Birgitta Lindahl och Kent 
Hultgren, fick motta blommor och 
presenter för sitt arbete. 

Janne Johansson valdes om som 
ordförande i föreningen och även de 

övriga styrelseledrunöterna Stig Pers- ' 
son, Ragnar Andersson, Karin Lind
gren och Kaj Svensson, som stod i 
tur att avgå valdes om. Till suppl. 
i styrelsen utsågs Kay Rasmusson, 
Ann Mari Knutsson, Einar Anders
son, Evy Lundgren, Bengt Hermans
son, Stig Hansson, Sigva~d Hansson, 
Fo1ke Olsson och NHs Danerup. Re
visorer blev Ake Bokarrder och Yng
ve Knutsson med Karl Axel Larsson 
och Carl Gustav Romner som ersät
tare. 

Efter årsmötet lämnade skolinspek
ör östen Persson en intressant orien

tering om skolans betygsättning. 
Före förhandlingarna hade elever 
från skolan medverkat med sång och 
musik under ledning 'av sina lärare 
Bengt Olsson och Lars Lybegård. 

!Valborgsmäss i Skurup 

Valborgsmässofirandet i Skurup inleddes med alt Skurups sagostundel'l 
orkester samlades på torget och med facklor marscherade ut till Folke!$ 
park där man anlände ett präktigt bål. Hyllningstalet till våren hölls av 
kyrkoadjunkt Tord Månsson, som ses på bilden i talarstolen framför det 

brinnande bålet. ~ 



D1· Ernst F ischer, t v, f tir hjälp med katalogiseringen av fru Clara 
v on A rnold och int endent Eric Mtirtensson. 

Damast och dräll visas på 
utställning på Svaneholm 

En intressant utställning, som före-
J gåtts av mycket arbete, öppnas 
pingstafton på Svaneholms slotts mu
seum. Där kommer en tid framåt att 
visas utländsk och svensk damast 
och dräll frän äldsta t id tm våra da
gar. Bakom utställningen står Vem
menhögs härads hembygds- och for-n
minnesförening samt Skurups hus
modersförening. 

Dr Ernst F>ischer, f d chef för Mal
mö museum, har en längre tid hällit 
på med en inventering av vävnader i 
damast och dräll på d e skånska slot
ten. Tm 26 slott, som man kunde anta 
ha åtskilligt av intresse att visa upp, 

l 
hw: inbjudan om deltag·ande sänts 
ut. 

, - Det är int ressant att fö.lja ut-

l 

veck.lingen av vävningen på de olika 
slotten, omtalar dr Fischer. På 1570-
talet inrättades ett linvävarämbet•e i 
Malmö men när detta upphörde år 

1800 flyttade de skickJ.iga vävarna i 
huvudsak ut till d e stora slotten, 
ihland som anställda men också som 
uppdragsvävare för ett eller flera 
slott. Det är d essa vävarfamiljers ätt
lingar som till sen tid i hög grad upp
rätthållit vävni ngstraditionerna i 
Skåne - av d et gamla hnvävarämbe
tet blev det hemvävnad på och för 
slotten. 

Ca 200 vävnader har valts ut till ut- . 
stäLLningen och förrdelas på två grup- ~ 
per med ungefär lika mänga i varje. 
I den enga gruppen återf.inns äldre 
utländska damast och dräll före är l 
1840 och i d en andra svenskvävd da
mast och dräll frän äldsta tid till i 1 

dag. 
Slutspurten i förberedelsearbetet ' 

pågår som bäst och god hjälp med j 
iordn ingställandet av utställningen 

1 
har dr Fischer [ en del intresserade 
damer frän Skurup och Söderslätt 1 

Idealniatsedel 
av Skurupsscouter 

Patrulledaren Roland Bengtsson, Nils Bertil Hansson, Per Andersson Lars 
Chrisender och Sven Sangberg visar s.tolt upp sin idealmatsede{ som 

utgör en del av proven i den riksomfattande scouttävlingen. 

Patrullen Rådjuret i Skurup har l genom at t bada bastu två gånger i 
den senaste veckan brottats med veckan samt komponera en ideal-

kalorier och fett. Anledningen är attu....m_a_ts_ed= e=l.=========== 
de sex grabbarna deltager i en täv-
ling, som omfattar hela landet, betit
lad "Patrull i trim". 

Patru.llen •hade att välja på tre · 
olika vägar. Tävlingen gälrlde att göra 
någonting nyttigt under en tidsperiod 
och skurupspatrullen valde gå in för 
sin hälsa. Under april månad har 
men l på olika sätt gjort reklam 
och upplyst sina scoutkolleger 
och andra om att sköta sin hälsa. Sin 
egen härisa har man slagit vakt om 



LEONARD PETERSON-BRODDA 
VIGD TILL SISTA VILAN 

Jordfästning ägde på tisdagen rum arna talade minister Z. Westrup, för Sllmminge kyrka av kyrkvärden Svenska Travsportens Centralför-bund och för Skånska travsällskaoch godsägaren Leonard Peterson- pet talade byggmästare Hugo Åberg, Brodda. Prestaverande var kyrk- Malmö, för Svenska Travhästägarevärd Nils A. Nyström, Slimminge, förbundet herr Kjell Nilsson, Malmö, l och kapten Ebbe Alwen, Dybäcks för Bjäre Hembygdsförening och för gärd. Som inledning spelade kantor V. Karups kommun talade herr NoHanna Leion, Slimminge, Praeambu- bel, Bjäre. Vid graven höll offi-

l
lum av G. Frescobaldi varefter kan- cianten bön och psalmen "Sänd Hertorn sjöng "Långt bortom rymden re Dina änglar ut" sjöngs unisont. 1 vida" av Dahllöf-Lönborg. Kommi- De anhörigas tack frambars av dinister Stig Muhrgren, Slimminge, i relctör Abr. Abrahamsson, Växjö. höll griftetal och förrättade jord- Bland en vacker blomstergärd som fästningen. Kantor Hanna Leion sjöng smyckade graven kan nämnas från l solo "Largo" av G. F. HändeL Till Skånska Travtränarefören., Skånska minnet talade för de anställda och Travamatörklubben, Stockholms travför Brodda stall inspektor Göte Pers- sällskap, Abyfältets travtränarför-· son, Brodda, för Slimminge kyrko- ening, AB E. öhnner, Skurup, CaJråd kyrkvärden Nils A. Nyström, tex Oil AB, Svenska Handelsbanför Slimminge kyrkofullmäktige fab- ken, Skurups Jordbrukskassa, Firma 

l 
rikör Birger Larsson, Stenberget, för Flora blommor, Kontorspersonalen hos Villie pastorat kyrkoherde Alf Sjö- firma E. öhnner, Skurup, och Otto 

1Iin, Villie, för Svaneholmsförening- J. Olsson AB, Hammenhög. 

Skurupsscouter tävlar 

Sci hiir skal! idea!matsede!n se ut tycker fr v patrulledare Ro!and Bengts~on, Ni!s B Hansson, Per Andersson, Lars Chrisander och Sven Sangberg 
i patrull Rcidjm·et, Skurup. 

"Patrull i trim" heter en riksomf~t- ~=!~~~~::tle1~~1:~a osck;l~åovci~!å t~~~= tande scouttävling, som bl. a har. m- kens skadeverkmngar. spirerat patrull RådJuret l SkutUj,)S Tävlingen omfattar S<_Jm sagt hela scoutkår att ge sig 1 k.ast. med dt- landet och är uppdelat 1 två ~tapper, verse hälsobefrämjande atgarder. Pa- av vilka den andra avverkas 1 host. trullen har av tävlin.gens tre altern.: .. ~,L-----====-----tiv nämligen valt Halsa, ()Ch har da-~ tilldelat sig en hel rad poangknlpande 
uppgifter. .. d · de Tävlingsuppgifiem~ ar gra et a. ' från mygguppgifter ttll elefan:uppgtf
ter med poängskord efter stodek. E~ ele(antuppgift t ex ger maxlmala 5 poäng, och dem tän)<er skurupspatrullen knipa med hJalp av -en egenhändigt komponerad idealmatsedel som upptar en hel veckas frukostar, 
luncher och middagar. . . .. Till övriga hälsouppgt~ter l t.av
lingen hör att ge prov pa t~n~v~rd, klädvård och daglig hygten l ovugt. 



nstruerar Lars-Olof Olsson. 

sig flickorna åt diverse studiebesök 
'~"'"an fl ickorna från årskurs sju och 
åtta tränade idrott på idrottsplatsen. 
Simning stod på programmet för 
pojkarna i årskurs åtta medan deras 
kamrater i sjuan fick syssla med na
turstudier i Svaneholm. 

Resultat av skjutningen: 
l(o·nfirmandjubileum i Villie 

Mästerskapet: 1) Benny Lönnhorn 
185 p 2) Bo Persson 189 3) Hans Win
berg 186 4) Kenneth Wallgren 182 5) 

l L-ennart Lindgren 179. 

l 
Huvudtävlingen: l) Claes Mårtens

son 98 p 2) Kurt I Andersson 95 3) 

l 
Hans Winberg, Lennart Lindgren, 
Kenneth Wallgren och Per Malve 93 
7) Arne Nilsson, Benny Lönnborn, 

l 
Gert Ake . Olsson, Bo Persspn och 
Gustav Käller 92. 

Rattmästerskap 

Som framgår av annons skall ung
domens rattmästare i Skurup koras 
nu på söndag. Alla mellan 18 och 25 år 
är vällmmna till tävlingen, som ar
rangeras av MHF:s skurupsavdel
ning. start kan ske mellan kl 10 och 
15 och platsen är Skånska lantmän
nens gård. Segraren och event. ytter
ligare några deltagare går därefter 
vidare till distriktsfinalen i Höör den 
4 juni och sedan väntar den stora 
riksfinalen med en bil. som första 
pris. 

I morgon lördag finns det möjlighet 
att träna för manöverprov på samma 
plats mellan kl 13 och 16. Båda dagar-

l 
na kan även andra intresserade över 
25 år pröva sin förmåga att klara 

l 
de ganska knlepiga proven. Ä ven icke 
MI-IF-medlemmar är välkomna. Po

·~ ängteras bör kanske att proven är 
anpassade efter dagens trafik. Längre 
fram i sommar kommer MHF också 
att inbjuda till övningskörning i hö
gertrafik. 

Kommunistpartiet 

skall byta namn 

1927 års konfirmander i Villie sam
lades på söndagen och lade ner en 
•kralns på sin konfirmationslärares, 

Programniet klart 

för Flykting 67 

i Villie kyrka 
I Rydsgård föredrog man att f.nte 

ställa till några speciella arrange

Av kommunisternas 16 ombuds- mang den 16 aprjl, då årets 1nsam-
män vill 13 att partiet skall byta J.ing till förmån för Flykting 67 kul
namn, och elva föreslår att det nya minerade. Detta kommer i stället att 
namnet skall bli "Sveriges socialis- ske nu på måndag i samband med 
tis:;a vänsterparti". fårandet av Rc,da Korsets dag. Ryds-

En av de två andra som är för gårds Röda Korskrets är ju med 
namnbyte föresll·.r att partiet skall h',and arrangörerna tiDsammans med 
lmllas "Vänstersocialisterna" me- lottakåren och de kyrkliga argarusa-
dan den andre vill ha partinamnet tionerna. 1 

"VänsteYpartiet". Måndagens arrangemang sker i Vil-
He kyrka, där det blir vesper under 

I en enkät som TV-aktuellt gjort medverkan av kyrkoherde Alf Sjö
säger en del ombudsmän att part.iet lin och sång av fru Gunborg Velin
är delat mitt itu. i namnfrågan - der Lund. Kollekt kommer därvid att 
ungefär hälften är för, hälften emot tas upp till förmån för insamlingen 
namnbyte. Vid partiets kongress och efteråt kommer en del förtjänst-
13-16 maj presenterades förslaget tecken att delas ut. 
"Sveriges socialistiska vänsterparti". Därefter blir det samling i för-

kontraktsprosten Josef Rosengren, 
grav. De ÖV'ervar också högmässan 
och nattvardsången, som förrättades 
av kyrkoherde Alf SjöHn. Efteråt 
blev det gemensam måltid på Gästis 
i Rydsgård. 

De som nänrar vid samlingen var 
fru Mia Jönsson/Andersson ViJ!ie, 
fru Hilda Persson/Persson Villie, fru 
HUda Lev.in/Siversson Malmö, fru 
Elsa Sörensson/Söil"ensson Börringe, 
fru Ester Johansson/Karlsson Ekarp, 
fru Edith Karlssan/Havström Malmö, 
fru Vera Johansson/Hansson L Vi·re
stad, fru Elsa Vikander/Larssen Pers
torp, fru Elsa Joha.nsson/Börje.sson 
Rydsgård, fru Anna Alberg/Håkans
son Lund, fru Inga Olsson/Olsson 
Skurup, fröken Agne.s Persson Ystad, 

Henning Nilsson MaJmö, Gösta Mår
te!IJSSon TomelJ!la, Hugo Olsson Lö
vestad, Edvin Hansson Skurup, Erik 
Olsson Villie, Edvin Andersson Knic
karp, Henry Andersson Dalby, Erik 
Nilsson Svalebo, Gösta Persson Ryds
gård, Einar Amdersson Sandåkra, 
Henry Engdahl Villie, Sven Per.3Son 
Rydsgårds gård, · Sture LarsJOan S.ku
rup, Knut Larsson Glemmingebro. l 

Rydsgårds 
Pensionärsförening l 

Budkavlen kommer frän Trel-' 
leborg till Gästis i Rydsgård den 
9 maj kl. 14. Underhållning, säng, 

V o h f musik. 
arny e e rna Bussresan till Husie den 11 maj 

i kostymer och blazers går f.rän ViUle kl. 12.45. Nästa an-~ 
nu inlwmna. h~Jt Rydsgärds Jordbrukskassa o. 

t\1°ft H • . . Pensionärshemmet. Anmälan om l 
D1hSSons erreit~permg bussresan till Frostavallen den 30 l 

R d å d T l 0411 / 440 20 juni senast den 8 maj till telefon l 
Y SCJ r • e· • 4.12 61, 444 47. 

-------- -

(e-Ge · ·, ydsg o r 1 

OXHöGREV . . • . pr kg 9:80 l WIENERKORV . . pr hg 1:12 
FlÄSKFÄRS . . . . 1h kg 4:95 JÄTTECHOKLAD pr st 1 ;95 

Fredagsöppet till kl 19.08 

Elva av de 16 ombudsmännen sva- saml·ingshemmet där ka·ffe serve•ras 
rar ett klart nej, tre ett lika klart och vddare blir det paketauktion. Ar
nej på frågan om det kommunistiska rangörerna hoppas naturligtvls att Eå 
partiet bör dra tillbaka sina listor i många som möjligt möter upp virl 
känsliga valkretsar, om socialdemo- högti·dHgheten och hela behållning·en 
kmterna liksom h"~ills vägrar gå går som sagt till insamlingen för 

med på en valsa~m~v~e;rk~a~n~·----~~F~ly~k~ti~·n~g~6~7~. ---------~~·=~=·=·=~=·=·=·~=·=·=~=·=·:~=.,...=-== .. =-=·=·=-=·=·=..r=..,.=·=..r= .... =·=..r= .... =~:·:·:~=·=·=~=..,=·=~=·=·=~=·=·=~=·=..r= .... =·=..r= .... =·=..r= .... =·=~~~ 
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Rusta 
för 

o varen 

gemensamt för . 
samtliga grödor ;~:::~ka 

vallar 
är att de i vår 
skall kvävegödslas. Kvävegödsel
medlet framför andra då det gäller 
övergödsling är alltjämt Kalksal
peter. Den är lättlöslig, snabbver
kande och effektiv l 

gödsla med ledning 
av försöksresultaten 

Ta l tid hem Ditt behov av 

KAJ.KSAJ.PETER 
NORGE 

KOISIC~HYDRO 



ocn darmed var den dagen förstörd 
för hans del. Med det, var plöts
ligt Håkan Andersson uppe på 
tredjeplats och husqvarnatrion helt 

rare i d• bdd4 de!tävlinaa.rna. tm 

VM - gratulera.• efter aegern 411 

fiiltmön Ulla.-Britt Niluon. 

;edde tran start till mål. Två del- Olle Pettersson, Sverige, 3' p, 4) Knut Rosqvist/Sven A Magnusson, Siclovagnar totalt: l) Knut Ros- l:ieso er Ble mge. Fregatten har fått 

tävlingar åte:står och det lär vara l Viktor Arbeko_v, Sovjet, 2$ p, 5) Hyllinge MS, 19,00,0, ~) Bertill q vist/Sven. A Magnusson, ~yllinge l ge na~~ åt si_n klass och är det an~-~1.25.37,0, 3) Chris 

en öppen fraga om vem som tar Jyrki Storm, Fmland, 13 p, 6) Leo- Larsson/Tor Larsson, Hyllmge MS, MS, platssiffra 4, 8 SM-poang, 2) ra bnthska orlogsfartyget som bar BMW 1_26.43 2. 

andraplatsen. nid Sjonkarenko, Sovjet, 10 p. 19,09,0, 3) Bo Halvardsson/Raine Bo Halvardsson/Raine Svanholm, detta namn. ' ' 

Irwin, do, Lo la 

Läkarmottagningen utan tidsödande väntan 

SJUKVÅRD PÅ LÖPNNDE BAND! 

PRECIS •om pd hotell. En receptria tar emot patienten när han kommer pd den tid aom bestämt.. Här kommer Knut Ni!sson. Receptri har jour na.lkort där tidigare besök och behandlingar finns med och även noteringar om vilka undersökningar so~ ska. göras innan patienten ad r in till 

Uikare-n. DESSA pr011 t&a 411 m apecie!lt utbildad la.boratri1. NAR patienten kommer in till läkaren kan denne direkt 1tarta undersökning och behandling utan onödiga. administrativa aöromdl eller dröjsmdl l väntan pd att prov ska tas. LA:KAREN, dr Leopold Recht, talar i diktafon ln 

uppgifter pd band om remisser ti!l lasarett o 1 v. Därefter lir han bered d att ta emct nii&ta patient. BANDET överläm1LIU därefter läkaraek r eteraren aom klarar a.11 utskrifter, remiss handlingar, kontakter med lasarettet o • 11. Bilder: UNO ANDERSSON, 

KRONPRINSENS Stormarknad 

SlÄNGER l MORGON 
ALLT SKALL BORT! ÖPPET 10-20 ingång Mariedalsvägen 

Malmö 

Stor sortering av 
ROTTING och 

ITALIENSKT SMIDE 

IHUVGAENDE 
CYLINDERKLIPPARE 
11" riktpris 545:-

NU 550:-
21" riktpris 675:-

NU 475:-

~St~~ ~-!J. 
Ater · · 
Inkommet • • 
<4-takt 3 hkr 
225:-

1 ARS FABRIKSGARANTI 
HandgrCiskllppare 60:-

GASOLKOK 2-låg NU 50:-
2 kg tub m. gas 55:-

VILSTOL 
på hjul 
125:-

10:-

COMBI 
SMÄRTING 
20:- o. 25:-

BORD från 20:- STOL 12:-

PARASOLL FOR BALKONG 
l NYLON fr. 25:-

DESSA TEAKMI:JBLER TILL 
BOTTENPRISER! 

STOL riktpris 52:- NU 20:

FATOLJ riktpris 75:- NU 50:

SOFFOR riktpr 108:- NU 55:-

end. 595:-

2 pers. 

end. 75:-

Alla priser exkl. oms. 
Telefonförfrågan undanbedes 

-AvPEREKEL 

e Tidsbeställning a 
terna i förening 
grann planering fö 

D-

na hålla de givna ti ma. 
e Inget okvalificer t arbete 
av läkarna. De ägn 
bart åt undersökni 
handling av patient 
e Maximal ratio alisering 
med hjälp av modem ut· 
rustning och förd lning av 
varje arbetsuppgift å "rätt" 
person. 

Där 
bakom 
utan väntrumMitt 
karstationen i Skt 
skulle också kunn 

gheten" 
gningen 
de", lä

•P· Man 
beteckna 

den som "s jukvåfd på l ö· 
pande band". Här har be· 
greppet service s l!! i cent· 
rum. 

För iden och en stor del av ut
formningen står just båda läkare 
som är verksamma på just den 
aktuella läkarstation i Skurup, 
provinsialläkarna P -Eric Ring
berg och Leopold R t. 

Den nyuppförda tionen är i 
drift sedan cirka fyr ånader men 
även i de tidigare lo erna var det 
samma principer ~ var vägle
dande för arbetet. ybygget har 
skräddarsytts för f ktionen och 
anläggningen är n mönster för 
ytterligare läkarstafi er inom Mal
mö hus läns landst g och sanno
likt blir den det o å för övriga 
landet Inom en när framtid. 

Doktor Leopold ht förklarar: 
- 1Ul....,1n,.. liar \'aria att 

kunna erbjuda befolkningen en 
bättre service just när det gäller 
den öppna sjukvården. Och i och 
med att man lyckas med strävan 
att ge denna service i den öppna 
vården blir arbetet inspirerande och 
tillfredställande. 

I sina huvuddrag ser funktionen 
pA läkarstationen ut så här: 
• Patienterna ues äller tid för un
dersökrung och behandling. Detta 
förkortar eller eliminerar helt vän
tetiderna. 
• En receptris (modell modernt 
hotell) sköter telefonservice och ett 
väl upplagt överskådligt journalar
kiv. Här tas patienterna emot och 
alla administrativt formella saker 
klaras av. 
• Genom tidsbeställningsförfaran
det är undersökningar och behand
lingar planlagda redan när patien
ten kommer till mottagningen och 
läkaren har i många fall i förväg 
kunnat ge besked om vilka prov 
och undersökningar som ska ske 
innan patienten kommer in till lä
karen. 
• För dessa saker svarar dels ett 
mottagningsbiträde, dels en utbil
dad laboratris. 
• Genom att läkaren har två be
handlings- och undersökningsrum 
kan han samtidigt ha två patienter 
'"igång" och slipper på detta sätt 
vänta på att dessa ska klä av och 
på sig. Denna "spilltid" ägnas istäl
let åt den andra patienten. 
• Läkarens skrivgöromål av re
misser etc har ersatts av inläsning 
på diktafon. Banden tas sedan om
hand av en läkarsekreterare som 
sköter utskriften klarar korres
pondens, sköter k~ntakten med la
sarett, förser patienten med alla 
nödvändiga "papper" osv. 

Detta "löpande band" ger samti
digt som man når maximal effek
tivitet ändå patienten bästa möjli
ga personliga kontakt med läkaren 
eftersom denne helt kan ägna sig 
åt honom eller henne utan att be
höva tänka på "onödiga" detaljer. 
Ra~ udra ful 

• Genom att läkarstationen har ~å 
stora resurser som möjligt och är 
utrustad med modernaste tekniska 
och medicinska apparatur kan an
talet fall som behöver remitteras 
till lasarett nedbringas maximalt. 
På stationen finns möjlighet att gö
ra de medicinska, kirurgiska och 
laboratoriemässiga utredningar som 
annars skulle krävt resa till och 
besök på lasarettet. Endast när be
hov av lasarettsbehandling och la
sarettsvård konstateras behöver re
mittering vidtas. 

AVLASTNING 

lokaliteter klara för i den nybygg- Doktor Recht sammanfattar! 
da läkarstationen. - Givetvis måste läkarna vara 

Ytterligare plus vid läkarstatio- positivt inställda till vårdformen 
nen i Skurup: och till samarbete. De bör vara 
• Kvällsmottagning två gånger i väl utbildade för att kunna utnyttja 
veckan. Detta betyder att den som resurserna riktigt. Dessutom mås
inte vill inte behöver offra arbets- te det givetvis finnas tillgång till 
tid för läkarbesök. kvalificerad persoroal. Och givetvis 
• Diabetesdispensär två kvällar ; m~s:e det finn~s samma po~1iiva 
månaden. instållning i beslutande och bevil
• Barnmorska, barnavårdscentral jande instanser som vi har rönt. 
och distriktssköterska under sam- Tidsbeställningsförfarandet bryt, 
ma tak som läkarna. givetvis av akuta fall som kommer 
• Direktförbindelse via kulvert med till läkaren. I sådana fall ges per 
sjukhemmet där kronikerfall vår- telefon eller på annat sätt besked 
das. 

H ·· då ···1 h till patienter som beställt tid att 
I sin tur medför detta att Iasa- ur ar moJ ig eterna för en 

utveckling i övriga landet efter behandlingstiden flyttas fram till 
rettens öppna avdelningar avlastas Skurups-mönstret? 
arbete samtidigt som patienten slip- ;----------------e_n_n_:y_t_id..:·--------
per såväl mödosamma resor som 
ofta lång väntetid. 

Doktor Recht pekar på ytterligare 
en fördel av detta: 

- Patienten kan på detta sätt 
undersökas under "normala för
hållanden" - dvs han har under 
timmarna innan undersökningen 
utfört normalt arbete och utsatts 
för normala påfrestningar. Inte som 
vid resor till lasarettet varit i vila 
under dagen. Detta ger möjlighet 
att få naturliga värden vid prov
tagningarna och därmed möjlighet 
till att säkrare kunna ställa diag-
nos. 

RIKTIG 

Drunkningar har 
inte samband med 
smuggelhistorien? 

Hur mycket sanning ligger det i ryktena om dxunkningsmystiken på 
Gotland? Kan de sättas i samband med miljonsmugglingen? 

- Nej, säger byrådirektör Gunnar Wide på tullkriminalen i Stock

holm, det har i varje fall inte framkommit någonting i utredningen. 
- Jag anser att denna form av T u·· 

öppen vård är den riktiga. Patien- u overkontrollör Olle Jakobsson säger till A r b e t e t: 

ten sparar tid och pengar och även - Finländarna har haft en massa fuffens för sig. Det är allt jag kan 
för samhället ger det en ekonomisk säga just nu! 

vinst. T Il.. k 
. u over ontrollör Olle Jakobsson som man nu vet - och kan bara i 

- ~ag tro~ o_ckså att detta blir menar att det är gotlänningarna undantagsfall överforas till Sverige 
framtidens losnmg som kan locka själva som gjort vissa antyd · t · ·T 
kompetenta läkare ut i den öppna d k . B .. nmgar mo sm "'Ja. 
vården o~ .. run mngar. l a forsvann en - Vi har känt till honom i ett par 

· .. . flnlandare f?r n~gr~ månader sedan. månader. Men vi har inte kunnat slå 
De två lakarna 1 Skurup delar på Den 50-ånge fmlandare som antas till mot honom säger b ·åd" kr· 

den personal som finns tillgänglig vara huvudmannen i ligan befinner Wide. ' Yl !re or 

m~d undanfag för mottagningsbi- sig i Finland. Det blir en mycket Ännu vet man inte med b tämd 
tr~de~. Denna per.~onal ~kulle l o~ständi~ proced~, om han ska ut-jhet om den i Visby häkt=~~~ 35: 
prmc1p kunn.a anvandas aven av lamnas till Svenae. Han har inte åringen ar huvudmannen eller om 
den trtdje läkare IOID det tiaull llort Di1ot kriminellt l Finland - det är den omnämnde 50-åringen. 



än att köra fort. Uppk.ornur~;a• .. _ •••• -· • 
obetydliat rättvisare än om man hade singlat slant om vem som ska 
ku~gas. Försäkringsbolagens "straffpremier" för ungdom är inte 
hållbara. • SIDAN 6 

~_, .. "-. -... •e •• ., .. ,.,u. l'!"• H\::1\.it v1uu tO!;~!! u a u en nu sonaagen av tre 
raggare som hon liftat med. Hon hade inte en chans att värja sig. 

• SIDAN 10 

RATIONELL 
o 

SJUKVAR ' • 
Ingen behövervänta 
Läkarmottagningen utan väntrumssittande! 

Ja, den finns- i den vanliga Öppna sjukvården. I Skurup i Skåne. 

Alla patienter beställer tid och kommer in tillläkaren på den givna 

tiden. Läkarstationen, som nu är mönster för ytterligare byggen, 

innebär också en verklig rationalisering. Det är "sjukvård på lö· 

pande band". Läkarna ägnar sig enbart åt undersökning och be

handling - allt okvalificerat arbete avlastas av olika befattnings· 
ha vare. 

BILDEN: Det går verkligen snabbt att komma in till doktorn -

här en av de två läkarna på läkarstationen i Skurup, Leopold 

Recht. Som fotografen fångade det hinner man inte ens ta av sig 

skorna innan det är dags för behandling och undersökning. 

• SISTA SIDAN 



Nr 10 Nr · lO 

• ID v e pr 
D Statens Lantbruksbyggnadsförsök (SFL) har sin verksamhet förlagd till Lund. Det är en in- J 
stitution som sorterar direkt under Lantbrukshögskolan med civilingenjören Nils Holmqvist som 
föreståndare. Totalt är 35 personer verksamm·a på institutionen vars arbete främst begränsas av ! 
njugghet i fråga om ekonomiskt bidrag från staten. Andå torde få agrara inrättningar vara av stör-
re betydelse för de enskilda la~tbrukarnas ekonomi än just SFL. Cirka femton procent av mjölk
produktionens produktionskostnader och cirka fem procent av fläskproduktionens kostnader 
härrör sig från den årliga kostnadsandelen för byggnaderna. ~oende på byggnadsutformningen 
kan foderförbrukningen variera mycket starkt. Felaktigt-utformade galler vid flytande gödsel
hantering orsakar spenskador och den så kallade flytgödselsjukdo_!llen framkallar framför allt 
nedgång i mjölkkorn~ produktion. Lagring av foder i stallat-4bed flytgödselanordning kan även 
medföra svåra förgiftningsfall eller - i bästa fiill - djuren äter mindre med minskad produk-

-. tion som följd. Kontentan av detta: vi måste v e t a m e r a om diverse nymodigheter på bygg-
nadsområdet innan lantbrukarna rekommendera~ att göra stora investeringar. 

på ett fåtal objekt. Krafterna har 
främst koncentrerats på tre frågor 
på lantbruk.Jsektorn: djurens miljö
förhållanden, om- och tillbyggnad 
och nybyggnadsfrågor. Då det gäller 
trädgårdsnäringens driftsbyggnader 
har studierna och försöken avsett 
växthusens utförande och utrustning. 

Ehuru arbetsuppgifterna varit 
starkt kPncentrerade kan inte någon 
uttömmande rapport förekomma i 
dessa spalter. Intresserade må vän-

Före 1964 arbetade Statens forsk
ningsanstalt för lantmannabyggna
der ·under överdirektören A. örborns 
ledning med två egna försöksgårdar 
i närheten av Lund. Dessa gårdar är 
nu avvecklade och försöksarbetet 
sker numera medelst modellförsök 
vid institutionen i Lund och med 
tillämpade försök och provningar 
hos försöksvärdar i det praktiska 
lantbruket. Huvudsakligen är försö
ken utlagda i södra Skåne men ett 
antal förekommer även i andra de
lar av landet i anslutning till Lant-
brukshögskolans övriga försöksverk- ~11 1 1111 1 1111 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ 

samhet - speciellt vid ~ltuna och i Reportage: ~--

ningar på det området. Enligt civil
ingenjör Holmqvists uppgift är repa
ration och modernisering av befint
ligt bestånd mera viktig än forsk
ning på sekrorn nybyggnader. SFL 
har därför företagit en omfattande 
inventering av olika typer befintliga 
stallar. Material har insamlats från 
olika delar av landet. Vad som stäl
ler sig svårast vid ombyggnad av 
gammal stallbyggnad är de bärstol
par som oftast förekommer i riklig 
mängd. Inte minst 1930-talets kolos
salbyggnader med brutet tak och jät
testor höskulle står i dag tomma på 
kor. 

Röbäcksdalen. ~ -

net är två huvuduppgifter som i Bengt Inge Jonsson ~ 
denna nya institution har att arbeta ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
med. I likhet med övriga institutio-
net vid Lantbrukshögskolan före
kommer undervisning och vidare har 
man denna omfattande försöksverk· 
samhet. Den senare är uppdelad pli 
en avdelning för byggnadsteknik och 
en för byggnadsplanering och eko· 
nomi. Den byggnadstekniska avdel
ningen omfattar både jordbrukets 
ekonomibyggnader och trädgårdsnä
ringens driftsbyggnader och till and
ra avdelninl{en är knotna specialis
ter på bYsw~f. arbetsstu
dier, funktion och inredning. 

Försöksproarammet görs upp för 
ett år i taget och planeras genom 
diskussioner i den tekniska sektionen 
vid Lantbrukshögskolan. Samord
ning sker dessutom med Jordbruks
tekniska institutets försöksprogram 
och - via högskolans försökskolle
gium - även med riksförsökspro
grammet. A v ekonomiska skäl har 
SFL tvingats att koncentrera arbetet 

En specialundersökning av lös
driftsstallar med liggbås har nyli
gen blivit färdig och finns nu i 
tryck. Sammanställningen har gjorts ! 

da sig till SFL som vid det här la- av försökstekniker Allan Hedren och 
get gett ~~ ~.rygt dussintalet välredi- försöken grundar sig på erfarenhe-

ge.rade forsoksm~d~~land~.?· Några ter och tidss~~u~:d~i:er~fr~å~n~e~tt~st~o~r:t-~~~t~l~~~~~:!~:f~~~~~:-gh~tar dock: . CIVIhnge~JO~ Holm- stallar. Dessutom ha y an dessutom relativt liten 
qv1st omtalar för RLF-t1d~mgen att dier bedrjv' 1 arna på 4lenLramp och andra skador 
mycket omfattande stud1er före- Ek en och Kronetor.e,s,..p"""''""'il1ftllft': 
kommit av kornas ~e~ndemönster båda i Skånc; ~ fi'åJlihAl- Men också en myckenhet olika 
v~d lösdrift Praktis~n byggnadslös- 1 · o i in besättning detaljer som har samband med nöt:-
nt~gar har. mte all!ld passat av fundamental betydelse för en kreaturshanteringen undersökes av 
VJd uffo~rmg a.v arovfodel' r e jämn produktion och för att onödi- SFL. I öjebyn har man byggt ett 
exempelv~a vanhgt att do starkare ga djurskador inte skall förekomma. grovfodertorn för hö, System 
korna d~1ve~. und~ de .. svagare - En viktig åtgärd för att åstadkom- Schwarting. Den felande länken i 
men tyvarr ar det mte sakert a!~ de ma detta är att ta undan brunstiga den mekaniserade kedjan från fält 
st~.~kaste k~rna har den storsta djur till en separat avdelning. Un- till mule har varit in- och uttagnin-
mjolkavkastnmgen. dersökningar som registrerats . me- gen från den ofta kombinerade tork-
VENTILATION VIKTIG deist uppmonterad, automatisk ka- och lagerlokalen. Schwarting-tornet 

I både lösdrift$Stallar och stallar mera visar 11ämligen att speciellt medger emellertid både inläggning 
för uppbundna djur är det av störs- nattetid oroar brunstiga djur stor och uttagning på mekanisk väg. Då 
ta betydelse att ventilationsanord- del av besättningen. I regel störs detta torn ställer sig ganska kast
ningarna är riktigt utformade och övriga djur så starkt att de lämnar samt har man prövat sig fram till 
att värmeisoleringar är dimCllsione- sina liggbås och efter en stund kan hötorn också för mindre besättnin· 
rad på rätt sätt. Dessa problem har nära nog hela besättningen ströva gar varvid dock viss manuell insats ----'ll..t.<&.J _________ studerats vid världens alla forsk- omkring oroligt i stället för att vila måste ske. 
ningsinstitutioner, framhåller hr i sina respektive liggbås. I byggna- Som slutvinjett kan sägas: jord
Holmqvist, utan att man ännu kom- der med spaltgolv är det viktigt att bruket är att lyckönska att det nu 
mit fram till någon idealisk lös- detta inte kombineras .~e~ hela .be- finns en institution om lugnt och 
ning. Problemet har dessutom kom- t?ngytor. Det .. har narnitgen vt~at metodiskt arbetar pä ett område där 
plicerats under de senaste åren ge- stg at.~, o~ så ar fallet, en. del d J U. r det förekommit så många misslyc
nom att nian infört flytande gpdsel~ !år •. for ~!g . at~ de skal.! hgga där kanden till lantbrukarnas sorg 
hantering där risk för gasförgift- 1 stallet for 1 hggbåsen. Är den hela och dyra, privata kostnader. 
ning föreligger. 

De ventilationssystem som rekom
menderas av SFL är antingen av ty
pen utsugning av den skämda luf
ten i taknivå och intagning av frisk
luft utmed ytterväggarna eller också 
utsugning av luften genom gödsel
k111aalerna varigenom gödselgaserna 
avlägsnas "direkt vid källan". Ven
tilationsproblemet lir av allra störs~ 
•~ bP delse, betonar hr Holmqvist, 

et visar gasanalyserna från SLF:s 
rullande laboratorium. Felaktig ven
tilation gör ett mycket snabbt u 
slag i form av försämrad avkast
ning. 

Sedan kort tid tillbaka har SFL 
alltså ett rullande laboratorium för 
mätning av gödselgaserna i kostal
len. Det rör sig om en specialbuss 
med komplicerad instrumentutrust
ning som handhaves av ett team l 
vilket även ingår en veterinär. Jäm
sides med gasanalyserna sker en re
gistrering medelst kamera hur djuren 
reagerar men också hälsomässiga un
dersökningar förekommer. Veterinär 
Olof Högsved protokollför således 
djurens temperatur, bjärtverksamhet 
etc. 

Som bekant förekommer det 
mycket sparsamt nybyggnad av djur
stallar för kor i vårt land. Lönsam- Civilingenjör Nils Holmqvist, förestdndw<e för Statens Lant-
beten bar inte stimulerat till utsväv- bruksbyggnadsförsök. 



FÖRSTA BILEN (75 ÅR) 
KLAR TA UPP ÅNGAN! 
Rullar 
snart 
• •• 1vag 
med 
kungen 
• :4v Johnnie Lundström • 

I år lyfter vi på hatten 
för den svenska bilismen. 
Den firar 75-årsjubileum 
i år. Och unikt nog finns 
det ett födelsedagsbarn 
att fira i sammanhanget 
också. Den första svens
ka bilen - cederholmska 
ångbilen - finns nämli
gen kvar. Och till råga på 
allt - den är i kördug-

~-... ·--~-"---.;.o.~-Hf'~Ot'!ft ......... .,.~.'t!l • h • .. -" t 

BUen •om donerades till 
Ystads nuueum år 1915 av 
tillverkaren, är för närva
rande i Skurrtp för renove
ring och upprustning. Det 
är fabrikör Manfred Alm
kvist - veteranbils[Jecia
list och mångsysslare i all
mänhet - som tagit hand 
om kuriositeten. Och den 
är nästan färdig för [Jre
miärturen. När klostret i 
Y stad 700-års jubilerar i 
juli, ska Cederholmska 
ängbilen ut och [Jrovköras. 
Det ryktas t o m att kung
en ska åka mecl [Jå [Jremiär
turen. 

tigbeten - 25 kilometer i timmen. 
Manfred Almkvist i Skurup blev 

mannen som gjorde "bil" av Ce
derholmska ängvagnen efter det 
den stått stilla i över 70 år. 

PERFEKT 
- Allting var nästan i perfekt 

skick, säger Manfred Alkvist. Lite 
rost - helt ytligt - var det enda 
som i stort hindrade ångmaskinen 
från att driva. Och så fick natur
ligtvis allting justeras om. 

- Alldeles som förr blir den 
emellertid inte. I en av cylindrarna 
har rosten trängt in nästan en mil
limeter, och där kommer ångan att 
läcka ut. Så vi får inte ut full 
effekt på den vagnen. 

Det är inte så värst mycket som 
skiljer den hemmabyggda jubila
ren från de mera avancerade tyska 
och franska samtida produkterna. 
Styrinrättningen är nästan modern, 
med centrumarm och dubbla pa
rallellstag. Från sittplats styrs 
vagnen med en "pinne" på vilken 
också finns monterad en ängventil 
- "gaspedal". 

FJÄDERPAKET 

r ' l ~n av !,Ilen, ~ä l' Ma"f '1!-! 
Almkvist. Det har tagit en nu\nad 
ungefär oeh några dagara arbete 
återstår Innan den är körduglig -
hoppas jag. Men först ska Ang
panneförenlngen be!likttga ångma
skinen. Det är viktigt det. 

- I gengäld ska jag få behålla 
bilen här i Skurup. Jag har en del 
andra gamla bilar och det ska så 
småningom bli ett bilhistoriskt 
museum. 

FÖR STOR 
Cederholmska ängvagnen har 

stått på Ystads museum sedan 1915. 
Den fick plockas i sär när man 
satte in den då, och den fick ploc
kas i sär när man tog ut den för 
någon tid sedan. 

- Vi vet inte riktigt var vi ska 
ha ångbilen, säger intendent Nils 
Olsson vid Ystads museum. Det är 
svårt att härbät·gera den i museets 
nuvarande lokaler. , 

- Motorhistoriska klubben var så 
ivriga att få sätta bilen i stånd igen. 
I gengäld kommer de att få låna 
den till sina utställningar när de 
vill. 

Men premiärturen under kloster
jubileet blir en värdig 75-årsdag för 
Sveriges första bil. 

Växelhjulen är fyndigt konatruera
dc, aäger hr Malmkvi1t. Backväxeln 
är betydligt mer ldgväxlad än dc 
tvtl framdtgd.ende växlarna. Ld.ter 
man ad. d.ngma1kincn köra bak
länge•, kan man utnyttja denna 

"krypväxel" för framd.tdrift. 
Cederholmska ängvagnen - till

verkad år 1892 av smeden Jöns Ce
derholm i Ystad - är i all sin en
kelhet ett mästerverk av teknik. 
Den drives med en ångmaskin, som 
eldas med fotogen. Femton brän
nare, påminnande var och en om 
ett fotogenkök, alstrar värmen un
der den stabila ångpannan. 

Fjädringen på vagnen är relativt------------------------------
modern, med längsgående fjäder- e e 
paket under alla fyra hjulen. Den R o D l( u p p modernare växellådan är ersatt 
med kuggväxel, tre hastigheter 
fram och tre back - man bara lå
ter ångmaskinen gå baklänges. 

Vid åtta kilos tryck presterar bl-
-l .. hMojäidok,.btupp• mot bröllopet! 

Nästan ett underverk av teknik. Pd vagnen finna det frikoppling, tre 
växlar, va.rvräkna.re, ba.ck, enhjulsdrift om sd. önskas och nästan ljud

löa gc!ng. 

Om demonstranterna i Köpenhamn får som de 
vill, så är möjligheten stor att prinsessbröllopet den 
l O juni kommer att få vissa röda inslag. Prov os i 
den danska huvudstaden har enligt uppgift försett 
sig med stora mängder ketchup. 
Polisen i Köpenhamn är beredd Det finns många danskar som skut

på att någonting kommer att hända. le visat en viss förståelse med de
Men vad? monstrantema i den händelse att 

Tidigare har bl a uppgiften om att kung Konstantin kommit till bröl
kortegevagnen med prinsessan Mar- lopet. 
grethe och hennes franske greve, Nu stannar han hem~a l Greklll!.ld 
skulle vältas. Många andra plane- men planern~~: på en aktt?n mo.~ brol
rada attentat har också kommit till lopet har mte avtagit. Daremot 
polisens kännedom och detta med minskar först~_elsen hos den danska 
ketchupen är alltså den senaste. allmanbeten for upptågen. 

D . Men pohsen tar hoten på fullt all-. ~monstrant~rna skull~ enligt upp- var. Man menar att det är omöjligt 
giftlamna~en forskansa .~Ig på alta~er att till 100 procent undanröja eller 
?ch tak }angs kortege,yagen och dar- avslöJ·a alla planerad "att n ta t" Ifrån vraka ner den roda såsen på de e e • 
kungliga och deras gäster. 

skandinaviska J ute 
()mvalde 

skandinaviska Jute spinneri & 
väveri AB höll på fredagen bolags
stämma i Halmstad under ordfö
randeskap av direktör Kjell Hägg
löf, Stockholm. 

Vinsten om 1,05 milj kr dispone
rades enligt styrelsena förslag. Till 
aktieägarna utbetalas 375.000 kr 
dvs oförändrat 2: 50 kr per aktie. 
Till skuldregleringsfonden avaättes 
29.011 kr och som disponibla .. del 
kvarstår 650.842 kr. 

Styrei.H och reviaorer omvaldet. 

SANSLös 
efter nick 
Vid en match i korpfotboll f Em

tunga f onsdags skadades vid en nick
duell 29-årige lantbrukaren Bertil Jo
hansson, Stora Lundby, så trVårt att 
han ligger medvetslös på Lidköpinp 
lasarett. 

Johansson sjönk etter 88mmanstöt
ningen till marken och Jämnade pla
nen tern minuter. Han spelade ~~edan 
med till matchens slut. Då han kom 
hem blev han emellertid marnående 
och därefter medvetslös 1111mt mbte 
föras t111 sjukhus. 

Läkare på Lidköpings lasarett upp. 
gav på fredagen att Johall8110ll ope. 
rerat. och fortfarande lir IUCI~ 

l 
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Börringe 1700-talskyrka gömmer 

minnen av konungar och ädlingar 
- Av INGRID GLIMMEBY -

Vackert belägen på en liten höj d ligger Börring e 

kyrka, alldeles som riksrådet greve Joachim Beck-Friis 

lovade när han hos konung Gustav III utbad sig att få 

bygga en för Lemmesträ och Nona Böninge socknar 

gemensam kyrka, till vi lken han efter nådigt bifall av 

Till invigningshögtidligheten i kyr- den högstes beskydd och hans excel

kan hade enligt tidningens rapport Jens föreskrifter. 

ett stort uppbåd herrskap och gemene Excellensen, riksrådet och greven 

män inbjudits. Musik klingade, Joachim )3eck-Friis, var en myndig 

styckeskott knallade, och vid den herre som utfärdat föreskrifter också 

efterföljande festen på slottet skåla- i andra och större sammanhang. 

des det flitigt för konungen och Landshövding, riksråd, hattledare 

hans hus. Mer än troligt är väl att m m var han en herre som förstod 

en bägare också svingades för att att göra sin röst hörd även för kung

ingen kommit till skada under kyrk- liga öron, och det var han som grun

byggandet, vilket lyckliga förhållan - dade ättens svenska fideikommis i 

de tidningen till lika delar tillskriver det av Lemmesträ och Börringe sock-

--~------------------~--------------~-------1 

ot 4,?Jt/ 3/J-
Jfol-

majestätet kunde lägga grundstenen den 12 augusti 

1783. Invigningen skedde på dagen fyra år senare "med 

all högtidelighet", och ägnades en hel del spaltutrymme 

i Imikes Tidningar, som tyd ligen också smugit in sin 

galapetter vid det efterföljande l~alaset på Börringe

kloster. 
tillkallad arkitekt utforma templet, 
som uppföreles i huggen sten och 
tegel på , gränsen mellan de båda 
gamla socknarna. Inredningen bekos
tades helt av slottsherren och är helt 
u tsökt i grått och guld. Predikstolen 
smyckas av ätterna Beck-Friis och 
ningen finns bevarad - är ett smyc
ke i sitt slag. Orgeln är samtida med 
kyrkan och får varken ändras eller 
utbyggas. 

En del inventarier kommer natur
ligtvis från de gamla sockenkyrkor
na, däribland den i vapenhuset pla
cerade kyrkklocka som greve Gustaf 

Carlsson, illegitim son till Karl X l 
Gustav, på sin tid skänkte Norra 
Börringe församling. Greven var en 
tid herre till Börringekloster och hade 
av sin höge fader förlänats södra 
Skåne som grevskap efter freden i 
Roskilcle. 

Från de gamla kyrkorna kommer 
också dopfuntarna och till kyrkan 

lllillfllllil'!!l'll klenoder hör en Karl XII-bibel med 
konungens beslag. 

På kyrkogården utanför 1700-tals-
templet vilar under enkla minnes

Esaias Tegner har tecknat minnes- stenar ättlingar av ätten Beck-Friis, 

skriften över sin lärJunge, Joachim däribland den 26-årige ryttmästare 

Beck-Friis, som endast 2fi-årig jor- Joachim Beck-Friis, vars informator 
. .. . hemma på slottet hette Esaias Tegner. 

dades pa Borrmge kyrkogård. Det är också denne som tecknat sin 

.. . .. ~lärjunges minnesskrift på gravens 
Stael von I-Iolstems vapenskoldar och vita marmorsten: 
elen orgel Jonas Ekengren från Stock- . . 
holm byggde för 333 riksdaler- räk- Som blomman btlda,· stg och i 

b.ld d k ·1k t 1.k dncker htmlens lJUS 
nar 1 ~ e g.revs ·ap, VI ·e 1 som Scl bildade han sig så gladeles 
kyrkan f1ck bara konungens namn. han åt ljuset' 

ORGELRAKNINGEN KVAR Den blomrnnn lefver iin, hon 
flyttades ur gruset 

För kyrkbygget utfärdades kungligt och gror i parken nu b1·edvid 

tillstånd 1781, och året därpå började sin Faders hus.' 



NAGOT ANNAT 
- Många skurupsbor kan det int:ttT~ ---------------: 

vara här i dag, det är ju om man FA PA "FöRED~AGEN" 1 

Biskop Marlin Lindström i Lund 

!
lyckades med sin predi~11n i Sku~ 
rup i går 1111 saliii fmgrel p11 

många ömma punkter. 

- Inte många kommer och hör 
på föredragen under våra höga pre
dikstolar, sa biskopen vidare. I det 
läget bör vittnesbördet av menige 
man brukas. Tala om att du är kris
ten! Säg det åt dina närmaste åt
minstone till det behövs ingen sva
velfull predikan. . . Håll inte Kris
tus för dej själv. 

Man kan vittna och löpa risken att 
bli utesluten ur den kulturella sy
nagogan. Men det har Jesus varslat 
om. Så går det. Men tig inte, utan 
vittna om Gud. 

Psalmsången i denna mässa får l 
man månne ge godkänt. Inte "sväng
de" det precis om menighetssjungan
det en aning söndagssläpigt. Och 
vad får folk ut av litania och ritual? 
Det undrar vi över. Varför gick den 
här menigheten till Skurups kyrka 
i går? Pliktskyldigast? 

På fem fotbollsplaner längs vår 
kyrkaväg denna söndag va.~. det 
svängit och ungt folk hade hJartans 
roligt. Varför förmår inte kyrkan 
öva dragningskraft på de unga? 

BISKOPLIG TOPPREDIKAN 
V ad gäller predikan gick det · mesta 

in hos åhöraren, antar vi. En del tal 
om Anden och dess liv verkade dun
kelt. Man fick en känsla av att bis
kopens skuzlupspredikan närmast blev 
en missionsförbundiskt väl utlagd 
text. 

Har således frikyrkan <SMF) och 
svenska kyrkan kommit varandra mer 
och mer närmre sista tiden? 

200 kyrkobröder på 
konvent i Skurup 

Närmare 200 kyrkobröder från hela Lunds stift har under helgen varit samlade till stiftskonvent i Simrop. Lördagen ägnades åt konventsförhandlingar och ~amvaro, där bl. a. den riksbekante TV-pastorn A r t u r E r i k s o n från Gagnef höll föredrag och sjöng. På söndagen höll man h9gmässa med nattvardsgång med predikan av stiftets bislwp M a r t i n L i n d s t r ö m. De sedvanliga utbytena mellan kårerna av- ~~ slutade två händelserika dagar i Vemmerthögsmetropolen. Under båda dagarna deltog även representanter från broderorganisationen ~ Storköpenh!lmu - LYM - med fyra man. 
Själva förhandlingarna inleddes på 

lördagseftermiddagen med att kyrko
' brödrakiiren sjöng. Vemmenhögskå-

1 

rens ord~örande H a s s e H a n s s o n 
hälsade konventet välkommen till 

, bygden och presenterade i korta or-

l 
dalag sin hembygd. 

Stiftets ordförande tillsyningslära
re K a r l E r i k S u n d s t r ö m, Fjäl
ldnge, tackade för välkomsthälsning-
en och öppnade konventet med psal
men "Till den himmel som blir al
las" och en Bön av Gottfrid Billing. 
Av verksamhetsberättelsen framgick 1 

att stiftets kyrko brödrakårer skött sig 
mycket bra under året. Fem nya kå
rer hade bildats medan endast en 
lagts ned. Ordföranden omtalade ock
så att man inom andra stift har sto
ra svårigheter med att hålla verk
samheten uppe, vilket man dock inte 
kan säga om Lunds stift. 

Till nya ledamöter i kyrkabrödra
rådet utsågs efter avgående inspek
tör Olle Danestig, Landskrona, må
larmästare Eskil Bengtsson, Malmö 
och i ::;tiillet för den avgående lant

l brukare Ivar Olsson, Hörby invaldes 
civilingenjör Joachim von Wachen
feldt. Vik. Till revisorer omvaldes 
distriktslantmästare Gustav Wester
lund, Asarum och järnvägstjänste
man Robert Malm, Karlshamn. I 
kompl~tteringsvalet till valnämnden 
efter nämndeman Anders Hansson, 
Mörarp, valdes inspektör Olle Da
nestig, Landskrona. De avgående 
ficl< mottaga minnesgåvor av kon
ventet och avtackades av dess ord
förande Karl Erik Sundström. Till 
kontaktmän utsågs för Oxie-Skytt 
ingenjör Ingvar Andersson, Trelle
bor~. för Bara avdelningschef Arvid 
Holmqvist, Al,arp, för Färs herr Ta
ge Sev~l'insson , Bjärsjö, för Göinge 
ungdomskonsulent N. O. Gimmesten. 
Nii~ta .lwnvent, ~kall hällas i Tyr)11ge 
l Finja församling den &--5 ma1 IlAR 

Till om hud för kåren på LYM:s kon-J Ragnar Cronqvist och Svante Leijonvent i Köpenhamn valdes herrar huvud. 

_{' rJ ,j/s {; tJ /1 v e n rle / 

.}; -e: /V.re.rsl· 



Två huvudmän avgick 
ur Skurups Sparbank 

4 H-stämma i Skurup 

De båda avgående bankmännen rekfor Stig Lundgren, Skurup, och 
agronom Elof Persson, Saritslöv, flankeras här av bankens dir. Åke 
Bokander och bankens vice ordförande nämndeman Teodor Mårtens-

son, Svensforp. 

Två huvudmän avgic:k vid Skurups sparbanks stämma på lördagen. 
Det var rektor S t i g L u n Cl g r e n, som varit huvudman i banken 
sedan 1949 oc:h lantbr. agronom E l o f P e r s s o n, Saritslöv, som 
oc:kså varit huvudman sedan 1949. De avtackades av bankens vic:e 
ordförande nämndeman Teodor Mårtensson, Svenstorp. 

Ett trevligt inslag på länsförbundsstämman var den mannekängupp
visning av de nya klubblusarna som visades av Kjell-Åke Persson, 
Herröd, och Eivi Andersson, Köinge, här beundrade av Anita Nilsson 

från Gärdslöv. 

Förhandlingarna leddes av hr Mår
tensson i den ordinarie ordföranden 
Jan-Olof Olssons, Peregård, frånva
ro. VId stämman höll konsulent Jan-

Eve1t Green ett anförande om spar
bankernas utveckling. 

De båda avgående huvudmännen 
ersattes av två nya. Valda blev af-

Malmöhus länsförbund av 4 H 
höll på söndagen årsstämma i Sku
rup. Under ledning av länsförbun
dets ordförande rektor Wenzel 
F:son Skenhall i Hörby klarades 
de obligatoriska förhandlingarn av, 
varefter ämneslärare Lennart Lloyd, 
Malmö höll ett föredrag över äm
net "Stopp! stanna upp och tänk 
ett slag". Vid stämman höll man 

Nya lokaler för 
Skurupspolisen 

Polisen i 5kurup har nu flyttat in i 'lya lokaler. Del är i den gamla 
lä!<armoll6gningen på VB klga lan som sju rum ställts till polisassistent 
Gösta Bloms och hans kollegers förfogande. På bilden ses polisasmten
len diskulera planeringsfrågor !"ed 1 :e poliskonstapel Nils Anderberg 

· i de nya lok11lerna. 

också prisutdelning till de bästa 
ungdomarna i en mängd olika täv
lingar. 
styrelsen fick i stort sett samma 

sammansättning som tidigare. En le- . 
darnot avgick, folkskollärare Yngve : 
Bohman, Sjöbo och i hans ställe : 
invaldes herr Stig Allan Damm, Kå- j 
seholm, Tomelilla. Styrelsen består t 
nu av rektor Wenzel F:son Sken- l 
hall, Hörby, herr Stig Allan Damm, J 



Familjen Hans och Ulla-Britt Persson med barnen Karin och Per-Olle 
från Bleckarp, Rynge, var ett av startnumren vid CUF-rallyt i Skurup 

på söndagen. 

CUF-rally 
Slimminge CUF-avd. arrange

rade på söndagen ett trevligt 
familjerally med b~ar. Avdel
ningens funktionärer har verkli· 
gen lagt ned mycket arbete på 
all få en så vacker och behaglig 
rundlur på Romeleilsen som möj
ligt, men ä:u:lå self till all lägga 
kontrollerna på för deltagarna 
knepiga ställen. 

et 

l Sl~urup 
Det är tydligt att dessa familje

rallyn är mycket populära, då famil
jer från olil<a håll strömmade till 
för att vara med. Deltagareantalet 
blev därför mycket högt och arran
görerna hade fullt arbete med att 
skicl'a i väg dem från startplatsen 
för att sedan ta emot dem vid, må
let igen. Vi återkommer senare med 
resultat av tävlingen. 

ELJSA.BETH SCHAR!rAU, 
rektor, Skurup: 

- Jag är nY'5B hemlrommen 
från semester ·oJJlJomJands. Men jag 
tycker Sverdge är mycket vackert 
på so:IIliiilllrEm och då är det synd 
att resa bol'lt. HaJr ma1!l semester 
under andra perioder äin som
malreil sök& mar., ju sol , och 
värme och då ä':' det befogat 81tt 
resa 1.11bomland. J•aJg tycker det är 
synd amt månJga reser ut, utan att 
tän:ka på llitt det liim1s mycket 
vackert att se hä,r hemma. Har 
tilll:bri.ng.at en underbaJr semester
veckla på Gotl<amd. Fjäili!Jen och 
västkusten hör också tL!il de vack-
118 svenska semesterområdena. 
Ä ven en virutervecka i de svenskla 
fjälilen kan !?Je hlka mycket som 
en vecka utomlands. 



Qygdegårdsfolk på stämma 

l Erikslunds bygdegård' 
- AV ROLF JOHNZON -

Ett 100-tal bygdegårdsfolk från hela Skåne var på söndagen sam

lade till distriktsstämma i Erikstunds bygdegård, Rydsgård. Det var 

skånedistriktet av Bygdegårdarnas Riksförbund som under ledning 

av sin ordförande lantbrukare S v e n M ä r t e n s s o n, Rydsgård dels 

klarade av årsmötesförhandlingarna, lyssnade till ett intressant före

drag av agronom O l o f B r a n d e s t e n, Stockholm om bygdegår

darnas framtida öden, och dels gjorde en rundresa bland slott och 

herresäten i bygden. Dagen avslutades med ett scenuppträdande av 

bl.a. den nordiska mästarinnan i Talangjakt 1965, Kersti Andersson

Färdig. 

Agronom Olof Brandesten, har helhet och består av Iantbrul<are 

suttit med i den utredning som Byg- Sven Mårtenss-:m. Rydsgård ordföran-

å 
. f.. t"!! tt f.. de, kamrer Bn·ger Nilsson, Svedala 

deg rdarnas Riks arpund 1 sa e or sekreterare, lantbrukare Einar Hans

att utrona. bygd~gar~arnas framtid. son, Börringe, lantbrukare Bertil 

Han redogJorde pastamman for "l(ad Jonsson, Sösdala, lantbrukare Kor

~trednmgen kommit fram till. ~am- nelius Olsson, Vallåkra, och lantbru

lmgslokalernas utvecklmg_folkrorel- kare Bo Nilsson, Veberöd. Till re

sernas egagemang, samballet stod vism·er valdes Hugo Persson, Vallåk- ' 

och ~~tresse. Kommunernas msatser ra och Erik Malmström, Vallåkra. 

samballets. omvandin;g och befolk: Fullmäktige i riksförbundet blev 

n~ngsflyttnmgen ar nagontmg som J Sven Mårtensson, Rydsgård och Karl

hag Fad mverlrat på bygdegårds- Erik Hjalmarsson Sjöbo. 

forenmgarnas verksamhet och de lo- ' 

kaJer man så varm vill värna om, VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 

sade han .. Utv~cklingen i ?.les~ygden, A verksamhetsberättelsen fram-

de argamsatenska forutsattnmgarna . v . 

med nuvarande ·Jokalorganisationer, giCk att styrelsen under året hållit 

Disfriklets sekr. Birger Nilsson, Svedala, och ordf. Sven Mårtensson 

går igenom räkenskaperna med agronom Olof Brandesten. 

behovet av en ny enhetlig lokalor- två sammanträden, antalet medlem- distriktet. styrelsen fick i uppdrag gårds Jordbruksaktiebolag där man 

ganisation . på landsbygden, tidigare mar i distriktet är 27. 1966 års dist- att utforma den. fick se den nya pelletsfabriken och 

och framtida kontakter och tanke- . .. .. . s·· d 
1 

d hur storjordbruk i landet skall skö-

gångar kommer att inverka på byg- tnktsstamma holls 1 os a a me RUNDRESA tas. 

degårdarnas framtid, fortsatte han. medverkan av förbundskonsulent Efter förhandlingarna gjorde man Vid 19-tiden äterkom man till 

Utvecklingen har kommit fram . tiii Harry Jansson, Stockholm. styrelsen en rundresa i bygden och _tittade på Erikslunds bygdegård. Där var då 

att med ~emensamt med SY.enges har under året biträtt föreningarna de mnga slott och berresaten r."lmt .. .. . . 

Lantbruksforbund, och R1ksforbun- . . . .. de vackra kyrkorna. Man började Rydsgårdsam~torerna fard1ga for att 

det Landsbygdens Folk skall ta kon- med rådgivning 1 kurser och formed- med att åka till Skårbys 1100-tals- spela upp ett tjusigt scenprogram. 

takt med .kommunförbundet för att lat kontakten mellan föreningarna kyrka Krageholms slott, Ruuthsbro Bland de duktiga ungdomarna fanns 

nå en lösning på de ekonomiska pro- och riksförbundet. gård, ' Charlottenlunds slott, Mar- också CUF:s nordiska mästare i Ta

blem bygdegårdarna i dag har att Vid distriktssämman beslöt man att svinsholms slott och stora vackra langjakt 1965 Kersti Andersson-Fär-

\ brottas med. försöka framställa en folder som skall ltyrka från gången tid. Rundresan dig, som sjöng några bejublade 

l Distriktsstyrelsen omvaldes sin presentera de olika bygdegårdarna i avslutades med ett besök på Ryds- sång:_r __ 
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1927 års konfirmander i Viilie 

1927 års konfirmander i Villie 

har haft träff i Villie. Mötet in

leddes med kransnedläggning på 

konfirmationslärarens, kontrakts

prost Josef Rosengrens grav. Ef

ter högmässa med nattvardsgång 

förrättad av kyrkoherde Alf Sjö
rlin, Villie, åts gemensam måltid 

,'"' på Gästis. De som träffades var: 

Mia Jönsson (född Andersson), Skurup, Agnes Persson CPersson), 

Villie, Hilda Persson (Persson), Vil- Ystad, Henning Nilsson, Malmö, 
Gösta Mårtensson, Tomelilla, Hugo 

lie, Hilda Levin (Siversson), Malmö, Olsson Lövestad, Edvin Hansson, 

Elsa Sörensson (Sörensson), Bör- Skurup, Erik Olsson, Villie, Edvin 
ringe, Ester Johansson (Karlsson), Andersson, Knickarp, Henry An
Ekarp, Edith Karlsson (Havström), dersson, Dalby, Erik Nilsson, Sv!l
Malmö, Vera Johansson (Hansson), llebo, Gösta Persson, Rydsgård, Ej nar 
S. Virestad, Elsa Vikander (Larsson), Andersson, Sandåkra, Henry . Eng
Perstorp, Elsa Johansson (Börjesson), dalh, Villie, Sven Persson, Ryds
Rydsgård, Anna Alberg (Råkans- gårds gård, Sture Larsson, Skurup, 
son), Lund, Inga Olsson (Olsson), l Knut Larsson, Glemmingebro. 
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stiftskonventet satte 
sin prägel på hel bygd 

Konventels sekr. Oskar Jönsson, Malmö, och dess ordf. Karl Erik Sundström, Fjälkinge, diskuterar före
dragningslislan med värdkårens sekr. Caj Bengtsso.n, Klagslorp. 

Stiftskonventet i Skurup under 
helgen satte sin prägel på hela 
bygden. De drygt 200 ombuden från 
stora delar av Skåne och Blel<inge 
drogs samman redan tidigt på lör
dagseftermiddagen och lämnade 
sed.an inte köpingen förrän .på-sön-

dagskvällen. På programmet stod 
förutom de sedvanliga förhandling
arna också föJ;e«;irag av flera talare. 
Mest uppskattad blev den kändt) 
TV-pastorn Artur Erikson från 
Gagnef, som dels talade över äm-

. net ' "Vår väg" ·och.- dels ·underhöll 

vid en tesupe senare på lördags
kvällen med sång. På söndagen 
gästades konventet av stiftets bi
skop; Mai,tin Lindström som i skar
pa ordalag kritiserade bl.a. sku
rupsbornas kyrkliga intresse. 

- Sista. sidan -
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1\rigshild? Nej, Puderflygning! 

De·! ä r inte en bi ld från första världskriget ula n handl ar he lt e nkelt o m p uderflygning p å den skånska 
slätten . Skånska Lantmän nens Centra lförening har ch l! rlra l 1 O fl ygplan, varav två är USA-byggda jord
b ruksplan med dubbla däck som i dagarna betjänar de skå nska bö nderna med p udringen . Planet ä r av 
typ Grundman AG Ca! och far 800 kilo puder som räcker för 66 hektar raps - således el! utomordent-

ligt redskap mot de skal beklädda rapsangriparna. 

Pensionärshudkavle 
till Rydsgårdsorten 

Ry~(u·ds ordförande Hugo Fridh olm moltar budkavlen av tre·ll e
borgaren Nils Sjöström. 

Rydsgårds pensionärsförening 
gästades på tisdagen av 33 kolle
ger från Trelleborgs stad. Trelle-

borgspensionärerna hade kommit 
till Rydsgård för att överlämna 
den vid det här Jaget vitt beresta 
"budkavlen" som skall gå runt 
bland alla pensionärsföreningar i 
hela landet. 

Programmet inleddes med att pen
sionärernas sångkör under ledning 
av kantor Kate Bengtsson, Skivarp, 
underhöll. Budkavlen överlämnades 
av trelleborgaren Nils Sjöström till 
Rydsgårdsavdelningens ordförande 
Hugo Fridholm. Rydsgård skall i 
nästa vecka överlämna den ,ånyo. 
Det blir den 11 maj som man reser 
till Husie från Viilie kl. 12.45. 



Nu är det jul igen . • • 

Nu ä1· det jul igen, och nu ä1· det j u l igen . . . Dessa tankar fick foto

gmten när han på tisdagen mötte lr.mtb1·uka1·e Arne Nilsson, Steglarp, 

Slcivarp, pli vägen. Hr Nilsson hade köpt ett helt lass med julgranar, 

som han nu transporterade hem till sin gård. Han ämnar dock inte 

dekorera dem med glitter och julgirlander 1ttan skall plantera dem i 

sin träclgtl1·d. Vid nä1·mm·e st1~dium visade det sig att gmnarna hade 

sina 1·ötter kvar. - Nej, julen skall vi vänta på ytte1·liga1·e ett drygt 

halvt11·. 

' skurupskorpen igång 

Domaren Erik Persson singlar slant 111ellan årets första korpgäng i 
Skurup. Lagkaptenerna Jan Härstedt, Fria yrken, och Lennart Knutsson, 
Lantbrukarna, ser sammanbitna ut. ' Lantbrukarna v11nn med matchens 

enda. mål. 

Korpfotbollen i Skurup har nu 
rullat igång på allvar. Under hel
gen spelades fyra matcher och i 
kväll avslutas den första omgång-

J en med två matcher. Antalet lag 
J i . år är 12 och alla möter alla en 

l 
gang. 
Först ut på planen i år var Lant

brukarna mot Fria Yrken. De duk
tiga lantbrukarna vann matchen med 
ett mltl mot noll. Skivarps Brandkår 
som premiärspelade i Skurupskor
pen, ställde i andra matchen upp mot 
Kommunala. Visst bjöd man tappert 
motstånd, men Kommunala kunde 
· då vinna mycket klart med 3-{), 

l den tredje matchen mellan Brö
·dt na Andersson och Skurupsverken 
tog Skurupsverken ledningen genom 
Ro!r Axelsson, men efter halvtid 
kvitt~rade Br. Anderssons Hasse 
Rosberg och 1-1 blev också slut
resultatet. Samma resultat blev det 
också i matchen mellan SLMA och 
Motionsklubben, där dock SLMA 
hade otur när de brände en straff 
i slutminuten. 

I kväll spelas följande matcher: Kl. 
18.00 Tånebro-El & Kyl och kl. 
19.00 Stenberget- -Transport. 

q 
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Skurupsgravar 
i farozonen 

Om inte gravarnas vårdare hör av 
sig, önskar återfå gravrätten och 
förbinder sig att i fortsättningen 
sköta gravarna ordentligt har rätten 
förverkats för 25 gravplatser på 
Skurups kyrkogård, bestämde sig 

/ 
1 l Pingstrally- i Skurup 

b Pingsrallyt i Skul'l.l!P startar 

}v j
,,- pingstdagen. Starten sker vid Eriks-

torget mellan kl 8 och 9. Deltagar
av·giften är 8 kr per bil. Anmälan 

l 
kan göras till Ernst Svensson, Horns- l 
gatan 18, Skrurup. 

----------~:__--~--~~--------

Knattefinal i Skurup 

Segerlaget Vikingarna hissar sin målvakt, Anders Lindgren. 

kyrkorådet för vid senaste samman- Slkurupsknattarna har nu avslutat poäng (57-82), H 43 4 poäng (42-70). 

trädet. årets hancJ!bollsserie hemförd av Vi- Knattehandbollen i Skurup arran-
Avskrivet blev ärendet om elek- ikingarna, som slog' R~llas med 9--6 geras av Skurl.l!pS AlF, där man är 

triskt öppnande ·och stängande av i slutUJppgorelsen. Efter matchen •de- mycket tillfredsställd med det in tres

tornluckorna i Skurups kyrka lik- lade Knut Nilsson, sekreterare i Sku- se pojkarna visat. Givetvis hoppas 

som elektrisk ringanordning för rups AlF, ut plaketter till spelarna man också att genom det årligen 

klockorna. En inkommen offert om i segrarlaget, och passade därvid på återkomma.r:~e arr~ngeman~~t kunna 

kopparklädsel på åtta tornluckor löd att särskilt tacka s~u~ierektor Knut sakra åte~;urten mom. klUJbben ~e
på 1.440 kr. Offert skall begäras även Andersson, s~m hålht 1 trådar-na un- nom att poJ!karn!'l fortsatter odla sma 

. d .. 1 k å .. 'd der knattcsenen. spelartalanger dar. 
pa ne re tra uc an p vasts1 an. . . . ----
Leveransen av nya klockkläppar I segerlaget V~klngarna har mgått Polismästaren i Ystad tillstyrker 

s~all påskyndas. Förs~aget till in~än- ~~;~rtil~d~~f~1:is~eern'Va~~~~~~~~; hos länsstyrel~en at~ has.tighetsbe: 

d1g belysmng av kyrkan på kvalls- G Persson, Per Knutsson I;ert I gransnmg mfors pa vag 10 pa 

hd, kostnad 1.200 kr, bor antas. Axelsson Christer Persson 'och Lars sträckan öster om Nybroån fram till 

Utomhus bör urnkyrkogården sna- Nilsson. ' Nybrostrands fritidsbebyggelse. Vä

rast utvidgas. Fem konfirmande: får~· Serieresultat.: t: Vikingarna 13 po-l gen utmed fritidsbebyggelsen är 

v~rdera 250 kr från Hugo Mmnes äng (91-80), Hellas 10 poäng (65-1 temporärt hastighetsbegränsad som-

rautemedeL 47), Göta 9 poäng (62-50), Lugi 4 martid till 70 km. 



Damastutställning 
på Svaneholms slott 

Vid medeltidens slut uppstod en 
egenartad textilkonst i Flandern -
mönstrat tyg i linnedamast. Tekni
ken hade kommit från Orienten med 
dess rika och dyrbara sidentyger, 
men materialet var inhemskt linne. 
Denna nya konstart blev, helt na
turligt, helt av nederländsk karak
tär. Inom Flandern blomstrade den 
nya konstarten som ofta fick bibiis
lm motiv. I Courtrai anlades också 
den första europeiska damastmanu
fakturen och fortsatte till slutet av 
1500-talet. 

I Sverige är det den på så många 
konstnålliga områden impulsgivande 

l drottningen Hedvig Eleonora som 
fördt> hit dama:>tvävningen. Hon 
gjorde för hovet den första beställ
ningen 1699 som sedan följdes av 
flera andra. De svenska slotten och 
herresätena tog efter och skaffade . 
sig damastvävnader och under 1700-
talet fanns det underlag för fabri
kation av damast. Under 1800-talet 
var det många slott och herresäten 
bl. a. IJå den skånska slätten som 
försåg s;g med egna vävare. Ättling
ar till dessa vävare finns fortfaran
de kvar som kan hantera vävstolen 
för att få fram de vackra mönstren 

sina damastdukar. 

UTSTÅLLNING PA 
SVANEHOLM 

Fil. doktor Ernst Fischer och fru Clara von Arnold diskuterar utställ
ningen i slollsmiljö. 

Vemenhögs härads fornminnes-
och hembygdsförening har tillsam-l ten. Naturligtvis har en sådan häri kommer därför flera av de kända man~ med Slmrups Husmodersför- utställning väckt stort intresse från eurupei.;ka damastexperterna och ening och fil. doktor E r n s t experthåll också. Under pingsten vävexperterna att besöka slottet. 
F i s c h e r sedan flera månader till- -baka arbetat med att få fram e 
utställning som kan visa vad de l 
skånska slotten idag har att bjuda 
på i fråga om damast. Fil. dr Fischer, 
som är en internationellt känd ex
pert på damast och dräll har hjälpt 
föreningarna att skaffa fram ett 
unikt material som på pingstaftonen 
och tre veckor framåt skall visas 
i en utställning på Svaneholms slott. 

PRESSVISNING 
På onsdagen var det pressvisning 

av de 200 dukar som utställningen 
omfattar och fil. dr Ernst Fischer 
gav pressmännen en saklig och in
tressant inblick i konstarten. Da
mar>ten iir en orientalisk konstart där 
konsten ligger kontrasterna mellan 
vävnadsbottnen och mönstret, sade dr 
Fischer. Man visade också hur vack
ra och pedantiskt vackr'a de många 
duk::~rna var snygit upphängda i tre 
av slott€'ts salar. Där· fanns exempel
vi:~ en duk från 1641 i krypertväv
nad mä>:kt med platt- och kedjesöm 
i vitt. Dukarna innehöll en mängd 
o\i'ka , adelsv:apen, bibliska bilder, 
krigsbilder eller vackra blommor. 
Ofta kunde man också se olika kom
binationer av dessa mönster på sam
ma duk. 

MÄRKLIG DUK 
En duk från fru Thomazine Kiel

Möller på Sövdeborg hade en bård 
av upprepande motiv på trofeer. I 
spegeln två scener upprepande sju 
hela och två halva gånger i bredd 
och fyra gånger på längden. I ena 
kanten fanns att läsa en text mel
lan korsade palmblad: Siste/sol in 
Gib(:'on/ et luna in/ vall Eialon, på 
svenska Du sol stå stilla i Gibeon, 
du måne i Ajalons dal. Därunder 
sågs en befästad stad under namnet 
Rissel, samt sol och måne. Ytterliga
re en stad med namnet Citadel, ka
noner, högar av kulor och en be
väpnad krigare gick också att ur
skilja i duken. 

EXPERTBESöK 
Sammanlagt är det omkring 200 

dukar och tabletter som man valt 
ut i sa:nlingen och visar allmänhe-

vann Vikingarna 
knattehandbollen 

Del seriesegrande knallelaget Vikingarna i Skurup med ~in lagledare 
Bengt Mårtensson, Kent Lindahl, Krisler Vallgren, Lars G~ran Persson, 
Per Knutsson, Anders Lindgren, Bert Inge Axelsson, Chnsler Persson 

och Lars Nilsson. 

Knattehandbollen i Skurup har mål, N. B. HanJSson och Per Anders-
f son vardera ett mål. spelats färdigt. Seriesegern till a-

vorittippade Vikingarna som i fi- PRISUTDELNING 



B. Mårtensson vann 
80 meter och längd 

se.K!Ubben inom Hoars Pensionärs

förening. Dels blev det en färd mot 

okänt mål, eftersom ingen visste vart 

kosan skulle ställas. Dels fick var 

och en av de 38 deltagarna i en an

teckningsbok skriva ned "Vad mitt 

öga ser i dag", som sedan skall lä

sas upp vid en trivselkväll till hös

ten. 

Fr. Hildur Schwartz som lagt upp 

den trevliga och lyckade turen var 

också färdlädare. Resan ställdes till 

Backagården, Unga örnars kursgård 
i Maglasäte, där kaffe och smörgåsar 
väntade. Där fick man också ströva 
omkring fritt i naturen samt bese 
alla lokaliteterna innan det var dags 
för hemresan. Alla deltagarna var 
mycket belåtna med arrangemanget. 

'•---------------------------
Pedersen 1,45. 

Diskus: l) Benny Lönnbarn 31,04. 
2) Klas-Gunnar Kullberg 28,77. 3) 

1 
Bengt Mårtensson 27,63. 

Kula: l) Leif Fransson 11,00 m. 
2) Finn Kajsson 10,80. 3) Klas-Gö
ran Kullberg 10,20. 

Längd: l) Bengt Mårtensson 5,55. 

2) Gunnar Sjöstedt 4,90. 3) Ch. Pe
dersen 4,89. 

Gunnar Sjösledt och Bengt Mårtensson tillsammans med flickan som 
mälte längdhoppen, Astrid Persson. 

stafett: 1) 9 gt 41,5 se k. 2) 9 g2 
44,1. 3) 9 hm 45,6. 

1.500 m löpning: 1) Kennet Wall
gren 5.05,0. 2) C.-I. Andersson 5.06,5. 
3) H. B. Persson 5.06,6. 4) Gunnar 
Sjöstedt 5.11,5. 5) L. E. Hansson 
5.12,0. 

Niorna pd Skurups grundskola 
höll pd to1·sdagen ·skolmästerskap 
i friidrott pd Idrottsplatsen i Sku-

1'Up. Bengt Md1·tensson befäste sin 
id1·ottsliga överlägsenhet i tävling

anta genom att vinna ett par gre
na?' och placera sig ldngt framme 
i de övriga. 

Det skall bli intressant att följa 
denna grabb i hans karriär inom 
friidrotten. Ännu så länge är han 
alltför ung för att specialisera sig. 
Han deltar därför glatt i alla grenar, 
vilket ger honom kroppsstyrka och 
balans, som han har stor nytta av 
senare i livet. 

Resultat: 
80 meter löpning: l) Bengt Mår

tensson 10,0 sek. 2) Kent Mårtens-l 

\lL 

son 11,0. 3) Leif Fransson 11,0. 
Höjdhopp: l) Sven Månsson 1,50 m. 

2) Leif Fransson 1,48. 3) Christer 

GLAD PINGST MED GODA VAROR FRÅN 

CE·<iE LIVS' RYDSGÅRD 
Kassler pr kg 

Grishals pr kg 

14: 90 Färsk gurka, Svensk 

9
: 

80 
pr hg ............ 0: 35 
Persikor, Libbys l: 15 

Kokt skinka pr hg l: 45 &assets Lakrits 277 gr 1:18 

FREDAGSÖPPET TILL KL. 19 

--G ·j-



HELA ·-!FAMILJEM-· 

Fru ciara _von- Amold, ordförande i' W emmenhögs hembygdsförening, och 
, ro;, Ernst Fischer frannfÖr ett välfyllt linneskdp på utställningen. 

'Svaneholmsutställning 
av damast och dräll 
- 'Attemis llch Karl XII i sachsisk damast från 1700-talet hör till det 
Svari·eholmsbesökarna kan beundra när Wemmenhögs hembygdsföt·
ening' fi·ån pingstafton och tre veckor framåt ställer ut damast och 
dräll från fyra sekler. Utställningen har ordnats av en internationellt 
känd expert på området, f museichefen Ernst Fischer, Malmö, och 
omfattar bortåt 200 vävnader från de skånska slotten. Katalogen över 

.dytgt·ipa~·na och deras ägare genom tiderna har också blivit impone
: rand~ tvärsnitt genom skånsk och dansk adel, och · textilmotiven. mot
f' svarar till fullo den konstad damastvävningim blev nät> den i slutet av 
j medeltiden infördes f~ån orienten till Europa. 
l 
f Här utvecklades den först i Flan- sar guirlandEU' och blomster vapen-

\dern och vandrade vi~ Holland vi- sköldar ocl). $pegelmonogram, här kan 
dare ut över Europa i ett mönster- man iå se Oscar II:s serviett och re
•urval som med de olika kantinen- sultatet av Christian IV:s lyckade in
'fala stilströmningarna sökte sig oo allt fall när· han · lät sina vävare kom
'vidare gränser. I Sve:l'ige introduce- ponera in ett dukat _bord med alla 
. fades damastvävningen först ay tillbehör i' en dukmönstring. Motivet 

.: li.rottning Hedvig Eleonora, o~h fr{(n gjorde sådan lycka att kungen lät 
'ltädernas fabriker och verkStäder väva upp det i side. n som _$åva till ' 

lyttade frampå 1800-talet yrkesut- ryska tsaren, och med pa Svane
.· ildade vävare ut på lf!Ildet och till holmsutställningen är en serviett i 1 
~lotten för att där · utöva den konst vars spegel ett kungligt middagssäll
IIom så utsökt illustreras i Svane- skap bänkat sig framför tallrik<tr och 
nolmutställningen. bestick. 
_ Här spänner Artemis bågen och Några slit- och släng-ting var det 
iyglar Karl XII sin brandklippare. inte som vävdes på slotten, dama
Här ses Kristus med lärjungarna och sten har använts i sekler och är fott
Josua på spejarfärd, slaget vid Nar- farande bruksvara hos ägarna. Det 
va och belägringen av Rissel 1708 stycke kulturhistoria de representerar 
Under Eugen av Savoyen. Här kran- är inte ringa. 

adttl-i l Å J r 
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Gunnar Andersson Viilie vallenpenslar en portlykta som nu väntar på 
leverans till Malmö. 

\U.. 

~Y Konsten b;;;:::;· ~~;;~lie 
( 

Allmogekonsten blommar litet ringsjärn. När själva stommen är de också stå ute i väta och sol un
överaUt på söderslätt och långt klar börjar finarbetet som kan ta der några år återkommer den natur-
upp utmed Romeleåsen. 1 viilie flera veckor. Betongen får inte torka liga stenfärgen och all gammal 
bor 7Z-årige pensionären Gunnar alltför hastigt, utan skall vattenpens- överloppsputs försvinner. 

las dagligen. Sjöstenarna muras fast 
Andersson som på ålderdomen bör- SALT MANGA 

på alla yttersidor och utgör en vac-
jat utveckla sitt konstnärliga sinne ker dekoration när postlamporna el
till att tillverka betongprydnader. ler blomsterlådorna är färdiga. 

Sedan han började för ett par år 
sedan har han tillverkat drygt 20-
talet pjäser. Många av dem är redan 

VACKRARE OCH VACKRARE sålda och glädjer nu villaägare och För att sätta extra tnsch över sina 
verk samlar han varje vår ihop 
en mängd små sjöstenar vid Ski
varpsåns mynning i Östersjön och 
murar fast dessa som vackra de
korationer. 

Arbetena blir stabila, då han gju
ter allt i betong med kraftiga arme-

sommarstugeägare runt hela Skåne. 
Gunnar Andersson, som förr var Han har dock fler på beställning och 

dilmingsentreprenör i Viilie berät- tillverkar dessutom för ytterligare 
. ' .. behov. Det gäller att ha någonting 

tar att haiJS verk bhr vackrare for att hitta på under ålderns dagar 
varje år som går. Anledningen är anser Gunnar Anctresson. Det syn~ 
att sjöstenarna byter färg när de att han är stolt över sin hobby, och 
kommer i beröring med puts. Får vem skulle inte vara det? 
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·bol da kameramän och automatblixtar 
avslöj ar djurens beteendemönster 
, Med en automatkamera, som var femte minut avfyrar 
en blixt, kartläggs svinens beteendemön ter dygnet runt 
på gårdar utanför Lund. Tidigare har korna rönt samma 
smickrande uppmärk amhet och syftet med de unika un
den•ökningarna är att få fram de :för djuren mest trivsel
hefrän'ljande miljöerna och inredningarna. Frågan om kor 
och gri ar kan tänkas tänka har dänned indirekt väckts -
har de möjligen blottat förut oanade djup? - Det är 
omöjligt alt ge något entydigt svar men ju mer man synar 
djuren desto mänskligare förefaller de och utan tvekan 
uttrycker de genom sitt uppträdande bestämda uppfatt
ningar om sin bostadsstandard, menar agronom Bengt Gus
tafsson på Statens lantbruksbyggnad försök i Lund. · 

Helt kodwnma är i varje fall in
te kossorna, rrom Hder av så klart 
mänskliga egenskaper som prestige, 
makthunger, torg kräck m m. Om 
deras beteende enbart styrs av in
ltinkter eller om hjärnan varit be
hjälplig med det oftast mycket lo
gL~ka beteendet är däremot höljt l 
dunkel. - Tyvärr kan vi ju inte 
fråga vårt klientel vad det tycker 
om bostäder och inredningar, utan 
tvingas göra ingående observatio
ner, påpekar agronom Gustafsson. 
Frå~ kan däremot Statens råd för 
byggforskning, rom normalt bara 

tänker på folk men 
aktuella svinstudierna samarbetar 
med o:;s. 

Ändå kostar en kossas stallplats 
6 000 a 7 cco kr i anläggning, dvs 
nästan detsamma som insatsen för 
en 2-rumslägenhet! Det rör sig så
ledes om stora pengar i investe
ringar för djurens miljö och själv
klart är att denna måste utformas 
så v~ttigt, att välbefinnande och 
därmed avkastning blir högsta möj
liga. 

Kovändning 
- Utvecklingen på stallbyggnads

sidan har alltför länge varit obe
fintlij:( - Lconardi da Vincis skis
ser fran -in tids kobyggnader vi
sar alt del in te hän t mycket, men 
det kanske blir dags för en ko
vändning, för en radikal miljöför
änd:·ing fran det traditionella sy
stemet med stäende uppbundna 
djur. En liten revolution kom ju 
förstås med ladugårdarnas vatten
klosetter sam medgav automatisk 
utgödslLng. Ännu är vi dock inte 
beredda at.t ta parti för vare sig 
dc traditionella anläggningarna 
med fasta bås eller för lösdriften 
i stora hallar. Det måste sannolikt 
ske en utveckling på båda sidor. 

SLF har sedan 1964 haft försöks
teknxker sittande i skift i ladugår
darna med dolda kameror och pro
tokoll, främst med sikte på att via 

reaktiont!T och beteenden utröna 
vilken placering av liggplatser och 
vilken uttormnint av dessa som åt
ni u ter störst popularitet. En viktit 
del av arbetet gällde besöksfre
kven~en i bås med betong- kontra 
trägolv, med eller utan ~gspån och 
med alla tänkbara kombinationer 
däremellan. Betongen lockar minst, 
hellre lägger sig kr e a turen i gå n g
arna. Konstaterat är ett de hand
lar logiskt och gör det så bekvämt 
som möjligt för sig. 

- Frågan om båsplatsens rolv är 
väsentligare än man kanske tror. 
En felaktig liggyta torde vara den 
vanligaste orsaken till juverskador 
och ~sjukdomar. Vantrivsel skapar 
också oro och en nervös ko ödslar 
onödig energi på att ständigt resa 
sig och lägga sig och blir således 
mindre produktiv än en harmo
nisk kamrat. 

Boss-ko 
I varje flock finn~ en domine

rande ko, en boss-ko, som obestrid
liecn be itter en rad värdefulla 
egenskaper, men om des..~ är ut
tryck för intelligen. eller begåv
ning torde väl ingen våga säga. 
De nu avslutade studierna av kor
nas beteende i lösdriftsstallar med 
liggbås är redovisade i en skrift 
av A 11 a n H e d r e n, som rent 
allmänt konstaterar: 

"Ju mer man sysslar med be
teendestudier, desto mer inser man 
betydelsen av den mänskliga fak
torn. För att få goda resultat räc
ker del inte med en slentrianmäs
sig sköl~cl a v d j uren. Det fordras 
goda kunskaper på många områ
den och ett speciellt sinne för djur. 
Härutöver måste dock även djur
skötarna vara positivt inställda till 
stallsystemet och det sätt på vilket 
djuren hålls. Det blir dåliga resul
tat om man försöker tvinga någon 
att arbeta i en stallform mot vil
k<at han hyser fördomar ... 

Vad del betyder ait kor under 
t ex mjölkning upplever en av 
olämplig hantering motiverad obe
hagskänsla är svårt att direkt säga. 
Det är dock givet att om djuren ej 
befinnCT :ig i god psyki.! k balans 
kan varken produktionen främja, 
eller arbetet underlättas. 

Drlligt humör 
SFL:s undersökningar har visat 

alt stora skillnader i regel förelig
ger mellan djurens uppträdande 
under dagen och under natten. 
Man kan skilja mellan två slag av 
orsaker till oro i en besättning. 
Exempel på det ena slaget är de 
störningar som orsakas genom rid
ning på grund av brunst. Denna 
typ av störningar kan kallas direkt 
aggressivitet. Indirekt aggr«;sivitet 
fördigger när en ko på grund av 
mismöje med exempelvis någon in
redningsdetalj avreagerar sitt då
liga humör på ett eller flera an~ 
ra djur ... " 

Byuforsknlng cenom beteende
studier iir ett nytt crepp. De stora 

Sugpan.~ och kultingarMs lwerne övervakas genom kontinuerlig fotografering dygnet runt. Ingenting u11dgår Itulomatkameran i taket. KoMtM 
bereende har fotograferats manuellt av dolda kameramän. PA BILDEN mäter umrmästare Gunnar Strä11gby, ~om leder fältarbetet, golvtempera

turen i svinboxen innan k a mera n sätts i arbete 

husdjurens reaktioner O<'h upptrii· 
dRnde l olika miljöer vet man allt
för Ute om och SFL har föga hjälp 
av litteraturen eller tidigare un
dcrsiiknincar. VIta möss och ha
nanllugor har däremot studerats t 
skilda omgivningar och först nu är 
turen kommen till kor och svin 
11tt få sitt psyke systematiskt kart
Jaet. 

Orimligt lite 
Lantbrukarna/försöksvärdar

na iir påtagligt med på notema och 
narast anser de e..tt försöksverk

samheten bedrivs i alltför rlnga 
omfattning, men vårt årliga för
söksanslag uppgår till blott 200 000 
kr, en orimligt låg siffra med tan-

ke på de väldiga belopp som slu
kas av investeringar i moderna 
stallar, sammanfattar agronom Gus
taf ;on. Allt färre lantbrukare blir 
aUt större, alltmer upplysta och 
al1lmer angelägna om att dra nyt
ta av forskningen. 

- För närvarande pågår studier 
av djurbeteende både för uppbund
na kor och 'UI:gor i boxar, varvid 
'en fotografisk registreringsmetod 
används för in amlin,g av data rö
rande djurens rtaktioner inför oli
ka byggnadsanordnlngar. Vi vill ha 
svar på frågan om hur den opti
mala nätmiljön för våra viktigas
te hu djur skall e ut. Svaret kom
mer djuren själva artt ge så små
ningom, bl a i form av produk
ti nssiffror, hälsobillstånd och be-

teenden. Rönen får Fedan vid bygg
planeringen vägas mot byggkostna
derna. 

Analys 
En tillfällig paus l svinfotoirafe

ri.nien med automatkameran, som 
är l nad och som använts vid lek
plaL er i höghusområden och vid 
poli .. ens trafikövervakning, råder i 
dagarna. 

Bildmaterialet !rån filmkilomet
rarna analyseras och uttolkas, men 
i mitten av nästa vecka monteras 
apparaturen åber upp på en gård 
nära Dalby. Sex typer av suggbox
ar fotograferas och samtidigt göl'S 
arbet. studier som är av stor vikt 
med tanke på ailt en enda man i 

dagens liige milste sköta 100 sug
gor, Det primära med de pågåen
de förs?ken är inte djurens trivsel 
i och för sig, baktanken handlar 
förstås om krass ekonomi och det 
hela skall utmynna i rekommen
dationer när SFL längre fram vå
ear dra bestämda slutsatser. 

- Tidigare har man mera anpas
sat ladugårdar och stallar efter 
djurskötarna än efter djuren själ
va, m~n lyckligtvis är en omsväng
ning på väg och det är ju fak
ti•kt >a, att om vi kan utvinna 100 
kg mjölk mera genom att anpassa 
miljön b:.Jl kon, ~å har vi gjort en 
större vinst även om vi kan sänka 
a.rbetsförbrukningen med, låt ~ 
säga, 10 procent. 

wrm 
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Fyra generationer kyrkvaktmästare 
i Marsvinsholms l 00-åriga kyrka 

Kyrkovaktmästare Henning Jakobsson representerar något mycket 

ovanligt och märkligt. Fråga är om det finns nligon som kan visa upp 

något liknande i hela Skåne, ja, rent av i hela landet. 

Han är fjärde generationen kyrkova!rimästare i samma släJ.-t vid 

samma kyrlca och därtill är att miirl{a att de fyra generationerna 

har varit kyrkovaktmästare vid Marsvinsholm under kyrkans i höst 

hela 100-åriga historia. 

Pingstafton passerade hr Henning Jakobsson 60-årsdagen men pas

sadll trots fö!lelsedagsfesteq kyrkan och där var då bl. a. bröllop. 

Han berättar för Skånska Dag- ledes 'något mer än 21 år som 

bladet: haft den. 
TIDIGARE HELTIDSARBETE 

MED DELTIDSLöN 
- Jag övertog tjänsten 1946 och 

har således haft den sedan 21 år till

baka och i pension går man väl vid 

65-årsäldern. Det innebär att jag 

kommer att ha tjänsten i 26 år. Min 

far Nils hade den i hela 29 är från 

1917 och han övertog den efter sin 

svärfar Jöns Nilsson. Denne i sin tur 

hade haft tjänsten sedan han år 1896 

övertog den efter sin svärfar, Jöns 

Larsson. Han hade tillträtt tjänsten 

när kyrkan stod ny och invigdes i 

Så länge jag haft tjänsten har 
jag haft den som heltidsarbete men 
tidigare gick det inte att klara sig på 
den ersättning som utbetalades. Min 
far och tidigare generationer fick 
således skaffa sig extraarbete med 
att arbeta på lantbruken i. trakten. 
De deltog i tröskning och andra gö
romål. 

BLIR DET EN FEMTE 

GENERATION? 

b 1867 Det är nog slut nu. Jag tror 
novem er . Jag tillträdde tjäns·- inte någon av pojkarna tänker 

ten den 1 april 1946 och det är så- överta sysslan. 

' 

Kyrkväklare Henning Ja•kobsson pil 60-iirsdagen vid kyrkdörren 

Marsvinsholm. 



30 scouter från Trelleborg 
Skivarp och Y stad på storhajk 

ledaren Lars B-lixt förrältar uppropet till den krävande hajken 

· Sydsikånska KFUK/ M soou1Jdistrikiet upp och genomförde tävlingen. Ba-j under den mycket krävande turen. 

arrangerade en hajk i pingsten i ter- nan var 1,6 mil lång och starten BI. a. fick ~an på .. ett . ställe klara 

·· . .. k dd ·d A å av vedhuggnmg, grasklippnmg och 
rangen lmng- Snogeholm och Sovde- s e e Vl ssm sa. liknande. Vid andra kontrollen ha-

sjön med bl.a. övernattning. öVERNATTNING de man att bl. a. ta reda på vilt-

Det var 30 scouter från kårerna och växtlivet, andra kontroller åter 

i Trelleborg, Skivarps och Ystad som övernattningen skedde 1 det fria göra en skiss av Sövde kyrlm och 

ställde upp och ledare var avdel- vid Salsbjär. Några scouter övernat- ta reda på dess ålder. Även åldern 

ning~ledare Lars .. Blixt, Ystad. . tade under vindskydd, andra i sina på trä,d skulle man kl~ra av. Till_ de 

HaJken var kravande och utgJorde .. eftedangt:mde attmktionerna hordel 

slutprovet för en grupp , förstaklass- sovsackar utan sådana skydd. En j att man fick laga till kyckling och 

scouter. Å ven -en elitgrupp ställde mängd prov fick deltagarna utföra baka pinnbröd i det fria. ___ _ 



Kyrkoherde Holmberg 
installerad i Skivarp 

Processionen lågar s11kla upp för kyrkgången i Skivarp. l täten kyrkoherde Birger Holmberg. 

I ett strålande sommarväder med sol från en molnfri himmel och varma sommarvindar hälsade på 

annandagen församlingsborna i Skivarps pastorat sin nye kyrkoherde B i r g e r H o l m b e r g välkommen 

till sitt kall. Kyrkoherde Holmberg installerades vid en högtidlighet i Skivarps kyrka av biskop Martin 

Lindström uppvaktad av kyrkvärdar och grannförsamlingarnas präster. 

l Exakt kl. 14 tågade man i proces- Jönsson "Praeamb'llum" av Johann "Men när tempelsången stiger" avi 

, sion från Skivarps församlingshem Decker. Biskopen förrättade instal- C. L . Goudimel. Omedelbart efter 

upp mot kyrkan. Först i processio- lationsakten inramad av psalmsång. akten följde högmässa med predikan 

nen gick pastoratets kyrkvärdar, se- Efter installationen sjöng Wemmen- varefter samtliga kyrkobesökare in

dan följde kyrkoherde Birger Holm- högs sångkör under ledning av kör- bjöds till kyrkkaffe på Skivarps gäst-

berg, tätt följd av de uppvaktande ledare Waldemar Waldemarsson givaregård. 
och assisterande prästerna från 1,================~==,;,.=====-------
grrumförsamlingarna och sist gick 
biskop Martin Lindström. Under 
processionen spelade kantor Alva 



YSTADS ALLEHANDA onsCiagen elen 17 maj l~ 

CUF:are ftån Rydsgård till 
:riks finalen i talangjakten 

Två t?·edjedelar av finaltrion från Ry.dsgå?"d, B rit t -Marie Mårtens

son och Lena Göransson som står f ör det vokala· i nslaget. 

För tredje året i rad får ryds
gårdsungdomar förtroendet att rep
resentera Södra Skånes CUF-distrikt 
i en riksfinal i CUF:s talangjakt. Vid 
distr iktsfinalen i Erikstunds bygde
gård annandag pingst segrade näm
ligen trion Britt-Marie Mårtensson, 
Lena Göransson och Kerstin Hans
son, dock endast hårfint över svåras
te konkurrenten Irene Persson från 
J ärrestad. 

F!licktrion vann med en sångkaval
kad. bestående a~ andras och egna 
visor. Britt-Marie och Lena stod för 
det V"Okala inslaget och ackompanje
rades på piano av Kerstin, veteran i 
gruppen, som 1965 vann den nordiska 
talangjaktfinalen t illsammans med 

väninnan Christin Andersson-Färdig, 
Fem lag ställde upp i distriktsfi• 

nalen - de som hamnade efter topp· 
duon kom från Norra Skytts, Dal
by och Billeberga CUF-avdelningar. 
Dessa fem har gallrats ut bland elva 
lag i en regionsfinal och dessförin
nan har åtskilliga uttagningar anord-· 
nats i avdelningarna inom distriktet 

Domarna i den här tävlingen hade 
ingen lätt uppgift, eftersom det var 
många saker man skulle ta hänsyn 
t ill vid bedömningen - programval, 
framförande, ljus, dekor ,.., m. Dessa 
detaljer hade Rydsgi\rdsflirl<"··~o 1 --~

kats förträffligt med och belöningen 
blev alltså en r esa till riks. n • .. -!., 1 ,. 

Kalmar den 15-16 juni. 

l 

Past·orsexpeditionen 
Slimminge 

hälles på grund av begravning öp
pen lördagen den 20 maj mellan 
kl. 10.00-12.00. Fredagen den 19 
maj stängt. ,------------------·T 

1 Förslag om höjda 

bostadstillägg 
En väsentlig höjning av de kom

munala bostadstilläggen kan bli ak
tuell den l juli. Socialnämnden be
slöt nämligen vid senaste samman
trädet föreslå kommunalfullmäktige 
att tilläggen ·från • detta datum skall 
utgå med 1.020 kr l för såväl ensam
stående som makar. 

Går förslaget igenom - och myc
ket talar för det eftersom , därvid en
hetliga normer skulle komma att 
tillämpas 1 Skurupsblockets tre del
kommuner - innebär det att bo
stadstilläggen höjs ,radikalt speciellt 
för ensamstående som rtu får 600 kr 
om året, medan tillägget utgår med 
något högre belopp, 744 kr, för äkta 
makar. Senast bostadstilläggen höj
des i Rydsgårds kommun var den l 
januari 1966. · 

Anledningen till att socialnämnden 
nu tog upp frågan var en skrivelse 
från den socialdemokratiska gruppen , 
till kommunalfullmäktige där man 
yrkade på att beloppet höjdes till 
ovan nämnda nivå. Som motivering 
angavs samarbetsnämndens rekom
mendation om enhetliga normer inom 
blocket för bl a de kommunala bo- 1 
stadstilläggen. Denna rekommenda- ~ 

tion har i Skurup och Vemmenhög 

resulterat i en höjning av bostads- , 
tilläggen till 1.020 kr fr o m l april i 
år. 

Under förutsättning . att förslaget 
går igenoin i .fullmäktige · aktualise- / 
ras en höjning av hyrorna för pen
sionärslägenheter. Socialnämndens 
förslag i detta ärende innebär en 
uppjustering av månadshyran med 23 
kr för såväl ett rum och kök som 
ett rum och kokvrå. Hyran för först
nämnda lägenhetstyp skulle efter den 
1 juli i så fall bli 92 kr och för den 
senare 80 kr per månad. 

En person har 

anhållits för 

rydsgårdshrand 
Kriminalpolisen i Ystad har an

hållit en rydsgårdsbo såsom miss
tänkt för at t ha anlagt branden i en 
obebodd fastighet vid V:inkelgatan i 
Rydsgård på pingstafton. Den an
hållne hade ännu på tisdagsefter-

·middagen inte erkänt. 1 

strax före kl 22 på pingstaftonen 
upptäckte grannar att lågor slog upp 
ur fastighetens tak. Brandkåren alar
merades och elden släcktes innan 
den hunnit få någon större sprid
ning. l ,Vid undersökningar på_ brandpla_~
sen fann polisen på vmden, dar 

' branden uppstått, en madrass ge
l nomdränkt av bensin, vidare en dric

kaflaska som visat sig ha innehållit 
· bensin, ett stearinljus samt en flaska 
rödsprit. Allt tyder på att branden 
anlagts. 

\'\ 



Rydsgårdsflickor va11n 

talangjaktsfinalen 

Distriktsmästarna Britt-Marie Mårtensson och Lena Göransson från Ryds
gårds CUF-avdelning som tillsammans med sin pianist Kerstin- Hansson 

skall försvara Skånes färger i riksfinalen i Kalmar. · 

Det blev en trevlig och mycket de upp var Billeberga, Dalby och 
spännande annandagseftermiddag Norra Skytts avdelningar. 
för ett 100-tal CUF-are i Etikslunds 
Bygdegård. Anledningen var att 
distriktsfinalen i "Talangjakt" av
verkades med fem deltagande av
delningsrepresentanter. Segern gick 
även denna gång till talangfulla 
Rydsgård, som ser ut att ha ett stort 
register av amatörer som kan upp
träda på scenen. 
Rydsgårdsflickorna B r i t t - M a

i e M å r t e n s s o n, L e n a G ö -
r a n s s o n och K e r s t i n H a n s
s o n lyckades i den hårda konkurren
sen slå sina medtävlare. Program
men var i stort sett lika bra mellan 
samtliga, men Rydsgårdsgänget hade 
på ett effektfullt sätt tagit vara på 
dekoren, sminkningen och belysning
en, vilket blev utslagsgivande. Tvåa 

1

1 
kom !rene Persson ~ från Järrestads 
CUF-avdelniing. övriga lag som ställ-

VANN RIKSFINALEN 

Kerstin Hansson, som akompanje
rade de båda andra flickorna har 
tidigare deltagit i riksfinalen två 
gånger. Första gången var hon i en 
"Spel-Upp-final" i Uddevalla 1964, 
men den gången lyckades Rydsgårds
amatörerna inte placera sig bland de 
främsta. Desto bättre gick det vid 
Talangjaktens riksfinal vid riksstäm
morna i Gävle. Då vann Rydsgårds
flickan Kerstin Andersson-Färdig 
med Kerstin Hansson som pian~st. 
Det är således ett stort ansvar som 
vilar på de glada flickorna från den 
skånska slätten, eftersom man de se
naste åren vunnit så många fram
gångar. Vi vill dock inte ta ut någon 
seger i förväg, utan hoppas nu att 
man skall preparera sig väl inför 1967 
års riksfinal som går i Kalmar i 
~uni månad. 

·Claas-tröskan visas i Skurup 

Dir; Ove Holm på Kullenbergs Maskinaffärer i Skurup framför Claas
maskinernl!l. 

På lördag och söndag visar K ullenbergs Maskinaffär i Skurup 
sitt register av skördetröskor, ·traktorer, övriga lantbru)tsmaskiner och 
bilar i en utställning för hela familjen. I utställningen ingår också 
Claas Senator - den svenska marknadens största och modernaste 
skördetröska. 

Kullenbergs Maskinaffär, som har nats och för damerna kommer säkert 
&gen.tureJl för Claas skördetröskor ett besök att ge lika gott intryck 
oCh pick-up-pressar, International som för de intresserade lantbrukarna 
Harvester-traktorer och lantbruks- på Söderslätt. 
maskiner samt Peugot- och NSU-
bilar, vill genom sin utställning visa e CLAAS OMTYCKT PA 
upp det senaste på både lantbruks- SöDERSLÄTT 
sidan och när det gäller bilar. Na-
turligtvis har man även ett omfångs- · Ciaas-maskinerna har blivit royc
rikt lager av äldre maskiner för ket omtyckta av lantbrukarna på 
event~ella spekulanter av billigare, Söderslätt. Det är då speciellt den 
men andå godtagbara maskiner och stora Senatormodellen som man va
fordon. rit ute efter. Denna stora tröska har 

e 20.000 ENHETER PER AR 
bl. a. sålts till Stora Markie gård, 
Lemmesträ gård samt Per Anders
sons maskinstation i Jordholmen och 
S. Mårtenssons maskinstation i Ryds
gård. 

Gebri.ider . Claas skördetröska och 
pick-up-pressar tillverkas i Tysk
land och är i dag Europas äldsta och 
största tillverkare av skördet.röskor. -------====------_... 
Från att vid starten 1914 ha varit 
enbart en liten bysmedja har före-
taget vuxit ut till en storindustri. 
I dag tillverkas omkring 20.000 en-
heter per år av de fem olika själv
gående skördetröskorna med skär
vidder från 7 fot upp till 20 fot. Man 
gör också fem olika storlekar av 
pick-up-pressarna för såväl lös- som 
hårdpressning. Den största skörde
tröskan, Claas Senator, är standard
utrustad med hydrostatisk styrning, 
hydrauliska bromsar och snabbfrån
kopplat skärbord. Den arbetar myc
ket bra med sin stora rensnings- och 
s.ållyta. Tanken rymmer 32 hektoliter. 

e FILMFöREVISNING 

Under utställningen kommer man 
förutom själva maskindemonstratio

' nen också att visa filmer där man 
t redogör för hur maskinerna arbetar 

i fält. Kaffeservering har också ord-
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· Skurupsgäng tränar kondition 
med "Ringsjön runt~' som mål 

-Av ROLF JOHNZON-

* NEJ, NU ... börjar vi bli alltför 
feta. Vi måst.e försöka skaka av 

oss litet av det överflödiga. FrAgan 
är bara hur vi skall gå till väga. 
Detta är vad ett tiotal medelålders 
Skurupsmän tänkte för någon månad 
sedan. Efter att gemensamt ha disku
terat igenom saken beslöt man att 
med ett mål i sjkte - Ringsjön runt 
på cykel - ge sig ut på träningsrun
dor utmed vägarna på söderslätt och 
ned för Romeleåsen. Resultatet ute
blev inte. I dag en dryg vecka före 
starten i Höör, visar man upp en 
kondition som säkert skulle få åtskil
liga andra i samma ålder, ja även 
yngre, att bli helt fascinerade. 

* SKD HAR VARIT i kontakt med 
en av de tio, åkeriägaren E r n s t 

S v e n s s o n. Han berättar för oss 
att när man väl beslutat att gemen
samt ställa upp i cykeltävlingen 
Ringsjön runt, sprang så gott som 
allesammans till närmaste cykelaffär 
för att skaffa sig en cykel. Många 
av dem hade inte suttit på ett lik
nande fordon de senaste 10-15 åren, 
De första träningsrundorna blev där-

:;w rJ 
· ~ // 
l !J l 

Vår fotograf träffade åkeriäg11re Ernst Svensson under en tränings
runda. Med något andfådd röst påpekade han att lyktan skall :vara 
på plats på cykeln när starlen sker i Höör den 27 maj. 

(Bild: Hans Sernert.) 

för rena mardrömmen. Dels var man 
mycket rädd för trafiken och dels 
tog krafterna slut på ett tidigt sta
dium. I dag är läget ett helt annat. 
Man kör 4-5 mil ett par gånger i 
veckan och drar sig inte för att ge 
sig upp för Romeleåsens branta stig
ningar. 

* RINGSJöN RUNT är en cykeltäv-
ling där vem som helst får ställa 

upp. Arrangörer är Svenska Cykel

pa vidare mot Rolsberga-Hörby
Sösdala-Eslöv-Gårdstånga och upp 
till Höör. Där väntar målet och sä
kert ett efterlängtat bad. Arrangö
rerna har lovat att förse de tävlande 
med någon form av bespisning utmed 
vägen och skall också svara för hjälp 
med reparationer av fordonen. Sku
rupsgänget kommer dock att ha med 
sig extra hjul i de följebilar som 
man hoppas skall finnas där. 

förbundet, som också kommer att de- * TA VLINGEN HAR ;LOCKAT 
la ut plaketter till samtliga som kom- många människor. Den för några 
mer runt den 15 mil långa banan. år sedan så riksbekante åldermannen 
N!igra priser till de främst placerade "Stålfarfar" Håkansson från Hälsing
finns dock inte. Man kan med andra borg kommer att ställa upp, TV
ord påstå att hela tävlingen är en stjärnan Lasse Holmqvist har också 
tävling mot sin egen kondition och anmält sig, en kvinnlig postbrevbära
viljestyrka. · starten sker redan vid re från Hörby skall först köra ut sin 

17-tiden på morgonen och målet hål- post 'JCh sedan deltaga i loppet. Från 
lles öppet hela dagen. Redan efter Skurup ställer följande upp: Karl
l några hundra meter kommer den Gustav Kruus, Ernst Svensson, Bror 
första stigningen upp till Orups sjul>- "Bjerka" Andersson, Knut Petters-
hem. Deltagarna får sedan chansen 

1 

son, Sven Kristiansson, Jan Lindsko g, 
att pusta ut de få sekunder man skall Verner Tall, Lars Nehlin, Sven Ake 
ned mot Ringsjön för att sedan tram- Ljunggren och Jerker Nyberg. 



Skurups Bridgesällskap 
firar 20-årsjubileum 

Skurups bridgesällskap 
firar i år sitt 20-årsjubi
leum. Klubben, som star
tade en kulen höstdag 
1947, har utvecklats till en 
stor och allsidig klubb med 
flera goda spelare, som del
tagit i täv~ingar, där de 
placerat sig mycket bra 
Klubben har genom årens 
lopp varit mycket intresse
rad av att få ungdom med 
sig och antalet nybörjar
kurser har därför varit 
stort. 

l Theander, c:assör Nib S. Bulu·e, denna tidpunkt uppe i drygt 60, men 

godsägare Seved Andersson och Har- sjönk sedan ned till omkring 50 igen. 
ry Larsson med hr Lindvall som 
sammankallande. Suppleant blev fru 1954 var det dags för ordförande

A.sta LindvalL skifte igen. Till ny ordförande valdes 

Vid föreningens första årsmöte ut- Anders Ståhle och då Ove Wickman 

sågs köpman Harry Larsson till ord- drog sig tillbaka från styrelsen inval

förande med Sven-Åke Olsson, Carl des efter honom köpman Ove Holm. 
Erik Wennervall, Yngve Knutsson 
och Ove Wickman som övriga sty- Ståhle satt ordförande till 1958 då 

relseledamöter. han efterträddes av E. Järdler. Sven 
Svensson blev samma år tävlingsle-

Det första styrelsesammanträdet dare i klubben som 1%3 avlöstes av 
hölls den 22 mars 1948 där man be- J. A. Samuelsson. 1965 överlämnades 
slutade att spela en klubbmatch mot ordförandeklubban till William Sjö
Skivarps BS .. Klubbens förs~ mäs- sten som sedan dess varit ledare för 
terskap orga~serades oc~å vrd ~et- klubben. Under våren har man firat 

ta sammantrade. Samm~ . ar forsokte sitt 20-årsjubileum med en högtid
~an . också få .hyra Smuslokalerna lighet på Skurups Hotell. Flera av 

f~~ sma spelkv~llar. N~~ot svar ~~:- spelarna berättade om trevliga epi
holl man d~ck mte. v alf o~ man for- so der under de gångna åren och den 
lade speJ.k:vällarna till Skumps. hotell., unga 20-åringen celebrerades på alla 

1 } den forsta verksa:rme~~erattelsen sätt. Nu har vårens tävlingar avslu
fOl. åren 1947-48 fr amgm att for-~ tats och till hösten sätter man igång 
e~r;tgen hade 43 medlemmar. En ny- igen. Medlemsantailet ligger omkring 
borJa::kurs med 10 deltagare hade gt;- 30 och vid spelkvällrona brukar man 

Det första sammanträdet hölls den ~o~o.rts oc~ spela.I"lla had~ deltagr~ samla ett tiotal pm·. · 
16 oktober 1947. Bagarmästm·e Oscar 1 tävlingar 1 Ystad, Tornetirila och 1 

Hansson hälsade Sture Lindvall, Asta Nybro. Spelåret avslutades med 
Lindvall, Inge Theander, Nils S. klubbmästerskap i par som vanns av 
Buhre, Seved Andersson, Harry Lars- paret E. Alwen-C. Sjöström. 
son och Anders Ståhle välkomna och 1949 bytte man ordförande. Hm·ry 
uttryckte sin tilfredsstäillelse över att Larsson efterträddes av målaren 
så många hörsammat kallelsen. Me- Yngve Knutsson. Den numera så po

ningen var att bilda en bridgeklubb pulära barometertävlingen hade ock

och för att ge medlemm=a möjlig-, så tagits upp av klubben och rönte 
het till förkovran i Culbertsons sy- ett stort intresse långt ut över klubb
stern skulle man anlita en instruk- gränsen. 1952 avsade sig klubbens 

tör från Ystad. Den första styrelsen l ordförande, Yngve Knutsson sitt 
fick fÖiljande sammansättning: köp· uppdrag. Ny ordförande blev Axel 

. man Sture Lindvall, direktör Inge Jönsson. Antailet medlemmar vm· 

Skurups Bridgesällskaps nuvarande styrelse, fr. v. sekr. Elhel Nilsson, ordf. William Sjösten, Erik Nord, 

kossören Kjell Andersson · ocn Sven Sjösten. 



Två bröder till EJVI 
lerduveskytte • 'l 

Claes-Ebbe och Mats Alwen "taktiksnackar" inför den viktiga uppgif
ten i Tjeckoslovakien i nästa vecka. 

tiga uppgiften någon vecka senare. 
Claes-Ebbe skjuter då i Trap-klassen 
och Mats skjuter i Skeet-klassen. 

Nu gäller det för hela Vemmen
högsbygden att hålla tummarna för 
våra duktiga skyttar fram till och 
med nästa vecka. 

Två duktiga skyttar åkte i går 
kväll från sitt hem i Dybäck till 
Brno i Tjeckoslovakien för att stäl
la upp i de svenska färgerna i 
Europamästerskapen i lerduveskyt
te. Det är bröderna M a t s och 
Claes-Ebbe Alwen, söner till 
kapten Ebbe Alwen på Dybäcks 
säteri. · _ rr------------ -
Claes-Ebbe har tidigare deltagit '1 

det svenska landslaget och skall nu 
tävla i seniorklassen. Den yngre bro
dern Mats ställer upp i juniorklas
sen och anses ha stora chanser att 
.hävda sig mycket bra. Han tillhörde l 
de tre främsta i JSM för en tid se-
dan. Innan EM går skall de båda ' 
bröderna deltaga i den stora Grand-
Prix-tävlingen i Tjeckoslovakien för 
att slipa . till formen inför den vik-

Skurups yrkesskola 
håller avslutning 

Vävlärarinnan Gerlrud Möller och sömnadslärarinnan "Elsa Berg h studerar 
alstren v:id yrkesskolans avslutning. · 

Skurups yrkesskolas deltidskurser håller i ' ;}!;väll sin 20:e kurs
avslutning. Högtidligheterna sker på gamla skolans aula där rektor 
Herluf Lindström skall redogöra för kursverksamheten, Skurups 
musiksällskap konsertera och skolstyrelsens ordförande Gunnar Hans
son överlämna premier och avsluta kuherna. 

j Antalet elever är omkring 300 som l åriga hemtekniska kursen en u tställ
i 27 olika: kurser deltagi~ i skol~s ning i skolans gymnastiksal villten 

: ver,ksamhet under den · gangna vm- .. . .. ' .. 
!tern. I samband med avslutningen oppn~des redan 1 går. kvall. Vav-
1håller deltidskurserna och den ett- lararmnan Gertl·ud Moller och som-

nadslärarinnan Elsa Bergh har till
sammans med de duktiga kursdel
tagarna hängt upp de vackra arbete
na av flamskvävnader, babyutstyrs
lar, knypplingsarbeten, klänningar, 
blusar, dukar, tabletter, gardiner och 
mycket annat. Den förberedande 1 
kursen för vårdyrken har bidragit 1 
med prover på ryaknytning m. m. 



Svaneholms slott mot 
REKORDSÅSONG 

Svaneholms slott går mot en ny 1 billigare, eftersom gästerna slip- tet som blivit mottagen av musei
högsäsong. Både museet och slotts- per betala serviceavgiften. Vår lunch- besökarna. De skånska slotten och ' 

krogen står väl rustade att ta emot 

de 10.000-tals turister och helgfira-

tallrik som serveras i krogen har herresätena har plockat fram sina 
blivit mycket populär och inte minst gamla dukar som nu snyggt och 
under l april då många sökte sig hit prydligt hängts upp i tre av slottets 

re som denna sommar kommer att fÖ!' att titta på "den nya båten med salar för påseende. Redan under l 
restaurang ombord". pingsten var många busslaster med l sölm sig ut till den lugna och be

hagliga miljön vid Svansjön. Skån- Under pingsten öppnades en ut- kvinnaföreningar där för att ta del 
ställning av damast och dräll på slot- av klenoderna. 

ska Dagbladet fick ett samtal med '---- - ===-==-=-=-=-=-=============--------::-=-:::-=-:::-:::--------------------- -l källarmästare Torsten Vollmer på 

Slottskrogen. Han berättade att man 

både från krogens och museets si
da tror på en ny rekordsäsong. 
Torsten Voilmer har gjort sig känd 

som en duktig krögare långt ut över 
landets gränser. En titt i gästboken 
bekräftar de vacltra ord han fått 
från besökare från alla världens hörn. 
Han har också varit mycket mån om 
att dra folk till slottet på olika sätt. 
I november fick han tillstånd att 
såsom den andre svenske lekman
nen, den förste var källarmästare B. 
Ferlins på Bäckaskog, få viga. Seda1~ 
dess har han hunnit · med ett 25-tal 
vigslar på slottet och under som-~ 
marmånaderna räknar han med hög 
frekvens. Ritualen vid vigslarna är 
'mycket kort, men för att göra dem 
litet längre, brukar jag hålla ett kort 
tal till de lyckliga tu, berättar käl
larmästaren. J ag har också försökt 
att få brudparen att minnas denna 
högtid på ett annorlunda sätt. Vid 
större sällskap skänker jag den nya 
familjen en andel i slottet, som jag 
hoppas skall påminna dem om var de 
vigdes. 

VILKA GASTER KOMMER? 

Antalet gäster, som de senaste åren 
fördubblats, strömmar till från alla 1 

världens hörn. Särskilt engelsmän, 
tyskar och amerikaner kornmer i 
stora skaror hit. Vi har också fått 
brev från australiensare och nya zee~ 
ländare som vill bli delägare i slot
tet. En stor grupp under somrnaren 
som gästar oss är pensionärsföre
ningarna. Särskilt u;~der högsomrna
ren brukar de komma från så gott 

; som hela södra delen av landet. 

SJAL V SERVERING 

Källarmästare Torsten Vallmer slottsmiljö. 

FÖRST 
en modern och vacker frisyr 

Gudrun Sernerts 

DAMFRISERING 

!el. 407 62 

SEDAN 
ett vackert fo tog rafi 

Hans Sernert 

FOTO 

Tel. 406 52 
En nyhet som skall lanseras i år 

är självservering. Denna omfattar 
kaffe, läsk, smörgåsar och glass och 
skall ske på sjösidan av slottet. Me
ningen är att gästerna skall själva 
kunna hämta sig litet förfriskning
ar, och äta dem ute i den vackra 
parken. Naturligtvis blir detta systern 

Välkomna 
sTORTORGET 5 - SKURUP 

Ring gärna och beställ tid 
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-Skurups Lantbruksskola 
e~ modern yrkesutbildning 
för framtida jordbrukare 

Skurups Lantbruksskola tillhör 
de skolor i landet som verkligen 
·tar vara på sina resurser och an
ordnar kurser för traktens jord
bruksbefolkning. I moderna och 
trivsamrna lokaler får eleverna den 
bästa teoretiska utbildning och på 
det egna skoljordbruket, som består 
av omkring 85 hektar ges en god 
praktisk utbildning i jordbrukets 
alla områden. Skånska Dagbladet 
har besöltt skolan och dess rektor, 

• G u n n a r K n u t s s o n, som be
rättade för oss om den kommande 
verksamheten i sommar. 

Rektor Knutsson omtalar att man 
ser mycket ljust på framtiden inom 
skolans verksamhetsområde. Dagens 
jordbrukareungdom är väl medvetna 
om att den behöver den bästa tänk
bara utbildningen för att klara sitt 
blivande yrke. Anmärkningsvärt an

J ser han också det vara att så många 

l ungdomar från tätortsmiljöer tänker 
sig en framtid som egna jordbrukare, 
eller . inom arbeten med nära kon
takt till det svenska jordbruket. 
Skolan försöker på alla sätt att hj äl
pa fram dessa ungdomar och arran
gerar därför en mängd olika kurser 
spm skall passa både deras läggning 
och intressen. 

Utbildningen kan delas upp i tre 

l 
olika områden, säger rektor Knuts
son. Det är först och främst den 
förberedande yrkesutbildningen som 
både är praktisk och teoretisk. se
dan följer den grundläggande utbild
ningen som är den cer.trala och do-
minerande kursen på skolan. När ele
verna kommit så långt kan de söka 

l 
in på vidareutbildningen. Där har 
man en mängd olika kurser att välja 
på allt efter behov och intressen. 

Rektor Gunnar Knutsson på 
Skurups Lantbruksskola. 

gör den ·Danmarksresa eleverna får 
göra. Under en vecka gästar lärare 
och elever Höngs lantbruksskola på 
Själland. 

Under sommaren håller skolan 
dessu tom en del kortare kurser. Bla 
Stjärnan gästar skolan under någon 
vecka, ungdomar får komma till 
skolan och lära sig t raktorkörning, 
en premiekurs för 4H-are anordnas 
o. s. v . Det är således en avancerad 
utbildning som i dag erbjudes bli-~ ' 
vande lantbrukare och tjänstemän 
inom modernäringen på Skurups 

, Lantbruksskola. 

NY STUDIEORDNING l Liksom fallet är inom andra om- l 
råden av vårt skolväsen sker en 
fortgående omdaning också av lant
bruksundervisningen. Efte:r många 
års utredninga+' fastställdes 1963 en 1~-===-:-::-::~:-:-:=:::;-------ny stadga för lantbruksskolorna. Den GRUNDLÄGGANDE 
studieordning som därmed trädde i UTBILDNING kraft ger ramen för skolornas verk-
samhet. Man kan peka på tre vik- När eleverna genomgått den för-

l tiga förändringar. För det första har beredande yrkesutbildningen eller det skapats en fast och klar utbild- varit hemrna på gården under något ningslinje där den . ena kursen lo- år och satt sig in i gårdens arbete, giskt bygger på den andra. Man ski•l- kan de söka in på den grundläggande jer då på de tre stadierna som vi yrkeskursen som pågår över vinterredogjorde för här ovan. Kurspla- halvåret. Där får de enbart t eore-Undervisningen är uppdelad på tre nerna har blivit enhetliga. Detta in- tisk utbildning, med undantag av olika områden. En tredjedel av tiden nebär i princip att man fastslagit maskinskötsel som sker delvis i de ägnas åt teoretiska övningar, en tred- vad som skall gås igenom i de olika moderna maskinhallarna. Här får jedel åt övningar utomhus med de- kurstyperna. Fortfarande kvarstår eleverna sina kunskaper i växtodling, monstrationer och en tredjedel yr- dock en viss frihet att avpassa kun- får lära känna hur de olika grökesarbete i skoljordbruket. Den teo- skapsstoffet efter elevmaterial och dorna är uppbyggda, vilka sjukdaretiska utbildningen bedrives till en lokala förutsättnin.gar. Undervisning- mar som kan angripa dem och hur del som lektioner men också som en har också fått en direkt anknyt- dessa bekämpas i mycket ingående fältvandringar och undervisning med · ning till grundskolan genom att ung- studier. praktisk anknytning. Detta sker domar omedelbart efter den obliga- Under sommaren pågår också en främst inom växtodlingen genom att toriska skolan kan söka sig till en högre form av utbildning. Det är den eleverna får följa grödans utveck- förberedande kurs på lantb.rukssko- förkortade driftsledarkursen som nyling, uppträdandet av ogräs, dess be- lan. EnE sak av iögonenfallande men ligen startat_ Där går elever med tre kämpni,ng och skadedjurens bekämp- av mindre betydelse är, att den gam- års erfarenhet av jordbruk, genomning. I maskinlära ägnas sto·rt ut- la hävdvunna benämningen lantman- gången grundläggande yrkeskurs och rymme åt traktorn och lantbruks- naskola utbytts mot lantbruksskola. en medelålder på över 20 år. Kurmaskinernas skötsel och vård, där Det gamla namnet förknippades med sens syfte är att ge deltagarna videleverna får tillfälle att avlägga ordet lantman, men genom namn- gade kunskaper om jordbrukets olitraktorkörkort. Kursen börjar den ändringen har man velat markera ka driftsgrenar. Stor vikt lägges vid 12 juni, alltså omedelbart efter det att skolan vänder sig till alla kate- att belysa de olika faktorer som inatt grundskolan har haft avslntnin~ gorier, som skall ha sin utkomst in- verkar på företagets tekniska och 
om jordbruksnäringen. ekonomiska resultat. Kursen är av-

Under dennp. rubrik anordnas en sedd för företagare, aTbetsledare och ! praktisk-teoretisk yrkesundervisning tjänstemän inom jordbruket. Den är som kan omfatta antingen 21 veckor också obligatorisk för dem som täneller 42 veckor. Kursen är avsedd för ker söka vidare till lantmästare, ungdomar som avslutat grundskolan, kontrollassistenter eller seminbiträ-men saknar erfarenhet av praktiskt den. Undervisningen är lagd på yrkesarbete inom jordbruket. Mål- självverksamhet och eleverna får sättningen är att ge eleverna en för- själva i detalj pllanera för uppläggberedande yrkesutbiMning så att de ningen och driften av ett jordbruk! får kännedom och kunskaper om de med växtodlings- och gödslingspia arbeten som förekommer vid ett lant- ner, maskinuppsättning, djurhållbruksföretag, samt en allmän upp- ning och foderstater, ekonomiska befattning om lantbrukets biologiska, räkningar m. m. Genom att kursen tekniska och ekonomiska betingelser är förlagd till sommaren ges rika och de krav som ställs på yrkesut- tillfällen ti!J. studier i fält av bearövaren. Man vill vidare ge eleverna. betning, grödornas utveckling och praktiska färdigheter i traktorkör- skörd, ogräs och växtsjukdomar ning och rutinåtgärder i fråga om m. m. Det ges också stora möjligtraktorns skötsel och vård, rutin- heter till utfärder och studieresor arbeten i ladugården såsom maskin- till välskötta jordbruk och institumjölkning, diskning, utfodring eruigt tioner på jordbrukets områden. Ett foderlista, utgödsling och rengöring. uppskattat och berikande inslag ut-



Utställning Skurups yrkesskolas del tidskurser har i dag års

av slutning och i sftmband diirm.ed tästiills elev -

arbeten i grundskolans g·ymnastiksal. Utstiillningen som öppnades redan 

på onsdagen omfattar knypplade, sömmade, stickade, virkade och viivdct 

arbeten av olika slag o'ih ;kursledare hctr var·it Gertrud och Elsa Berg. 

En de l av plaggen fran sö~'ll,..adskt•rserna koniil1 ~r också att ovNal -vid 

en liten mannekiingupp·v~ning i sa-n1band m..d avslutni.]tgen. 

ij.L~A ..:7~/- . / f 

/ ? 

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

Skurupsdamer 
till Italien 

Ett 40-lal medlemmar ur Skurups husmodersförening sam! några herrar 

reste på forsdagsmorgonen från Skurup till Ilalien för all njuta av söderns 

sol och värme und~r någon vecka. På bilden ses fru Ruth Krisliansson 

räkna in alla i bussen före avfärden till flygplat sen Bulltofta där man 

åkte vidare med flyg. 

o ar Skurups yrkesskola 20 

Högtidlig · kursavslutning 
SKURUPS YRKESSKOLA höll på 

torsdagskvällen sin tjugonde kursav
~lutning för deltidskurserna. I år 
liksom under samtliga tidigare 20 
år var det en högtidlig stämning 
i gamla skolans aula, där Skurups 
musiksällskap konserterade, skolans 
rektor Herluf Lindström redogjorde 
för kurserna och de tjugo verk
samhetsåren samt ' skolstyrelsens ord
förande Gunnar Hansson delade ut 
premier, avtackade lärare och rek
tor samt .förklarade kursema av
slutade. Ett nytt inslag utgjorde det 
20-tal bam som mannekängade i 
barnlcl.äder tillverkade av sömnads
kurserna på skolan. 

l 
SKURUPS MUSIKSALLS:({AP 

började avslutningen med att ge en 
vacker våJ;-kons;ert med en dal
marsch av W. Peterson-Berger, mu
sik av Josef Haydn, Joel Olsson, 
Purcell, Richai.·d· Eilenberg, C. M. 
Zi.erer och avslutade konserten med 
"Ui:lgdomsglädje" av Carl J. GiJlbert. 
,Rek;tor Herluf Lindström reqogjor
'de för de 27 kurser som höll av
. slutning. 300 elever har deltagit i 
kurserna som kan delas upp i fyra 
grupper: industri och hantverk med 
7 kurser, handel med 8 kurser, hus
ligt arbete . med 11 kurser och en 
kurs i vårdyrkesundervisning. Anta
let lärare på deltidskurserna har un
der året varit 31 stycken. Under 
å~;et har man startat en ny kurs 
i utsättning och avvägning med 19 
deltagare som slagit mycket väl ut. 
Han tackade eleverna för deras ni
tiska och intressa-ade arbete , tacka
de lärarna för deras insatser, skol
styrelsens ordförande för kommu
nens hjälp och förståelse i skolans 

Skurups yrkesskolas rektor Herlul 
Lindström, som vari! ~kolans chef 

sedan starlen för 20 år sedan. 

arbete och grundskolans rektor för följande elever ett honorar för si

det goda ~amarbete som råder mel- na insatser: Arne Mårtensson Tord 
lan de bada skolorna. ' 

Fredlund, Olle Olsson, Albert Jöns-
SKOLSTYRELSENS ordf. Gunnar son, Nils Hylten , Ulla Andersson, 

Ha.nss·on avtackade skolans rektor för Ingeborg Ohlsson, Oskar Persson, Alf 
dennes arbete att bygga upp skolan Rasmusson, Jorma Kylli, Alf Da
under de 20 åren. Rektor Lindström vidsson, Helmer Håkansson, Gunhild 
fick också mottaga blommor från Kensmar, Bengt Persson, Elsa An
skolstyrelsen. Hansson tackade vida- dersson, Allan Rönnerfalk, Etel Borg
re lärarna och eleverna för ett bra ström, Greta Öberg, Marta Sköld, 
verksamhetsår. Två av eleverna, fru Gull-Britt Olander, Bengt Hedin, 
Ruth Kristiansson och modellfilare Gun Lavesson, Bo Ivarsson, .Tohnny 
Jönson, som var med på de första Hansson, Ruth Dannerup och Britt
kurserna för 20 år sedan, har även Marie Karlsson. 
varit med i årets verksamhet och 
avtackades därför med blommor. Två 
lärare, hushållslärarinnan Margare
ta Ahnström och kontorschef B. 
Lindahl, har undervisat i 20 år och 
fick också mottaga blommor för 
sitt arbete. 

NÄR SKOLAN BöRJADE för 20 
år sedan hade man 155 elever, vil
ket var ovanligt många i en start. 
Det var både yngre och äldre som 
törstade på kunskaper och ville för
kovra sig i sina yrken, berättar rek
tor H e r l u f L i n d s t r ö m för 

DE BÄSTA ELEVERNA på kur- Skånska Dagbladet. Ett par elever 
serna fick sedan mottaga premier för hade fyllt 66 år men deltog ändå 
flit och framsteg i undervisningen. i lektionerna 8 timmar pr vecka. Un-· 
A v skolstyrelsens . ordförande mottog der årens lopp har vi haft över 7000 
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Sommartecken 
Hattarna upp som 

• 
l Abbekås: 

svampar·! 

Sommaren ä r här! Ett av de säkraste tecknen på detta kan "konsfsömmerskan" fru Anna-Siina Olofs

dotter i Kåsagården vid Abbekås visa upp. Sammarem färgglada och förtjusande hallar, som skapals av 

henne växer upp som svampar ur he·nnes trädgård. Fru O !olsdolter, som i många år varit en av landets 

ledande rekvisitatö rer har nu för gott flyttat ner från Stockho!m till Kåsagården, där hon öppnat en shop 

för damer. Här låter hon sin fantasi blomma ut i sömnader med färgsprakande klänningar och orig inella 

haltar i de mest utsökta och eleganta tyger. (Bild: Hans Sernert.) 
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Skurupshantverkare på. träff 
Skurupshantverkarna, som tillhör Möbler. Gemensamt beundrade båda l kvist. Dagen rundades av med mö-

/ 
Vemmenhögs hantverksförening, har grupperna sedan antikvitete·r hos

1

tesförhandlingar och middag på 
i denna en egen sektion som man storsamlaren fabrikör Manfred Alm - Svaneholm. 
beslutat att nu göra betydligt liv-;::===============~==============~ 
aktigare. Upptakten skedde med en 
storträff på fredagen för hantver-
karna och deras damer, som mött 
upp i stort antal. På programmet 
stod studiebesök för herrarna hos Br 
Lundgren, där formverktyg studera-l 
des, medan damerna besökte Nygrens 

sydslättens 
klubbtävlar 
på söndag 

. ' 
Säsongens första ridtävlingar ar-

rangeras på söndag av Sydslättens l 
Ryttarföre.ning. Tävlingsarena är 
Bror Axel Olssons egendom i Smy-

1 ge'hamn, och mellan 90 och 100 star
ter har aviserats. 

Klubbtävlingarna inleds kl 7 på 
morgonen med tre dressyrklasser, 
och ett.~r lunchuppehåll fortsätter 
tävlingarna med lätt hoppning, ock
så i tre klasser och med start 13.30. 
Vid 15-16-tiden räknar arrangörerna 
med att det är klart för den avslu
tande terrängritten i vilken även 
fälttävlan ingår. Det är fri entre :m 
tävlingarna. 

På säsongens fortsatta tävlingspro
gram står för Sydslätten-ryttarna 
bl a kre~stävlingar 22- 23 juli. Täv
lingarna hålls i Bedinge och terräng
ritten går upp till Hav gård. 

Marionetteater 
·' 

i V. Vemmenhög 

1 g år kväll va r del åter dags för själleklassen i Väsln1 V~.mmenh.ög att 
spela upp till premiär på den från varje år allt mer populara manonett- . 
teale rn. Ungdomarna själva svarar för förfallande!, kompositionerna och 
sce nsältningen och klarar också med hjälp av sin magisler Valdemar 
Va ldemarsson själva föreställningarna. l år bjuder man på en Barn
symfoni av Joseph Haydn, b a rnvisor, Wrong Ding, en talp jäs som blev 
e n klar succe , och Troll ka rlens lärling med musi k av Goe·lhe. På b ilden 
dsikuterar Eva Jö nsson, Ulla-Britt Jeppsson och Ann-Margreth Anders-

son scensättningen . med läraren Valdemar Valdemarsson. 

l 

1 



Lördagen den 20 maj 1987 -
l •• 
Gator på Ostergård i Skurup 
kostar fyra gånger mer nu 

Är det felberäkningar eller hur 
kan det skilja på så stora sUJD,JJJ.or 
frågar sig i dag skurupsborna, när 
de läser om vad kostnaderna för 
utbyggnaden av gatunätet på ös
tergårdsområdet kostar. Tekniska 
nämnden erhöll i 1967 års stat kr. 
30.000 för denna utbyggnad. Nu pre- . 
senterar man en kostnad på 124.100 
kronor. Kommunalnämnden till
styrker beloppen. De planerade ar
betena skall utföras på stamvägen 
som skall förlängas med 200 m 
vill~et kostar 68.100 kr., Algängen 
som kostar 22.000 kr., Videgången 
som kostar 23.700 kr., och Löv
gången som kostar 10.300 kr. 
Kommuil1la1ruämruden tililstyrkte ock-

så tekniska nä,mm,derus bagläran om 
31.000 kronor för nedläg.gmng av a<V
loppsledmngar i VidegållJgen och Al
gången. Vidare tillstyl'kte man tek
nåska nrunndens begäran om 2.500 kr. 
för ku!Jvertea-i.ng av 15 m då!ke för 
att lromma tiJ.lrätta med missförhål
land€-na från. stä 446 m . fl. vid Kyr
kogatan, tekniska niimndenlS be.gäran 
om iniköp a<V en basradiostation och 
två mobila stationer, och samma 
nämnds begäran om 50.()<CO kr. för in- Oste:rgårdsområdet . expanderar väldigt. De ny11 faslighelerna växer upp 
köp av tre transformatorer. och behove·l av galo·r och livlopp blir större och större. Nu har .. kom-

GL~MT BESLUT munen beslutat bygga galor för nära 125,000 kronor. i område.!. For ett 
~tt for några år sedan helt bo!t- halvt år sedan uppskattades kostnederna till 30.000 kronor. glomt beslJut har sett daJgeflS ljus 

igen. Tekniska närrmd~n hade hos rups sportklubb har varje år fått ningen i Skurups by mellan Fol!k
~?JllinunaJn~den beg~art 50.000 k.r. kommunala an6laJg. Under det se-l hö·g~ikolan och LaJni bruksskolan, så 
for nedla.ggJnJLng av arvloppslednmg naste året har klubbarna <Lock inte att den motsvaorar stadsnormer. I dag 
i SJ?,urups b:~;; I. början a<V 1960-talet kunnat visa upp någon verksamhet, fu- de byg1gda för landeby,gdsnormer. 
beslo~. fullmak;~~ge att 8?•slå 90.01?0 varför inga utbetalnlirugar av peng- Kommunen skall också, UPP<Va!kta 
kr. f?r detta änd=ål, Vllk.et. tydol;i- al'lna gjorts. Nu begär i stäHet id- vägdirektören cm. cmbYJggn·aden av 
gen _mgen ~unde komma 1hag .. nar rottsnämnden att få an'VIända dessa V'ägen mellan Fohntebro och Lant-
tekniska nanmden samman_tradde. pen1gar till de klubbar som ha•r verk- bruk.<1.9kolan. · 
Det hel.~ klarades dock u~op l k?m- s<l!ffihet, viJ!ket ookså kommunal- Centrala byg1gcrJ:adE•kommittens be-
munalnämtnden och pengarna fmns nämnden tillstyl'ker. slut att omby.gga norra ålderdoms-
som sa•~. !edan. ansla.gna,. så ~;r.betetl h€11Tl1IIlet ti:ll personaLbostäder kom-
~a'll:. påborJas nar sem~trarna ar slut BäTTRE BELYSNING I BYN mer att Kosta 132.{)(l() kronor. Kom-
l host. Kommunalniimnden be.slöt vida1re munaln·ämnden beslutade föreslå 

INGEN VERKSAMHET att låta Vemmenhö,gsboiLlllget förbätt- fullmäJk,ttge att göra denll'l•a omby•glg-
Skurups ishockeyklubb och Sku-1 ra den redan befin{;~ga gatubelys- nad och låna UJ:rp hel•a beloppet. 

~lrP 
.. f/ .L~ /-
./ , 



Han iverkarträff 
i Skurup 

Vemmenhögs hanlverkarförening höll på fredagen sin årliga haniverkar

dag i Skurup. Medlemmarna med damer gjorde först studiebesök på 

olika industrier och affärer i köpingen innan man avslutade kväll-en med 

samkväm på Svaneholms slott. På bilden ses svarvaren Bengt Olsson 

förevisa fabr. Tage Rosqvisl, fabr. Lennart Bergh och fabr. Joel Rosen-
gren på Br. Lundgrens formverkstad. 

Södra hemm~et i Skurup sålt 
Blir elevbostäder för skola 

Södra ålderdomshemmet i Skurup skall köpas av Skurups Folkhög

skola. Vid kommunalnämndens senaste sammanträde beslöt man att 

försälja fastigheten för ett pris av 175.000 kronor med tomt som 

begränsas i öster och söder av planterade häclrar. styrelsen för 

Skurups Folkhögskola beslöt vid sitt senaste sammanträde att köpa 

fastigheten, då behovet av elevbostäder i närheten av skolan är 

mycket stort. övertagandet slter i samband med att åldringarna 

flyttas över till det nybyggda Flintebrohemmet. 



iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiilililililiilililiiillliillili•]MOAnntid:ilaiig:eenilidil4e~n 22 maJ 1967 -

Praktfulla amaryllisar 
blommar på Söderslätt 

l 

Kan någon vara stoltare än fru 
Margit Nilsson i Almvik i Grönby 
på Söderslätt . . Hon visar här stolt 
upp sin amaryllisflora som nu 
blommar i klara röda och vita 

färger. Antalet klockor på de olika 
stänglarna varierar från fem ned 
till två och några av lökarna har 
till och med två stänglar med fem 
klockor på varje. Växterna har 

såtts med frö för sex år sedan, men 1 

kan ändå ge ett fantastiskt resul- 1 

tat. Avundas - Ni blomstervän- l 

ner - detta är rekord. 

3\ 



MAndagen den 22 maj 1967 --------... -·,, 1!1~ti tt.l tJ!UJ :J*' o i i 7 

Skånska ''panntofflor till sillen? 
* HUR BLIR DET med den sven- till midsommar. Plantorna på fälten bra. Om några veckor skall jag de

ska midsommarpotatisen i år? Har har kornmit mycket långt och står finitivt kunna svara på om vi får 

den ljuvliga våren bidragit till att redan ett par decimeter höga över svensk potatis till mi·dsommar, men 

vi skall kunna få njuta av svensk jorden. Allt ser mycket lovande ut. som det ser ut i da.g 'kommer för

och nyfångad potatis till den ny- När vi träffade lantbrukaren J o h n modligen många middagsbord att 

få.ngade . sillen; Veckorna rinner i M å r t e n s s o n J?å Almslätt frågade dukas med .just Abbekåsp~tatis. Fri

vag och 1 dag återstår endast en må- v1 naturligtvis denne potatisodlare set vet VI mgentmg om annu, men 

nad innan det är dags att duka fram vad han ansåg om vår viktigaste C- det blir förmodligen ganska dyrt de 

den så eftertraktade midsomrnarmid- vitamininjektion ooh dess förutsätt- första dagarna för att SlllJBJbbt sjunilm 

dagen. ningar att vara färdig för konsum- ner till överkomligt för alla hem. 

tian i mitten av juni månad. Man kan ju redan i dag få färsk-

* SKD HAR BESöKT distriktet potatis som odlats i Israel eJ.ller Hol-

runt Abbekås mellan T.reUebor.g och * TACK V ARE den fina våren korn land, men lantbrukare Mårtensson 

Ystad, där lantbrulmrna på lätta sättpotatisen tidigt i jorden och ·vär- anser dock att den skånska potati

sandjordar brukar få fram den för-J men de senaste veckorna har bidra-J sen med bred marginal överträf

sta svenska nypotatisen, just lagom git till att plantorna kornmit mycket far den utländska. 

~~vi!/-

~~ 
/ 
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Mårtensson i Abbekås studerar 
Blir de färdiga till midsommar. 

Påhlsson, Malmö, Karin Svensson, 
Vinslöv, Elinor Swegart, Riseberga, 
Lisbeth Troedsson, Hälsingborg och 
Sonja Widen-Nilsson, Ahus. 



Ny veterinär i Skurup 
Skurup har fått en ny veterinär. Det är S t i g H o l m s t e d t , 

som egentligen är född i Lund men de senaste nio åren tjänstgjort 
som distriktsveterinär i Västergötland. Stig Holmstedt har nu en 
provisorisk bostad inne i Skurups köping, men har köpt en gård 
vid Saritslöv dit han ämnar flytta ut så småningom. 

Vid en intervju med den nye vete
rinären i Skurup berättar han att 
han efter studentexamen i Skara tog 
veterinärsexamen i Stockholm 1948. 
Han tjänstgjorde sedan i två år vid 
statens veterinärmedicinska anstalt i 
huvudstaden flyttade till Malmö där 
han var verksam i fem år på Mal
möhus läns hushållningssällskap. De 
senaste nio åren har han varit 
distriktsveterinär i Svenljunga i Väs
tergötland. 

GÄRNA HUNDAR OCH KA'ITOR 
I Skurup betjänar han Vemmen

högs kommun, Rydsgårds kommun 
och Skurups köping. Några fasta ex
peditionstider har han ännu inte 
kunnat hålla, utan om någon djur
ägare skulle behöva hans hjälp får 
man söka honom per telefon 403 60. 
Han omtalar vidare att djurägarna 
gärna får komma med sina kattor 
och hundar och han skall hjälpa dem 
så gott han kan. Några större ope
rationer vill han dock inte ge sig 

. .. . på, då han inte har tillgång till rönt-Skurups nye velennar Sl1g Holm- gen, utan hänvisar i så fall till Dalstedt tittar.- ut ··genom en siaHdörr. -by eller Hälsingborg. 



~ Flerårigt skolidrottsutbyte sprack 
Rydsgård räddande ängel i Skurup 

Det mångåriga skolidrottsutbytet Skul'Up-Svedala-Anderslöv har spruckit. Skurup fick under ons
dagen arrangera lilla Skol-DM med i sista stund inkastade Rydsgårds skola som motståndare. Deltagar
antalet kom därmed att stanna Iu·ing ca 200. Anderslövs samrealskola har orienterat sig mo,t den till elev
talet mer jämbördiga samrealskolan i Vellinge. skolledningen i Svedala tycker det är orättvist mot sko
lans elever att de ständigt skall behöva tävla på bortaplan. Svedala går inte in i tävlingen igen förrän 
man får en egen för skoltävlingar acceptabel idrottsplats. 
Rektor Sune Göransson i Svedala för 

Arbetet: 
- Svedala idrottsplats har ingen rund

bana, därför kan den inte användas för 
skolidrottstävlingar. Den ligger rätt 
långt från skolan och är i stort sett 
bara disponibel under skoltid, nycklar
na dit har lärarna. Att det under så
dana förhållanden blir dåligt med trä
ningen är lätt att förstå. 

- Som tidigare omnämnts l · A r b e
t e t har skolstyrelsen gått In med en 
begäran om att en kombinerad skol
idrottsplats-högertrafikgård färdigställs 
på skoltomten lagom till trafikomlägg
ningen i höst. Först sen kan Svedala
skolan stå som värd för skoltävlingar 
och de egna elever11a börja träna or
dentligt. Om nu kommunen går med 

på en sådan anläggning men något an-~ hoppade 5.28 i längd. Eva Pe.rsson i 
nat kan man väl inte iörmoda. klass D sprang 60 meter på 8,2 och hop-

' pade 4,67 i längd. Ronny Wiking i UNDERREPRESENfERADE klass D sprang 60 meter på 7,7 sek. 
- Det är orättvist mot eleverna att De bästa resultaten: 

de ständigt skall tvingas tävla. borta Löpning 60 m, flickor G: Lena Pers
och blhka utan att ha haft mo]hgheter son Sk Ann-Christin Wihlborg Sk 9 5 till riktig träning. Representationen är sek: ' ' ' ' 
?Ck så ett p1:oblem. I varje ~ren får var- Längdhopp, flickor G: Gill Vifot, Sk, 
Je skola stalla upp med hogst sex del- 384 cm. 
tagare. Men så mä.nga kan det inte. bli Löpning 60 m. flickor F: Lena Hans
tal om per gren for vår del, då v1 mte son, Sk, Ann-Margret Persson, s, 8,9 
har · nog med skolbussplatser. Darmed sek. 
förlorar vi många poäng på under- Längdhopp, flickor F: Rose-Marie 
representation. Nu löser sig väl det Johansson, Sk, 385 cm. 
problemet när vi får ytterligare bussar. Slungboll, flickor F: Birgitta Kari-

"HAR VUXIT FöRBI OSS" stedt, Sk, 29,53 m. . 
Stafett 5X60 m flickor F: Skurup 

47.5 sek; Rydsgård 49,0. Gymnastiklärare Bengt Asserup l ,An
derslöv: 

- När tävlingen infördes var det 
ungefär lika många 'elever per skola. 
G~nom skolomläggningen har Skuruo 
och Svedala som grundskolor så små-
ningom fått betydligt fler e lever än 
Anderslövs samrealskola. Därför har vi 
i stället orienterat oss mot Vellinge 
samrealskola. Faktiskt hade vi för går
dagens Skurups-iävling inte kunnat 
skrapa samman fler än ivä deltagare 
per gren i vissa klasser. Sen får man 
väl säga att det är bättre att anordna 
friidrottstävlingar på hösten då delta
garna är bättre förberedda. 

FEM SKOLREKORD 
Tävling blev det i alla fall i Skurup. 

Rydsgård gick in som räddande ängel 
och även Skivarp var kontaktad men 
uteblev av någon anledning. 

Trots det dåliga vädret med tung
sprungna banor som följd sattes fem 
skolrekord. Kent Aberg i klass E kas
tade den lilla bollen 72.95 meter och 

Flickor E. löpning 60 m: l) Ulla 
Jeppsson, 2> Ingrid Lennartsson 9,0. 

Flickor E. längdhopp: Ulla Jepps
Fiickor E, längdhopp: Ulla J eppsson 

387. 
Slungkast, flickor E: Ingrid Lennarts

son 34,89 m. 
Flickor D, löpning 60 m: Eva Pers

son 8,2 sek (rekord), Anita Olsson 8,8. 
Flickor D, höjdhopp: Eva Persson 

134 cm. 
Flickor D, längdhopp: Eva Persson 

467 cm. 
- Flickor D, slungkast: L!llan Wall

ström, 37.34, Anna Mårtensson 34,43. 
Löpning 60 m, pojkar F: Jan Alwen 

R 8,6, Göran Mårtensson, Sk 8.6. 
Pojkar D, löpning 60 m: Ronny Wi

king 7,7 (rek). Jörgen Ullsjö 7,8. 
Pojkar D, häcklöpning 60 m: Eskil 

Magnusson 10,4. 
Pojkar D, höjdhopp: Lars Lundberg 

1.47. 
Pojl<ar D, längd: Ronny Wiking 5.56. 
Pojkar D, slungkast: Jan Olof Olsson 

Tummen upp för våra .duktiga rekordhållare, tycker (fr v) Anita Olsson, 
Anne-Marie Johansson och Ann-Christine Wickman för Kent Aberg 
(som satte nytt skolrekord i kast med liten boll 72,95 meter och längd
hopp 5,28 meter) och Eva Persson (som satte nytt skolrekord i längdhopp 

med 4,67 meter och på 60 meter med 8,2 sekl). 

39.35. Kristlan Kullberg 39.35, Jörgen 
Ullsjö 39.35. 

Pojkar E, löpning 60 m: Kent Aberg 
8,0, Håkan Persson 8,1. 

Pojkar E, höjd: Mats Larsson 1.42. 
Pojkar E, kast med liten boll: Kent 

Åberg 72.95 (rekord). 
Slungkast, pojkar E: Lars Bertil Mår

tensson 42.25. 

Pojkar E, längd: K Åberg 5.28 (rek). 
Pojkar D, kula: Jan-Olof Olsson 9.83. 
Längd, pojkar F: Göran Mårtensson, 

Sk, 4.21. 
Kast med liten boll, pojkar F: Kent 

Lindahl, Sk, 55.90. 
Siafett 5x60: Skurup 46,6, Rydsgård 

47,1 sek. 



Fem skolrekord i Skurup 
Fem nya rekord sattes vid skol

tävlingarna i friidrott i Slmrup på 
onsdagen, trots att vädret var grå
kallt och ogynnsamt. Tävlingarna 
gällde lilla skol-DM där elever 
från Skurup, Rydsgård, Anderslöv 
och Svedala var inbjudna. Anders
löv och Svedala hade dock före
dragit att stanna hemma och nu 
kunde Skurupseleverna helt domi
nera resultatlistorna. 

För de förnämliga skolrekorden 
stod Eva P ersson i grupp flickor D 
som dels sprang 60 meter på fenome
nala 8,2 selmnder och dels hoppade 
hela 4.67 i längd. Kent Åberg i poj
kar E visade sig också väl framme 
och satte två nya rekord. I kast 
med liten boll vann han med tjugo 
meter före närmaste konlmrrent på 
nya rekordlängden 72,95 meter och 
i längdhopp noterade han 5,28 meter 
- också nytt rekord. Det femte re
kordet sattes av Ronny Wiking på 
60 meter i pojkar D med 7,7 se
kunder. 

Resultat: Flickor G, löpning 60 m: 
1) Lena Persson 9,5 sek., 2) Anne
Christin Wihlborg 9,5, 3) Jill Vifot 
9,6 sel<. 

Längdhopp: Jill Vifot 384 cm, 2) 
Marianne . Göransson 382, Anne
Christin Wihlborg 347. 

Flickor F, löpning 60 m: 1) Lena 
Hansson 8,9 sek., AnneMargaret 
Persson 8,9, Rose-Marie Johansson 
9,2. Längdhopp: 1) Rose-Marie Jo
hansson 385 cm, 2) Birgitta Karlstedt 
372, 3) Jette Schönning 370. Slung

Kent Åberg och Eva Persson diskuterar rekord med sin fränare och 
lärare gymnaslikdir. Nils Ornhed. 

boll: Birgitta Karlstedt 29,53 m, 2) l Fliclmr E, löpning 60 m: 1) Ulla' Lena Thomasson 125, 3) Ulla JeppsJette Schöm1ing 26,68, 3) Yvonne Jeppsson 9,0, 2) Ingrid Lennartsson son 120. Längdhopp: 1) Ulla JeppsKarlsson 25,79. stafett 5X60 m : 1) 9,0, 3) Barbro Malmberg 9,3. Höjd- son 387, 2) Lena Thomasson 384, 
1 Skurup 47,5 sek., 2) Rydsgård 49,0. hopp: 1) Ingrid Lenoartsson 130, 2) 3) Barbro Malmberg 382. Slungkast: 

1) Ingrid Lenoartsson 34,89, 2) Anita 
Jacobsson 33,55, 3) Karin Larsson 
32,99 m. 

Flickor D, löpning 60 m: 1) Eva 
Persson (rekord) 8,2, 2) Anita 011-
son 8,8, 3) Anne Marie Johansson 8,9. 
Höjdhopp: Eva Persson 134, 2) Ing
rid Sernert 125, 3) Inga Maj Hagen
toft 120. Längdhopp: 1) Eva Persson 
(rekord) 467, 2) Karin Svensson 398, 
3) Anita Olsson 385. Slungkast: 1) 
Lilian Wallström 37,34, Anna Mår
tensson 34,43, 3) Ingrid Sernert 31,49. 

Pojkar G, löpning 60 m: 1) Chris
ter Andersson 9,1, 2) Håkan Ekblad 
9,2, 3) Olle Sandström 9,4. Längd
hopp: 1) Christer Andersson 415, 2) 
Jan Larsson 385, 3) Erik Schönning 
368. 

Po,ikar F, löpning 60 m: 1) Jan 
Alwen, Rydsgård 8,6, 2) Göran Mår
tensson 8,6, 3) Bertil Lönnhorn 9,1. 
Längd: 1) Göran Mårtensson 421, 2) 
Claes-Göran Olsson 384, 3) Jan Al
wen 368. Kast m. liten boll: 1) Kent 
Lindahl 55,90, 2) Göran Mårtensson 
47,00, 3) Bertil Lönnbom 45,00. Sta
fett 5X60 m: 1) Skurup 46,6, 2) 
Rydsgård 47,1. 

Pojkar E, löpning 60 m: 1) Kent 
Åberg 8,0, 2) Håkan Persson 8,1, 3) 
Lars Bertil Magnusson 8,4. Höjd
hopp: 1) Mats Larsson 142, 2) Lars 
Bertil Magnusson 130, 3) Kenneth 
Hötzel 125. Kast m. liten boll: 1) 
Kent Åberg (rekord) 72,95, 2) Hen
rik Rasmusson 52,16, 3) Börje Deh
len 51,08. Slungkast: 1) Lars Bertil 
Mårtensson 42,25, 2) Börje Dehlen 
33,43, 3) Claes G. Jönsson 34,30. 
Längdhopp 1) Kent Åberg (rekord) 
528, 2) Håkan Persson 448, Ingemar 
Andersson 443. 

Pojkar D, kulstötning: 1) Jan Olof 
Olsson 9,83, 2) Bengt Åke Anders
son 9,46, 3) Ronny Viking 9,04. Löp
ning 60 m: 1) Ron ny Wiking (re
lwrd) 7,7, 2) Jörgen Ullsjö 7,8, 3) 
Karl Gunnar Jönsson 8,2. Häcklöp
ning 60 m: 1) Eskil Magnusson 10,4, 
2) Staffan Daugbjerg 11,3, 3) Bo An
dersson 11,4. Höjdhopp 1) Lars Lund
berg 147, 2) Jörgen Ullsjö 145, 3) Jan 
Olof Olsson 140. Längdhopp: 1) Ron
ny Wiking 556, 2) Karl Gunnar 
Jönsson 515, 3) Lars Lundberg 491. 
Slungkast: 1) Jan Olof Olsson 39,35, 
Kristian Kullberg 39,35, Jörgen Ull
sjö 39,35. 



Tre pristagare visar sto•lta upp sina pla·ke.fter, fr. v. Håkan Eklund, Chris
ter Andersson och Olle Sandström. 

l~MORochBARN~ 

Fru MARGIT OLSSON, Svedala, med sonen HÅKAN, 5 112 år, or.h 

dottern MONICA, 1 'h år. (Foto: Sernerf, Skurup) 



Ger!rud Persson, Köpingebro, Laila Henriksson, Torsjö, och Birgit Jönsson, Södra Åby, visar upp sina 
als ter på utställningen vid folkhögskolans avslutning på torsdagen. 

79:de kursavslutningen på 
Skurups folkhögskola 

Inte mindre än tre rektorer för 
samma slwla var på torsdagen sam-

I

lade till kursavslutning. Det var på 
Skurups folkhögskola där den 79:e 
årskursen under högtidliga former 
avtadtades och avgick. 

Avslutningen inleddes med att 
skolans elevers sångkör under led-

' ning av Björn Forsell sjöng inför en 
1 fullsatt aula av lärare, elever och 
anförvanter. Skurups nuvarande rek
tor B ö r j e N o r r m a n redogjor
de för kurserna och det gångna skol
året. 113 elever har deltagit i de 
fem olika kurser skolan genomfört 
vinav 48 var pojkar och 65 flickor. 
Han lämnade också en redogörelse 
över skolans ekonomiska genomfö
rande och tackade alla bidragsgivare. 
Till skolans styrelse och dess ord
förande, lantbr. Ingvar Andersson 
framförde han ett tack, liksom till 
sina lärarkolleger, skolans personal 
och eleverna. 

Skolstyrelsens ordförande la~tbr
I n g v a T A n d e r s s o n omtalade 
att skolan nu skiftar epok. Rektor 
Stig Lundgrens epok är till ända, 
sade han. Rektor Lundgren har byggt 
upp skolan till det format och an-

l 
seende den har i dag och inom sty
relsen och bygden kommer alltid 

· hans minne att leva kvar. Den nu 
., avgående t.f. rektorn Börje Norr

mru1 tackades för sin insats under 
de år han var!t skolans 1:ektor .. och 
f1l. mag. Berbl Jamestrom halsa-

des Välkommen såsom ny rektor vid 
skolan. Järneström har redan visat 
prov på sin förmåga att modemise
ra skolan, sade Andersson, och det 
är därför med stora förhoppningar, 
men också med ansvar, vi ser fram 
emot den järneströmska epoken på 
skolan. Han tackade också den av
gående vaktmästaren Tage Karlsson, 
som själv begärt att få sluta sin 
tjänst, skolans lärare och personal 
samt eleverna för det gångna skol
året. 

Eleverna framförde sitt tack till 
skolans rektor, lärare och personal 
samt skolstyremens ordförande ge
nom Mats Friberg, som överlämna
de blommor. 

.. PREMIERNA 

Såsom bästa elev på skolan tillde
lades Ann-Britt Per sson, Svedala 
Lions Clubs i Skurup premiLun på 
500 kr. övriga premier gick till Seth 
Ullman, Lund (Skurups Folkhögsko
las e)evråds premie), Astrid .Olsson, 
Trelleborg, Maj -Britt Gren, Börringe 
och Sylvia Olsson, Ystad (Skurups 
sparbanks premier), Bengt-Sture 
Olsson, Köpingebro (Sydöstra Skå
nes andelsslakteriförenings premie) , 
Laila Henriksson, Rydsgård och Le
na Andersson, S'kivarp (P. Olsson, 
Toftebos premier), Marie-Louise 
Jansson, Kalmar (Nils Buhres min
nesfond), Gertrud Persson, Köpinge
bro (Hans Anderssons stipendie
fond) , Marie-Louise Rosander, Karls
krona (Hans och Hanna Persson sti-

pendiefon d), Birgitta Andersson, 
Malmö, Ake Persson, Hälsingborg 
och Gun-Britt Olsson, Kävlinge 
(Malmöhus läns egnahemsförenings 
stipendiefond). Bokpremier u tgick 
till följande elever: Katalin Barath, 
Halmstad, Ingrid Andersson, Ramda
la, Ingegärd Henriksson, Simrishamn, 
Birgit Jönsson, Södra Aby, Ulla
Britt Hansson, Malmö, Kerstin Mau
ritzson, Borrby, Ingegerd Wirtberg, 
Tibro, Ann Fredriksson, Malmö och 
Inger Tuvesson, Malmö. 

UTSTÄLLNING 

I samband med avslutningim ha
de man anordnat en traditionell ut
ställning av handarbeten som elever
na färdigställt. Där fanns dukar, lö
pare, plädar, ryamattor, filtjackor, 
vackert utställda i en av skolans lo
kaler. Anhöriga och andra intresse
rade beundrade elevernas verk och 
gav många . lovord till arbetena. 



Skuha-hröd välkänt! Rydsgårdsdominans 
hetgallringen .j .. over hela landet 

• 
l 

4 H:s betgalh·ingstävling på Sku~ 
rups lantbruksskola blev en spän
nande tävling, där spänningen ut
gjordes av vem av de duktiga 

Rydsgårdsungdomarna som skulle 
vinna. Visserligen ställde det upp 

tävlande från fyra olika klubbar 
men i prislistorna blev det en klar 
dominans för Rydsgårdsklubben. 
Segraren Claes Göran Kullberg , 

vann tätt följd av Kent Karlsson och 

Anna Mårtensson. I B-klassen segra
de Rickard Persson och Ronny Pers
son som båda nådde samma resultat. 

Domare i tävlingen var instruk
törerna på lantbruksskolan Bertil 

Nilsson, Hans Andersson och Olof 

Arvidsson. Utöver själva gallringen 

Eick eleverna också en del teoretiska · 

prov med frågor om skadedjur och 
;jukdomar. 

Re s ultat: 
Klass A: l) Claes Göran Kullberg, 

Rydsgård, 109,25 p., 2) Kent Karls
son, Rydsgård, 108,00, 3) Anna Mår

tensson, Rydsgård, 105,25, 4) Gun
nel Holmgren, Rydsgård, 104,75. 

Klas B: l) Rickard Persson, Ryds
går d, och Ronny Persson, Rydsgård, 
båda på 101,00 p. 

Skruba i Skurup visade vid sill årsmöte upp e.fl framgångsrikt år under 

1966. Företaget har ra.tionaliserat och utvecklat sina kunskaper och· 

resurser och tillhör nu de bättre inom sin bransch i landet. På bilden 

ses föreningens ordf. lantbr. Eric Magnusson diskulera bröd med före-

slåndare Gö·le Larsson och kontorit Gunnar Nilsson. 

f 

Lördag 27 maj 1967- 15 

Kursslut i Skurup 

Tre söta trelleborgstöser i slöjdutstäUningen. Fr v Birgit Jönsson, Ann 

Marie Linsjö och Ann Margret Persson. 

Kursslut vm:. det på torsdagen vi~ Laila Henriksson, Rydsgård, Lena 

Skurup folkhog~kola . Shpendrer pa Andersson, Skivarp, Marie-Louise 

vardera 100 kr tilldelades: Ann-Britt Jansson, Kalmar, Gertrud Persson 

Persson, Svedala, Seth Ullman, Lund, Köpingebro, Marie-Louise Rosande/ 

Astr id ()l ~~on, Trelleborg, Maj-Britt Karlskrona, Birgitta Andersson, Mal~ 

Gren, Borrmge, Sylv1a Olsson, Ystad, mö, Ake Persson, Hälsingborg och 

Bengt-Sture Olsson, Köpingebro, Gun-Britt Olsson, Kävlinge. 

Anna Mårtensson gallrar bet~r me- · 

dan instruktör Hans Andersson no
terar i tävlingsprotokollet. 

Fint musikprogram 
av Holbaeck Garden 
under veckohelgen 
Mest uppskattade gäster i Trelle-
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Vad anser Ni om . .. 
Mejeristen Tore Jönsson, Sku
rup 

En sammanslagning av de två 
länen i Skåne till ett anser jag 

* Praktiskt taget hela länsindelningen och länsför
valtningen stöps om från den l januari 1971 om 

statsmakterna godtar de förslag som i dagarna fram-

vara en normal utveckling, som 

verkar bra. Det räcker gott med 

en landshövding och en länssty

relse. Skåne hör så intimt sam

man och bör därför utgöra en 

administrativ enhet. 

lagts. 

* Skånelänet skulle bestå av Malmöhus och Kris
tianstads län samt Sölvesborgsblocket av Ble-

kinge län. 

* Blir det kanske för stora områden för en enda 
landshövding att sköta, blir servicen på Läns- ' 

styrelsen sämre? 

* Vad tycker gemene man om förslaget. Vi har frå
gat och här är svaren: 

Lantbrukare Torsten Hansson, 
Skurup 

Det är svårt att uttala sig in

nan remissyttrandena föreligger, · 

där experterna får delge sina 

synpunkter med för- och nackde

lar. J ag tror dock att vi skall 

vara positiva till åtgärden och 

hoppas på att Skåne kan bilda 

ett effektivt och attraktivt län. 

Bankkamrer Sten Erik Fred
riksson, Skurup. 

Förslaget verkar bra och bör 
accepteras av B!'.mtliga skåningar. 
Det räcker med en förvaltning 
för landskapet. Det bör också bli 
billigare. Jag förstår dock om en 
del andra, särskilt i Kristianstads 
län, är negativa. För dem som 
bor i gränstrakterna måste ett 
Skånelän vara att föredra fram
för' nuvarande indelning. 

Domusföreståndare Karl Gus
tav :JU-uus1 Skurup. 

När jag. Jäste nyheten i tid
ningen blev jag glad. Förslaget 
verkar förståndigt och åtgärden 
betecknar jag som en av de bäs
ta som kommit från staten de 
senaste åren. En landshövding 
och en länsstyrelse kan arbeta 
mycket mer rationellt än de tidi
gare två. · Skåne är och förblir en 
enhet och när' nu staten är inne 
på denna linje tycker jag inte vi 
skall sätta oss emot. 

Rektor Gunnar Knutsson, Sku
rup. 

Det verkar bra med ett län för 
hela Skåne. Den nuvarande grän
sen har ofta förefallit konstlad, 
inte minst sett ur jordbrukets 
synpunkt. Det nya länet öppnar 
väg för en bräddad samordning 
på många områden, speciellt 
för jordbruket. Exempelvis kan 
man få ett samarbete inom för
söksverksamhet och utbildning. 



skurupspristagare 

På fredagskviillen höll SkunLPS MHF-avdelning prisutdelning i försam 
lingshemmet, då en imponerande prissamling skingrades. Det var de 
som ntmiirkt sig i Albertinasvängen och Ungdomens rattmästerskap, som 
k tLncle gå fram och erhålla sina priser av tii.vlingsledare Sven Erik An
dersson, Skurup. SttLdioleda,·e Kjell lsacsson visade en film om t illför
li tl ighetskörning. Bi lden: And1·a inteeleningen i en vandringspokal . tog 
Ni ls Havenbel'g och Knut Ancle1·sson, Sku1·up, i nybörjarklnssen. I mitten 

Hans Mattiasson, Skp, tog hem segern i Ungdr~neM ral;l.miisterskap. 

l(orpskyttet samlade 
17 5 deltagare i Skurup 

Bästa laget blev lantbrukarlaget söderåsen med 291 poäng med från vänsler Slig Olle Nilsson, Sven E. Rödseth och Bo Rödseth. 
Korporationsskyttet Skurup 

samlade 175 deltagare. Det var 
tjugonde gången Skurups skytte
förening anordnade korporations
skjutning. 

Arets korpmästare blev Gunnar 
Nilsson med sina 197 p., närmast 
följd av Stig Olle Nilsson, Söder
åsen; i damklassen var det Elsa 
Olsson med sina 98 p.; John Wihl
borg var suverän segrare på mäs
terskapsskjutningen 200 m. med 
sina 199 poäng. 

e RESULTAT 
Klass 1: l) Bo Rödseth, Söderåsen, 

100 p.; 2) John Wihlborg, Hantver
karna, 100; 3) Tord Fredlund, Sku
rupsverken, 99; 4) Ingvar Månsson, 
Hantverkarna, 99; 5) Axel Mårtens
son, Skurupsverken, 98; 6) Kent Thomasson, Byggm. Nyström, 98; 7) Gert 
Olsson, Mejeriet, 98; 8) Jan Ceder
holm, d:o, 97; 9? Börje Malm, d:o, 97. 

Damklassen: l) Elsa Olsson, Pek
pinnen, 98 p.; 2) Anna Karin Nils
son, Vemmenhögs bank, 93; 3) Agneta 
Nilsson, Nilssons farn.-lag, 93; 4) Thyra Nilsson, Pekpinnen, 87; 5) 
Gudrun Semert, Fria Yrken, 84 p. 

Klass 5: l) Sven Göransson, Wem
'menhögs bank, 99 p.; 2) Kurt An
dersson, Skurupsverken, 98; 3) Hans 

J Hansson, Väg o. vatten, 97; 4) Stig 
Olof Nilsson, Söderåsen, 97. 

Klass 4: l) Tore Jönsson, Mejeriet, 
99 p.; 2) Carl Sjöström, Wemmen
högs bank, 98; 3) Lennart Bergh, 
Skurupshantverkarna, 97; 4) Stig 
Persson, Skivarpshantverkarna, 94. 

Klass 3: l) Gunnar Nilsson, Nils
sons familjebolag, 97 p.; 2) Clas Gö
ran Persson, Elektrikerna, 96; 3) 
Inger Olsson, Byggmäst. Nyström, 93; 
4) Torsten Larsson, Beddinge Lantbr., 
93 poäng. 
1 Veteraner: l) Gunnar Nilsson, Bröderna Andersson, 95 p.; 2) Wilhelm 
Persson, Skogsanställda, 91; 3) Erik 
Andersson, Skogsanställda, 85. 

Lagtävling: l) Söderåsen 291 p.; 2) 
Skurupsverken 291; 3) Wemmenhögs
banken 290. 

Mästerskap 200 meter: l) John 
Wihlborg, Skurupshantverkarna, 199; 
2) Bo Rödseth, Söderåsen, 198; 3) 
Yngve Andersson, Gräv o. Schakt, 
191; 4) Kenneth Thomasson, Bygg
mäst. Nyström, 189; 5) Elsa Olsson, 
Pekpinnen, 188. 

Mästerskap 300 meter: l) Gunnar 
Nilsson (spik), Br. Andersson, 197; 
2) Stig O. Nilsson, Söderåsen, 196; 3) 
Clas G. Persson, Elektrikerna, 195; 
4) N. G. Olsson, Byggmäst. Nyström, 
188; 5) Lennart Berg, Hantverkarna, 
187; 6) Hans E. Hansson, Väg o. vat
ten, 184 p. 

1/ 



GUNNAR "SPIK" NILSSON 
1 skurupsmästare tredje gången 

Bröderna Anderssons Gunnar 
"Spik" Nilsson blev under sön
dagen Slmrups kOL·pmästarc för 
tredje g~Jlgen genom att vinna 
Veteranklassen med 197 träff )>a 
300-metersbanan fiire Sörlcråsens 
Stig Nilsson. 196. På 200 mete1· 

(__ 

upprepade Hantverkarnas John 
Wihlborg segem från i fjor, nu 
med 199 Jloäng före Södm·åsens 
Bo Rödseth, 198. Lagtävlingen 
gick till lantbrukarlaget Södel·
åsen mer! 2~1 poäng. Lika många 
poäng hane Skurupsverlwn men 
Siideråsen var ensam om en hun
drapoängare, Bo Rödseths. Trea i 
lagtävlingen blev Wemmenhögs
banken med 290 poäng. I dam
klassen segrade lärarinnelaget 
Pekpinnens Elsa Olsson med 98 
poäng. 
Tävlingen genomfördes i idealvä

der, skyttarna fick vinden snett bak
ifrån och besvärades inte av soL 56-
årige korpmästaren Gunnar "Spik" 
Nilsson vann tävlingen också två 
gånger på 40-talet. Han har tävlings
skjutit sedan 1943. Som sin största 

,n'<Ungång l·äknar han dock när han 
bland 700 deltagare i Södra föreun
dens tävling 1946 blev tvåa i huvud
skj utningen och femma i mäster
skapen. 

skurupskorpen 
SERIETABELLEN 

Dagens tävlingsledare Tore Jönsson 
kunde glädja sig åt ett perfekt ge
nomfört arrangemang. Tävlingen 
samlade 175 deltagare eller ungefär 
lika mänga som alla tidigare år, om 
man undantar [örsta året då man 
hade 333 startande. 

De bästa resultaten : 
Klass 1: l) Bo Rödseth, Söderåsen, 

100 p, 2) John Wihlborg, Hantver
karna, 100, 3) Tord Fredlund, Sku· 
rup-Verken, 99, 4) Ingvar Månsson. 
Hantverkarna 99, 5) Axel Mårtensson, 
Skut'up-Verken, 98, 6) Kent Thomas
son, Byggm Nyström, 98, 7) Gert Ols· 
son, Mejeriet 98. 

Damklassen: 1) Elsa Olsson, Pek
pinnen, 98 p, 2) Anna Karin Nilsson, 
Vemmenhögs bank, 93, 3) Agnet•N[ls
son, Nilssons· familjelag, 93. 

Klass 5: 1) Sven Göransson, Vem• 
menhögs bank 99 p, 2) Kurt Anders• 
son, Skurups-Verken. 98, 3) Hans E 
.Hansson, Väg o V~tten, !fl, 4)' Stig 
Olot Nilsson, Söd eräsen, 97. : 

Klass 4: 1) Tore Jönsson, Mejeriet, 
99 p, 21 Carl Sjöström, Wemmenhögs 
bank, 98, 3) Lennart Bergh, Skurups 
Hantverkarna, 97. 

Klass 3: l) Gunnar Nilsson, Nils
sons familjebolag, 97 p, 2) Clas Gö
ran Persson, Elektrikerna, 96. 

Lantbrukarna 3 ~ O O 
Br Andersson 3 2 l O 

l Kommunala 3 2 O l 
ISLMA 3 l 2 O 
Transport 3 l l l 

7-2 
6-3 
7-3 
3-2 
5--4 
4-3 
2-2 
3-6 
3-6 
1-4 
4--8 
1-5 

Veteran: 1) Gunnar Nilsson, Brö-
5 derna Andersson, 95 p, 2) Wilhelm 
! Persson, Skogsanställda, 91, 3) Eri!{ 

3 
Andersson, do, 85. 

3 Lagtävling: l) Söderåsen 291 p, 2> 
3 Skurups Verken 291, 3) Wemmen-
2 högs ballk 290. 

Motionsklubben 3 l l l 
Fria yrken 3 1 l l 
El och Kyl 3 l O 2 
Skurupsverken O 2 l 
Brandkåren J l O 2 
stenberget 3 l o 2 
Tånåbro 3 O O 3 

2 Mästerskap 200 meter: l) John Wihl-
2 borg. Skurups Hanverkarna, 199 p, 2J 
2 Bo Rödseth, Söderåsen, 198, 3) Yng-
0 ve Andersson, Gräv o Schakt, 191. 4) 

Kenth Thomasson, Byggm Nyström, 

Landstingets sjukvårdsstyrelse har 189, 5) Elsa Olsson, Pekpinnen, 188. 

på hemställan av provinsialläkarna Mästerskap 300 meter: l) Gunnar 

Bertil Brumark och Bengt Berg in- Nilsson (spik), Br Andersson, 197 p, 

köpt en fyrkanalig, direktskJ.·ivande 2) Stig O Nilsson, Söderåsen, 196, 3 J 

EKG-apparat för läkarstationen i Clas G Persson, Elektrikerna, 195, 4l 

Perstorp. Kostnaden uppgår till 22.000 N G Olsson, Byggm Nyström, 188, 5) 

kronor. · Lennart Berg, Hantverkarna, 18'/, 6) 

--------------- Hans E Hansson, Väg o Vatten, 184. 

Ti!! höger korpmästaren Gunnar "Spik" Nilsson med si'lt närmaste kon

kurrent Stig Olle NiLsson, Söderåsen, endast l p skilde dem. 



250.000 lan-tbruksföretagare sam-yerkar 
21 slak- · 18 ägg- 19 skogs- 10 hy)JO· teriföraningar föreningar och 

ägarföreningar t eksföreningar föreningar 
215.000 lantmannaförb 

135.000 tralkassor 
45.000 avelsfören 173.000 

med l ds.ooo 
med l 181.000 

med l 103.000 med l me dl 
med l med l 

27 föreningsnämnder för lokal kontakt med Lantbruksförbunde~ 

ss SÄ SJF SHS Svenska Sveriges Svenska Svenska Sveriges Svensk Mejeriernas Slakteri- Lantmännens Ä'gghandels- Jordbrukskassa- Husdjurs-Riksförening förbund Riksförbund förbuqdet förbund skötsel 

Dessutom Sveriges Bränneriidkareförening (1.500 medl), Sveriges Stärkelseproducenters förening (3.1 00), Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund {1.500), Sveriges Oljeväxtodlares Centralförening (7.500). 



Åke Hellstrand • 
l Svedala 

avtackad på 65-årsdagen 
Svedalas kommunalkamrer A k e 

H e Il s t r a n d slutade på onsda
gensin tjänst i l~öpingen och av
tackades under högtidliga former i 
lleSsionssalen på kommunalhuset. 
Uppvaktande var förutom hans fa
milj även en mängd kommunala 
förtroendemän och tjänstemän, 
pressen och Radio-TV. 

Fullmäktiges ordförande Otto S. 
Pi!rsson gladde sig åt att köpingen 
under en lång följd av år haft Hell
strand i sin tjänst. Helstrand hade 
varit med och byggt upp Svedala 
och tack vare hans goda omdöme, 
plikttrohet och arbetsprestation har 
förtroendemännen vetat att köping
ens intressen bevakats vid alla till
fällen ,sade Persson. Han överläm
nade från kommunalfullmäktige ett 
vackert guldur till Hellstrand samt 
blommor. 

65-ARSDAG 

Kommunalnämndens ordförande 
Stig Hardbom tackade Hellstrand 
från nämndens sida och överlämna
de blommor samtidigt som han ville 
uppvalrta kommunalkamreraren på 
dennes 65-årsdag. Från brandstyrel
sen uppvaktade ingenJor Krister 
Johnsson och Ivar Persson och från 
l!kolstyrelsen uppvaktade och tacka
de rektor Sune Göransson. 

Den avgående kommunalkamreren Åke Hellstrand molfager ett guldur 
av fullmäktiges ordförande Otto S. Persson och kommunalnämndens 

ordförande Stig Hardborn. 

FOKUS-PROGRAM? l deltog även den "förträfflige" illf l ko19munalkamrer Hellstrands av-
Vid högtidligheterna som avsluta- Thoren och Gunnar Arvidsson från tackning skall sändas i ett kommande 

des på gemensamt kaffesamkväm Radio-TV. Man kan därför vänta att "Fokus"-program. 

~MOR och BARN~ 

Fru ANNE-MARIE TUVESSON, Rydsgård, med sonen HENRIK, 4'/• 

månader. (Foto: Sernerl, Skurup) 

• 



16 hellisarnariter 
klara i Skurup 

Assistent Gulli Månsson och rekio·r Herluf Lindström i samspråk med två 

dellagare på kursen, fruarna lnez Månsson och Margit Nordström. 

' 
16 intresserade damer i Skurup 

har hållit kursavslutning på den 

hemsamaritkurs de deltagit i under 

vintern. Avslutnir.gen hölls i 

Grundskolans nya bibliotek under 

medverkan av skolans rektor Her-

. lut Lindström, skolstyrelsens ord

förande Gunnar Hansson och 

kyrkoherde Gunnar Wallin. 

Skolans rektor Herluf Lindström 

redogjorde för kursen och assistent 

Gulli Månsson från länsarbetsnämn

den uttryckte i ett anförande sin 

glädje över . det stora deltagarantalet, 

vars syfte verkligen bådar gott. Hon 

omtalade också att samtliga kommer 

att beredas plats då behovet av hem

samariter bier större och större. 

Nämndeman Börje Linden talade för 

Skurups socialnämnd och uttryckte 

sin glädje över kursen, eftersom det 

lokala behovet av hemsamariter · är 
stort. skolstyrelsens ordförande 'Gun

nar Hansson avslutade kursen, var

efter kyrkoherde Gunnar Wallin ta

lade. I kursen har följande damer 

deltagit: lnez Månsson, Maja Olsson, 

Greta Jönsson, Margit Nordström, 

Astrid Larsson, Signe Ohlsson, Mar· 

git Jönsson, Ester Larsson, Ellen 

Nilsson, Guli.i Wahlberg, Majken 

Lindstam, Hanna Moberg, Ulla Ver

weij, Elsa Malmgren, Elsa Hansson 

och Sonja Persson. 

Lagfarter i Y stad 
Följande lagfarter å lägst 10.000 kro

nor har under första inskrivningsda
gen i maj månad 1967 beviljats å: 
Kragarp 6:8 i Västra Nöbbelövs 
socken för poliskonstapel Nils-Ingvar E 

Anderberg och hans hustru Greta 
Anderberg, Hedeskoga, Ystad, som 1 

för 75.000 kronor köpt fastigheten av c 
Lennart Nilsson och Gudrun Nilsson; 

Lövestad 35:22 i Lövestads socken 
för lantbrukaren Tor-Olle Thorsson, 
Lövestad, som för 71.750 kronor köpt 1 

fastigheten av Nils Landen; 

Abbekås Fiskläge 2:11 i Skivarps 
socken för läroverksadjunkten Stig 
Fredin, Drottninggatan l, Malmö ö, 
som för 55000 kronor köpt fastigheten 
av Anna Stina Olsson och Göte Wil- J 

liam Olsson; Vemmenhög östra 2:51 } 
i östra Vemmenhögs socken för 
slöjdläraren Rolf Lundström, Sikvä- l 
gen 13, Tyresö, som för 36.500 kronor 
köpt fastigheten av Harald Persson 
och Elwy Persson; 

Vollsjö 3:19 i Vollsjö socken för 
lantbrukaren Bengt Botvidsson och 
hans hustru M!j)-Lis Botvidsson, ' 
Vollsjö 56, Vollsjo, smm för 53.000 ' 
kronor köpt fastigheten av John 
Hansson; Bjälkhult 1:23 i Fränninge 

''Den förträfflige 
·på visit i Skåne 

'' 

Vad har dessa två herrar. i kikaren? Frågan är beräHigad. Vi hittade dem 

i Svedala på onsdagseftermiJdagen, där de bevakade kommunalkam

rerens avtackning. Hrr Ulf Theren och Gunnar Arvidsson har åkt omkring 

i Skåne och spelat in reportage om skåningar och Skåne. Månne det 

skall bli ett inslag i TV:s "Focus" eller tänker man skoja med den 

skånska lokalpatriotism? 



·-------- ------ ----
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CEN'fRALORGAN: SVERIGES LANTBRUKSFÖRBUND 
\ 

Lantbruksförbundets styrelse består 
av 22 ledamöter och lika många supp
leanter, utsedda dels av de anslutna 
riksorgl\nisalionerna, dels av Lant
brukslörbundets stämma. När styrelsen 
senast sammantradde, den Il maj, togs 
ovanstående bild. Sittande från vänster: 

f statsrådet J;ljalmar R Nilson, Spån
stad, Aled (utsedd av SJF), 

f riksdagsmannen Per Svensson , Sor
by, Stenkyrka, 

jur dr Gunnar Hedlund, Rådom (SSR), 
RLFs förbundsordf Sigge Oscarsson, 

Lit (adjungerad ledamot), 
godsägare Gustav Nilsson, Agården, 

Vegby, vice ordförande, 
advokat Ture Bengtsson, Stamhem , 

Anderslöv, ordförande (SMR), 
verkställande direktören Harald Hå

kansson, 

med_ förankring • 
l hela 

riksdagsman Nils Larsson, Hammar-
by, Högs by (SLR), och ' 

godsägare Gregor Bendz, Vallberga . 
Slående från vänster: 
lantbrukare Gustav ·Petrlcl, Vanninge, 

Klagstorp (SHS), 
landstingsman Jonas Broden, Vij, 

Delsbo (SS), 
direktör Eric von Stockenström, Ber

ga säteri, Akers Styckebruk, 
lantbrukare Gunnar Svensson, Näs, 

Mellerud (SS), 
lantbrukare Nils G Asling , Ase, 

Trångsviken, 
· godsägare Johan T reschow, Målham
mar, lrsta (SAH), 

överintendent Knut von Horn, Hjel
marsnäs, St Mellösa (SLR), 

lantbrukare Erik Jonsson, Oden,såker, 
Väring , 

godoägare Erik von Kantzow, Minsjö 
säteri, Norrköping (SSR), 

talman Ivar Johansson, Mysinge, U 
Husby (SIF), 

lantbrukare Jonathan Börjesson, 
Hanhals, Kungsbacka (SMR), och 

lantbrukare Ivar Lindström, Röbäcks
by. 

Ordinarie ledamöter l styrelsen är 
även följande, vilka inte var närvaran .. 
de när bilden togs: 

lantbrukare Sven Nilsson, Malöga, 
Segmon, 

riksdagsman Ni Is G Hansson, Skeg
rie, Trelleborg, och 

landstingsman Nils Persson, Svens
köp, Hörby (SÄ). 

Styrelsesuppleanter: 
lantbrukare Birger Andersson, Hägg, 

Gamleby, 

la:ntbJ:ukskooperationen 
hemmansägare Eric Johansson, Hll

dursborg, By kyrkby, 
lantbrukare Holger Johnsson , Skepp

sta, Närkes Täby, 
landstingsman Carl Axling, Skede, 

ldbyn, 
lantbrukare Per Gustav Andersson, 

Hallsta, Sollefteå, 
riksdagsman Herbert Hermansson, 

Kvistljungby, Hovgården, 
nämndeman Erland Holm, Akre , Näs-

viken, 
lantbrukare Yngve Karlsson, Svart-

byn, Boden, 
lantbrukare Anton Fågelsbo, Fågels· 

bo, Sala, 
landstingsman Holmfrid Nordström, 

Stöckeby (SMR), 
l lantbrukare Olov Sivander, Ridders
viks gård, Vällingby (SMR), 

landstingsman Frans Andersson, 
Bussjö, Ystad (SS), 

godsägare Nils Olsson, Asum~ Kil
legård, Asurntorp (SLR), 

lantbrukare J Arvid Andersson, Elovs-
gård, Alstorp (SLR), ' 

lantbrukare Karl -Erik Johansson, 
Ostad, Väckelsäng (SÄ), 

hemmansägare Erik Eriksson, Alter
sta , Kungsgården (SSR), 

direktör Gösta Edström, S/'lSF, Väx
jö (SSR), 

landstingsman Sone Hermansson, 
Hermanstorp, Kävlinge (SLF), 

friherre Anders Cederström, Rlksten, 
Tullinge (SJF), · 

godsägare Otto Berch, Ussjö, Asbo
Ussjö (SAH), och 

lantbrukare B Arvid Andersson , Ber
gagård, Heberg (SHS). 



28 pensionärer studerar 
på Skurups Folkhögskola 

28 glada och kunskapstörstande 
pensionärer från i stort sett hela 
landet samlades på torsdagen i 
Skurup för den första folkhögssko
lekursen för äldre på skolan. "Ele
verna" skall unde.r fyra veckor lä
sa litteraturhistoria, konsthistoria, 
samhällslära, psykologi, naturkun
skap, konstslöjd och en del andra 
f-rivilliga tillvalsämnen under led
ning av skolans ordinarie lärare-

' ,kär. ' 
Inkvarteringen sker på skolan och 

1 internatföreståndaren tog emot dem 

l och delade in dem i sina respektive 
1 elevbostäder. Eleverna ser med myc

ket stor förväntan fram emot under-

visningen. Särskilt psykologi och hi

storia våntas få ett stort intresse. 

Många av dem har kornmit till kur

sen för att under några veckor un

der gernytliga former få litet sällskap 

och kanske vinna vänner för hela 

livet. 

DELTAGARNA 
Fröken Ester Andersson, Skurup, 

fr. Ingrid Andersson, Malmö, fru 

Fru Emma Dahl, Höör, fru Elsa Persson, Viken och fru Frida Åberg, 

Skurup studerar prospeklet tillsammans med rektor Börje Norrman efter 
ankomsten till skolan. 

Elisabeth Barck, Torpaslätt, fr. Inge- terås, hr Ivan Jannesson, Hälsing

borg Bergman, Huskvarna, frk Ruth borg, fru Margareta Johannesson, 
Stockholm, hr Gunnar Kager, Stock

Bergquist, Malmö, fr. Maja-Lisa Bil- holm, fru Carin Carlsson, Olofstorp, 

ling, Svedala, fru Greta Ericsson, fru Vera Leckborn, Göteborg, frk 

Stockholm, fru Esther Fagerström, Annie Lorentzon, Göteborg, fr. Dag

Svängsta, fru Dagrun Franzen, Stock- mar Mandel!, Stockholm, fr. Ruth 
Mandel!, Stockholm, fru Ingrid Mo

holm, fru Hanna Franzen, 'Malmö, lander, Stockholrn, fru Walborg E. 

fru Svea Fredelin, Stockholm, fru Olsson, Göteborg, fru Elsa Persson, 

Elmma Hall. Höör fru Olga Hansson l Viken, fru S. igrid Persso~, Höör, frk 
' '. .. ' Magna Svensson, Malmo, och frk 

Bromma, fru Juha Holmgren, Vas- Frida Aberg, Skurup. 
-------------------
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SkD bland hantverkarna: 
• 
l Skurup spikar Alfred 

många trätofflor •• ann u 
- Text: ROLF JOHNZON -

- Bild: HANS SERNERT -

Dantverkaryrket försvinner mer 

och mer. Tidera förändras och de 

arbeten som förr sköttes av skick

liga yrkesutövare tages omhand av 

moderna och rationella maskiner. 

Den ·gamla epoken med en "mäs

ter" inom varje yrkeskategori på 

varje plats kommer förmodligen 

att vara helt utdöd inom några få 

år. Fortfarande finns det dock kvar 

en del, som med stolthet bär sin 

"mäster-titel" och ännu har myc

ket att göra. En av dem är toffel

makaren Alfred Andersson 

i Skurup. Den nu 74-årlge toffel

makaren har ärvt sitt yrke efter 

fadern som var toff~lmakare l 

Hörby och Alfred har sedan före . 

sista världskriget haft sin verk

stad förlagd till Södergatan l Vem

menhögsmetropolen. 

Till Skurup kom han redan:' 1928. 

Han hade tidigare prövat på flera 

yrken, vilket även på den tiden an

sågs nyttigt för Wlgdomen, innan 

han fastnade fÖr trätofflorna. I en 

liten lokal på Fabriksgatan utmed 

järnvägen Malmö-Ystad satte han 

upp sin första verkstad. Tiderna var 

svåra och han berättair att han Wl

der 30-talets första hälft fick sätta 

till pengar för att få firman att gå 

ihop. Ett par trätofflor såldes för 

2,25 kronor och lagningen gick på 

1,40 kronor. Det fanns ingen möjlig

het att få detta att gå ihop. Tiderna 

förändrades dock och 1937 när han 

flyttade till sin nuvarande bostad 

Södergatan 4, där han även imedde 

en verkstad och en affärslokal. Un

der årens lopp har han sedan spikal 

toffi.or. Antalet har växlat, men i 

genomsnitt har det rört sig om cir

ka 4.000 stycken per år. Det är således 

en ansenlig mängd tofflor Wlder de 

40 år han varit verksam i köpingen. 

160.000 styck i alla tänkbara storlekar 

och utföranden. 

'--
ningar långa tider i förväg. Jag ·fick 

också många ovänner Wlder dessa 

år. Anledningen var att för att få 

köpa gummistövlar var jag tvWlgen 

att begära ett pa;r gamla stövlar i 

stället eller· motsvarande antal kilo 

gummi. Det är givet att många inte 

kWlde förstå mig när jag nekade 

dem mina nya fina stövlar om de 

inte hade någonting i utbyte. 

HEDERSMEDLEM 

FÄRGGLA'IT UNDER 

40-TALET 

Under 40-talet var jag också med 

och bildade vår förening, säger Alf

red. Det är den skånska toffelmake

Förr gjorde toffelmakan1a själva. riidkareföreningen som lever. kvar 

h la t ff In I d .. bottn ännu i dag. Antalet medle)nl!lar har\ 

e 0 e. · ag gores .. m:na växlat omkring de femtio och för-

med maskiner och Alfred koper sma eningen är till för att fastställa pri

från norra delen av landskapet. Trä- ser om varorna och byta . erfaren

slaget måste vara 'al som är segt heter. Alfred ik,.. numera hedersmed 

~ . ' . lem, efter att Wlder några år ha va

och tåligt. Tofflorna har också skif- rit föreningens ordförande. 

tat i utseende och färg Wlder årens ' 

lopp. Under 30-talet var alla svarta INTRESSE FöR FOTBOLL 

och med grova bottna;r. Under kriget OCH BRIDGE 

började man efterfråga läder i a:lla ' 

tänkbara färger och nu för tiden ·Sedan han fick pension har han 

finns det även olika modeller på dock endast bedrivit sin rörelse som 

bottnar och läder. I början av 40- en form av sysselsättning. Det lönar 

talet lanserades även tofflor med sig inte längre för honom att arbeta 

remmar i stället för hel översida. hårt, då skatterna skulle bli alltför 

Lädret räckte på så sätt längre och stora. Hans stora intressen Wlder 

toffeln blev också luftigare. Det var många år har varit fotboll och bridge 

också ovanligt att se människor från och de senaste tio åren har han inte 

städerna i tofflor. Visserligen hade försummat en enda fotbollsmatch på 

ofta fabriksarbetare i tätorterna toff- Skurups idrottsplats eller några spel

lor på sig i sitt arbete, men på gatan kvällar i bridgeklubben. DagaiTJJ8 

och hemma använde man skor. Nu · blir dock långa för en "yngling" som 

mera är trätoffeln spridd i alla kret- Alfred om han inte har någonting 

sar och även övriga delen av vårt att göra och därför sköter han fort

land har lärt sig gå i tofflor, berät- farande om sin rörelse. Alfred är 

tar Alfred. visserligen snart 75 år men i sinnet 

finns fortfarande kvar den Wlgdom - ~ 

STöVLAR MED liga gnistan, och det är inte många 

FRÄCKHET i hans ålder som kan sköta om en 

affärsrörelse, hålla reda på lagupp-l 

Själva affärslokalen inrymmer för- ställningar i fotbollslaget eller kWl

utom ett par tusen tofflor också stöv- na räkna ut motstånda;rens kortför

lar och grova arbetsskor. Alfred be- delning i bridge. 

rättar att han Wlder kriget började·L,=============== 

sälja stövlar. Klimatet för gummi-

stövlar var dock mycket kärvt. Det 

var svårt att skaffa fram gummi och 

därför ransonerades stövlarna. En 

försälj a;re fick en viss ranson all t 

efter vad han sålt tidigare. 
- Jag hade dock tur Wlder dessa 

år, berättar han. Genom goda kon

takter och litet fräckhet lyckades jag 

utverka så att jag fick en stor sänd

ning va;rje månad. När sändningen 

kom stod folket i kö långt ut på ga

tan för att köpa tofflor, och affärerna 

sköttes för det mesta genom beställ-



Sommarkursen för äldre 
har invigts i Skurup 

YtterLigare en bit in på lärdomens bana kommer på äldre dar f•· v Sigrid 

Persson och Emma Ha!!, Höör, Ester Andersson och Frida Aberg, Skurup, 

Olga Hcmsson, Bromma, och Elsa Persson, Viken. 

Inte bara för att berika sitt vetande utan också för en trivsam och 

månadslång sommaTtillvaro i sällskap med jämnåriga samlades under 

torsdagen 26 damer och två herrar till Skurups folkhögskolas föt·sta 

sommarkurs för äldre. Undervisningen som leds av skolans Ol"dinarie 

lärare omfattar begränsade avsnitt från skilda teoretiska och praktiska 

ämnen som litteratur, konst, psykologi, kostlära och textilslöjd. 

studieavgift slipper man från och och fru Elsa Persson från Viken för

kostnaden för mat och logi på sko- verkligar med kursen något av den 

lan är satt så lågt för deltaga;e som gamla. drömmen att få genomgå en l 
330 kr för enkelrum och 300 for dub- folkhogskolekurs . 
belrum. Då får man tre mål mat oml---=------------~ 
dagen. Enda herrarna är Ivar Jan-

~MOR och BARN~ 

Fru INGEGERD THELL, Skurup, med sonen RONNY 7 månader. 

(Foto: Sernert, Skurup.) 

• 
nesson från Hälsingborg och Gun
nar Kager frn Stockholm. Aldsta del
tagarna är två damer, 80-åriga Ruth 
Bergquist från Malmö som genom
gick en liknande tvåmånaders kurs 
i ännestad förra året och nu ville 
passa på i Skurup eftersom det är 
så nära hem, samt 79-åriga Olga 
Hansson från Stockholm som tycker 
att en månadslång kurs är alldeles 
tillräckligt i hennes ålder. Hon hade 
gärna sett att det också fanns bridge 
på kursprogrammet. Nu ska hon 
mest läsa psykologi, eggad därtill 
av sina döttrar. 

f ,t;/ 
/j,Bb~ 1 

, dj-vrl' ________ _ 

Bo hemma kan kursens båda sku
rupsdeltagare Ester Andersson och 
Frida Åberg, men de ska äta på sko-
lan. Frida är mest intresserad av 
psykologi för att lära sig förstå nu
tidens problem, som hon uttryeker 
det och Ester delar många kurskam
raters hela intresse för kostlära. Det 
är viktigt att någon gång lära sig vil
ken mat som är nyttigast, säger hon. 
Fru Dagrun Franzen från Stock
holm tycker att hon inte vill ligga 

på badstranden sommaren igenom 

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

Fru ULLA HANSSON, Malmö, med dottern ÄSA 3'h månader. 

(Foto: Sernerf, Skurup.) 



s k O l {r{j llz. • s . h .l . Ele'ver vHl Sva"eholnts skolet, som slutade dar för 25 år sedan, t1·hffades åter • 

11 · vane . o· m.· .wndagen. Till traffen lwcle inbjndtts elevenws lårare Johan Ntlsson, Skurup. M:,: 

iTiiifen hade tagits cw fnt M . p . . .. , .. . . hann meä att bese sm gamlct skola, nedlagd för flera år seclcm. Intitiati ·v till 

G 
, M. • "1" ersson, Harlosa. F olJande deltog: Svect Andersson, Rydsgård, Be1·til Jacobsson, Fjelkinge Elsn Kristensso 11 Skt•rt•p 

re,ct ansson R!lclsgard N'L N 'l M l .. N'l · 
' ., ' ' ' 

P H t 
.. · • 's 1 sson, n mo, l s Ntlsson, Sk!,·up, Elsa Nilsson, Sl<urup, Kaj Nilsson, Sollentwta Arnold Olsson Skt~rup Ma

1
·n 

ersson ar oset Anne Mane Sjöbeck Svedala Sv S 1 s 
' ' ' · 

.. ' ' . ' , en vensson, oc t tm e Svensson, folkskollärare Johan Nilsson samtliQa skurup B' ld . El 

11/ed lllraren Johcm Nilsson på Svaneholms slott. 
' . l en . everna 

Elevträff på Svaneholm 

De tolv eleverna som för 25 år sedan slutade sin fol kskola i Svaneholms skola ses här samlade utanför 

Svaneholms slott tillsammans med sin lärare Johan Nilsson. 

En vacker junidag för 25 år sedan slutade tolv elever sin skolgång 

i Svaneholms folkskola utanför Skurup. Skolan är nu sedan många 

år tillbaka )ledlagd och antalet bam bosatta runt slottet har mins

kat kraftigt mot tidigare. Under helgen blommade dock den gamla 

skolbyggnaden upp igen. Anledningen var att de tolv åter samlades 

till sin gamla skola för att fira jubileum. 

fe n: Svea Andersson, Rydsgård, Ber

til Jacobsson, Fjelkinge, Elsa Kris

tensson, Skurup, Greta Månsson, 

Rydsgård, Nils Nilsson, Malmö, Nils 

Nilsson, Skurup, Elsa Nilsson, Sku

rup, Kaj Nilsson, Sollen tuna, Arnold 

l 
Initiativtagare till träffen var fru 1 rup. Efter att ha besett sin skola Ol~son, Skurup, H nja Persson, Har

Maja Persson , Har lösa. Hedersgäst l studerade man museet på Svan e- lösa, Anne Marie Sjöbeck, Svedala, 

under jubileet var naturligtvis 'ele- hol mR slott och intog en middag på l och tvillingarna Sven och Sune 

vernas" lärare Johan Nilsson, Sku- Slottskrogen. Följande deltog i träf- Svensson, Skurup. 



(T\ 

- OlDalltgår 
välhonanaer 
jagden 8:e ... 

Om allt går väl kommer jag bem den 8:e. Men ta d_et ba_ra . 
lugnt, det ordnar nog upp sig. Bertil Hansson från So1herga Ryds
gård skrev dessa rader i förra veckan. Då befann sig FN-soldaten . 
i ett egyptiskt läger för FN-soldater. Hans mor, fru Laura Hansson 
säget·: 

/ 
- Han kunde inte sk riva 

så mycket. De h ad€ varken 
ljus eller anna.t i det läger 
de befann sig. Nu går vi 
här hemma och oroar os.s fö'r 
vad som kan h ända. 

Bertil Ha.nsson, 23, är FN
veteran vid det här laget. 
För två år sedll!n var han 
första gåmgen i Gazaområdet. 
Då han kom hem i f jor vå
tra.s viss.te h an a.tt han skulle 
å tervända. F ör bara n ål?)ra 
veckor ~eoon återvände h an 
till ökensanden och gnä.nsen 
mellan Is.nael och Egyptoo. 

- Be.-t>l gilladie all tjänst-

göra åt FN, säger L aura 
Hansson, med!lln hon gång på 
gång stu derar sonens brev 
som kom i lö!'d·ags. Lant
brukal-sonen från Skåneslät 
ten inte baPa gillade militär 
l'hret , han såg också en me
ning i FN -engageman,ge.t. 

Men redlan föor någJOn vecka 
sedan meddieJade ha,n sina 
förälidlr_a.r a tt något var i 
görningen. 

-Var inte 01.~oliga för mig, 
vaor hans stående komm.en 
tar. I RydE:•gånd< bör jade man 
föo;tå rutt något höll på att 
hända. 

Det värsta är att föräl d-

nama inte vet var Bertil : 
f inns just n u. · Brevet ·sr.m 
anlänrl'e i l'örcLags va:r av
stämplat i P oort L i hy" m el t 

innehöll inga y tterligare 
upplysningar. 

- J ag har suti it och lyss~ 
n.at på vaPend•a nl}'hetssäind
ntn.g, säger modlern . · Det 
hemska är att man irite ·kan 
gö;:>t ett dug,g, klagq,r hon. · 
J ust nu nji.r pojk~n k<!-n&ke 
befinner sig i fa~ra. Tre in
diska FN -soldater dödades 
ju på m.åndlagen vid isra
eliska flyganfall, ett okänt 
an!aJ ind~er ha r sårats. 

- Vi hoppas ••• 
HALMSTAD CKvP) Fru 

Margareta Gilljam, Redens 
Väg 6 i Halmstad, är maka 
till chefen för sektlon III 
vid den svenska Gazabatal
jonen, major Göran Gilljam. 
Hon säger till KvP: 

- Vi här hemma har inget 
hört om läget mer än vad de 

officiella rapporterna genom 
TV, radio och press förtäl
jer. Man kan ju inte undgå 
att vara orolig. Läget är ju 
kritiskt. Min make har tidi
gare tjänstgjort l Gaza. Den
na gång reste han i slut et 
av april. 

Major Gilljams mor, fru 
1\erstin Gilljam l Halmstad, 
säger till K v P: 

- VI väntar och hoppas, 
det är allt vi kan göra. Inga 
nyheter är goda nyheter, 
tror jag. Bataljonen lär ju 
ha flyttats till ett lugnare 
och ur evakueringssynpunkt 
lämpligare läger nu. Men 
det är klart att man är oro-. 
lig för sin son. 

TRUCKFöRARE Ove Hansson 
Hinner deras son evakueras? 



Ny vaktmästare 
Viilie kyrka • 

l 

Viilie församlings nye kyrkvaktmästare 
kyrkoherden Alf Sjölin 

Edvin Veberg i samspråk med 
utanför kyrkan. 

Viilie fö~.samling h~ .fått en nyj l= ========-----
kyrkvaktmastare. Det ar E d v i n 
V e b e r g från Gärdslöv som nu bär 
ansvaret för att församlingens kle
nod skötes om på ett förtjänstfullt 
och hedrande sätt. 

Ky:I'kvaiktmästau-sy&s1run innebä<r 
förutom att ringa i kyrkklockorna 
och kalla till gudstjänst och så att 
se till att det är ordning och reda 
dels i själva helgedomen och dels 
på kyrkogården. Det är otaliga me
ter häckar som skall klippas och an
sas, gångar och gravaT som Skall 
rensas från ogräs och krattas. 

~MOR och BARN~ 

Fru MARIANNE BJöRKLöV, Skurup, med döttrarna BIRGITTA 
8 år och ANETTE 6 år samt sonen LARS ERIK 3 år. - (Foto: l Sernerl, Skurup} 



Torsdagen ·den 8 juni 1967 • 

Nämndeman Börje Linden, Skurup, diskuterar utställningen med konstnärerna Kenneth Bjärne, Kjell Carlsson, Kerstin PeHersson och Ingvar Carlsson. 

13 l~onstnärer utställer o p a 
Inte mindre än tretton konst

närer kommer under helgen att 
ställa ut sina verk på Slmrups 
marknad och Varumässa som tra
ditionsenligt hålles under tre da
gar. Huvuddelen av konstnärerna 
tillhör den s. k. Anderslövsgrup
pen, men i samlingen finns också 
många andra. 

Sl(urups •• varumassa 
Fyra målare från Landskrona, var- Från Lund kommer Kerstin Pet- fantasifulla träskulpturer, liksom av Utställningslokal är Folkets Hus sal 

av två är bröder, ställer ut sina tersson, Birgitta Wennerström och hans elev Sven-Erik Green från där de tretton konstnärerna tillsam
verk Det är Kjell och lng\Jar Carls- Evy Nilsson och visar en batikatel- Genarp, som också ställer ut trä- mans med en del firmor och fotogra
son, Kenneth Björne och Sven Lind- je med klädesplagg i glada och konst. Keramikern • Tony Garrat- fer :från Skurup skall dela på ut-
gren, som samtliga genomgått Skåns- djärva färger och tillskärningar. Sahlström från Arlöv ställer ut ke- rymmet. l 
ka Målarskolan. Batikkonstnärinnan Sven Andreasson från Börringa har ra.mik och emaljkonstnärinnan Bar-. ...:..-------
Marja Nordin är specialist på stora varit med på utställningen under bara Kämpe-Wennberg från Andars-
väggdekorationer och visar en del många år och även denna gång får löv samt textilkonstnärinnan Maria av sitt kunnande på utställningen. marknadsbesökarna ta del av hans Hajd har ocks.å sina verk på plats. 



Il Thore Skogman: 

Biatitt i kväll 
Skurup på söndag 

Thore Skogman - som på söndag gästar Skurupsmässan - ses här 
under Bialiffinspelning·arna på östarps gästgivaregård i Everlöv i höstas. 

(Bild: Hans Sernert.) 

Skurupsmässan når sin höjdpunkt på söndag kväll då 'f h o r e 
S k o g m a n gästar Folkets Park. Den populäre sångaren har hållit 
sig på toppen i d.rygt 11 år och har besökt de flesta folkparker i Jan
det. Trots detta är han i dag populärare än någonsin. Hur kan detta 
konuna sig? 

' l BIALITI' I KVÄLL 
l Thore började dock glatt påminna 

l 

oss om att det senaste besöket i 
Skåne - när det Bialittprogram som 
i kväll sändes i Tv spelades in på 
östarps gästgivaregård i Everlöv. 

1 Han berättade vidare att han under 
r sommaren tillhörde de mest engage
rade artisterna i Iandet, trots att han 
endast ger sig ut på fredagar, lör
dagar och söndagar. Resten av vec
kan ägnas åt textförfattande, skiv
inspelningar och filminspelningar. I 

l
år har han en hel del nya bitar på 
sin repertoar bl. a. en som heter 
"Oh, vad det susar i röret", som är 
en parodi-låt. Det har dock visat sig 
berättar han att publiken gärna vill 
höra de gamla låtarna som de liksom 
väntar att man skall sjunga. 

Thore har i år liksom under alla 
tidigare år en egen dragspelare med 
sig. Det är Carl Einar Seruerman 
från Stockholm. De båda herrarna 
kan varandra rätt bra nu efter många 
års samarbete och skulle inte kunna 
tänka sig att gå åt var sitt håll. 

l 
Skolavslutning i Skurup 
Skurups grundskola håller skol

avslutning på lördag enligt följande 
tider: Sandåkra skola kl. 09.00, Sku
rups småskola kl. 10.00 och Skurups 
grundskola kl. 11.00. 

För att få svar på denna fråga för- Så småningom lyckades vi dock för- H-central i Skurup 
sökte Skånska Dagbladet få telefon- klara för den mycket vänliga tele- I Skurup har man nu öppnat en 
kontakt med Thore i hans bostad i fonissan att vi måste få tala med Högertrafikcentral. Där kan allmän
Stockholms förorter. Efter ett idogt Thore och fick hans 7-siffriga num- heten få veta vad man behöver kun
sökande i telefonkatalogen tänkte vi mer. Upptaget. Efter att ha försökt na inför trafikomläggningen. Expe
ge upp. Hade han inte telefon? Det drygt 20-talet gånger svarade han. - ditionen ligger på Stora Nygatan nr 
kanske var hemligt!! Ett telefonsam- Äntligen! Nå vad skulle vi fråga l och är öppen mellan kl. 16.30-
tal till Folkparkernas artistförmed- om? Det hade vi alldeles glömt bort. 18.30 v 'e torsda . 
ling bekräftade den senare versionen. f------------



Varmluft 1ned oljebrännare 
I(OMBINERAS MED SILO 

Fabrikör Joel Rosengren och representant Lars Jacobsson från Nord
holmsverken studerar den nya spannmålstorken kombinerad med spann• 

målssilon. 

En nyhet för torkanläggningar 
inom jordbruket presenterades på 
tisdagen på Söderslätt. Det var hos 
fabrikör J o e l R o s e n g r e n i 
Rydsgå1·d som man kunde visa upp 
en termostatsstyrd gårdspanna som 
blåser varmluft till alla former av 
spannmålstorkar och också går att 
använda för uppvärmning av ladu
gårdar och stall. 

Tillverkare är Nordholmsverken l 
Falkenberg som nu tillsammans med 
fabrikör Rosengrens egen tillverkade 
spannmålssilo skall lanseras inom 
jordbruket. Den termostatstyrda 
gårdspannan är framställd av e)l 
brännkammare och värmeväxlare av 
speciella stålkvaliteter, vars egen
skaper består i skalningstemperatur 
och förmåga att motstå värmespän
ningar. Den har en maximal effekt 
av upp till 200.000 kcal per timma och 
tillåter en varmluftstemperatur av 
80 ·grader. 

Fördelen med konstruktionen är l 
att den håller rätt temperatur utan 
passning, är bränsleekonomisk och 
kan användas på en mängd områden. 

Kombinerad med Rosengrens · Soyal 
Silo, som egentligen är en kallufts
tork, blir dessa två aggregat helt ut
märkta att torka och förvara spann
mål i. Spannmålssilon har perforera-

l 
de väggar med en rund lufttrumma 
av 4 millimeter som ger perfekt tork
ning överallt. 

~MOR och BARN~ 

Fru SOLVEIG LARSSON, Dalby, med sonen ANDERS, 9 mån. 

(Foto: Sernert, Skurup) 



, på Skurups marknad-mässa 

Skogman blir främsta gästen 

Mässkommissarien Börje Linden omgiven 1111 sköna utställare på konst- och hantverksexpon. Fr v Marja Nor

din, Linden, Kerstin Pettersson och Britta Wennerström. SamtLiga damer lir frd.n Lu.rd. 

Konst och konsthantverk ,, 
i många former till Skurup 

Fyra konstnärer och konsthantverkare från vardera Lund och Landskrona, två från Börringe samt en 

från vardera Malmö, Arlöv och Anderslöv deltar i den hittills största konstutställning som har lä.1kats 

samman med Skul'ups marknad och varumässa och traditionellt förläggs till Folkets hus stora sal. Från 

Lund kommer Marja Nordin, Evy Nilsson, Kerstin Pettersson och Brita Wennerström, från Landskrona 

Kenneth Björne, tvillingbröderna Kjell och Ingvar Carlsson samt Sven Lindgren, fr~n Börringe Sven 

Andl'easson och Nils-Erik Green, från Malmö Maria Haid, från Arlöv Tony Gerhard-Sahlström QCh från 

Anderslöv Barbara Kampe-Wennborg - tidigare Södl'a Aby. 

Marja Nordin som förestår utställ- de sig på den ungdomliga, okonven- Tony Gerhard-Sahlström, Arlöv, för 

ningenll batikavdelning och har egen tionella i glada trivselfärger fram ker~mik som nyttokon,st. : 

l 
atelje i Lund ägnar sig med förkär- Sven Andl"easson driver sln atelje I grupp utställer · fyra ungdo~ 

lek åt &tÖm! väggdekorationer i ba- Börringa men som mannen bakom från Landskrona. Det är första gång

tik. Hennes förtjusning ä!!' också att det blivande konstnärskollektivet i en de går samman nä!!' de nu repre

arbeta med linne. Hon ägnar sig Anderslöv flyttar han snart dit. I senterar sig i Skurup. Kenneth .~jör~ 

1 gärna At sakrala motiv. I Jönköping Skurup för han fram den fria lin- ne, -22, som har genomgått Skåfu!ka 

l där hon i januari ställde ut på läns- jen. alltså mest snidat, l motsats till Målarskolan, visar oljemålningar i 

museet har hon sålt till en skola och medhjälparen Nils-Erik Green som nonfigurativt. Han har tidigar-e haft 

till en bank. Hon har genomgått visar mest svairVat i alla träslag lik- en utställning och var nöjd med kri

Konstfack, haft separatutställningar som chefen. Green som har varit i tiken. Dagligdags hjälper han till i 

i USA och på Liljevalchs (Form ooh Börringe i tre år utbildade sig tidi- förälocarnas grönsaksaffär. 

Fantasi). Något sysslar hon också gare till modeilllnickare. Kjell och Ingvar Carlsson lir tvil

med kläder om än inte de popbeto- Emallj som prydnader på smycken, lingbröder, 32. Kjell ägnar sig åt 

nade. Hon matchar gärna enfärgade tennbägare, servettringar, armband nonfigurativt, Ingvar åt monumen

hattar mot detalj i kappa eller dräkt. etc är den konstart som Barbara talt måleri. KjeQl har haft en ut-

Evy Nilsson, Kerstin Pettersson Kampe-Wennborg, Anderslöv, tidi- ställning på hemmaplan och blev 

och Brita Wennerström driver ge- gare S Aby, har specialiserat sig på. nöjd med mottagandet. I vardagslag 

mensamt affären-ateljen Svea-Batik Hon är den första av Anderslövs är han vanlig "plankstrykare" och 

i Lund. De går mest in för kläder: konstnärskollektivs blivande med- Ingvar byggnadsarbetaJ:e. Stryker 

långbyxdräkter, långa klänningar, lemmar som redan har slagit ner si- plank på ordinarie arbetstid gör ock

barnkläder, slipsar, ha>ttaJ: och kep- na bopålar där. så Sven Lindgren, 37. Även han 

sar. En del bonader kommer också l Mest kläder men även väggtexti-l sysslar med det monumenltala och 

från deras atelje och i batik inriktar ller visar Maria Raid från Malmö. har en utställning bakom sig, 



l 

Fredagen den 9 juni 1967 • 

Prinsessa pli Svaneholm 

Några av dellagarna samlade framför slottet tillsammans med minisler 
Z. Westrup, Rydsgård, och antikvarie C. F. Mannerståhl, Slockholm. 

Svancholms slott utanför Skurup 
gästades på torsdagen av ett säll
skap fornminnesbevarare från he
la Europa. Det var drygt 20-talet 
doktorer, baroner, professorer, ja 
till och med en prinsessa som med 
buss anlände slottet för att under 
några timmar med minister Z. 
\Vestrup som ciceron bese Svane
holm. 
Ledare för de utländska gästerna i 

Sverige var antikvari~ Carl Filip 
Manner·ståhl från Stockholm. Han 
berlittar att man under ett par vec
kor rest omkring i landet och stude
rat slott och andra lmlturmärken. 
stockhol m, Uppland, Södermanland, l 
Gotland, Blekinge och flera platser 
i Skåne hade man tittat på innan 
man kom till Svaneholm. ' 

PR1NSESSA 
De flesta av gästerna korner från 

Tyskland. I sällskapet finns en öst
tysk professor Mruseh från Hall , samt 
en riJkUg prin"e.$8.. Det är L. Sche,r
batoff från Holland som själv äger 
stora domäner i sitt hemland. 

S1-



Lillebil Rhodin 
på skurupsmarknad 

Lillebil Rhodin visar upp de två värdelullasie dockorna .. Till vänsler 

Lillebil själv och till höger världem äldsta marionett. 

Slmrups marlutad blir bara större och större Antalet marimads

stånd överstiger i år 300 och antalet utställare är också många. Mark

naden gästas ncksä, lil•som många gångu förr, av Lillebil Rhodins 

familjecirkus som bland atmat kan presentera världens äldsta mario

netteater. Dessutom bjuder man pä cirkusprogram, såsom clowner, 

lindansare; djur och annat roligt. 

Lillebil Rhodin; som är dotter till 
Brasil Jack gästade Skurup första 
gången när hon var tre år. Redan 
då uppträdde hon för publiken och 
nu 45 år senare presenterar hon bl. a. 
världens äldsta marionetteater. Hon 
har av Lullu Jac.obi ärvt hans doc
kor som Lullu i sin tur ärvde av 
sin fader 

Doclmrna är 117 år gamla, men 
fortfarande mycket "lekfulla" och 
spänstiga för sin ålder. Lillebil har 

själv gjort en mar ionett av sig själv 
där likheten är påfallande. Hennes 
cirkus är ett familjeprogram som 
säkert kommer att roa både äldre 
ocl:: yngre skurupsbor. 

Tillsammans med n18l{en, barnen 
är vuxna nu oeh arbetar, åker de 
omKrin' i sex månade,. över hela 
landet -och visar sin cirkus. Det är 
nu tio är sedan J e var i Skurup sist 
och vm därför bjuda sku.rupsbOTlla 
på någonting alldeles extra. 

s torfrämmande 
på Svaneholm 

Internationella Burgerinstitutionen 

(IB I) heter en exklusiv 8amman

s ltttnin g som specialiserat sig pd 

&loit och henesäten Europa runt. 

SiillskajJet har muler ndgra veckor rest nmt till svenska herresäien och 

besökte på torsdagen Svaneholm, där minister Z Westrup visade o1nkring. 

ViiTd under Sverige-besöket iir antikvarie Carl Fi lip Mnnnerståhl, Stock

holm, som hiir ses liingst t v tillsammans med d1· Rosina Cctltigari, Italien, 

professor Mrusek, östtyskla11(l, minister Z Westrup, Rydsgård, snmt bttron 

von Z Tuyll, Holland. 



Egypten, Peru och Polen 
på ny utställning i Skurup 

På fredagen öppnades en ny 
utställning på Svaneholms slott. 
Den sedan en dryg månad till
baka så populära damast- och 
drällutställningen har plockats ned 
och i stället har man slagit upp 
portarna för två stora utställning· 
ar, som säkert kommer att bli 
mycket omtalad l hela Skåne. 

DET ÄR DELS en utställning av 
en grupp lärare och elever på konst
fackskolan som man har kallat "Re
sa i bild". En grupp konstnärer pä 
19 man reste för några är sedan ner 
till Egypten för att studera landets 
minnesmärken. Gruppen företog sin 
resa innan man började flytta det 
nu så bekanta Abu Simbeltemplet 
och kan därför i utställningen pä 19 
olika sätt återge hur de uppfat
tade detta märkliga byggnadsverk. 
De enskilda gruppmedlemmarna fick 
rikta in sig var och en på sitt om
råde, och där fanns oljemålare, fo
tografer, tecknare, arkitekter m. m. 
På utställningen visas en del av detta 
material tillsammans med material 
från en liknande resa bland Inka-
folkens ättlingar i Peru. ' 

DEN ANDRA UTSTÄLLNINGEN 
handlar om polsk konst. Det är två 
polacker som ställer ut arbeten i 
tenn och koppar. Konstnärerna he

Konstnären Janusz Szklarzewilcz och intendenten på slottet Eric Mårtensson studerar Frans G. Bengtssons "Röde Orm" på polska, till vilken 
konstnären gjort ett omslag i koppar med svenskt vikingaporlrätt. 

ter Janusz Szklarzewicz och den be-l gande övergav han sitt tidigare yrke 1 bokens finns översatt till polska, har römde Adam Szubski. Szubski är och arbetar nu tillsammans med sin l man där tagit många figurer som för närvarande kanske Polens främ- mästare. motiv. När figurer, fat, spegelramar, ste skapare och har sedan några må- .. l tavlor och väggtavlor är färdiga, har nader tillbaka bosatt sig i Malmö. DE BADA KONsTNARERNA ar- de bearbetats med kemiska medel för Szklarzewicz är elev till Szubski ef- betar i metalloplastik, där de nor- att få starka och gripande färgnyanter att tidigare ha varit motoringen- diska sagofigurerna och vikingarna ser som på ett effektfullt sätt möter jör. När han träffade sin läromäs- går igen i motiven. Frans G. Bengts- åskådaren. tare blev han fascinerad av den- son har genom sin bok "Röde Orm" SV ANEHOLMS SLOTT är således nes arbeten. Efter moget övervä- vunnit deras hjärtan, och eftersom att lyckönska till dessa båda utställ
ningar som säkert kommer att glädja 
många besökare under de korta som
marmånaderna. 



Svensk-polsk expo 
på Svaneholm 

6 ,bert Lundqvist och Inga Britt L i!jeroth, lärare vid konstfalk . i 

Stock holm i arbete med utställningen. 

Svensk bildkonst och två polska i Anderna. Gruppen har också ut• 

konstnärers arbeten i koppar och forskat Egypten och Assuan-området. 

tenn visas under juni och juli på Adam Szubski och Janusz Szclar

Svaneholm, där de båda u tställning- zevics heter de båda polska konstnä

arna från ; dag fyller hela trapphal- rerna, vars verk i huvudsakligen 

len och två slottssalar. koppar och tenn anknyter till såväl 

Fotoexpon är resultatet av en ex- polsk forntid som allmän polsk folk

klusiv svensk gruppr esa i vetenskap- ,lo·re. De båda konstnärerna ska &e~ 

Jigt syfte och visar bl a resterna av nare i sommar v0sa sina konstverk 

'"~"'"""-~~" ·;;;;~;/{ rr . 

--MOR och BARN -l 

Fru DORIS ANDERSSON, Skurup, med dottern BIRGITTA 2 Ar. 

(Foto: Sernert,' Skurup.); 



Skurup-marknad 

Många frestelse?' på Skurups marknad. 

Till solig folkfest samlades tusen- svarade bl a Nisse Alroth, och i kväll 

tals skurupsbor och utsocknes när är det Thore Skogmans tur att sätta 

stormarknaden på lördagen utveck- sprätt på marknadslivet. På söndags

lade hela sin bullersamma glädje programmet står också konsert av 

med karameller, kram, karuseller, Sagostunders orkester kl 14 och ett 

sibyllor och cirkus i en försommar- framträdande av Skurups folkdans

grönska som morgonens regnskurar lag kl 15.30. l 
fräschat upp till ögonfägnande ram. . Stort intresse har de i mässan in-

1 

l Stämningen steg när solsken följde l gående utställningarna av konst och 

på regnet, och det ena tusentalet l konsthantverk i Folkets hus stora sal 

l 
mar knadsbesökare efter det a~dra ti~ldragit _sig Utställ~ ingen är den 

räknades m av belåtna arrangorer. hitblis storsta som lankats samman l 
För underhållningen på nöjesfältet med Skurups marknad. 

M,~~« tl/~ 

Avslutning i Skurups 
l lanthushållsskola 

I Skurups lanthus

hållsskola avslutades 

på lördagen vårkur

sen med slöjdutstä!!-

ning, lunch och en högtidlighet va'I'Under avgående yrkeslärare Karin 

Gustavsson avtackades av skolans v ice ordförande, Theoder Mårtensson. 

Arets premium tiH "Den bästa kamraten" jick Eva Lindström. P d bilden 

prova?' Birgitta Ericsson, Fje!ie, den hatt hon visade på slöjdutstä!!ningen, 

och fcl.r hjälp med spegeln av sin syster Lisbeth samt kurskamraten Wasti 

Eriksson, Staffansto'l'p. 

bl 



--Karusell hör marknaden till tycker Kenne·lh och Solveig Mikkelsson samt• Lisb_eth Klapp från Skivarp 

Skurupsmarknaden 
till 10000 

, succe 
S1Gur1,ps marknad och varumässa under helgen blev en glad tiHstäUning både tör 1ttstäHare, marknadshandlare och den talrika publiken. När man på söndagen summerade samman de tre dagarna kunde alla konstatera att man var belåtna och bland de flera hv.ndra handlarna var det många som redan nu tingade plats till nästa års marknad, 

l danslag framträdde och visade en vacker uppvisning klädda i färgglada bygdedräkter. 

FREJDAGSKV ALLEN inleddes med darrsafton på Folkets Parks rotunda är drygt 400 ungdomar "tråhade" lit i pop, shake1 fbxtrot tlcli va1s tiU torterna a,;, Wifu!Hs orkester. Redan tidigt på lördagsförmiddagen började så de första marknadsbesökarna strömma in på området. De över 300 marknadsstånden, nöjesfältet med Lillebill Pillodins cirkus som extra . dragplåster, utställningsmontrarna och kaffeserveringev. fylldes snabbt av ivriga . spekulanter och köplystna människor. 

1\TATVRLIGTVIS ÄR en marknad i högsta grad barnens marknad. Ungdomarna tog vara pä alla möjligheter att roa sig i karuseller, roulettspel, spågummor, cirkumummer,'genom att smaka på våfflor, korv, spunnet socker o. s. v.' 
STORT INTRESSE under alla tre dagarna var givetvis den stora utställningen av konst och konsthantverk i Folkets hus. Inte mindre än 13 olika konstnärer hade samlats där med sina alster till glädje och, nytta för utställningsbesökarna. Vad man särskilt lade märke till var det skicklige utförda träarbetena av Andreassons atelje i Börringe. Den duktiga träsmidaren har verkligen på ett • beundransvärt och skickligt sätt tagit vam på träslagens vackra ·ådringar. Sevärt var också de perfekta och vackra bilderna från Sernerts fotofirma där fotografen fångat många kända Skurupsprofiler. 

PA BILDFRONTEN visades en del ry<ka märken. Dessa var Moskovitch Volga och en del andra mindre bekanta märken. standarden på de ryska bilarna har förbättrats avsevärt under de senaste åren och man fi~k på utställningen intryck av att det handlar om kvalitet. 
Priserna låg också mycket lågt jämfört med västeuropeiska märken av samma storlek. Dyraste bilen på utställningen var en Porsche som standardutrustad kostade över 32.000 kr. 
SöND.4GEN INLEDDES redan på eftermiddU{}e med en konsert av 

Skurup.~ tgosrunder . .<:"'··~--·- - · ·-

Den alltid lika populäre Thore Skogman svarade för söndagskvällens publikattration när han under en dryg halvtimma sjöng både nya och äldre låtar som han själv skrivt texten till. 

POLISEN I SKURUP hade det mycket lugnt. Visserligen fick man göra en del ingripande mot alltför öv~rför(riskade personer och några okynneskörningar. Trafiken flöt dock bta illtd€1.' h~la lie1gert. 
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Jubileum i Skurup 
JO:e kursen avslutad -

Skurups lanthushållsskola höll på 
lördagen sin tionde kursavslutning 
sedan starten för fem år sedan. 
Tillsammans med de 34 elever som 
på lördagen slutade sin . femmåna
derskurs har nu sammanlagt 350 
flickor genomgått skolan. 

Avslutningen började redan vid ~O
tiden på lör dagsförmiddagen med en 
utställning av de elevarbeten som 
gjorts under kurstiden. Eleverna gav 
här ett smakprov på vad man lärt 
sig både när det gäller vävning, söm
nad och mer avanerad konstsömnad. 
Utställningen drog till sig ett stort 
intresse från föräldrarnas sida och 
blev också mycket uppskattad. Efter 
en väl tilltagen lunch började så 
själva avslutningen i skolans aula. 

Eleverna underhöll med sång och 
folkskollärare Ellen Rönnqvist höll 
ett humoristiskt och varmt applåde
rat föredrag om dagen Indien. Rektor 
Elizabeth Schartau redogjorde för 
den gångna kursen och de fem år 
skolan varit i verksamhet, och nämn
deman Teodor Mårtensson tackade 
rektor, lärare och elever för det fina 
anseende de givit skolan. Han av
tackade också lärarinnan Karin Gus
tavsson som nu slutar sin verksam
het på skolan för att bli rektor på 
Dingle lanthushållsskola. 

e PREMIER 
De bästa eleverna fick motta pre

mier för sina kunskaper. Eva Lind
ström från Malmö tilldelades Lions 
Clubs premie och fick dessutom ·sko
lans kamratpremie. övriga premiera
de var: Helene Malmgren, Klagstorp, 
Diana Forsblad, Malmö, Mia Bengts
son, Malmö, Margareta Hjalmarsson, 
Jämjöslätt, Birgitta Andersson, Lom
ma, Agneta Svensson, Alstad, Eva 
Johansson, Alstad, Gunilla Grahn, 
Anderslöv, och Marta Schön, Malmö. 
Eleverna tackade rektor och lärare Wasti Eriksson, Slaffanstorp diskuterar · ulslällningsm~lerial med. ~ystrarna 
genom att överlämna minnessaker. Birgilla och Lisbeth Ericsson lrån .. Fjelie. 

Kursen avslutades med att kyrko- -'==============================--
adjunkt Erik Berglund höll en be
traktelse och man unisont sjöng "Den 

lomstertid nu kommer". 
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ÄNTLIGEN 
HEMMA! 

- Än så länge känns det skönt att vara hemma ... 
om ett par dagar sätter väl ävenyrslusten in igen. 
Tror· nog att jag söker mig till Cypern nästa sommar. 
Det såg bra ut där., säger f.d FN-soldaten Bertil Hans
son från . Solberga utanför Skurup. 

Han komme1: direkt från . krig$,skådeplatsen i Mel
lersta Östern. Han tillhörde de FN-svenskar som 
hals över huvud fick fly undan de framstörtande is
raeliska pansaret. De hade tur. Alla kom helskinnan
de ifrån äventyret. I stridens hetta löpte de stor risk. 
De stridande parterna hade inte tid att kontrollera 
uniformerna. Man anföll och sköt på allt som rörde 
sig. 

Bertil Hansson flydde med tåg från Gaza till Port 
Said. Man hann fram lagom till att få reda på att det 
egyptiska Gazaförsvaret brakat samman. Med m/ s 
Thuleland gick resan sedan till Cypern varifrån man 
flög till Norrköping. 

- Och nu är man äntligen hemma i Solberga, sä· 
ger Bertil. 

- Sista sidan -
- Det är lugnare här än i Gaza, säger den · nyligen hemkomne FN

soldaten Bertil Hansson och kramar hemortens vägskylt. 



- Det blir cYpern nästa gång l 

Där hamnar man inte i storkrig 
Av ROLF JOHNZON -

l Solberga utanför Skurup har sedan i söndags }'N-soldaten B e r t i l 
H a n s s o n vilat ut hos sina föräldrar efter några veckors hektiska 
dygn dels i FN-förläggningen utanför Gaza och dels under hem-

transporten via Port Said och Famagusta på Cypern. SkD har träffat 
Bertil som berättar om de sista veckorna i Gaza-stripen och om 
hemfärden som var ganska d·ramatisk. 

Bertil Hansson, som i det civila är mycket kritiskt för de svenska sol- lianska FN-soldaterna i Port Said de rum på dagen och därför kunde 
ex~-"''t Då_ en beklädnadsaffär i Sku- d t som hämtade dem med lastbilar. vi få med oss all utrustning, även 

•!""'-' a erna. vapen och ammunition till Cypern. 
rup, har tidigare varit -i Gaza under Bertil tillhörde dock den omgången I Port Said bodde man från mån- Själva överresan gick helt utan i-\1-
en period. Den här gången blev dock som brådstörtat fick ge sig av med dagen i förra veckan till i torsdags termezzo och på Famagusta-campe.n 
vistelsen inte mer än knappa två tåg från Gaza mot Port Said. Tidigt på ett gammalt utdömt. hotell, som fick vi vila litet innan flygplanen 
månadoc innan president Nasser be- en morgan reste man iväg, allt me- inte använts på flera år. Hotellet hämtade oss till Nicesia för transport 
ordrade hemförlovning. Hans· tjänst- dan israelerna närmade sig stationen hette Kasino Palats. Där lyssnade de till Ktmgsängens flygplats i Non·
göring har be~tt i att sköta det mer och mer. Tågresan gick fint, tack på dels den arabiska radion och dels köping. 
hygieniska för l kompaniet som- varit vare att israelerna ännu inte hunnit på BBC:s sändningar. Nu är det skönt att va:ra hemma 
förlagt nom· om Gaza stad utmed ta va;rken Ra.fah eller El Arish. - Vi kunde inte lita på de ara- igen, men det blir säkert baTa några 
demarkationslinjen mot Israel. På När de kom fram till El Kantara biska uppgifterna, men förlitade oss dagar. Sedan brukax det börja pirra 
"Hill 88" fick han tillsammans med vid kanalen vågade dock inte araber- i stället på de engelska, berättar i kroppen och reslusten kommer till-
hela övriga bataljonen bevittna hur na låta tåget gå över bron. Det var Bertil. baka. 
israeliterna stormade området. En för stor risk att bron skulle bombas M./S Thuleland låg_ utanför staden - Jag ·får se, om jag· söker riågon 
tvättstuga 75 meter från campen, som tned ett helt tågsätt på. Den svenska färdig att skeppa oss till Cypern i tjänst på Cypem till nästa somma:r, 
irmehade av några araber, mejades truppen fick vänta en halv dag in- två dygn innan fartyget tihläts att säger Bertil, det såg ut att vara gans
ned med kanoneld och läget var n:an man fick kontakt med de brasi- komma in i hamnen. Ilastningen äg- ka bra där. ----------------------------------



, 

Hep Stars gladde 
l. 500 på Ponderos(J) 

Dansar poliserna med ungdomarna, eller vad händer? Nej de försöker enbart hålla de skriande lonåringarna 
borta från scenen där Hep Slars underhöll. 

Hep Stars drog storpublik till det 
lilla ~öjespalatset vid Janstorp utan
för Skurup på söndagskvällen. In
te mindre än 1500 personer hade mött 
upp för att få höra det populära 
pop-bandet och samtliga lät också 
genom jubelrop och skrik, precis-"som 
det skall vara, sina idoler få veta 
att de gjorde succe .. 

Den höga publikSiffran innebär 
nytt rekord för Ponderosa. Det gam
la innehades av Gösta "Snoddas" 
Nordgren från mitten av 1950-talet. 
Tillställningen var annars mycket 
lugn och de 13 poliserna behövde 
endast ingripa för att hindra ton
åringarna från att ta sig upp på see-
n en. 



l() Blå Stjärnor 
på kurs i Skurup 

Stina Olofsson och Birgitta Andersson från Hälsingborg bekantar sig 
med mjölkkorna på lantbruksskolan 

Ett 10-tal Sltånefliclror deltar för läser teoretiskt. Alla tycker dock att 
det är kul att jobba på ett lant
brul{. 

närvarande i en Blå Stjärnekurs på 
Skurups Lantbruksskola. Flickorna 
skall under tio dagar lära sig hköta 
djuren på ett lantbruk. Lärare är 
skolans jordbruksinstruktörer samt 1 

lärare från Blå Stjärnan. l 
Flickorna får dock inte enbart 

mjölka, göra rent i kostallet, ge svi
nen mat och köra tra:rtor, utan även 
sitta i skolbänken tre timmar om 
dagen. De har också fått känna på 
målarens arbeten i ladugården. Da
gen börjar redan kl. 4.30 på morgo
nen för dem. Sedan håller de på till 
kl. 17.00. Kvällarna ägnas åt kam
l ratliv och läsning i de ämnen man 

--------------------

H-central i Skurnp I dagarna, ha,r även Skurup fått sin 
informationscentra,l inför höstens 

trafikomliiggning. För initiativet svarar köpingens trafiksäkerhetskom
mitte, vars ordförande Kjell Iwksson, t v på bilden, rillsctmmans med 
leeleonoten Bertil Mårten"son kontrollentr ntt nwteTictlet finns pa plats. 
Lolcct! ii1· A,. b e t e t s expedition, Stom Torggaictn l , och H-ce11Lmlen 
kommer tiUs vidare att hållas öppen varje torsdctg kl16.30-18.30. 



Köttets möring första uppgift 
för köttforskni~gsi nstitutet 

På fredagen premiärvisades det , . 
nya köttforskningsinstitutet i Käv- • 
linge, för ett stort antal represen
tanter för Sveriges slakteriförbund 
som anslog en extra dag härför 
efter stämman. Därjämte visades 
den färdiga institutionen även för 
en del pressmän. Institutet påbör
jade sin verksamhet den l 
juni och håller nu på att utveck
la denna för alla sina uppgifter. 
Institutets uppgift är att driva 
forskning och försöl;: med slakteri
djur från producentledet tills den 
färdiga produkten lämnar fabrika
tionsledet. 
slakteriförbundets nyvalde ordfö

rande lantbr. Gunnar Svensson, Mel
lerud framhöll i ett anförande, att 
det har länge stått klart för slak
teriorganisationen att ha ett eget 
forskningsinstitut. Forskning som 
produktionsfaktor är inom alla om
råden erkänd och dess räntabilitet 
uppenbar. slakterinäringen närmar 
sig nu en årlig omsättning på 3 mil
jarder kr. Som industri är den en 
av de största i landet. Det sker en 
mycket snabb teknisk utveckling. 
stordrift och industrialisering stäl
ler stora krav på teknik, produkt
utveckling och kvalitetskontroll. 

Fr. v. dir. Finn l. Isaksson, Norges köl!- och fleskcenlral, dir. Gunnar 
Lund, Sveriges slakteriförbund och professor Torsten Storgårds, chef 

' för institutionen. 

staten svarar traditionellt för för
sök och forskning i själva produk
tionsledet. När det gäller förädlings
verksamheten på köttområdet har 
samhället ej gjort nämnvärda insat
ser. Först i år har man fått en 
12.rofessur i livsmedelsteknologi vid 
tekniska högskolan i Lund. Vi hop
pas, att detta skall markera nytt 
intresse för livsmedelsområdet 

SLAKTERIORGANISATIONS 
ANSVAR 

miska normer, framhöll professor niska högskolan i Lund och den 
Storgårds. Vi skall videta försök och danska slakteriorganisationens labo
då dessa klarlagts vidare arbeta med ratorium i Roskilde. F. ö. kommer 
praktiska försök, innan vi lämnar vi atl ta upp samarbete med andra 
ut arbetsresultatet för allmänt bruk. europeiska slakterilaboratorier. F. n. 

Under alla omständigheter måste Ett annat projekt vi tar upp nu arbetar 16 pers~mer iinstitutet, var- ~ 
slakteriorganisationen ta på sig ett är svinfettets sammansättning och av tre akademiker samt 15 1 SS-la
stort ansvar för utvecklingsarbetet hur utfodringen påverkar detta. De horatoriet i Stockholm. 
inom sitt område. Det gäller alla fria fettsyrornas sammansättning i Personalen i Stockholm kommer 
problem på slaktdjurens väg från fläsket undersöks även. Speciellt in- att flyttas hit efterhand som arbets- l 
·gården, över slakteret och charku- riktar vi oss på linolsyran. Denna uppgifterna ökar. Vi har även tagit 
terifabriken, fram till detaljhandeln utnyttjas bäst vid en halt på 10 proc. med i beräkning att institutet kan 
och i viss män även till konsumen- retas för att få fram bästa sättet att behöva utbyggas, framhöll professor 
terna. j utnyttja slaterifettet. Vi skall un- storgårds till sist. 

Ar 1943 startade SS ett för or- dersöka möjligh.eten att ur s':'inm~- slakteriförbundet är ägare till in
ganisationen gemensamt centralla bo- ?ar .. få fram lop.e '!ch pepsm f~r stitutet. Som rådgivande organ har l 
ratorium i Stockholm. På grundval l flask~t. Unders?knmgar .~kall f?- utsetts en kommitte med agr. Nils 
av en utredning om forskningsbeho- a~t ersatta ~~n ~nst s?.m narmar .sig Arne Nilsson, önnestad, som ordf/j
vet, framkom professor Ragnar Nils- for att uppr~tthalla ofoa.~drad osthll: rande, direktör Gunnar Lund, SS, 
son, Lantbrukshögskolan, med för- v~.rknmg. · Av~n .~alornnnehållet 1 v. ordf., disp. Ivar Edström, 
slag till lösning. styrelsen be- kottvarorna bhr foremål for under- Jämtlands slakterif., direktör Len-
slöt den 25 okt. 1963 att uppföra ett soknmg. nart Lilliehöök Sean direktör Kurt 
ltöttforskningsinstitut i Kävlinge. SAMARBETE MED Riese Skarabo'rgs siakterifö., pro-
Platsen bestä~des med hänsyn till fesso~ Torsten storgårds och som 
det centrala laget både betr. råva- BL. A. DANMARK . . . 
ran vid landets kanske stössta slak- Samarbetet upptas med Jordbru- sekreterare f1!. hc. Roy Nilsson bå
teri och närheten till andra institu- kets provkök samt t. v. med Tek- da i Köttforskningsinstitutet 
tioner såsom Tekniska högskolan i 
Lund och Slageriernes forskningsin-
stitut i Roskilde. 

Byggnaden stod färdig för inflytt
ning i maj i år. Kostnaderna gick 
löst på 3,5 miljoner kr, inredning 
och apparatur kostar en miljon kr. 
Byggnaden upptar i volym 10.000 
kbm. Arbetet blev väl utfört i min
sta detalj. 

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

' PROFESSOR STORGARDS 
INFORMERAR 

Professor Torsten storgårds jämte 
ett par av hans närmaste medarbe

•tare informerade oss om verksam
heten samt visade omkring i labo
ratorierna med dess förnäma utrust
ning. Byggnaden omfattar en kon
torsdel och en större med labora
torier och övriga utrymmen i två 
våningar. Laboratorieplane omfattar 
dels en biokemisk avdelrting med 
tillhörande laboratorier för analy
tisk kemi samt forskningslabo
ratorier med olika 1lpecialutrymmen, 
dels en mikrobiologisk avdelning 
med utrymme för bakteriologiska ru
tinanalyser, termostatrum samt 
forskningslaboratorier, ymprum m. 
m. Dessutom har utrymme reserve
rats för provsmakning och praktis
ka köttekoologiska försök i de två 
våningarna. 

Kontrollverksamheten omfattar 
kvalitetskontroll av råvaror, charku
terivaror (Smärkeskontroll) och 
andra förädlade produkter, förnö
denhetskontroll samt vattenkontrolL 
Provtagning i fabrilterna utförs av 
Institutets personal. 

Forskningsverksamhetens huvud
fnriktning blir att med utnyttjande 
av moderna fysikaliska, kemis
ka biokemiska och mikrobiologiska 
m~toder studera olika processer i 
kött och köttvaror i anslutning till 
slakt, köttmogning, förädling, pro
cessteknik m. m. med sikte på yt
terligare förbättrad kvalitet och håll
barhet på olika produkter; 

KöTTMöRINGEN EN 
FöRSTA UPPGIFT 

Vad vi nu främst inriktar oss p~ 
är att söka lösa köttmöringen, så at1 
köttet får just den behandling sorr 
det skall ha för att bli av högst: 
kvalitet. Vi gär därvid efter bioke 



Sommarslugebrand 
Ekarp vid Skurup 

' En brandman i färd med alt hugga ned takspillror från det eldhärjade 
sommarstället. 

En sommarstugabrand i Ekarp norr om Skurup ödelade på fre
dagseftermiddagen semesterplanerna för en Malmöfamilj. Den eld
härjade sommarstugan, Roskilde i Ekarp, blev helt nedbränd. Iiur 
elden uppstått kunde kriminalpolisen i Ystad inte omtala på fre

dagen, men sannolild har det börjat i de elektriska ledningarna. 
l 

stenbergets brandkår fick larm vid l Sommargästerna hade arrenderat 

13-tiden och ryckte ut med en fastigheten. 

brandbil. När de kom till platsen ---

' var hela sommarstugan övertänd och 
t brandmännen fick inrikta sig på att 
1 begränsa elden till boningshuset. 
i Fastigheten äges av Rydsgårds 
- Jordbruks AB och var väl försäkrad. 

Skurupspensionärerna l 
på utflykt till slott 

Gitarristen Vilhelm Gu~lavsson underhåller några av pensionärerna, 

fruarna Wahlkvist och Johansson. 

, Pensionärerna i Skurup gjorde på underhållningen svarade dels gitar

fredagen sin sedvanliga somm~rut- risten Vilhelm Gustavsson och dels 

flykt till Svansholms slott. Kallar- Anton Mårtensson och Elsy Persson 

msätare Torsten Nollmer tog emot .. tt 1 di F ··k in 
ett 100-tal glada pensionärer och bjöd som sjong opere ~.e 0 er. ro e 

dem på kaffe i restaurangen. För !rene Persson solosJong. 



Giganlic F 30 demonsireras vid gruslastningen i Dörröd. l förgrunden 
disp. B. Hedlund, Järbo, och fabr. Oder! Weberg, Skurup. 

Ny lastmaskin 
visad i Skurup 

Webergs mekaniska verkstad i ning, planering samt lastning av 
Skurup Imnde på fredagen för för- timmer och massaved. Motorn är en 

Ford 5000 på 64 hk kortslagig diesel. 
sta gången i Skåne presentera den Det utmärkande draget för den 
nya lastmaskinen Gigantic, som till- nya Gigantic F 30 är det låga pri
verkas i Järbo utanför Sandviken. set, 77.000 kr, den helt hydrauliska 
Visningen skedde Lundafrakts transmissionen med momentorovand-
grustag vid Dörröd. !are, fyrhjulsdrift, styraxel som är 

Gigantic F 30 är en fyrhjulsdri- speciellt konstruerad för denna ma
ven lastmaskin med stort använd- skin, den lilla vändradien 5,5 meter. 
ningsområde. Genom sin smidighet Skopan rymmer 1.000 liter och ma
och stora kapacitet är den konkur- skinen har en arbetskapacitet 
renskraftig vid jämförelse med stör- på 3.000 kilo. Tjänstevikten är trots 
re och dyrare maskiner vid gruslast- detta endast 6.100 kilo. Bilen slog ned betongpelare och hamnad~ på taket. 

Mirakel för malmöbor 
vzd bilkrock i Skurup 

Som genom ett under slapp två r==~--=,...-----=~=
ungdomar från Malmö, en yngling 
och en flicka, undan med chock-
skador samt svårare och lättare 
skärsår vid en trafikolycka i Sku- t4R3 r-rr-·r l} 0 
rup plt tisdagseftermiddagen. De- t: f C o(, 
ras bil gick in i en häck, slog ned 
flera betongpålar och hamnade 
på taket halvvägs upp mot en 
vägg. Men ungdomarna kunde 
själv krypa ur bilen och ta sig 
in i ambulansen för vidare be~ 
fordran till Ystads lasarett. Bilen 
blev skrot. 

När en bil lastad med skrot 
skulle svänga åt höger i kors
ningen Östergatan-östra Gräns
gatan blev föraren trots att han 
hade pilen utslagen, omkörd av / 
malmöungdomarnas bil, som tör
nade mot lastbilens främre stänk
skä1·m, f01·tsattc mot ett staket 
slog runt och hamnade på take; 
upp mot en husvägg. Lastbilsfö-
raren girade åt vänster och harn-
ilade i ett potatisland. 



Den helt demolerade Volkswagenbilen hamnade g t änsle över en betongpåle med bakre delen lutad 
mot husväggen. Ur bilen kröp· två näslan helt oskadda ungdomar. Ett mirakel! 

J Rena undret att de lever! l 

'l ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~s~r~~~~o~!~~=~ 
l 

under att de två ungdomar som ning, men tidningen vill ändå på- hundra meter innan samhälilets be
färdades i en Volkswagen genom tala olämpligheten av att -hastighets- byggelse slutar. 
Skurup, och ble vinblandade i en 
trafikolycka i dag lever. Volks-
wagen var efter olyckan en enda 7f 
skrothög och franisätena fram, s,-/ 7) /}/ 
tryckta, taket nedtryckt och mo- /{ L/ 4 
torn intryckt, så att endast några t'/ 
centimeter lämnats över till pas- (tJ 
sagerarna. Ungdomarna, en yngling 
och en flicka från Malmö, und-
kom dock med svårare chockska-
dor och mindre blessyrer. 

Olyckan inträffade kl. 16.40 på Ös
tergatan i Skurup i korsningen med 
östra Gränsgatan. En lastbil var på 
väg österut utmed Östergatan. I god 
tid före korsningen satte lastbils
föraren på sina blinkers för sväng
ning till höger. Detta har inte obser
verats av Volkswagenföraren som 
tänkte köra om lastbilen, lagom när 
denria skulde svänga. Personbilen 
tuschade emot lastbilen, som svängde 
rakt ut till vänster och hamade på 
en potatisåker, medan personbilen, 
körde i ett staket med betongpålar, 
slog runt och hamnade halvvägs upp 
på en husvägg. Ur bilen kröp de två 
ungdomarna. Ambulans tillkallades 
från Y stad som förde de skadade till 
lasarettet. Orsaken till olyckan får 
tillskrivas Volkswagenföraren, som 

1/ 



312·sökande till gymnasiet 
240 av dessa har tagits in 

Till gymnasiet vid österportskolan 
i Ystad har 312 sökande anmält sig 
till de 266 disponibla platserna Av 
dessa har 240 besatts vid intagningen 
i vår med elever som har något över 
tre poäng, dvs över BA i medel
betyg. På grund av kvoteringen lig
ger poängen litet olika för siffer
och bokstavsbetyg. Som reserver till 
hösten kan elever med 3,15 poäng 
på sifferbetyg och 3 poäng på bok
stavsbetyg betrakta sig säkra , på in
tagning, möjligen kan även några 
därunder komma i fråga 

Från österportsskolan 

Granhäll. Aina Hultgren, Agneta Hå
kansson, .Agneta Jönsson, Ann-Chris
tine Jönsson, Gun Jönsson, Karin 
Lundqvist, Marianne Plato, Gabriella 
Rundblom, Kerstin Wellbo. 

Från Simrishamns rsk 

Bjarne Axelsson, Ingmar Bergqvist, 
Jan-Evert Fritzon, Alf Gustafsson, 
Keijo Hatakka, Hans Hedberg, Tor 
Holmgren, Bo Holmqvist, Lars-Ola 
Jeppson, Kjell-Åke Jönsson, Lars
Olof Lund, Leif Mårtensson, Bo Nils
son, Åke Nilsson, Leif-Jonny Nord. 
Carl-Axel Olsson, Claes-Göran Ols
son, Jan Paradis, Bo-Inge Persson, 4:4: Erik Danielsson, Per Enocks- Tommy Ralmark. Roland Svensson, son, Lars Heinrich. Thomas Kolbe, Helen Andersson, Ingrid Andersson, Krister Larsson, Bengt Linden, Inger Assarsson, Elna-Marie Barup, .Bengt-Åke Nilsson, Sven Törnberg, Agneta Björnsson, Jette Boberg, Kari Eva Andersson, Katrina Granlund, Ekberg:. Yvonne Eldh, Helen Grytzell, Britt-Marie Havander, Margareta Hö- Ann-Christin Hansson, Gun Henriksgasten, Ingrid Johansson, Ingrid son, Siv Johansson, tnla Johansson, Rönnbom, Annika Therkelssori. Lisbeth Jönsson. Britt-Inger Klang, 3:3 a: Uno Bonthron, Nils-Olof Ca- Maria Lilncing, Kerstin Larsson, Gulli purso,_ Thord Lundberg, Lars Malm- Lövgren;· Anita Malm, LHian Mårgren, Jan· Malmström, Bo-Göran teruison, Lisbeth Mårtensson, BirgitNilsson, Lars'-Göran Nilsson; Ronnie 'ta Nilsson · ChriSuna ·ohlsson Görel Palniqvist_. Jan Persson, Jimmy Pers- Olssön, inrgitta Persson: 'Anette sqn, Carl-Gustaf Rasmusson. Bertgt Qvandt, Elisabeth Sarlöv, Ann-Kris

Sagnert, Gert Svensson, Ingrid An- tin Stiegler, Ingrid Svensson, Anne dersson, Margaretha Andersson, Mar- Thelander, Birgitta Wiberg, Kristina garetha Fridlundh, Anita Hansson, Akesson. 
Irene Jönsson, Maj-Gull Nilsson, 
Ulla-Britt Svensson, Ingrid Wil
helmsson. 

3:3 b: Ingemar Andersson, Jan An
dersson, Bo-Torsten Baldetorp, Nils
Erik Jönsson, Lennart Nilsson, Sven
Erik Olsson, Bo-Anders Paradis, Jer
ry Persson, Johnny Svensson, Rolf 
Svensson, Anders Akesson, Bodil An-

l dersson. Aina Hallström, Ann-Chrla
tin Hansson, Kerstin Isacsson, Gu
nilla Jönsson, Eva Nilsson, Inga-Maj 
Nilsson, Ingrid Nilsson, Anita Pers
son, Ann-Margreth Persson, Ingegerd 
Persson, Eva Svensson, Iva Wallin. 

l 3:3 c: Bertil Andersson, Knut An
dersson, Leif Andersson, Torsten Er
landsson, Göran Göransson, Ole Mad
sen, Ingemar Månsson, Bengt Nils
son, Jan Tornberg, Boris Wallin, Eli
sabeth Andersson, Gerd Johansson. 
Lisbeth Kroon, .Solveig Larsson, He-

l len Lasson, Karin Lasson, Ing-Eritt 
Lindberg, Ann-Christin Nilsson. 

3:3d: Bengt Frostmo, Tom-Göran 
Gustafsson, Göran Holmberg, Per
Åke Jönsson, Mikael Karlsson, Ro
bert Kempe, Stefan Löwkvist, Jan 
Ohlsson, Eiler Persson, Sten-Birger 
Persson, Christer Wulff, Anders As
grim, Eva Bergquist, Gabriella Ber-

l tilsson, Kerstin Ekstedt, Elisabeth 

Från Tomeliila srsk 

Per-Erik Anderlund, Henrik Eke
lin, Thomas l'borkelsson, Ulla-Britt 
Nilsson, Ingrid öhberg-Roth, Nils
Göran Göransson, Nils-Ake Görans
son, Daniel Hasselmyr, Bengt Nils
son, Tore Svensson, Håkan Thuves
·son, Ingrid Håkansson, Britten Måns
son, Gertrud Månsson, Gunda Pers
son, Marie-Louise Therup, Jan-Erik 
Andersson, Irene Mårtensson, Barbro 
Olsson, Ingrid Olsson, Ann-Helen 
Stensson, Eva Svensson. Stellan 
Hansson, Arnold Lundström, Sixten 
Nilsson, Sten-Ake Persson, Kerstin 
Eriksson, Asa Svensson, Eva Thoren. 

Från Skurups grundskola 
Steen Jarl, Mats Johansson, 

Finn Kajson, Lennart Lind-
gren, Olaes Mårtensson, Jerker 
Stenbäok, Anita Andersson, Ann
Charlotte Christensson, Ann
Chrlatin Gottfries, Gertrud Hansson,, 
Ann-Margret Johansson, Inga-Lena 
Knutsson, Maria Knutsson, Ingrid 
Persson, Lotta Sernert, Bertil Anders-, 
son. Curt-Inge Andersson, Gert An
dersson, Bo Fredriksson, Lars-Olof 
Olsson, Anna~Stina Hultgren, Inger 

Tiotusenlapp 
sö,ker ägare 

STOCKHOLM (T) 
En kvinna som lämnade ifrån rdg 

tiotusen kronor i tron att det var 
en tusenlapp söks av polisen på 
Östermalm. 

Kvinnan kom in i östermalms 
saluhall och handlade specerivaror 
för ca 40 kr. När hon skulle betala 
ville hon lämna en tusenlapp. Det 
gick bra, sade biträdet och lämnade 
växel på tusen kr. 

När kassan simlie räknas ·igenom 
upptäckte man att tusenlappen var 
en sedel på 10 000 kr. När damen 
inte kom tillbaka för att · hämta 
pengarna lämnade affärsinnehavaren 
pengarna till östermalmspolisen. Där 
väntar man nu på att ägaren till 
9 960 kr skall låta höra av sig. 

Malmberg, Ann-Britt Persson, Kers
tin Petersen-Brodda. Margaretha 
Rahm, Anders Lindskog, Tommy 
Ljunggren, Benny Lönnborn, Sven 
Månsson, Barbro Andreasson, Berit 
Lldberg, Margareta ·Malmberg, Per
Olof Drottler: 

Från (Brösarp) Degeberga 
Elisabeth Bengtsson, Ann-ChristiD 

Wendt. 

Från Maria Muntheskolan 
Torgärd Ekström, Gertrud Nlli!II!IOn, 

Monica Strand, Anna-Lena Grahm, 
Bodil Jönsson, Eiralill Karlsson. Eva 
Mako, Lena Månsson, Britt-Marie 
Nilsson, Birgitta Mårtensson, Carin 
Sandberg, Eva Svensson. 

övriga 

Eskil Andersson, Roland Assarllon, 
Per Dahlström, Kai Edelborg, Lars 
Jönsson, Tore Jönsson, Torkel Nils• 
son, Tomas Persson, Lars-Erik Ros
dahl, Siv-Inger Nilsson. 

l SPECIALBlJTIKEN 
FINNER NI ALLTID 

FÄRSK FISK - VILT 
RöKT FISK m. m. 
AB P. LUSTIG 

FISK & VILT 
Hamngatan 9, tel. 100 57, 105 87 

St, Östergatan 10, tel. 106 87 
St. Narr~aton 17, tel. 1 09 84 



50-års jubileum • 
l Skurilp 

De tolv jubilarerna med fil kand Edgard och rektor Knu.fson i för
grunden. 

12 elever ur den kurs på Skurups gemensam middag på Svaneholms 

folkhögskola och lantmannaskola'som slott. 
De tolv eleverna var: Harald Hans

slutade 1917 var på tisdagen samla- son, Arrie, Curt Olsson, Borrby, Uno 
de till en jubileumsfest på skolor- Nilsson, Liatorp (tidigare Rydsgård), 
na. Hedersgäst vid festen var deras Peter Nilsson, Svenstorp, Otto Ols
dåvarande lärare fil. kand. Egard son, Ystad, Lauritz Forsberg, Vins
från Skurup och lantbruksskolans torp, Gösta Göransson, Snårestad, 
nuvarande rektor Gunnar Knutsson. Hans Hansson, Mossby·, Artur Nils-

Jubileet började med att man be- son, Bjeresjö, Arvid Andersson, Sku
såg de båda skolorna och fick tala l rup, Algot Jeppsson, St. Slågarp och 
med lärarstaben, varefter man intog Algot Muller, !sie. 

?3 
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VIDGAD KÖTTFORSKNING 

På bilden ovan ses det nya insti- Det var i oktober 1963 som Slak
tutet med laboratorieflygeln i två teriförbundets styrelse fattade be
plan närmast. Där finner man slut om institutet. I april i fjol star
forskningslaboratorier i övre planet tades bygget som fortskridit plan
och försökshall jämte tekniska ut- enligt. Kostnaderna för byggnaden 
rymmen i källarplanet. Bilden tiU uppgår till ca 3,5 mkr vartill kom-

tion, omtalar institutschefen pro
fessor Torsten Storgärds. 

slakteriförbundet fick ny ordfö
raJ1de och ny vice ordförande vid 
stämman på vilken rapporterades 
att . regionarbetet pågår planenligt. 

vänster är från mätrummet med mer inredning och apparatur. In- Presentation av institutet samt 
en laboratorieassistent vid en skri- stitutet~ verksamhet är inriktad på referat från slakteriförbundets 

vande spektrofotometer. kontroll, forskning och dokumenta- stämma på sid 7-8. 
- Gratulerar till det nya in

stitutet! 

~U.llUJ.l!J.J.!l_IIIUUWJ_IltiiU.LIIll.U..lu.o..LU.._._...._ • ...,~,--------~------~~~~~uuuoertttllll iiiii!IIIUIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllltlllllltlllllllllllllltlllllllltlllllllllllllllllltiiiii!IIIIIIUUIUIJUJJJ.IllJJ.U.U1uUu"•UU'"I'I 

............................................................................................................................... 

KLART FÖR 
slakteriorganisationens köttforskningsinsti

tut i Kävlinge står nu färdigt att påbörja sitt 
betydelsefulla utvecklingsarbete, och i · sam
band med slakteriförbundets årsstämma, som 
hölls i Ramlösa i förra veckan, kunde den för
nämliga anläggningen visas upp för ett stort 
antal framträdande föreningsmän m fl. 

:IIIIIIIIIIIII_!!IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 
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Län~styrelsen drog In krogen 
könkurs l O bönder · gick när 

• 
l 

Det måste anses naturligt om man reagerar för det äro

rika namnet Tre Kronor på ett relativt modernt bygge ute 

på skånska landsbygden. Man kör förbi en gång, två 

g~nger, men den tredje stannar man och frågar. Läget: ett 

par Kilometer söder om Skurup. Tre Kronor? En gammal 

krog, som länsstyielsen slog igen 1910 sedan ett tiotal 

skånska bönder fått gå ifrån gård och djur efter kortare 

eller längre sejourer på detta förlustelseställe. Sena tiders 

barn har ingen aning om hur glada gossar spräckte den 

niörka tystnaden över trevägskorset och på vingliga ben 

drog bortåt Pilsnerbacken, där den moderna lantbrukaren 

idag plöjer upp så mycket glas. 

Kulturhistoria? Knappast. Tre 
Kronors korta levnadshistoria är 
föga värd plats där och aJtt namnet 
finns kvar pa fastigheten och i 
generalstabens kartor fåa- hänföras 
till den oförståeliga pieteten. 

I dag bor familjen Persson med 
döttrarna, Britt-M~crie och Anneli 
som inte känner till Tre Kronors 
foma öde. Det gör nabon, lantbru
kare Harald Hansson, vars far kom 
till det s k häradsskrivarbostället 
1896. 

- Man varnade faa- för det där 
syndiga stället, berättar han. Men 
min far, Sven, var en. stöddig bit 
och det dröjde inte län.ge förrän 
krögaren kom över och bad honom 
om hjälp med besvärliga gäster. 
Far söp gubbarna under bordet, se
dan slängdes de ut på backen. En 
del föll i "kanalen" (en utomor
dentlig skönskrivning ~å den smut-
siga Dybecksån). \ 

- Krögaren var förresten en 
smart herre - han lät installera 
telefoner och sådana var ytterst 
exklusiva. Det gav bönderna en 
fin anledning att göra ett besök. 

Ingen vet hur namnet kommit 
upp. Tre Kronor? Man söker an
ledning i läget: ett trevägskors vid 
en tresockengräns. 

För 13 år' sedan övertog Kloster

bryggeriet i Y stad den kufiska rät

ten att brygga öl och därmed för

svann sista resten av Tre Kronors 

sorglig~ öde. Efter en eldsvåda res

taurerades fastigheten till en mo

dern bostad. 

Britt-Marie och Anneli Persson känner inte t ill mycket om den gamla 

byggnaden: Nu bor de till..mmmans m ed sina föräldrar i den gamla. 
krogen vid landsvägen. 

Tre Kronor .började som bryggeri 
och så länge man höll sig till ölet 
var det ingen större oro där borta. 
Men så fick man först vin- sedan 
spriträttigheter och när konjaken 
gjord e en tre da föll fjällen från 
länsstyrelsens spanande ögon. se
dan 10 bönder gjort rejäla konkur
ser blev det stopp. Det är länge sedan "glada. gossar" st-yrde siruL steg från och till den gamla. krogen. 

S7Js 



Midsommaren. i Skåne 
Rekordhelg väntas 

I . dag midsommarafton 

söker sig 100.000-tals 

sommarrusiga svenskar 

ut till stugor och cam

pingplatser. Egendigen 

är det väl ingen som 

riktigt vet hur många 

som under helgen skall 

skifta vistelseort. Poli

sen är emellertid redan 

nu övertygade om att 

det skall bli en rekord

helg. Man har satt till 

alla klutar för att få så 

effektiv bevakning som 

möjligt . . 

D Skånska sydkus

tens campingplatser har 

redan förberett sig på 

invasion. Man är över

tygad om att helgen in

nebär att c:a 100.000 

ungdomar söker sig dit. 

D SkD har på sista 

sidan gjort en samman

ställning ö~er vad det 

bjudes på midsommar

·dans i Skåne. 

- sista sidan -



,__ 

( Past president Nils Lindgren, t v, och hans efterträdare Ebbe Alwen. 

Presidentskifte i Skurup 
Som ny president i Skurups Ro- Svaneholms slott, där kapten Al

taryklubb har installerats kapten wen tackade Lindgren för hans in
Ebbe Alwen. Han efterträder advo- satser och Lindgren i sin tur tac
kat Nils Lindgren som varit den kade klubbkamraterna för gott 
nybildade klubbens president sedan samarbete. Till vice president ut
starten för två år sedan. sågs källarmästare Torsten Voll-

Den nye presidenten övertog mer, sekreterare kommunalkamrer 
klubban vid en sammankomst på Erling Sigridsson, vice sekreterare 

.rektor Gunnar Knutsson, vecko
brevskrivare Magnus Williamson, 
klubbmästare Bertil Vallmer och 

l skattmästare ..Sixten Lundgren. 
Före sam ankomsten på Svane

Ny president 
Skurups rotary 

• 
l 

holm hade klubbmedlemmarna 
gjort ett besök på Skurups nyöpp
nade läkarstation, där provinsial
läkare Per-Erik Ringberg visade 
omkring. 

Advokat Nils Lindgren, Skurup och kaplen Ebbe Alwen, Dybeck 

Skurups Rotary bytte :på sitt se- 1 presidentsymbolen till kapten E b b e 
llaste klubbmöte för första gångell A l w e n, Dybäck, vid festligheter 

' president sedan klubben bildades för på Svaneholms slott. 
två är sedan. Advokat S t e n Tidigare- på kvällen hade klubben 
L i n d g r e n, som varit klubbens gjort en rundvandring på Skurups 
ordförande sedan dess tillkomst, nya läkarstation med doktor Per• l överlämnade ordförandeklubban och Erik Ringberg som ciceron. 



. . k Rotary i Skurup pci må.ndagskvä!!en. Det är NY PRESIDENT fic b .. k t h d bilden som övertog klubban av kapten Ebb_e Al~en, Dy ac ' u scivdelningens förste president. De_n advokat Ntl.s_ Ltndgren, Sku;e: av å.ende för ett gott arbete. Samttnyvalde p:estdenten ta.cka.de . h ~estå.r nu av följande: v pres Torsdigt konstttuerade sty~else~. st· ;c sekr Gunnar Knutsson, veckoten Vo!!mer, sekr Erhng tg rt ..S~f\:mäst Bertil Vollmer, skattmäst brevsekr Magnus Wtl!tamsson, u N '!s L'ndgren Sixten Lundgren och Pa.st pres t t · 

Frun med i församlingen 
' MAN PRICKAS 

skolstyrelseordföranden i Skurups köping riskerar. att prickas av kommunalfullmäktige därför att hans hustru sitter i församlingen. Det kan bli följden av länsstyrelsens i Malmöhus beslut att upphäva ansvarsfriheten för skolstyrelsen. Detta eftersom ordföranden själv deltog i beslutet och anses jävig. Ansvarsfriheten gällde år 1965. Sedan dess har också hustrun val,.ts jn i fullmäktige och det gör att oppositionen i köpingen nu får majoritet om hustrun också betraktas som jävig. 
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Skurupsstyrelse ej ansvarsfri 
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Den segslitna skoltvisten i Skurup är inga

lunda slut i och med att fulbnäktige beslöt 

att bevilja skolstyrelsen ansvarsfrihet. 

Igår upphävdes den av länsstyrelsen. Be· 

slutet revs upp sedan man konstaterat att 

det var i strhi med komntunallagarna att 

skolstyrelsens ordförande Gunnar Hans

son deltog i heslutet om ansvarsfrihet för 

skolstyrelsens förvaltning. 

o striden är alltså ingalunda avslutad -

snarare kulminerade den när länsstyrel

sens heslut fattats. Nu ltat• Skurups kom

munalfullmäktige att ;återigen ta ställning 

till det invecklade ärendet. Och fatta ett 

nytt heslut i enlighet med konrnumal

lagarna. 
- SISTA SID.AN -
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Skurups skolstyrelse 
EJ ANSV ARSFRI 

-Av ROLF JOHNSON -
Länsstyrelsen i Malmöhus län har 

upphävt Skurups kommunalfull
mäktiges beslut att bevilja skol
styrelsen i köpingen ansvarsfrihet 
för år 1965. Anledningen till detta 
är att två socialdemokrater, Kjell 
Jönsson och Per Sjödin, anförde 
besvär till länsstyrelsen över att 
fullmäktige sommaren 1966 bevil
jade- ansvarsfrihet för kommunens 
samtliga förvaltningar. En annan 
socialdemokrat, · Edvin Ahrling, yr
kade vid detta sammanträde på att 
skolstyrelsen skulle undantas från 
ansvarsfriheten någonting som dock 
inte majoriteten av fullmäktige vil
le vara med på. Sjödin och Jöns
son överklagade och nu har läns
styrelsen upphävt fullmäktiges be
slut att bevilja ansvarsfrihet för 
skolstyrelsen. Anledningen till det
ta, säger länsstyrelsen, är att skol
styrelsens ordförande, Gunnar 
Hansson, enligt kommunallagen in
te har rätt att delta i beslutet. 
Hela historien började för mer än 

l 1/2 år sedan. Förre skolchefen på 
Skurups grundskola polisanmälde 
skolstyrelsens OJodlförande för att den
ne "ändrat i ett protokoll efter dess 
justering". Åklagaren ansåg dock in
te att anmälan var någonting att ta 

upp. Skolchefen JO-anmälde då herr folkpartiets ordförande Torsten Voll
Ransson och för någon månad sedan mer hade på eilt offentligt möte sagt 
kom JO:s yttrande. Han ansåg att sin mening och sociaJ.d~okraterna. 
såväl skolstyrelsens ordförande som Centerpavti~ vann med klar marginal 
skolchefen gjort fel. ' valet och den borgerliga majoriteten 

På sommaren 1966 skulle fullmäk- i fullmäktige bestod, med den enda 
tige ta ställning till ansvarsfrihet för skillnaden att det blev en centerpar
de kommunala förvaltningarna i Sku- tist mer i föreamiingen och en hö
rup. Diskussionerna gick heta på german mindre. 
sammanträdet. Från socialdemokra- Under den gångna vintern har full
tiskt håll, det återstod då inte mer mäktige vid flera tillfällen fått de
än några månader fram till kommu- hattera ansvarsfriheten., när länssty
nalvale.t, yrkade man på att skolsty- relsen begärt yttrande över besvärs
reisen skulle undantas från ansvars- skrivelserna, Fu1Jmäktige har dock 
friheten i avvaktan på JO-utredning- inte ändrat sin ståndpunkt. 
en. Herr Edvin Ahrling tog upp det När nu länsstyrelsen äntligen ta
som sitt eget yrkande. Fullmäktiges git ställning kommer Skurups kö
ordförande var vid denna tid social- pings åtgärd, att bli den, att full
demokraten Börje Linden. Han klub- mäktige vid kommande sammanträ
hade slutligen för ansvarsfrihet för de får ta upp frågan om ansvarsfri
samtliga förvaltningar och glömde het för skolstyrelsen igen. Herr Gun
bort herr Ahrlings yrkande, som in- nar Hansson kommer då inte att 
te ens finns med i protokollet f!'ån få delta i beslJutet oclh frågan är om 
samman,trädet. hans fru, som sedan årsskiftet sitter 

Valet ansågs från socialdemokra- med i fullmäktige för centerpartiet, 
tiskt håll bara kunna gå i en rikt- får göra det. Förmodligen kan inte 
ning. De borgerliga hade en majori- heller hon delta i beslutet och då 
tet på en röst i fullmäktige, någon- vänder majoriteten i församlingen till 
ting som nu skulle vändas till social- 12-11 i socialdemokratisk favör. Siru
demokratisk favör. Valdagen kom ef- rupsborna har således ett spännande 
ter att de borgerliga vägrat ställa sammanträde att se fram emot nå
upp i en valdebatt mot sossarna och gon gång under sensommaren. 
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