


• Fredagen den I deeember 1967 

Mejeributiken 
stängdes· igår 

i Skurup 
för alltid 

Fr. v. Helga Sjöberg, Eva · Molin och Ruth Mårten~son, ~om skött mejeri
butiken i Skurup i många, många år. 

t:;J.' . 

Under gårdagen anlände åtskilliga 
blomsterkvastar till de tre expedi
terna som har varit mycket omtyck
ta av kunderna, som nu tackar dem 
genom en mängd avskedsblomster. 
Undereftermiddagens lopp l{rympte 
lagerna på hyllorna av ost, smör och 
andra produkter samtidigt som 
blomsterkvastarnas antal ökade. 
Skurupsborna skulle lätt kunnat tro 
att affären omändrats till blomster
affär. Så är dock inte fallet. 

l be stora glasrutorna kommer för
l modligen snart att ersättas med per
manenta väggar, ty lokalerna kom

l mer att användas till andra ändamål 
i mejerirörelsen. 

Fr.o.m. i dag fredag är således 
affären stängd för allmänheten. Det 
är endast mjölkleverantörerna till 
butiken som kan köpa mejeripro
dukter där. Detta kommer i huvud
sak ske genom rekvisitioner, men 
som tidigare nämnts även genom di-
l rekt exploatering mellan kl. 9 och 10 
~vardagar. --------------------

Mejeributiken vid Södergatan i 
Skurup, som i ungefär ett halvt 
sekel givit skurupstraktens be
folkning en utmärkt service med 
tillhandahållandet av fina färska 
mejeriproöukter, stängdes för all
tid kl. 18 på torsdagkvällen. 
Butiken i Skurup är den sista som 

AB Skånemejerier lägger ned. Fö
retaget anser nämligen att det inte 
längre är lönande med butik för en
bart mejeriproduikter. De tycker det 
är bättre att livsmedelsbutikerna tar 
hand om även den försäljningen. 

Av de tre damer som skött affä
ren permitteras fru Eva Molin som 
varit affären trogen i 9 år, samt 
fru Ruth Mårtensson som arbetat i 
affären i jämnt 20 år. Fru Helga 
Sjöberg har också varit anställd i 
butiken i jämnt två deccenier. Hon 
kommer dock att fortsätta sin tjänst 
vid Skånemejerier AB i Skurup. 

En viss försäljning av mejeripro
dukter kommer nämligen fortfaran
de att ske från mejeriet i Skurup. 
De ca 550 mjölkleverantörerna kom
mer i fortsättningen att få rekvirera 
mejeriprodukter från mejeriet. Dess
utom kommer leverantörerna att 
lmnna köpa produkter vid mejeriet 
för avhämtning mellan lkl. 9 och 10 

l alla vardagar. 

< Under de femtio år som butiken 
funnits till har den vid flera till
fällen ändrat karaktär och utseende. ! 
Från början var den inrymd i käl
larplanet för att sedan flyttas upp 
i den nuvarande lokalen som restau
rerats och moderniserats flera gång-



Med Rydsgård och Vemmenhög 
får Skurup 10.687 • o Innevanare 

Det nya Skurup kommer att få en folkmängd av 10.687 och kom

munens areal blir 19.389 hektar, enligt en utredning som nu föreligger 

frän kommunförbundets expert Lars Agren när det gäller förslag om 

sammanläggning av Skmups köping, Rydsgårds och Vemmenhögs 

kommuner. Lars Agren föreslår att kommunalfullmäktige beslutar om 

en sammanläggning den första januari 1969 och att beslutanderätten 

intill sammanläggningen i den vidgade köpingen skall utövas av sam

manläggningsdelegerade uppgående till sammanlagt 40. 

Delegerade skall fördelas så att nings- och 11äringsutveckling bör I Skurup har nettokostnaderna i läggningen skall genomföras 1969· 

Skurup få r 17 och 8 suppleanter, därför en sammanläggning av bloc- stort sett knnnat hållas inom ramen eller uppskjutas till en senare tid

Rydsgårds landskommun 12 plus 12 kets kommuner ske snarast. för tillväxten av skatteunderlaget. punkt. Det torde då få anses högst 

suppleanter och Vemmenhögs lands- För att erhålla en bättre ekono- Utredningen säger vidare: tveksamt om någon av de nuvarande· 

kommun 11 plus 11 suppleanter. misk planering inom blockets kom- Samarbetet mellan blockets kom- kommnnerna har något att vinna på 

I den utredning som gjorts konsta- mnner samt Ullderlag för överlägg- mnner har varit och är gott. Den längre sikt genom ett uppskov. Ingen 

teras att folkmängden minskat succe- ningarna om kommunsammanlägg- gemensamma samarbetsnämnden har av de nuvarande kommnnerna kan 

sivt under åren 1950 fram till 1966 ning har ekonomiska femårsplaner tagit initiativet till utredningar och påräkna att nå ett bättre resultat för 

men att minskningen dock avtagit. upprättats för de enskilda kommu- åtgärder, vilka avses dels underlätta det egna området nnder de nänna• 

Eftersom jordbruket spelar en stor nerna. själva sammanläggningen, dels med- åren än vq,d den blivande större· 

~l i blocket kan det dock befaras Av dessa framgår att nettokostna- verka till utveckling a-v den kom. kommnnen kan åstadkomma. En: 

.. . derna i Rydsgård och Vemmenhög munala verksamheten inom blocket. sammanläggning bör däremot ge för-

att folkmangden kommer att mmska nnder de senaste fem åren ökat Den fråga kommunerna har att taga utsättningar för ett bättre utnytt

ytterligare. Med hänsyn till befolk- snabbare än tillväxten av skattekraft. ställning till är huruvida samman- jande av de kommunala resurserna. 

HEMSAMARITK URs IGANG I SKURUP. Vid yrkessko tan i ·sku ru p har 

under den gangna veckan startats en kurs för blivande hemsamariter 

som efter avslutad utbildning ska hjiilpa till att minska bristen på var d~ 
personat i ma.tmölänet. I kursen deUar ett dussin do.mer, vilka utgör 

tredje kullen hemsamariter som utbiLdas vid Skurups yrkessko La. 

,/., /l; /j ,..- /J 
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Skivarps gamla och unga 
stöper ljus tillsammans 

Fr. v. Ernst Holmström, 80, Anne-Lis Andersson, 11, Ernfrid Göransson, 
69, och Elsa-Maria Andersson, 11, hjälps ål att stöpa ljus i formar be
slående av sirapsburkar, mjölkkarlonger, glasskålar, tvättmedelsplast
burkar och många andra provisoriska men ändå fullt ändamålsenliga 

formar. 

Där rådde det minsann inga ge- den smälta stearinen hälldes. 
nerationsm()tsättningar. Skolbarn i Som formar användes också tvätt
~lZ-ärsäldern och pensionärer i pulvret Flink 4-kartonger, Coop-

Salt-pappförpackningar, glasskålar 
611-HO-ärsäldern trivdes alldeles ut- och många andra mer eller mindre f 
märkt tillsammans när medlemmar vanliga i marknaden. förekommande 
i Skivarps 4 H och Sklvarps pen- förpackningar med rund, oval, rek
sionärsförening på fredagseftermid- tangulär eller fyrkantig form. 
dagen hjälptes åt att stöpa ljus Det skulle snart visa sig att resul- · 
sockerfabrikens kampanjehem tatet blev utmärkt med många fina 
Skivarp. ljus med originella former. 
Ljusstöpningen leddes av fru Edit Den trivsamma ljusstöpningsträffen 

Olsson, ölöv, Skurup, sotn har myc- som präglades av en familjär stäm
ket gedigna erfarenheter i den kon- ning mellan de gamla och unga fick 
sten. tydligen mersmak, ty innan man 

4 H-barnen och pensionärerna ha- skiljdes åt efter tre timmars ljus
de fickorna fulla med ljusstumpar stöpn ing kom man överens om att 
och vekar och tomma mjölkkartonger detta inte s ulle bli sista gången som 
och runda sirapsförpackningar i plast l Skivarps 4 H och Skivarps penslo
och många andra föremål som seder- närsförening slog sina påsar ihop för 
mera användes som formar i vilka hobbyarbeten. 

MOR och HARl~ -

Fru VALL! BENGTSSON, Skurup, med sonen PATRIK 1 år. 
(Foto: Sernert, Skurup) 

MOR .och BARN 

Fru GUNHILD JONSSON, Gärdslöv, med dottern KRISTINA 15 
·månader. (Foto: Sernerl, Skurup) 



.. 

Ung och gammal trådde juldansen pd stortorget, ett bra sätt att 

htilla värmen uppe denna kyliga decemberdag. 

Blåsigt julskyltningsväder 
men ändå god uppslutning 

Regnvädret gjorde några tirornars höjdpunkt kom naturligtvis tomtar

uppehåll men det blåste kallt och nas besök med gottutdelning till alla 
barn. Det hela avslutades med att 

snålt genom Skurups gator på sön- sagostundsorkestern marscherade ·ge-

dagskvällen. Trots det var ganska nom köpingens gator för att sprida 

mycket folk i rörelse men så hand- sitt musikaliska vätljud till dem som 

lade det ju också om årets skylt- avskräckts av vädret och inte vågat 

söndag. Det fanns också åtskiHigt att sig ut. 

beskåda och skurupsköpmännen hade Ett annat uppskattat underhåll

verkligen lagt ner ett omfattande ar- ningsmoment denna dag var gratis

bete för att få sina skyltfönster så bio, som barnen bjöds på av Lions 

tilltalande som möjligt. Många fina club. "Lejonen" var för övrigt verk

julklappsförslag presenterades och Jigt aktiva och passade även på att 

önskelistorna från de minsta bör väl dryga ut sin kassa genom ett lotteri. 

vara klara efter söndagens förevis- På detta område hade de dock hård 

ningar. konkurrens då även Skurups lotta-

En talrik publik hade samlats på kår, Skurups AlF och Länkarna tres

stortorget, då sagostundernas orkes- tade söndagslanörernas börsar och 

ter inledde den mera officiella delen plånböcker. Julens givmildhet oyh 

av skyltsöndagens arrangemang. Des- köplust tycks dock redan ha gripit 

sa hade anordnats av köpmännen i skurupsborna, ty från samtliga för

Skurup och för dem som så ville säljare rapporterades god åtgång på 

bjöds det även tillfälle att ta en lotterna. 
ervängoro runt granen - något som Det var al!ltså en skyltsöndag i 

nog också kunde behövas för att traditionell stil och det enda som 

hålla värmen uppe. Underlaget, be- störde helhetsbilden var väl det kal

stående av lera och vattenpussar, var la vädret. Annars återfanns det mes

väl inte så tilltalande men de dans- ta som av hävd brukar höra till 

lystna kunde trösta sig med att det skyltsöndagen: högtalarmusik, lotte

troligen är sista året de behöver rier, juldans och trevliga skyltföns

smutsa ner fotbeklädnaderna vid jul-, ter. En nyhet observerades dock -

dansen. affärerna hade getts tirriständ att hål-

Som alltid var dansen runt granen la öppet men det var förstås inte så 

ett uppskattat inslag i julskyltnings-j värst många köpmän so ro utnyttjade 

programmet och som en speciell denna möjlighet. 

Börringe kyrka, som på sistone fått 
motta flera konstverk och andra 
prydnader, berikades ytterligare på 
söndagen. Då överlämnade nämligen 
fru Kate Cullberg från Lerum en 
vacker tavla målad av framlidna 
konstnärinnan Eva Bagge (1871-
1964). Tavlan är målad efter ett ori-
gina! som finns i Vatikanen orh som 

ror på att Eva Bagge ofta vistades 
hos sin systerdotter Henriette, gift 
med prosten Edvard Wessberg, som 
tjänstgjorde i Börringe. 1905-1936. 

På bilden ses donatorn Kate Cull
berg framför tavlan. 

A v allt att döma kommer döds-

gjorts av den ita!iensl.2 1400-tals- straffet för ekonomiska brott att 

konstnären Melozzo · da ForL Moti- avskaffas i Sovjetunionen. 

vet .är muciserande änglar och v~r- Högsta domstolens president 

ket ar egentirgen en del av ett stor-~ meddelade på lördagen att de juri

re arbete. diska myndigheterna överväger att 

Donatorn är kusindotter till Eva slopa detta straff som infördes i bör

Bagge och hon har skänkt konstver-1 jan av 19150-talet för vissa ekonomis

ket för att hedra minnet av den ka brott, som grov valutaspekula

bortgångna konstnärinnan. Att just ' tion , svarta börshan del, förskingring 

Börringe kyrka fått motta tav~a n be- och mvtor. 



Greve Corfitz Beck-Friis, Börringe, tillsammans med donatorn fru Kate 
Cullberg, Lerum. I bakgrunden den skänkta tavlan. 

ARBETET låter alltid TS vidimera Udmngoupplagorna, som kan kontrolleras till sista exemvlaret. Ni vet alltid hur manga hushåll Ni når när Ni utnyttj ar ARBETETS annonsspalter. 

Förnämlig konstgåva 
till Börringe kyrka 
Gustavs kyrka i Börringe fick vid söndagens högmässa en förnämlig reproduktion av fru Kate Cullberg, Lerum, målad av framlidna konstnärinnan Eva Bagge. Originalet, som 

finns i Vatikanen i Rom, är målat av Italiens stora 1400-talsmålare da ForIi Melozzo. Konstnärinnan Eva Bagge som avled år 1964, testamenterade 

Ungdomar på träff 
i Alstad 

över hundra ungdomar deltog i 
ungdomsnämndens ungdomsträff 

fritidsgård . &!dan Göran 
Karlssons duo underhållit med mu
sik hälsade nämndsordföranden, fru 
Gunborg Pettersson, välkommen var
efter en film visades. Ungdomskon
sulent Lennart Roos svarade däref
ter för en intresseundersökning och 
sedan vidtog servering av coca-cola och kakor. Som final på kvällen pre
miärspelade en popig blåsorkester från Trelleborg, "Tio corps de la blås". 

Ungdomarnas intresse visade sig vara överväldigande stort och önskemål om en hel del aktiviteter framkom. som ungdomsnämnden med 
hjälp av föreningslivet och skolorna 

l 
nu skall försöka genomföra. 

Den tidigare barnavårdsnämnden i Alstad hade särskih inbjudits och 

l 
ocks 't mö tt upp fÖr alt ~ned verka tii_J att ungdomarna 1 omradet ska]] fa en så trevlig fritid som möjligt. 

tavlan till kusindottern fru Kate Cullberg, Hon vill på detta sätt hedra minnet av konstnärinnan, som under sin levnad vistades mycket hos sin syster Henriette, gift med 
prosten Edvard Wessberg, som under 
åren 1905-1936 tjänstgjorde 
Börringe. 

Legalt i Trelleborg 
Lysning: kontorist Bengt Väinö 

Nyberg och Karin Birgitta Els-Mari 
Hultrnan. 

Vigde: fotograf Jan Olof Edvin 
Bergström och Janet Marianne To
biasson, murare Alf Tommy Jo
hansson och Eva Monica Ebbesson. 

Döda: svarvare Per Stig Richt, 39 
år, änkefru Alma Carolina Jönsson, 
f Persson, 72 år, f bagaren Otto 
Hjalmar Malmborg, 85 år. 

Markförsäljningarna. Regeringen har medgett att Månstorps korru11 un för 675.000 kr får köpa prästbostället Ingelstad 6:1 om ca 31 hektar i Västra !ngelstads socken. Marken skall användas till bostäder. 
Utlåningen vid stadsbibliotekets i l Trelleborg huvudavdelning och filialen Västergatan, uppgick under · nove~ber månad till 12.212 band. Vid huvudbiblioteket, Skyttsgården utlånades till vuxna låntagare 6.117 och till ungdomar 3.148 band. Vid filialen VÄ sl ergatan utlånades 2.477 band av vilka 1.059 var till unqdomar. Vid Lasarettsbiblioteket utlånades 470 oand. 

/ 



Greve Corfilz Beck-Friis och fru Kale Cullberg med den skänkla lavlan 
i bakgrunden. 

Fin oljemålning skänkt 
till kyrkan i Börringe 

l samband med högmässan på 
söndagen i Dörringe kyrka över
lämnades till komminister Nils Sjö
strand en reproduktion av en myc
ket fln .oljemålning av den världs
berömde italienske konstnären Me
loz:ro da Forli som levde under 
1400-talet. Tavlan upphängdes på 
kyrkans södra vägg. 

överlämnandet skedde av Kate 
Cullberg, Lerum, som fått den fina 
reproduktionen i testamente från 
)i:onstnärinnan Eva Bagge som haft 
starka förankringar i Börringe. När 
Eva Bagge dog 1964 hade hon testa-

l menterat reproduktionen till kusin
dottern Kate Cullberg. Nu har hon 
i sin tur skänkt den till Börringe 
kyrka för att hedra minnet av konst
närinnan Bagge som var en välkänd 
och aktad person på sin tid i Bör-
ringe. . 

Originalet till reproduktionen är 
Melozzo da Forlis tavla "Musicerande 
ängel". 

Kate Gullberg har också starka an
knytningar till Börrlnge av den an
ledningen att hennes syster Henriette 
var · gift med prosten Edvard Wess
berg som verkade som präst i Bör
ringe åren 1895-1936. 

e det finns liv • • • 

( L 



Skurups torg asfalteras 
och pryds med blommor 

Torget i Skurup är utan tvekan en skönhetsfläck i stadsbilden, därom tycks de flesta in
vånare vara eniga. De leriga vattengroparna har ställt till åtsf~:illig förtr~t, inte minst för 
affärsidkare och andra som . bor runtom torgplatsen. -u när mart från kommunalt håll an
slagit 93 000 kr till en försköning och asfaltering av torget klagas det änd å på sina håll. 
Många anser att stadsplanerarna gjort det alltför enkelt för sig genom att täcka torget med 
asfalt. Efter en rund~andring på Skurupstorg et kunde man konstatera att .sikterna var 
många och delade på åtskilliga punkter. 

Fru Elsa Nilsson, som säljer 
snak och korv på torget, var lite 
tveksam: 

- Det är givetvis trevligt att 
man snyggar upp på torget. Nu 
se!· det för bedrövligt ut. Men för 
kioskkommersen kan det kanske 
vara negativt. Som det nu är kan 
kunderna praktiskt taget få drive
in-service, men hur blir det sedan, 
när bilarna inte får köt·a inne på 
torget. 

Fru Lena Lindström med dotter 
Ann Margret bor med utsikt över 
torget, tycker det där med asfalt 

Text: Karin Andersson 

Foto: Carl Eric Johansson 

oc!-, bionunor låter avgjort positivt 
och är dessutom blad över att det 
äntligen kan bli ett slut på biltra
fiken på torget på nätterna. 

- Med en sådan uppdelning . med 
blommor och stenplattor runtom 
parkering och torghandel behöver 
det alls inte bli sterilt. 

Skräddarmästare Birger Anders
son, östra Vemmenhög, affärsidka
~·e i Skurup sedan sex år, s.er med 
estetens blick på projektet och fö
reslår' en fontän i mit~n av torget, 
med bänkar och blommor runt
om: - En stor asfaltyta med litet 
blommor är inte mycket att vila 
ögone·n på! 

Fotograf Hans Sernert, Skurup: 
- . Iden med asfalt är bra. Det be
höver inte bli sterilt om man se
dat! delar in torget litet med sten
plattor och planteringar, Allt är f ö 
till det bättre i det här fallet. Har 
man sett vårt -gropiga torg i några 
år är man glad över varje form 
av förändring. Fotograf Hans Sernert 

Fru Lena. Linelström med dottern Ann-Margret 



Kommunblock Skurups största industri: 

Slängselnät i Rydsgård 
sysselsätter 180 pe~soner 

Av TORSTEN HANSSON 

Har ni någon gång rivit er på taggtråd? Eller slagit en spik i en 
bräda? Då kan ni nästan vara övertygad om att både taggtråden och 
spiket bar tillverkats vid en stor industri i Rydsgård utanför Skurup 
- en industri som ligger en smula avsides och som därför inte många 
känner till utom människorna i den allra närmaste omgivuingen. In-

dustriföretaget beter AB Stängselnät i Rydsgård. Det är den största 
industrin inom kommunblocket Skurup som omfattar köpingen Sku-

• rup, samt kommunerna Rydsgård och Vemme~~ög. N~ tänker .!Ii kan
ske så bär: Vad bar taggtråd och spik med stangselnat att gora. En 
helt riktig reflexion. Dessa två skarpa saker är endast en ringa del 
av fabrikens produktion. Som namnet säger är det just stängselnät 

som är buvudprodukten. 

I fabriken tillverkas också kätting-/ nät. Det är det mjuka nätet med 

ar av. högst varierande dimensioner relativt tunn, lättböjlig tråd. Till -
- fran en diameter av 2,5 till 18 . . 
mm. Vi har besökt fabriksanlägg- verkmngen sker med flera olika 

ningen och fått göra en rundtur storlekar på nätrutorna. De sinnri

Prod1.11ktionen av flätverk, s. k. 
björnnät som vi får se i nästa av
delning är jämförelsevis betydligt 
mindre komplicerade. 

genom de många olika byggnaderna ka maskiner som snabbt och behän- * TAGGTRAD 

och blev mycket imponerade av den digt låter trådarna, som löper in i En genial maskin som har tusen

stora och komplicerade maskmpar- den ena ändan snurras in i var-
ken och den långt drivna automa- andra efter ett fo"reskri·vet mo"nster tals delar och också verkar synner

maskinerna fram spik av alla möj
liga dimensioner. Som vanligt är in
gångsmaterjalet järntråd. Alltså 
järntråd in och spik ut. I ett inten
sivt tempo. Spikarna "skakas" ned 
i sina förpackningar - de mindre 
i pappaskar och de större i trälå
dor. 

I packningsavdelningen är ett lO-

tionen och kapaciteten. . förvandlas till ett regelbundet,pryd- !igen invecklad är den (helvetes-) 

CICe~oner va~ .. fabnkens tekmske ligt nät är, till synes mycket kom- maskin som i sin ena ända släpper tal av de anställda kvinnor från 

chef, overmgenJor O. B. Graner och plicerade och invecklade. Maskiner- . bl k ... t åd .. 1 h Rydsgård. Det arbetet klarar de av 

försäljningschefen J?.engt Janzon som na sköter sig nästan helt själva. Trå- m an Jarn r som .ar en ~c precis lika bra som karlar. Spikav-

med entusiasm berattar om de syn- darna löper in i ena ändan och fär- , behaglig som siden och 1 andra an-, . . å å 

barligen intressanta och högt tek- digt nät kommer ut i andra. dan släpper ut något förfärligt - delmngen var den Sista. P den 1 ~ga 

l mskt stående tillverkningsprocedu- rundturen som var mmst en kilo-

rerna. 
meter lång. 

* 180 ANSTALLDA 

Rundturen börjar på överingenJOr 
Graners kontor där vi noterar att 
företaget har 180 anställda fördela
de på 150 fabriksarbetare och 30 
tjänstemän. Företagets disponent är 
Olle Barehan medan kamrerssysslan 
skötes av hans kusin Caj Barchan. 

Det var disponent Olle Barchans 
far Torsten Barehan som startade fö
retaget år 1911 och var dess dispo
nent till 1946 då hans son fick axla 
sin faders mantel. 

* JÄRN-MANUFAKTUR 

Innan rundturen i fabrikslokaler
na berättar våra gemytliga' ciceroner 
att AB stängselnät i Rydsgård är 
ett manufakturverk - ett järnma
nufakturverk. Manufaktur har med 
textilier att göra. Ett väveri har tex
tiltråd som utgångsmaterial, t. ex. 
ylletråd, sidentråd, bomullstråd och 
många andra. Fabriken som vi gäs
tar har också tråd som utgångsma
terial, nämligen järntråd som kom
mer från både svenska och utländ
ska järnverk. Det är av denna tråd 
som man tillverkar nät, kättingar, 
taggtråd och spik. 

* TRADEN "DRAGES". 

Utgångsmaterialet, valstråden, be
arbetas först så att den får de exakt 
rätta dimensionerna för de olika pro
dukterna. Tråden "drages" genom en 
apparatur där den får exakt önskad 
dimension. En enkel, icke-fackmässig, 
beskrivning är att den tråd som lö-

Försäljningschef Bengt Janzon, t. v., och övering. O. B. Graner disku

terar en storleverans av lyrkantnät till Pakistan. Nätrullarna har förpackats 
i plastpåsar. 

' 

En mycket intressant rundtur i en 

fabrik där tekniken och automatio
nen står på en mycket hög nivå. 
En fabrik som säkert kommer att 
bestå. Så länge vi använder oss av 
nät och spik och kätting och tagg
tråd. 

h\ l") ·, ' l fl 



Ingvar Hansson kontrollerar en av de slora "vävar" som väver kilometer 
efter kilometer nät. 

per in i apparaturen är tjock och 
något oregelbunden och har en icke 
helt jämn yta. När tråden kommer 
ut genom andra ändan har den en 
mindre dimension och är mycket 
jämn, blank och regelbunden. Det 
finns en massa dylika maskiner som 
"drager" tråden till önskade dimen
sioner. 

* NÄTFABRIKEN 
I nästa avdelning tillverkas 

sexkantnät, som på landsbygden of
tast går under benämningen höns-

Adventshögtid 
I Bjäresjö kyrka firades första 

advent med högtid. Denna samlade 
en stor menighet. Kyrkokören sjöng 
under kantor Hans Palms ledning 
och efter läsningen av evangeliet om 
Jesu intåg i Jerusalem och Trosbe
kännelse sjöng kören "Hosianna" av 
Vogel. 

Komminister Erik Klaren utgick i 
sin predikan från orden i Psaltaren 
24:9 om Ärans Konung, samt hade till 
ämne "Så är han dock en konung". 
Efter predikan sjöng kören "Dotter 
Sion, frojda Dig", av Händel och 
altartjänsten avslutades med advents
psalmen 47:3. Till sist spelade kantom 
ett postludium. , 

I Sjörups och Snårestads kyrkor in
leddes högmässan också med psalm
sång varefter kyrkoherde Stig !Jlf
gard och kyrkokören växelvis utförde 
Introitus. Efter "Tron" sjöng kören 
"Hosiann,a" av Vogel och kyrkoherde 
Ulfgard pedikade över "Se, din 
konung kommer". Kyrkokören sjöng 
"Dotter Sion, fröjda Dig" av Hände!. 

I samtliga kyrkor inskrevs årets 
konfirmander., som efter vinterns 
kyrkogång kommer att delta i under
visningen på försommaren nästa år, 
efter skolornas avslutning. 

taggtråd med förrädiska taggar som 
är vassa som vargtänder. "Piggatrå
den", som den också kallas här i 
Skåne har ju dock sitt använd
ningsområde där den fyller sitt ända
mål att sätta skräck i dem som för
söker att forcera dess vassa taggar. 

* JÄRNTRADDUK 

Namnet järnmanufaldurverk kom
mer verkligen till sin rätt i nästa 
fabriksavdelning där man tillverkar 
järntrådduk. Tillverkningsprocedu
ren är nämligen nästan precis den 
samma som när man väver vanliga 
mattor. Skillnaden är att i ' stället 
för mattvarp och mattgarn använ
des järntråd. 

* FöRZINKNING 
Förzinkningen av tråd, · nät och 

legogods är en kemisk procedur, som 
vid fabriken ''har utvecklats oerhört 
och som nu sker i det närmaste hel
automatiskt. I den avdelning där 
varmförzinkningen sker finns det en
dast ett fåtal fabriksarbetare som 
sköter en imponerande stor och tek
niskt fulländad kedja av olika ke
miska procedurer. 

* KÄTTINGAR FRAN 
2,5 TILL 18 MM 

Som vi tidigare nämnt är utgångs
materialet hela tiden detsamma -
järntråd som "löper in i" de kom
plicerade maskinerna. Så är också 
fallet i de fabriksbyggruader där kät
tingar tillverkas. En del av kätting
arna genomgår ythärdning i ett cy
anbad. Som bekant är cyan mycket 
giftigt och i den lokal där ythärd
ningen sker råder stränga förord
ningar om giftets handhavande. Kät
tingen värmes i cyanbad tills den 
blir rödglödande. Därefter doppas 
kättingen häftigt ned i kallt vatten. 
Därvid uppstår en kraftig knall som 
får den oförberedde att hoppa högt 
upp i luften. På några sekunder har 
kättingen fått en synnerligen hård 
yta - hård som stål. 

* SPIKTILLVERKNING 

I nästa avdelning regnar det spik. 
Med en kolossal hastighet spottar 



Gärdslöv-Önnarps 4 H skänkte 
brudkrona till Önnarps kyrka 

G erlrud Berg h (t. v.) öve rlämnar e tt silve rs mycke och Anni-Britt Andersson (t. h.) en brudkrona till kom
min ister Nils Sjöstrand. Brudkronan och si lversmyc ket är e n g åva från Gärdslöv-Önnarps 4 H-klubb till 

On narps försa mling. 

I samband med den ljusguds
tjänst som ägde rum i önnat]>S 
kyrka på söndagskvällen överläm
nades från Gärdslöv-önnarps 4 H
klubb en vacker brudkrona och ett 
silversmycke till önnarps försam
ling. De båda fina gåvorna mottogs 
av komminister Nils Sjöstrand som 
på församlingens vägnar tackade 
för de utomordentligt vackra pre
senterna. 

Efter ljusgudstjänsten följde ett l 
samkväm i skolan där 4 H-ungdomar
na underhöll och där prisutdelning 
förrättades för årets tävlingar. Föl- l 
jande erhöll priser: 

Artalsmärken utdelades till samt
liga klubbmedlemmar och present
kort på en veckas premiekurs nästa 
sommar tilldelades Carin Andersson 
och Monica Nilsson. 

Tävlingspriser för betgallringstäv
ling hade bekostats av Sockerbolaget 
och utdelades enligt följande: 

Klass A (15-20 år): l) Yvonne 
Trenk 104,00 poäng, 2) Göran Olsson 
100,00, 3) Anita Nilsson 99,00, 4) Ger
trud Berg 94,00, 5) Gunnel Persson 
93,25, 6) Marie Gustafsson 86, 75. 

Klass B (t. o. m. 13 år): l) Carin 
j Andersson 101,00 poäng, 2) Monica 
Nilsson 93,50, 3) Ingrid Andersson 
92,75. 

h pr), 4) Karin Andersson 49,5 p., vas l Klass C: l) Eva-Monica Nilsson 60,5 
(Flora Blommors hpr), 5) Yvonne p., eldfast (Lennart Anderssons hpr), 
Trek 45,5 p., keramikskål (Lennart 2) Agneta Persson 34 p ., stor Spar
Anderssons hpr), 6) Gertrud Bergh gris (Sparbankens hpr ), 3) Håkan 
13 p., manschettknappar (Gullviks Persson 30,5 p., spruta (Maskinbola
hpr). 

Växtkännedom: 
Klass A: l) Gunnel Persson 40 p., 

silverskedar (Thulins h pr). 
Klass B: l) Karin Andersson 47 p., 

kaffeservis (Ernst Olssons hpr), 2) 
Monica Nilsson 41 p., termoskanna 
(Knut Perssons hpr), 3) Göran Ols
son 41 p., ljusstake (Månssons hpr), 
4) Anni-Britt Andersson 38 p., eldfast 
(öhnners hpr), 5) Yvonne Trenk 
10 p ., skor TV (Skomagasinets hpr), 
6) Gertrud Bergh 10 p., skor TV (Sko- l 
magasinets hpr). 

Klass C: l) Ingrid Andersson 33 p., 
katt (Sparbankens hpr). , 

Växt-länstävlingen 
Anni-Brit.t Andersson (necessär), 

Karin Andersson (väska), Gunnel 
Persson (necessär). 

Månadstävlingarna . 
Klass A: l) Inger Alwen 100 p., l 

guldbok (Jordbrukskassans hpr samt 
L1.· d bergs h pr), 2) Anita Nilsson 75,5

1 

p .. silverfat (Thulins hpr), 3) Gunnel 
Persson 66 p., guldbok (Jordbruks
kassans hpr samt Lidbergs hpr), 4) 
Ingrid Olsson 56 p., katt (Sparban- ~ 
kens hpr). 

Klass B: 1J Göran Olsson 100,5 p., 
kromfat (Håkanssons hpr), 2) Mo
nica Nilsson 70 p., ljusstakar (önn
arps lanthandels hpr), 3) Anni-Britt 
Andersson 58 p., vas (Wickströms 



l Komminister Nils Sjöstrand mottog pd kyrkans vägnar 4 H-klub-

1 

bens gdvor, som överlämnades av Gertrud Berg (t v) och Anni

Britt Andersson. 

4 H-ungdomar skänkte vacker 

brudkrona till Önnarps kyrka 
önnarps kyrka förärades i samband en veckas premiekurs nästa sommar 

med adventsgudstjänsten en vacker tilldelades Carin Andersson och Mo

klenod. Gärdslöv-önnarps 4H-klubb nica Nilsson. 

överlämnade då som gåva en brud- De ungdomar som fick priser hade 

krona av gammalt silver, prydd med uppnatt följande tävlingsresultat: 

månsten och bergkristaller. Den har Betgallring, klass A: l) Yvonne 

gjorts hos hovjuvelerare K Anders- Trenk 104 p 2) Göran Olsllon 100 3) 

son Malmö. önnarps kyrka har inte Anita Nilsson 99 4) Gertrud Berg 94 

tidigare haft någon brudkrona i sin 5) Gunnel Persson .93,25 6.) Marie 

ägo, varför ungdomarnas. gåva var Gustafsson 86,75. 

så mycket mera ·välkommen. Klass B: l) Carin Andersson 101 p 

Den ' överräcktes till komminister 2) Monica Nilssqn 93,5 3) Ingrid An

Nils Sjöstrand omedelbart efter guds- dersson 92,75. 

tjänstens slut av Anni-Britt Anders- Växtkännedom klass A: l) Gunnel 

son ocljl Gertrud Berg. Samtidigt Persson 40 p. Klass B: 1) Karin An

överlämnades också från 4H-klubben dersson 47 2) Monica Nilsson 41 3) 

ett halssmycke av silver som skall Göran Olsson 41 4) Anni-Britt An

skänkas till den första brud som bär dersson 38 5) Yvonne Trenk 10 6) 

kronan. Gertrud Berg 10. Klass C: 1) Ingrid 

Komminister Sjöstrand framförde Andersson ll3. 
kyrkans varma tack för gåvorna. Månadstävlingarna, klass A: 1) Ing-

4H-klubben, sam anordnade sin er Alwen 100 p 2) Anita Nilsson 75 

sedvanliga höstfest denna dag bjöd 3) Gunnel Persson 66 4) Ingrid Ola

sedan kyrkobesökarna på adventskaf- son 56. Klass B: 1) Göran Olsson 100,5 

fe 1 skolan och svarade där för trev- 2) Monica Nilsson 70 3) Anni-Britt 

.lig. underhållen. Kvällen avslutades Andersson 58 4) Karin Andersson 

med .utde1ning av årtalsmärken och 49,5 5) Yvonne Trenk 45,5 6) Gertrud 

priser i årets tävlingar. Berg 13. Klass C: 1) Eva-Monica Nils-

Samtliga klubbmedlemmar erhöll son 60,5 2) Agneta Persson 34 3) Hå

årstalsmärken och ett presentkort pil kan Persson 30,5. 

N y charkuteriaffär 
öppnas i Skurup 

Herrskapet Jensen packar ned varor i de nya spegelblanka frys- och 
kyldiskarna. 

I centrum av Skivarp öppnas i 

dag en ny kött- och charkuteri
affär. Den nye innehavaren, chefs

kocken Jensen, kommer närmast 
från Ronneby Brunn, där han va

rit chefskock och köksmästare. 

I egenskap av· matexpert kan för
väntas att Jensen kan ge sina kun
der utmärkt service och många go
da råd när det gäller val av kött
och charkuterivaror samt tillagning
en av dessa. Aven hans fru Bodil 

l har erfarenheter inom branschen. 

Köttaffären kommer att drivas 
med helt manuell betjäning. Herrska
pet Jensen anser nämligen att när 
det gäller köttvaror är detta den 
för kunderna bästa och förmodligen 
också mest omtyckta försäljnings
metoden. Köttkunder behöver mes
tadels personlig service för att få 
just den vara · som önskas. Alla 
produkter som Jensens kött- och 
charkuterivaror kommer att försäl
ja levereras av Sean. 



Onsdagen den 6 deeemher 1967 

Fr. v. kyrkoherde Clarence Kaping, syföreningsmedlemmarna Anna Nilsson, Erika Andersson och Signe 
Eriksson beundrar det vackra antependiet. 

Syföreningen· skänkte vackert' 
antependium till Lyngby kyrka 
I samband med söndagens hög- och vackert broderat mönster i grönt, 

mässa i Lyngby kyrka invigdes ett lila och guld. Mönstrets färger och 
av Lyngby kyrkliga syförening former symboliserar jordbruksbygden 
skänkt antependium och ett under- i Lyngby med växande gröda, blom
antependium. mor och frukter. I mönstret ingår den 
Ante endiet bär ett mycket gediget l symboliska ringen som symboliserar 

heligheten och sammanhållningen. 
Mönstret har utförts av textilkonst
närinnan Barbro Lundström, Uppsala. 

I gåvan från syföreningen ingick 
som tidigare nämnts även ett vitt 
underantependium samt ett grönt att 
användas under trefaldighetshelgen, 

Svedala-prydnad? 

Ur och klockstapel i Svedala. far 
kommunalhuset, om köpingen går 
med på stockholmsarkitekten Ad
rian Langendals förslag att kom
munalhuset skall förses med denna 
prydnad över stora ingången åt 
torgsidan. Ärendet bordlades dock 
vid k~mmunalnämndens BU:s se
naste sammanträde. Kontorist Inger 
Jeppsson på kommunalkontoret vi
sar här hur arkitekt Langendal har 
tänkt sig stapelns placering över 
kommunalhusets entre! Klockorna 
skall ringa pa alla. hela. timmar. 
Langendal har också ritat kommu
nalhuset. Där stapeln föreslås var 
det först tänkt köpingens va.pen 
men det ansågs inte estetiskt till
talande. 



Nya puhen.i Svedala l 
~döpes~ om e~vecl{a 

Av TORSTEN HANSSON utlyst för att skaffa ett 
intressant och passande 
namn p'å den nya pub vars 
inredning han nästan själv 
har tillverkat och kompo-
n era t. 

h•amnat i vår posblåda och det skall 
bli mycket spännande och intressant 
när juryn på måndag kväll grans
kar förslagen och utväljer ett av 
dem. Sista dagen för inlämning av 
svaren är på söndag. Så än har 
al•Lmänheten chans att del<baga. 

Bernt Åström berättar att i puben 
kommer att serveras specia:kätter, bl 
a. mång•a italienska smårätter, men 
givetvis också hedsvenska och hel-

På måndag kväll blir det 
avgjort. Det som hela Sve
dala väntar på med stor 
spänning. Vad den nya pu
ben på Svedalagården skall 
heta! Och vem som vinner 
tävlingen! Alltså den täv
ling som Svedalagårdens 
relativt nye, unge källar
mäst. B e r n t Å s t r ö m 

- Det har varit mycket arbetsamt, skånska rätter för att tillgodose al•la 
säger källarmästaren, men sbimule- sma:kri!ktningar. Det blir oc·kså ty
rande, 'men nu är det snart äntligen piska :pubrätter, ·kryddade och deJ.ika
tärd~gt. I över två månader har jag ta. 
använt aJ.la s.k. ledi.ga stunder att - Och så kan dom dricka vad dom 
skapaen pub med älcl.a :PU:batmosfär. Vli!.l. Ql, kaffe, mjöl.k, gro,gg eller 

- Over hundra namnforslag har vad som passar. Ja, när det gäl~er 

Barn! Åström, ung, ny källarmästare på Svedalagården med friska ideer 
och initiafiv tittar ut genom entredörrarna till den ny& puben läskande 
tig med ett glas s•kummande, gott fa.töl. .Han har sjä lv utfört det mesta 

av inredningsarbetcl i puben. 

Uppslagare Gunnar Persson, t. v., och förman Harald Mårtensson har i 
många, många år varit trogna lunchgäst'er på Svedalagården och blir 
några av hedersgä~terna när den nya puben inviges Luciakvällen, ons-

danen den 13 december. 

pub, måste jag givetvis även nämna 
te, Eng.land är som bekant pUJbens 
hemland. Och även teets, åtminstone 
här i Europa. 

- På .tal O!IIl drycker, lwmmer vi 
att ha .minst tio Ölsorter att välja 
på. Där.i!bland det nru så pop.uJära 
fatölet. 

Bernt Åström visar oss in i den 
icke helrt färd.iga p.ublokalen. Interiö
ren är verkigen fascinel.'laiLde. Ett 
"nedsän•kt tak" med stjärnhimmeil, 
rader av flasklhalsar som s·bicJrer ut 
från väggarna, likt gevärspipor i 
äkta Vli>ltd-väst-stil. Välförsedd bar, en 
sam1ing serverungsbrokor hängande 
på bardiskvläg:gen med sbarkt 
engelskbetonade motiv. Själva en
tren är också intressant, två grov
h:uggna dörrar som känns igen från 
Wild-West-filmerna. 

Egentligen skJuUe goJ.vet vara av 
grovt trävirke, men man !kan ju icke 
vara hur realistisk som helst 
vid inredningspl•aneringen påpekar 
Åström. Jag har föredragit hel•täc
kande mattor. 

* INVIGNING DEN 13:e 

- Ru!ben !lrommer att öp.pnas Lu
ciadagen, aJtltså onsdagen den 13:e. 
K;lookan sex på ikv>ällen kör vi i·gång. 
Ingen mindre än chefen f•Ör under
hålln.i!ngsavdelningen vid Sveriges 
Radio-TV, s'!<Jägget Ake Söderkvist 
har [ovart att komma och underhål•la . 
.Än är det icke absolut bestämt. Men 
jag hoppas han icke sviker. 

Vad som är definitivt bestämt är 
emeWlertid att 'kaipe'llmästare, fru Cla
ry Holmström kommer att sjunga 
och spela på gåtarr. 

* NYBILDAD HERRKLUBB 

Nyiliigen har bi[dats en herrkJrubb 
som !kommer att ha sina träffar för
lagda tm :pUJben. 

Namnet på herrkJ.UJbben kommer 
att bU detsamma srun p.U'bens namn. 
Det står alrrrtså än·nu skrivet i stjär
noriii8:. Men på måndag kväil. bllir det 
av~or.t. I iklJUlbbens styrelse kommer 
att .ingå bl.a. ordiföranden i Sveda
las lköpmannaf.örening, direktör NLls 
Ni~sson, samt dess kassör Göte Jöns
son. Kiliu!bbmästare i den nya herr-
klubben kommer att bli käJ.larmäs- "' ~ '-
taren sjäLv. Därmed har .. kl>Ubben .4; ~s "-<k 
också skaiNat sig garant!! for att det 0 ot. ~ .o~.,:·v.o~ 
b!Jir umä.nklt serVIice, och god mat oc:r~ ~ 19~ ~ •• -~ ~ <" < 
dryck. .. . '% ~ ~.(.-?~"'+.." ./' t.l!><" ve>) 

När vi aämnar · den snart färdiga ~19 ~- <?. l!> :0~ .t~~~ 
publolka.len påpekar herr Åström att . ~~~~ oå .,..<& "" ·., 
det endast är själva inredning~n som 'IS\ tf/{ <~~ . ./>~Q'if~'• 
ändnats - men den. har .andrats ~<Z '1-0 ~~ ·~ .t;.'-

gr.undlld,gt. LokaJ.inrednmgen ar den- ~ ~~ -Q "-o . .o"'~ 
samma som t:J.d••gare med undantag ~~ 19-? ~ / 19<" ~ 
för att två fönster murats igen och ~ 1 ~ <q .-f~ ~ 
att d-et ej b'lir någon entre från gårds- ~"' :t(< ~~{>d. :0, · 

sidan. Del} in.gång~n kommer .. att -1-<i. ~·~~!,> ~ 
bommas ·1gen. Entren bllr 1 stallet !p~ o/t. 
v·ia haJ;ien i. ansl.utnmg till store en- • 
tren. Och den öpp.nas tiU puben Lu-
ciadagen, onsda e · 



Svedalagrabben Bengt Holmkvi$t bekantar $ig närmare med ett av de två mor$ka lejon $Om vaktar Svedala
gården$ h uvudentre. 

MORSI{A LEJON V Al{ TAR 
SVEDALAGÅRDENsENTRE 

Av TOUSTEN HANSSON -

Blickstilla, på helspänn, med stolt 
och värdig hällning ligger två le
jon och vaktar Svedalagårdens en
tre. Dag ut och dag in. Ar ut 
och år in. Svedalagårdens inre och 
yttre förändras då och då. Moder
niseras, för att följa med tidens 
krav. Men lejonen förändrar sig 
icke. Aldern biter ej på dem. Nu 
är de snart 75 år, men någon pen
sion blir det icke tal om. De är 
seglivade. De är hårda som sten. 
När den nu levande Sveda~genera-

[ 
tionen är död och begraven. Då, tro
ligtvis, ligger de lika stolta utanför 

1 Svedaaagårdens entre. Men, som NiJl:. 

Ferlin påpekar i en av sina dikter, tyckte hon att de passade utmärk! 

"<le e inge, särskilt med de." Tiden 1 :so~m=· :e:=n:t:r::e::v;:äk::tö:a~r;.e--=d::.är~.-----:--:::l 
skall ha sin gång och varje människa 1. . l 
ha sin hlla tid här på jorden. Det var hotel<lets äarinna, fru Gul-

Jan Hellquist so .. m. när. hon tilil.trädde l 
Tänk vad de lejonen har sett my c- fasti.gheten i banan p a 1950-talet lat 

ket i sina da'r. Många, många hung- 1L puacera sina lejon där de nu gger. 
riga människor. På väg in. Mätta, Hon berätbar att de två , dr&banterna 
ool·åtna männisskor på väg ut. Män- f" St tidigare haft sin plats utan or .. · o ra 
niskor som varit på fest, upprYJmda, Hotellet i Hörby. Men när hon over
kanske 1ite smått på lyran. l!bland Svedala 

tog restaurangröre~sen någ.on som tagit ett glas för mycket. 
Eller två. Och kanske Ull och med 
någon ensta,ka gång någon som haft 
svårt att gå. M~m icke en min. Har 
de visat de två. De stolta lejonväk-
tarna. 

.............. 



Lördagen den 9 december 1967 • 

Trög egendomsmarknad: 

Vollsjö säteri utlottades 
1821 efter tysk förebild 

' .. 
(~MI .~etyåtig {(l.S& 

•4 *' I• ~1414t act . 
~nsleri/f11U ~U.n.. 

lldl F4t;s Hn4, 
: hal/~' IMll~! -~~ 

' j · ocJ~ 3:4 tid$! M 41Ul 
·'1flii~Ula1Ufc1!! tilJ14111t~, . :900 IN~ttUl~. An, · 

*DET VAR dålig ruljangs 
på egendomsmarknaden i 
början av 1800-talet. Det 
fanns tydligen gott om 
egendomar, lantgårdar, fas
tigheter och rörelser, till 
salu. Men avyttra dem var 
svårt för att inte säga i 
många fall en omöjlighet. 
l det läget uppkom någon
ting som kallades "Egen
doms-Lotteri". 

· och 
1 ~ndan.ti Be.teamiU'k, kW~~.af cirka 500 tt~nne/.a.nd llro 

. beJI"'~"a med uacktr Eka:kog. VU gM'd.m dl' at~laglt .oda. drij~Jes 
fMd .~km. f6riel· elt: E11geltl«l' 1.41.ng,a:rfl!eri; iesMom ~Hu· pd 

* DET TILLGICK på det sättet, att .. 
lotter såldes och första vinst var en ' ,. 
egendom. På det sättet utbjöds 
Wollsjö Egendom i Färs hä
rad och Malmöhus län. Man sålde 
egendomen efter utländskt mönster 
genom ett lotteri. Man pekade på 
att ingen fast egendom gick att sälja 
tiLl sitt rätta värde. Major A d o l p h 
C o y e t i Hörby och Bjärsjölagård, 
beslöt i det tryckta läget lotta bort 
Vollsjögården. 

e~t: ,. l • ·~el .1.~-n~ .. tpil: ~~r;:" e"· VUerqnarn ~·m . . ' 
'4 l 61- fl'friJMitlft41'tad ~ Corp$ rll Logi# 3.'tte 

1 MA:flls:ii~·,, .sto, ''Lr;g~, Ltldu,drd för r8q Boskaps• · 
~~~~ tiMif4 b}lggfUI4Ur. E• sto1 

nwl't!Jn•• EtO'nl~ftll~lliu&en. · Dentr~~ Egett<Jom 41' 

* DENNA EGENDOM belägen i 
Skåne, Malmöhus Län och Färs Hä, 
rad, består af Wollsjö berustade Sä
teri, 3 och ett halft Mantal, samt 
heJa Wo11sj.ö och Brösarps byar, ut
görande 5 och 3 :4-dels Mantal inne
hållande tillsammans en areal af cir
ka 900 tunneland äng och 700 tunne

Den notis som berättar om den tilltänkta utlottningen på Vollsjö säteri 
år 1821 hade detta innehåll. 

land betes!llark, hwaraf cirka 500 ogiltig. Egendomen såldes på execu- 1826 års slut fastigheter må genom 
tunneland aro bevuxna med vacker .tiv auktion den 23 oktober och in- lotteri försäljas. 
ekeskog, heter det i •. ~ajorens b~- ropades då av friherre Nils Trolle. * OM MAN år 1821 var påpasslig 
sknvnmg av den patankta lotterr- .. och köpte en lott för 11 R·dr och vinsten. * KORT TID darefter blev egen- · ... 

.. domslotterierna lagliga i Sverige. 24 Sk. B:co (postporto m. m. darr *. VID GARD~ ar .. anlagdt och Man hade fått förebilden till dessa inbegripet) ~rån ';Vien, ~~ hade ~an 
t drrfves .. med mycken fordel ett eng- lotterier på gårdar etc. främst från chans .. att bh godsagare. 7 Gods vm

elsk.~ ladergarfverr, dessutom fm~es Tyskland, där sådant spel förekom nes ff:!r 11 R:dr. En Svensk Bo!lde 
på agorna en vatt~nqvarn med 2.ne i början av 1800-talet. 1 en kungö- k~ for. 11 R:dr 24 Sk. !3>co bl_rfva 

, par stenar, en vaderkvarn m. m. relse given på Stockholms slott den valbestand egare bli omatlrga nke-
Byggnaden besbår af ett grundlllJU- 20 april 1824 och undertecknad av domar _eller Sagan o~. Torparen som 

. rat Cor<ps . de Log.rs, 2:ne flyglar, kung Carl Johan, heter det således: kan bhfva Slotts~erre , lyde~ en ru
' 2_:,ne magasmer, stor lo.ge, ladug~rd Att sedan åtskilliga underdåniga an- brik från <;~en tiden. De SJU god
' for ~80 boskapskre~~u.r och 60 has- sökningar om nådigt tiUstånd att å sen. var Zrckau, yYol~ch:'lu, Kog
. tar Jemte andra nodr~a pyggnad~r. lotteri försälja fast egendom till Oss schrtz, Strunchau, Lrebrch.rtz, .. Prezs-

En stor _och vacker tradgard omgrf- inkommit, och Wi funnit ett dylikt tanitz och Oberstankau 1 Bohmen. 
~er bf:!nmgs~?sen. D~nna egend?m försäljningssätt under nuvarande om- * DET GICK också att bli vinnare 
SX: lagligen vardera~ bli 129.000 R.dr ständigheter kunna bereda ägare av av en stockholmsfastighet på fri och 
B.co, omtalade notisen. fastigheter lätthet, att utan förlust egen grund. Den låg i kvarteret Puk* DET BLEV emellertid ingenting sig dem avhända, varigenom flere slagaren i Adolf Fredri.ks försam
av med det lotteriet. "Spektaklet" - av Wåre Undersåtar, som till igång- ling. Den spelades bort på Kong!. 
som lotteri kallades på den tiden - na förbindelsers uppfyllande tving- Danska Klasslotteriets 74:e dragning 
kunde inte genomföras då lotteri- as att sin fasta egendom föryttra, i Köpenhamn den 18 okt. 1824. Men 
spel var olagligt i sv'erige den 5 skulle räddas från förlägenhet och Vollsjö Säteri blev aldrig någon 
juli 1821, den tidpunkt då major undergång; så hava Wi, i betraktan- "högsta vinsten" i det tilltänkta lot
Coyet tänkte lotta ut Vollsjö säteri. de härav, velat i Nåder tillåta, att tenet. 
Dra ingen betecknades alltså som under en inskränkt tid till och med Wilborn Agren 



CI(F -avdelningar fick 
lektion i blomdekoration 

Blomslerdekoratör Knut Olsson demonstrerar julgrupper för ordföran
den i Skurups CKF, Mary Hermansson, ordföranden i Slimminge CKF, 

Brita Larsson, och ordföranden i Skivarps CKF, Elsa Olsson. · 

Svenske mästaren i blomsterde- l ningar en lektion i hur man kom
koration, Knut Olsson, Flora-Blom- binerar julgrupper och lökblommor 
mor i Skurup, gav på torsdags-~ såsom hyacinter och tul_p&fier. 
kvällen damerna i Skurups, Skiv- H; .-;..:.:..~--------------------------------------

arps och Slimminge SKF-avdel- nin! E .. mil Bengtsson Ge"!Jarp· 
50 är l 

- Femtio Ar den 10 december gre- h t •ttd l t d t• 
rinnan MANON LOVErfACE, Näsby- l ar l e a s me a 1 
tolms slott, Skurup. Hon är född i 
'Iellerup i Danmark och ingick 1938 

äktenskap med fri
herre Carl-Fredrik 
Blixen-Finecke på 
Näsbyholm. Under 
krigsåren skapade 
makarna At många 
danska flyktingar 
en fristad på SkA
negodset och för 
denna sin insats i 
humanitetens tjänst 
erhöll de båda se
dermera .danska fri
hetsmedaljen. 1950 

dog friherren . Sitt andra äktenskap 
ingick grevinnan med en man av skQ.tsk 
börd, Peter King 4:e ear! of Lovelace, 
och blev för tre Ar sedan ånyo änka. 
Jubilaren har genom sin omvittnade 
gästfrihet och sitt öppna sinne förvär
vat många vänner, i Sverige liksom i 

l
' Skottland, där hon vistas en stor del 
. av året. 

V-id kommunalfullmäktiges i Ge
·narp sammanträde på torsdagskvällen 
avverkades val av kommunala nämn

' der och styrelser för nästa valperiod. 
I samband med sammanträdet hyl

lades veteranen inom Genarps korn
mun, Emil Bengtsson och tilldelades 

, Svenska Kornmunförbundets medalj 
för gagnelig verksamhet. Medaljen 
utdelades av kommunalfullmäktiges 
ordförande, friherre Thure-Gabriel 
Gyllenkrok. 

Kommunalfullmäktigeordföranden, friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok 
(t. v.) medaljerar 79-Srige Emil Bengtsson med Svenska Kommunför

bunde·ts medalj för gagnelig kommunal verksamhet. 



s 

l(anadensisk jordbrukspraktik 
värdefull för svensk ungdom 

- Vill det sig riktigt illa, kan 
det hända att praktikanten plöjer 
upp den kanadensiska bondens 
flygfält eller att han är inne på 
grannens mark och plöjer. Men i 
regel går det bra för den utländs
ke praktikanten, som får stor nytta 
av sin halvåriga vistelse. 
Detta berättade hr H a n s H. 

K r i s t e n s e n, grundare av IAEA, 
som på svenska betyder den inter
nationella föreningen för jord bruks
fackligt praktikantutbyte, då han på 
söndagseftermiddagen talade vid 
JUF:s informationsträff på Skurups 
lantbruksskola. 

"Kanada 68" hade till syfte att för 
praktiksugen jordbruksintresserad 
ungdom ge kunskap och information 
om landet, dit JUF i år för första 
gången har sänt praktikanter. Till 
träffen hade ett femtiotal ungdomar 
mött upp. Bland dessa fanns ett tio-

tal, som var med på premriärutbytet. 
Ett par av resenärerna berättade om 
resan samt visade bilder. 

Hr Kristensen · hade tre danska 
medhjälpare samt en gäst från Eng-

. land och en från österr!ke med sig. 
Mötet inleddes av sekreteraren i 
JUF:s förbund, agronom Torbjörn 
Sjögren , Stockholm, som hoppades 
att informationsträffen skulle ge 
stort utbyte för dem som tänker re
sa till Kanada nästa år. 

Det är fjärde gången som ett ung
domsutbyte arrangeras mellan Kana
da och Västeuropa. För Sveriges del 
är det andra gången. Det kanaden
siska programmet omfattar nära sex 
månaders vistelse på en farm. Av
resa sker den 25 apri'l med hem-
komst i slutet av oktober. ' 

Arbetsplatserria utses av IAEA i 
samråd med lokala jordbruksorgani
sationer, V'ilket garanterar att en-

dast de bästa gårdarna kommer t 
fråga. Deltagarna placeras på gårdar 
i västra prärieproV'inserna. Odlingen 
i detta område omfattar vete, korn 
och vallgrödor. Gårdarna är genom
snittligt större än i något annat land 
i världen. Genom språksvårigheter 
kan sådana misstag som att plöja 
på grannens mark uppstå. Det gäl
ler att lära sig så mycket engelska 
som möj'ligt före avfärden, rådde hr 
Kristensen. Ett bra recept är att 
ofta köpa en engelsk eller ameri
kansk tidnring och studera den noga. 

överresan till Kanada, som före
tas med charterflyg, be•kostas av re
senären själv. Praktikanterna erhål
ler kost och logi plus 190 kanaden
siska dollar i månaden för manlig 
praktikant och 100 för kvinnlig. 
Bland de 25 'svenska deltagarna, som 
varit över i sommar, fanns en flicka 
från Mellansverige. 

Anders Nilsson, Skivarp, som var i Kanada i år berätlar om sina upplevelser för fr. v. Per LmåvaU, Hö&, 
Åke Arvidsson, Karlstad, Gull Britl Lundvall, Kristianstad och Rune Olsson, Vellinge 

$ftd'cf. t1./cA~ 
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NTO-ungdomar 
lussar i Skivarp 

Pensionäremil fru Ebb11 Westerberg och fröken Sigrid Nilsson omgiven liV små söta NTO-flickor från ungdomslivdelningen Vindros i Skivarp. 

l NTO-avdel!ningen Vindros har ca 
40 medlemmar i ·åldern 7-14 år me
dan den andra NTO-avdelningen i 
Skivarp, ''Framåt", har ett 50-W 
medlemmar i åldern 15 år och uppåt. 

NTO':s · Ungdomsavdelning Vind
ros i Skivarp spridde under lörda
gen och söndagen ljus och glädje på 
flera platser i sidvarpstrakten i 
form av näpna luciatåg. På lördagen 
fick de gamla på · Skivarps ålder-

h Is • d Energisk ordförande i Framåt är doms em påhä nmg av ett av essa chaufför Stig Johansson medan Eva-lueiatåg med Ann-Christin Ljungg- Stina Johansson, Hörtegården är dess gren som ljusdrottning åtföljd av sekreterare och Harry Sll!Ildberg, sju tärnor. 
1 Abbekås dess kassör. Nils Persson, Under söndagen var det pensionä- Abbekås har förtroendet som Fram-. rerna på Svenstorps Arderdomshem åts studieledare. och på Ebbas Minne i östra Vem- Ungdomsledare i Vindros är Stig menhög som kunde glädja sig åt de- Hulten, ö. Vemmenhög och Sonja ras besök. Lucia vid besöken på dessa Johansson sköter hobbyledaresysslan. två platser var Maj-Britt Calmstedt. Vindros har två ungdomsledare, MarFlickorna sjöng förutom Luciasången, gareta Malmberg, Abbekås och Stig Staffansvisan och Stilla Natt. Systrar- Hulten, ö. Vemmenhög. MajBritt na Eva-Christin .och Lena Johansson Calmstedt och Jan Inge Ni1sson, Alsjöng Betlehemsstjärnan som solo. maröd är avdelnin·gens junior ledare. 

MORochBARN 

Fru MARIANNE OLSSON, Trelleborg, med dottern SUSANNE 
3 

• d (Foto: Sernert, Skurup.) mani! er. 



Ny ungdomskör Skurup • 
l 

För fem dagar sedan gjorde· täm
ligen nybildade Skurups kyrkliga 
Ungdomskör sitt fö~sta offentliga 
sångframträdande. Det v r
dagen vid söndagsskolans julfest. 
De två : premiärsångerna "Det är 

Kanfor Bengt Olsson dirigerar den nya sångkören. 
l cera dem i de rätta stämmorna och övning som blir på tisdag med an- l ge var och en de sängaruppgifter ledning av kantor Olsson på mån- ' som passar dem bäst. dagen är upptagen av andra kan

SANGöVNINGAR 
VARJE VECKA 

en ros · utsprungen" och "Lova Ungdomarna övar varje måndags
Gud" framfördes med klara .och kväll (med undantag för nästasång-

terstjänstuppdrag). Skurups Kyrkli
ga Ungdomskör gör nästa offentli
ga framträdande "lille julafton" på 
länssjukhemmet i Skurup för att 
glädja de gamla där. 

klockrena toner och lovar gott för 
framtiden. l 
Kör·en bildades för ca två . måna

der sedan av medlemmar ur kyrk
liga ungdomskretsen i iildern 11-16 
år. Från början var de ett 15-tal 
men efter endast några veckor ha
de · kören ·växt till 25 sån·gare, av 
vilka två tredjedelar är flickor och 
resten pojkar. 

Ledare för kören· är · kantor Bengt 
Olsson som även dirigerar den or
dinarie kyrkokören med vuxna sång
are. 

* BLOTT EN STAMMA 
NU l · BöRJAN ..• 

Med tanke på den låga åldern hos 
körmedlemmarna får de nu i bör
jan sjunga i· endast en stämma för 
att öva upp både röstresurser och 
sångsäkerh!lt. När tiden är mogen 
kommer kantor Olsson även att lä
ra dem att sjun'ga i stämmor. Men 
då måste han först kän.na sina sång
are mycket väl för att kunna pla-



Industriexpansion i Skurup: 

Ett litet hantverk blev två 
storföretag på blott tio o ar 

För tio år sedan började Odert Weberg i Skurup med hjälp av två anstiillda att tillverka skopor till 

gt·äv- och lastaggregat. Tillverkningen skedde i relativt blygsam skala i en liten verkstadslokal vid Tegel

gatan S i Slmrup. Det lilla företaget utökade snart sin produktion att omfatta även järnhjul och hjälphjul till 

traktorer. Sedan dess har produktionen och omsättDin gen ökat mångfaldigt och i dag dirigerar Odert Weberg 

en av köpingens större industrier, Webergs Mek. Verkstad AB som tillsammans med söderslätts Traktor AB 

har ett 20-tal anställda. 

Det sistnämnda företaget driver 

herr Weberg i kompanjonskap med 

Jarl Ralston. Dessa två företag, är 

oskiljbart sammanflätade i varandra. 

, De har nämligen samma försäljare, 

verkstadsarbetare, lagerpersonal och 

kontorsstab. Givetvis har de även 
byggnader och lokaler gemensamt. 
Rationellt och kostnadsbesparande. 

e 1962 EN MILSTOLPE 

1962 är en viktig milstolpe i före
tagets historia. Det var det året som 
Webergs Mek. övergick från att inte 
endast vara ett producerande före
tag utan även ett säljande sådant, 
representerande två kända och lands
omfattande fabrikat av lastmaskiner 
och grävaggregat De blev nämligen 
återförsäljare för Maskin AB Gigan
tic som tillverkar lastmaskiner. Sam-

tidigt blev de även representant för 
Case band- och hjullastare. 

• OMFATTANDE 
SERVICEARBETE 

omnämnas att Webergs försäljnings
distriktet för Maskin AB Gigantic 
omfattar hela södra Sverige med en 
linje Göteborg-stockholm som nord
lig gt·äns. Case-lastarna försäljes i 
Skåne, Halland och Blekinge. 

I och med att Weberg Mekaniska 
åtog sig försäljningen och även ser- e SöDERSLÄTTS TRAKTOR 

vicen av lastrnaskiner och grävaggre- 1-ARSJUBll..ERAR l AR 
gat utökades antalet anställda suc- .. . • . 
cessivt. Man tillverkar även redskap Det handelsenka aret _1966 b1ldad 

till dessa, såsom grusskopor, snö- Odert Weberg 1 kompanJon~!"ap m.e~ 

skopor, timmergafflar, skrotskopor d1r. Jarl Ralston f1rm~n .. s.oderslatt. 

och truckgafflar, dels för direkt för- Traktor AB som forsalJer John 

säljning till kunder och dels till last-~ Deere trakto~e~ och ~antb:·uksJ?aSkl· 
maskinsfabrikerna. ner. ~~:nn ':.1 mledmngsv1s naronde 

har Soderslatts Traktor AB samma 

e FLYTTADE Tll..L NYA anställda som Webergs Mekaniska 
AB. 

LOKALER 1966 10-årsjubileet firas på lördag på 

Verkstaden vid Tegelgatan som Skurups Hotell med ett 50-tal in

omfattade 120 kvadratmeter blev för bjudna. 

trång och i fjor lät man bygga stora L-----•••J -------

Ulanför den verksf11dsbyggnad som W b M k · k V k d 
.. e ~rgs e .. an1s a er sia AB och Söderslätls Traktor AB samsas om på nya industriområdet 

finns sfand1gf en nasfan kompleti serie av John Deeres nya traktorlinje i lager. 
Skurup 



Direktör Oder! Weberg diskuterar en konstruktionsritning till en ny 
typ av grusskopa med fr. v. mekanikerna Gunnar Olsson och Bengt 

Berglund. 

verkstads-, lager-, lwntors- och för

säljningslokaler på Skurups nya 

stora industriområde med SLMA, 

Lundgrens Formverktyg AB och 

Tamö-Betong AB som närmaste 

grannar. Den nya byggnaden omfat

tar 900 kvadratmeter varav ca 650 

som verkstadslokaler. 

e REPRESENTANT FöR 
KOCKUM LANDSVERK 

I fjor blev Webergs Mek. repre
sentant även för Kockum Landsverk 
som tillverkar gräv- och lastaggre
gat. Deras försäljnings- och service
distrikt för detta företag omfattar 
Malmöhus län. I sammanhanget kan 

MORochBARN 

Fru BIRGITTA OLSSON, Skurup, med dottern ELISAEBTH 1 år. 
(Foto: Sernert,. Skurup.) 
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vacker vy, sedd från Malmö-Ystadvägen, av den vackra och idylliskt belägna 
En svinga högt mot skyn. 

Där den gamla möllan nu reser 
sig över bygden, har det säkerligen 
~tått kvarnar, ända sedan de första 
väderkvarnarna kom till. I det här 
sammanhanget kan nämnas, att man 
funnit stenålderskvarnar i backen, 
inte mindre än 12 sådana, och egen
domligt nog placerade i rad. Man 
vet, att där fanns en mölla vid för
ra sekelskiftet. Den tillhörde Gun
nebo gård. Denna inköptes 1814 av 
Johan Eric Stolz från Skabersjö. Han 
blev senare ägare även till Skivarps 
gästgivaregård, men det må vara en 
annan historia. 

* BRAND I MöLLAN 

Kvarnen brann någon gång på 1850-
talet. En ståtlig om än tragisk syn 
helt säkert, då lågorna gick högt 

mot skyn, och branden var synlig 
milsvis omkring. Men nere på Gun
nebo gård .gick gamle Stolz, 70-årig 
och hjärtsjuk, och sökte lugna ner 
sig med att sjunga folkvisor, efter 
vad det berättas. 

* KATSTROF BLEV 
OVÄNTAD HJÄLP 

Möllor fanns det ju lite överallt 
i trakten - det kan man läsa ut 
av byanamnen, men en stor mölla 
mitt i det spannmålsrikaste området 
i socknens mitt var något nödvän
digt. Stolz fick helt oväntat hjälp 
av en ny katastrof. Utanför Abbekås 
strandade en skuta lastad med bäs
ta norrländska kärnvirke. Stolz be
gagnade tillfället och köpte timret, 
och när han dog 1857, var han äga-

re -ti!·J den slät;-;ga'Ste hoiländaren på 
hela Söderslätt. Sedan gick kvarn
vingarna runt ' i den möllan i nära 
100 år. 

* MöLLORNA FöRFÖLL 

Men industrialiseringen kom, och 
utvecklingen gick mot stordrift. Fler.
talet av möllorna blev obehövliga, 
lades ner och förföll. Att Skivarps
möllan fick en längre nådatid, be
rodde väl dels på skickliga mölla
re och dels på att motor installe
rats, så att möllan· kunde arbeta 
oberoende av vinden. 

* STABILT BYGGD 
När Stolz byggde sin holländare, 

gjorde han det med vingar, som var 

·~i· ~ l l 

.,,., 

·, 

" 1•1\ 
!' ,·1: 

l 
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vingar all 

och en hade 20 alnars vindfång och ' 
var 28 meter mellan vingspetsarna. 
Vingarna fästades vid s. k. bjärt
balkar, som vägde ett ton vardera. 
Axeln, som bjärtbalkarna var fäs
tade vid, hade en längd av 5 me
ter, var 8 dm bred och vägde 2 ton. 
stora virkesdimensioner, som inte är 
lätta att få tag i nu. Men när det 
nu för något år sedan visade sig, 
att Skivarpsmöllans vingar o. bjärt
balkar måste bytas ut, lyckades man 
få lämpligt virke, från Maltesholms 
skogar. Virke, som måste ligga minst 
ett år och torka, innan det kan an
vändas. Det är ont också om kunni
ga kvarnbyggare nu för tiden. Den 
som har äran av Skivarpsmöllans 
restauration är närmast kvarnbyg
garen Bert Nordin, Spjutstorp, och 



Lusse Skivarp Traditionsenlig • 
l 

Luciafirandet i Skivarp fick i år 
i den tidigare morgonväkten en nå
got kylig, men stämningsfull, upp
takt tack vare kung Bore, som un
der nattens timmar strött ett tunt, 
vitt och gnistrande snötäcke över 
bygden. Det lussades, kunde man 
se, lite överallt i samhället, och vit
klädda Lucior med åtföljande 
skjortklädda tärnor och stjärngos
sar smög omkring och lyste upp 
vintermorgonen när de kom och 
överraskade mer eliey mindre för
tjusta anhöriga med lussekatter, 
kaffe och sång. 
I skolan höll man förstås också på 

traditionerna, och gick med långa och 
välsjungande ljuståg genom salarna. 
Att få vara med i skolans Luciatåg 
har alltid ansetts vara en ära, och 
att få vara ljusdrottning är ännu i 
dag mer toppen än ett aldrig så . gott 
betyg, och dessutom naturligtvis ett 
minne som man aldrig glömmer. 

Fr. v. pensionärerna Oskar Johansson, Nöbbelöv, Ester och Karl Johannesson, Abbe-kås, som serveras av 

Lilla Gull-Britt Wallström var 
folkskolans Lucia i Skivarp, och hon 
och hennes kamrater från 4:an sköt
te sig med den äran, det var alla 
överens om. Det lussades förresten 
mest hela dagen i Skivarp. Ute i 
byn kunde man se ungdomar från 
Skivarps 4H med lilla Anne-Lis An-
dersson som Lucia och med sin sång lottorna Marianne Carlsson och Ulla Ra ner. 
och sitt solskenshumör spridde hon .. . . .. • .. ... .. 
säkert glädje i många hem. Lottorna lgaster, samthga penswnarer fran unga, vackra roster, SJong de den och detta understraks också av Iot

. var i farten redan på förmiddagen Vemmenhögs och V. Nöbbelövs för- gamla. kär.~ s~ngen som är förknippad takårens ordförande, fru Ingl! Mar}_l:
för att förbereda den stora kaffe- samlmgar. Alla bord var festltgt med JU!hogttden. horn. Som en vacker avslutmng hol! 
bjudningen man traditionellt har smyckade med blommor och ljus, Alla kring borden satt tysta, gripna till sist kyrkoherde Birger Holmberg 

varje år på Skivarps gästgivaregård. girland~r hängan~e överall~ och en l av_ stunden~ . högt_idlighet, och t~rar en kort anda!'ttsstund med utgång 
Som källarmästare Gösta Streifert ståthg JUlgran stralade av IJUS. glanste 1 mangas ogon. Sa gJCk taget från dagens firande av ljusets rena 

och hans fru generöst ställer till för- Nä~ alla hunnit bänka sig kring ut ur ~.alen,. sångell tonade bort 1nen liusbringarinna. Så. skildes man m~d 
fogande. I gästgivaregårdens stora d~ langa kaffeborden halsade lotta- den hogttdliga stammnmgen drojde jforhoppnmg och lof~en om att t:.af
sal dukade lottorna för c:a 150-talet karens chef, fru Inga Markborn, val- kvar annu en stund mnan man kom fas tgen, om mte forr så vid nasta 

kommen och uttryckte sin glädje öv- tillbaka till de glada historierna med 'Luciafe.st på gästgivaregården. 
--------====='L er att så många kunnat infinna sig. "minns du?" och "kommer du ihåg?" .J-----------------

Nu hade en underbar kaffedoft hun- Och så skrattade man och stortrivdes, 
nit sprida sig i salen och snälla Iot- berömde lottorna och källarmästaren 

tor skyndade omkring och fyllde för kaffet och kakorna, och lovade 

kopparna med både tvåtår och tretår träffas varje gång man fick tillfälle 

till lussekatter och allt annat gott att komma samman på detta sätt. 
man bjöd på. Kaffet var gott och Då slogs en fanfar på pianot för 

man pratade minnen från gamla ti- nu . kom Skivarps 4H:s musikcirklar 

der, och hade mycket trevligt till- för att underhålla med sång och mu

sammans. Sorlet tystnade plöstligt, sik. Och det gjorde de sannerligen 

för i fjärran hördes sång av unga med den äran. Vi kan inte räkna 

röster. Luciasången. Och in i salen upp alla de · duktiga musiker och 

!mm ljusdrottningen Ingrid Larsson, sångare som med ett skickligt ge

V. Nöbbelöv med sitt stora följe nomfört program fick stämningen att 

av tärnor och stjärngossar. Allvarliga stiga alltmera. De kt:aftiga applåder

inför alla de gamla och med sina na visade hur tacksamma alla var, 

/ 



Luciatåg genOin Rydsgård i 

Lucian Eva J~on med uppvaktande tärnor pi bilkorlegen som drog genom galorna i Rydsgårds sam-

l 



Kursslut i Skurup l 

l 

Christina. Wollmer, Skurup, tycker tillsammans med kursettan Ingegerd 

Olsson, Knästorp, t h, a.tt korade Bästa. kamraten Gunnel Gunna.rsson, 

Malmö, är toppen. 

l Höstkursens avslutning på lant-, ritzson, Ulla Jönsson, Gunnel Gun
hushållsskolan i Skurup hölls på !ör- narsson, Ann-Marie Persson, Ewa 
dagen i skolans aula i närvaro av Larsson, Annica Bermhagen, Lena 
föräldrar och anhöriga till eleverna. Carlsson, Birgit Persson, Lisbeth 
I samband med avslutningen höll Persson, Ann-Britt Andersson, Mo-

' trädgårdskonsulent Karl Wikesjö nica Runbom, Anette Andelius, Ulla-

föredrag. . . Christine Westbergen. 
FolJande elever fick prem1er: .. 
Ingegerd Olsson, Berit Larsson, Basta kamrat blev Gunnel Gun-

Britt-Marie Schröder, Kerstin Mau- narsson, Malmö. 

- 1 17/J 

• 
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40 elever färdiglärda 
hushållets konster • 

l 
Höstkursen på Skurups Lant

hushållsskola hade på lördagen av
slutning. 120 anhöriga till de 40 
eleverna kunde bese en väl arran
gerad slöjdutställning och äta lunch 
som eleverna själva lagat. Före
dragshållare vid avslutningen var 
trädgårdskonsulent Karl Wikesjö. 
Sist på det välplanerade program
met var mannekänguppvisning. 

Det hade samlats ovanligt många 
anhöriga vid höstkursens avslutning. 
Under de gångna fem månaderna har 
eleverna sysslat med vävning, kläd
sömnad och broderi. Utställningslo
kalen var fylld av folk som beund
rade deras arbeten. Ämnet silversmi
de har också ingått i kursen och 
här fanns många vackra smycken att 
titta på. Efter rundvandringen i ut
ställningslokalen bjöds de anhöriga 
på lunch som eleverna lagat. 

Trädgårdskonsulent K a r I W i
k e s j ö hö II efter I unehen ett före
drag och visade J färgbilder om mil
jöer och trädgardar vid skånska 
lanthem. 

- De skånska lantbrukssamhälle
na är i regel mycket trista, man 
kan jämföra med Danmark, där 
har de lmmmit bra mycket längre i 
sin utveckling. Telefonstolpar och 
kraftledningar ser trist ut, likaså 
de gapande hålen efter grustag och 

Fr. v. Christina Wollmer, Skp, "bästa kamraten" Gunnel Gunnarsson, 

Malmö, kursettan Ingegerd Olsson, Knäslorp; nederst t. v. Ingrid Jöns

son, Skivarp, och Lena Carlsson, Bussjö. 

liknande. Det är sådant som stör l Malmö, Karin Hansson, fru östra 

miljön. För att behålla vår skånska mö, Ingrid Jönsson Skivarp, UIIa 

miljö borde vi bl.a. försöka bevara Grevie, Margareth Höijenstam Mal
pilealleerna och därmed vår kultur, mö, Ingrid Jönsson Skivarp, Ulla 

sade trädgårdskonsulent Wiesjö. Jönsson Bjuv, Berit Larsson Håslöv, 

Han tyckte också att trädgårdarna Ewa Larsson Malmö, Karin Lindh 

måste bli mer lättskötta. Mera gräs- Malmö, Ann-Charlotte Löfgren Skå

mattor och träd och mindre rabat- nes-Tranås, Lena Lövgren Blentarp, 

ter och gångar som tar mycket tid Kerstin Mauritzson Borrby, Ann 

i anspråk. Det behövs mer grönska Nilsson Göteborg, Ann-Kristin Nils

runt gårdarna för att skapa en trev- son Treiieborg, Britt-Marie Ohlsson, 

lig miljö. Blentarp, Ingegerd Olsson Lund, 
Efter föredraget blev det sång av Ann-Marie Persson Svedala, Birgit 

eleverna. Vidare en redogörelse för Persson Lövestad, Lisbeth Persson, 

kursen samt premieutdelning och tal Uppåkra, Lund, Marianne Perssr\1 

av sko!styrel~ens ordförande. Sist var Tågarp, Birgitta Prahl Tommarp, 

I
det mannekaTiguppvisning där några Monica Runbom Nässjö, Britt-Marie 

elever visade upp vad de själva sytt. Schröder Malmö, Bodil Sjöström 

/ Deltagare i kursen var: Anette Staffanstorp, Ulla Thorstenson Häl-

I
.Andelius ?öteborg, Ann-Britt An- singborg, VIla-Christine Westberge., . 

dersson Tagarp, Momca. Andersson Christina Wallmer grundsk. Skurup, 

Svedala, M.ananne Andreasso~. ~ve- Malmö, Bodil Wister Halden, Norge, 

org, Helena Berry Goteborg, Ann- Göteborg. 
hristin Borg Kivik, Lena Carlsson 

mium, Berit Larsson, Skytts härads
gille + Lidbergs bokhandels premi
um, Britt-Marie Schröder, Skurups 
jordbrukskassaas + Lidbergs bok
handels premium, Kerstin Mauritz
son, östra Skånes andelsslakteris 
premium, Ulla Jönsson, Skånes mej
eriers premium, Gunnel Gunnarsson, 
Skivarps betodlarförenings premium, 
Ann-Marie Persson, Oxie härads
gilles preium, Ewa Larsson, Skurups 
Sparbanks premium, Annica Berm
hagen, Wemmenhögs Sparbanks pre
mium, Lena Carlsson, Skurups Spar
banks premium, Birgit Persson, 
Wemmenhögs Sparbanks premium, 
Lisbeth Persson, Skurups Sparbanks 
premium, Ann-Britt Andersson, Lid
bergs bokhandels premium, Monica 

Runbom, Lidbergs bokhandels pre

mium, Anette Andelius, Lidbergs 

bokhandels premium, Ulla-Christine 

Westbergen, Lidbergs bokhandels 

premium. "Bästa kamraten" : · Gun

nel Gunnarsson. ~
ala, Anmca Bermha!;en Halsmg- Kerstin Wallter Höör, Carin örbom 

D Ystad, Pia Chroona Johanneshov, PREMIER:. 

1 1 ' } irgitta Egerborg Falun, Pia Frank- Ingegärd Olsson, Lions clubs pre-

/;; l V l f( 1:; o-n Mol mö, Gnonol Gunn-on mium + Lid"'''" bnkh=d"'' p~- '----------------~ 
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SKURUPS TEGELBRUK 
SKALL LÄGGAS NER 

Bror landen är en av de 20 som drabbas av arbe.fslöshel, när bruket läggs ner 

En icke avundsvärd julklapp fick 20-talet 
anställda vid · Skurups Tegelbruk AB i vec
kan: Ett skriftligt meddelande från direktio
nen upplysande om att driften vid bruket 
s~ulle . upphöra helt den 14 februari nästa 
år-p._ g. a. bristande lönsamhet. Beskedet blev 
en ovänt~d kalldusch. De flesta är trotjänare 
som arbetat i tegelbruket i många år och 
som är fast rotade i Skurup och svårligen kan 

. tänka sig att· skaffa arbete på annan ort. 
' -

O De var allmänt beredda på permittering 
' 

under några vintermånader liksom förra vin-
tern, men beredda på definitiv nedläggelse 
av driften var de absolut inte. 

O Fabrikationen vid Skurups Tegelbruk har 
de senaste åren uppgått till ca sex miljoner 
tegel per år. 

- SISTA SIDAN -

7 



De anställda vid Skurups Tegelbruk: 
Nedläggningsbeslutet rena chocken! 
Nedläggelsen av driften vid ~~u-1 på tegel bara växt och växt och nog rups Tegelbruk den 14 februari nasta har vi haft vissa farhågor, men dessa år kom som en ~hock fö~ må?.ga av har inte sträckt sig längre än till perd:~ 20-talet anställda ... V~t ar det mittering en kortare tid. for de som arbetat dar 1 många år D 't täild · r ta t och i s. a. s. vuxit in i företaget. .. en so~ v~n ans . l ~re ge Alla utom tre är bofasta skurupsbor, langst hd ar 54-ånge brannaren många med familj ,och hus. B ö r j e T h o m a s s o n som börja de - Jag och bolage"ts direktion kom- där som 18-åring. 

mer att göra vad som står i vår makt - Jag har praktiskt taget aldrig för att tomt och byggnader skall kun- haft någon plats och vad jag skall ta na säljas till ett företag som kan ;nig till efter ~en 14 februari ~ar jag övertaga både byggnader och per- mte alls h:~n:nt att funder.a pa. Och l Il • . d l d det har väl mgen annan 1 heller av sona e er a~xnstone en e av en- de anställda. Vi får avvakta och se na. Men . . ~liken bransch det s~ulle vilka försJag till lösningar som bolakunna bli ar svårt att sia om, sager get och länsarbetsnämnden kommer disponent H e l g e M å n s s o n, om att presentera. Troligen blir det ej det nu överhuvudtaget går att få hit något klBrt i år. En oviss framtid som någon annan industri. Men byggna- kastar en . mörk skugga över den derna är ju prima så möjligheter stundande Julhelgen. 
iinns. 

Givetvis är länsarbetsnämnden un
derrättad och de kommer, liksom 
Skurups köping, som också är under
rättad om nedläggelsen, att arbeta 
fram nya arbetsmöjligheter för per
sonalen och om möjligt se till att det 
nya arbetet blir i Skurup. Att skaffa 
ett jobb som passar var och en av 
våra anställda är förstås inte lätt. 

H i l d i n g J ö n s s o n, sQm anställ
des år 1953: Ack, fråga mig inte vad 
jag skall göra efter den 14 februari. 
J ag är allt för överraskad för att rik· 
1igt ha kunnat fatta det än. Jag är 
56 år och inte blir det lätt för mej att få något annat jobb. Åtminstone 
inte här i Skurup, men inte är det 
roligt att flytta ifrån alla vänner och bekanta här, inte. 

AVGANSVEDERLAG 
Många är också kommen till så hög En liten ljusglimt är att.vi får . ett s. k. avgångsvederlag. For oss ålder att det knappast kan bli tal om äldre som har varit anställda länge någon omskolning. kan det röra sig om flera tusenlappar. - Vi var helt oberedda på en defi- Och det är ju alltid en tröst och 
nitiv nedläggelse av rörelsen, omtalar hjSälkp. T lb k d å 

90 

John Petltm-son, t. v., med 28 och Hilding Jönsson med 24 anställningsår bakom sig urups ege ruk s apa es r l l J o h n P e t t e r s s 0 n, som arbetat och ombildades till Aktiebolaget Sku- Erik Andersson 20 tegelarbetare och där i 28 år. Däremot hade permitte- rups Tegelbruk år 1939. På den tiden ett kontorsbiträde. ring några vintermånader ej kommit fanns det ett 5-tal anställda men se- I sJutet av 1950-talet genomgick som någon överraskning ty så blev dan har autom~tisering av .. ma;;kiner- tegelbruket en omfattande moderni-. . . .. . ' . .. na resulterat 1 en nedskarnmg Oav sering. Bl. a. fick bruket en dyrbar det 1 fjor. Men artigt talat, Vl äldre personalen. Just nu finns utom torkanläggning. För lire år sedan har med en viss oro sett att lagren disp. Helge Månsson och tegelmästare gjordes en smär:_~~byggna~------------------------~--~~~~--------~------~---------

- Genom hård konkurrens inom läggning blev oundviklig, säger disp. byggnadsmaterialbranschen, samt en Helge Håkansson som också omtalar viss inskränkning i det allmänna att han själv ej har hunnit göra upp byggandet genom den 25-procentiga några planer på va~ han skall arbeta 1 
investeringsavgiften har lönsamheten med efter .den tragtska datumen, den : blivit sådan att ett beslut om ned- 14 februan. 

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



* * '* 
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Vintrigt vid folkskolan • 
l Genarp 

Fr. v. Johny Ekdahl, Sten Inge Sjöstrand, Christer Carlsson, Anders Svensson. Krisler Nilsson och Lars Erik Svärd provar "kasebanan" vid folkskolan i Genarp som nu eHer det sen 'as le snöfallet blivit hal och fin alt "kasa" på. 
Under de senaste dagarna har det 
fallit en del snö i Genarp och 
snötäcket är nu några centimeter 
djupt. Det räcker för att slutt
ningarna i anslutning till folk-

* skolan i Genarp skall bli ut* märkta som kälk- och "kaseba* na". 
Under rasterna roar de yngsta ele

verna sig med att kana i backen. 

De använder sig endast undantagsvis man tappar balansen. Nu återstår av ikälke eller de nu så populära te- endast några dagar av skolarbetet faten. Det går bra att kasa på stöv- . larna och pjäxorna .. Någon gäng blir innan det efterlängtade jullovet bör-det också ofrivilligt på byxbaken om jar. . 8 



• Nytt villaområde l Genarp 
Genarp har på senare är blivit 

känt för att vara ett litet idylliskt 
samhälle stressade stadsbor gärna 
bosätter sig. Genarp ligger ju un
gefär mitt emellan Malmö, Lund, 
Trelleborg och Ystad och inte till 
någon av städarna är det längre 
väg än att folk mycket väl kan bo 
i stan. Och så är det mänga som 
gör. Bostadshusens antal växer i 
rask takt i Genarp. Just nu häller 
ett nytt område med 23 enfamiljs
villor på att växa upp i nordvästra 
delen av samhället, söder om kyr
kan. 

Byggnationerna av villorna påbör
jades i j,uni i år och de beräknas 
att bli inflyttningsklara i mars och 
april 1968. Det är Genarps kommun j 
som bygger husen som sedan säljes .

1 
till privatpersoner som får överta de 
lån som kommunen fått på husen. 
A v priset ca 135.000 kr är det ca 
25.000 kr som behövs som första in
betalning. 

Kommunalkamrer Sven G. Larsson 
omtalar att husen är av högsta kva
litet och standard. De är byggda i Så här ser husen ut nu. De kommer dock att få elf betydligt mera exklusivt utseende när de blir hell två plan med tre rum och kök i ne-
danvåningen och två stora rum i färdiga. Väggar och skorsten kommer alf målas vila och lakbeläggl'l'ingen blir svart. ------~~~~---~~~~---------------..1..:=====~~--------~,ovanvåningen. Till vart och ett av -
husen finns också en garagebyggnad J 

med förutom garageutrymme även 
pannrum, tvättstuga och förråd. 

Professor Sten Samuelsson vid 
Tekniska Högskolan i Lund har ri
tat husen och även planen och hus
placeringen för området. Placering
en av husen i förhållande till var
andra har professorn lyckats utom
ordentligt väl med, ty placeringen l 
har varierats så att den som kom- ' 
mer in i området ej märker att hu
sen har exakt samma former. Där- · 
igenom blir det ej en monoton och 
steril helhetsbild utan en idyllisk 
och trevlig vy över villaområdet. 

Husen är delvis av typen "skånsk 
länga" med vita väggar och skorste
nar, samt svarta tak. 

De som sett ritningarna och besökt 
platsen och den påbörj17de byggna
tionen tippar att villaområdet kom
mer att väsentligt skilja sig från 
ordinära villaområden och bli myc
ket populärt, genom dess byggnads
kamktär med svart-vita hus och pla-
ceringen a_v_d_e_s_sa_·---~----
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60 huggare och 30 körare röjer 
stormdrabbad Häckebergaskog 

-Av TORSTEN HANSSON ~ 

Solen skiner från en djupt blå 
himmel som vid horisonten över
går till lila, gröna och grå färg
nyanser. Det gör nästan ont i ögo
nen av de skarpa solljusreflexer
na från snön. Luften är fylld av 
monotona ljud från motorsågar och 
arbetande traktorer, och det doftar 
gott och friskt av söndersågade gra
nar och tallar. Vi befinner oss i 
centrum av en säregen landskaps
bild där allt starh-t vittnar om na
turens enorma makt. 

l - Den stormdra·bbade Räckeber-l en att den "vindpust" som drog fram 
gaskogen som hål·! er på att.röj.:;ts upp över Räcke bergaskogen når.,.· a tirn
av 60 huggare och 30 körare, var mar en mörk och storm~g oktober
och en av de sistnämnda ut!'ustade kväll ställde till med ett enormt kaos 
med transportfordon av varierande i skogen. E.tt kaos som är nästan 
storleksordning. De kornmer att hål- obeskrivligt ooh som ingen mäpni

När upproJnmgen är *],ar återstår 
fortfarande svära problem. Vad skall 
göras med all bokstock som då lig
ger på backen? Den nuvarande såg
kapaciteten är bara en fjärdedel a v 
vad som behövs. 

la på hel•:i vintern med skogsröjning- ska fattar vidden av om vi inte varit~--------~---'-----
en, och om vintern inte blir al'ltför på ort och ställe och med egna ögon 
svår eller om något annat oförut- tagit del av skadorna. Den fallna och 
sett inträffar, .kommer s.kogen att va- ihoptrasslade Häckebergaskogen har 
ra uppröjd omkring den 1 april. blivit något av ett turistmål. Dagli-

, g!m är det fortfarande många bilis-
När det behövs 90 personer, en stor ter som stannar till för att betrakta 

maskinpark och ungefär fem måna- den säregna landskapsbilden. Med ett 
der för att röja upp förstår var och otroUgt virrvarr av grenar, stammar, 

flermeterhöga rotknöl>ar samt avbrut
na trädstammar som sticker upp här J 
och var. Och något ensta•ka träd, som 

1 icke fallit, men mestadels står på 
sned och är dödsdömt i alla fall. 

Nu sedan snön kommit verkar in
te bilden av stormens härjningar så 
dyster som tidigare. Naturen har, för 
att lätta sitt samvete, kl·ätt allt i 
grann rimfrost och utbytt den mörka 
och dystra färgen mot bländande vitt. 

Godsägare Rurik Tharn, Häckeber
ga gods, omtalar att av godsets ca 
2.300 ha skogsmark är en fjärdedel 
svårt stormskadad. 90 proc. av alla 
granar över 40 är har stormen för
aktfullt kastat till marken, och 50 
proc. av de stolta bokar som passerat 
sin 80-årsdag ligger oc'kså l.i"lnlösa på 
marken. En 80-årig bok är bara bar
net. 

En säregen landskapsbild, den stormdrabbade Häc<kebergaskogen. 



Onsdagen 20 deeemhe•· 1967 • 

Fr. v. Hilding Larsson, Emil Hansson, Sven Mårtensson, guldmedaljören Arvid Mårtensson, Lago Grön
vall, Marlin Persson och representanten , från Kommunförbundet rektor Johan B. Andersson, Furulund. 

Förtjänstmedalj 

Arvid Mårtensson 

• 
l 

• 
l 

guld till 
Rydsgård 

I samband med årets sista sam
manträde med Rydsgårds kommu
nallullmäktige på måndagskvällen 

erhöll kommunalveteranen, lant- l bandens medalj i guld för sitt långa 
brukare A r v i d M å r t e n s s o n, och förtjänstfulla arbete under 40 1 

Rydsgårrd Svenska Kommunför- år. 
Medaljen överlämnades av repre

sentanten för kommunförbundet, 
rektor Johan R Andersson, Furulund 

, som också höll ett längre tacktal 
till medaljör Mårtensson, 

Medaljeringen skedde vid den mid
dag på Rydsgårds Hotell som följde 
efter fullmäktigesammanträdet. 

I samband där.med a~ackade även 
avgående ordfföranden i skolstyrelsen 
Emi~ Hansson avgående ordföranden 
i idrottsnämnden rektor Lago Grön
vall, sa:mt förtroendemännen Hilding 
Larsson och Martin Persson. 

Som sed är utdelades också blom
sterkvastar ti!J de avgående, samt till 
deras fruar. 



Onsdagen !O d' 

Kubanerna läser Pippi Långstrump 
Skurupselev träffade Fidel Castro 

DET ÄR inte många svenska ungdomar som nyligen 
gästat Kuba. I' Skurup har vi ·träffat fröken P i a 
R y b e r g, 22, som faktiskt varit i det revolutionis
tiska riket, 15 mil från Amerika. Hon är själv aktiv 
inom den svenska kommunistiska ungdomsrörelsen. 
Det är sällan vi har tillfälle att lyssna till en ung 
kvinna med en sådan politisk bekännelse. Hon berät
tar intryck från Kubabesöket, givetvis som hon såg 
det just genom sina glasögon. Vi har fastnat inför ett 
och annat. 

Pia Ryberg säger : Efter att under l domarna. Man har nu inrättat sären månad ha vistats på Kuba och skilda fakulteter vid universiteten rest härs och tvärs över ön får man för dem som inte har behörighet att många intryck. Främst stannade jag l läsa vid universitet. Ett radikalt inför vad revolutionen betytt i det grepp i vuxenutbildningen. landet. Kubas revolution är en glad 
revolution. Den socialistiska omda- NYA SKOLOR 
ningen har betytt frihet för det ku- - Man bygger en ny sorts skobanska folket. Man har fått rätt till lor på Kuba, berättar Pia. Det är ett människovärdigt liv. Det låter någonting som i uppläggningen likskrämmande och farligt med revolt. nar de svenska folkhögskolorna. San Jag mötte en kubansk arbetare i Andres är en skola av den typen, staden San Cristobal. Denne berät- och som blev färdig i början av tade för mig. året, belägen i provinsen Pinar del 

Rio. Den har plats för 450 elever, BODDE I SKJUL flickor och pojkar. Någon uttagning - Vi bodde i skjul gjorda av plåt- har man Inte, åldern varierar från 
Här en bild av en modern byggnad på Kuöa 

tunnor. Många svalt ihjäl. Jag ville 8 till 17 år. Skolans viktigaste mål- :---------------;, Skolans bibliotek var intressant, studera när jag var ung. Det gick sättning står inte på schemat: att berättar Pia vidare. Många av oss inte. Mina föräldrar hade inga peng- lära sig konsten att leva tillsam- p
1
·a Ryherg hade väntat att där endast skulle ar. De som fick studera var läka- mans med andra människor, att ä!- finnas socialistisk litteratur. Natur-rens och juristens söner . Det var ska och respektera dem samt att ligtvis var sådan litteratur övervä-amerilranerna som ägde Kuba, den göra eleverna medvetna om deras är en ung elev på folkhögskolan gande, men där fanns även barnkubanska jorden, och de byggde pa- roll i samhället - och i socialistiskt i Skurup. Hon är kommunist och böcker av västerländskt ursprung: lats i Havanna. Så kom revolutio- tänkande. har besökt Kuba i somras. Det är Pippi Långstrump, Onkel Toms stunen. Många kubanska bönder fick - Nytt i sammanhanget är att intressant att ta del av hennes ga, Ivanhoe m. fl. Det gäller här offra sina liv. Men nu är folket eleverna får vara med och disku- som på andra områden att Kuba fritt. Nu ägs den kubanska jorden tera politik, berättar Pil. entusias- berättelse med intryck från revo- följer sin egen linje. k b V. f 0 d 1· t' kt ( o t k " t 'll f o lutianens kubanö. Givetvis får av u aner. 1 ar or ent 1ga bo- 1s nago man anner 1 ran - Om man frågade eleverna vad städer etc. en rad kommuniststyrda stater i öst- hennes synpunkter stå för hen- de ville bli, så var det självklart - Ungdomarna tror inte på över- världen). Vidare får eleverna delta nes räkning, och de bringar till att de ville ha ett yrke där de kun-naturliga väsen. Kyrkan får allt i praktiskt arbete. Pedagogiken är eftertanke. de vidare utveckla revolutionen, sä-mindre grepp. Men vi respekterar enkel och fruktbärande. Det före-

o .. 
kyrkan så länge den inte direkt mot- kommer ingen bestraffning. Har nå- ger Pia Ryberg. Nagra ville bli la-å kare och resa till u-länder, andra 
arbetar revolutionen, sa den kuban- gon elev burit sig dumt t dryf- till Latinamerika. Politiskt är de äld-ske arbetaren. tas detta gemensamt· av elever och nade. Kost, logi, sjukvård, toalett- re eleverna organiserade i ungkom-Fia berättar: Vi besökte under re- lärare. artiklar har alla elever. Grundkläd- munisterna. Det motsvarar ungefär 
san flera skolor. Analfabetismen har nedbringats från 23,6 procent till 3 GYNNADE seln är lika för alla, ett slags skol- vårt SSU. procent efter det amerikanerna för-, Pia: De sociala förmånerna på sko- uniformer. Föräldrarna besöker sina Så såg Pia Ryberg, elev på folkdrivits från Kuba. Detta har skett Ian är mycket goda och man kan barn, och barnen kan åka hem vid högskolan i Skurup, på det hon möt-genom bl. a. stora insatser av ung- säga att Kubas ungdomar är gyn- helgerna. te på Kuba. l 

Pia Ryberg har träffat Fidel Castro på Kuba men nu är hon 
och pluggar. 



Energi och välvilliga fäder gav Skurup 

DEST T! 
Lokalförbundet i Skurup har ännu inte fem år på 

nacken - jubileet firas i ~ommar - men uppvisar ändå 
finfin verksamhet både på bredden och toppen! Det lyser 

energi och optimism om styrelsen. Korpidrotten i Skurup 
kom i gång på initiativ av Karl Gustav Kruus och Ernst 
Svensson, ordförande respektive kassör från starten 1963. 

Många gånger hjälper det illte 
med energi och optimism. Ställer 
sig inte kommunen välvillig är 
det svårt att lyckas. Men· i Sku
rup har de styrande varit syn
nerligen behjälpliga. 

Sålunda har korpen tillgång till 
idrottshall (med .Skånes · lägsta 
hyra, bara 6 kr per träningstim
ma) , idrottsplats med elijus (!) 
orh ett årligt kontantansla~ på 
1.000 kronor. 

e kot·pforum 
- Vi har ett bra samarbete med 

köpingen, säger ordförand"en K G 
Kruus, varushuschef på Domus. 
Redan från början hjälptes vi 
tillrätta med material. Och kom
munen har lätt att kontrollera1 ~tt vi använder pengarna på ett tik
tigt sätt. 

- Kommunalkamreren Erling 
Sigfridsson är revisor i förbl!fl
det! Han deltar dessutom i både 
handboll och fotboll. 

D PUBLIKTOPP 
Handbollen är Skurups stolthet. 

Korpdusterna samlar faktiskt mer 
folk än vissa div II-matcher! Cir
ka 200 möter upp i hallen och 
ordnar rena landskampsstämning
en. 

Styrelsen är flitigt representerad 
på planen. Kassören Ernst Svens
son t ex brukar dyka upp mellan 
målstolparna. Av någon underlig 

Ordföranden Karl Gustav Kruus 
tjänstgör som sekreteTare vid 

h4ndbo!l.sma.tcherna. 

mellan Kommtmal ol:h I.,ära;rna. Sven Persson l Lärarna konstateraT att mv Knut Persson (styrelseledamot) lurar honom på konfekten. Närmast •bakom honom se:r Jörgen Ohlsson, Kommunal, skymd t h Sven Kristiansso~ (styrelsemedl~) och längst t h Lennart Larsson, Lärarna. 
anledning kallas han för "Sållet" 
av · kamraterna. Men det revan

·scherar han sig för på fotbolls
planen, då han ser till att det blir 
nätrassel ... 

- Det går nästan för fint, 
tycker KG Kruus. Vi har fak
tiskt kommit i delo med den ci
vila idrotten (Skurups AlF) och 
det är inte skojigt. Men vi kan 
inte hindra någon att delta hos 
oss. Vi ser gärna att AIF:s 
eventuella talangscouter lockar 
över förmågorna till sig! 
- Ett par civila klubbar, Jons

torp IF och Rynge IF, deltar med 
sina fotbollslag i handbollsserien. 
På det sättet håller de konditio
nen vid liv. 

- Likaså är skolorna med i bil
den. Lantbruks- och folkhögsko
lan deltar i våra serier liksom lä
rarna. 

- I sommar ska vi satsa hårt på 
fritidsverksamheten. Promenad
tävlingarna har blivit väl mottag
na och Cykelturen -67 lockade 
nästan ut hela köpingen (5.500 in
vånare). Vi har fått massor av 
förfrågningar om arrangemanget 
återkommer - och det gör det! 

- Vi har erbjudits en lokal vid 
Svaneholms slott. Där finns det 
härlig terräng att motionera i och 
tanken är att vi ska bygga ut det 
hela med en bastu. 

Utöver fotboll, handboll och fri
luftsevenemang sysslar skurups
korpen även med bordtennis, 
volleyboll och pensionärsgymnas
tik. 

Bordtennisen drivs i samarbete 
med Skurups BTK, så här funge
rar samarbetet med den civila 
representanten. Och pensionärs
gymnastiken - under ledning av 

Britta Sjösten - är så blomstran
de, att grannkommunerna bett om 
hjälp med att organisera sin pen
sionärsgymnastik 

Kassören Ernst Svensson (åke
riägare) säger: 

- Vårt mål är naturligtvis att 
växa ännu mer, men vi måste 
sköta våra ordinarie sysslor ock
så. 

K vantarna toppa.de 
familjebowlingen 

Familjesektionens bowlingtäv-
ling i östercentrum i Malmö blev 
en succe. Som vi b~:rättat tidigare, 
togs lagen ut i - efterhand! Seg
raren individuellt parades ihop 
med den som kom jumbo osv. 

Makarna Siv och Bertil Kvant 
tog hem ett rejält kvantum av 
priserna! 

Div III-spelaren Bertil segrade 
överraskande i herrklassen och 
hustrun Siv vann lagtävlingen med 
Harry Linden. Lägg dessutom till, 
att svägerskan Astrid Kvant kom 
trea i lag tillsammans med Sune 
Persson (Malmö-förbundets ung
domskonsulentl och alla förstår att 
den kvantska glädjen var stor. 

Resultat: 

Damer: l) Frida Andersson 455 
poäng; 2) Karin Persson 409; 3) 
Henny Bloc'h 406; 4) Gun Björklund 
395; s Brita Linden 383; 6 Britt 
Broorne 374; 7 Siv Kvant 368. 

Herrar: l Bertil Kvant 526; 2) 
Sune Persson 518; 3) Harry Lin
dn 507; 4) Gunnar Bloch 494; 5) 
Gustav Björklund 475; 6) Ulf An
dersson 471; 7) John Kvant 439. 

Lagtävlingen: l) Siv Kvant/Har
ry · Linden 875; 2) Britt Broome/ 
Gunnar Blocoh 868; 3) Astrid Kvant 
/Sune Persson 866; 4) Brita Lin
den/ Gustav Björklund 858; 5) U!I 
Andersson /Sven Wihlborg 856; 6) 
Frida Andersson /Herbert Hansson 
842; 7) Gun Björklund/John Kvant 
834. 



Trehjulingar bästa gåvan till tvååriga 
Skurupstrillingar 

Tre blankpolerade små trehjulingar- två rosa och en 
blå - blev de mest uppskattade födelsedagsgåvorna 
på trillingarna Eva, Gunilla och Sven Blomdahls 2-
årsdag på onsdagen. 

O Kungsgatan i Skurup, 
utanför deras hem, låg vit 
och snöbelagd, frusen och 
hal och därför tillät inte 
mamma Greta att premiär
cykelturen gjordes utom
hus, trots att solen sken i 
guld och rött. Inifrån fönst
ret med näsorna tryckta 
mot rutan såg det nog så 
inbjudande ut - det var ju 
en strålande vacker dag. 
Men termometern visade på 
minus sex och därför fick 
de första cykelturerna i 
stället göras på matsalens 
parkettgolv. 

O Cyklarna var en present 
från pappa Jan-lngvars 

-snälla farbror. Trillingarna 
är mycket friska och pigga 
av sig och de pratar gärna 
och demonstrerar cyklarna, 
visar andra presenter och 
berättar smått entusias
tiskt vad de tycker om dem 

och vem de har fått dem 
av. 

D Deras mamma, Greta 
Blomdahl berättar att hen
nes små gullungar alltid va
rit friska och livliga. Om 
de i någon mån skiljer sig 
från "vanliga" barn, så är 
det genom en ovanligt god 
sammanhållning. Det före
kommer inte så ofta kiv, 
som i regel är vanligt i den 
åldern. 
D Nu har de förstås inte så myc-

ket att kiva om. Om de får nå
gonting, så får de det trefaldigt -
just för att undvika att det blir 
kiv och avundsjuka. 

[J En av de tre småttingarnas be-
skyddare är storasyster Monica, 

7 år. Hon är givetvis helt förtjust 
i sina små lillasystrar och sin lille
bror. Och. för henne är det en 
sann fröjd att underhålla sig med 
dem, berätta roliga sagor, leka och 
över huvud taget göra livet Hitt 
för dem att leva. Fr. v. trillingarna · Eva,., Sven och -Gunilla -· Blomdahl -som -på 'onsdagen: fyllde-2 år • .., (Bild~Sernerts, Foto.) 



Ett år i Wild W est 
gjorde trygg Skånepåg 
till tuff Präriens Son 

- Av TORSTEN HANSSON-Det glömmer jag aldrig. Det var midsommarafton. Men det hade ingen betydelse, ty det fanns varken midsommarstång, folkdanslag eller något annat som påminde om denna helg. Jag befann mig ju inte hemma i Sverige. Det var sent på kvällen. Allt var oändligt, overkligt tyst. Skarpa silhuetter av präriens torra, karga växter avtecknade sig i horisonten mot en himmel som hade skarpt lila, blå, gröna och röda färger. Hemma på bio när jag sett Wild West-filmer i färg har jag tänkt: Vilka färgvyer. De är överdrivna. 
Men när jag satt där på hästryg- erna. Månen lyste upp vidderna. gen i Wolf Point i Amerika kunde Färgerna på himlen skiftade. Korna . . . låg förstrött och idisslade. Månen J~ konstatera. al~bng var ~normt gick i moln. Prärievargen skrek. Och fargstarkt och fascmerande har ute. jag levde och njöt. , Vidderna var oändliga. Jag kunde se Detta var alltså endast en liten ' många många miles åt alla håll. glimt av alla de upplevelser under . ' . de mo månader som 24-årlge Sten 1 Alltmg absolut tyst och stilla. Hund- Hansson, önnarp, vistades i Amerika. < ratals mil frän allt vad industrier Sten Hansson startade sin resa den l och oväsen hette. Jag kunde då och 27 mars från Kastrup och anlände ! då h" å d 178 k till hemmet i söndags. Han hade inte ?ra n gon av e " am ornas aviserat sin hemkomst och nog blev andnmg, trots att de lag på flera det en kär överraskning när han hundra meters håll. Plötsligt klippte pulsade genom snön på gårdsplanen min häst på öronen. Höjde huvudet. med r~sväskan översållad av mär-o h t d bl . k t'll H" t .. k" ken fran 16 av de amerikanska sta-c s o 1c s 1 a. as ar ar ans- terna. 

liga djur. Vi hade nöjet besöka resenären, Då kom det. Ett intensivt tjut brunbränd och frisk. Och snart var fick mig att studsa till på häst- vi fördjupade i Stens entusiastiska ryggen. Men min springare reage- berättelse om sina upplevelser på rade inte något nämnvärt. Han var andra sidan Atlanten. Upplevelser van vid det ljudet, Men för mej var som hade omvandlat en trygg skådet nytt. Det ena tjutet avlöst-e det nepåg till en Präriens son. andra. Däremellan var allt döds- Med stort allvar och bestämd röst tyst. Kalla kårar sprang uppför kungör han: Jag reser tillbaka igen. ryggen. Tror jag. Jag har ordnat ett jobb Rädd var jag inte men kroppen i Kanada. Men kanske tar han reson. reagerade så i alla fall. Min husbon- Kanske hinner julhögtiden och återde John L. Stentoft, hade förberett bekantskapen med mamma, pappa, mig på sådana överraskningar. Jag syster, bror och vänner att bromsa visste vad ~et var - prärievargar, upp begäret efter livet i Wild West. Btora ungefar som vargarna i Norr- Ett hårt men inspirerande och härland, men ofarliga. De äter endast dande liv. 
as. Den enes död - den andres bröd. I Skånska Dagbladets julaftonI timmar satt jag' där på hästryg- nummer kommer vi mera ingående gen den natten. Och beundrade vy- att berätta om stens resa. 

Ungresenären Sten Hansson anlände på söndagen hem till önnarp 
vid Skurup efter nio månader i Wild West. 

Känd Skurupsprofil 
lämnar det ko1nmunala 

Av h~lso>k;il har Janlbrulmren 
och auktionsförrättaren Gunnar 
Larsson, Hyltaslätt, lämnat alta si· 
na uppdrag eftc•r 25 år som kom
munalman och avtackas i anslut
ning till kvällens sammanträ
de i Skurups kommunalfullmäk
tige med Kommunförbundets me
dalj. Men samtirligt väljs· han för
ftirsta gången till nämndeman, nu 
för perloden 1968-1973. 
Gunnar Larsson debuterade i det 

kommunala 1943 som leda.mot av då
varande kommunalfullmäktige i 
3k uc·ups socken. Han for tsatte sedan 
direkt över i köpingens kommunal
fullmäktige 1B49 och har s·uttit här 
till i fjor. I socknens dåvarande 
kommunalnämnd var han suppleant 
1944-1948 och satt som ordförande i 
köningens kommunalnämnd 1949--
1967. Det är alltså först med inne
varande års utgång som han lämnar 
denna ordförandepost. I socknens 
fatti;tvårdostyrelse var han ordföran
de 1946-1948 och i köpingens 1949-
1 ~56. I kri·stidsnämnden var han ord
förande 1944--1948 och i sarnaroets
nämnden som han nu oc'kcl lämnar 
är han ordförande sedan 1965. 

HYLTASLÄ'IT SEDAN 1936 
Han är skiftesgodeman sedan 1952 

oci1 ordförande i boställsnämnden. Gunnar Larsson. Gunnar Lar.'son är fodd i Slimminge 
1911 och k"opte Hyltashitt mir han l denne ve,•ksamme man hunmt byggLfte s1g 19u6. Sedan egendomen ut- ga upp ett litet museum med lintarrend:rades for fem år ~e~~n ~r föremål och gamla mynt. G~nnar Larsso~ auktwns önatta! e l Som mirondeman eftertrader Gunor 1 boupptecknmgsman på hclt1d. Vid sidan om s1tt kravande yrke och nar Lansson Elof Persson som faller sina må· "~a kommunala uppdrag har for åldersstrecket. 

Skurupstrillingar 
2-års jubilerar 

. . h t" Ja. Blomdahl och lutns Celebert födelsedagsftrande var det os mon or n 
f!Ulkll. Greta. när deras trillingar Eva Susanne Gunilla. Margaretlut oc~ 
Sven fyllde z år på onsda.gen. Full ru!!e v~r det i ~rl~ morgonstund d~ 
de fick var sin tuhiuling ntt motionera. seJ med. Pa btlden ses fr v Gu. 

ni!!a, Eva och Sven. 

~'t l2 



MORochBARN 
Premiärkurs avslutad 
i Slmrup 

Den 2-åriga \·erkstadsskolan vid 
Skurups köping yrkesskola i sam
arbete med Skånska Lantmännens 
maskin AB höll på torsdagsförmid
dagen sin första avslutning. Det är 
inalles 11 pojkar, som utbildats som 
mekaniker. Kursen, som är 2-årig, 
är den första i sitt slag i Skurup. 
Sex av pojkarna går direkt efter 
skolan till SLMA verkstäder. Yrkes
lärare Bengt Attlehed har haft hand 
om pojkarna . Skolstyrelsens ordf 
Gunnar Hansson förrättade utdel
ningen av betyg och premier i när
varo av yrkesskolans rektor Herluf 
Lindström och ingenjör Ake Lund
qvist SLMA, Malmö. Följancl ? el~
ver erhöll premier: Alf Da\·i · "· , 
Bengt Jönsson, Hans Andersson, l : 
Leif Nilsson, Bengt Hedin och Gertj 
~ : 

Fru BERIT PERSSON, öremölla, med dottern MARIE, 8 minader 
(Foto: Sernerf, Skurup) 

l 

TRE VOTERINGAR 
om ordförande i Skurup 

Voteringar behövdes i tre fall när ordförandeposter i Skurup skulle 
besättas, men eftersom röstningen utan undantag följde partilinjerna 
slutade det med borgerlig seger 13-12 över hela linjen när kommu
naHullmäktige sammanträdde på fredagskvällen. Detta innebär att 
Torsten Vollmer valdes till kommunalfullmäktiges ordförande 1968, 
Knut Madsen till kommunalnämndens fram t o m 1971 och William 
Sjösten blev brandstyreisens ordförande under samma fyraårsperiod. 
Som motkandidater ställde socialdemokraterna upp Börje Linden resp 
Ed Y in 'Ah ding och Nils Trenk. ' 

: .. ordförande i n.ykterhetsnämnden, l Flera viktiga ärenden. utöve1: va
dar valberednmgen mte hade haft len behandlades. De avgJordes 1 en
något förslag, blev Johan Wemner lighet med kommunalnämndens ti 

' sedan han hade kommit in som digare i A r b e t e t redovisade för
ledamot i stället för Ninni Sjödin. slag. Detta innebär att pensionärs
Med avvikelse från valberednings- bespisning anordnas på Flintebro, 
förslag åkte även Jerker Nyberg hemmet även för ål dringar so., . 
in som ledamot i två nämnder, i inte är bosatta där, att pensionärs
byggnadsnämnden i stället för Sven bostäder i anslutning till Flintebro
~ingström och i fritidsnämnden i hemmet ska planeras, att kvotför 
stället för Jan E Jönsson. Trafiksä- delningen på nya bos tadslä~enhetcr 
kerhetskommith~n ska ha oföränd- under de närmaste åren nagot så 
rad sammansättning nämligen när har preciserats och att ett barn-
Jsaksson, Ek, Mårtensson. daghem med 27 p la lser ska byggas. 1 

Före sammanträdet moltog avgå
ende kommunalmannen Gunnar 
Larsson, Landskommunernas för
bunds medalj av fullmäktigeordfö
randen John E Vifot. 

Utöver ärendelistan köptes mark för 
205.000 kr av Wickströms maskin-
affär i Malmö. Det gäller stads
ägorna 10 och 11 i SkUl·up. 



l 
l 

l(ommunförhundets guldruedal j 
till Gunnar Larsson i Skurup 

I samband med fullmäktigesam
manträdet i Skurup på fredags
kvällen erhöll lantbrukare Gunnar 
Larsson, Byltaslätt, Svenska kom
munförbundets medalj i guld för 
gagnelig kommunal verksamhet. 
Medaljen överlämnades av fullmäk-

1 tiges ordförande, civilingenjör John 
-~ E. Vifot. 

Gunnar Larsson har en lång och 
gedigen kommunal bana bakom sig. 
De största av uppdragen har varit 
följande: ledamot av kommunalfull
mäktige i Skurups soaken 1943-1948, 
ledamot av lwmmunalfullmäktige i 
Skurups köping 1949---1966, suppleant 
i kommunalnämnden i Skurups soc
ken 1944-1948, ordförande i Skurups 
sockens fattigvårdsstyrelse 1946-1948, 
ordförande i Skurups lt~pings social
nämnd 1949---1956, skiftesgodeman 1952 

: samt ordförande i kommunblocket 
1 
Skurups samarbetsnämnd 1965---1967. 

Vid gårdagens sammanträde utsågs 
han till nämndeman för åren 1968-
1973. 

Hr Vifot framförde också köpingens 
tack till avgående ordföranden i bd- . 
blioteksstyrelsen, rektor Ernst Jepps
son och ordföranden i kulturnämnden 
fil kand C. G. Edgard. 

Fullmäktiges ordförande, civilingenjör John E. V i fot (t. h.) utdelar 
Svenska Kommunförbundets medalj i guld till Gunnar Larsson, Hylta
slätt, Skurup. I bakgrunden nye fullmäktigeordf. Torsten Vollmer. 

· Vice ordförande i fullmäktige, käl
larmästare Torsten Vallmer framför
de fullmäktiges och köpingens tack 
till avgående fullmäktigeordförande 
John E. Vifot. 

2) Nutidens ba:rn har en spiinnande lekplats uland ·minerna efter d.en 

Börr inge sockenkyrka 1584-.1787 som i sam bond rtted reforrn.ationens 

införande restes efter klosterkyrkan fast på annan plats. 

~~c_---------------------.-------------------------~ 
"SOM I FORNA DAGAR" MYNT FRAN JOOO-TALET 

Man vet ganska litet om klostrets Ingen systematisk u~dersökning av 
vidare öden. Under 1300-talets slut g_rul!:~ura~.a ~ar gJorts, men vid 
h l gl . d å k tillfalliga g:ravmngar har man gJort 

ar man _an a Igen un er p ver an intressanta fynd. Då man på 1S70-
av drottnmg Margareta s~m v~r ~n talet uppförde den s k mellanbygg
varm gynnare av den heliga B1rgn- naden på slottet fann man ett fler
tas orden i Vadstena antagit birgit- tal av sten murade gravar med ske
tinerregeln. Sankta Maria kloster i lett av såviil manaiga som kvinnliga 
Böninge kom dock inte att länge personer liksom en mängd silver
förbli birgittinerkloster, ty 1457 för- myni, de äldsta från 1000-talets bör

MURSTEN 
ordnar ärkebiskop Tuwe Nielsen att Jan. 
Börringe kloster skall återgå till 
benediktinerregeln som det "i for Den ovan niimnda kyrka. som 

byggdes av Gjörvell Faddersdatter 
1.584. kallades S:t Peders kyrka och 
vaT uppförd av mursten förutom tor
net, som var byggt av gråsten. Rui
ner av tornet står ännu kvar till ett 
par meters höjd och i markytan 
kan man skönj R kyrkans unge~ärliga 
utsträckning. Aven kan man se tyd
li ga lämningar av vapen huset på 
södra ~id an. 

dom dagar warit". 

NORBY OCH BRAHE 

Enligt gammal sed tillsatte konung
en en världslig föreståndare för klost
ret. Denne skulle vara nunnorna be
hjälplig med förvaltningen av de sto
ra jorde'gendomar som lydde under 
klostret. Flera sådana föreståndare är 
kända t ill namnet. bl a den sederme-
ra ryktbare sjöhjälten Sören Norby. DYRBARliFTER 
som var föreståndare för klostret i " " l 
Böninge 1510-1518. Den siste före- Av en bevarad inventariefötieck
ståndaren var Axel Brahe, 1523-1551. ning f•·ån 1600-talet kan man göra 1 

Under hans t id genomfördes 1536 re- sig en föreställning om hur vacker 
formationen i Skåne. För klostret i l denna kyrka en l!ång var. Här fanns 
Böninge betydde detta att inga nya ett målet alla•·skåp med två dörrar. 
nunnor fick intas . men att de gamla T koret st'lcl en dopfunt med silver-

' rick bo kvar så länge de levde. Klos- skå l. Prerlikstolen harle skulpter·ade 
!lergodsen indrogs till danska kronan. bilder. Silverkalk och paten med 
!men kronans länsherrar .fick befall- Gjörvell Faddersrl~tlers namn och 
'·n in g att l'ikligen försörja de kvarle- vanen fann• liksom l v å m~~sh~kar 
vande nunnoma. 1551 levde ännu och en mässkjorta med förgyllda 



Nordens rikaste kvinna bodde i Börringe 
HON REV 1100-TALSKYRKAN 

- Få platser i Skåne är så r ika på_ minnen från det förgångna som BöiTinge
bygden, omtalar för A r b e t e t en av bygdens främsta kännare, komministern Nils 
Sjöstrand. Vid Böningesjön finner man bop latser från stenåldem, på Kungsbacken 
och på Eonen, en halvö i Börringesjön, hittar man lämningar och befästningar från 
tidig mede ltid , vidare märks kvarvarande gnmclrester av gamla slott vid Lindhol
men och på Tmestorpsö. Kyrkruiner som Lemmesh·ö och Norra Böninge skall också 
nämnas men i dag skall Yi närmast sysselsätta oss med det foma benediktinerklost
ret vid Böningesjöns 'strand, Idosterkyrkan samt efterföljaren, Böninges socken
kyrka 1584-l 787. 

- Efter klostret finner man grund
stenJr tmder gräsmaitorna i Bör
ringeklosters slottspark, berättar 
komminister Sjöstrand. - I gamla 
handlingar kallas klostret "Claustrum 
sanctimonalium" eller "Sanctae Ma
rie de Byrthinge". Det torde ha an
lagts redan vid 1100-talets slut. Mitt 
i den gamla kastanjeallen vid slottet 
låg kyrkan. Här förrättade min förste 
t ill namnet kände företräda re prästen 
Simon mässan i början av 1200-talel. 
Här var den myndiga stormansänkan 
Estrid Nielsdotter priorinna vid 1200-
talet.s mitt. Hon hade varit gift med 
den mäktige ärkebiskop Jakob Er
landsens broder Peder Erlandsen. De 
båda bröderna tillhörde den i Skånes 
historia bekanta Hvide-ätten. 

några av nunnorna kvar . Förmodli- silverspännen och e tt rött antepen
gen avled de sista icke långt därefter dium med silvergaloner. 
ly man hör icke mer talas om dem. 

NOIWENS RIKASTE 
KVINNA 

Även om klostret inte mera fanns 
,;tod den gamla kloslerkyrkan kvar. 
Den var nämligen ock5å sockenkyr
ka för Börringes bönder och nml 
kyrkan låg kyrkogarden. Detta för
ändrades först 1584 sedan den beröm 
da Gjörvell Faddersdatter Spane, 
Nordens på sin lid rikaste kvinna, 
fått Börringeklosters gods i förläning. 
Hon ville inte ha kyrkan ' 'i huset" 
utan raserade den och byggde en ny 
kyrka på en höjd c irka 300 meter 
nordost om gården. Även den gamla 
kyrkogården igenlades. Här kom i 
stället en vacker park •tt anläggas. 
Minst en gravsten lät hon flytta till 
den nya k.yrkogården. 

SIUNKT A V K UNGASON 

A1lt detta försvann 1787 när riks
rådet Joakim Beck-Friis med kung
ligt tillstånd lät rasera kyrkan och 
grannsocknen Lemmeströs kyrkor 
och i stället lät bygga en för båda 
sockna1:na gemensam kyrka, den nu
varande Bön·inge (eller som elen 
förr kallades Gustafs) kyrka. Här, i 
elen nya kyrkans vapenhus finns ett 
!"Pinne från Norra Bön-inge kyrka. 
Där står uppställd den kyrkklocka 
som en gång skänktes av greve 
Gustaf Carlsson, Carl X Gustafs son, 
tiul denna kyrka. 

l) - D;ir i dag gar en lrasf.anjealle uppfördes lclosterkyrlcan vid 1100-talets slut, berättar komminister Nils 

Sjost?·and. I fonden ett htstlms som byggde.~ pli. 1800- talet . 

Den 5/ 6 1262 skriver fru Estrid sitt 
testamente och skänker "til Guds og 
Jomfrue Marias Aere og sine Syn
ders Forladelse'' alla sina gods i 
Skåne och dessutom Solby och Aasum 
på Själland till de tia kloster samti
digt som hon själv inträder i klostret 
som n lllma. Den mäktiga och hög
adliga damen avancerade snabbt och 
man vet att h<ri1 redan 1268 var prio 
rinna för klostret. 

Kloslerbyggnaderna nedbröts efter 
hand och stenen användes till resi
dens och eko.nomibyggnader. Det be
rättas alt överste Gyllenpistol som 
1688 arrenderade kronogodset Bör
ringekloster, lät bryta ned de sista 
kvarstående ruinerna av det gamla 

Börr-ingekloster är vårt lands enda 
bestående greveskap, upprättat 1791 
åt riksrådet Joakim Beck-Friis och 
hans brorson samt dennes efterkom 
mande. Men fakliSJkt har Börringe
k loster val'it greveskap en gång ti
digare, nämlngen mellan åren 
1659-1681 och då åt ovannämnda 
kungaättling. 

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

klostret. l 



PÅ DEN GAMLA 
GODA TIDEN: 

Gång biljett· 
billig "resa" 
Längtar ni'tillbaka till den "gamla goda tiden"? Då vet ni inte 
vad ni gör. 1860-talet var allt annat än gott. Minst av allt för 
de fattiga. Då tjänade en körkarl på landsbygden 150 kr om 
året. Jobbarna på ett f9retag i stan var lyckliga om de kom 
upp i 400. Drängarna och pigorna gick upp vid tretiden och 
slet minst 15 timmar. l stan var arbetstiden 12 timmar. 

Den gamla goda tiden 
var kålsoppa, bönor, sill, 
fläsk och potatis, bröd med 
flott, svagdricka och en el
ler annan besk som fru
kostdryck. 

1860-talet var klinehus 
med fuktdrypande väggar 
och sand- eller stengolv, 
osande talgljus och bitan
de köld i tjänstefolkets 
enkla sovkarnrnare. 

Den gamla goda tiden 
var en eller annan fridag 
när det hölls marknad i 
grannbyn eller "fri j ule
stua" då drängarna fick 
bjuda sina kaml'ater _på 
dans. Det var undersåtlig 
kyrkgång på söndagarna 
och ' --nske en svängom vid 
vägkorset. Då visste man 
ingenting om sjukledighet 
ellet semester. 

Glöm idyllen 
Glöm det där med den 

röda lilla stugan eller kors
vi kesgkden. Falu rödfärg 
var dyr och den skånska 
längan hörde herrskapen 
till. De hus "folk" bodde i 
var av enklare slag med 
bara en eldstad eftersom 
man var rädd att elden 
skulle komma lös. Det kun
de bli i kyligaste laget när 
vinterstormen drog genom 
alla springorna. 

På den gamla goda tiden 
fick man själv bära vatten 
i ämbar, då gick man till 
sängs när skymningen korn 
smygande, då var man be
L >t karl om man hemma 
hade den heliga ·skriften 
eller postillan. Teater och 
bio hörde ännu framtiden 
till liksom resor och brev
post. Man var glad när 
skräddare Kristian från 
Jordberga hade skickebud 
tilil residensstaden Malmö 
för att handla vad lant
borna behövde. Han be
hövde sexton timmar för 
de sex milen och fick två 
kl'onor för besväret. 

Unga och gamla samlades i 
ottan för att inte missa 
tilldragelsen. Trängseln 
blev så stor att fjärdings
rnännen fick ingripa. Mör
dal'E!n och livstidsfången 
Borg var en stursk herre. 
Han blev samtalsämne 
hela det året. Barnen lek
te gärningsman och bödel. 

"Dimbilder" bio 
Det fanns inga bibliotek 

- därför föreslog en in
sändare i Snällposten in
rättande av läsestugor för 
ogifta fruntimmer i Mal
mö. En utlänning lockade 
med "dimbilder" som var 
föregångare till senare års 
biografer. 

På. landsbygden hölls ~~:il
len. Det bjöds friskt men 
krusandet gjorde att det 
tog en timma att bjuda 50 
personer till bords. Alla 
visste på. förhand vilken 
plats som tillkom dem. Än
då. skulle värdfoLket be 
dem, dra dem i rockär
marna, skuffa dem framför 
sig eller använda andra 
knep för att få. dem att 
s ' iga fram. Det kunde bli 
slagsmål innan alla satt 
krin. · bordet och råkurr på. 
nytt om man efter rnaten 
fortfarande var i stånd att 
resa sig. 

ke~ Jriorde en besparing då 
kvinnorna fick lägre löner 
än männen. 

Brevbärarna fick klara 
sig på. 250 riksdaler om året 
samt brevhärarskillingen 
på. tre öre per hembillen 
försändelse. Brevbäraren 
fick sj älv skaffa biträde. 

Det kunde ta 27 timmar 
att få ett brev från Malmö 
till Stockholm. 18 timmar 
l =hövdes för att Falken
berg skulle få. ett brev från 
Hälsingborg. Ändå. var man 
glad. Före järnvägarnas 
tid, tog det över två. dygn 
för stockholmsposten att 
nå Skå.ne. 

Säg, hade ni velat vara 
med i 1860-talets Sverige? 
Kna,.,past! Det var inte den 
gan1la g o d a tiden. 

ANNORLUNDA 
mynt och mått 

Allt var annorlunda på 1860-tal·et jämfört 
med i dag. Man handlade delvis med kro
nor och delvis med riksdaler, med skilling 
och med ören. 1 riksdaler motsvarade 1 UO 
ören men en skilling värderades till tre 
öre. 

Fortfarande förekom längdmåHet . aln 
som egentligen betydde underarm. 1 aln 
var lika med 2 fot eller 4 kvarter eller 24 
verktum, dvs 59,38 cm. 

På torget vägde man i skålpund som var 
32 lod ·eller 128 kvintier eller 8 848 ass och 
var lika med 425 gram. 

Gångbiljett 
Nog gick man alltid. 

Järnvägar var det ont om 
(det fanns bara fyra järn
vägslinjer i södra Sverige) 
och det var för dyrt att 
resa med dem. I stället gav 
sig människorna ut på. räl
sen och järnvägsmännen 
var inte sena, sälja gång
biljetter a två. kronor om 
året. 

I Attarp startade järn
vägsstyrelsen dansbana och 
restaUl'ang dit bygdens folk 
fick resa för nedsatt pris-
60 öre. För att de t inte 
skulle supas för mycket 
bestämdes att den som vil
le dricka även måste äta 
något. En tid var järnvä
gen till Attarp rena Linje 
Lusta. 

Hängning nöje 
Det var ont om nöjen. Ett 

av de mera frekventerade, 
eftersom det var gratis, var 
- avrättningarna. I Vem
menhög hängdes folk på. 
g;:lgbac!.en. Där fick de 
livlösa kropparna hänga 
kvar som ' varnagel. I maj 
1866 var det folkvandring 
till galgbacken i Röinge 
där man hängde mamsell 
Maria Lunds mördare. 

Grå vardag 
Vardagen var grå. På 

Jordberga gods skäktades 
lin i rnagasinsporten. Pi
gcrna satt i lilla matsalen, / 
spann och vävde. Innanför 

, bodde husmamsellen och 
av och an kontrollerade 
hon genom en liten ruta i 
dörren att flickorna job
bade på.. 

Pigorna hölls med en grå 
verkensklänning, en svart 
nattvardsklänning som 
också blev deras brudklän
ning, de fick visst läder 
om året till skor, vissa 
skålpund ullgarn till 
strumpor samt vissa alnar 
blångarnsväv till särkar. 
Brödet vägdes upp åt dem 
per vecka. -

Talgljusen stöptes alltid i 
hemmen. Tapeter och gar
diner hade man inte men 
på sina håll prydde man 
upp de kala väggarna med 
"Josef och Maria" eller nå
gon annan oljebild. 

Barnen i arbete 
Naturligtvis fick barnen 

arbeta. Sjuåringar blev 
"vaktepå.gar" hos bönder
na och tjäna de till - lin
nebyxor. Skolgången var 
det inte så noga med, vik
tigare var att familjen fick 
inkomster eller blev av 
med en mun att mätta. Då 
de blev något äl:dre blev 
de lantarbetare. statare el
ler torpare. Som drängar 
kunde de få dela rum med 
tio andra och ibland gjor
des det ingen åtskillnad på 
pojkar och flickor. 

Inte heller tjänstemän
r.cn hade det för fett. Post
mästarna fick visserligen 
gentila löner men fick själ
va betala lokalllyra och i 
en del fall även sina med
arbetare. 20 av landets 277 
poststationer hade kvinnli
ga föreståndare ~ statsver-



. Bara fyra järnvägslin
Jer fanns i södra Sve· 
rige. l stället hade man 
ett c.ntal diligenser och 
kärrpostlinjen. 

. ' 

1867 fick man betala 
för att gå. Malmö
Ystads järnvägars biljet1 
här av senare datum 
men gångbiljetter fanns 
'.~ngt tidigare. l pris 
l~mpade de sig betyd
ligt mera för fattigt folk 
(Bild: Hans Sernert). 



:....--.-SK UR UPS-CLIMTA!iJ 
ATT KNÄCKA NÖTTER i jul- terna blev det ett späckat julaftons

ljusens sken är traditionellt en sys- p1 ogc·am med bittida konsert på 

selsättning som svenska folket ener- Fl intebrohemmet varifrån man fort

giskt hänger sig ål till förfång fö1 satte tiil öwi: a sju!che:n, ålderdoms

gallor och mattor. Nagra sviter av hem och pensionärshem i blocket. 

det slaget torde dock inte drabba de S:ju konser.er sammanla;t och 

styrande i Skurup, som har H1tt miuw;a. maw~a glada ansilelen i hem

andra nötter att knäcka kring års- Je< en:< lons . e;· n:ir julnwlodierna 

skiftet. däribland den i flera s:•m- klin ··ade. Spelan-l et fii • s'1!;ick ut

m anhang påtalade personalbristen omh us och k!mde dl .så avnjutas 

på kommunalkontoret. Till de~•1 som ~v ~ven <P' d ·a än hem.:nens pen

inte stillati~ande ämnar åse hm sionii : e1· och pe•·son;, J. 'D :i c ·no l. ha

rutinärendena växer personalen de in _;en oJ'Jenili-:: julinblasnin ~ ar

över huvudet hör kommunalkam- ran~erats i ar. Det har varit s\rali 

rer Erling Sigfridsson, som bl a med publiken de senaste åren, och 

pekat på det oundgängliga behovet nu har Sa~!Ostunder tröttnat och slo

av en kamrerassistent och på att pat traditionen med julinblåsning. 

under nuvarande förhållanden vik- LAGOM T.LLL JUL avslutades på 

tiga utredningar måste vila för att bntbrukssko.lan den sista av årets 

rlel löpande arbetet på kommtrnal- kUJ·se,·, mBs';:inkursen som haft 15 

kontoret skall kunna hållas i gång. delta;:<l"e och pa·'i, ~t i tolv veckor. 

BYGGNADSKAMNDE:'-1 har lwm- P:\ k'lrspl'Ogr:unmct har stå tt saväl 

• • 1
• • . lco:·e!:i .;ka siu.cli '"' r son1 prakt:sJ ~a . och 

m1( 1 skott,u;J~n 
1
efler srt.t ~eslut att s i,·c l\· is h·,r t.,·n ~<'p•l!1klen legal P" 

tnfe. medge ·"- ·J ... h 3 I1S {\Jl<:~:l .::~ onl t!ll- _ . .- ;:.".J fs- ·:· 1 c ~ h rr-p·1r~1 C0ner av aJla inon1 

o;t<>nd att.. upplura ett >l,~rmt>J.< · , ~a mod"ml !3ntbruk förekommande 

\ 'Ill{CL enligt n:.t.nlnden sl:uJe l~omn~R~~-,., u (;: ' · C' l' El c . 1 1-

nt t bt:'rÖI'as Y!d geno!nförant~_e t av ~ - ~~;;r~t ~' j r(; c:: .. 1
; na d1ar s~rr;. ve\':. g i 

hl~l1Pl'3iplC!Ilf'l1 då det gället' framdra- "'.', .: 1 
\nc r 1ic~~ln,r · ~ V S ~l a ~<'dlle 

"rl!H'Ie av FöreninuscY:Jt· ·~n till I-:yrko-l h dl vaJ'· r.: !?· ... ...... I_lL L ...J. t, Av~~utningcn 

~:l t~ n. Xämndens n ~v~larr har upp- var a:·els H :.- t:~ l s;:;;:ol-Skui:up ... och 

lordrat chefen röt· AB [J;,ns Anders- nu hin· det tyst et! la,!;( framover 

l' 1 t" 1 h N b t'!! ,nnan kurserna t blockets oltka sko-

~~;,; ~'~~1 ~11~
1~t~l? ~ari yhae~g.fra~h:i~ lor startar pi\ nyll efter jullovet .. 

tr8.det anvisade 325.000 k r för byg

gandet av en barnstuga med 27 plat

ser tmdrade barnavårdsnämndens 

ol'clförancle Sune Hansson om hans 

nämnd skulle bli sidesteppad i så 

måtto att centrala byggnadskommit

tf·n ensam anges som byggare. ~ 

Vi beg~ir bara att få granska rit

n:n~arna, inte att få delta i besluten, 

'' ·vie SPne Hansson. P er Sjödin 

Lnn det hela intressant som ett 

exempel på hur det kan gå när en 

central byggkommitte ges suverän 

delegeringsrätt som i Sk urup. -

Det är g;vet att vi är resonabla, 

menade Edvin Ahrling som är le

damot av centrala byggnadskom

mitlen. Sist rekonunenderade fu ll 

mäktige kommitten att h å lla kon

takt med barnavårdsnämnden 

ärendet. 
::iKUIWFS BYGGNADSKONTOR 

ii,·<'rbemannal? Sk urups kommunal

fullmäktige inrättade vid senaste 

<amman triidel t va nya tjänster vid 

bygcnadskontOl'ct, en deltidsanställd 

hyggnad~inspektör och en kartritare 

i bcforclringsgang. Fullmäktigeleda

moten John Nyberg undrade om inte 

byggnadskontoret började blu över-

bemannat och antydde att så m ycket 

folk inte hade behövts på den tidigar e 

byggnadsingenjörens t id. Detta för. ler att skärmtaket visserligen i och . I öVERSlKTSPLA.NEN för åld

för sia är en bacratell men att gene- nngsvarden mom Skurups kommun

ralpla~1en kan rå and;·a och vådliga- block konsb1teras. bl a att befolk

re följeler fö1· hans företag, vars om- nmgsmmsknmgen mom blocket vän- anledde Edvin Ahrling att tala varmt 

rade enligt planen skulle genomskii- tas fortsatta tmder hela 70-talet. var- f 
ft · t b'J' · k ör den nye byggnadsingenJ'ören och 

ras av Föreningsgalan . Bakom pla- e er en v•ss s a 1 tsenng an väntas. 

nen Jiuger trafiktekniska be1·äkning- "Flykten'' beräknas i första hand mindre varmt för hans företrädare 

,,r, so~1 direktör Nyberg dock inte drabba Rydsgård .. o~h V~mmenhög, och Per Sjödin fyllde i med att de~ 

har mycket till övers för . och i sin medan Skurups kopml! vantas b1be- .. . 

,al va mot }{Öpingens styrende fram-, hålla d<>t i st:n·t sett of;)riindrade I;E'- l nog . galide att se till att inget gam 

håller ha n också att Ptt fullföljancle folknmgst~l man haft under sextiO- malt låg och blev helt bortglömt även 

;w genemlplBnen sintlie !'unna leda talet. Kupl!J,Wn lur U•1 dN u e sen i>LC 'ör framticlen .. . l k · k .. 

till att Ar:: Hans Andersson skulle/sex uren rent av ökat h"(olknin>'en -
1131 nu e ms a namn

tvin~as nedlägga ver!:~:11nJ1e1.en, vi~- o2h d~l är v:n ~n juJI:I~pp si1 '""gocl den försvinner. Byggnadsnämndens 

l 
ket nmebure alt ett 30-tal man fn - som nagon alt cl.en pos.' ltva utve~k- ordf Gunnar Hansson avrundade de-

s talldes. ltw ~- , kan v 2nb< fortsatta 

GLADA TONGÅNGAR har Sago- BLIR VI SIDESTEPPADE? I sam- batten med att dc nu bc,lutade tjäns-

stundens orkester erbjudit i jul- band med skulle ha tillsalts 



Skurup valda Ordförande • 
l 

först efter tre voteringar 
Först efter tre voteringar kunde tre av ord fö··;mdeposterna i Slorup bE:snttas. TorstE:n 

Vollmer valdes till lwmmunalfullmäktiges or dför<Jmlc för 196S, Knut M~dscn blev kommu

nalnäl1111dsorc1föt·ande t o m 1971 och William S jöstcn l:mmdstyrelscns orcfönmde umler samma 

fyraårsperiod. Motkandidater var socialdemokraternas Börje Linden respeldbre Edvin Ahrli.ng 

och Nils T~·cnk Voteringarna gick helt efter p artilinjcrna och slutade i samtlib'a fall med 

borgerlig seger 1:;-12. 1 

Ordförande i nykterhetsnäriinden, 

dä1· valberedningen inte hade något 

förslag, blev Johan Wemner sedan 

han kommit in som ledamot i stället 

för Ninni Sjödin. 

Med avvikelse från valberedning. 

ens förslag akte även Jerker Nyberg 

in som ledamot i två nämnder, i 

byggnadsnämnden i stället för Sven 

Ringström och i fritidsnämnden i 

stället för Jan E Jönsson. Trafiksä

kerhetskommitten ska ha oförändrad 

sammansättning nämligen Isaksson, 

Ek, Mårtensson. 

Före sammanträdet mottog lant

brukare Gunnår Larsson, Hyltaslätt, 

Leo Larsson, Gunnar Jönsson, Nils Torsten Hansson. Tor~ten Volhuer, 

Trenk. Stig Mårtensson. Sve:> Hans·on, Knut Andersson . 

Suppleanter: Bengt Hermansson, Carl- Suppleanter: Karl Axel Joh•ansson, 

Arne Lindahl, Erik Edbåge. Sven A:-~derSSO!l\, Harald Sverusson. 

B~'ggnadsnämndcn: Knut Mads{m, PlankommittCn: K:1ut Madsen , 

Jerker Nyberg, Torsten Cat·lsson, Nils , 'l'onte1 Hatl>,;on. Edvin AhrliA-g. 

M Persson, Hilding Stridsberg. Centrala byggnadskommitten: Toqten 

Suppleanter: Carl-Arne Lindahl, Bag- Ha"<:so~. SV'e'1 Ha1sson, <Sveo Ring 

nar Nilsson, Lennart Knutsson, Hasse st1·ö:11. Nil3 Brhk, Börje Linden. 

Andersson, Bertil Högber g. Su.:>~lea:1~er: Tor t.en C•rl;so~. Bertil 
Hö,;"Jerg, :sven Sjöste~, Oskar Ohsson,; 

skolstyrelsen: Gunnar Hansson, Hugo 
Lönnborn, Hjalmar Lundberg, Gösta 
Lidberg, Nils M Persson, Arne Ljung
kvist, Lilian Hultberg. 

Suppleante1·: Inga-Brilta Mårtensson, 
Bengt Hermansson, Per-Ove Nilsson, 
Enoch Olsson, Oskm·f Olsson, Stig Mår
tensson, Ann-Marie Wallgren. 

\oVilly Lunctgre:1. · l 
Tra(il<:nämndcn: Sixtcn Lundgren, 

Kjell I sa'!uson. 
Su;>p!eanter: Bertil Mårtemson. Nils l 

M Persson. 
I<ultornämndcn: Erik Mt!lrtensson, 

som i och med årets utgång lämnar Bihlioteksstyrelscn: Edna Nihlen, Her- · 

de sista av sina kommunala uppdrag luf Lindström, Gösta Ivarsson, Lennart 

Tord Chrtstians. Lennart Larsson, Has
Ec A:~dersson, Maja~LiEa Persson. 

Uttae-ningsnänuHl cn: Sune Hansson, 
HL1~o M8n~son. Jo hn H Jö;,sw-:1. 

kommunförbundets medalj för gag- Larsson, Hasse Andersson. 

nelig kommunal verksamhet. Medal- Supplean ter: Elsa Pettersson, Gunnel 

jen överlämnades av fullmäktigeord- Runevad, Per-Ove Nilsson, Arne Ljung-

föranden civilingenjör John Vifot. kvist', Barbro Sjödin. 
BarnaväJ·dsnämndcn: Sune Hansson , 

Gunnar Larsson har varit leda- Anna Lindahl, Maja-Lisa Persson. Leo

mot i k"mmunalfullmäktige i Skurup pold Recht. Gunhild Martin!, Mary Hcr-

Su·J"p!ean.ter: Henpin g- Hansson, Einar .
1 J ö· .. :sr: J. BertLl Håka"".~:on. 

On1hl.fd vid tings hu sb:rtr!!nads~k:v1di~es 

~~Pn nlanträdc: Hjalmar Luidbcr-~. Nii

M P0'''>on. . l 
E··~ät•r~: su~e Ha:-~~sor~. Börje Lin -

de-_ ' 

1934-1:966, suppl i kommunalnätnn- 1nansson, Göte Larsson. Revic:.,re:- för köninc:-ens rtikrn!'ka•Jr--r 

den 1944-48, ordförande i fattig - Suppleanter: Tuve Runevad. Ninni och fö rv o'tn ilw: Sto-, 'C·-ik F'--ecriks

värdsstyrelsen 1946-56, skiftesgode- Lundberg, Agnes Ahrling, Barbro Sjö- ,•or. Po-- OloF Mei_i-or. Ni's T re'!1k. 1 

man 1952 samt ordförande i blockets din, Sonja Jönsson , Adina Hansson , Rev'sor·,c•·,..,•,..a-ter: R•··nar Pe r• -

Ann-Marie Wallgren. so··, H<~ ·S Fcldt. Rune Ol;·on. l 
samarbetsnämnd 1965---67. SocialnäJ111Hie:1: To rsten H1ansson, Huvudmän i Sktrr'1.tpc; Sparbank : 

Vid sammanträdet behandlades fle- Henni:11g Han"wn, N)nni Sjödin, Pe-r- y~,.;ve Ny.-tröm. John E Vifot. Toreten 

ra viktiga ärenden utöver valen. Edk Riagberg, Börje Li,ndeo, Barbro Ha:1s•o~. !3vo1 Siö't'n. Albort Jöns-

Pensionärsmåltider ska ordnas i Sjödin. Leopold Reeht. so..,. Eruk 'Li~d.,ko~. Sti<: Mårtensson. 

Flintebrohemmet, pensionärsbostäder Su·-.plea·r.•ler: Adi:-~a Hanosson, Mary Fritidsniimnden: Ordin·arir: Gunnar 

i anslutning till samma h em ska pla- Hermansso11. EJiba Larsson , Ingrid Hä-~ Ha""'"..,· .Jerker N'''Jer~. Bertil M;;rten•

neras och ett barndaghem med 27 kan·;o:c, Hilding Slrid.sberg, Lilian ,,.,,_ William Sjö ·t-en .. Knut Ande~·•son. 

platser. 1-Iäl~ovärdsnämnden: Gunnar Ha1·s- c~··l~~on, Karl Gucfav Kruus. t 
Hultberg. Stig Mäden.sson. l Sv!:''1 Ha-~~,i{H'·. Helo::!e P~r ""<:(l:1 , , Vig!to 

Utöver ärendelistan köptes mark son, P er -Erik Rh'Sberg, Sti.g Holmstedt, S>'"'llcan!N: J~'>a·, Worr11er. Ninnl 

tör 205 000 kr av Wickströms ma- Helge Persson, Göte Berglh_ 1 Lar,,nn. Ninni Sjödin•. F.hhe L•n••oo., 

~ki.naftär i Malmö. Köpet gällde _suotp:·ea-ter:_ Jo~n H Jömson, Tore r-~rid ~ii'<a~s•on, C_•r' F>i'1< S.iö~··e~. 

stadsägorna 10 och 11 J i Skurup. Jo<oso". Bcrttl Hogberg. l Stt~ M~rten.sson, Gote Bergh, Lll1a1 

styrelser och nämnder i. Skurup·jJ--o-IT_H_l_u_,t_r_u_,o_•_n_n_u_·t_te_·,_,_: __ E_d_v_i_n __ A_h_,_·l_in-'g'-,_H_u_l_t_b_e•-'·go.. _____________ _ 

ser ut så här: 
1\.ommnnalnäJntHlcn: Knut Madsen, 

Torsten Hansson, Henninf!; Hansson , 
Gunnar Hansson, Torsten Vollmer, Al
bert Jönsson, Edvin Alu·Jing, Helge 
Persson, Sven Hansson. 

Suppleanter: Nils Brink, Gunnar 
Gottfries, John H Jönsson, Mary Her
tnansson, Sven Sjösten, E Jönsson , Bör
je Linden, Stig Mårtensson, Erik Ed-

' 

Löncnäm11dcn: Gunnar Hansson , Gun
p-tar Gottfries. Per-Ove Nilsson, Erik 
iEdbäge. Stil( Mårtensson. 

Suppleanter : Lennart Knutsson, Tore 
Jönsson, Bertil Mårtensson, Inga Lind
blad, Viggo Carlsson. 

Förctagsnäm 1ulcn: Representanter för 
Skurups köping: Gunnar Hansson, \Vil
liam Sjösten, Carl Arne Lindahl, Helge 
rersson, Sven Hansson, Stig M!n·tens
son . 

~
Suppleanter: Börje Larsson, Johan 
emner, Sune Hansson, Erik Edbäge, 
aja-Lisa Persson , Gunnar Jönsson. 

! Samarbetsnämnd en: Ledamöter: Tors
len Hansson, Edvin Ahrling, John E Vi 
fot. 

Suppleanter: Gunnor Hansson, Börje 
Linden. · Torsten Vol! mer. 

Valnämnden: Torsten Hansson, Kaj 
Hansson, Hasse Andersson, Erik EdbAI(c. 

Suppleanter: Henning Hansson, Ebba 
Larsson, Ulla Jönsson, Gunnar Jönsson. 

Taxeringsnämnden i l :a di strik tet: 
Ledamöter: John P Persson. Hugo 
Lönnborn; Helge Johansson, Hjalmar 
Lundberg, Börje Linden, Sven Hansson, 
Erik Kensmar. 

Suppleanter: John H Jönsson , Bengt 
Hermansson . Lennart Larsson, Sven 
Ringström, Bertil Högberg, Hasse An
dersson, Gunnar Jönsson. 

'faxering~näm ndcn i 2:a distriktet: 
Orvar Jeppsson, Sven Sjösten, Torsten 
Hansson, Henning Hansson, Nils M l 
Persson, Göte Bcrgh, Viggo Carlsson. , 

Suppleanter: Kaj Hansson. Karl Mär- ~ 

'tensson, Ramar Persson, Gunnar Nlls
son, Erik Magnusson, Ann-Marie Wall
gren. Barbro Sjödin. 

Ystads fögderis särsk ilda taxcrin.~rs

nämnd: Ledamöter: Torsten Hansson, 
Yngve Knutsson, Nils M Persson. 

Suppleanter: Henning Hansson, Sven 
Sjösten. Bör.ie Linden. 

Hyresmedlingsnämnden : Yngve Knuts
son, Kurt Malmborg. 

l Suppleanter: Kal' l Mårtensson, Börje 
"'-ndersson. 

Brrutdstyrelseu: Wllliam Sjösten, Sven 



Torsdagen 28 deee1nber 1967 • 

Mellandagsidyll i Skåne: 

I Ha berg är det verkligt mysigt! r, 
Halm på taket, kaffe i kvarnen hos Matilda 

Mysigt är del faktiskt ;, :l!'lugan, vilket fröken Mafilda främst svarar för- eller hur? 

,. 

'· 

• 



J. 

Av WILBORN AGREN 

* DET ÄR något verkligt mysigt och folkligt tjusigt 
över den gamla och kulturrika urtidsbyn Havberg. Så 
här i mellandagarna råder en speciell nimbus över byn, 
och man får känslan av att julens goda väsen, tomtar 
och annat småmysigt, när som helst kan dyka upp
fast julen är ett i stort sett avslutat kapitel. I Havberg 
finns ännu vackra stugor från förra århundradet. Män
niskor är det inte gott om längre. De har brutit upp, 
antingen från den här orten eller också helt enkelt läm
nat det jordiska. 

* VID V ART vardagsbesök, som inföll helt oförberett, 
träffade vi en mycket hjärteglad och bussig bybo, näm
ligen M a t i l d a S v e n s s o n. Hon föddes här i byn 
1895, och har alltså sett många dagar k_omma och gå. 
Hon har också genomlevt den märkliga förvandling, 
som landsbygden genomgått under sjuttio år. I hen
nes barndom var det trängsel bland människorna i byn. 
Familjerna i småstugorna och på smågårdarna var som 
oftast barnrika. Ett par, tre hundra personer hade sin 
hemvist i Havbergs by för inte så värst länge sedan. 

så hjärtligt och tar emot sina besö- samt är det inte, utan tiden går fort 
kare så tillgivet. Hon är en harmo- i Havberg. VI tillägger: skönt är det 
nisk människa, som i hela sitt liv också i "mysiga stugan". Förr var 
haft förmånen ·att slippa exempelvis det lergolv l stugan, men nu är det 
storstadens hets, ackordslitets jäkt bättre ombonat. Hemtrevligt, precis 
och masskollektivets förödande på- hur hemtrevligt som helst! Tänk 
frestningar. För se Matilda har levt bara på halvdörrarna vid visthus
i Havberg i 72 år, tack och lov boden. * DEN STUGA, där Matilda Svens- led. Matlidas morfars far hette för- för det. * EN GLIMT av svunna tider mö-

son ensam bor, är till sin äldsta del resten Hans Svensson. ter man faktiskt, då man kommer 
mycket gammal. Fröken Matilda be- "MYSIGA STUGAN" till fröken Matildas hus. Det är verk-
rättar, att hennes morfar, Sven Hans- 72 ÅR, l HAVBERG * HUR BRUKAR Matllda fördriva l!g helgstämning här ute l den be-
son, lät bygga till den senare delen. * SKöNA VINTERDAGAR får man tiden här i den sydskånska skogs- tagande skogen. Nyss var det jul, 
Han hade varit 115 år om han nu uppleva alldeles gratis, om man bor bygden? Jo, tack, säger hon, jag har och Matilda firade julen i sin stuga, 
levat. Den ·äldre delen av huset i Havberg. Här är den rätta platsen radio, TV och telefon, och med des- så klart. Nu är det mellandagar, och 
måste vara mellan 150 och 200 år. för att vila hjärta och nerver! Här sa hjälpmedel når jag alltid kontakt snart stundar nyår. Givetvis firar 
Den pyttefina stugan bär halmtak. lever människorna nära naturen och med yttervärlden. Så har jag goda Matilda även nyårsskiftet i sitt hus. 
Det är 10--12 år sedan fröken Matil- dess hälsobringande skatter. Man be- grannar - och i stugan först och Tiden rinner i väg, vi skall skriva 
da lät lägga om halmen, men nu är höver inte undra över varför fröken främst min huskatt. Se, förresten, 1968 och Inte ens i Havberg, några 
det snart dags för en översyn. Det är Matilda Svensson i ortens vackraste hur gott han spinner. Och så har jag kilometer från Skurup, står tiden 
emellertid meningen att stugan skall gammalstuga ler så gott och skrattar mitt hem att pyssla med. Så lång- stilla. Livet går vidare. 
bevaras och få behålla sin säregna 
gammaldags stil. Fröken Matilda 
räknar med att stanna i sitt hus så 
länge hon har hälsan och kan klara 
sig på egen hand. - Om ni visste 
hur skönt det är i vår lilla by. I 
årsskiftestider har vi det stillsamt 
och fritt, och sen kommer en ljuvlig 
vår och en mycket, mycket skön 
sommar ... 

GULDGRÄVANDE MORFAR 

* SA LANGT Matilda känner till, 
så är hennes stuga den enda i orten 
som ännu bär äkta halmtak. Hennes 
morfar vistades en tid i Amerika, 
och var där för att "gräva guld". 
Han lyckades inte precis med det, 
utan kom hem till Skåne igen. Och 
bodde alltså i Havberg. Hans dotter, 
Matildas mor, levde här till för tjugo 
år sedan, och vårdades av sin dotter. 
Traditionen i släkten är alltså rik, 
men när Matilda överger det vackra 
lilla Skånehuset, är det slut med 
släkttraditionen i rakt nedstigande 

Den verklig!! idyllen träffade vi i mellandagarna på i byn Havberg, Skurup. Stugan är se'n slutet av 1700-
talet, och fröken Maliida Svensson är stolt över det halmtäckta huset. 



Skånsk cowboys värsll:' USA -minne: 

Brännmärkning av kalvar 
Av TORSTElN HANSSON 

- De flesta minnen från min 
vistelse i Amerika är av det ange
näma slaget, säger 24-årige Sten 
Hansson från önnarp i Skurup när 
han berättar om de händelserika 
nio månader som han upplevde i 
Amerika i år. - Men det finns 
också minnen som jag helst vill 
glömma, t.ex. min första medver
kan vid en branding, alltså den 
obligatoriska brännmärkningen av 
kalvarna som göres en gång om 
året vid de flesta farmer. 

Det sätt som brännmärkrrlngen och 
nvhorningen av kalvar i Amerika 
sker på, hade utan minsta tvekan 
betecknats som djurplågeri om det 
skett här hemma i Sverige, Avhor
ningen är direkt brutal enligt min 
och flera andra svenskars uppfatt
ning. Tilläggas bör att i Amerika 
har man en heil·t annan syn på sa
ken, där är brandin,g Lika ooturJi.g 
som t.ex. öronmärkning av svenska 
:kor och grisar. 

* BRANDING·LAG 
OM 15 PERSONER 

Vid branding på en farm är det 
Inte endast farmens e,get folk som 
medverkar utan även många av 
grannarna och deras cowboys. Vid 
de flesta av de brandim.gs som jag 
var med på var vi ungefär 15 per
soner som hjäJ,pte till. Förarbetet be
står i att finikamma betesmarkerna 
tilll den farm det är frågJan om och 
slcilja Ioor och kalvar åt Jag bör 
påminna om att vid de farmer som 
ja.g kom l kontakt med hade man 
endast två eLler tre mjölkkor, resten, 
i regel flera hundratal var amkor 
som hade sin kalv vid sidan i 
många månader. 

* KORNA VET VAD SOM 
VÄNTAR KALVARNA 

Sten Hansson pek.,r ut på jordgloben de platser i ett 20·tal av Amerikas stater som han besökte under sin 
nio månade.r långa vistelse i USA. 

, De flesta Joorna so m ju h 81ft f:lera 
kalvar tidigare, verkar att vara klar.t 
medvetna om vad som skall hända 
när vi börjar svänga lasson och 
fånga In den e.na kalven e·liter den 
andra. De protesterar genom hög. 
ljutt råmande och gör också ansat-

1 

* 
ser att förhindra att kalvarna in• l ven 11gger på ~~en och sprattlar 
fångas. De flesta cowboys är enormt med ~~a ben 1 vadret. .. * 
skickliga lassokastare och det tar en- * N:rr alWa ka~varna ar samlade , * 
dast en halv minut ifrån det att l * varmes de jarn som skalJ an-~· * 
cowboyen har va1t ut sitt "offer" * v~ndas vid .. själva br!'llnmär~- : 
förrän lasson viner i lruften och kal- * nmgen, Bomarket som 1 regel ar * 

ungefär 7-8 cm högt och brett l defulla och posttiva drag, t.ex. ord
består i regel av en siffra och håJ.Hghet. I USA förekommer ordet ' 
ett bokstavsliknande tecken, "kanske" ytterst sällan. Där råder , 
Brännmärket på kalven växer ingen halsstarrighet. Har man nått! 
aUtefteysom k!!ilven själv växer en överenskommelse, även om enkla i 
och när den är fullvuxen är bo- vardagliga ting, så kan man lugnt 1 

märket ungefär 22 cm hö,g,t och räkna med a tt den ameriJkanske vän
brett. Märket syns mycket tydJi,gt nen är synnerligen noga med att 
även på avstånd. hålla vad som lovats. Ja, det be* * 

Brännjärne n skall vara rödgJödga
de och så varma att det ryker kraf
tig;!: om man rör vid en bräda. 
Brännmärkningen sker hårt och be- i 
stämt - det tar ungefär 40 sekunder 
att brännmärka en kalv. 40 fasans-J 
fulla sekunder för ktalven som ,skri
ker och vrålar fruktansvärt. I regel! 
användes ingen salva eller annat j 
som kan lindra smärtan. Det finns 
det inte tid för. 

hövff inte vam en vän. OrdhåUig
heten håller man mycket bestämt 
på - mot vän eller ovän. 



* LUKT AV BRÄNT HAR 
OCH BRÄNT KöTT 

Korna som befinner sig i en in
hägnad i närheten är starkt enga
gerade i brandingen och råmar li
delsefulLt efter sina skyddslingar. Det 

~ PA 84:E VANINGEN I 
HOTELL AMERICANA 

Min färd till Amerika startade den 
27 mars med flyg från Kastrup. Min 
första kontakt med Ameril<a var den 
enormt stora Kennedyflyg.platsen. 
Trots att jag hade förberett mig på 
ett land med mammut-mått på allt 
blev jak likväl kolossalt imponerad 
av flygplatsen som efter svenska för
hållanden var enormt stor. Snart be
fann jag mig på 34:e våningen på 
Hotell Americana i New York med 
vyer över världsstaden som för mig 
nästan föreföll over.k:li.g. Det var . 
byggnader och skyskrapor så långt ' 
ögat nådde åt alla häll. 

är inte endast med syn och hörsel 
som man uppfattar brandingen. Luf
ten är fylld av en frän, stickande 
rök och os av bränt hår och bränt * 
kött. Under den första kvarten av 
min första branding kände jag stor ! 
avsky och hade mycket stor lust att * 
protestera. Men jag klarade "eldpro- * 
vet" och lyckades hå.llla god min och * 
utåt verka oberörd. * 

Från New York gick färden vi
dare, nästan rakt västerut till 
Bismarck och Minot. När jag be
fann mig i Minot drog en våld

. sam snöstorm fram. Min blivande 
husbonde, John L. stentoft skul
le komma och hämta mig där 
och föra mig tilJ Wolf Point där 
jag för fri kost och log,i och för 
200 dollar i månaden skulle vistas 
som cowboy och familjemedlem 
under våren, sommaren och hös
ten. När jag satt och väntade 
på min husbonde många tusen
tals mil hemifrån utan vänner 
och bekanta kände jag mig oänd
!Lg.t ensam - och nästan över
given. Snöstormen rasade och jag 
hade inte det minsta hopp om 
att stentoft skul·le !runna kom
ma och hämta mig. 

* Efter några brand1ngs hade jag * emellertid blivit "naturaliserad 
1 * cowboy" och reagerade helt obe* tydligt för kalvarnas lidanden. * Jag hade inge.t annat va l. Hade * jag protesterat hade jag gjort * mig tiJ.l åtlöje inför mina ame-: * rikaneka vänner. 

l Brännmärkningen var förfärlig 
. men avhorningen ännu värre. Jag 

l 
vill inte närmare gå in på några 
detaljer. Redskapen var mycket enk
la. Före avhorningen gavs ingen be
dövning. Efter avhorningen fanns 
cen.timterdjupa hål i kalvens huvud 
där hanen suttit. Det mycket ymni
ga blodflödet stoppades genom at.t 
man hällde på en syra, som kn.ap
past lindrade smärtan, snarare tvärt
om. 

* ALLT LÄKT EFTER 
FJORTON DAGAR 

Såren efter brännmärkningen och 
avhorningen läktes förvånansvärt 
fort. Efter 14 dagar hade kalvarna 
ett nästan prydJigt och lätt synligt 
bomärke och någr>~ spår efter avhor
ningen syntes knappast - mer än 
att kalvarna saknade horn. Kalvar
na släpptes åter till korna och allt 
V~ar frid och fröjd. Slutet gott -
allting gott. 

* En branding avklarades i regel * under en förmiddag. På eftermid* dagen samlades alla som delta* git med sina familjer till en * mycket gemytlig brandingEest * som pågick i många timmar. Jag * vågar dra den slutsatsen att även * de till synes hårdföra männen * som utförde brandingen hade ett * visst medlidande med kalvarna, * vi1ket de dock omsorgsful·lt dol* de under hårda, kavata miner. 

Den efterföljande brandingfesten 
skulle väl på något vis hjälpa till 
att lätta upp humöret och få folket 
att omedelbart efter brandingen has
tigt glömma dett för ett efterläng
tat och gemytJ.ig.t samkväm och ett 
och annat glas whisky. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Jag satt och tittade ut genom 

fönstret och tittade då och då på 
klockan. Några minuter före den tid 
som vi bestämt dök en Uten paket
bil upp utanför rutan. En reslig man, 
en cowboy, som hämtad ur de Wild
Westfilmer jag sett hoppade ur, 
sprang in i huset och hälsade mig 
väl,kommen med ett brett leende. 
stentoft hade tytt tecken på hhmlen, 
anat den annalkande snöstormen och 
gett sig i väg så lång-t i förväg att 
snöstormen inte skulle få en chans 
att rubba den överenskomna tiden 
för mötet med mig. Det första be
viset på att amerikanarna gör sitt 
absolut yttersta för att hålla över
enskommelser till punkt och pric
kar. 

* SOM SON I HUSET 

De månader jag vistades hos John 
L. Stentoft, hans fru och deras 11-
åriga son och tre flickor vistade~ 
jag i hemmet som familjemedlem. 
Där gjordes inte någon skillnad på 
mej och övriga i 1\amiljen. Utöver 
de 200 dollar per månad fick jag 
inte endast det som rymmes inom 
ramen för vad i SverLge benämnes 
för "kost och logi". Jag fick näm
ligen även cigarretter, och praktiskt 
taget allt som min "bror" och mina 
"systrar" fick. 

* I kompanjonskap med en gran* nes praktikant köpte jag en bil, * Ford Galaxi 1961, efter en må* nads arbete. Bilen kostade 450 * dolJar. Det behövdes verkligen . * bil, ty ranchen låg ca 4 mil från 'i * AMERIKANARNA ÄR * närmaste handlare och by. 
MYCKET ORDHALLIGA 

l 
stentoft hade 178 amkor och två 

- Vi må förlåta amerikanarna för mjÖlkkor på sin ranch. De flesta 
deras brandings. De har många vär- ranchägarna !ödde upp kalvar t!U 

/ 

GUJES DAMFRISERING SERNERTS FOTO 

Gudrun Serneri Hans Serneri 



r u s i:ommunalmän överens 
INGA STRIDIGHETER UNDER 1968 

Av TORSTEN HANSSON brutits och då har man ej li<;lit någon 
prestigeförlust utåt. Men det egna själv
förtroendet ka~ få en knäck och det är 
sannerligen inte så lätt att reparera. Där
för bör nyårslöftena vara inom rimliga 

gränser för att kunna hållas. ställt frågorna: Vad är angelägnast för 

Skurups köping år 1968 och vilka mål

sättningar bör sättas upp och fullföljas 

under det nya året? 

När ett nytt år står inför dörren är det 
vanligt att folk avger nyårslöften. Om man 
inte kan hålla löftena, j a då är det enelast 
man själv som vet om att nyårslöftena 

Nu några dagar innan året 1968 börjar 
har vi tagit kontakt med fyra kommunal
män i Skurup, representerande var och 
en de fyra politiska partierna. Vi har 

f 
Svaren har blivit tämligen oliks 

Var och en har sina åsikter om 
vilket som är det väsentligaste och 
viktigaste, som kommunens män bör 
slå vakt om under 1968. En önskan 
är dock gemensam för samtliga 
de fyra: De är trötta på det politis
ka kivet. De menar som så att frå
gorna bör inte obligatoriskt behand
las så att varje parti helt och hål
let slår vakt om sina partimed
lemmars intressen. Riktmärket bör 
i stället vara att varje beslut skall 
gynna alla invånarna i köpingen. 
Det borde vara en självklar sak att 
alla ledamöter i styrelser och nämn
der fritt bör lmnna hävda sina åsik-

det snarast fattas beslut i Skurup, 
Rydsgård och Vemmenhög om block
bildning år 1969. Han säger så här: 

- Jag var med när småkommu
nerna slogs samman till storkom
muner år 1952. Av erfarenhet från 
den tiden är jag förvissad om, att 
om sammanläggningen till . kommun
block SkUt·up inte sker år 1969 kom
mer det att ske många onödiga fel
investeringar. Vidare kommer det att 
fördröja många projekt om samman
läggningen inte skulle ske förrän år 
1971. 

KO~NS~LAGGNING 

Ett önskemål är också att Skurup 
får ett friluftsbad och en tennisba
na. Om köpingen nu wte länner 

ter oberoende av om vederbörandes med att bygga dessa till nästa år 
åsikter sammanfaller med "den star- bör det i alla fall fattas beslut om 
ke mannen" inom hans eller hennes byggnation. 

i Sturup. Flygfältet och anläggning- En annan sak av stor vikt är att 
arna förknippade därmed kommer att Skurups köping får så stor bostads
sysselsätta ca 1.200 personer. Hur kvot som möjligt, dels för att kun
många av dessa kommer att bo i na minska kön av bostadssökande 
Skurup? Ja det beror på hur vi och dels för att kunna undvika ar
planerar år 1968. Vi bör kunna er- betslöshet för alla dem, som arbetar 
bjuda utmärkt kommunal service, inom byggnadsfacket 
goda villkor för egnahemsbyggare Vidare bör vatten- och avloppsfrå
och framför allt - ja det är det gorna för Skurups ytterområden lä
viktigaste av alltsammans - vi mås- sas så snart som möjligt. Så länge 
te kämpa för att få så stor bostads- dessa frågor ej är lösta kan de som 
l{vot som möjligt. bor där ej söka bostadsförbättrings-

Det är inte endast Skurups l;:öping lån. 
som kan dra nytta av närheten till Som synes är det många och sto
ett storflygfält. Om och våra grann- ra problem som kommunalmännen i 
kommuner fort och bestämt beslutar Skurup har att lösa under det nya 
om blockbildning år 1969 kan vi året 1968. 
omedelbart sikta och arbeta mot be- Vi önskar lycka till och gott nytt 
stämda och gemensamma mål. Så l år' 
länge blockbildningen inte är ett ~----------·---
faktum så länge är det svårt att 
planera på ett sådant sätt att alla 
tre kommunerna kan få största möj
liga nytta av kommunala investe
ringar. 

Lantbrukare Torsten Hansson (c), 
parti. Alltså det bör inte blott vara Torsten Hansson ordförande i söcialnämnden, ordfö- Börje Linden GENOMFARTSTRAFIKEN 

vissa utvalda personer inom varje 1 ra speciella mål som det är av stor r~nde i centrala. byggnadskom.mit-1 tienter och ett ålderdomshem med kommunalna"mndsordfo" _ 
art• t h tälJ t 'd' ten och ledamot I kommunalnamn- . . . . Nyvalde 

p I som s yr oc s er u an I eer, vikt att uppnå. den i många år säger så här: Den 56. Vidare h.ar VI stora md~strler~ rande Knut Madsen (h), tillika ord-
förslag, åsikter och debatter bör kom- Nämndeman Börje Linden (s), som absolut väsentligaste frågan är ett mte endast 1 ~kurup utan aven 1 föran~e. i byggnadsnämnd.en ~nser 
ma fram på bred front , både från dem beslut snarast om sammanläggning grannkommunerna, speCiellt .1 Ryds~ att kopmgens kommunalman bor se 

är kommunalfullmäktiges vice ord- av kommunerna Skurup, Rydsgård gård. Nu får ambula_nsstabonen 1 till att genomfartstrafiken, vad be
som är tämligen nya inom det kom- förande och har varit med i Sku- och Vemmenhög till kommunbloc- Ystad klara av alla s~uktransport~r träffar tyngre transporter kommer 
munala livet och dem som har många rups köpings kommunala liv i många ket Skurup. Ett uppskov till år 1971 o~h olycksfallsutrycknmgar .. Pet ar att lägl?.as utanför samhället ... svane
års erfaarenheter. Den unga gene- å kommer att hindra utvecklingen för for långt avstån~ och alltfor dyz:a h.o.lmsvagen - Kyrkogata .. n ar allt-

r, svarar så här: Utredningen om alla tr·e kommunerna. Vidare kom- kornmgar: Landstmget måst':. ge .vi- for hårt belastad. Det forslag som 
rationen som .representerar en stor ny brandstatl·on bo"r forceras. Som k k fta t mer det med största sannolikhet att a om VI gor en ra ns rangnmg. nu finns att trafiken norrifrån skall 
del av köpingens invånare bör kan- ledamot och v1·ce ordfo"rande I. cen- · o l das l·n på F''ren1' g t n tycker göras alldeles for manga felinveste- FLYGFÄLT 1 STURUP .e .. o n sg~ a . 
ske mer än tidigare få säga sin me- trala byggnadskommitten kommer ringar i samtliga tre kommuner om Jag ~r bra! men den bor sedan eJ 
ning utan att känna sig generade. jag att göra vad som göras kan för vi väntar. I samband med denna Nyvalde fullmäktigeordförande fortsatta VIa Mårtensgatan ut på 
D t ·· alltf' rgt tt det endast fråga kommer jag också att för- Torsten Vollmer (fp), ledamot av ~yrkogatan utan ta någon annan 
.. e ar or van 

1 
. a . att byggnationen skall kunna på- söka att få något beslut på nya, kommunalnämnden och tidigare vag. 

lar ett fåtal pe.rsoner mom varJe par- börjas före 1968 års utgång. I sam- samlade lokaler för det administra- kommunalt verksam i Veberöd och -''----------------1 
. t! som helt for dess talan. manhanget är det också angeläget tiva arbetet. Vårt nuvarande kom- Dal by är mycket allvarlig: Kommu-

munalkontor kommer inte att räcka nalmännen i Skurup bör .använda tid 
NY BRANDSTATION att se till att det samtidigt inrättas till i fortsättningen. Brandmännen och krafter för att gemensamt skapa 

ambulansstation. Vi måste försöka har på tok för trångt i den gamla så goda framtidsmöjligheter som 
övertala landstinget att gå med på brandstationen. Vi måste så fort som möjligt för Skurups köping: Att an

möjligt hjälpa dem att få en ny vända kraftresurserna till politiskt 
att förlägga en ambulansstation här brandstation. I samband med plane- kiv och politiska kraftmätningar är 
i Skurup. ringen av denna måste vi också förkastligt. 

Denna osjälviskhet bådar gott in
för det nya året. På vår fråga om 

1 vad som är angelägsnast för Skurups 
köping år 1968 och framtiden är det 
flera av de fyra som dragit fram näs
tan exakt samma saker. Detta är 

En annan sak som bör förverkligas övertyga Malmöhus läns landsting om Vi måste vara optimistiska. Vi har 
innan det nya årets utgång är byg- att vi måste även ha en ambulans- anledning att vara det. Skurup har 
gandet av barndaghem. station i köpingen. Det är motiverat. stora expanderingsmöjligheter, om 

givetvis ett bevis för att det är någ- Börje Linden ivrar också för att l Vi har ett kronikerhem med 75 pa- det nya flygfältet kommer att byggas 



Knut Madsen Torsten Vollmer 

kol(llsal styrka och siar om 
att d6!11 kio~mer att aeda många ge~ 
neraibioner an U!PP tJUJJ. ~t 
sekel efter sekel. Förr l tiden an~ 
vändes .. torngångens trappsteg otta. 
Då skottes ju klockringningen för 
hand. K!oClkOJ.ma drives elel.rtriskt och 
kyrkvaktmästaren eliler kommi
nistern behöver endast trycka på en 
knapp nere t kyrkan för att få dem 
att börja röra på sig och dAna u~ 
sin sån.g över nejderna. 

Ö. Vemmenhögs 600-åriga' 
klocka kallar till nyårsbön 

Av TORSTEJN HANSSON 

Tänk om den kyrkklockan kun
nat tala -- Tala kan den förstås 
på sitt sätt, genom att med en ren, 
välljudande klang kalla nejdens 
folk till gudstjänster, dop, bröllop, 
begravningar och andra kyrkliga 
högtider. Men tänk om den kun
nat berätta om alla de generatio
ner som den överlevt. Det hade allt 
blivit en intressant berättelse. 

Den kyrkklocka vi här åsyftar är 
lill-klockan i östra Vemmenhögs 
kyrka som är tillverkad någon 
gång på 1300-talet. Några dokument 
om klockans första sekel finllS för
klarligt nog ej kvar i kyrkans ar
kiv, men det fillllS noteringar som 
omtalar att klockan tillverkats på 
1300-talet. Detta kan också exper
ter som käuner till kyrkklockors 
"sekelmodeller" intyga. 
Någon fulskri.ptkm funns ej på ll.loo

kan som är av syl!lnerligen gedigen 
kvalitet. Klangen är ren och sj.ung
ande och har fått mången vemmen
högsbo genom seklernas lopp att 
stanna upp med vad han' har för 
händer och lyssna ooh begru!IIda. 

KJ.ockklenoden i östra Vemmen
högs kynka kallar tillsammans med 
den större iky.rtlclclookan som är från 
år 1648 snazt tm nyårsbön, nyårsaf
ton ikl. 16.00 och nyåa'Sdagen kil. 10.00. 
Komminister Claes Isberg som bör
jade sitt ämbete i de U-e försam
hingama östra Vemmenhö,g, Västra 
Vemmenhög och Svenstorp den '%1 
september i år - han är son tila 
kylrJroherde Henning Isbet-g i Söve
stad - berättar flera illltTe8sa.nta sa
~er om östra Vemmenhögs kyrka. 
Den lMnske allra la!tressan,taste är 
kyMans dopflllnt. Det är en verJcli,g 
klenod som sa1rnar motstycke bland 
skånska dopfuntar. Materialet är en
ligt Tynell skånsk sandsten, vil
ken dcke är så lättarbetad som den 
gotländska och detta klan förrklara 
utförandet av 1iig7Ul'erna. De har bli-
vit mer robusta och prllmltiva och K . . . 
kan nästan l!Hrnas vJd ett par av ommmrster Claes Isberg lyssnar trff dan vackra klangen frAn den mer 
He,gwa!ls f.untsr. Ett av fällten före- än 600-åriga lillklockan högt uppe i Ostra Vemmenhögs kyrkas torn. 
stä!Jer Evas sllJ!IIpeLse, ett annat hen- _,_ .. .. 
n-es och Adams striiwa,mma arbete nes, meua.n en angel ar beredd att r 
i liust,gArden - Adam trampande på torka håret efter aikten. ~ '(j tf\ 
en spade och Evla svän.gande en hac- TROLSK TORNGANG f-.1- t. --1 
l<a. Ett tredje :tlält fiöreställer synda- l / -174 
fanet, där Eva tar äpple.t av ormens I den trånga, murade gång som 4..{) 
mun, och Adam, med särskliJJt starikt leder UJPIP till kyrktornet råder en j v J ~ 
markerad övergam förtjiUSt biter i ffult-ätad, trolsk stätmllim,g. Trappsteg, 
äpplet. Det nigger en viss godsint vä,g.gar och taik är mycket m:egel-
humor över rramstäHn!ngen i dessa bundna och påminner snarare om en 
fält. De återstäende fä!,ten f·örestäl- labyrintgång. Gångens väggar består 

Nu ringer snart kJoclroma till ny
årsbön - ett tillrf.älJe för meditation 
och koncentration i!IIför ett nytt år 
- år 1968 - som för de fiesta kom
mer !litt bl:i händelserllkt, men som 
ur mera vidgad horisont egentligen 
endast är en sekund i tiden. ler tironamode Gud F1ader och Jesu dels av stenmur och dels av InJUrad 
--------~------dop. Jesus hålles djupt nedsänlkt a tegelsten. Den är så ml:rust och v.id-

det väl krusade vattnet av Johan- lyftigt byggd att den uts:tråJar en 
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!::!1!:: ~~~~~:~ !::!!::~ 
nauter". Mössen sändes upp 
i en kapsel fäst vid en gas-

IE.I=: ~~:::=::~=~ 1=:·.1:. 

LIU ST ÅMPLAS NU 
SÅSOM FÖRRÅDARE 

PEKING (TT-Reuter) 

Brandt: Chansen till 
utvidgat EEC måste tas 

skulle brista på c:a 7.000 me-
ters höjd och att mössen sedan 

=:_1,1:. :i!i:;f.;~;.;::: '===1.=::1 har nu börjat bli oroliga efter-
;; ;; som de är angelägna att få 

tillbaka mössen för att kunna 

Enligt pojkarna är det möj-i::::_::;:=:. !~~:;:rn~fä~~f,~rna på dem 
ligt att kapseln hade landat 
i närheten av Newcastle cirka 
160 km. norr om Sydney. 

!i .. 

Il 
Hyena 
löpte amok 
D En vildsint l1yena löpte 

:

·=====. ·======. 

Det kinesisliR kommunistpa1·tiet gjorde på måndagen ett våldsamt utfall m ot Kinas 

statschef Liu Shao-chi. Denne stämplas som en förrädare som har verkat för för

räderi mot revolutionen oc hka pitu lation för fienden. 

Kommunistorganet Folkets Dagblad, Tidningen hävdar att denna "för- där han fick veta att hans rapporter 
som svarade för angreppet, nämnde rädarfilosofi" kommer i dagen i Lius om kulturrevolutionen har varit "vii
inte Liu vid namn men anspelade bok "Hur man blir en god kommu- seledande förtal" från första början. 
på honom som "den högst uppsatte nist". 
partimannen som har slagit in på den 

~IASTE STöRTA 
FJÄRDE UTVISNINGEN 

Tanjug har ytterligare en medarbe-kapitalistiska vägen", den benäm
ningen som mestadels har kommit - Vi måste beslutsamt störta den tare i Peking. Denne fick för några 
till användning mot statschefen. högst uppsatte partimannen som har 

EN FöRRÄDARE 

gjort är han ändå en förrädare om 

slagit in på den kapitalistiska vägen 
och den handfull reaktionära revi-

dagar sedan sitt visum förnyat i van-

lig ordning. Alla utländska korres-

BRYSSEL (TT:s korr) 

- De sex EEC-länderna har ett gemensamt ansvar 

för att man nu tar vara p å chansen att få med Stor

britannien och andra västeUl'opeiska länder i gemen-

sam ma marknaden . 

- Vi kan i n te räkn a med att en dylik c h ans d yke r 

upp igen, framhöll v ästtyske utrikesministern W illy 

Brandt v id m å ndagen s möte med EEC :s utrikesm i-

nistrar. 

ST.i\RRT STÄLL-1'\ING 

miskt, tekniskt och politiskt av
seende, sade han. Brandt under
strök att alla nya medlemmar gi
vetvis måste godta EEC:s grund
val, Rom-fördraget. 

ENIGHET 
Brandt pekade vidare på nöd

vändigheten av en harmonisk ut
veckling .av EEC - man får inte 
främja utvecklingen inom enstaka 
sektorer på andras bekostnad. I 
det sammanhanget maste man se 
till att det snart skapas enighet 
om en gemensam energi-, skatte
och transportpolitik, sade han. 

viktiga roll som EEC spelar inom 
världshandeln är det av stor be
tydelse för gemensamma markna
den att Kennedyrondens förhand
lingar ger ett positivt resultat. 

UPPOFFRINGAR 

Ii 

Il 

nyligen amok i byn Qu
bata i norra Somalia. På en 
kort stund hade den dödat sex 
människor och skadat tre, in
nan polisen lyckades skjuta 
det rasande djuret. 

Kär leksstrejk 
Hälsingborgslasarettets placering Bara särskilt inbjudna 

• på Bertrand Russels 
D De afrikanska kvinnorna 

i Rhodesia borde vägra 
sina män allt intimt samliv 
som protest mot dc senares 
misslyckande i att effektivt 
bekämpa de vita ockupanter
na, sade Zambias inrikesmi
nister Maim·.a Choma i ett tal 
på söndagen. 

vållade lång debatt l an d s t l n g e t krigsför brytartribunal 
• 
l 

- En man som inte kan 
göra ett personligt oHer för 
att befria sin hustru och sina 
barn från fiendens förtryck 
är inte värd att få ha ett 
äktenskap, sade ministern. 

Choma kritiserade också 
starkt de i Rhodesia förbjud
na nationalistpartierna Zapu 
och Zanu för att de inte kun
nat samordna sina ansträng
ningar. ~~ 

~~~:!:: 
ii .. D Inom tio år kommer ben-

1::=::::1:::. ;:~j!~~~t~~~ ri:t~~ tionclla bensinkonferensen i 
Mexico City. 

Proteiner utvunna ur ben
sin kommer med säkerhet att 

.c."::.:!=::: användas som människoföda inom en snar framtid, h ävda-
de flera talare på söndagen. 
Redan nu har två stora 

: : schwei2iska och amerikanska 

Det blev en mycket segdragen debatt om placeringen av Hälsing

borgs lasarett på Malmöhus läns landstings möte på måndagen i Grand 

landstingsmötet och kunde hälsa ett stort antal nya landstingsledamöter 
välkomna, förutom landshövding Gösta Neh:en, landssekreterare K. G. 

hotells stora sal i Lund. Fru Inga Sjöholm, Hälsingborg, förklarade att ett 

beslut om ett lasarett på den nuvarande platsen måste överklagas. 

Ålderspresidenten, landstingsman Axel Landgren, Bjäresjö, öppnade 

Hjelmqvist och landskamrer G. A. Nordgren. l sitt anförande förklarade 
han att teknikens nya möjligheter betyder allt mer men att man för detta 
inte vill . betala mer av trivsel och skönhetsvärden än som verkligt är 
nödvändigt. 

statsrådet Camilla Odhnoffs fram- SjukvårdsstyreJsens skrivelse an- Ward sade inledningsvis att t rc" motarbeta projektet om landsting- Hon förklarade att ett beslut om 
ställning om befrielse från uppdrag gående generalplan för lasarettet i lasarettskommitteer har samtliga be- et beslutar vidhålla att lasarettet detta måste överklagas. 
som landstingsledamot godkändes skall byggas pä den nuvarande plat-
Efter upprop valdes till ordf. fö~ Hälsingborg och en motion av frö- slutat förlägga lasarettet på det gam- sen. 
tiden intill oktobermötet 1967 lands- ken Ewy Troedsson m. fl. angående la lasarettsområdet och likaså har 
tingsrådet Torsten Andree och till v ~f~rläggning av lasarettets utbyg~~d l tre .landsting~öten beslutat att lo
ordf. riksdagsman Eric Nelander, foranledde en stund~ls ganska häf- k~!Jsera det d1t. Han undr~?e om 
Trelleborg. tig debatt. Landstingsrådet Kur1 froken Troedsson skulle fortsatta at t 

Landsbygdsproblem diskuterades 

av l(ristianstad läns landsting 
Landsbygdsproblemen togs upp till diskussion när Kristianstad läns landsting på mändagen inledde sitt två

dagarsmöte i Kristianstad med en kort remissdebatt. Det gällde en skrivelse i förslaget om läkarstationerna i 
länet vilken tolkades såsom försämrad landsbygdsservice. 
Fö~altningsutskottets ordf. riksdagsman Svante Kristiansson, örkelljunga, lugnade dock de som h ade uttalat 

sin oro. Det är inte aktuellt med några indmgningar av läkarstationerna ute 1 bygderna inom överskådlig tid. 
Kommer problemet upp så skall det 1 så fall under alla förhållanden avgöras av landstinget. 

STADSPLANEN KLAR 

Fröken Troedsson skisserade bak
grunden och förklarade bl. a. att 
stadsplanen måste vara klar innan 
frågan avgörs. Hon efterlyste ocks.å 
samarbete över länsgränserna. Hon 
reagerade mot att man planerade ett 
lasarett med ett fåtal platser utöver 
det nuvarande, ett lasarett för det 
central Hälsingborgs befolkning men 
inte för bygden. Aven trafikproble
men trodde hon skulle bli svår
lösta. 

Hrr Hermansson och Hjortsjö, 
Hälsingborg, ville också förlägga la
sarettet på annan plats än den nu
varande. Hr W ard tcyckte starkt pä 
att den nuvarande platsen var bäst. 
Fru Inga Sjöholm tog bl. a. upp 
trafikproblemen och ville över hu
vt~d taget inte höra talas om ett la
sarett på den nuvarande platsen. 

ENIG 

Professor Gunnar Edström sade 
att man inom sjukvårdsstyrelsen står 
helt enig bakom landstingsrådet 
Ward, oavsett partitillhörighet. Pla
neringen var också bra och integre
ringen av kroppslig och psykisk vård 
väl avvägd. 

Efter ytterligare en del inlägg 
kunde ärendet remitteras för ut
skottsbehandling. övriga ärenden 
kunde klubbas utan debatt. Bland 
dessa kan nämnas frågan om igång
sättning av byggnadsarbetena för 
Ea-blocket vid lasarettet i Lund, 
överlåtelse av ångkraftverket vid 
lasarettet i Lund till Lunds stad, 
ny kanslibyggnad, köp av mark vid 
Rönneholm, försäljning och förvärv 
av mark i Röstånga, nya grunder 
för landstingets bidragsgivning till 
folkhögskolor samt lantbruks- och 
lanthushållsskolor, likasA till primär
kommunala yrkesskolor. 

PARI:S (Tr-Reuter) 
Den franske författaren Jean-Paul Sartre meddelade på måndagen 

att den brittiske filosofen Bertrand RusseJs internationella "Krigsför
brytartribunal" skall öppnas i Paris den 26 april Tirbunalen skall 
sammanträda på Hotel Confinental i det centrala Paris. Förutom 

ledamöterna får endast särskilt inbjudna journalister och ledande 
personer tillträde, heter det l en kommunike. 

Enligt k:ommuniken skall tribuna- anläggningaT etc., och i vilken om
lens förhandlingar röra sig kring två fattning har detta förekommit? 
huvudfrågor: Tribunalen skall först höra vittnes 

- Har Förenta staterna, Australien, mål från personer som på dess upp 
drag har besökt Vietnam för utred 

Nya Zeeland och Sydkorea begått ning av dessa frågor. 
vad som e-nligt folkrätten kan be- Beslutet att tribunalen skall sam 
tecknas som angreppshandlingar i manträda endast i närvaro av särskilt 
Vietnam? ir:.bjudna beEor på att de~. franska 

- Har det förekommit bombarde- regeringen forra målll!-d~n forklarll;de 
mang av mål av rent civil karaktär, l att den inte kunde tillåta offentliga 
såsom skolor, sjukhus, bevat tnings- möten. 

Förhandlingar pågår i USA 
om inköp av den brittiske filosofen 
Bertrand Russelis korrespondens för 
3 miljoner dollar (15 miljoner kro
nor) eller mer, rapporterar tidskrif
ten Newsweek. Namnet på köparen 
är inte känt, men denne uppges vil
ja donera Russelis handlingar till 
Texasuniversitetet Affären skulle 
förarga Vita huset, då Bertrand Rus
sell har antytt att köpesumman skall 
överl~as till Nordvietnam, tilläg
ger tidnmgen. 

Svensk 
krutgubbe 
död i USA 

::::=: .. ==.:=:. företag gått samman för att •• "framställa" proteiner ur olja 5! Landstingets ordf. riksdagsman N. mande ting och undrade om man be-l V alutskottet: Einar Larsson, Borr-
och de anser sil{. kunna få :.:. Ynzy.,_ Nil<;snn .. 'l'.ollarQ .. inledde för- lhövde en s;iukhus'{?lanerare då en så- b_~. ~.wk:tU~ID.<i~- ~~ ~~~ 
fram ätbara proteinlivsmedel ::l handlingarna med att hälsa välkom- dan bara skulle kunna vara sysselsatt Kl: . B ' G t f H 1 u.r bensin inom tio år. :: men. Han vände sig särskilt till de under vissa år framåt. Hr Gunnar tppan, lrger us a sson. ' -

.. En representant för det ii 20 nya ledamöterna. Vidare meddela- Engkvist, Bjärnum, poängterade att linge, Emil Gustafsson, Lönsboda, 
!5 franska o]jcforskningsinstitu- :: des att kommunalnämndsordf. Fridolf man inom landstinget inte söker dri- Ture Abrahamsson Knislinge Erik 

talade att världen kommer att :: tj anstgora 1 stället for riksdagsman slaget var väl underbyggt och tjanste- H 1 ' h B.' p 
behöva 17 miljoner ton mer :: Gustaf Elofsson, Vä, som var för- männen behövs. son. Y tstofta oc 1rger ersson, 
proteiner om året 1980 och 40 ii hindrad på grund av sjukdom. . Glimåkra. 
miljoner ton mer år 2.000. Det ii Beträffande den stora frågan om TVALÄKARSTATION ------------ --

De första bombplanen 
anlände till Thailand 

MADISON, WISCONSIN (Tl'-AFP) 
Den svenskfödde Carl Swenson, 

.:nm har l,,.nato; den äldste arbeta
som har JtiillatS uen atdste arneta-
ren l USA, avled på söndag~n l 
Madison l 101 års ålder. 

Swenson arbetade ända till 100 års 
ålder på distributionsavdelningen hos 
en firma som tillverkar elektriska 
batterier. 

:::::.

==:.·:===:=::.· tet, Alfred Champagnat, om- !! ~j_ärles.~,. T~llarp, .. i~allats att va fram tj~ster som ej behöv~:. För- Biörklund Kristi~ad Oscar' Jöns-

mest praktiska sättet att möta :: landstingets centrala förvaltning, Hrr Anton Hvitlock, Sösdala, Erik 
denna ökade efterfrågan är :.:.· konstaterade ordf~:anden att han R. Johansson, Tyringe, Ake Lind, Tiotusentals svalor bok- å h h d d" f" · '" li h t 
att utvinna protein u b · t dd k t på f l t tt l d SAIGO N (TT AFP) frän ön G u a m i S t illa Ha- thailändska baser förkortas d nna r oc a e ar or mgen moJ g e 

;:::=:.=:.$::::• sade han. r ensm, ii tf~ge:. rr;_;~~öter ~afige ak'hve~~ si Bjärnum, _och John Erdtman, Vinslöv, staviigen blåste in i • Rom J>å: sö~- - sträcka med två tredjedelar. e a tt kvalificera sig för pension enligt 

Han anställdes där då han var 51 

:: centralförvaltningen. Därigenom kan var samtliga med på att en tvåläkar- dagen - med en valdsam SlrOCCI- De första a merikan ska vet där d e tid igare har va- Farrar ville inte säga hur många firmans b estämmelser. Däremot fick 

Spra""nb(Jd iE m~n nå. ännu ~ättre planerin~ i_nte station byggs i Hässleholm, men där- vind från Afrika. Inga svalor hade t unga b o mbplan en av typ rit baserade sedan d e hade B-52-plan som skall stationeras i han löfte att arbeta vid företaget så 
:: mm~t da det .. gäller ~~n långsiktiga. emot reagerade de mot den vidare setts förut i vår, men på söndagsef- B -52 a n lände p å mån dagen fa"'llt sl"na bomblaster· mot Thailand. Operationerna mot gerillan länge han kunde. Det gjorde han 
ii re~~fte~:St ti~~~otf~{sl~~~ d~~! skrivningen i ärendet där det står: termiddagen var skyn full av de skall emellertid pågå dag och natt, också ända till i fjor. 

===.=a==.· spelhåla ii . kor tare ~~hatt om .. någr~ ~etaljfrågor, Vid senare tidpunkt bör det prövas vinddrivna flyktingarna . l t ill Basen Utap a o i T h ai- mål i Vietnam. meddelade han. Under de 49 åren vid för etaget var 
:: ~en beträffande forslaget l stort hade om en eller flera av de utanför Häss- land d är d e nu s k all inleda I Saigon meddelade den ameri- han bara borta en och en halv dag. 

D FJ"orton personer grc å ii mgen något att anmärka. Icholm stationerade tjänsterna skall ...,;+ -~::t str·ate g i"ska bom b o per·at1•0 _ Chefen för Utapaobasen överste kanska militärledningen att hårda Men från det att han hade fyllt 90 

:~::
:::::~:: .. ps p •• 1-...-.... ..-.~ John Farrar omtalade att flygsträc-sondagen efter en polis- i; TJÄNSTEMANN AFRAGAN överföras till läkarstatione. n i H .. ässle- fto6AI H .. wap kan från Guam till målområdena i st~ider det se~aste dygnet har .. ut-l år arbetade han bara halvdag. 

razzia mot en hemlig spel- h lm In d ~- ill h ta .,_ ~ n er m o t FNL-StYJ.·korn a i kampats både 1 de norra och sodra .. • .. 
klubb för societetsfolk i Mi- :: Förslaget om personalökningar på o . gen av e •.Y•a v e ora - ~W.& ~ Sydvietnam var omkring 3700 kilo- delarna av Sydvietnam och att ope- Swenson efterlamnar tva dottrar, 
Iano. Det var ett a v de mest ii kansliets byggnads- och sjukvårds- las om det. Man ansåg att landstinget ~ RWtlr' Sydvietn a m . Planen kom meter. Genom orobaseringen till rationerna fortsätter. å tta barnbarn och 25 barnbarnsbarn. 
väJskyddade spelnästen som ii avdelningar gillades inte riktigt av inte skall medverka till att lands- ___________ _ _ __ :_. ______________ ..:..::.:..:=.:_..=.::.::..:=-====~=-..:.:.::.:.::..:.:::.:.::.:..:=..:..:=::.::..::.:..::_ ___ _ _ _ .::..:..::::....:...::::..:...:.:.:.:..:.....::..:._::..:. _ ___ _ _ 

"::::::::•.::::::::. man har sprängt i Italien. :: hr Otto Johansson. örkelljunga, som b d . f'' .. tt li :: ansåg att man inte vid detta lands- yg sserv1cen orsarnras y er gare. 
Inom en r adie av 200 meter ii ting borde tillsätta alla de föreslagna FU -ordföranden Kristiansson konsta

från byggnaden fanns ett fler- ii tjänsterna. Han menade att frågan terade som nämnts att några läkarin
tal observationsposter, var- :: borde utredas ordentligt till kom- dra""";ngar inte alls ar" aktuella . .Även 
ifrån utkikarna kunde slå ............. 
larm per snabbtelefon. Ett 55 h r Egon Andreasson, östra Ljungby, 

:

=======:::=======. spegelsystem satte arrangörer- :: Gammal och olyckl•"g ... pekade på landsbygdsservicen. Han na i stånd att kontrollera gäs- S: tyckte inte om förslaget att läkar-
ternas entre och insläpp i •• 
lokalerna. Dessutom fanns :: (Forts. jr. föreg. sida) tjänsten i Munka-Ljungby på sikt 
det expresshissar som ledde ii omplaceras till .Ängelholm. 
till hemliga u tgångar mot EE * attityd hos allmänhet, inte minst En interpellation från hr Otto Jo
olika gator. i! * ungdom, skapats. hansson, örkelljunga, till ordföran

Ett hundratal per soner var •• Bruket av mald en medför en rad 

.

=:=:. samJade kring spelbor den, n är :: den i sjukvårdsstyrelsen avser att på
polismännen stormade in, men ii komplicerade problem. Visst finns börja den tillbyggnad av länssjuk-
endast de som ertappad d •• det paragrafer att gå efter, men 

•~:=: •• :::: spelmarker anhölls. es me ii aktuella händeJser som Vietnam- hemmet i örkelljunga till vilken me
i! demonstrationerna har visat vilka del upptagits i landstingets långtids-

s • • i! svårigheter polisen ställs inför. Det budget för innevarande år. OV]etpartiet ii är lätt att misstolka. Ett önskemål är Från landstinget kan i övrigt sägas 
55 ii att i polis-psykologiska u tbildningen at t fem av de :?Al nya ledamöterna 

§::::::5:::::: D Poli!iskt intresserade rys- 55 ska ingå undervisning om n är rätt passade på att hålla sina jungfrutal 

!===i=·=: ~~~~~~:~ ~!:::il:_: ~~~~~~~~ §I~~~:: 
skärpt k rave n för medlems- dagsman R u n e G u s t a v s s o n Utskott I: Christer Olofson, Kris-
skap. Under förra året av- (cp) att skyddskonsulent Atterbom tianstad, sammankallande, Gunnar 

~===~==: :~~~~ t:::in::;;::s:::::: i.=.~: ~f~~nså n!!it rue~~:::net om kon- ~=~:.rå~=· o~~. ~=~ 
var den l januari i år 12.684.133 * - Sysslar ni, som är utbildade hamn, Sven Hansson, Kristianstad, 

- ungefär sex procent~v den !:::::=:.~:::::::. * och erfarna socialvårdare med Oscar Mårten&son, Skåne---Tranås, 

!====:-~~~::: ~.:::;E7&f~~t=·~ ! ~~:~.::~t~t~~ !5:'1it~1~~ gör 38,1 och bönderna 16 proc. * viktiga k ontak tverksamheten? tianstad , sammankallande, Eric Jo-
av medlemskadern. * Hur fungerar detta? hansson, Tyringe, Artur Svensson, 

. .. . .. . Bromölla, Gusti Gustavsson, Ängel-
kJ;~~~eg~ h::!'edl~~m!': milj. ::_·==.=·:::::! - Tj a? n ar Jag borJ~de någon -~~;?mg holm, Olle Muller, .Ängelholm, Otto eller på fyrtiotalet hade jag som over - Johansson, örkelljunga, Eric Bengts-

!:::::=:.!:::::::. 20,9 proc. vakare 150 klienter. Och hur detta son, Asborp, Ragnar Svensson, Borr-

Elel{tronl
.SJr fungerade - ja , dom stack så fort by, Paul Fischer, Simrishamn och 

"' dom fått n ågra kron or av mig. Sven Löfdahl, Klippan. 

ii - Var t då? undrade hr Gustavsson. ·• --------------
• !i - Tj a, polisen ringde så småning-spalllfl (1 ::l om och de var där. samhetens betydelse i all ungdoms-b :i - Mycket märkligt att det tydligen vård Men · 

5~.::::::5:::~::; o USA lägger tnil}·ontals dal- :: får gå så till också i dag, n är fri - · · ii värden kornmer att h a allt större be- * - Den förebyggande verksam-
lar på a tt få fram ett ii tydeJse, tyckte h r Gustavsson. * heten omfattar varje positiv åt-

elektroniskt instrume nt med ii _ Det är meningslöst med åtgär- * gärd inom socialvården som kan 
vilket man skall kunna kon- U der när det gäller kroniska åt erfall, * hindra att göra ont värre, kon-
trollera den nordvietnamesi- S: replikerade hr Atterbom. * kluderade Bengt J ohansson, som 

•• •. s· k " l .. då . t * k ommit underfund med att 

•• •:::::::.·=."::::::. ska infiltrationen söder om :: - a an man va an m e reso:: nera, inflikade rektor Stargård. Tänk * många förnämliga u tredningar 
den 17:e breddgraden, uppger •• * ed f' f ' 1 • :: om vi resonerat så när det t. ex. gäl- m m a års ag, varom ocksa 
tidskriften Newsweek . Enligt ii ler mentalsjuka. I dag slipper vi, * beslut fattats, gjorts för ett 
tidningen består anordningen ;: trots vissa b rister i vården, i alla fall * tjugotal år sedan. Var h ar dessa 
av e tt nät av apparater som ii att uppleva att mentalpatienter sitter * h amnat? 

•• ger ifrån sig ultraljud, värme- ii och slår huvudet i en grå stenvägg Det b lev slutvinjetten pä konferen -

5:::::::!::::::. och laserstrålar. I nätet före- :: dagen i ända. Dessa människor är sen, väl arrangerad. Med medvar
kommer också optiska detek- ii obotliga också i dag, men de får kande som engagerat och positivt be-
torer . :: hjälp. Och alla människor som av lyste problem som pock ar på sin 

F örsvar sminister Robert Mc- ii en eller annan anledning är "hopp- lösning. 
ii lösa" i vårt samhälle måste få r ätten Men också med medverkande som Narnara h ar godkänt projektet •• 

efter att ha avvisat en arme- 55 t ill den hjälpande handen för att talade om "vår ärade chef" och me-

!=:.!=:. ~;:g:: ~~~~~e !::rf::t :V: !=:_!=:. över• h:::E:::A:::ra. ~::?:~t:z~!!:2~e~~:2gfE:I 
patrullerin g av den demilita- VERKSA!UHETEN? leger eller närvarande ~ta.-• 
riserade zonen . Samtliga konferen sdeltagarnJl var TiUe hålla med om. 

!!:::;;;::::::::~:::::::::::::::::::::..:::~;:~~ eniga run den f9raby,aande verk- la. 

Snart. 
1/2 milionte.Volkswagen till Sverige. 
Varför, tror ni? 

Pr·set-det är ett av svaren. 
Vad en bil kostar, det är inte ooro det pris 

ni betalar, när ni köper den, utan också vad 
den kostar i drift. Det ligger i Volkswagens 
grundide, att den skall vara billig att öga och 
köra. Det gäller även för VW 1600 TL, som ju 
annars ser ganska dyr ut . 

Rationellt Näringsliv AB har för fjärde året 
i följd genomfört en bil kostnadsanalys för bl. o. 
de under 1966 mest köpta bilmodellerna (kupe
vognar) i landet. l år liksom i fjol visar under
sökningen med i denna angivna förutsättningar 
att VW 1600 TL i undersökningens mellanpris
klass är den billigaste bilen att äga och köra. 

28 öre billigare per mil än närmaste märke. 
Men VW 1600 TL är inte bara billig att köra. 

Den är billig i inköp också. Därför att den ger 
så mycket för pengarna. 

VW 1600 Tl är en elegant bil med personlig 
stil, rymlig och komfortabel invändigt. Se t. ex. 
på den eleganta instrumentpanelen med väl 
samlade, reflexskyddode instrument. Sitt i de 
bekväma fromfåtöljerna, inställbara i 49 olika 
lägen. Eller i boksätet med mittarmstöd. Känn 
trivseln med sköna textilmottor. Upplev en vin
ter med Volkswogens dubbelvärme - utöver 
det ordinarie värmesystemet hor '.VW 1600 TL 

parkeringsvärmare som standard. Tänk på den 
elektriskt uppvärmbara bakrutan, de bakre 
ventilationsrutorna av böjligt glas, den sobra 
inredningen med tvättbart tak. Eller på att den 
har skivbromsar. Två-krets bromssystem. Tar
siansfjädring och separat hjulupphängning 
runt om. 

Allt detta är bara exempel. Det finns myc
ket mer för er att upptäckQ. En del kan man se 
och peka på. En del kan man bara uppleva 
helt vid en provtur. 

Så välkommen ti ll närmaste VW-återför
säljare. 
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Il MALMÖ l l 
Bio: 

METROPOL: "Agent 505 -
kille i Beirut'', agentfilm 

Musik 
farlig STADSTEATERN kl 20 Konserthus

stiftelsens konsert. Brahms konsert 
för violin, violoncell och orkester 
blir avslutningsnumret vid aftonens 

Utlänningar 
Utlännings 

tnyttjas 
ämnden 

av fastighetsägare 
anmäler kvinna 

PALLADIUM: "Generalernas natt", 
amerikansk kriminalfilm. 

RIO: "Gift", dansk film. 
SMULTRONSTALLET: ''Paris- öp

pen stad'', fransk thriller. 
VICTORIA: "Batman", amerikanskt 

serieäven tyr. 
ALCAZAR: "Hawaii" 
AVENY: "LT Robin Crusoe" 
CENTRUM: "Mer vild än tam" män

dag och onsdag; "Spöket fixar allt" 
fredag-söndag. 

FONTÄNEN: "7 kommer tillbaka'' 
GöTA: "Rödskinn och råskinn 

Texas" 
PLAZA: "Död man lever" 
ROYAL: "Sound of music" 
SAGA: ''En blondins kärleksaffärer" 
SCANIA: "Det stora slaget" 
SöDRAN: "Massor av whisky" 

Malmö rtluseum 

symfonikonsert i abonnemangS»c
rierna A och C. Här låter två för 
vår stads musikälskare kända konst
närer höra sig: Konserthusstiftelsens 
konsertmästare, Einar Sveinbjörns
son, och Malmöfödde solocellisten i 
Göteborgs orkesterförening Guido 
Vecchi. Programmets första avdel
ning upptager Purcells orkestersvit 
Fairy Queen och Respighis sym
foniska dikt Roms fontäner. Kon
serten dirigeras av Peter Erös. 

LKU-ORKESTERN ger vårkonsert i 
Församlingshuset, Limhamn, onsdag 
kl 19.30. Programmet är omväxlande 
och bjuder på bl. a. uvertyren till 
Zampa, Fandango och Våren av 
Grieg. Som originalmusik för brass 
band spelas Devon Fantasy av Eric 
Ball och Venus & Adonis av Drake 
Rimmer. Orkesterns solister fram
träder i Three of a Kind <kornett
trio) Säterjäntans söndag (kornett
solo) och Romans ur the Fair Maid 
of Perth (trombonesolo). 

lfamtliga museer Öppna v:rrd. 
16.00, sönd. 11.00-16.00. 
Naturhistoriska avd. 

FöRGIFTAR VI NATUREN 
ställning t. o. m. 20 juni. 

12.00- LKU-orkestern har nyligen gett en 
konsert i Tranås, staden med den 
berömda Frälsningsarmeorkestern. 

Ut- Vidare planeras en turne till Tysk
land i j u ni. Konserten skall ges i 
Köln och Wolfsburg. STAFFAN HALLSTRöM, retrospek

tiv utställning t. o. m. 30 april. 
TEKNlSKA M USEE'I. ~1almohusvä- Konstgallerier 

een: Från stål till färdigvara. LILLA KONSTSAL . ONGEN, Fersens 

Många fastighetsägare i 
Malmö spekulerar i ut

ländska personers bekym

mer och lidande. Så sam

manfattar Utlänningsnämn

den i Malmö sin åsikt om 

utlänningars bostadsför

hållande här i landet. HYI·

rorna varierar. De vanli

gaste ligger i 200-kronors 

klassen. 

kronor i hyra per månad. över sextio 
utlänningar har "pressats" in i fas
tigheten. Utlänningsnämnden i Mal
mö - som slår bakom undersökning
en - anmälde fastighetsägaren i går 
till åklagare och hyresnämnd. De 
svenska informationsledamöterna i 
utlänningsnämn den, G ö r a n L j u n g 
och T o r s t e n F r e d r i k s s o n, sä
ger i dag: 

BESVIKNA 
- Vi är besvikna pa myndighe

terna. Utan att vidta några som 
helst initiativ till åtgärder låter man 
sådant här få existera. Då vi själva 
gjorde ett besök i den källarlokal 
där de två norrmännen bor kände 
vi hur drag och kyla triingde in på 
kroppen. Detta trots att 'Ii hade 
ytterkläder! l 
I en kvällstidning i går sa fastig

hetsägaren: 
- Jag har renoverat husfasaden. 

Jag maste få in pengar för denna ut
gift. Därför måste jag hyra ut till 
detta priS och till .så manga 1 

Utlänningsnämnden i Malmö -
sammansatt av 11 utlän<hka personer 
;;om arbetar med utlänningars an
p~ning.sproblem i Sverige - är i 
dag upprörda. Man går nu igenom 
fastighet efter faslighet i Malmö för 
att få fram exempel man därefter an
mäler. Massor av ting visar att ut
länningen helt enkelt är föremål för 
vissa personers intressen - i syfte 

verksamma i Malmö med en omfat
tande undersökning. Man låter de 
uthinningar som sa önskar få skri
va under ett stencilerat ark -
stalid till Hyresnämnden i Malmö 
- för att på så sätt få sin hyra 
prövad. 

- Hyresnämnden är beredd på att 
~va hyreskostnaderna efter hand 
:101n vi får in anmälningar t!ll dem. 
Vi kan tänka oss att de till nästan 
1110 proc. kommer att sänka våra ut-

ingars hyreskostnader, säger 
Göran Ljung och Torsten Fredriks
lim. 

l den källarlokal på Grynbodga
ilri som nu Utlänningsnämnden fun
't vid en undersökning finns inget 
k och ingen toalett. Fönstren är 

urade. Någon riktig vänne 
· terar inte. 

Fastighetsägaren blev i går an
d till åklagarmyndigheten i Mal-

... Det blir nu polisens sak att ut
a om förhållandet kan anses 
ttsligt. Och i avvaktan pa denna 
dning fortsätter lJtlänningsnämn
at' "syna" fastigheter i Malmö. 

privat initiativ och utan ~töd från 
\u.11ala eller statliga myndighe-

MINNESUT~~ÄLLNING av frambd- Väg 2. Freddy Poulsen utställer 
na .~onstnarmnan Tora Vega ~olm- t.o.m. 26 april. öppet butikstid. 
stroms verk ur :nuseets samlmgar GALLERIET STRöGET, Södergatan 

SK~_NS~A folkdrakter och skånskt 5. Ake Nilsson utställer t.o.m. 23 

Men hyror upp till 750 

kronor har nu avslöjats. 

Tillsammans med en mängd 

andra exempel. Bl. a. män· 

niskor som hyr en källar

Iokal för 160 kronor per 

månad. För denna summa 

får de varken ordentlig 

värme, tillgång till kök el

ler toalettutrymmen. Ej 

heller sängkläder. Vad man 

emellertid får är påhäls

ning av råttor. 

. att tjäna så mycket pengar som möj

dräktsilver. april. öppet kl 12-16. I går gjorde Utlännings

nämnden sin första anmä

lan i den omfattande un-

NATURHlSTORlSKA AVDELNlNG- GALERIE ANDERSEN, Adelg. 3 
EN. Avd~lningen Människan med ":hagall, Picas~o. Anders österlin: 
glasmänniskan. Demonstrationer Bengt Lindström, m. fl. Öppet 
vardagar kl. 13.00 och 14.30, ~öndag månd.-fred. 11-17.30, lörd. 11-15. 
kl 12, 13, 14 och 15. Söndag stängt. dersökningen. Anmälan rik-

HlsTumsKA AVDELNINGEN GöTEBORGs BANK, Swra Nygatan tar sig mot en kvinnlig fas-
Malmö Fynd fl.'i En redovtsrung av -Djäknegatan, Malmö, affischut-
den antikvariska verksamheten i ställning från Moderna Museet, kl. tighetsägare. Hälsovårds-
Malmö. 9.30-18.00 månd.-fred. t.o.m. 21 • d H 

KVARTERET MAGNUs S.:'dEK visas april. nämn , yresnämnd och 

i ti~ällig utst.~ing i fotogram- GALLERI LOFTET, Sparbanksgår- Åklagarmyndigheten är in
~etrlSka uppmatning:u- ;ned anle<!- den Lilla Torg. Bengt Bolin utstäl-
~g av .:'tvarterets :.1vmng. Samti- ler målningar t. o. m.. 16 april. öp- kopplad. "Det får bli slut 
digt utställes konstnaren Waldemar pet vard. 9-15, lörd.-sönd. 13-16. på denna spekulation i en 
Larssons ~~macher .. frän kvarte~et LIMHAMNS KONSTFöRENING 
och det narmast forestående r1v- · .. • b t d b .- t , h:·n " 
ningskvarteret Kronan vid öster- Banken Vl~ tor~et. S~amtleckna- os a s llS ens sam a e ' 
gatan. ren Sebastian Vlsar sma gubbar .:· • f ·å Utlä' • 

.. . t. o. m. 16 april. öppet banktid sagei man I n nmngs-
SP~N. SPINN·.. t.!_tställning av måndag-fredag kl. 9-17.50, lörd.j nämnden. Detta är endast 

:splllllrockar .och vavredskap ur stängt. Vernissage lördag 1&--18. l .. . 
museets samlmgar GALERIE LEGER T t Lill böl'jan av vår verksam-

KURBIT~ . OCH BOLLE. Folklig Torg. Willy Gordo'n u~fä'ff:;'t. o. m~ het!" 
k.onst 1 .!ID~ och tavla .. En .. vand- 27 april. öppet vard. 9-17 lörd. 9-
rmgsutstäJlnjng frän Riksforbun- 16 sönd 14-16 ' 
det för bildande konst t.o.m. 23 ' · · 
april 

Möten m. m. 

''Något avtagande årskullar'' 

MARC RIZELL, fortfarande bara l :MARC SOM BLEV inskriven i ös- N A GOT AVTAGANDE årskullar, 
8 å d buterade i skolan i går till- terpor:tssk?lan gjorde sin första skol- ~oterar_skolkon'l!;lret so~ upplyser att 

r, e .. vandrmg 1 sällskap med mamma Mo- fjorårssiffran for nymskr1vna var 
sammans med 2.847 andra Malmabarn nica och storasyster Caroline, 9. In- 3.118 medan man under 1965 skrev in 
som blev. inskrivna till första klassen skrivningen sköttes av småskollärarna~~rak~t ~et samma antal nybör-
hösttermmen 1967. Marga~tha Konsson och Tora Olsson. )are, nämligen 3.117. 

MHF bygger två nya motell 

ligt. 

01\IÄNSKLIGT 

UNDERSöKNING 

rundskolans lärare 
i Malmö sluter leden 

Efter en mer än 50-årig upp
delning av smAskolläramas och 
folkskollärarnas fackliga hemvist 

nu dessa lärarkategorier enats 
l ett förbund, Sveriges Lärarför
•und. 

Malmökretsen av detta förbund 
höll torsrlagen den 30 mars kon
stituerande kretsmöte på Kron
llorgsslrolan i Malmö. Ett hundra
tal medlemmar hade samlats och 
bliisades , -älkomna av interimssty
relsens ordförande Ruth Bauth. 

ganska livlig diskussion. Härvid bE'
slöts att styrelsen skulle ha person
liga supplE'anter. Därefter valdes Ruth 
Bauth enhälligt till kretsens ordfö
rande under ett år. Erik Sverud 
framförde ett tack för det arbete 
Ruth Bauth redan hunnit med att 
nedlägga till kårens fromma och 
lyckönskade henne och kretsen till 
ett got tval. Han överlämnade här
vid ett fång röda rosor. 

STYRELSEN 

S l k • t I sitt hälsningsanförande poängte- Ny styrelse valdes och fick följan-
a { Ulllll~ . o m ~de hon att samarbete mellan dessa de sammansättning. Erik Sverud, vice 

v Iararkategorier i Malmö var någon- ordförande, Göte Thulin, seltreterare, • • k h 0 ting helt nturligt sedan mänga år Signe Ivarsson, vice sekreterare, Bir-

aflllU va c rare ar ::~~e~~~e a~~tf:g;;Ja ~g;~å~~~~:: git Andersson, kassör, Inger Sörens-
Vidare framhölls hur nödvändigt det son, vice kassör och Christina Malm

533 lägenheter. 
klara i Malmö 

Vid fastighetsnämndens sammanträde på måndagen förelades de för 
bostadsproduktionen i 1\-lalmö aktuella siffrorna vid månadsskiftet mars
-april. Under årets tre första månader har totalt färdigställts 533 lä
genheter (motsvarande siffra för år 1966 var 708). 

Vid månadsskiftet pågick arbetet med 4.641 bostäder (1966 = 3.398). Av 
dessa är 4.085 lägenheter i flerfamiljshus (3.033) och 292 i småhus (259), 
Den dominerande lägenhetsstorleken är 3 rum och kök. Av de bostäder 
som nu är under arbete utgöres mer iin 40 proc. eller 1.911 av lägen
heter i denna storleksordning. 

Åskvädret vållade 
besvärligheter 

I tre v~kor har . Robert Wt~~fi är ett slå vakt kring den enskilde 
rest omkrmg 1 Sverige och berat- 111edlemmens ra"tt och att alla visar ström, i.o.-representant. Som person- Arets första åskväder i ·öresunds-

1. 1 t tså Gertr d H området ställde på måndagskväl-
tat om Jane Hellen, den speciella solidaritet mot varandra 1 dagens 1ga supp ean er u · gs u aag, 

tistiken under de senaste åtta Aren 
0,2 äskdagar i denna månad. 

_ _.~ len till med besvärligheter i Mal- Ovädret har kommit från söder. 
fa~·oriten som ger allt det vackra &v ..... a skolsituatlon. Därefter vände Hugo Johnsson, Sven Karud, Birgit mö. 1 flera källare stod vattnet 
åt häret som varje kvinna dröm· bon sig särskilt till ~edlemmarna i Lindelöw, Lena Malmquist, Kent An- decimeterhögt, i en gångtunnel stod Tyskl~nd hade under dagen .. !lera 
mer om: Färg, glans, lyster. Bara ... Bunkeflo, Burlov och Svedala dersson, och Hans Höglund. Till re- vattnet 75 cm högt och flera tele- åskovader. Varm luft har strammat 
Men konsten att ge sig själv e och onskade dem välkomna till sin visorer valdes Sonja Gustafsson och fonväxlar i staden upphörde att in över södra Skandinavien från öst-

hår!" tt tr' d .. . t 1.. nya krets och hoppades på ett gott l Kjell Asp. Efter ertorderliga val dis- fungera. europa. I Polen och Ungern noterades 
arg a l Vas .me . .' ar m e l~ samarbete. kuterades bl.a. en eventuell kretsex- Man kunde på kvällen räkna till plus 20 !;I'ader under dagen. 

en.ln•l.§nm.,.tL.'Ilaha larmsttft. Auri sa 'N'I"'•inll n,.h ,..,r n<>nna ctr11tt" ""r" fpm lrf"'ti"" hli:xt..r i samband med Från väster har kall luft kommit 

e~e som ~tt va Ja apps 1 :· u f T pe~ttlon och vnr denna skulle vara fem kraftiga blixtar i samband med Från väster har !tall luft kommit l 
"]' 1.. f f A " .. 1 ut:Lc. l uvc .a ~;;;., (.(",.Q., '!;;U '{:;'\<'t::ll\.u~ /U"t:;I..-.:JcA-1 -s.YJ.cfl, .N uT«.&<:!"" !Ja---:R.vauen rakna UH l p tus 4ro graut•.t uuu~1 UöXcLI. 

tonet som 1. går .samlades 1 Ark a- ~YA STADGAR . . b~lagen. St,yrels.en uppdrogs att fort-j kraftigt regn. Askoväd<'r 1 a ril är och overlagrat de varma luftmassor-
dens festv~nmg for .. at_t _hora Robert Nya stadgar antogs efter en tldviS satta handlaggnmgen av detta arende. ganska ovanligt och i Malmö ~r sta-) na varvid ovädret uppstått. 
Wulff beratta, 260 forsalJare av kos
metika, damer mest, surrade instäm
mande när Robert Wulff skildrad~ 
kunden som gärna vill, men inte 
vågar ge sitt hår en ny färgton .• :ä 
komplicerat det är att välja f"r :. 
Och hur olir resultatet? 

Föredraget blev en lektion i kons
ten att förse kunden med rätt pre
parat; mjuktoning som är ett sham
po i aerosolförpackning, färgning, 
eller läggningsvätska. Och de goda 
råden: Att inte blanda de här bäg
ge vätskorna i en skål av metall, 
eller röra om dem med ett metall
föremål, att inte låta den färdig
blandade vätskan slå och vänta 
utan använda den omedelbart. Och 
att försluta förpackningarna väl till 
nästa gång det blir dags att ge hå
ret en uppfräschning. 

De kosmetikasakkunniga blev än
nu mer sakkunniga i konsten att ge 
kunden goda räd om hur hon ska 
ge sig själv en ny hårfärg som sti
mulerar och blir glad. 

Ett av de viktigaste råden om 
den lätta konsten att ändra här
färg: Om en kund med mörkt har 
vill förvandla sig till hyperblon
din, rekommendera henne ett be
sök i damfriseringen. Att ändra 
hårfärgen tvä-tre nyanser åt var
dera ljust eller mörkt är lätt för 
den som läser bruksanvisningen 
ordentligt, men att ändra hårfärg 
från ytterlighet tUl ytterlighet krä-

l ÖSTER-NYTT • • 
l 

Informationer om bostadsområden!! 
Redaktör: Nils-Erik Ohlsson 

Dinos showband blir proffs 
Dinos showband skall bli proffs. Därmed fortsätter 

en meteoriiienande karriär för en dansorkester, bildad 

av några ungdomar i Bulltofta trädgårdsstad för 

knappt två år sedan. Första riktiga genombrottet kom 

i Sydsvenska stjärnparaden hos Gustav Laneryd i Tör

ringelund i augusti samma å1·, där Dinos blev tvåa. 

Därefter har det ständigt gått framåt och om cirka en 

vecka kommer orkesterns första skiva ut i handeln, 

och från den l juni går orkestermedlemmarna helt in 

för musiken. 

För närvarande håller Dinos på 
med att bland annat utveckla sig 
ytterligare genom lektioner hos 
sångpedagoger. 

lägret bllr en turne till Västkusten. 
Därefter räknar man med att "gå 
vidare" i hela Sverige. På sistone 
har man mest hållit till i Skåne och 
Småland. 

• J 
pi öster i Malmö 

Veckans PM 

Öster 
KLIPP UT OCH SPARA 

DETTA VECKOPROGRAMl 

TISDAG 
Katrinelunds fritidsgård: Kafepro-

gram. 
segevångs fritidsgård: Långfilmen 

''Vi fara till Sahara". 
Sorgenfri fritidsgård: Korsordstäv

ling. 
Videdals fritidsgård: Kåseri. Ar

rang.: TVM o. 'Skid- och frilufts
främjandet. 

Kirsebergskyrkans församlingssal: 
Scouternas mammaförening kL 
19.30. 

ONSDAG 
ver yrkeskunskap. Vid 1U1ll':s distriktsårsmöte med samt utbildningen inför Dagen Hlsekr. Cuno Löwgren, Malmö, kassör 

J\lalrnöhus län i Hälsingborg pli den 3 sept. Göte Jönsson, Höör, samt ledamöter- A G p 
Medlemsantalet är nu uppe i 7.162, na Hilding Fredriksson, Sjöbo, Yng- --------------

söndagen redogjorde J\IHF-dir. Ru- enär 47~ nya tillförts distriktet, och ve Asp, Staffanstorp, och Karl Gus-

Det var alltså i Bulltofta träd
shdsstad orkestern bildades och 
där har den omkså möjlighet till 
träning. Dinas häller då till i mana
cer Nils Svenssons villa. Hr Svens
lOn har hela tiden hållit i trådarna 
för Dinos engagemang och liknande 
ech är fader till kapellmästaren 
orkestern. 

Dinos är vidare inne på linjen 
att efterhand träna samman ett spe
ciellt showprogram på cirka 25 mi
nuter. Beträffande spelstilen är 
denna internationell och inslaget av 
exempelvis Sven-Ingvars-låtar är 
mycket litet. 

Dinos showband: sitl!lnde fr. v. 

Dan Svensson, Ev11 Karlsson och 
Claes Olofsson. Slående fr. v. 

Katrinelunds fritidsgård: Bord
tennisturnering Sorgenfri-Katri
nelund. 

ne Andreasson för utbyggnaden av det! s. gav en första plats i Förbun- ta v Bj!lrtell, Malmö. K t 1 rt k • • 
J\IHF:s motellkedj<t, där nya an- dets tävlan "Jubileumsmatchen". Di- Till sektionsledare valdes: för dam- Of -l{ O raver 
läggningar ska anläggas i bl.a. stri\rtets egen tävling "Aktiv L 66" klubbarna Hilda Olsson, Trelleborg, 
Hälsin~;borg och Falkenberg, vilka hade rönt stort deltagande, och de studieledare blev Allan Gustafson, kOSIDCtl• k 
ska ge en utökad senice åt bills- vinande MHF-avdelningarna i Sku- Malmö, tävlingsledare Gösta Johans-
ter och andra. rup, R~ii.-Ram1ösa, Staffanstorp, Rön- son, Bjuv, ungdomsledare Bengt Ols-
Det mycket välbesökta årsmötet neberga, Kävlinge och Höör fick mot- son, Kävlinge, och Gröna Korsledare 

leddes förtjänstfullt av L -länets distr. taga penningpriser och plaketter. Axel Rosdahl, Malmö. Revisorer är ' 
-ordf. Anders ::\1ånsson, Asljunga, Köpman Nils Andersson, Jonstorp, Ragnar Nilsson, Höör, och Gunnar 
som klubbade mångn nya initiativ omvaldes till distriktsordförande, och Röjel, Lund. Vidare valdes bl.a. om
och akbviteter, säsom Skånerally den styrelsen i övrigt bestär av: v. ordf. bud till MHF-kongressen i Göteborg 
4 juni, regionala funktionärskurser, Karl Erik Mårtensson, Hälsingborg, den 2-7 aug. 

Inför S:t Georgsdagen Två häktade för 
Dalbystölderna 

De senaste omfattande stölderna i Dalby har klarats upp av polisen. 
De har utförts av två 18-åriga ynglingar som nu förklarats häktade 
inför Torna och Barn häradsrätt. 

Den 27 mars förövade de inbrott i det att de sökt gömma sig där, då de 
Dalby Tobaks- och Pappersaffär och trodde att polisen var efter dem. De 
lade beslag på 60 kr. i kontanter samt båda ynglingarna har som försvarare 
tobaksvaror för 1.050 kr. I en bo- advokaterna Nils Herman Håkansson 
stadsfastighet vid Veberödsvägen i och Rolf Andersson. Då det kunde 
Dalby tog de sig in genom att sparka befaras att ynglingarna skulle fort
ut ett fönster i källaren. I denna sätta sin brottsliga verksamhet för
fastighet tog de :sprit och grammo- klarades de häktade och åtalsfram
fonskivor till ett värde av 150 kr. ställning skall vara gjord senast den 
Den ene av ynglingarna hade också 14 april. 

De här båda pojkarna och 150 000 förövat inbrott i Nya Systemakti.ebo-
. laget i Dalby centrum och stulit 23 

till är scouter i Sverige. De vädjar halvflaskor brännvin. I samband där-
. .. . .. med var den andre ynglingen ätalad 

alla till scoutrareisens sympatisorer för häleri och för rattonykterhet. 

att inför S:t Georgsdagen den 23 ap- De var ocksll. misstänkta för in
ril köpa S:t Georgsm"rk t Behåll· brott l Dalby ~eligkorskyrka men 

a e · det nekade ynglmgarna till. Kyrkan 
ningen går oavkortat till scotrörelsen. hade varit öppen och det var bara 

skrotbilen vid 
Dalhy skall bort 
Sicrotbilen vid Dalby, som Skåns

ka Dagbladet skrev om häromdagen, 
skall nu bort. Polisen i Lund och 

Ko n Ser t vägförvaltningen har gemensamt lyc
kats finna en lösning på den halv
årsgamla irritationen, och genom 

LKU-orkestern vägförvaltningens rörsorg kommer 
bilvraket att transporteras bort, kan-

o da d 12/4 kl 19 30 F" l' h t ske redc.n på tisdagen men under 
ns g en • . orsam mgs use ' alla förhållanden senast på onsdagen. 

Och så har kampanjen "Håll Skå-
\ Limhamn. J ne rent" en skrotbil mindre att kän-

'-... -----------------------------· na olust inför. 

l 
l 
l 

l 

l 

Vi kan vänta i sommar: Skönt 
bemålade ben. 

En ros på den skönas knä, en 
slingerväxt f1·än vristen upp till 
kjolfållen, en kärleksförklaring till 

GARDSBAND 

Att ett dansband är gårdsband på 
an fritidsgård har inte varit så van-

på senare år. Dinos var emel
krtid under en del av den tid Ture 
JCnsson var gårdsföreståndare för 
Begevångs fritidsgård, närmast ett 

rdsband där. 
Nu är hr Jönsson föreståndare för 

Limhamns fritidsgård och signifika
tivt är då också, att sista spelning
en Dinos är i tillfälle göra på en 
fritidsgård - på åtminstone mycket 
lAng tid - blir på Limhamns fri
tidsgård på torsdag. 

TILL V ASTKUSTEN 

Vad Dinos siktar in sig på ome
delbart efter steget över till proffs-

senaste idolen. Fältet är fritt för 
konstnärlig dekor på benen, mjuks 

osynligt makeupande ben som 
chefskosmetologen Jane Sandström 
hos Revlon presenterade på NK i 
lir. 
Makeup för benen i Paris och New 

York redan i fjor när kjolarna ka
pades till knäkort. Och blev en nöd
Yiindighet när kort-kort var ett fak
tum. Huden på benen ska vara per
fekt, inte den minsta lilla röda prick 
eller flammighet ska störa intrycket 
av slät, mjuk hy. 

Tatueringsfärgerna är en putslus
tighet, makeupen kan bli en lika 
~vändig detalj som strumporna, 
vilket strumfabrikanterna noterar 
med i!n blick på siffror på omsätt
ningen. Rekordhög sedan modet gett 
benen en chans att komma i blick
punkten. Men under strumporna ska 
inga s.1nå rosafärgade knottror lysa, 
försköningsmedlet är en makeup, en 
vattentålig hudkräm som gör huden 
mjuk, slät, med en fin jämn färg
ton. 

"ÄLSKLING KOM ATER" 

Första grammofoninspelningen är 
alltså klar och plattan beräknas va
ra ute omkring den 20 i denna må
nad. Dinos har med denna singel
platta vissa aspirationer på Svensk
toppen och IAtarna på skivan är 
"Under ekars djupa grönska" samt 
"Älskling kom åter". 

Det är alltså dels fråga om gamla 
välbekanta "Under ekars djupa 
grönska" och dels en lät med eng
elsk text översatt till svenska av 
orkestern. Den senare låten heter 
"Älskling kom åter• 'och det är en 
norrman, som svarar för musiken 
till densamma. Det torde Inte vara 
någon större indiskretion att näm
aa, att man knyter en del förhopp
ningar till kanske i första hand den 
senare låten. Men det där med att 
spå om vilken låt på en skiva, som 
kommer att "slå" bäst är ju alltid 
extra vanskligt .. 

MED FRAN STARTE.'\' 
Fyra av orkestents sex medlem

mar har varit med från det att or
kestern bildades. Kapellmästare 
är D a n S v e n s s o n, 19, som spe
lar hammondorgel och dragspel Vi
dare består Dinos av L a r s K r o n
q v i s t, 25, sologitarrist och som 
sådan torde han tillhöra topparna i 
landet, G e r t B r ö d d e n, 20, bas
gitarr, Tommy Malmsjö, 18, 
trummor, C I a e s O l o f s s o n, 17, 
saxofon och sång samt E v a C a r l s
s o n, 17, vokalist. 

Av dessa är det bara Lars och 
Gert, som inte varit med från bör
jan. För övrigt är Tommy Malmsjö 
kusin med månadens radiofirare, 
skådespelaren Jan Malmsjö. 

Det absolut allra mesta talar helt 
för att Dinas meteorkarriär kommer 
att fortsätta, även efter att lOteget 
till proffs tagits. 

Tommy Malmsjö, Gert Brödden 

och Lars Kronqvisl. 

Optimism 
trots 
nederlag 

Det blev visser1J.gen nederlag för 
Kvarnby IK i premiärmatchen mot 
Olympic i lördags, men det neder
laget förmär nog inte grumla opti
mismen och glädjen över en fin 
verksamhet. Det Kvamby i första 
hand gläder sig åt är att man nu 
fått tillgäng tUl moderna klubb
lokaliteter. Ungdomsstyrelsens fri
tidsgärd vid Skanbogatan har näm
ligen renoverats och moderniserats, 
något som bl. a . kommit Kvarnby 
IK till godo. 

- Ungdomslokalerna är myckel 
bra och helt till allmän belåtenhet 
omtalar ordf. Leif Rudolv~Mn. Allt 
har renoverats och nya inventarier 
anskaffats. Följden har blivit att 
klubblokalen nu är ett samlingli
centrum för medlemmarna, i ännu 
högre grad än tidigare. 

Segevångs fritidsgård: Tonårsträff 
med Riverheat Selection och 
Group 387. 

Sorgenfri fritidsgård: Bordtennis
tävl. mot Katrinelunds grupp l, 
yngre. 

Videdals fritidsgård: Långfilmen 
"Vi fara till Sahara". 

Kusebergskyrkans församlingssal: 
Arbetskretsen kl. 19.30. 

TORSDAG 
Katrinelunds fritidsgård : Popträff 

med Keatz. 
segevangs fritidsgård: Allsångsaf

ton med Nisse Luta. 
Sorgenfri fritidsgård: Film. 

FREDAG 
Katrinelunds fritidsgård: önskepro

grammet "V ar fredag". 
segevångs fritidsgård: "Segevångs 

radio" - ett önskeprogram. 
Videdals fritidsgård: Pop med Keatz 

och Carpct Baggers. 
Kirsebergs församlingshus: Kyrko· 

brödrakåren kl. 19.30. 

SöNDAG 
Katrinelunds fritidsgård: Moped

rally. 
segevangs fritidsgård: Club 23 med 

Keats och Cardlez. 
Kirsebcrgs församling: Söndagssko

la kl. 9.30 i kyrkan, Riddarsalen 
och Segevång.sskolan. 

~lANDA G 
öKAT INTRESSE Katrinelunds fritidsgård: Fräls· 

Intr!!!>Set för ungdomarnas bord- ningsarmen underhåller. 
tennisspel har ökat betydligt. Detta Segevångs fritidsgård: Musikfråge-
oedrivs i huvudsak på onsdagskväl- sport. 
larna och lördagseftermiddagarna. Sorgenfri fritidsgård: Tävling. 
De:;sutom finns det i klubblokaler- Videdals fritidsgård: Besök av hoo-
na möjlighet att spela biljard samt tenannygruppen Lille Mats. 
se på TV. över huvud känneteck-
nas Kvarnby IK av en bra trivsel Kirst>bergskyrkans församlingssal: 
och anda , slutar hr Rudo1vsson. Söndagsskolans sykrets kl 19.30. 

Tilläggas kan att K varnby IK · •••••••••••·•·••••••• •••••••••••••••·•••• förfogar över sa.mm.anl.agt fem fot- :: .::. ................... ~.~~ ................. _ ......... !! 
bo!lslag. A-lagets serie började i :: ÖSTERNYTT hitfar Ni :: 
lördahs och om cirka 14 dagar är 5$ !i 
samtliga lag i gång med serie~pe- .: "arje torsdag 1 :. 
landet. Och anslutningen vid trä- :! !! 
ningskvällarna har under årets :: SKANSKA DAGBLADET :; 
första månader varit rekordartat !! !: 
stor. :: ::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::; 
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l Börringe församling 
har tre kyrkor raserats 

den gamla kyricp!Siteen. Då. l form 
a'V ~jänst och man 
hoppaMI att detta l6c:a:l4 bli tradl
tl~n för tremtlden. 

G'118tafs kyrka 
Rd~ t!Jl B<SrriDge nuva

rande (Gusl:ats) kyrka. är dillteTad 
2(7 1'782 och ut:t&-d a.v en av den 
gusta.V'la.nska. tMens fNimste ar
ki'bekter, professorn vid Konst
lllkaJd.Bmlen 1 Stockhdl:m, Olof Sa
muel Tem.pelanan. Grundste
nen lades den 12 aug 1783 av 
rWksrädet Bedk.-Fr!Ls. På. dagen 
fyra Ar senare den 12 aug 1787, 
som då. var 10 l!l'önd e Trefaldig
het invigdes kyrkan V!id en stor
sLagen högtid av teol pr<llfoosorn, 
sederunera btskopen l Lund Nils 
H e&'~ en. 

Av NILS SJöSTRAND 

B<SrdDgle nuvarande t!Sraamling 
ha:r mte mindre än fyra kända. 
lcy!l'kplat.aer. Detta beror på att 
här t'orcbn ta.nna tvA töM8lllltng
a.r: Bönintp och Lemmeströ. De 
bAda eoakna.ma. sam:manla.dee 1781 
tdll en sOCk-en pA begi.ran av då.
VM'&!Ide 1nneh8Naren av Börrlnge
kloetens gods rl"klsl'Met Joakim 
Beck·ll'<l'Ma. Den nya BOC'knen er
höll namnet Gust:a1's socken, efter 
den dåvarande konungen. Gust:a.t 
m. 1931 törordnades 8lbt försam
lingen lter &kUlle bära. det gamla 
namnet B<Sl'lrtnp, De tyre. kyrkOl'o 
na: 

l) Börrlnge IClost.erltyrka om'kr 
1100-1584, 2) Norra. Börrlnge 
ky>I'k& 11584-.1787, 8) Lenuneströ 
kyrka 1200-talet-1787 oc'h 4) 
Bör!tlnge nuvarande (Gustafs) 
kyrka 1787-

Klo&terkyrkan 
B<Sl'<l'inp klosterkyrka. låg all

deles Intill Klosterviken av Bör
rin:gesjön 1 nuvarande Börrlnge
klostel"l!l slottspark. Intet finns 
kVM' ovan joro av denma, sock
nens äldsta. kyrka., antagligen 
byggd redan oon:kr 1100 och för
mod:lige:n till en början en enkel 
träkyrka, en s k stavkyrka. Re
dan vld 1100-ta.Iets slut anlades 
här ett kloster som kom att till
höra. bened:i'ktinerorden och i sam
bamd hä111Tted t'OMe kyrkan ha om
byggts av mursten. Här verkade 
socknens förete tiH naannet kände 
präst, Simon, i början av 1200-
ta.let. Klootret, som av danske 
kungen fick Börringe kronogods 
1 förJämng, var helgat At jungfru 
Marta och var i varje fall frän 
12()()-<ta.],et:s mitt ett nun.nekl<l-'ter. 

Börringe klosters sigill 1268. 

Den mest k ända priorinnan för 
klostret hette Estrid Nielsdatter 
och var änka efter den mäktige 
ärkebiskop Jakob ErlaD:dsens bro
der Peder Erlan>dsen. Hon var en 
mycket förmögen dam och gav 
enligt bevarade brev från 1260-ta
let stora. donationer till klostret. 
Ett sigiLl frän hennes tid (1268) 
är bevarat 1 damska rtksa!'kivet. 
Det fr&tru!täller Jungfru Maria 
med barnet sitta~ på en tron 
framför vilken en munk ligger i 
bedjan-de stäJ.lning. OmiS'krlften 
lyder : "Sigifllum Sancte Marie de 
Byrth:ing" . Under UOO-ta1et följ
de man i Börringe en tid birgit
tinerregeln. 

Efter reformationen 1536 In
drogs klostergodsen till danska 
kronan oc'h förlänades till olika 
herremän, soon dock fick befaJl
nlng llltt försörja dt'l kvarvarande 
nll!ll.Dorna. sA iänge de levde. Kyr
kan, som tidigare varit både klos
terkyrka och sockenkyrka för 
Börringe bönder, blev nu enbart 
sockenkyrka. 

1582 erhöll Gjtkvell Fadders
datter Sparre Börringekloster 1 
förläning. Hon ville inte ha kyr
kan l huset. Reda.n 1583-84 lät 
hon r8JSera klosterkyrkan och byg
ga. en ny sockenkyrka ett stycke 
!!'åJo glirden. Samtidigt lät hon 
lägga igen kyrkogå.rden. En grav 
lät hon flytta till den nya kyrk
plabsen, dä r gravstenen över 
" J omflrue E I!Sa Bra de" ännu lig
ger kvar. 

N. Börringe kyrka 
På en höjd c:a 300 meter nord

ost om Börringaklosters slott lät 
Gjörve1l Faddersdatter Sparre 
1584 uppf'öra en ny sock enkyrka. 

Barringe församling v~ förr delad i två. Den andra hette 
Lemmeströ. Det gör att inom den nuvarande församlingen 
finna Inte mindre än fyra kyrkplatser. Om de fyra kyrkorna 
och deras öde berättar h!!.r komminister Nils Sjöstrand. 

Lemmeströ kyrkoruin. 

Enligt en beSkrivnlng frän Slutet 
av 1600-tal.et ka!llades kyrkan S :t 
Pedel"l!l kYl'ka. Tornet uppfördes 
av grästen men f ö byggdes kyr
kan av mursten och med tegel
valv. Den reparerades sista gAng
en 1780. Kyrkogårdsmuren hade 
två portar, en i vä.ster och en l 
norr. I tJomet, som säges haft 
trappstegsgavlar, hängde en kloc
ka. Den si.stla, gjuten 1664 och 
skänkt av då.vararude patronus 
greve Gustaf Carlsson, Carl 
Gustafs son, överfördes till nya 
kyrkan 1787, men är obrukbar 
på. grund aN en spricka i mal
m en och stAr nu uppstilllid l nya 
kyrkans vapenhus. 

Altaret var prytt med ett mA· 
lat altanSkå.p, som kunde tlllslu
tiiB .med tvä dörrar. I koret stod 
en dopfunt, vars överdel är beva
rad i nya kyrkan. 'Dill funten hör
de ett mäsosinglllfat. predikstolen 
V8Jl' försedd med skulpterade bil
der. Gjörvell Faddersdatter hade 
till kyrkan skänkt kalk och pa
t~n av förgyllt si!lver och försedda 
med hennes vapen och namn samt 
ä rtalet 1583. På. altM'et stod två. 

.kop takar. idar 
hade ky.t<kan mässhake, mässkjor
ta, a.lta.rduk och altarkläde. Ea:l 
Umsten fB.ruiiS på. kyrkogå.rden 
utanför kyrkdörren. 

Efter 1787 l:ät r iksridet Joakim 
Beck-Friis r8JSera denna kyrka, 
men ruinerna av torn-et tlil'l ett par 
metems höjd stå ännu kvar och i 
markytan kan mQlll skönja kyr
k81IliS ungefärliga utsträckning. En 
vackert huggen. gravsten av me
deltida typ, bred8Jl'e upptill! och 
smalare nedtill, ligger ännu kvar 
inom kyrkans oonrAde. Inskiriften, 
soon nu · är utnött skall enligt en 
gaanmal uppteckning ha varit: 

"Her ~gger begrafven erlig og 
velbyrdi:g J Ol!lllfru ELsa Brade 
Herr Axel Brades da tter tll Krag
holm, soan udi man.ge A.ar hafver 
!Lgget l Börringe Klos terkil'ke og 
nu hafver erllg och velbyrdig Fru 
Gjörvel Fa.dders Da tter hendes 
Legeme der la.det optage og her 
Igen hederlig nedjagt med heder
lig og velbyrdig Jornfru Anne Ti
mans Datter hvis Sjaele Gud haf
v&r. Anno 1587". 

Detta är al•ltså. den ovan nämn
da stenen soon flyttats från Klos
terkyrkan. PA den gaanqa kyrko
gå.rden fiamas ytterligare delar av 
nå.gra gravhällar. Minst två. grav
hällar ha flyttats tm nya kyrko
gå.rden, där de nu ligger l gräs
mattan söder om stora. kyrkpor
ten. 

Lemmeströ kyrka 
Lerruneströ sockenkyrka, byggd 

av bönderna på 1200-talet, enilgt 
en tradition av sten frän en r id
darborg l nä>IIheten pli. nuvarande 
Kungsbacken kom sedan prästbo
stället 1565 flyttJats från Norra. 
Börringe till närbelägna Lem
meströtorp att betraktas som hu
vudkyrkan. Elllligt en kyrkobe
Skrl.vning frän 1600-talet skall 
även denna kyrka varit helgad åt 
Jungfru Ma ria och kallats: "Vå r 
Frus kyrka". Den va r byggd av 

Kyrk.an är uppförd av tegel och 
byggd i ~jus, öppen haJisW med 
bashl ilootSJk i gips. Tornet kröntes 
urspt'llllog'ligen av en kopparklädd 
kupol, Villken tyvärr ut byttes på. 
1870-'l:alet mot den nuvarande py
ramidformiga torruhuven. 

GenQ!ll den vadkra portalen med 
de Book-Frlisska och Stael von 
Holstlei11Ska va-pnen träder man in 
i vapenhuset. Här stAr uppställda 
lfungs väggarna de ovan nänmnda 
grav llltrna tr n Lemm ö 
kyrkogå.r d. Tl:ll vänster står N 
Börringe kyr<kklocka från 1664 
och till höger delar av Lemme
strö och Norra Börringe kyrkors 
dopfuntar ävensoan den grurrtia 
järnbeslagna kollektstocken frän 
Lemmestro ky:r'lw.. 

I kyrkorWllliTlet ser man vid 
norra sidan den 1 gustaviansk stil 
sku1pterade predikstolen, järnn
ärig med kyrlkan. Ned.alllför den
samma en pUllpet med ett väl be-
varat ex av Carl II:s kyrkobibel 

bränt tege'l, förutoon tornet, soon frän 1703. På norra delen av kyr
var byggt av gråsten. Kyrkan ha- kans fond!vägg hänger fyra olje
de tegelvalv och var försedd med mAl.Jningar föreställande evangelis
!Anghus, kor och absin. över al- terna Malt7teus, Markus, Lukas 
ta.ret hängde en förgylad helgon- och Johannes. De skänktes ti11 
bild och på. altaret stod tvA stora ky~ 1795 av hov:mamkalken 
kopparljUJSStakar. PA norra sidan l grev-e C L Beck-Friols. över alta
koret stod dopfunlten, vars övre ret hängde .tldLg'are en a.llta.rt:a.vla 
del är bevarad l nya kyrkan. I föresbä.l1ande Kristi nedtagande 
dopfunten stod ett dopfat av kop- frän korset, men dezma utbyttes 
par. P:redi•kstolen var placerad på. 1845 mot den nuvarande, som tö
södra sidan i kyrkan. restälJer Kr!Sti uppståndelse och 

I kyrkdörren stod kollektstoc- är .signerad av den danske konst
ken "med järn starkt besla.- nären C FilsseL Altruret prydes av 
gen och .med ett lAs för", troligen ett kruciifix av mässling, franskt 
den som nu förvares i nya kyr- arbete från 1760 samt fyra ljus
kans vapenhus. På. väggen häng- sta'kar, två av bronserat trä l !ta
de ett rökelsekar av koppar. liens'k baroclk, Skä.nntta av baron 
Kyr'kklockan hängde i tornet och Jookwn Beck-FriLs, två. stAtliga 
till kyrkan hörde mässkrud av silverstakaT skiän'kta 1940 av lä
"blommet sammet med smala rarinnan KardUna LjungdahL Till 
silfverspets8Jl' kantat och af sa.m- altaret hör två antependier, ett 
ma spetsar ett kors på. rygge· svart, gäva av prostrl.nnaal Wess
stycket". Kyrka.n ha.de en liten berg och ett grönt, gAva av kyrk
boksam'ling samt tre kopparstick liga syföreningen. Tlli höger om 
av Heden~ran: rtll1 minne av Upp- altSJret stå.r dopfunten av sand
sala möte, Carl XI:s begravning sten .från 1891 med dopfat av 
och segern vid Narva. På. kyrko- mässing, en gåva av kyrkliga sy
gärden stod en solvisarsten och föreningen 1956. Kyrlkorummet 
kyrkogå.rosmuren var bet äckt upplyseti av tre l juskronor 
=ed ön lOl'V oc de vå ~01"' ~ · fråln 1926. De sju 
tar, .~n p'ä norra sidan och en Il väggl~petterna ll.r skänkta av 
sydvast. syförenmgen. 

I kyr'kan.s golv och på. ky11ko
gå.rden låg en mängd vackiert 
huggna gravstenar av vilka fem 
flyttats till nya kyrkans va.pen
hus. Det är ~avstenarna över 
hustrun Klisstin l emsdott er l Brön
neröd, död 1671, kyrkoherdarna 
Nils Fabriclus, död 1689, Johan· 
nes Julius, död 1732 och Mikael 
Fabricius, död 1739, samt över 
å.bon Christen Christensson l 
Lemmeströ, död 1780. 

Inom kyi'lwgå.rdsamrå.det, som 
ligger ute i öppen Aker c :a 2 km 
öster om Börringe kyrkby ser 
man ä nnu rester av Lemmeströ 
ky>rka bl a ett c:a 10 m högt 
hörnpa rti av kyrkans torn. På 
kyl'kogå.rden flnna.s fem synliga 
mer eller mindre skadade grav
hällar . Tre av dem ha läsbar in
Skription . De äro lagda• över A 
M P S 1640, Morten Iensöni Bir
kesager 1692 och Iepe Trulson l 
Brå.n€röd 1113. Raserandet· av 
Lerruneströ kyrka o.mlkr 1787, vil
ket som ovan nämnts skedde på 
rl~rAdet Beok-F~~is befalkning l>'';t( ''., ,. 
väckte mycken fört>llltring hos L ;·;'"hi< 7 

:nd::ad!t~~::e~k~c~:;!r b:i~ ~-;'; _.'[~ j 

tärbevakning för att hindra folket ·.. ,;.<.• < ";'',j 
frå.n väldsamhete r. ' · ·· J;';;:; ~ ,,.,., ., .,,,.,_, 4 

Om församlingsbornas kärlek D tal' f 0 s T 
· 1 ltt l e J av pro essor em-till den gamla kyrkp a.t.sen v - rltni t'll "G ta.f k 

A tt änn .. t m petmans ng 1 us s yr-
nar ooks a u 5"' sen so 1 Malmöhus län 1782". Den 
1832 meddela.r kyrkoherde J S Ni· ka 
belius l sin ämbetsberättelse till vackra. kupolen byttes på 1870-
blS!kopen a.tt "under&tundQm ~e talet ut mot den nuvarande py
ännu begravningar på den ga.mla ra.midformiga tornhuven. 
kyrkogå.rden". Den sista begrav-
ningen här ägde rum 1856 då. kyr- Silverorgeln 
koherde J ohan Samuel Nibelius 
själlv e.n.Ugt sin önskan :fick sin 
sista vilostad på. Lemrrneströ kyr
koglllrd. 

Sedan nå.gra Ar vårdas kyrko
gå.rdsomrädet av församling
en och midsommardagen 1965 fl· 
rades för första gängen pA när
mare 180 är å nyo högmässa pA 

Orgeln, ett av k y:r'ka.tl!! värde
fullaste lnventa.rler, byggdes 1786 
av orgelbyggare Jonas Ekengren 
i Stockholm ooh kostade 333 Riks
daller. Den brukar kallas silver
orgeln i Börringe. 

I sakristlan förvaras kyrkan-s 
skrudar: Eln av röd sammet frå.n 
kyrkans invigning 1787, en av vit 
sldenda'llll8.5t från 1939 samt en 
viol-ett frå.n 1952. Här förvaras 
oc'k:så kyrk.a.ns ä.1dst& kollekthäv 
av röd saanmet med broderier, 
tral trAn 1787, A.terSkän!kt till IJ:yr
kan 1965 av greve Corfitz Beck
Fiiiis. Bland ta<Worna i sa.krlstian 
mär'ks en oljemålning av prosten 
Lars FeUk, utförd av I J Ring
daall och Skänkt 19~7 av Otto 
Monty, Malmö. 

Börring-e (Gustafs) kyrka och blbllot~k. 

Kyrkans silver består av kalk 
och pat~n från 1787 och dopskAl 
frän 1786, a.llit tUloverkat av sil
versmeden Arvid ~oberg, Stock
holm . och skärukt av riksräd et 
Beck-Friis, sookenibudskalk och 
pat~n frän 1833, tillverkade av 
silvei\Slffieden C P Norlin, MaLmö, 
oblatask frän 1771 till socken
budlstyget, Skänkt av kyrkoherde 
J s Nibelius 1852. Kyrkans vin
kanna av å.r 1937 är en gåva 
av grosshandl OSkar Hansson och 
han.s ma.ka, Löddeköpinge. Brud
kronan av förgy11t silver med 
bergknstall'er är en gäva av kyrk
liga syföreningen 1944. Altarets 
silNervaser s'känktee 1935 av sys-

Kampen 
har gett l 

modkräfta eller leukemi är eJ: 

cancersjUkdom 80m utgår frA.n d"J. 
organ som bildar vit& blodkrop.~ 
par, exempelvis mjälte och benJ 
märg. Sjukdomen förekommer bå> 
de hos barn och äldre och finns : 
flera olika former och den kaJ: 
förlöpa snabbt eller vara mer kro. 
nlsk. Det är en sjukdom som väJ1 

mustrerar de moderna framste 
gen Inom så.väl diagnostik so 
behandling av cancer. 

Symptom1:m på. leukemi är 
ospecifika och sjukdomen är där
för svär att upptäcka. Patienter
na känner sig trötta., få.r lättare 
infektioner och l mänga fall ökar 
antalet vita blodkroppar 1 blodet 
men i andra fall är blodbilden helt 
normal. VId diagnosen spelar cy
tologi en väsentlig roll . (Vid cy
tologisk diagnos tar man ut cel
ler frän misstänkt cancerangrip
na organ och färgar dessa med 
speciella metoder. En tränad lä
k kan där e s l' de nor 
mala cellerna från cancerceller . i 
Denna metod har fått stor an
vändning för upptäckt av cancer 
i lungor och hals och livmoder
cancer hos kvinnor. Vid leukemi 
undersöker man cellerna i blode 
och från benmärg. Man kan dä 

konen Amanda. och Gustaf Da
nielsson, Bl'8Jill8torp. Två miildrll 
silvervaser pA dopaltaret skänlk
tes 1951 av kyrkliga syförening
en. 

Av de nuvarande klodimma äro 
storklockan gjuten 1787 av John 
Ja.c Mårtensson, Stockholm, och 
diillklocka:n 1951 av M o E OhLsson, 
Ystad. 

Utrymmet under läktaren ha 
under 1800-tatet utfyllts aned bän
JM.r varvid po·rtalerna mot tor
nets sldoruan mu.rSJts igen. Lämp
ligt vore om denna. del av kyr
kan kunde äterställas i sitt ur
sprungliga Skidk. Värmeldning in 
stallerades omkr 1933. Korgalvet, 
som består av tegel, omlades 1965. 

skogskyrkogård 
Kyi'kogärden är en av de vack

raste Skogskyrlkogårdarna i tra'k
ten. Den är anlagd soan park med 
lumaniga bdkar, allmar, lindar och 
lärkträd. 1944 uppfördes ett stil
fullt bärhus A kyrlkogå.rdens norra 
del. Senaste utvidgningen den s 
k nya kyrkogå.rden dnvigdes 1956 
a,v drunprosten, sedermera bisko 
Nlla Bdlaooer. 

Kyrkpla.tsem:a. l Börrlngebyg 
dens åJ.drlga historia har skiftat, 
men av ovanstående ser man hur 
sockenfolket aJltid med stor kär
lek har smyakat och prytt s' 
helgedoonar. Man har jaft e 
stark känala för att 

Rummet som nämns med Her-
rens n.rurnn 

böra vi älska och ära 
såsom för själen ljuvlig h 
ja, såsom hemmet det kära. 
Härliga ting ha taJ.ats där, 
hilmmelen.s rike ä r oss när, 
då. i dess portar vi träda. 

!ill! lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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S-T·Ö•R-S-T! 

SöNDAGEN DEN 12 FEBRUARI 

a 
rakt genoiD polisspii•·•·en! 

B Karl J o bansson (bilden nedan) från 
Bandhagen i Stockholm hade en trippelmör
dare i sin bil på lördagen. Det var honom 
Leif Peters ringde till och bad om skjuts, det 
var honom Leif Peters under hot tvang att 
köra till Södertälje under sitt försök att fly 

, till vänner i Västerås. · 
- Jag körde honom rakt 

igenom en polisspärr, berättar 

Karl Johansson. Jag försökte 

blinka med ljusen tlil poliser

na, men dc bara vinkade förbi 

ntig ••• 

Under hela fät·den skakade 

jag av skräck. - Tänk på dina 

barn, hade Pete•·s sagt till mig. 

Och jag visste alt han var möt·-

daren ••• 
Efter sk•·iiekfärden ringde 

Karl Jol•ansson till Expressen. 
En kvart senare var mördar

jakten slut. 

Allt om mördarjakten 
sid 6-10 och mitten 

Leif Peters salt (l{Jatisk i polisbile11. 

DETTA, ÄR y~;~ •. 

LEIF PETERS 
Leif Peters. 29. mordmiss

tänkt, den ädle riddaren. krigs
hetsare)!. pöbelhataren. I dag 
kan Expressen ge en bild av 
mannen som 
• kallades snäll. barnkär och 
infantil i en sinnesundersök
ning. 
• stoppades i sin militärtjänst 
på grund av abnormt vapenin
tresse - han ville själv göra 
om hela försvaret, göra det 
tuffare. 
• älskade champagne. gåsle
ver, räkor, bilar och kvinnor 

- Handenligan tycl<s ha va
rit en sorts gruppäktenska(l. 
• fick sluta gymnasiet för att 
han dracl< sprit, sköt med l•i
stol och slogs med knogjärn. 
• var den självklare skol
llOjksleclaren. den vite ridda
ren i alla lekar. 
• beundrade tysk militarism. 
blev nazist. 
• hade överklasskomplex -
han tyckte att pöbeln skulle 
sitjotas och drömde själv om 
ordnar, glans och status. 

-· ' 
______ ,: 
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S Göt al o Västkust : 
Mått! syd! vind, uppe
h å lls v. Mulet, disigt, 
lokal dimma. 

Väneromr, Nö Götal o 
Gott : Mått! vind, mul
nande, disigt. Uppe
h ållsv, mildare. 

ö Svealand: Måtti v, 
tidsvis ökande mol
nigh. Uppehållsv och 
något mildare. 

Bergslagsområd o NV 
Svealand: Måttl vind. 
mulet. Uppehållsv och 
något mildare. 

S Norrl kust o ini: 
Mått!, ngt tillt vind. 
Mulet. Uppehållsväder. 
Mildare. 

S Norrl fjälltr: Frisk 
·sv vind. Mulet. Uppe
hållsväder och mil
dare. 

N Norrl kustl o ini : 
Tillt vind, tidv mulet. 
Mest uppehållsv, mil
dare. 

N N'!>rrl fjälltr: Frisk 
till hård vind, mulet. 
Tidvis nederbörd, mil
dare. 

TEMPERATUREN kl 7 (fjol
årets siffror inom parentes): 
Stockholm -3 - (-4). Göte
borg -4 (- 2), Malmö l (-3), 
Kalmar _ :, (-4). J önköping 
- 7 (- !)), Karlstad - Hi (-6), 
Östersund l ( - tl) och Luleå 
- 10 (- 10) gr. EXPHE 

SOLEN går i morgon upp kl 
7.36 i Stockholm och ned 
16.2\l, i Göteborg 7.54 
17.00, i Lund 7.42 - 17.02 
och vid Luleå horisont 7.[il 
-1G.4:!. 

Per kom med uy sexchock i TV-rutan. 

o 

• e • 
reagerar foll{_ 

star l{_ t för ordet l~ n ull a? 
V·arför o sa_ 

Av RONNY NYGREN 
- Vat·f tjr r.eage1~ar 1ulit sit ~ 1'" ;lnfö._ onlet

knulla, und•·.<de Per Oscarsson i TV på lördags
kvällen. 

~zngs ··m demonstr r:ade · P. <a& 

lur av tvä älskande människor. ----.... ~!!r-l 
Han undrade varför det fanns så många tabu-

Minuterna efteråt kom tittarnas svar. den värsta 
folkstm·m Sveriges Radio någonsin upplevt. Värre 
än efter 0 :.\.arssons stritl-tease i TV på annan
dagen. 
Ave~ Expressen blev nedringd. 

begrepp runt samlaget. Varför ordet "knulla" 
stötte så mänga. 

!...._ Jag tycker det är ett så mjukt och behag
ligt ord. svarade Per Oscarsson. Samtalet varade 
:~---4 minuter. Ordet "knulla" nämndes tre gånger. 

- Det är snuskigt och oansvarigt av TV. Fö•·st 
får man se radiochefen.._Rydbeck. Så börjar elän
diga Oscarsson prata om samlag. Hela kvälle!l är 
föt·störd. 

Tittarreaktionen blev blixtsnabb. 
- De som klagade använde betydligt fulare 

ord än Oscarsson, säger en av kvinnorna på kla
gomuren. 

- Nu springer barnen och vill veta vad 
"knulla" är. Vi har annat att göra än att prata 
om samlag med barnen. Skandal. 

- Men det fanns de som tackade för inslaget 
ocl<så. säger hon. 

Programmet var inte direktsänt. Det hade ban
dats tidigare på eftermiddagen vid Nationalmu
seums vernissage av utställningen "Multikonst". 
Den premiärvisades samtidigt på 100 platser i 
landet. 

l'er Oscarsson pratade om erotik i konsten med 
författaren Clas Engström (författare till TV
pjäsen "Förrädare--mördare", där ordet "pick" 
nämndes och förargade folk). 

Kritik från T -V -styret 
TV -ledningen kommer i mor

gon att diskutera inslaget med 
Per Oscarsson. En del av cheferna 
inom Sveriges Radio är kritiska 
mot programmet. Det kom som en 
chock för dem. 

- Jag står för vad ,jag gjort. 
Jag hade möjlighet att klippa bort 
de vågade orden men det 
farms ingen anledning. säger man
nen bakom folkstormsprogram
met. TV -producenten Kristian 
Romare. till Expressen. 

Hans chef på TV:s kulturavdel
ning, Mats Rehnberg. säger: 

- Programmet gav tyvärr en 
snedvriden bild av utställningen. 
.Uomare överdrev presentationen 
av ett par konstverk om sexualia. 
Trots att han vet att det retar 
många. 

- Jag ville sätta ett frågetec
ken för inslaget. Jag såg det ty
värr inte. men jag vet att många 
tycl<er det var opassande. Vi kom
mer att ta upp det till debatt. sä
ger TV -chefen Nils-Erik Breh
rendtz. 

Radiochefen Olof Rydbeck 
medverkade i programmet, i in
slaget före Oscarsson. Men de två 
möttes aldrig på Nationalmuseum. 
Inslagen inspelades vid olil<a tid
JHmkter. 

- Programmet bandades så 
sent. Man kan i 11raktiken säga 
att det var direl<tsändning, säger 
Mats Uehnberg. 

Det kom därför .som en chock 
för de ansvariga på TV. 

Visst förstod jag att de vå
gade orden simlie välla tittarre-

aktion. Men jag trodde inte att 
den skulle bli så våldsam. Det var 
ett lugnt och avspänt samtal om 
erotik i konsten. De vägade orden 
sades på ett varmt och mjukt sätt, 
säger l{ristia_n Romare. 

- Jag ville med programmet 
lösa upp några av de aggressioner 
som folk har inför sexuella ut
tryck Därför var det bra att pro
grammet kom en lördagkväll. då 
även Svensson satt vid TV -appa
raten. 

- Mina chefer visste att Eng
ström och Oscarsson skulle prata 
om erotik. Hur samtalet sedan 
simile utformas visste ingen, inte 
ens jag. Men jag tycl<te det var 
bra, säger TV ~producenten Kristi
an Romare. 

FOTNOT: Se vidare TV-recen
sionen på Bel<antas Bekanta. 

~~==~-~-~~~- ~==~==~~====~====~==~====~ .................................... ······~~~····························· 
BOST ADSFÖRMEDLINGEN 

Bostadsförmedlingen har att föreslå hyresgäster till ett antal 
läge nheter med snar inflyttning i privata nybyggen i Hägersten. 
Läge strax intill tunnelbanestationen Axel~berg efter linje 1:3. Res
tid från Slussen c:a 12 minuter. 

:l rum och kök yta ~1 1n2 hyra ~00:-/mån. 
r; rum och kök yta 114 m2 hyra 1.100:- /mån. 
~ . rum och kök yta 122 m2 hyia l .1GO:-/mån. 

(med uthyrningsrum). 

Samtliga hyror innefattar bränslekostnad. Härtill kommer kost
nad för garage. som är obligatoriskt, med 11 0:-/mån. 

Ovanstående lägenheter kommer i första hand att anvisas till 
dem. som önskar större lägenhet än den nuvarande och som kan 
lämna sin lägenhet i byte till bostadsförmedlingen. 

I andra hand kommer hos bostadsförmedlingen redan anmä,lda 
bostadssökande utan egen lägenhet att anvisas. 

Y tterligare upplysningar kan erhållas måndagen den 13 och tis
dagen den 14 februari per telefon 69 00 GO, anknytning 133. 

STOCKHOLMS STADS BOSTADSFöRMEDLING 

STHLMS JUDO OCH •• =. DA .. c K PRISEXEMPEL: :. 
JIU-JITSU INSTITUT Garantiregummering 

• Nybörjarkurser startar nu i judo • : • Volvo · · · · · · · · · · · ..... 115:- • 

.=.~~~iÄ!.~~f:~~:~:~~~k~~;;~:~I!~:~~ ... :. 5 DUBBAR fftL:~kor::~ .. :::;; .. ; m·~ 5 

1~:r.·~·····s i FBAA .. LLGANS f±~~:~E.. ;;~ i 
Rosen· e • Saab . . . . . . . . . . . 120:- • 

• dockan: • • Taunus . . 130:- • 

• Jag älskar • • (OMS ~~~~ce~~o 190. 2oo .... i~t= • 
• 11 • • hträknad) Fabrilcat: Goodyear, Dunlop, • 
• a a • • Firestone, Trelleborg m. f!. De • 

• svenskar - • • Il d . •11 är dubbade med 100-120 • 

• utom Sträng! • : a 't etta tl Sandviks sti/tdubbar. : 

• Stort • • ARSJ A GlJMMIVERKSTAD • 
:.b~;e~-;~ •••••••• :: BOTTEN- ~!t1'öS/S~~~{;~,\f2~aO;~eshov : 

• 912035 • 

P R l SER Levereras tilL landsorten mot 
: etterlcrav . Kvällsöppet tilL k!. : 

- 19.00. -• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
**** 

\ 



EXI!RES\\EN * Söndae:en den 12 februari 1967 'Y -----------.....::u'--------------""'--- -----------------------1:1 ;l• 1 i t f-11 • I • l j i t f ·J ----- ..::.;) 

NYTT· NEJ TILL SALTO men det ar inte 
slutsnackat än .. ! 

Av STIG HAGBERG 

stackars Saltö! Licensmissen för 
centern Jan "Lillen" Svenssont (fem 
kronor), tyder av alla tecken · att 
döma definitivt division IV. Fot
bollförbundets styrelsen behandla
de på lördagen återigen den tris
ta - för att inte'Säga den tragiska 
- tvånsdegraderingen 

- styrelsen fann inte sl<äl att 
ändra tidigare beslut, z66 tttkommen 
de generalsekreteraren Tore Jons
son lördagens Saltödebatt. 

Att styrelsen gick igenom sal
töaffären med stor noggranhet rå
der ingen tvekan om. Det hade 
såväl själva klubben som Blekinge 
fotbollförbund på förhand försäkrat 
sig om. 

genom fotbollstyrets nya "njet" är 
det helt garanterat att förbunds
mötet den 18 mars blir en intensiv 
historia. 

Lördagens styrelsemöte gick för 
övrigt helt i linje med gjorda ut
redningsresultat: 

[J Göteborgsklubharna får nej på 
sin motion om återgång till spelår 
höst-vår. All publikstatistik talar 
nämligen om "en motion i ogjort 
väder". 

Inte heller blir det någon änd
ring av division II, södra Göta
land. styrelsen vidhöll att den skall 
bestå av tretton lag, det vill sä~a 
med både Kristianstad och Sölves
bQrg, slutade Jonsson. 

Saltös hopp försvann emellertid 
genom att styrelsen ansåg att inget 
nytt framkommit i fallet. 

En sak är emellertid helt klar: 

Om · Saltö nu skickas definitivt 
till fyran, så betyder det inte att 
det är slutpratat i · ärendet 
långt ifrån. 

Detsamma gäller beslutet om 13 
lag i södra tvåan. D Svenska cur en startar i år ig-<011 

och får drygt 300 deltagande lag. 

Fotboll l, Mansfield-Watford 2-1, Middles- .Cowdenbeat -Hamilton 3-3, Dumbar-
ITALIENsKA LIGAN brough-Gilli:"lgham 1-1, Peterborough on-Stranraer 1-0, East Fife-Sten-

den in, och vändes till 5--2 på nio mi

D Fem års· prov med förbundskap
tenen i stället för mångmanna-UK 
ger till resultat att kaptenen blir 
institution. 

nuteri andra _perio~-;n. Efter den sn;täl- D Orvar Bergmark får åka till Ri
len hamtade Sodertä!Je s1g aldng. Pnset Inter-Atalanta 2-0. -Brighton 2-1, Reading-Oxford 1-2, housemuir 4-3, Forfar-East Stirling 2-

Shrewsbury-Workington 3-1, Swansea l, Mentrose-Tbird Lanark 4-1, Queen till bäste man på plan tilldelades Sleip- - v.a de~. Sole med landslagstr.uppen 
ners Dick Jahrl. Bra var också fyra- fore hostmatchen mot Bulgarien på 
målsskytten Christer Nilsson. I Söder- bortaplan. 

ENGELSKA LIGAN -Leyton 2-0, To.rquay-Bornemouth of South-Clydebank 2-0, Queens Park 
DIV 1: Blackpool-Burnley Q--2, Chel- 3-2, Walsall-Darlingto.n 1-1. -Brechin 2-1. 

sea-Manchester C 0-0, Leeds-Stoke DIV IV: Barnsley-Southend 1-2, VÄSTTYSKA LIGAN tälj e var Jonny Ståhl bäst. 
D Amatörbestämmelserna revide
ras och riksidrottsförbundet, läs 
RF:s. tävlin~sbestämmelser gäller 
i stället. Spelrna får 150 kronor 
vör vunnen match och 75 kronor 
för oavgjord. Matcharvodena nämns 
inte och kan i praktiken bli hur 
höga som helst. Sistnämnda faldum , 
betyder het devatt i serieföreninge!il' 
o··~• gemensamma normer. 

3-0, Leicester-Arsenal 2-1 , Liverpool Bradford-York 1-0, Brentford-Brad- Duisburg-1880 Munich 1-2. Brann
-Aston Villa 1-0, Manchester U-Nott- ford C 2-0, Chester-Lincoln 0-1, Cre- schweig-Frankfurt 3-0, Schalke-Wer
ingham 1-0, Newcastle-Everton Q--3, we-Hartlepools 1-2, Halifax-Exeter der Bremen 0- 1, Hamburg-Essen -1, 
Sheffield W-Southampton 4-1, Totten- 0-0 . Lt~ton-Wrexham 3-1, Notts Co-- Kaiserautern-Niirnberg 1-1, Borussia 
ham-Fulham 4-2, West Bromwich- Chesterf1eld 0-2, Port Vale-Barrow 2- Dortmund - Moenchengladbacj 3-2, 
Sheffield U 1-2, West Ram-Sunderland l , Rochdale-Aldershot 2-1, southport stuttgart-Cologne 2-2, Diisseldorf 

Tibro IK-Västra Frölunda 14-1 
(6~). (3~). (5--l) 

Målskyttar Tibro: Bo Strålman 4, Ulf 
Andersson 2, Eine Fredriksson 2, Dan 
Bäckström 2, Jan-Åke Karlsson 2, Tor
björn Sjölin l, Bengt Göran Gustavsson 2-2. - -Stockport 4-0. Hannover 1-0. 
l. Frölunda 1 Självmål av Tibro. DIV Il: Birmingham-Millwall 2-0, Sk J d' l EXPRESSENS JSM: 

Blackburn R-Bristol C 1-0, Bolton- ots <a IV. IK Sleipner-Södertälje SK 9-4 Utvisningar: Tibro : Lennart Hägg 2 X 
2 min, Torbjörn Sjölin. Frölunda: Lars 
Vestergeerd och Per Hägglund. 

Ipswich 1-1, Carlisle-Bury 2-0, Char!- Div. 1: Aberdeen-Airdrieonians 7-0, (0-2), (5--2), (4-0') 
ton-Wolverhampton l-3, Coventry- Ayr-Celtic 0-5, Dundee U-Hibernian Måslyttar Sleipner: Christer Nilsson 4, 
Preston 2-1, Crystal P-Huddersfield -3, Falkirk-Clyde Q--2, Hearts-St. Björn Rauker, Dick Jahrl, Anders öberg, 
1-1, Derby-Cardiff 1-1, · Hull-Ply- ohnstone 1-0, Kilmarnock-Rangers l Tommy Johansson och Per-Olof Bilfeldt. 
mouth 4-2, Norwich-Rotherham 1-0, -2, Motherwell-Dundee 5-3, Partick- Södertälje: Jonny Ståhl 2, Sonny Schill 
Portsmouth-Northampton 3-2. Dunfermline 0-0, St. Mirren- Stirling och Sten Ah! berg. Publik: 200. 

Publik: 300. 
V AD VI TYCKER: Tibro spelade ut 

Frölunda efter alla konstens regler. Ef
ter hela 6-0 i första perwden, blev 
fortsättningen mest lek från Tibros sida. 
Priset tiH bäste man på plan tilldelades 
Tibros fyramålsskytt Bo Strålman . 

D Förbundsstyrelsen föreslår dess
utom att utlänninh som amatör och 
som bosatt sig i Sverige, skall kun
na få karens på två månader för 
spel i svensk klubb. 

DIV III: Bristol R-Oldham 2-1, Col- 4-0. VAD VI TYCKER: Sedan Sleipner tap-
chester-Scunthorpe 0-1, Doncaster- Div. Il: Albion-Morton 0-1, Alloa- pat respekten mot de namnkunniga gäs
Swindon 1-0 Grimsby-Queen's PR 1- Raith 2-3, Berwik-Arbroath 3-1. terna hämtades 0-2 efter första perio-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TV Z .D.I:I.G . -

14.30 Skridsko-VM i Oslo 
Sven Peterson kommenterar l 500 m och 10 000 m. 

16.30 Det förtrollade tyget 
Barnsaga med silhuettfigurer. 

17.05-17.35 TV-cross 
Sigward Andersson kommen,terar från motocross

banan i Södertälje. 

18.00-18.30 Reportage om radions mor
gonandakt. 

Bengt Roslund i Malmö har gjort ett reportage 
om radions morgonandakt. Hallåman är veteranen 
Åke Engerstedt. Medverkar gör radiopastorn Gun
nar Dahmen och kyrkoherde Bengt Söderberg, Kö
peshamn. 

19.00 Nyheter 
19.15 Underhållning: Good old days 

Music hall-show från England med följande med
verkande: Kenny Cantor, Doreen Hermibige, Jacques 
Ary, Jimmy Webster och Ruth, Suns Family. 

19.55 Vad säger kyrkan? 
Frikyrkorna utfrågas av Herbert Söderström, Per 

Arne Axelsson och Gertrud Zetterholm. Svarar gör 
Joel Sörenson, Baptistförbundet, Bertil Zackrisson, 
Missionsförtbundet, Torsten Käll, Frälsningsarmen. 
Stig Abrahamsson, Helgelseförbundet, och Sven 
A-drian, Pingströrelsen. 

20.40 Sherlock Holmes 
Mysteriet med lady Franc;es Carfax försvinnande. 

På resa i Schweiz med dyrbara juveler är hon plöts
ligt borta. 

21.30 Dansspelet "Ett spel om föremål 
och människor" 

Koreografiskt .spel av Donya Feuer som spelats in i 
Romanska ;hallen, Historiska museet, Stockholm. Mu
sik Ulf Björlin. Dansare: Karin Thulin, Juliet Fisher, 
Lillemor Lundberg, Mats Ek, Lena Wennergren, Char
lotte Assarsson, Pia Olsson, ' Ragna Wallmark, Eva 
Sandell, Terje Thoresen, Manne Dahlstedt, Kent Gus
tafsson och Hans Wigren. 

22.00 Sportspegeln 
22.40 Nyheter 

Dansk TV 
14.30 Vuxenundervisning. 
15.00--16.30 Biljardtävling. 
19.30 Veckans eko. 
20.30 Ett porträtt av Statsra
diofoniens förste ledare Emil 
Holm. 

20.55 Danslandskamp 
mark-England. 

22.0&-22.25 Nyheter. 

Dan-

Norsk TV 
14.30 Skridsko-VM i Oslo. 
18.00 Äventyrsstund. 
18.20 Roliga klipp. 
19.05 "över oss alla står· Gud" 
20.00 Dagsrevyn. -
20.15· På rundresa. 
21:15 Sportrevyn. 
21.50 Grottmålningar 
stralien. 

22.05 K vällsnytt. 

Au-

Finsk TV 
13.25 VM på skridsko. 
14.10 Cirkus Papegao]ån. 
16.15 Intervjustund med stats

ministern. 
18.30 Tom Sawyers äventyr, 

film. 
19.45 VM på skridsko, 10 000 J 

m. 

TV 
• 
I JDorgon 

9.3&-9.55 Skoi-TV: Välja ef
ter grundskolan. studieori
entering för 9:an. Repris. 

10.15-10.40 Skol-TV:: Tanza
nia - ett u-land i Afrika. 6. 
Vi och u-land. Repris 15/ 2, 
kl 10.15, 15/2 kl 12.30, 22/ 2 
k110.15 oc<h 24/ 2 kl 10.15. 

12.0&-1,2.30 Skol-TV: Världs
religioner. 4. Protestantis
men. Repriser 14/ 2 kl 10.15, 
21/2 kl 10.15 och 23/ 2 kl 9.30. 

18.00--18.15 Trafikprogram -
ur skol-TV -serien Utblick. 

18.30 Sådan herre sådan hund. 
Kapitel 6, i vilket vi besva
rar frågor och startar dres
syrkurs för hundägare i he
la landet. Repris 25/ 2. 

19.00 Nyheter. 
19.10 Al<tuellt. 
19.25 Vädret. 
19.30 Tekniskt magasin 
Erik Bergsten. 

20.00 Dansfantasi - ett pro
gram till några av melo
dierna från en av Benny 
Goodmans berömda Carnegie 
Hall-konserter. 

20.30 Mannen som blev bju
den på sömnmedel - TV
pjäs av S. Beckman. 

21.20 Ateljebesök - vi träffar 
några av konstnärerna från 
utställningen i Multikonst. 

21.50-22.00 Nyheter, vädret. 

~ l fiJ:I• :z Zr z l• Zf tfJ b~åe~ane~96rreställning på 

P3 

Grammofonmusik. 17.45 Ro
bin~on Kruse. 15 Rolf 
Bergström Jäser. 18.00 Gösta 
Berlings saga. 46. Maj-Britt 
Nilsson, Ernst-Hugo Järe
gård, Jan-Olof Strandberg, 
Ingvar Kjellson, Gösta Prii-

• 

l 
I 

l • 

PI 
10.00 Grammofonkonsert 
l. Rossini: Uvertyr till Il 
signor Bruschino. Philharm. 
Orch. Dir. C. M. Giulini. 2. 
Chopin: Pianokonsert nr 2 f
moll op. 21. Solist: V. Asj
kenazij. Londons symfoniork 
Dir. D. Zinman. 3. Debussy: 
La mer (Havet). Bost4·l1S 
symi<>niork. D " . P. Mon . 

11.00 Gudstjänst från Ema
nuelskyrkan . i Linköping. 
(Metodistkyrkan.) Predikan 
av past. F. Johansson. "Ps. 
25; 391:3; 70; 11; 594; 666:3. 
Sv. Ps. 34:1; 519; 94; 142:1-
4; -; 511 :6. 
Kören sjunger: Jag tackar 
dig min högste Gud (Sta
den); O Jesu Krist till dig 
förvisst (sats Sörenson); Gud 
låter sina trogna här (sats. 
Soenke. Sjunges som växel
sång kör-församling); Tätt 
intill korset (Criiger). Post
ludium: Vaka, själ och bed 
(Olsson). Org. GuQ.nel Löv
holm. Körled. P .-A. Sjöberg. 

12.10 Naturen och vi. (Gbg) 
12.30 Nyheter, vädret. Vad 
betyder våra ortnamn? H. 
Lindberg och T. Carlsson. 
Repris fredag kl 12 i P3. 

12.58 Tidssignal. 
13.00 På villoväg - pjäs av 
J. Rys. översättn. T. Ander
berg. Regi: L. Engström. 
Klatil, krogvärd - Ake Fri
dell; Marta, hans hustru -
Sif Ruud; Sojka, tjänsteman 
- Jan Malmsjö. Repris 16/ 2 
kl 19.30. 

14.10 Om Strindbergshuset -
Thomas Paulsson. 

14.30 Här är Stavanger! Ut
ländskt magasin av Erik Go
land. 

15.00 Nyheter. 

Georg Funkquist; Gösta Ber
ling - Jan Malmsjö; Pros
ten i Bro - Gunnar Sjö
berg; Liljecrona-Carl Bill
quist; örneclöu Hans 
Strååt; Fuchs - Gösta Prii
zelius; Sintram Toivo 
Pawlo; En torpare - Karl 
Erik Flens; Kevenhiiller -
Jan- Olof Strandberg; Kristo
fer - Georg Årlin; Måns 
Hök - Bengt Eklund; Kap
ten Lennart - Håkan Ser
ner ; Kaptenskan på Helge
säter - Brita Billsten; Pi
gan - Mona Dan-Bergman; 
m fl. 

20.10 önskedikten Anita 
Björk, Jan-Olof Strandberg 
och Max von Sydow läser. 
Repris torsdag kl 14.30. 

20.30 Sportnytt. 
20.45 Fakta, data, narkotika -
prof. G . Bendz om några va 
liga lånord. (Malmö) 

21.00 Under halvmånen: Kam
pen om den politiska mak
ten - vilken roll spelar mi
Iitä;en i arabvärlden i :lag? 
Hur är partierna uppbyggda 

21.30 Helmer Lång kåserar 
om galghumor. (Malmö) Re
pris fredag kl 13.10. 

21.50 Vädret. 
22.00 Nyheter. 
22.10 Andakt. 
22.15-23.00 Hör oss Svea: 
22.15 Sverige åt svenskarna 
- doc. S. Hadenius och T. 
Paulsson om sekelskiftespat
riotismen i politik och konst. 
Repris. 
22.45 Lilltyskland i Norden 
- prof. S . U. Palme om hö
gerextremism och nationa
lism i 30-talets Sverige. Re
pris. 

P2 
17.30 Musik i närbild - mu
sikalisk arkitektur. 

11.00 Svensktoppen - Ulf Eli
ving. Även kl. 20. 

11.45 Melodiradion. zelius, · Hans Strååt, Georg 
12.00 Det ska vi fira! 
Brandelius. 

Harry Funkquist m fl. 18.15 Lö~~-
deln. 18.25 Vädret. 18.30 NY
heter, dagens eko. 19.00 Vi i 
5:an - Berndt Fri-berg. 20.00 
Är sjukhuset sjukt 20.30 
Dumboms leverne - satiriska 
dikter av Kellgren. 20.45 Föx
äldrarnas brevlåda biltian 
Gottfarb. 21.00 l kväll: 

13.00 Sportextra med bl a VM 
på skridsko l 500 och lO 000 
m. (Oslo) och För-OS på 
skidor, backhoppningen. 
(Grenoble). 

16.00 Meiodifcäga.n - Magnus 
Banck. Finalisterllla möts. 
Domare: S.-A. Landin. Re
pris kl. 21. 

17.00 Barnens melodiradio. 
Morbror Adolf upptäcker 
grammofonarkivet - Ivar 
Wahlgren och en resegram
mofon. Manus: A. R. Pet
tersson. 

17.15 Skivdisken - Folke Er
bo. 

18.10 Löpsedeln. 
18.15 östen Wamerbring . på 
grammofon. · 

18.15-18.30 Norrbottensdist
riktet: Norrbottenskvarten. 

18.30 Pop 67 Special - L. H. 
Andersson. 

19.30 Det ska vi spela - Bir
gitta Hylander. 

20.00 Svensktoppen - Ulf F.lf
ving. Repris. 

20.45 Lokala idrottskrönikor. 
21.00 Melodifrågan - Magnus 
Banck. Finalisterna möts. 
Domare: Sven-Åke Landin. 
Repris. 

22.00 Skivsamlaren - Gunnar 
Bredevik, Sven Lindahl och 
Sven Lindberg diskuterar. 

23.00 Söndagens nyheter. 
23.05- 24.00 Melodiradion. 

Radio 

Kvällseko; 21.15 OBS - kul
turkvoarten; 21.30 Sport i dag. 
21.50 Vädret. 22.00 Nyheter. 
22.05 Andakt. 22.10 Den nya 
bilden - om teknik bakom 
holografi. 22.30-23.00 Afrika 
talar - Kerstin Aner. 

PROGRAM 2 
9.00 Skolradio: Fantasi och 

andra dikter. l; 9.15 Engelska 
för 4:an; 9.35 Ettan sjunge•, 
och spelar. 14; 9.55 On the 
Road. 2; 10.10 Porträttet. l; 
10.25 Engelska för 6:an. 10.50 
Lätt musik. 11.10 Skolradio: 
Tyska för 7:an; 11.25 Franska 
för 7:an. 11.4&-13.10 Sänd
ningsuppehåll. 11.40- 12.00 
Regional skolradio. 13.10 
Skolradio: Fyrans musikkurs. 
4; 13.40 Språkets liv och ut
veckling. 14.00 För oss äldre. 
14.30 Svenska på nytt - för 
vuxna. 15.0&-18.15 Sänd
ningsuppehåll. 18.15 Löpse
deln. 18.20 Nyheter på finska. 
18.25 Vädret. 18.30 Nyheter. 
18.40 Radiokurs för lantbru
kare .' 19.00 Svenskarna och 
deras invandrare. 19.30-2.3.25 
Musikradion - Arne Eric? 
son: Musikvecka med Johann 
Strauss d y; 19.40 Haydns 
stråkkvartett nr 74; 20.00 Ro-
manser av Felix Mendelssohn 
- Jacqueline Delman, so
pran; 20.15 Musica nova; 20.35 • I IDOrrion ,Brahms Symfoni nr 2; 21.20 e ' Fantasi och tillägnan: Busoni 

PROGRAM l 15.05 Veckans pausfågel 
pärlugglan. 

15.1&-16.00 Musikradion: 
Flnalen ur baletten Eldfå- · 
geln av Stravinskij. 

6.00 Morgoneko. 6.15 Tjaj 
kovskijmusik. 6.20 Andakt, 
teol. kand. Anna Therese Le
wan. 6.30 Nyheter, vädret. 

- Bussotti - de Falla -
Hambraeus; 22.05 Barockstun
den; 22.55-23.25 Jazz 67. 

15.10 Upptakt och löpsedel. 
15.25 Beethoven: Symfoni nr 
8 F-dur op. 93. Radioork. 
Dir. J. Krenz. 

18.00 Svenska för finsktalan
de. Repris. 

18.15 Löpsedeln. 
18.20 Oss finnar emellan. 

16.00 Rena rama utopin -
Sven Fagerberg får en fni.m- 18.30 Spanska nybörjarkursen 
tidsvision. Repris. Repris torsdag kl 18.30 i P2. 

16.15 Den moderna romanen: 19.00 Svenska på nytt - för 
. Jag har en känsla av att bå- vuxna. 33. Att nå saklighet 

ten styr mot ön - Lars Lind genom fullständighet. Repris 
läser ur Febern av J. M. G. måndag kl 14.30 i P2. 
Le Clezio. översättn. C. G. 19.30-23.00 Musikradion 
Bjurström. värd Lennart Swahn. 

16.45 Sportnytt. 19.30 Musikvecka med Jo-
17.00 Nyheter, sjörapport. hann Strauss d y. 
17.10 Kristus i studentvärlden Den melankoliske valskung
- Gertrud Brundin. (Gbg) en - Bo Teddy Ladberg 

18.00 Berättardags: - Robinson kåserar. 
Kruse. 14 - Rolf Bergström 20.00-23.00 Don Carlos -
läser ur Defoes bok återbe- opera i 4 akter av Verdi. 
rättad av H. Wraner. (Norr- Text: J. Mery och C. du 
köping) Locle. översättn. B. Carl-

18.15 Löpsedeln. berg. Regi: G. Gentele. 
18.20 Meddelanden. Hovkapellet och Operakören. 
18.25 Vädret. I;lir. S. Varviso. 
18.30 Nyheter, dagens eko. Filip II - Kim Borg; Don 
19.00 Gösta Berlings saga av Carlos - Ragnar Ulfung; 
Selma Lagerlöf - den gång- Rodrigo - Ingvar Wixell; 
na veckans episoder. Drama- storinkvisitorn - Arne Ty
tiserad av O. Mattson. Regi: ren; Munken- Bengt Rund
P . Edström. Musik: T. Lun-d- gren; Elisabeth Aase 
quist. Nordmo-Lävberg; Eboli -
Berätterskan Maj-Britt Barbro Ericson; Tebaldo -
Nilsson; Elisabet Dohna - Busk Margit Jonsson; Gre
Bibi Andersson; Beerencreut vinnan - Inga Raft; Di Ler-

Ernst-Hugo Järegård; ma - Carl-Axel Hallgren; 
Kristian Bergh - Ingvar Rösten - Margareta Hallin; 
Kjellson; Ruster ~ Sven- Härolden - Gunnar Lund-
Eric Gamble; Eberhard berg. 

PROGRAM 3 

6.40 Bachmusik. 7.00 Nyheter. 0.00 Melodiradion. 5.00 Ny
SMU-kvartetten. 7.15 Andakt, heter. 5.59 Senaste nytt. Där
major Runa Jonson. 7.30 Mor- efter varje timme t o m kl 
goneko. 7.50 Musikprogram- 21.59 utom kl 18.59. 6.15 Ny
met Aurora. 8.00 Nyheter, heter på finska. 6.20 Mel · -
vädret. 8.15 Småbarnskvarten. radion. 9.00 Sportlovstimmen 
8.30 Teaterronden - C. Hoog- - Claes Dieden . . 9.05- 9.10 
land och B. Andersson. 9.00 Regionala sportlovstips. 10.00 
- 11.00 Morgonklang: Bruchs Non Pop - K. Malm och H. 
Violinkonsert g-moll; 9.25 NorEn. 11.00 Melodiradion. 
Kim Borg sjunger; 9.40 Tav- 11.05 Matbörsen. 11.10 Repris
ler på en utställning - Mu- rutan: Lite gammaldags med 
sorgskijs svit; 10.15 Regers Rustan Älveby; 11.40 Gam
Serenad nr 2; 10.35 Musik- maldans. 12.00 Det ska vi fira! 
vecka med Johann Strauss Harry Brandelius. 13.00 Re
d y. 11.00 Nyheter. 11.10 gionalradion: I dag. 13.05 Me
Reprisrutan: Lite gammal- lodiradion. 15.[5 På den tiden 
dags; 11.40 Gammaldans. 12.00 Nils-Gustaf Holmquist. 
Klockspel, dagens dikt. 12.15 15.45 Melodiradion. 16.00 Sex
Den här boken ... 12.25 Väd- tetten: Marie Dieke m fl. 
ret. 12.30 Nyheter, eko. 12.45 17.00 Barnens melodirad'ia. 
Sjörapport, grammofon. 12.58 17.15 Svenska popnyheter. 
Tidssignal. 13.00 Börsnote- 17.45 Gamla skivbekanta. 17.55 
ringar. 13.10 önskeskivor för Löpsedeln. 18.00 Ulla Sallert 
sjukskrivna - Arne Ericsson. sjunger. 18.15 Regionalradion. 
14.00 För oss äldre. 14.30 Un-· 18.30 Tio i topp - Bo Bill~ 
der halvmånen: Algeriet - ten. 19.30 Det ska vi spela ~ 
fyra år efteråt. 15.00 Riks- Thord Carlsson. 20.00 Dags 
ronden. 15.10-16.00 Musikra- för dragspel - Hasse Telle
dion: Lille Bror Söderlundh- mar. 20.30 Mellanspel. 20.45 
sånger; 15.40 Killmayer: Une Melodifrågan Magnus 
lec;on de franc;ais. 16.00 Små- Banck. 21.00 Jazzvokalister: 
barnskvarten. 16.15 Vi följer Swingle Singers presenteras 
våra adoptivfartyg för av Bengt Wittström. 21.15 Me~ 
flickor och pojkar. 16.45 And- lodiradion. 23.00 Måndagens 
liga vi.Sor - Per Helin. 17.00 nyheter. 23.05-24.00 Melo.J,~ 
Nyheter, sjörapport. 17.10radion. 
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