


'.'Sista dansen" på Hotellet 
vid gemytlig nyårsfest 

Den absolut sista tillställningen 
på Skurups Hotell - som snart 
skall rivas - präglades av en vlss 
vemodighet som smög sig In i den 
för övrigt glada · toppstäron ingen. 
Salarna var fullsatta, ty många 
skurupsbor och även en del från 
andra orter ville vara med på den
na finalafton. 

Köksmästaren Jan-Olof Vinberg 
hade efter aUt att döma vin.nlag.t 
sig om att prestera något alldeles 
extra gott denna ffista kvälJ. Läcker
heterna bestod av präktig landgång, 
Cil"UStad med njursupe, File Char
lam och citronfromage. 

fru Ir.i.s Hu.gos.son var ännu char
mantare än någonsin och sist men 
Lnte minst gjm:~de gästernas goua hu
mör nyårsaftonsfesten tid! en min
nesvärd och högtidlig avslutning. 

Som bekant är hote11et sålt tLll ett 
hemligt Ironsartorium som har of
fentliggjort att de ämnar riva ho
tellet och bygga ett stort komplex 
med hoteU- restaurang- och affärs
rörelser, banklkon.tor, bowl.inghaU, 
biograf, och myc-ket annat. 

Den nye ägaren tillträder på vår
kanten 1968. Det nya komplexet väm
tas aJtt blli färd.igt färst i slrutet av 
år 1969. 

Hotellets nuvarande ägarinna, fru 
Svea Ntlsson, omtalar att det åter
står en hel del arbete innan hotellet 

Musilker Ingvar Akesson från Trel
leborg och hans kollegor visste ock
så att detta var en märkLig kväll -
den sista i Skurups Hotells restau- överlåtes. BL a. kommer hon att ge
rangrörelses historia. MusLken präg- nom en större au.ktion försälja stör-
lades därför av en in.tensivitet, en re delen av hoteJleta inventarier. 
mjl.llkhet i stråkföringen som över- Auktionen beräknas bli i suutet av w;:;::...._....:;;;;;;;;;;;;=:;====---

l
tygade om att musikerna var djupt februar·i eller i början av mars. 
engagerade och aade ner hela sin .Vid å~sskiftet . upphörd~ anställ
själ i musLken. Hote11ets förestånda- mngen for serv1tr1serna. Forestånda-

. 

1 

nnnan, Ruth Fagerlund kommer 
rmna, fru Rruth FagerhiJJ.d och ser- emellertid att stanna kvar tiJ.ls auk
vitriserna, !'.röken Helga Hansson och tiollien är avstökad. 

Auktionen kommer att bli det sis
ta otfentli.g;3. arrangemanget på Sku
rups Hotell och kommer säkert att 
samla en massa folk. 

Torsten Hansson. 

Musiker Ingvar Åkesson, Trelleborg, spelar "Sista dansen" på Skurups Hotell. Vemodighet blandades 
med toppstämning den sista timmen. 
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.sgå 
har kört 40 milj kg mjölk1 

45000 mil med 3 bilar 

l,. • v 
.; 

Kraftkarlen Oskar Svensson, V armlös a, Rydsgård har under 42 år kört över 

40 miljoner kg. mjölk till mejeriet i Rydsgård. Tre lastbilar har förbrukat.;; under 

de 45.000 mil han transporterat :mjölk. D e två första åren körde han med häst och 

vagn. 

D Sista turen körde han D , När mjölkbilen på ny-

på morgonen, nyårsafton. 

Ändstationen var då liksom 

de sista två månaderna, 

mejeriet i Skurup. Sedan 

stormen krossade mejeriet 

i RydsgÄrd -har nämligen 

mjölken transporteras till 

grannmejeriet -i Skurup. 

årsaftonens morgon sväng

de in till avlastningskajen 

vid mejeriet blev Oskar 

Svensson föremål för väl

förtjänta hyllningar, grati

fikationer och blommor 

från Rydsgårdsortens Meje

riförening och AB Skåne

mejerier. 

D Oskar Svensson har va

rit mycket plikttrogen. Bor

tavaro under 42 år: 14 da-

gar för blindtarmsoperation 

och en månad för militär· 

tjänstgöring. Absolut giltiga 

förfall. 

D Det strävsamma mor

gonarbetet har pågått var

enda dag, sju dagar i vec· 

kan, vardag och helgdag. 

För se Rydsgårdskorna vill 

ju liksom alla andra kor, 

helst bli mjölkade varje 

dag . . 
- SISTA SIDAN-



ryggen: Det borde kännas • 
l 

Han har svingat miljonen 
mjölkkannor upp på lastflaket 

över 

- A_v TORSTEN HANSSON 

D Plikttroheten personifierad. Det är lantbrukare Oskar 
Svensson, Varmlösa, Rydsgård. Det var synnerligen välför
tjänta hyllningar från Rydsgårdsortens Mejeriförening som 
han fick på morgonen till nyårsafton då han körde den 
sista mjölkskjutsturen till mejeriet. 

Helt ober-oende av om det varit 
vardag .,uer helgdag har Svensson 
de senaste 15.340 (!) morgnarna kört 
mjölkskjutosen på sträckan Varmlös:1 
-Rydsgårds Mejeri. De sista två må
naderna har ändstationen varit Sik.u-

mjölkkannor på lastflaket. 
Att köra från det ena mj&lkbordet 

ti.ihl det andra, hoppa u.r bi·len, ta ett 
sirutt upp på mj&lkbo:rdet och sv<inga 
tunga mj&lkkannor upp på flaket, 
hoppa ner, starta, köra tiJlll nästa 
mjölkbo•:rd ooh så samma sak om 
och am igen många gån•ger på mor

rups meje1i efte•rsom stormen hal~ gonen. 
kroosade Rydsgårds mejeri. 

Endast under två korta perioder ! 
har Svensson ej kunna.t köra sin * 
mjöl.kskjutstur. Och då har förhind- * 
·ren var synnerligen skäloiga. Den ena * 

* perioder var ungefär 14 dagar år * 

Det är ett jobb för karlar med 
råg i ryggen! Tungt och påfres
tande! Men för Oskar Svensson: 
Blott frisk morgonmotlon. På da
gen sköter han ett 22 tunnlands 
lantbruk. Innan han startat bi- · 
len kl. halvsju på morgonen har 
han mjölkat sina egna kor och 
utfodrat dem och· de andra· dju-

1937 då Svens-son låg på lasarett för * 
operation av blindtarmen. _ * 

* * Nästa per-iod va.r under· år 1942 
ren. 

IIÄSTSKJUTS 
I BöRJAN 

* då Sven.."Son ka<llades t'ioll en må-
* nads mi!litärtjänstgöring. 

FRISK 
MORGONMOTION 

För Svensson har det ingalunda 
varit någon heltidssysselsättning. 
Trots att han har hul:mit svinga upp 
över en miljon 40- och 50-liters 

Nyårsd<11gen år 1926 körde han den 
första turen. sträckan var v armlÖ\Sa 
-Rydsgårds Mejeri.. Då körde han 
med hästa•r och vagn med järnhjUJl 
ooh ekrar. Turen var ca 15 km :!\ram 
och 1lihl!baka och mjölkdasset omfat
tade 1.500 Hter mjölk. Med hästama 
körde han i två år men sedan skaf
fade han biJ. De var lätt räknade 
som hade bil i ·Rydsgård på den 
tiden. 

* Saanotidi!gt utökades mjölkturen * att även omfatta Nykulla och * Vallilösa. Sträck~m blev 25 km * tur och retur och mjö)l)cleve* ransen omfattade 2.500 kg mjölk · *· varje moi1gon. 

Oskar Svensson, Varm lösa, flankeras t. v. av ordföranden i Rydsgårdsortens Mejeriförening, lantbrukare 
Alfred Kristensson och t. h. av vice VD i AB Skånemejerier, Nils Oscar Olsson. 

son transporterat ungefär 4.() mil.jo- * Körsträckan har uppgått till ca ortens Mejeriförening av dess ordfö 
ner kig mjölk tm mejeriet. Med sig * 42.000 mil, dvs. åtskiJIJJ~ga gånger rande, lantbrukare A1fred Kristens 
·tiiLlh<lika thlil ~antbrukarna har han * runt jorden. Som jäl!nron'eiLse: det son och AB · Skånemejerier av vice 
haft med sLg sep<11rarad mjölk På * är -jämnt 1.000 md-1 tllil Banglkoik verkstäi1l. dk. Nllils-Oscar Oilsson. 
denna kvantitet finns det inga siff- * i ThaJi•land. Oskar Svensson erhö~l en stöirTe 
·ror, men det måste röra s i!g om l Vid hy.lJlningarna på nyårsaftonens !penningsumma som gratifiikal1lioner 
mffist 10 milj.oner kg. morgon representerades Rydsgårds- ooh fina blomster. 

St!O 
c2 1-/jl'6g< 'l . 

Under 27 år ändrades ej turen. 
Det var först år 1955 då mjölllmkjut.s
enflreprenaden ändrades tiilil att om
fatta även Kaa:'lsbor.g. Sträckan blev 
då 35 km fram och tillbaka och las
ten &ka<ie tioll 3.000 kg mjö1k. Där
efter har sträckan varit densamma 
fram ti11 nyårsaftonens morgon, med 
den ändringen att må:let efter okto
berstormen bllivit Sku.rups Mejeri i 
stäLlet f-ör Rydsgårds Mejel'i. 

Oskar Svensson fyller 67 år i år 
och anser att han nu bör nöja sig ' 
med det arbete som lantbruket krä
ver. Skötseln av · jordbruksegendo
men har han absolut inga planer på 
att upphöra med. Men den där "mor
gonmotionen" med mjölkkörningen 
den anser han att han med gott sam
vete kan avstå ifrån. 

VINTERN 1942 VÄRST 

Under de många körninga-rna har 
de~ endast uppstått komplikationer 
under en lbten period. Det var en 
månad under va.rgavintern 1942. Snö
stormar rarode nästan oavbrutet och 
Svensson :fick ta häst och släde ti-11 
hjälp. ·Vägarna var mestadels ofuoam
kloiiJilliga ·med· bLl. 

* S!kottningS6Jl'bete var nästan * ogjoovt 81rbete. Många mänruslwr * slrottade :i sitt anletes svett, men * även om vägarna var f®rbara när * det närmade sLg kväll var vä- ' * garna i-genkorkade av rlermeter* höga snödrivor morgonen därpå. * Lika hopplöst morgon efter mor* gon. Men mjö]Jken lrom :f!ram såj * småningom v<11rje dag. 1 
En låten räknekalkY'l ger vid han

den att under de 42 åren har Svens-j 



Sista sylvesterbalen 

In i det sista dansade man på Skurups hote!!. l 
l 

Nyårsaftonen åt, dracks och dan
sade man för sista gången på Sku
rups' hotell. Skurupsbor i alla åld
rar var på plats för att dricka grav
ölet. Hotellet ska nämligen rivas för 
att ge plats åt ett nytt hus. Den sista 
matsedeln bjöd på landgång och 
krustad med njursaute, file chala

[ magne och till dessert citronfromage. 
Till detta dansade man efter Ingvar 
Akessons trio. stämningen var god 
hela kvällen och ingen påmindes om 

l 
att hotellet ska rivas förrän orkes
tern stämde upp "Nu ska hela rasket 
rivas" varefter långdansen gick ge
nom köket och hotellets många ut
rymmen. Med på sluttampen av 
personalen var fru Ruth Fager!und, 
köksmästare Jan O Winberg, servi
triserna frk Helga Hansson, fru Iris 
Hugosson Eamt representant Leif 
Björklund som extraknäckt som 
servitör. 

MORochBARN 

Fru SOLVE/G CARLSSON, Arlöv, med dottern SUSANNE, 4112 år 
(Foto: Sernerl, Skurup) 



Onsdagen den 3 januari 1968 

Fastighetsförvaltare Erik Lindskog vid en av husraderna utmed Lavendelvägen i Fridhemsomr&det. En 
husrad med exakt samma utseende utmed Hasselsligen är den sista i 100-lägenhelsprojeklet och blir in

flyUningsklar vid nästa månadsskifte. 

l 00 lägenheter klara l febr. 
• 
l Fridhemsområdet i Skurup 

Frldhemsoxnrädet, som är det ter i kv. Kulan l, inflyttningsklart 
största bostadsbyggnadsprojektet den l oktober 1967, samt ett radhus 
genom tiderna i Skurup har nu med 5 lägenheter i kv. Pipan 2, in
snart nått sin fullbordan. Byggna- flyttningsklare den l december 1967. 
tionen, omfattande exakt 100 lägen-
heter. påbörjades 1965 och avslutas 
om några veckor. De sista tio lä-
genheterna väntas bli Inflyttnings-
klara den 1 februari i år. Det är de 
två redahus om vardera fem lä-
genheter som ligger utmed Hassel-
stigen i kvarteret Kulan. 
Hyresvärd för lägenheterna är 

stiftelsen Skurupshem. 
Fastighetsförvaltare E r i k L i n d

s k o g omtalar att lägenhetsfördel-1 

ningen är följande 23 st l rum och 
kök, 46 st 2 rum och kök, 23 st 3 
rum och l{Ök och 8 st 4 rum och kök. 

25 LÅGENHETER 
i l:a ETAPPEN. 

Etapp 1 av projektet påbörjades 
år 1965 och de första 25 lägenheterna 
blev inflyttningsklara våren 1966. Det 
var de två radhus om vardera 8 
lägenheter som ligger utmed Norr
gatan i kvarteret Siktet och Kolven, 
samt ytterligare ett litet radhus med 
4 lägenheter i kv. Kolven. Etapp l 
omfattade även ett 10-lägenhetsrads

H LÅGENHETER 
l 2:a ETAPPEN. 

Den 2:a etappen bestod av en en
da byggkropp, nämligen ett 2-vå
ningars radhus med 14 lägenheter i 
kv. Edvard, begränsat av gatorna 
Rundellsgatan, Bromsgatan och Ro
senvägen. Detta stora hus blev in
flyttningsklart i december 1966. 

36 LÅGENHETER 
hus i kvarteret Pipan utmed Rosen- l l S:e ETAPPEN 
vägen. En stor tvätt- och panncen- Den 3:e etappen omfattade två rad-
traJ för hela 100-lägenhetsområdet , hus om vardera 8 lägenheter i !{v. 
byggdes i anslutning till radhuset i Hanen, samt två radhus om vardera 
kv. Pipan. (Förmodligen uppkallat 10 lägenheter i kv. Hylsan. De fyra 
efter den långa skorstenspipan till radhusen blev inflyttningsfärdiga i 
panncentralen.) · februari, mars och april i fjor, 1967. 

25 LÅGENHETER 
I 4:e ETAPPEN. 

Den sista och fjärde etappen be
stod av ett radhus med 10 lägenhe-

Ett radhus i kv. Kulan 2 är nu 
snart färdigt och beräknas bli in
flyttningsklart den l februari 1968. 
Därmed är hela byggnadsprojektet 
helt utbyggt. Sedan återstår endast 
en del trädgårds- och gatuplanering 
incm området. 

Bostadsbyggandet i Skurup fortsät
ter givetvis i oförminskad takt - och 
nästa större bostadsområdesprojekt 
är östergårdsområdet som vi när
mare presenterar i morgondagens 
tidning. 



Skiss över östergårdsområdet norr om Östergatan. 

Radhusbebyggelse i Skurup 

för 45 lägenheter påbörjad • < 

stiftelsen Skurupshem är flitigt i elden och har inte hunnit avsluta fristående bilplats med skärmtak. På. 

det stora 100-lägenhetsprojektet i Fridhemsområdet förrän ett nytt slössen är bilplatsen markerad som -

stort och modernt bostadsområde har planerats och påbörjats. Det en liten fyrkant. 

gäller radhusbebyggelse om 45 lägenheter norr om Östergatan. Till de övriga fem radhusen finns 

Området har fått namnet öster- 1 rum och kök och lägenhetsytan garage i direkt anslutning till bygg_-

gård. schaktningsarbetet har redan 48 k d t t 22 t d 2 h naderna. Dessa garage hgger parvls 
va ra me er, s me rum oc 

1 

f å k' ed und • ·. 

PåbÖrJ·ats. Hur snart byggnationen k"k h J" h tsyt 62 6 k 17 som ramg r av s lssen, m an . 

t
o ode 

3 
agen e h ka~k • d v1~· tag för två lägenheter. · 

av huskropparna kan påbörjas beror s ( me rum oc o me agen-
mycket på hur lång och sträng vin- hetsytan 74,1 kvm, samt 3 st med 4 Utmed Östergatan kommer att fin~ · 
tern blir. rum och kök och lägenhetsytan 94 nas en parkeringsplats med 16 och 

* LÄGENHETsFöRDELNING 

kvm. en annan med 14 p-platser. Alldeles 
norr om kv. Jasminen finns två and

Byggherre för l:a etappen som om- * MANGA P-PLATSER 
!fattar 21 lägenheter är byggmästare I kvarteret Jasminen, Häggen och 
Yngve Nyström, Skurup. Magnolian, samt i det radhus som 

l Lägenhetsfördelningen i öster- ligger längst i norr i kvarteret For
gårdsområdet är följande: 3 st med Jsytian hör till varje lägenhet en 

ra parkeringsplatser för 6 resp. 4 
bilar. 

* 21 LÄGENHETER 
I 1:a ETAPPEN 

Två av radhusen beräknas bli in
flyttningsklara den l september i år. 
Det är de två nordligast belägna rad
husen i kvarteret Forsytian (se skis
sen), alltså de två radhus som ligger 
norr och väster om kv. Jasminen. · 
Det som ligger längst i norr har 
fem st 3-rumslägenheter och det and
ra har tre st 1-rumslägenheter och 
en st 2-rumslägenhet. 

* PANNCENTRAL FöR 
HELA OMRADET 

det sistnämnda huset finns också 
panncentral för hela det stora bo
stadsområdet. 

Nästföljande radhus som kommer 
att byggas är de i kvarteret Jasmi
nen, Häggen och Magnolian som om
fattar vardera fyra st 3-rumslägen
heter. 

* 10 LÄGENHETER 
I 2:a ETAPPEN 

När etapp 2 kommer att påbörjas 
och när dessa lägenheter blir in
flyttningsklara är ännu ej bestämt. 
Etapp 2 omfattar två radhus mellan 
Cypressvägen och Tallstigen, beläg
na väster om kv. Häggen resp. Mag
nolian. Dessa två radhus är planer;l
de för vardera fem st 2-rumslägen
heter. 

* 14 LÄGENHETER 
I S:e ETAPPEN 

Slutligen blir det två radhus l 
kvarteret Gullregnet varav ett med 
sex st 2-rumslägenheter och två st 
4-rumslägenheter och ett med fem st 
2-rumslägenheter och en st 4-rums
Jägenhet. 

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



MOR och BARN 

Fru BIRGIT NILSSON, Skurup, med dottern PETHRA, 2'h år 
(Foto: Sernert, Skurup) 

MOR och BARN 

Fru INGER ANDERSSON, Skurup, med sonen MAGNUS 1 år. 
Foto: Sernert, Skurup) 



Fredagen den 5 januari 1968 

Ensam i stugan: 

Lam sedan 41 lever tryggt 
Lyckans hästsko hänger över hans dörr 

o ar men 

- Av WILBORN AGREN -

D H AN V AR bara 17 år gammal, då han fick barn
förlamning. Sedan dess har G u n n a r M a g n u s -
s q n i Havberg, Skurup, inte kunnat stå på sina ben. 
Tiden går, och det är nu 41 år sedan han blev offer 
för polio. Han ställdes på sidan av livet, sedan halva 

kroppen nekat att göra tjänst. Och trots detta, har han 
helt viigrat att bli en isolerad och bortkopplad varelse. 
Hela hans varelse utstrålar vitalitet, livsaptit och 
tro på nuet, där han sitter i skräddarställning på gol
vet. Trots allt: för det mesta h'ar han haft sin dag 
fylld med nyttiga saker. 

O DET MÄRKLIGASTE av allt-~ man rimligen bort begära. Men män- * jag acceptera de11 tanken. Den sammans är den omständigheten, att niskorna levde och tiden gick. * var svår, men ofrånkomlig. vännen Gunnar Magnusson bor en- Hos lantarbetaren Magnusson fanns 

Han övade upp sig i sadelmakeri, 
och arbetade i facket · på Brodda 
gods under några år från 1938 och 
framåt . Det blev en liten inkomst, 
men främst upptäckte Gunnar, att 
han fick en uppgift. Han kände sig 
inte totalt onyttig. 

sam i en liten stuga i skogsbygden l det nio barn, varav Gunnar var Gunnar Magnusson hade under vid Havberg. Han har ingen män- yngst. Fadern arbetade under Sva- skolåren varit vallpojke. Passat kreaniska som passar sig. En bra karl neholm och hade andra jobb litet tur för tio kronor i månaden jämte reder sig själv, och det är ett om- varstans i bygden. mat och logi. Efter skoltiden blev döme som i speciell mening gäller 1926 drabbades familjen av en svår det tillfäliiga jobb. Någon utbildom honom. Först blir man överras- olycka, som man betecknade saken ning hann Gunnar aldrig med. En * LITE ROSOR kad av att finna honom allena i på den tiden. Yngste ' sonen, 17 år, dag satt han där hemma, oförmö- På egen hand har han tagit upp sitt hus. Har man väl stannat hos fick polio. Han kom till epidemin i g€n att stå på benen. 17 år gammal. olika sysselsättningar. Han har ägnat honom någon timme tillner man Skurup, senare till Lund. Framtiden mycken tid åt måleri, och är en duk-

HAN VAR 17 ÅR 
då han dmbbades av polio, 
Gunnar Magnusson, Skurup. 
Det var und€r fattigtJiden här 
i landet. Han fick ingen chans 
till omslrolning och nystart i 
livet. Han har måst ta egna 
initiativ för att göra livet me
ningsfyllt. · 

* Hans försök till inpassning 
i mer normalt sammanhang är 
anmärknling·svärt. Trots en för
lamad kropp klarar han sig 
på egen hand i sin stuga än
nu 41 år efteråt. 

* Han är en begåvad man 
med tydliga konstnärsanlag. 
Han knotar inte men tackar 
för livet - trots allt. 

snart att han lever ett liv precis mörk. · l * INVALIDVAGNEN l tig amatör. Det hänger av hans ta v-som vi andra. Ja, utan att kunna * SNART BRA IGEN Från samhällets sida gjordes ing- lor i en del hem i bygden. Han har stå på sina ben förstås. Inget jäkt, enting de första tio åren. Först 1936 · sålt lite grand, han har fått goda ~-----11A---~---"f riv och slit bör väl ha nått in i Det fanns endast små möjligheter l fick han en Invalid vagn, med vilken l vi·tsord, detta har uppmuntrat ho-hans hus. till en rehabilitering för folk som han kunde åka omkring i bygden. nom mycket. ! och in.komsk.bringande. Men så tog O INGEN BITTERHET har intagit * - Särskilt under vintern måste ' det slut. hans l!iv och tillvaro. Gunnar i Hav-~ * man ha någonting att syssla med, l * SKöTER HEMMET berg har efter förlamningen endast * säger han. På sista tiden har jag 
tänkt att göra det bästa möjliga av ETT ANNORLUNDA LIV * arbetat med pastellfärger. Det Det hänger en lyckohästsko över sln besklims frihet. Hans ögon be- * är rätt så roligt. l köksdörren hos Gunnar Magnusson rättar om att man i honom möter 

Den är en symbol i hans stuga. Här en mycket levande och intensiv per- Ett par månader på sommaren jo b- · bor lyckan - trots alLt! ronligihet. Han fascinerar genom sitt . bar han i en rosenodling i närheten. naturliga sätt att vara. Hans liv är Han "tricklar", skär bort taggarna. en prestation. ETI' ANNORLUNDA 
LIV är ett omdöme som faktiskt 
gäller om honom. Sitt handikapp med 
vad som hör dit bär han annorlun
da och starkare än andra. 

Havberg är en by, där man än 
l dag hittar ett trettiotal små stu-

* Man får en känsla av att Gun* nar Magnusson i Havberg fak* tiskt allbid skurit bort taggarna ur 

blev handikappade i slutet av 1920- Den drog han med armkraft, och 
talet. Gunnar fick aldrig någon tränade upp sin armstyrka alltmer. 
egentlig chans alls. Han skickades Han till och med drog sin vagn 
hem. Föräldrarna fick ta vård om till Malmö, omkring fyra mils väg. 
honom så gott det gick. Ersättningen Inte förrän 1 förrfjor byttes den * * 

tillvaron. Han har fastmer strött 
rosor omkring sig, men mindre * törnen. var en mager pension. Tiden var vagnen bort mot en mopedvagn. gor. En gång i tiden V'imlade det lindrigt sagt omtld för en polioska-

* Han sköter på egen hand hem * met. Bor ensam i föräldrahem* met, en 1800-talsstuga, dit famil * jen kom 1927. Han har oljakamin * vilken han sköter, vatten och * avlopp finns i huset. BänJtsi>isen * av eltYJ? står på golvet, och där * reder Gunnar sina måltider. Det * är rent och prydligt i hans hus, * Lyokebo! av männlslror i byn. Under den ag- dad då. * Han fick egentligen aldrig någon En tid på 1!140-talet var han en rara glanstiden i trakten var det * hjälp till start in i ett nytt sam- av dem här i land€t som högg gen- - Jag tycker att jag rett mig trångt om utrymmen över allt i des- * _ Jag tänkte under sjukdoms- * manhang. Ingen hjälpte honom gasved. En rolig syssla, tycker han, bra hittills. Jag har ingen som helst 
1!18 små Skånesrugor. Familjerna var * tiden, att jag snart skulle bli * ~ omskolning. Han blev sit· 
barnrika, dagarna var gllgantiskt ar- * bra igen. Men så kom jag till * tande i hemmet, sysslade med 
betsrika, nästan till träleri. Och Iö- * Jmarhet om att förlamad skulle * lite av varje. Gunnar fick fak-
nen för mödan var knappare än vad * ·jag bli livet igenom. Så måste * tiskt söka att ta egna initiativ. 

-~-----' l 
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G lad och med livfulla .Ogon vis11r G unnar Magnusson sina produkter i olja, här en bild av barndomshemmet 

l an!.ednin.g att klaga. Så länge jag ; Det tycker han ·är omständigt! Gun- * honom mycket. Han har fått ·nog 
för varje ny dag. Visserligen har 
han måst avstå mycket. Men vad 
båtar jämmer? Tacka för vad 
man har, det berikar det egna 
och andras. 

har hälsan, och orkar, stannar jag · nar är en karl som beslutat klara * 

l 
i mitt hem. Man har erbjudit mig sig trots handikappet. * 
en pensionärslägenhet i Skurup. Men * 
det är så und-erbart, så skönt i stu- * LIVET GAR VIDARE * 
gan, och där har jag rotat mig un- Det tar inte lång tid för att bH * 

; der 40 är. Jag har en trogen vän- : god vän med Gunnar Magnusson, 
: krets. Mina vänner kommer ofta hit. 1 58, i Havberg. Han är en öppen na Ett annorlunda liv? Ja. Ett fattigt 

liv? Nej, in.te i Gunnar Magnussons 
sammanhang. Människan kan endast 
göra det bästa av den situation man 
råkat i. Gör man det går livet vi· 

* Gunnar har inte haft svårt att få * kontskter med människor från * den fniska världen. Ä ven en del * av hans barndornskamrater har 

tur, en positiv medmänniska. Han 
har hunnit med att tänka åtskilligt 
under 41 år sen sjukdomen växlade 
hans ldv in på ett annat spår. 

* han ännu kontal«: med. Han hål- * * ler sig i gång, andligt och fy- * Men tro inte att han för en se
kund ödslar tid på att beklaga 
sin egen ställning. Gång på gång 
antyder han att livet ändå givit 

l* siskt. * 
1 Ingen hemhjälp har han anUtat. * 

dare. 

Jag trycker hans hand~ ett trofast 
handslag eg.entligen. När jag kliver 
ut genom köksdörren går jag under 
lyckohästskon. 



t:Samspelt par i Solberga: 

80-årig kantor och 101-årig orgel 
Av TORSTEN HANSSON 

'l'vll pigga "llldringar" i Solber
ga församling utanför Rydsgård 
som kommer särdeles bra överns 
ilr 80-llrige lantbrukaren-organisten 
Anton Ryberg och den 101-llrige, 
unika kyrkoorg.eln i Solberga lcyr
ka. 

Anton Ryberg räknar nästan or
geln som sin klenod - han har 
spelat på den i femtiosju (57) år! 

För Anton Ryberg blev det en an
genäm nyhet att riksantikvarieämbe
tet helt nyligen satt temporärt stopp 
för Solberga kyrkostämmas i Viilie 
pastorat beslut att utbyta den gam
la kyrkaorgeln mot en ny. Riksan
t ikvarieämbetet påpekar att den be
fintliga orgeln är en av två i h8ls 
landet i sin speciella utform:ting. 

Ämbetets specialiste r kommer in
om kort att specialbesiktiga orgeln 
och ge sitt u tlåtande. 

BYGGDES 1866 

l
tarinstrument och har sin like en
dast på en annan plats i Sverige, 
nämligen i Bladåkers kyrka i Upp
land. 

Orgeln som nu tjänat i 101 år bör
jar visserligen bli en smula "and
fådd" - det väser och pustar i den 
om den blir hårt ansträngd. Men de 
mäktiga metallpiporna kan fortfaran
de fä kyrkobesökarna att gripas av 
de välljudande tonerna. 

BöRJADE MED VIKARIAT 
Kantor Anton Ryberg blev bekant 

med orgeln år 1908, då han vid ett 
tillfälle fick vikariera för sin mor
far Nils Kristian Ryberg, som också 
var skolmästare. Redan ett är senare 
avlade lantbrukare Anton Ryberg sin 
organistexamen och blev ordinarie 
kantor år 1910. Parallellt med sköt
seln av Solberga kyrkaboställe har 
han därefter fram till 1966 tjänstgjort 
som församlingens kantor. Han hade 
säkert fortfarande haft tjänsten om 
det inte hade varit för en synskada 
som gjorde att han måste avsäga Solberga kyrka byggdes 1866 och l sig tjänsten. eamtidigt med den orgeln som till- Men det händer då och då att verkats av orgelbyggare Johan Lam . Ryberg hälsar på sin vän och låter bert Larsson, då verksam i Ystad. orgelns toner fylla det lilla vackra Kyrkaorgeln är ett ovanligt stort läk- templet. 

80-årige lantbrukaren-organisten Anton Rydberg nedanför den unika 101-åriga kyrkaorgeln i So lberga k rka. 



Många nya kurser vid 
Skurups Lantbruksskola 

Under de kommande vintermå
naderna börjar vid Skurups Lant
bntksskola en rad korta kurser 
för både lantbrukare och anställda. 
En högaktuell sådan är den · bok
förings- och deklarationskurs som 
börjar den 29 januari och pågår i 
sex dagar. Kursen behandlar in
gående för jordbrukare vanligen 
förekommande skattefrågor. 

Sedan många år tillbaka har i bör
jan av året anordnats en byggnads
kurs. I år börjar byggnadskursen, 
som pågår i 4 veckor, den 26 februa
ri. Kursen behandlar byggnadspla·· 
nering, planlösninf;!. materiaTh:änne
dom samt praktiska ÖVRingar i trä
arbete, murning och gjutning. Av
sikten är att deltagarna skall bli 
så förtrogna med de elementära be
greppen inom byggnadsfacket att de 
själva skall kunna utföra vissa re
parations- och underhållsarbeten av 
jordbrukets ekonomibyggnader. 

TEKNIK- OCH 
VÄXTODLING 

Under januari, februari och mars 
kommer att anordnas en kurs med 
namnet "Teknik- och växtodling å 
större brukningsenheter". Den om
fattar sex dagar mellan kl. 13 och 
17. Under var och en av de sex da
garna kommer en aktuell frågeställ
ning att tas upp och behandlas av 
medverkande experter på området. 
Kursen är lämplig både för egna fö
retagare och exempelvis driftsledare 
och jordbruksförmän. 

KURS FöR "NYA" 
JORDBRUKARE 

För 5:e året i följ d anordnas kur
sen "Kurs för nytillträdande jord
brukare". Den inleds med att del
tagarna samlas en vecka i början 
av februari för undervisnjng i drifts
kalkylering med bidragskalkyler och 
ekonomiska beräkningar. Därefter 
anordnas en sammankomst per vecka 
fram till vårbruket. Vid varje sam
mankomst behandlas ett utvalt ämne 
grundligt, t. ex. gödslingsplaner, soc
kerbetsodling m. m. Under somma-

Rekto1· Gu,rmar Knutsson kan konsten att komponera ku.rser som tyd
ligen är mycket attmktiva för jo1·dbrukarsöner. Antalet sökande till de 
olika kurserna bTUkar i regel vara betydligt större än vad skolan kan 

ta emot. 

ren ingår i kursen gemensamma mulera intresset för planering och 
fäHvandringar och studieresor. Dess- utveckling av jordbruksföretag. 

utom fAir deltagarna gruppvis träffas KURSER FöR 
på någon av deras egna gårdar. Där LANTARBETARE 
utarbetas en analys och tas upp frå-
geställningar som berör just den Vid skurups Lantbruksskola kom
gården. I november och december l mer också att anordnas en 3-veckors 
fortsätter kursen i form av kvälls- traktorkurs för lantarbetare samt en 
sammankomster där man behandlar 3-veckors svetskurs för lantarbetare. 
driftsekonomiska frågor. Deltagarna Dessa kurser behandlas i en särskild 
får också tillfälle att delta i en artikel i dagens tidning på jord
veekokurs i bokföring och deklara- brukssidan. 
tion. "Kurs för nytillträdande jord- f----------~-----
brukare" omfattar sammanlagt 24 ~ / 
dagar utspridda på hela året enligt s: f 1 f) ~~J 6D 
ovanstående. Syftet med kursen är (/f 
att ge aktuella informationer, men 
uckså att genom diskussioner sti-



Ungdomlig sånggrupp i Skurup 
lägger om till en tuffare stil 

En ung och lovande sånggrupp 
som har låtit tala om sig åtskilligt 
redan och lär göra det ännu mer l 
framtiden är Blue Birds i Skurup. 
Det är en kvadett 16-18-åringar 
som man i vardagslag finner på 
gymnasiet i Ystad. studierna får 
komma i första hand men minst 

l 
va r je lördall och ibland på sönda
garnn samtränar man flitigt och 
mitt i veclmn tar man sig på ett el-

l 
ler två engagemang. 

-- Hittills har vi mest spelat på 
rödakorsfester, husmorsträffar och 

j liknande sammanlmmster. Det har 
mest blivit snälla ameril<anska folk
siinger men nu ska vi lägga om så att 
vi kan vinna en ungdomligare pu
blik i stället. Det blir en repertoar i 
stil med Mamas and Papas och Love 
and Stonefuls, en mera modern stil, 
en blandning av folksång, country 
och westerns, berättar basen för ban
det, 17 -årige Lars Eric Ringberg för 

l A r b e t e t. 

l Lön FöRÄLDR,\RNA 

Blue Birds består av Maria Knuls
:;on, If;. Carsten Hakansson 18, Lars_ 
D:ric Ringberg. 17. och B~ngt Rolh. 
17. Alla bor i Slnu·up utom Roth som 
är från Rydsgård . Tidigare medver
kade ocksä Eiwor Persson, 17, från 
Slwrup men hon slutade när för
äldrarna tycl<te att spelandet tog för 
mycket av varclagskvällarnH. 

l - Hon är dock mer än vällwmmen 
tillbaka, förklarar Ringberg, för vi 
behöver en sopran som komplement 
till Maria Knutssons mera möllca 
stämma. Blue Birds tre manliga ung

l domar spelar spanska gitarrer utan 
l [Örstärkare. , 

GRUNDEN 

Grunden till Blue Birds blev när 
Ringborg och Maria Knutsson som 
maren 1966 ställde upp i Skurups-

1 

Lions amatörtävling och slutade trea 
med Dan . Anderssons Spelmannen. 

Hiir Blue Birds i Skurup innan Eiwor Persson drog sig ur. Sittande Eiwor 

(t v) samt Maria Knutsson, striende fr v Carsten Håkansson, Lars-Eric 

Ringberg som iir bas för bandet samt Bengt Roth. 

Men det var svårt att utveckla det 
till ett band. Ringborg fick lära Car
sten Håkansson att spela gitarr, sen 
värvades Eiwor Persson och Bengt 
Rot h. 

Några proffsplaner har inte Blue 

Birds. Förmodligen studerar alla fyra 
vidare, i varje fall har Ringberg, lä
ltårson, bestämt sig för det redan. 
Men när "nybörjarkänslan" har för· 
svunnit kanske vi försöker oss på en 
grammofoninspelning, avslöjar han. 

l l 



Glad 4H-fest • 
l Skivarp 

Fr. v. musikanterna Göran Olsson, Astrid Olhagen, In g var Andersson, Inga-Britt Lundbäck och Margaretha 
Son e sson. 

Julfe.st för 4 H :s musikcirklar och 
klubbmedlemmar med anhöriga 
hade man kvällen före freiton
dagsafton på Skivarps gästgivare
gård, som hade sin stora sal fylld 
till sista plats. Konsulent Jan-Eric 
Lindman i studiefrämjandet inled
de med att lyckönska kommunen 
till att man hä~ på frivillig väg på 
ett så mångsidigt säll tar h;md om 
ett så stort antal ungdomar och 1 

även äldre. Samtidigt som 4 H vid 
sidan om har ett klubbarbete, som 
till större delen är lagt på aktivt 
arbete av ungdomarna själva både 
när det gäller underhållning, 

l 
hobbyarbeten och de.monstration. 
Sedan följde en god halvtimmes 

konsertmusik av en orkester på ett J 

20-tal ungdomar och äldre under led-
ning av musikfanjunkare R u n e 
P e r s s o n, Ystad. Man frapperades 
av deLgoda samspelet och den mång
sidiga repertoaren. 

Efter kaffet kom ett improviserat 
underhållningsprogram. Ingenjör Nils 
Holmberg sjöng Sten sture-balladen 
och en av Taubes vackraste visor 
samt på begäran Tonerna av Sjöberg 
samt Land du välsignade. 

Kvällens stora överraskning an
nonserades. Ingen mindre än Jock
mokks-J ock e - maskerad som Lena 
Norrman. Eller var det kanske 
tvärtom h o n, som i sin lappdräkt 
tog hela publiken i famn med det 
välbekanta: "Tjosan på er allihopa!" 
- Det blev applåder kan vi tala om. 

dansen kring granen, så förstår man l det som vanligt visat stor generositet 
att kvällen blev jättelyckad.. mot 4 H, så att festen skulle kunna 

Naturligtvis kom det också en ordnas trivsamt och billigt i den jul
tomten, för alla barn är ju snälla pyntade gästgivaregården. 
barn nu för tiden, och det blev Och som ver~;!igt snälla barn kvit
gottepåsar till alla och julklappar till terade herr och fru Streijffert med 
musikledarna. Tomten smög sig ock- att bj!Jda unga och äldre på så myc
så ut i köket till källarmästareparet ket glass och fruktsallad som man 
Streijffert med en julklapp, för att orkade äta. 

Och det blev det också för Astrid 
Olhagen och Inga-Britt Lundbäck, 
som sjöng solo och duett med vackra 
röster och verklig skådespelartalang. 
Liksom för kvartetten unga damer, 
som till gitarrer och saxofon sjöng 
"Kvällens sista dans" och andra po-
pulära visor. l 

Om vi sedan talar om att fröken 
Ulla Raner, Skivarps juldanserska · 
nummer ett, var engagerad mot fritt 
kaffe med bröd för att ta hand om 



Skurups brandchef har 
avsagt sig uppdraget 

Fr. v. brandchefen Hjalmar La rsson, brandma n Sixten Axelsson och v ice 

brandchef Göte Feldt. 

Skurups brandchef, 69-årige 

Hjalmar Larsson har till dagens 

sammanträde med brandstyrelsen 

' inlämnat en uppsägning på tre må
nader. Han åberopar åldersskäl. 
Hjalmar Larsson blev brandman i 
Slrurup den 28 maj 1928. Ar 1933 
valdes ban till vice brandchef och 
år 1951 till brandchef. 

l 
brand&tyrelsen är det inte mindre än 

fyra nya ledamöter. Dessa är Sven 

Leo Larsson, Gunnar Jönsson, Nils 

Trenk och Stig Mårtensson. Den en

de ledarnoten som har varit med 

tidigare är ordföranden, Will.iam Sjö

sten. Till vice ordförande har utsetts J 

Nils Trenk. 

Nyheten om att han sagt upp ,7""--------------
sig lämnade han själv i samband 
med läronandet av de statistiska 
uppgifterna över brandutryckning
ar år 1987. 

- Jag blir 69 år i sommar och 
därför anser jag att någon yngr-e bör 
träda in i mitt ställe som brand
c11e.f..._Y~el;).. känner jag ig 
frisk och kry, men det är ändå inte 
riktigt detsamma med hälsan som i 
yngre da'r. Och en brandchef skall 
!runna jäikta, härja och stå i! Brand
styreJsen får välja en ny. 

FEM UTRYCKNINGAR 1987. 

Brandchef Larsson omtalar att un
der år 1967 gjorde brandkåren i S.ku
rup fem utryckning>lr. Den första 
gjordes i februari månad. Det gälil
de en skorstensbrand hos en lant
brukare i Hylteberga. De övriga fy-

l 
ra gjordes inom loppet av tio dagar 
i augusti månad. Den 7 augusti ryck
te brandkåren ut till en halmbrand 

l 
hos en lantbrul{are i Hyi.teberga. Da
gen därpå blev det två utryckningar , 

1 en till ett kornfält i anslutning till 

l
' soptippen. där elden förstörde 2 tunn
land otroskat korn och en till ön
nerts spannmålsmagasin i Skurup. I 
det sistnämnda fallet rörde det sig 

l 
]:}lott om ett tiUbud. Sista utryck
ning gjordes den 16 augusti till en 
lantbrukare i Janstorp. Även i detta 
faJl rörde det sig om ett tillbud. 

FYRA NYA I 
BRANDSTYRELSEN 

Vid kväLlens sammanträde med 

9 

Radio-och T·V-affär 
Skuru_p öppnar • 

TV-tekniker Kjell Lööw har månganga och gedigna insikter, kunskaper 

och erfarenheter av radio- och TV-apparaters funktioner och tekniska 

finesser. 

I mitten av januari kommer 
Kjell Lööw att öppna en ny radio
och TV-serviceaffär vid Kyrkoga
tan i Slmrup, i f.d. Marthaboden. 
Kjell Lööw har gedigna och goda 
insikter och erfarenbeter inom 
branschen. 
Efter utbildning vid en skola inom 

radio- och TV-facket i Stockholm 

erhöll han anställning år 1959 hos 

Vigströms Järn- El och Kyl i Sku

rup. När detta företag år 1962 över-

j togs av El & Kyl, Skurup, som 
även har rörelse i Ystad, flyttade 
Lööw över till den nye affärsinne
havaren och har arbetat där som 
radio- och TV -tekniker tills nu, då 
han sätter upp egen rörelse vid 
Kyrkogatan. Lokalerna i f.d. Martha
boden är lämpliga för denna bransch. 
och det blir god plats både till för
säljningslokaler och verkstad. Vil
ken dag verkstaden och affären skall 
öppnas är ännu inte helt bestämt, 
men det blir förmodligen någon gång 
i mitten av innevarande månad. 



VARKURS. Det har varit uprn-op fäT den 12:e vårkursen i ordningen vid 

Skurups U!.nthushå.Llssko!a. Rektor Elizabeth Schartau kunde hälsa 25 

fli ckor och en ensam modig grabb - Erik Lindberg från Stock~!m -

vätkomna tiLl skolan. På bitden bekantar sig Margreth Höijenstam, Malmö, 

och Inga-Maj Tobiasson, Skuru.p, med läxböckerna. 

Brandchefstjänsten 
blockfråga 1 Skurup 

Brandsty relsen i Skurup har heslutat unde1·söka möjligheterna att få 

inrätta en heltidstjänst fö r den nye brandchef som skall efterträda av

gående Hjalmar Larsson . Tjänsten skulle i så fall gälla h ela s ku rups

hlocket och blir en ekonomisk fråga som inte kan lösas i en hand 

vändning. För att inte ' försätta bxandstyn~lser. i en besvärlig situation 

ha1· Hjalmar La1•sson lovat kvarstå som · brandchef tills frågan· om den 

n ya tjiins ten har lösts. Han skulle annars ha avgått l april. 

69- årige Hjalmar Larsson har till 
hört brandförsvaret i Skurup i snart 
fyrtio år , därav aderton år som 

TRELLEBORG 

:i. d~g! 

vice brandchef och sjutton som 
chef. Nu tycker han att det är dags 
för yngre krafter att ta över, och 
sade vid brandstyreisens senaste 
sammanträde upp sig till l april. 

Med anledning av uppsägningen 

beslöt brandstyrelsen att hos de 
kommunala myndigheterna sondera 
möjligheterna att få anställa Hjal-

AKTUELLT mar Larssons efterträdare på hel-

- Träffpunkten: 11-14 håltimmes- tid och som brandchef för hela sku

öppet, 17.30-19 hobbies för yngre rupsblocket. En kostnadsutredning 

gruppen, 19-22 öppen verksamhet, skall för den skull göras, och brand-

19-21 fartygsmodellbyggama, 20-22 styrelsen kommer därvid att kon

Diskussionsklubben debatterar hjärt- takta med Skurup likställda kom 

transplantationer. mtmer som har heltidsanställda 

Trellebon!s siöscoutkår. flick- l h1·:>nd~beCer 

l scouterna tern"(instart 18.30. 
- Familjerådgivningsbyrån, Trelle

borg, mottagning 13-18 i lasarettet, 
gamla mottagningsentJ·en. 

- Trelleborgs museum 13-17 ut
ställning av i1amskvävnader och 
schattersöm. 

- Skurups arbetarkommw1 möte 19 
i Folkets hus. 

SPORT 
- BK Amatör, träning 18.30 i ten

nishallen, Kjell Andersson leder. 
- Handboll, Trelleborg, stavstens 

jun-H 43 i tennishallen. 
- Trelleborgskorpen. volleyboll-

träning 19-21 i Pilevallskolan. 
- Konswngymnastiken. husmors

gymnastik i Stora Hammars skoJa 
19 och 20. 

A tt chefstjänsten skulle gälla hela 
blocket ställer si<:( bl a ur sblle
synpunkt fördelaktigast, poängterar 
brandstyreisens onlförande, W i iii~ m 

Sjösten, som vidare understryker 
a.tt omorganiseringen är en fråga på 
lang s1kt och naturligtvis inte med 
räknad i årets stat. När kommunal
nämnden och kommunalfullmäkti<re 
har sagt sitt skall samarbetsnäm;
den yttra sig och sedan kommer 
länsstyrelsen och kommunförbun
det in. Givetvis skall även brancl
försvarsmy ndigheternas syn p u nk ter 

inhämtas. Allt detta tar tid och för 

att inte Skurup skall bli utan l 
brandchef medan tjänsten li<:(ger i 
stopsleven har Hjalmar Larsson lo 

vat kvarstå tills frågan lösts. För 

BIO den saken är man givetvis tacksam 
inom brandstyrelsen. 

- Grand 18.30 och 20.30 Livet på V d 
landet. i sammanträdet beslöts vidare 

- Teatern 18.30 och 20.30 Fireball att inköpa ett lättskumaggregat Iör 

500 - desperades på racerbanan. ca lO.OOO kr samt att byta ut pum-
pen i kompressorn. 

~=·~==~~~~~~~U-----~~-------
-------

MOR och BARN 

Fru ELSY RASMUSSON, Skurup, med sonen LARS 9 .mAnader. 
(Foto: Sernert, Skurup) 
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E~ manlig elev bland 25 flickor 
vid Sl~urups Lanthushållsskola 

Några av eleverna studerar sina nya läroböcker. Fr. v.: Pamela Komberg is, Asmundforp, Inga-Maj Tobias
son, Södra Åby, och Margrelh Höijenslam, Malmö. 

Till Slrurups Lanthushålsskola söker sig årligen flickor från stora delar av vårt land. På onsdagen skrevs 
25 flickor och en pojke in till vårkursen som pågår i 21 veckor. Av de 25flickorna är 16 från Skåne, 3 från 
Bohuslän och 2 från Stockholm, samt vardera en från Blekinge, Älvsborg, Östergötland och Jämtland. Den mo
dige grabben är från Stockholm. Det är första gången i Skurups Lanthushållsskolas historia som en pojke 
deltar i lanthushållsskolekurs. Men relrtor Elisabeth Schartau betonar att han är hjärtligt välkommen och att 
fortsättningsvis även pojkar är välkomna att delta i lanthushållskurserna. 



l 
unison sång förekom och kyrkoherde 
Stig IDfgard ~v några glimtar från 

1 Lina Sandelis liv och verksamhet. 
l Ä ven Röda Korskretsen i Sjörup har 
gjort uppvaktning på hemmet och 
bjudit på lekamlig och andlig spis. 

Den kurs som började i går _med l nalisering att an~~dnas" i Malmöhus 1 

upprop pågår till m1tten av JUni. lan. Som arrangor star lantbruks

Den praktiska undervisningen om- nämnden och kursen genomförs i 

fattar matlagning, bakning, konser- samarbete med Skurups Lanthus

vering, tillvaratagande av slakt, hållsskola, som alltså blir den plats 

dukning och servering, hemvård, där undervisningen kommer att äga 

slöjd och trädgårdsskötsel medan den rum. 

Ystad köper bandtraktor 

En ny bandlastare kommer Ystads 
stad att inköpa för soptippen. Kost
naden beräknas till 105.000 kr. 

Tystnadsplikt 

teoretiska undervisningen omfattar Kursen omfattar 40 timmar och 

kostlära barnavårdslära, hälso- och pågår eftermiddagar om måndagar 

sjukvårdslära, rörelselära, gyrona- och tisdagar med början den 22_ ja

stik, trädgårdslära, sång, textillära, nuari.. Deltagarantalet . har maxi~e

bostadslära samhällslära ekonomi!ä- rats tJI! 30, men om mtresset v1sar 

ra och husdjurslära och injölkhygien. sig vara större än så, kan ytterli

för de kommunala förvaltningarnas 
och brandkårens televakter i Ystad 
har tagits upp till behandling i drät
selkammarens finansavdelning. Det 
finns f.n. inga formella bestämmel
ser som reglerar tystnadsplikten. 
Frågan går nu vidare till löne- och 
personalnämnden för utredning. 

* MANGA ATERBUD 
Ett 10-tal av de elever som anmält 

sig till vårkursen har av olika skäl 
lämnat återbud och det finns sålunda 
plats för ytterligare 10 elever. Intres
serade kan anmäla sig de närmaste 
veckorna påpekar rektor Schartau. 

De inskrivna eleverna är följande: 

Billigare pensionärsmat i Ystad? Kerstin Andersson, Blekinge, Pia 
.. .. Andersson, Bohuslän, Margareta 

Dratselkarnmarens m·dforande Ar- Backman, Danderyd, Wally Bengts-

tur Sandstr?m har tagit ~pp tlll di~- son, Trelleborg, Eva Brantberg, Mal

kusswn. fragan om" IDOJ!Ighet for mö, Elna Börjesson, Trelleborg, Syl

penswnarerpa att fa _):nlhgare mat. via Cromwell, Malmö, Anna Clara 

Han har patalat det tankbara alter- Fischer, Bohuslän, Rosemary Glas

n~bvet att man skulle kupna kom- sell, Bohuslän, Lena Gullbransson, 

bmera detta med skolmalbdsverk-~ Trelleborg, Kerstin Gustafson, Älvs

samheten. borg, Margreth Jöijenstam, Malmö, 

70 P-platser vid Ystads Kärringgatan Lott-en Järnemar, Jämtland, Marian-
. ... ne Karlsson, Ystad, Pamela Kom-

Ystads stadsm.~enJor har lagt fram bergis, Asmundtorp, Cecilia Lejon, 

e!l kostnadsberaknmg for en parke- Östergötland, Erik Lindberg, Stock

m~gsplats norr om kv. T!,tkanten VId halm, Birgitta Lundin, Bandhagen, 

Karrmggatan. Den bera~nas kosta Gunilla Månsson, Arlöv, Lisbeth Mår-

55.400 kr. ~ch ge plats for 70 bilar. tensson, Jordholmen, Gertrud Nils

Det mnebar e? kostnad av c~ 800 son, Kävlinge, Monica Nilsson, Hör

kr. pr uppställnmgsplats; Dratsel- by, Inga-Maj Tobiasson, Södra Aby, 

kammaren har uppdragit at tekmska Ann-Christin Borg, Kivik, Ann-Char

avdel~.~ngens ordforande . och stad~- lotte Löfgren, Skånes-Tranås o. Chri-

11?-_genJoren att . utreda m tresset for stina Vallmer Skurup. 
narhggande fastigheter att anordna • 

en gemensam parkeringsanläggning * LANTBRUKSNÄMNDEN 
på denna plats. 

Ystads Smyrnaförsamling 

har i styrelsen omvalt ordf. pastor 

MEDVERKAR 
Inom kort kommer för första gång

en en kurs i hushållsarbetets ratio-

Alvar Henningsson, Gunnar Petters- r-------------
son, A. O. Stenberg och Johan Nils-
son. Sekr. blev Walter Larsson, kas

Isär för församli~_gsk::ssan. Anna-Ma
ria Nilsson, kassor for miSSions- och 
söndagsskolekassan Ellen Olsson och 
sångledare Wera Nilsson. Försam
lingen har under 1967 haft 24 med
lemmar och insamlat 16.000 kr. Ett 

/offer upptogs och gav 1.130 kr. 

Stora Köpinge CKF -avdelning 

har hållit första mötet för året. Frö
ken Edit Gustavsson, Ystad, medver
kade och demonstrerade näversömnad 
och hon förklarade si vid ·· 

gör ett led i exploateringen av indu
striområdet öster om Sommarstaden i 
Ystad. Av kostnaden på 185.000 kr. ut
gör 85.()00 kr. utgifter för lednings
byggen. 

Ystads ungdomsgård 

får den närmaste månaden utnyttjas 
som skola för ett par av småklasserna 
vid östra skolan där måleriarbeten 
sker i deras ord. klasslokaler. 

gare en kurs arrangeras, omtalar hem
konsulent Birgit Bengtsson på Lant
bruksnämnden. 

9 olika ämnesområden kommer att 
behandlas under dessa 40 timmar, 
vilka sammanfattningsvis ger förut
sättningar för lätt köksarbete och 
riktig arbetsorganisation. Man kom
mer att tala om kökets inredning 
och de redskap och maskiner som 
kan underlätta arbetet i köksregio
nerna. Städredskap, rengöringsme
del, organisation och planering av 
städningsarbetet i bostaden behand
las i ett annat kursavsnitt och vi
dare kommer nya synpunkter att 
framläggas på tvättutrustning, tvätt
medel och tvättmetoder. 

* LANTBRUKARHUSTRUN 
I FöRETAGET 

På kursen får man också lära sig 
värdera arbetskraft och räkna ut den 
tidsvinst som mekanisering och an
vändning av industrins produkter 
skapar. I detta sammanhang informe
ras om betydelsen av lantbrukar
hustruns medverkan i företagets sköt
sel. 

Näringslära, varukännedom och 
matlagningslära med tanke på nya 
och rationella metoder står också på 
programmet. Några timmar ägnas åt 
studium av textilier, speciellt de 
nya materialens egenskaper och an
vändningsområde. Slutligen viks ock
så några timmar för genomgång av 
bokföringens betydelse i lantbruks
företaget. 

Under större delen av kurstiden 
fungerar lanthushållsskolans lärare 1 

som föreläsare men dessutom kom
mer bl.a. lantbruksnämndens ma
skin- och ekonomikonsulenter att 
medverka. Det var ingen tillfällighet 
att just Skurups Lanthushållsskola 
valdes som kursplats. Där finns, un
derstryker konsulent Bengtsson, ut
märkta lokaler och modern utrust
ning som står till förfogande vid de 
praktiska avsnitt som kursen rym
mer. 



:«« ~ 

Skurupsdams 
DE FLESTA 
VÅNLIGT SINNE~ 

Fru Bertha l11rsson, Fabriksgal11n, Skurup, so m besö kt Ind ien l tre veckor, betra'ktar ·en avbi·ldn4ng l ädel 

me•lllll liV den indisk11 gude n Shiv11 - kra.ftens o ch dans.en ~ gud. 

plctL~t:U vcu . ....... J..,.·· -~ "' _ 

människor var vänliga och tillmötes
gående. Men så började den prome
nad som försatte mig i en veckas 
chocktillstånd. Det var den kolossala 
kontrasten mellan de rikas överflöd 
och de fattigas nöd. I ett hus kunde 
bo affärsmän som var enormt rika. 
Kvinnorna i familjen ägde vanligen 
mellan tvåhundra och fyrahundra un
derbart vackra klänningar av orien
taliskt snitt. De kallas saries. Det 
var helt naturligt och alldagligt att 
de till vardags bar smycken som i 
Sverige värderats till åtskilliga tu-

, sental kronor. * Vid sidan om låg torftiga skjul * där människor i trasor levde sitt * liv. I smuts och elände. Drab* bades de av sjukdom fick de ku
* rera sig själva. Om de kunde. * Jag såg en utsvulten kvinna dö * på gatan. Ingen människa reage
* rade nämnvärt. Inte mer än vi * här i Sverige reagerar för en hare 
* som blivit överkörd av en bil. * Den flyttas till sidan för att ej 
* hindra trafiken. 

0 BJÄRTA KONTRASTER 

Kontrasterna möttes överallt. I par
Jamentsbyggnaderna fanns fina på
kostade inredningar, luftkonditione-

l ring och mjuka mattor. Men runt
omkring, i omedelbar närhet fanns 
skjulen och fattigdomen . 

l 
* Hade jag enbart sett de rikas * enorma rikedomar eller enbart de 
* fattigas nöd och fattighet hade 
* jag väl knappast blivit chockad. 

Il 



intryck från Indien: 
LUSPANKA, FÅTAL STORMRIKA, 

HETT I(LIMAT, GOD MAT 
Av TORSTEN HANSSON 

Den första veckan gick jag omkring i ett chocktillstånd, sä
ger fru Bertha Larsson, Skurup om sitt möte med den skarpa 
kontrasten mellan fattig och rik i Indien och då speciellt i dess 1 

huvudstad Delhi. Hon gjorde tillsammans med distriktssköterskan 

där hon vistades tills för några dagar sedan då hon åter kom 
hem till Fabriksgatan i Skurup där hon bor. 

Det är inte första gången som Bertha Larsson gör en långresa. 
Hon har tidigare besökt bl. a. Egypten. 

i Skurup, Gunhild Martini ett 3-veckorsbesök i Indien under sen
hösten. Från Indien åkte hon direkt till sin dotter i Stockholm 

Men nu skall vi ge några glim tar från hennes långa, fascine
rande berättelser om sitt möte med Orienten. 

Resan till Indien började med ett 
chartrat flygplan från Stockholm. Det 
var trångt i kabinen. Antalet passa
gerare, 100, var alldeles för 
högt. Flygresan hade ordnats av in
dier bosatta i Sverige. En av dessa 
är den indier som fru Larssons dot
ter Gunilla i stockhalm är förlovad 
med. 

0 A VLÄSTE TEMPERATUREN 
MED FEBERTERMOMETER 

Den första mellanlandningen sked
de i Istanbul och nästa i staden Te
heran i Iran. Efter mellanlandningen 
i Iran blev det snabb t varmare och 
varmare i flygplanet. Vid den tredje 
mellanlandningen, den skedde i Ka
rachi i Väst-Pakistan, gick vi ur pla
net för att som vi trodde få en nypa 
frisk luft och för en stund slippa 
ifrån den . tryckande värmen i kabi
nen. Men oj, vilken kalldusch våra 
varrna förhoppningar på svalka fick! * När vi öppnade kabindörren slog * en hetta emot oss som var be* tydligt mera påtaglig än den vi * utstått i kabinen. Vi nordbor hade * ännu inte hunnit acklimatisera oss * och snart rann svetten av oss. * Vi begav oss i riktning mot vänt* salen som vi visste harl.e luftkon* ditionering. Ett l,jushuvud fiska* de upp en febertermometer som * han lade på en portfölj i skug* gan av byggnaden. Efter en liten * stund kunde vi avläsa: 36,6 gra* der. Alltså "normal" temperatur. 

. D RIKA SOM TROLL ELLER 
FATTIGA SOM LöSS! 

0 INDIERNA GODA 
KONSTHANTVERKARE 

Massor av människor levde på att 
tillverka mycket vackra pryd- D MANGA ANALFABETER 
nader och smycken av olika slag. PROVISORISKA SKOLOR 
Indierna har en naturlig fallenhet 

* än Indien men invånarantalet är * mindre än hälften, nämligen 214 * miljoner. USA är tre gånger stör-
för kosthantverk Men det är den Någon korrekt folkräkning finns in
stora fat·tlga massan som är goda te. Ej heller någon obligatorisk skol
konsthantverkare. gång. Men det inrättas skolor och * De vet ej själva om att deras ar- inskrivningen vid dessa ordnas god* beten i andra länder betraktas tyckligt. De som är energiska och * som konstnärliga verk. De tjänar håller. sig framme och är g_?d vän * knappt till maten på sitt arbete med lararn,:t. deras barn får ga 1 s~o

* re än Indien men invånarantalet * * "endast 180 miljoner". Folkmäng- * * den i Indien ökar varje år med * * ungefär 10 miljoner människor, * * alltså mer än hela Sveriges be-

Inledningsvis berättade jag 
om den djupa klyftan mellan fat
tiga och rika. Trots allt verkar 
det · dock som de flesta är lyck
liga. På tal om samhällsgrupper~ 
na finns det en "mellanklass". Det 
är tjänstemännen och de intellek
tuella, t. ex: lärare, kontorsfolk 
och liknande. De står dock be
tydligt närmare den f11ttiga ka
tegorin och den rika. Mellanklass 
är nog fel i alla fall. En bättre 
beteckning är kanske de fattigas 
socialgrupp l. 

* follming. 

* som de lägger ned hela sin själ la. Men man~a barn till fattiga f(Jr- O INTENSIV PROPAGANDA: * i. För otroligt låga priser kan aldrar får hJal!Ja .till med att f.or: 4 I FAMILJEN LAGOM * man köpa rariteter som skulle ha sorJa familJen !stallet for att ga 1 * kostat tio eller tjugo gånger så skolan. På alua fortskaffningsmedel, i affä-* mycket här hemma. Det gäller in- * Några egentliga skolbyggna- rer, på offentliga byggnader * te endast småsaker utan även * der finns ej. Barnen sitter på och på många andra platser fmns * större ting. Jag köpte ett bord i * marken under ett soltak av något stora affischer uppsatta föreställande * valnöt med mycket fina snidade * slag, t. ex. en utspänd presse- en lycklig indisk familj med pappa, * mönster. Det måste ha tagit åt- * ning, och lärarinnan sitter fram- mamma och två barn. Under bilden * skitliga veckor att för hand ha * för dem och undervisar. Discipli- står med stora bokstäver på indiska: * gjort dessa träsniderie•·· Bordet * nen är emellertid avsevärt Vi är en hel familj. iVi är en lycklig * kostade 200 kr. En svensk möbel- * strängare än här hemma och det familj. Affischerna uppmanar alltså * handlare hade säkert begärt 3.000 * duger minsann inte att svara lä- folk att familjerna ej bör bli större * kr för bordet. * raren eller lärarinnan ohövligt. än fyra personer. Det finns också 

Jag köpte en handvirkad duk i 
fint mönster. Den hade virkats med 
en mycket enkel nål. Arbetet ifråga 
hade tagit ungefär tre månader i 
anspråk. Pris: 25 kronor. 

* Undervisningsmaterialet är över- steriliseringskliniker. De män som lå* raskande bra och barnen har i ter sterilisera sig får en summa peng* regel god uppfattningsförmå- ar som "arvode". * ga och lär mycket. De lär . bl. a. * att tala engelska i det närmaste O INDIERNA HAR ETT * perfekt. VANLIGT SINNELAG 

0 MATEN MYCKET 
STARKT KRYDDAD 

Maten i Indien är vällagad och 
god men den är starkt kryddad. Men 
får man rnaten med efter våra mått 
lagom kvantitet krydda är den njut
bar. Orsaken till att de kryddar rna
ten så starkt är förmodligen att den 
blir hållbarare i den rådande vär. 
men. Kylskåp och frysfack' är ju ock
så okända begrepp. 

0 EUROPEISK HYGIEN 
ETT OKÄNT BEGREPP 

D 440 MILJ. INVANARE 
ENORM FOLKöKNING :Från Karachi fortsatte flygpla- .. . 

ne.t direikt m1 vårt mål, staden Delhi Begrepp som soptornnmg, avfalls- Det största problemet 
med ca två miljoner invånare. Flyg-l kärl, dammsugning och liknande är !Indien ej "hinner ifatt" 

Det kanske allra mest glädjande i 
Indien är folkets utpräglade gästfri
het och vänlighet. Inte spelad, sirlig 

som gör att och insmickrande utan direkt från 
den europe- hjärtat, äkta och sann. 

0 TILLBAKA TILL NORDEN 

Under flygresan tillbaka mötte v! 
en våldsam storm. Flygplanet kräng
de och svängde och darrade i en 
hal vtirnrna men eftersom flygperso
nalen tog det hela med upphöjt lugn 
kände vi oss ändå någorlunda l 
tryggt förvar. Flygplanet landade 1 
stockhalm den 3 november. När vi 
gick av planet kändes det som SI
birien. Vi har vant oss vid daglig 
stark hetta. Men i alla fall. Det kän
des skönt att vara hemrna på nord
liga breddgrader igen. 

, -L--- .. m~ "'"rr>kP.t tiusig, och ~lläjJ . ----- -



Inbrottsförsök i Thulins 
guldsmedsaffär i Skurup 
Under natten till onsdagen gjor

des inbrottsförsök i Anders S. Thu
lins Guldsmedsaffä1· vid Kyrko
gatan i Skurup. Dörren mot gatan 
var nästan uppbruten och även de 
järnbeslagna luckor som varje 
kväll sättes för fönsterna mot in
nergården hade utsatts för liver
kan. 
- Tjuvarna har alldeles säkert 

skrämts på flykten av någon män
niska, ty dörren ut till gatan var i 
det närmaste uppbruten och det tor
de endast ha rört sig om några mi
nuters ytterligare arbete för att de 
skulle halyclmts i sina förehavanden. 
säger Anders S. Thulin, fader till 
den nuvarande ägaren av guldsmeds
affären, Sune Thulin. 

Anders Thulin bor i lägenheten 
våningen ovanför guldsmedsaffären. 
Han hörde en del oväsen någon 
gång mellan kl. 12 och halv två på 
natten. Eftersom det ofta hörs en 
del oväsen från grannarna r eagera
de han ej för olj.udet utan somna
de igen. Det är ej säkert att ljudet 
härrörde från tjuvamas inbrottsför-
sök. · 

* 240 KLOCKOR STALS 
FöR TVA AR SEDAN 

Det är inte första gången som af
fären får påhälsning av tjuvar. Vå
ren 1966 gjordes ett inbrott vid vil
ket 240 klockor värda ca 40.000 kr 
stals. Den gången var det tre yng
lingar från trakten som var de skyl
diga. Denna gången kan det ej vara 
dessa, ty det har kriminalpolisen i 
Ystad redan förvissat sig om. 

Anders S. Thulin visar åverkan på 

dörrkarmen. Tjuvarna måste ha an

vänt sig av mycket grova verktyg. 

Grundundersökning· 
vid Birgittakapellet 
Undersökningen av grunden kring 

* VÄRDESAKERNA Birgittakapellet är nu igång och ut-

I KASSA V AL V föres av assistenterna Karin Anders-

Sune Thulin berättar att alla fö- son - hon gjorde även den arkeo

remål av större värde inlåses över logiska undersökningen vid grå

natten i ett mycket stabilt kassa- brödraklostret sommaren 1967 - och 

valv som byggdes efter det förra Anne-Marie Franck. 

inbrottet. Om tjuvarna hade lyc- - Närheten till den gamla huvud

kats med inbrottet hade det sålunda gatan i Ystad, Stora Östergatan, gör 

ej funnits några dyrbarare saker att att vi hoppas på en del fynd. Vid 

stjäla, såvida de ej haft utrustning grävningen utanför Scala hittades 

att spränga kassavalvet med. Efter djupt nere en stenläggning från nå

allt att döma är det inga avance- got som en gång varit en gatubelägg

rade inbrottstjuvar som har varit ning. 
framme denna gång. Kriminalpolisen Vid grävningen och den arkeolo-/ 

i Ystad betecknar inbrottsförsöket giska undersökningen vid Bankbyg

som mycket klumpigt. get i Hamngatan hittades ett kera-

Om någon person observerat något m1kfragment, läderbitar, skodon och 

misstänkt under natten till onsda- •--------------· 
gen som kan sättas i samband med 
in brottsförsöket torde vederbörande 
ta kontakt med polisen i Skurup 
eller Ystad. 

kilometer öster om Skivarp på vä
gen mot Ystad. De fördes i am
bulans till Y stads lasarett. Skador
na var av lindrig art. 

Tvao sl.radades VI. d De två männen färdades i bil på 
:\. väg från Skivarp mot Ystad. Några 

kilometer öster om Skivarp fick de 

~ kivarpskrock 
möte med en personbil med en 
ystadbo bakom ratten. Denne fick en 
svår sladd på sin bil och for över 
på vägens vänstra sida och törnade 

Två män från Ystad i åldern 83 front mot front mot den rnöt'ln<le 

och 36 år skadades på onsdagsltväl-

1 

bilen. Denna förvandlades till en 

len vid en kollision mellan två per- skrothög och även olycltsbilen fick 

sonbilar. Olyckan inträffade några omfattande plåtskador. 

o6 P· -(l l 1-

Fru KERSTIN ANDERSSON, Skurup, med dottern CATHARINA 1 år. 
(Foto: Sernerl, Skurup) 

Pensionär Jöns Sjöberg i muntert samspråk med sysler 
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HELA SI(ANE LAMS SAVSNON 
ALLA /(0J_~L~1U~7KA TIOIVER BRA lADE SAMlJI/ilN 
Den våldsamma snöstorm som trängde in över södra Sverige 
natten till torsdagen och fortsalle alt rasa under hela dagen 
fram till kvällstimmarna föranledde ett fulständigt kaos i 
trafiken. l Skåne beror det - med undantag för Österlen 
som alltid drabbas hårdast - mera på grund av bilisternas 
sangvinism än på naturkrafterna. Hade folk haft förstånd all 
inte ge sig ut med bilar, som de i tusentals fall måste överge 

De långgående snälltågen blev 
mycket försenade. Snälltåget till 
Malmö från Stockholm 10.50 spåra
de ur i södertäljetrakten och bloc
kerade sp.året i båda riktningarna. 
Tio vagnar gick av spåret men 
ingen människa skadades. över 
huvud taget hade SJ förseningar på 

era timmar. Ett godståg som kört 
fast i drivorna -me an-Ene da och 

Vislanda försinkade Skandinavien
Italien-expressen 4 timmar och 20 
minuter. De tre morgontågen från 
Malmö till Stockholm var omkring 
fyra timmar försenade. I Skåne 
kom och gick tågen som de kunde, 
i den mån de över huvud taget 
kunde. På eftermiddagen vid fem
tiden kom det exempelvis ett tåg 
från Malmö till Skurup och det 

på vägen, skulle vägröjarna haft en möjlighel all åtminstone 
hålla de stora farlederna framkomliga. Nu hände det all 
snöplogar måste ge upp kampen mol elementen, därför alt 
de stoppades av tre (!) bilar som stod b redvid varandra på 
vägbanan, övergivna med låsta dörrar. Både vägmyndig
heter och polis måste till slut resignera inför en situation 
som var dem övermäktig. 

ansågs som en sensation när det 
fortsatte söderut med förhoppning
en om att kunna återvända till 
Malmö på natten. Några tidtabeller 
var det över huvud taget inte frå
ga om. 

På samma sätt var det med flyg
trafiken. Sikten var så dålig att 
ankommande planen inte kunde 
landa på Bulltofta. Ett av planen 

Snöoffer kollapsa e 
hos Skurups-polisen 

från Stockholm måste återvända 
till utgångspunkten och pendel
trafiken mellan Bulltofta och Kast
rup låg nere. Även b ttrafiken på 
Danmark drabbades. Det var bara 
de stora fartygen som kunde klara 
överfarten. Allt detta tillsammans 
betydde i sin tur att posten inte 
fungerade i stort, och på det lokala 
planet i Skåne bröt det fullständigt 
samman. Det berodde på att all 
trafik i Skåne var mer eller mindre 
lamslagen. Värst var det för lands
vägstrafiken. Trots att vägförvalt
ningen i Malmöhus Jnrde-1:!0 bilar, 
ett 40-tal väghyvlar och cirka 250 
man i gång gick det inte ens att 
klara de stora stråken, men det var 
som sagt mindre beroende på väd
ret än på obetänksamma bilister. 
En personbil fastnade på en järn
vägsövergång i Barkåkra och blev 
påkörd av tåget medan bilföraren 
var på väg för att larma om hind
ret. Annars inträffade det trots 
mängden av seriekrockar på vägar
na förhållandevis få allvarliga 
olyckor. 

En man som i snövädret kört sin vagn i 
diket och sökt sig till polisstationen i Sku
rup kollapsade då han kommit in på sta
tionen. Han sj ö nk samman och man mås-

te skick honom till Ystad med en ambu
lans, som själv hade så svårt att ta sig 
fram att turen tog hela 45 minuter. 

överallt sitter det bilar fast i 
drivor eller diken. En av Ystads
polisens i Skurup stationerade bi
lar står bakom en plogbil nära 
Skurup. De övriga får stanna inne. 

- Det skulle vara meningslöst 
att sända ut dem, när man inte 
kan se en hand framför sig, säger 
förste polisassistent W B ö ö s. Jag 
kan inte tillräckligt förvåna mig 
över att det ändå i det här väd
ret finns folk som kör utan att ha 
lyset tänt. 

Det som gör situationen så svår 
l Ystadsområdet är att det tidigare 

snötäcket på ungefär 30 centime
ter är ute på drift med den nya 
snön. Drivor på uppåt ett par me
ter blir resultatet. Frampå efter
middagen ökade stormen i styrka 
till uppåt 30 sekundmeter och gam
malt härdat folk inom vägförvalt
ningen påstod att de aldrig varit 
med om maken. situationen komp
licerades av omslaget i temperatur 
från 0.2 gr varmt till 7 grader kallt. 
På bara några minuter sjönk tem
peraturen hela sex grader. 

I Ystadsdistriktet som överallt 
annars gick vägförvaltningen från 

Landskrona isolerat 

början in på att koncentrera sig på 
de större vägarna, men också där 
fick man ge tappt inför naturens 
övermakt. 

Man fick också i exempelvis i 
Sövestad delegera snöplogar för att 
lotsa hem skolskjutsar som mot 
bättre vetande gett sig ut i snö
stormen. 

Redan natten till torsdagen bör
jade bilar köra fast och det var 
inte alla bilister som kunde ta sig 
från platsen. I Baldringe fick en 
bilist övernatta i sin bil. 

Några fartyg i 300-tonsklassen 
har sökt nödhamn i Ystad. Tåg
trafiken på Eslöv och Kristianstad 
har helt inställts och på Malmöle
den där ett par tåg kunnat gå har 
man för att hålla igång satt in 
en stor dieseldriven snöplog. 

I åtskilliga skolor var man så 
klok att man skickade hem de 
barn som lyckats ta sig fram. I 
dag räknar man med att undervis
ningen i Skåneskolorna i huvud
sak, åtminstone på landsbygden, 
skall vara inställd och man har lov 
på .lördagen. 

Till dess hoppas man pä en för
ändring i vädersituationen. Redan 
på torsdagens kväll avtog stormen 
i styrka och eftersom snöområdet 
passerat hade sikten blivit betyd
ligt bättre. Motorvägarna och E 6 
som tidvis varit avstängda öppna
des åter, och trafiken på Bulltofta 
kunde återupptas. Håller situatio
nen räknar man med att i dag och 
i morgon kunna röja upp tminsto
ne på de större vägarna. 

Massor av människor som på 
morgonen tagit sig till sina arbets
platser stannade kvar under nat
ten till i dag och det var fullbelagt 
på alla hotell. 

~ or 

och F alster ho vände hem iben 

Katastro~if~z=-· _:;:S:_·va:;;;lo~· v=-~~~~~l:ä-YtC«J 
Redan p tol'!ldag förmiddagen blev det otalstopp på till1artsvägarna 

till Landskrona. Hela natten hade vägväsendet med sju plogbilar an
ltriingt sig för att hålla öppet, men under dagen kunde man inte ha 
mer än fem igöng. En av plogarna hade fastnat mellan två person

Inte ens för vinlerkörn ing speci!llutrusl!lde långfradare hade en chans i den skånska snöstormen. Denna tilltr!lssl!lde silu!llion f11nn vi Vinfrie. 

Plogbilen för BB-ambulans fastnade 
Grävskopor från S hnrishamn hjälper 

So10 en sista desperat utviig IOoltiliserade nad snöplog som i sin tur skulle röja ,-ägen 
bilar pä Marieholmsvägen. TidJgt på torsdagsmorgonen tog vår korrespondent sig in från Höll- Juan vägförvaltningens traktordrivna grih·- för en a1nlndans till ett IJrådskande BB-fall 

lyckades ta sig fram till skolan. "iksnäs till Malmö. Det glck med stora svårigheter. Här och där kun- skopor i Simrisba1nn för att ta loss en fasi- i Tontelllla. överhuvudtaget är det stopp på 
alla vägar på grund av person- och Det finns inga sl«>lsk,_.ju"'tsar"""'_ö_,v,..e"'r-_~d~e,~m-an~o-b_se.._.rv~e, ra bilar .som kö~t av väg~~H:r , stannat ~,_I_v_o..,m..,a .... _______________ ---------------------------------~--------



Fredagen den 12 januari 1968 • 

Vintern försenar byggnation 
av ålderdoins11elll i Svedala 

Sysler Et hel Sc hö nhult ti ll sa mm a ns med p e nsio näre rn a August ,Göransson, Olga Andersso n, Frida Pers so n, 

Carla lj un gkvisl, Edith Rasmusson o ch Karalina Krona-Nilsson . 

Enligt kontraktet skall det nya 
älderdomshemmet i Svedala vara 
inflyttningsklart den l juni 1968. 
Den stränga vintern kommer emel
lertid att avsevärt försena bygget 
och det beräknas bli klart först i 
augusti eller september månad. 
Bygget kommer nämligen även att 
försenas genom sommarsemestern 
då det blir tre veckors uppehåll i 
byggnationen. 

Ålderdomshemmet kommer att be
stå av tre byggnader, varav ett eko
nomihus och två paviljongbyggnader. 
De tre byggnaderna kommer att upp
föras i två våningsplan. De två pa
viljongbyggnaderna får exakt samma 
utseende. 

l har många pensionärer u tackordera- l 
de på andra ålderdomshem och att 

det kostar 60 kr om dagen pr pa
tient. 

- På det gamla hemmet, alltså 
Västerhemmet har vi nu 31 patienter 
och på Börringe ålderdomshem har 
vi ett 20-tal. Dessa 51, samt de som 
vi har utackorderade fyller det nya 
ålderdomshemmet, påpekar hr Gran
kvist. Befolkningspyramiden i Sve
dala tyder emellertid på att antalet 
äldre som är i behov av vård på 
ålderdomshem kommer att öka de 
närmaste åren. Därför anser jag att 
vi inte bör tveka att besluta även 
om en tredje paviljong och sålunda 
bereda plats för 90 patienter. Det är 
säkert ingen risk att någon plats 
kommer att stå tom. 

VASTERHEMMET BöR 
BEHALLAS · 

Socialnämndsordförande Grankvist 
kommer också att ivra för att Väs
terhemmet ej nedlägges förrän det 
nya ålderdomshemmet har utbyggts 
att omfatta 90 patienter. 

Syster Ethel Schönhult på Väster
hemmet säger så här: De gamla trivs 
utmärkt här och jag tror säkert att 
det är minst lika många som vill 
stanna kvar här i stället för att flyt
ta in i det nya. Därför är det säkert 
inga problem att låta Västerhemmet 
fungera även sedan det nya för 60 
patienter uppförts. 

Arbetet här är kanske en smula 
tungrott men det är dock patienter
nas trivsel som kommer i första hand 
och som jag nämnt tidigare: de trivs 
utmärkt här. 



l 
Huset totalförstört 

Skånefru innebränd? 
Har fru Gunhild Nilsson blivit innebränd 

l sitt hus i Hylteberga utanför Skurup? 

Mycket tyder på att så är fallet, men 

ännu vid denna upplagas pressläggning 

hade polisen inte lyckats få klarhet i 

saken. 

D Skurups brandkår gjorde en snabb 
utryckning, men när man kom till plat
sen hade elden fått sådan spridning 

att byggnaden brann ner till grunden. 

Det fanns heller ingen möjlighet att 
rädda något av lösöret. 

D Fru Nilsson är känd för att ha tidiga 
vanor och det är därför ej troligt alt 
hon var borta frå~ hemmet vid 20-
tiden då branden anmäldes. Hennes 
anhöriga har inte kunnat lämna något 
tips till polisen om var fru Nilsson skulle 

.kunna uppehålla sig. 

SI(UR UPSBRAND 
!(VINNA SAI(NA 

En kvinna l 60-årsåldem saknas brandkåren från Ystad kommit till på gården men brukade då och dA 
efter en våldsam brand l en liten platsen var hela komplexet övertänt, hälsa på sina döttrar. Det var dock 
gård l Hylteberga mellan Skurup Det fanns i stor t set t ingenting att inte möjligt att nå alla barnen p1 
och Rydsgård. Kvinnan bodde en- göra. Vid 23.30-tiden återvände fredagskvällen. 
eam i gården men ännu sent natten · brandkåren till Ystad. Då hade hela Polisen utreder branden. Man vet 
till lördagen visste man Inte om fastigheten brunnit ner till grunden . l ännu ingenting om vad som kan ha 
hon befunnit sig hemma när br an- Den 60-åriga kvinnan bodde ensam förorsakat den, 
den utbröt. 
Vid 20-tiden upptäckte en granne 

att det brann i ena ändan av gården 
som består av ett envåningshus sam-
manb~gt med några uthus. När 

r---~~-----------------~ ' ' 

Kvinna ,·· 
· inriebränd 

l ' f 

i Skurup? 
l ; ' . " l 
Vid · en häftig villabrand 

1

! 

sent på freda~skvi,iJien i Hyl· 
teberga utanför Sku:rup . be- l 

faras att en ensamboem~.e 

kvinna har ihnebränts. Ännu 
sent på kvällen visste man 

dock inte oni så verkligen 
var fa\let. Huset brann ned 
till ·grunden. • Branden ·upp· 
täcktes' av' ett par pojkar. 



Snödrivor hindrade brandkår 
Gård brann- Familj hemlös 
-Av TORSTEN HANSSON

Lantbrukare Mihaly Papps gård 
i Katslösa vid Rydsgård ödelades 
helt av en häftig brand på fredags
middagen. Tre ekonomibyJ;gnader 
och boningshuset brann ned till 
grunden. Branden blossade upp så 
häftigt med början i boningshuset 
att inte den minsta småsak hann 
räddas av det inre lösöret. Innan 
branden nått ladugården hade Papp 
lyckats få ut de fyra mjölkkor och 
tre kvigor som fanns där. Av sex 
gödsvin räddades två. De övriga 
fyra omkom i lågorna. 

Värdet av det brunna beräknas till 
ungefär en halv miljon kronor. Ryds
gårds brandkår kunde efter brand
larmet vid 11.45-tiden ej köra direkt 
till brandplatsen. Gårdsvägen var 
oframkomlig och man måste först 
rekvirera en plogbil från vägförvalt
ningen. En sådan kom så småning
om till platsen, men det dröj de ändå 
ungefär 40 minuter efter brandlarmet 
innan brandkåren var på plats. Då 
var samtliga fyra byggnader helt 
övertända och halvt nedbrunna. Ut
läggning av slangar och övrigt arbete 

' försvårades av hård blåst och bitan
de kyla - termometern. visade på 17 
minusgrader. 

Samtliga byggnader, tre ekonomibyggnader och boningshuset brann ned till grunden. En hård nordostlig 

vind fungerade som en kraltig blåsbälg och branden blossade upp mycket häftigt. Byggnaderna brann ned 
på mindre än en halvtimma. 

Papp tvingades att stå och se på Brandkåren under ledning av vice Nu äger de praktiskt taget endast de 
hur elden slukade den gård som han brandchef Henry Larsson fick in- djur som räddades samt de kläder 
köpte för fem år sedan, utan att rikta sig på eftersläckning och upp- som de har på sig. Om brandförsäk-
kunna göra det minsta för att rädda röjningsarbete. ringen täcker värdet av det brunna, 
något av det som fanns i byggnader- cirka en halv miljon, visste Papp ej 
na. Samtidigt såg han också brand- • FAMILJEN HEMLöS z bestämt. Han kunde ej kontrollera 
kåren borta vid landsvägen stå oför- Mihaly Papp och hans hustru och det. Brandförsäkringsbrevet brann ju 
mögen till undsättning, väntande på dotter blev således plötsligt hemlösa. upp samtidigt m~d boningshuset 

• SNöSTORMEN INDIREKT den plogbil från vägförvaltningen Sent på eftermiddagen visste Papp Lantbmkare Enk. Persso? har e~-
ORSAK som skulle bana väg för brandbilen. inte var de skulle bo i fortsättningen. bJUdit kost och logi tills v1dare. Dar 

Orsaken till branden härrör med När brandbilen äntligen nådde l Hans fru och dotter befann sig Los j får de v_ila ut till dess att att de 
all sannolikhet från ett el-svets- gården fanns ingenting att rädda. grannen, lantbrukare Erik Persson. korrumt over chocken. 
aggregat som kopplats till ett fruset l,!:.:::.:.::=-==:.:o:..-.:::=:.:.:.:=~=--..:.:::.:::.::::~.::.::::.:.;;::,:,~~;;;;;,~~;,;:~;,:,...,.:,;;;:;;,;;,;;;;;;,;,;;;;;:;:;;;;;;,~,:;,~=========-i 

rör mellan värmepanna och expan
sionskärl. Vid torsdagens svåra snö
storm krossades två fönster till ett 
rum i boningshuset där ett rör går 
från värmepannan till expansions
kärlet. Värmeelementen kallnade och 
Mihaly Papp kunde snart konstatera 
att orsaken var att vattnet i röret 

' fruset och stoppat vattencirkula
tionen. På torsdagen var vägarna 
avskurna och Papp hade ej möjlig
heter att töa upp röret. Det blev 
kallt i boningshuset och Papp, hans 
hustru och 4-åriga dotter övernattade 
hos en granne.' 

e ELSVETSAGGREGAT 
På fredagen när stormen bedarrat 

ringde Papp fackmän och fick en del 
råd, vilket resulterade i att han på 
förmiddagen kopplade ett elsvets
aggregat till röret på sådant sätt att 
det uppstod en elektrisk ström ge
nom detta som värmde upp röret 
och töade upp isen. Upptiningen 
verkade att gå bra och skötte sig 
självt varför Papp gick till ladu
gården och utfodrade djuren. När 
detta arbete var avklarat gick han 
tillbaka t ill boningshuset för att kon
trollera elsvetsaggregatet. 

o HÄRD VIND 
När han kom ut på gårdsplanen 

såg han kraftig rök från bonings
huset. Samtidigt small det kraftigt 
från evploderande takplattor. Han 
försökte först komma in i huset men 
kunde ej, ty eldslågorna slog emot 
honom när han öp~nade dörren. Han 
sprang då genom drivorna till när
maste granne som ringde till brand-

,--. kåren. Därefter rusade han tillbaka 
r l och räddade de sju nötkreaturen. 

Av svinen lyckades han dock endast 
få ut två innan hettan blev outhärd
lig. 

Vinden låg på från nordost och 
verkade som en blåsbälg. Elden spred 
sig mycket snabbt till de tJ·e ekono
mibyggnaderna och hettan var in-

tens:.:i:_v_:_. -------------

Gårdens iigare Mihaly Papp, t. h., clisJkulerar branden med vice brand
chef Henry l&rnon. 
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!in d 
-Av TORSTEN HANSSON

Den blivande centralorten inom 
kommunblocket Skurup, Skurups 
köping har ett flertal större indu
strier som sysselsätter en icke ringa 
del av köpingens 3.700 invånare. Den 
största är AB Skurups-Verken med 
154 anställda. 

Vid denna industri tillverkas ett 
flertal lantbruksrnaskiner i stora se
rier. Som exempel kan nämnas att 
vid Skurup-Verken tillverkades i 
fjor ca 6.000 exemplar av TIVE slåt
terrnaskin typ SV A. Detta är en 
hydraulburen, bakmonterad slåtter
maskin med en skärv: .!d av 5 eller 6 
iot. A v de rnaskiner som håller på 
att tillverkas just kan nämnas så
maskin HSV och såmaskin HS, rull
höluckrare SVB, Drabant CH centri
fugalspridare, konstgödselspridare 
SVC, samt den kombinerade sid
räfsan och hävändaren för hö, halm 
eller grörunassa. Det sistnämnda red
skapet har beteckningen TRS - l. 

Skurup-Verken AB har egen ex
periment- och konstruktionsavdel
ning där nya typer av lantbruksrna
skiner ritas och uppfinnes. Vidare 
finns ett stort reservdelsJ.ager för 
Arvika-Verkens maskiner, Slöörs 
maskiner, både till de som fabriceras 
inom landet och importeras. 

Företagets disponent Sune Haker 
och kamrer Nils Bäcklund visar 
Skurups industri nr l vid en intres
sant rundvandring i de många olika 
avdelningarna. Det blir en lång 
rundtur. Den sammanlagda golv
ytan utgör ungefär 10.000 kvadrat
meter. Hela industriområdet omfat
tar ca 15 tunnland. 

MASKINAVDELNING 
FöR BEARBETNING 

Den avdelning som sysselsätter 
störst antal fabriksarbetare är rnaskin
avdelningen för bearbetning och till
verkning av maskindelarna. Där finns 
en Imponerande stor maskinpark. Vi 
noterar bl.a. sju revolversvarvar, en 
supportsvarv, sju stora excenterpres
sar med mellan 16 och 63 tons tryck, 
samt ytterligare en jättestor smides
press med en kapacitet av 160 tons 
tryck. Vidare finns fräsmaskiner, 
planslipmaskiner, sågar och borrar. 
Arbetsledare i den stora verkstaden 
är verkmästare O t t o L ö v g r e n, 
med Runo Ringkvist och Nils-Erik 
Persson som sina närmaste medhjäl
pare. 

nr ett med 

En vy från en av våningarna i del mycket stora reservdelslagerhusel: Allan Mårtensson blickar ned på en 

mängd slåttermaskinsknivars 1.000-lals vassa eggar, som truckförare Tommy Svensson laslat på sin truck. 

te: andan,., Där doftar det starkt ::v l v:udsakliga färgen som användes .. äq 
malningsfarg. I denna avdelnmg rna- rod - alltså den farg som Sicors 

las det för hela slanten. Den hu- maskiner i allmänhet har. 



l( ö p ingens 
154 anställda 

Nils Andersson verksladen borrar hål i lappar till s. k. innerskor för 
slållermaskiner. 

21 AGGREGAT 
I nästa avdelning flammar och 

blixtrar det oavbrutet från ett stort 
antal svetsaggregat av olika slag. 
Förman Axel Mårtensson berättar att 
där finns bl.a. 16 elsvetsaggregat, 3 
kolsyreaggregat och 2 punktsvetsag
gregat Varje arbetsplats i den stora l 
svetsavdelningen är omgiven av ned
hängande presenningar for det flam
mande ljuset ej skall bli för irrite
rande för omgivningen. Det är för 
att de som inte för stunden håller 
på med svetsning skall få en chans 
att "vila ögonen" emellanåt. 

MONTERINGSAVDELNING 
Färden går vidare till monterings

avdelningen där de många olika de
larna monteras. Montörerna uträttar 
,ett snabbt arbete och jobbar i ett 
högt uppdrivet tempe. Vanan och 
rutinen gör att det inte tar lång 
stund för en skicklig montör att för
vånansvärt snabbt montera ihop de
larna till hela maskiner. Chef i mon
teringsavdelningen är Nils Wallgren. 
En särskild avdelning är den där 
skärapparaterna brukas under led
ning av förman Valter Andersson. 

I nästa avdelning drar vi djupt ef-

Den sista avdelningen i huvud- l 
byggnaden är packningsavdelningen. 1 

För ungefär. jämnt två år sedan 
blev ett nytt reservdelslagerhushus 
inflyttningsklart. Reservdelschefen 
ger några siffror som vittner om hur 
stort lagret är: golvyta 2.000 kvadrat
meter (1.000 kvadratmeter per plan), 
4.300 hyllmeter, 2.000 pallplatser och 
ca 20.000 sorters detaljer. Försäljning
en av reservdelar sker huvudsak
ligen en gros, således stora leve
ranser. Denna avdelning av skurups
verken omfattar både försäljning och 
fakturering. 

SEKRETESS KRING 
KONSTRUKTIONSA VD. 

Experiment- och konstruktionsav
delningen, som förmodligen är den 
modernaste av samtliga avdelningar 
får vi ej titta in i. Den avdelningen 
är se'kretessbelagd. Där förekommer 
utprovningar av experiment som 
kanske så småningom blir patent
sökta och därför behandlas förarbe
tet med stor sekretess. 

BILDADES AR 1892 
Disp. Sune Haker berättar att det 

var hans fader, F. W. Haker som l 
grundlade fört:taget år 1892. Från 
början fanns det endast sex anställ
da och rörelsen bestod av reparation 
av bilar och stationära tröskor. Fö
retaget utvecklades efter hand. Ar 
1944 byggdes den nuvarande verk
staden och 1955 svetsavdelningen. Rö
relsen har tidigare även omfattat 
gjuteri. 

Den sista byggnaden som tillkom
mit utöver den hypermoderna konst
ruktionsavdelningen är reservdelshu
set i januari 1966. 



l(atslösafamilj hemlös 
Gården ödelades .helt , 

' J' 

En 1 

våldsam eldsvåda utbröt vid 11-tiden på fredagsförmiddagen hos lantbrukare Mihaly 

,Papp, Katslösa 16, ~arvid hela gården brann ned på kort tid. Nötkreatursbesättningen (sju 

. djur) och ett par svin kunde räddas, medan allt lösöre, maskiner och årets · gröda blev lå

gornas rov. Dessutom innebrändes fyra grisar. Värdet av det brunna· upp'ska~tas till niinst 

en halv miljon kronor. 

. Mthaly PaPP befann sig själv på l run och makarnas fyraåriga dotter 

gården när elden bröt ut medan hus';- vistades hos en granne. En· ryds-

En ganska kraftig vind 

l" 
Skurupsfrun 
ej innebränd 

När en häftig brand på fre
dagskvällen lade ett hus i aska 
i Hylteberga utanför Skurup 
trodde man att husägaren, fru 
Gunhild Nilsson, omkommit i 
J ~gorna. Hon an ' räffades emel
lertid senare på natten hos be
kanta diir hon hälsade på. Hon 
Yi~ste då inget om att hennes hus 
n11i!hnnmit till grunden och fick 
rn chock när polisen meddelade 

1 henne det. 

bidrog till att elden 

gårdsbo ·erbjöd sig kort efter · kata
strofen att ge den hemlösa famUje::~ 
temporärt husrum. · , 

Gården låg avsides ett par kilome
ter från allmän väg och Rydsgårds 
brandkår hade på grund av att snön 
blockerade vägarna visst besvär att 
ta sig dit, men fick assistans av en t (Forts. si~. tolv) 

Sista mjölkturen 
Oskar Svensson, Varmlösa, 

Rydsgård, har kört mjölk i 42 är 
till Rydsgårds mejeri. De två sista 
månaderna har han levererat mjöl. 
ken till Skurup sedan oktoberstor. 
men totalförstörde mejeriet 
Rydsgård. 

Oskar Svensson körde de två 
första åren med häst, sedan blev 
det bil, 3,5 mil lång har turen 
varit med en daglig last på 3.000 
kg mjölk. Nyårsafton när han 
körde sista turen till Skurups me. 
jeri var ordföranden i Rydsgårds
ortens mejeriförening och vice VD 
i A/B Skänemejerier på plats och , 
avtackade Oskar Svensson (se bil
den) för alla åren han sä mönster

illt skött s sslan. 



Skidskytte i Skurup 

Egon Jönsson, N G Olsson, Agneta Nilsson och Erik Svensson förberede-r' 

sig inför skidskyttemärket. 

Skurups pistolskytte~lubb anorc]- nan var klubbens skytteess pangbru-! 
nade pä söndagen markesprov .. for den Agneta N1lsson. .. 
skidskyttemärkct. Det var forsta Pnsllsta: l) Bertil Hogberg 39 p, 2) l 
gången klubben arrangerat en sådan Ingemar Olsson 40, 3) N -G Olsson. 41,

1 
tävling. Bertil Högberg och Gunnar 4) Eg~n Jonsson 42, 5) Gunnar Nils-
Nilsson, Skurup, hade lagt upp den son 4~. . . .. 
snitslade banan som var 2x3 km. Mål- GuldmedalJ: Bertil Hogberg och/ 
tavlorna var l / l-f1guTer som s1ktades Gunnar Nilsson. 
in på 50 meters avstånd. Först på ba- Silvermedalj: Ingemar Olsson, Egon l 

Jönsson och N -G Olsson. l 
Bronsmedalj: Kjell Andersson och 

~iJL.~--------------LE __ ri_k __ S_v_e_n_ss_o_n~.======~-----------

/~1~ -c 

lä januari 1968 

Skidskytte • 
l 

Fr. v. N. G. Olsson, !?rik Svensson, Agneta Nilsson o ch Egon Jönsson, 
Skurup, vid en helfigur. 

Pistolklubben i Skurup hade på söndagsförmiddagen anordnat något 
så originellt som en skidskyttetävling - visserligen kombinerad med 
märkesprov, men ändå. Vädret var inte det allra bästa. Det var rik
ligt med snö, som väl ingen har kunnat undgå att lägga märke till, 
men på .den hårda skaren var det för en ovan skåning svårt att hålla 
balansen .på slddorna. Det sade i alla fall till SkD B e r t i l H ö g -
b e r g - bas för tävlingarna. 

Deltagarantalet uppgick till ett tio- Pistolförbundets skidskyttemärke 
tal man och man utgick från gevärs- erövrades av två skyttar - guld, tre 
skyttebanan i Skurup. Första sträc- skyttar - silver och två skyttar 
kan var 1,5 km gånger två . . . man brons. För att erhålla bronsmärke l 
vände och åkt·e tillbaka till skjut- krävdes 50 poäng, silver 45 och guld 
banan. Där sköt man en serie på 40. 
sex skott mot helfigur. Därefter upp- För varje bom man sköt fick man 
·epades proceduren ännu en gång en minuts tillägg på åktiden. 
och den sammanlagda sträckan som Resultat av tävlingen: 1. Bertil 
man tillryggalade uppgick till icke Högberg 39, 2. Ingemar Olsson 40, 
föraktliga sex kilometer. Samman-J3. N-G. Olsson 41, 4. Egon Jönsson 

1 !ngd• ~tolot A~· G=n.c Nil•ron 45 poäng. 



Värmeelement brandorsak 

Skurupsfrun var hos granne 

Vid en häftig brand under fre
dagskvällen varvid ett bostadshus 
i Hylteberga brann ned till grun
den befarades att husägaren - fru 
Gunhild Nilsson omkommit i lå
gorna. K vinn an , .• __ :· ock 

----=:::=::.:.. 

Bostadshuset b ran n ned till grunden. 

senare på natten hos några bekan

ta någon kilometer frän sin ned
brunna boningsplats. Just nu vis
tas hon hos en dotter i Torsjö 
utanför Slmrup. 

hon innebränts nära till hands. Po

lisen satte dock i gång sina efter
spaningar och vid 23-tiden kunde 
dessa slutföras med en lycklig ut
gång. 

Vid underrättelsen om att hennes 
hem brunnit ned till grunden blev 
dock kvinnan så chockad att hon 
ännu inte i detalj har kunnat höras 
om de närmare omständigheterna 
kring branden. 

Ronnebypolis socialchef 

i Tornelilla 

Kriminalpolisen f Ystad, som hand
har utredningen, säger att man än
nu inte kunnat höra kvinnan om om
ständigheterna kring branden. Dess 
orsak är dock fastställd. Kvinnan ha
de på fredagskvällen använt sig av 
ett elektriskt värmeelement för att 
tina upp ett vattenledningsrör. Kvin
nan har uppgett att ·hon hört ett 
knastrande i huset, hon blev rädd i 
sin ensamhet och begav sig i väg 
till en granne cirl'a en kilometer 
därifrån. 

styrelsen för socialbyrån i Tome

lilla foreslår polisa.."Sistenten Bror 

Torstensson, Ronneby, som ny social

ned till grunden och chef i Tomelilla. Styrel'sen f?reslå r 

inte kunde finna l att hr Torstensson m placeras 1 lone

låg en förmodan att grad 20 och löneklass 23. 
Huset brann 

enär man 
dess ägarinna 



MOR och BARN 

Fru BRITA NILSSON, Villie, Rydsgård, med dottern CHRISTINA 1 år. 
(Foto : Sernert, S•kwup.) 

Fyra generationer 

F. d. småbrukare FRANS MALMBORG, Rydsgård, 82 år, med 
dottern fru ELSA KRISTENSSON, Skurup, dotterdottern fru KARIN 
RYDEN, Skurup, och dotterdotterdottern ANETTE, 1 år och 10 
månader. (Foto: Sernert, Skurup) 

MOR och BARN 

Fru SOLVEIG ANDERSSON, Källstorp, med sonen MIKAEL 3'h år. 
(Foto: Sernert, Skurup) 



Livaktigt verksamhetsår 
för Skurups CKF-damen 

Den årsberättelse för 1967 års 
verksamhet som upplästes och god
kändes då Skurups CKF-avdelning 
under ordförandeskap av fru Ma
ry Hermansson på måndagsefter
middagen höll sitt årsmöte i för
samlingshemmet är ett gott bevis 
på att verksamheten under året 
varit synnerligen livlig. Avdel
ningen har haft arrangemang var
je månad med undantag för de två 
semestermånaderna ju,li och augus
ti. Här följer ett kort sammandrag 
av de olika aktiviteterna: 

I januari hölls årsmötet och i feb
ruari gjordes ett besök i Skurups 
kyrka där kyrkoherde Wallin berät
tade mycket intressant om den gam
la kyrkan samt om många andn: 
kulturhistoriska rariteter. Vid mars
mötet berättade handelsträdgårds
mästare Hans Lindskog om blommor 
och blomsterodling, och vid paril
mötet var intresset stort för den hö
gertrafikfilm som då visades. 

Riksbekanta TV -Selma gästade 
avdelningen vid majmötet. Under 
maj månad anordnades även en 
Hemmets Dag i samband med 
kyrksöndag. Därefter blev det uppe
håll till septembermötet då en nä

Fr. v. ordföranden Mary Hermansson, sehelerare fröken Edna Nihlen, 
vice ordf. Adina Hansson och kassör Ester Larsson. 

versöinskurs påbörjades. I oktober l dikan av kyrkoherde Alf Sjölin och 
anordnades skördevesper med pre- i november en ljusstöpning som, 

trots att elljuset strejkades kunde 
genomföras utan vidare intermezzon. 

I december anordnades förutom en 
välbesökt luciafest även ett gemen
samt möte med Sikivarp och Slim
minges CKF-avdelningar varvid 
blomsterdekoratör Knut Olsson, be
rättade om arbete med blomstergrup. 
per, blommors skötsel m. m. 

A v årsberättelsen framgår också 
att avdelningen till handikappade 
husmödrar skänkt 30 kr och till can• 
cerforskning 50 kr. 

Medlemsantal€t uppgick vid årets 
slut till oförändrat ett 60-tal. Vid 
årsmötet beslöts om en avgift om 10 
kr till Vi Ungas Vänner. I samband 
med valen avtackades de avgående 
styrelseledamöterna Emma Jönsson 
och Gudrun Mårtensson samt de av
gående styrelsesuppleanterna Elin 
Persson och Hilma Mårtensson. Sam
tidigt invaldes som nya styrelsele
damöter Sonja Jönsson och Anna 
Andersson samt, som nya styrelse
suppleanter Gunbild Persson, Ninnie 
Larsson och Hanna Olsson. 

Följande val gjordes vid årsmötet: 
Styrelse: ordf. Mary Hermansson 

v. ordf. Adina · Hansson, sekr. Ed~ 
na Tl<ihlen, v. sel{r. Sonja Jönsson, 
kassor Ester Larsson, v. kassör Ing
rid Sövgren och Anna Andersson. 

Suppleanter: Brita Mårtensson, 
Inga Jönsson, Gunbild Persson, Nin
nie Larsson, Marta Persson Elin 
Jönsson och Hanna Olsson. Reviso· 
rer: Elly Persson och Helga Olsson. 
Suppleanter: Hilma Jönsson och Ve
ra Thärn. Studiesekreterare: Edna 
Nihlen. Suppl.: Anna Andersson. 

Ledamot i CP avdelnings styrelse: 
Ida Hansson. Suppl. Alva Lönn
barn. Ledamot i CUF:s styrelse: Ma
ry Hermansson. Suppl.: Gudrun 
Mårtensson. Ortsombud för Skurup: 
Gunbild Persson, för Slmrups by: 
Anna Olofsson, för Sandåkra:Helga 
Olsson, för Hylteberga: Elly Pers
son. För Saritslöv: Marta Persson för 
Hassle-Brösarp: Elin Persson 'och 
för Svaneholm Alva Lönnborn. 

Ombud till distriktsstämman: Mar-· 
ta Persson och Gudrun Mårtensson. 
Suppl.: Edna Niblen och Ester Lars
son. Ombud till kretsstämman: Rut 
Olsson, Sonja Jönsson, Inga-Lisa 
Olsson. Suppl.: Inga Jönsson, Ester 
Jonsson och Elin Jönsson. . 

Ombud till CP:s distriktsstämma 
för nominering av ril{sdagsmanna
kandidater: Elly Persson och Helga 
Olsson. Suppl.: Inga-Brita Mårtens
son och Inga Jönsson. Pressreferent: 
Adina Hansson. Prenumerantsamlare 
för budkavle: kassören. Tävlingsleda
re: Edna Nihlen. Semesterkommit
te: Herta Holmgren, Vera Thärn, Ag
da Persson och Hilma Jönsson . 



• 

Onsdage n den 17 Januari 1968 -

Fr. v. ~ekr. Mia Nilsson, kassö r Maria Sandqvist och ordf. Ast rid Mårte nsson . 

Kraftig medlemsökning 
Rydsgårds CKF • 

l 
Trots den pågående flykten från 

landsbygden k unde Rydsgårds CKF 
vid sitt årsmöte på tisdagsefter 
middagen på Carins Cafe i Ryds
gård redovisa en kr aftig ökning av 
medlemsantalet. Under fjoråret 
ökades detta från 103 t ill 112 m ed
lemmar. 

Av årsberättelsen framgår att man 
haft många aktiviteter under året. 
I januari hölls årsmöte och senare i 
månaden politisk kvart vid vilken 
ordföranden gav kommentarer till 
statsverkspropositionen . I februari 
anordnades ett gemensamt program 
med samtliga CKF-, CP- och CUF
avdelningar inom kommunkretsen. 
Programmet upptog information om 
Skånemejeriers produkter. Rydsgårds 
CUF -amatörer underhöll med teater. 
I februari anordnades också en stu
dieresa till Österlen. Vid marsmötet 
höll fru Karin Widefors ett föredrag 
om blommor och växter i våra träd

november var färgstarkt och hand
lade om växtfärgning och tillverk
ning av ulltavlor. I slutet av måna
den anordnades en kurs i olycks
fallsvård och i december hölls dis
kussionsinledningar om fritidsgrup
per och lekskoleverksamhet. Då an
ordnades också en spännande och 
underhållande tävling om kända per
soner. Aret avslutades med en mun
ter julfest i bygdegården Erikslund 
med teater, sång och jullekar. 

A v årsber ä t telsen framgår också att 
avdelningen deltagit i rikstävling in
för dagen H, kretsens rattmästerskap, 
samt kurser i konstsömnad och bild
vävning. Avdelningens sångcirkel har 
medverkat vid distriktsstämman i Es
löv och vid en kretsstämma i Eriks
lund. Rydsgårds CKF -avdelning blev 
5:a i CKF:s 5-kamp. 

Avdelningen har 46 prenumeranter 
på Budkavle. 

VALÄRENDEN 
gårdar. Föredraget kompletterades Styrelsen: ordf. Astrid Mårtensson 
med vackra färgbilder. Föredrag blev omvaldes enhälligt. övriga ledamö
det även vid aprilmötet då fru Lily ter: Maria Sandqvist, Mia Nilsson, 

1 Widow höll föredraget "Vad behöver Anna-Greta Persson (nyva.ldl. Suppl.: 
våra barn"? Vid majmötet informe- !ng-Britt Nilsson, Anna Severin. Re
rade kommunalfullmäktigeledamoten visorer: Margit Persson (nyvald) och 
Kerstin Andersson, Varmlösa, om Ebba Persson (nyvald). Styrelse
"Våra sociala förmåner" med efter- suppl.: Maj-Britt Hansson (nyvald) 
följande diskussion. Vid majmötet och Karin Sjöberg (nyvald). 
anordnades också en varuauktion. studiesekreterare Mia Nilsson. Le-

En glad sommarträff ägde rum i darnot i CP-avdelningarnas styrelser: 
Erikslunds bygdegård och i juli fö - Villie: Astrid Må:tenss_on; örsjö: Eb
retogs en kvällsutfärd till Dag Ham- ba Olsson; Katslosa: S1gne Tuvesson. 
marskjölds Backåkra. Ledamot i CUF:s stytelse: Kerstm 

Vid septembermötet informerades Persson. Byombud och prenumerant
om Vuxenskolan samt presente:ade~~samlare på Budkavle: Gerd Olsson, 
de nya kurserna v1d denna. Motet 1 Gertl·ud Johansson, Maj-Britt Hans-

son, !ng-Britt Nilsson, Hilma Nilsson, 
Elsa Kullberg, Ella Mårtensson, Ann
Marie P ersson, Mar git P ersson, Ulla 
Persson. 

Ombud till distriktstämman: Maj 
Britt Hansson, Anna-Greta Persson 
och !ng-Britt Nilsson. Suppl: Kerstin 
Andersson, Svea-Birgit Olsson och 
Gerd Olsson. Ombud till kretsstäm
man: Margit Mårtensson, K arin Sjö
berg, Maja Holm, Elsa Ku llberg, 
Inga-Lisa Nilsson. Suppl. : Valborg 
Jönsson, Greta Löv, Ebba P ersson, 
Edit Hansson och Margit Olsson. 

Ombud till kommunkretsen: Sty
relsen och Kerstin Andersson. Suppl.: 
Ebba Persson, Gunbild Larsson, 
Kerstin Persson, Maj-Britt Hansson, 
Margit Olsson, Elsa Kullberg, Elsa 
Olsson. 

Pressreferent: sekreteraren. Täv
lingsledare: Gunnel Möller. Semes
terkommitte: styrelsen. Sångledare: 
Margit Mårtensson; v. sångledare: 
Astrid Persson . Teaterledare: Maria 
Sandqvist och Mia Nilsson. 
Vi Unga-kommitte: Maria Sandqvist 
(ledare), Karin Sjöberg, Maj -Britt 
Hansson och Kerstin P ersson. 

Vid årsmötet beslöts att anslå 350 
kr till valfonden. 

Det kommer att bildas studiecirk
lar i följande ämnen: körsång, bild
vävning, Vad säger dikten? och Triv
selträdgård. 

Efter förhandlingarna berättade 
Elsa Persson, Börringe, om spar
klubbsverksamhet. l 

suP 



''Fattigdomsbevis av Skurups kommun 
hyra in sig i priva tägd fastighe t" 

- Det är ett fatti gdomshevis av en kommun att behöva lägga sina förnitningslokaler i ett privat.'igt 
hus. Och Slmrups kommunala byggnadskommitte som sysslar med frågan skall väl redan nu kunna 
avgöra om del behövs 600-800 eller 1.000 kvm fö r detta behov i fram tiden . F ö skadar det väl in le med 
litet reservutrymmen. Det kan visserl ige11 sägas att hotellet llgger centralare än Skurupshems blivande 
nybygge f(ir e tt kommunalkontor men i och vid hotellet (å r man inte nog med parkeringsutrymmen. 
Denna salva fyrar stiftelsen Skurupshems v ordförande Viggo Carlsson av i anledning av disk ussionen om 
kommunen i framtiden skall hyra in sig i om- och tillb~·ggda hotellet eller i Skurupshems nybygge på 
Östergårdsområdet som Viggo Carlsson och många med honom anser var a det enda rik tiga. Dislmssionen 
skär genom alla partilinjer i samtliga delkommuner för blivande Skur upsblocket, fömtom Skurup, Wem
menhög och Rydsgård. 

Kommunalkamrer H E Sigfri dssongäller kvotfördelningen 
hör t ill dem som tycker · att k om- byggherrarna: 

på de skilda milj kr. Med dessa 200.000 kr kan vi 
inte ligga u te om vi inte vet när vi 
kan få bygga. munen bor hyra in sig på hotellet i 

väntan på h ur stor volym förval t
ningslokaler som verkligen b€'hövs 
när Sku-rupsblocket har börjat k om
n1a i gängorna och i vän lan på 
Sturupsflygfältets inverkan pa kom
munens bostadsbyggande, industri-

1lokalisering etc. Om nu Sturupsflyg
fältet blir av fär man k anske t ill
lägga. 

KRAV SEN 1964 

INGET STöD 

Vid senaste fullmäktige frågade "SÄKERHETSVENTIL" 

jag om vi snarast kan få besked för - Det blir kanske först om fem år. 
Skurupshem 8 som gäller 180 lägen- Kanske kommer byggmästare Yngve 
heter väster om påbörjad.e pr?jekt l 1'/Yström i f?rtur med sina 150-180 
nr 7 v1d a stergatan på ostergards- lagenheter pa mark som mte ens ar 
området. För pro.iekt 7 som vi räknar l till fullo inköpt än och för vilken 
med att färd igställa i år är kvoten stadsplaneutformningen får anse~ Ska!! Skurups hoteU efter om- och tinbyggna.d av nye ägaren bli plats 
klar. Det gäller här 4S lägenh':'ter. oviss. Vi är långt framme. i alla av - även för kommunala. förvaltningslokaler? 

P roJekt nr 8 v1ll v1 påbona 1969 seenden. Under sådana forhållanden 
eller 1970. Men det kunde lovas lika frågar man sig om inte vissa kom- drabbar hl a Trelleborg under näst

Vigga Carlsson som tillika är en litet i fullmäktige för vår del som l munalmän sasom dagssituationen ter kommande år 
av socialdemokraternas mera fram- hittills i komm unalnämnden. Inget sig vill ha os~ som en säkerhetsventil · 
trädande representan ter i kommu - stöd fick v i heller för garan ti om om Nystroms planer skulle spricka. NY FRAMSTÄLLNING 

If 11 "k · d i f' k tt d · k t · k b d l Kan m te han bygga skall Skurups-na u m n. tlge m m . ra~ samman- ors o era e pro]e ermgs os 1a er. i hem finnas i reserv så att kvottill -
hanget också naturligt m Sk urups- For pro] e]<t nr 8 k an dessa kost- delningen ;nte dras in i brist på 
hems krav sen 1964 på en långtids- nader komma att röra sig om bor tåt framarbetad planering. En reducering 
prognos för bostadsbyggandet vad , 200.000 kr. Byggkostnaden blir ca 10 av kvottilldelningen på denna grund 

tidigt beslöt vi a t t Infordra skissför
slag för nr 8 på östergårdsområdet. 
Kommunaltekniska byrån i Skurup, 
Bostadsplanering i Malmö och arki
tekt Benediktsen i Malmö skall kon-

Vi har nu i Skurupshem upp- sulteras, de har anmält intresse. 
rättat en ny framställning om garan- Eventuellt blir det fler. Bara den 
tier för projekteringskostnaderna, konsult som antas får betalt för 
fortsätter Viggo Carlsson. - Sam- 1 sitt ar hete. 

Brandchef gav order: 
ST ÄNG ALLA DÖRRARNA! 

Instängd nära att innebrännas 



Allon Rundkvist belraktar den totalt urbrunna bilen, som genom en 
fa.tal order kunnat bli svärfaderns död. 

En välmenad men olycklig order från Vemmenhögs 
brandkårs brandchef, Algot Jansson: Stäng omedelbart 
portarna till garaget! hade mycket lätt kunnat kosta 
67-årige pensionerade chauffören Ernst Ljungström, 
östra Vemmenhög 10, Skivarp livet vid en bilbrand på 
tisdagseftermiddagen. Denne blev nämligen innelåst i 
garaget med en brinnande bil och en intensiv, stickande, 
frän och kvävande brandrök. 
D Hans svärson Allan Rundkvist saknade emellertid 
efter några minuter sin svärfar och fick upp dörren till 
garaget. Då ramlade Ljungström ut, svartbränd och 
svårt medtagen. Han fördes av en privatbilist halva 
vägen och i Skurupspolisens bil andra halva vägen till 
Y stads lasarett där han vårdas för svåra brännskador 
i ansiktet och på händerna. Någon fara för hans liv 
är det dock icke. 

D Bakgrunden till det fatala missödet är följande: 
Allan Rundkvist upptäcker att det brinner i hans svär
fars, Ernst Ljungströms garage. Båda bor i samma 
hus, men i skilda lägenheter. Samtidigt som fru Ljung
ström alarmerar brandkåren försöker de båda männen 
släcka den brinnande bilen med vatten. Det uppstår en 
intensiv rökutveckling, med tjock, stickande rök. 
O En 73-årig granne infinner sig och hjälper till med 
släckningsförsöket. Brandbilen anländer och ut rusar 
brandchefen som i väntan på tankbilen ger order: Stäng 
portarna till garaget så att det ej blir någon lufttill
förseL Han skymtar personer i röken och då ordern ej 
blir åtlydd går han själv bort och stänger portarna, samt 
spejar efter den annalkande tankbilen. Brandchefen går 
tillsammans med Allan Rundkvist och den 73-årige 
gtannen runt garaget för att se om lågorna slår ut ge
nom fönstret på baksidan. Då ropar plötsligt Rund
kvist: Var är min svärfar, vem fan har stängt portar
na? Han rusar bort och öppnar dessa, ~värfadern ram· 
Iar ut med ett skrik, svårt bränd, omtöcknad. 
O Brandchefen Algot J ansson förklarar det fatala 
misstaget med att han inte kände personerna. Han 
trodde att den 73-årige grannen var ägare till bilen. 
Han saknade följaktligen inga personer i samman
hanget. 
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Garagebrand nära 
kräva dödsoffer 

Chaufför Ernst Ljungström. 67 år, Ö Vemmenhög, Skivarp, var nära 

att innebrännas i sitt garage på tisdagen. Det tog eld i bilen när han 

skulle starta den. Ljungström hade eld i kläderna när brandmännen 

kom till hans räddning . 

. Hur branden . uppstått är. föremål chockad kring i garaget när vi kom. ' 
for pohsutrednmg. Man grssar på Blibranden släcktes snabbt men · 
överslag i det elektriska systemet hela inredningen förstördes. Det ver
eller mö_ilige:n nå~ot värmeaggre:?at kade som elden aldrig flammat upp 
som antant ·mrednmgen. Brandman- utan bara pyrt. Koloset skulle snabbt 
nen hittade inget som kunde ge led- ha inneburit döden för mannen i 
trådar. garaget. 

Ljungström. br~ndes gans~a Illa. Det ~ar nä.ra att brandkåren gjort 
Han hade brannsar bl a på händerna ett farhgt mrsstag. Genast man kom 
och. kroppen men de anses inte livs- till brandplatsen t" k t b".· 
farhga. Han fördes dock till Ystads an e man OIJa 
lasarett för vård. bespruta garagebyggnaden varvid 

- Hade vi kommit 10 minuter se- man låste portarna för att elden inte 
.\ nare hade mannen varit död, sade skulle flan1llla upp. Någon ropade då 

brandmannen . Ljungström irrade att Ljungström var därinne. 

Välbesökt årsmöte med 
Slimminge CKF -avd. 

Verksambeten inom Slimminge 
C.KF var under fjoråret synnerligen 
livlig. Av årsberättelsen som upp
lästes och godkändes vid årsmötet 
i Slimminge församlingshePl på 
onsdagseftermiddagen framgår föl
jande: Arsmötet hölls den 18 jan u
ari. Vid mötet i mars hölls en 
krukväxt- och förklädesauktion och 
i april anordnades en kvällsutfärd 
till Föreningsvaror AB i Svedala. 

Kyrksöndag anordnades Kristi 
Himmelsfärdsdag i Slimminge kyr
ka med efterföljande samkväm i 
fö1·samlingshemmet. 

Vid septembermötet informerade 
lokalorganisatören inom Vuxensko
lan, Karin Sj.öberg, om årets kurser. 
I oktober anordnades en skördeves
per och i november bjöds pensionä

l re rna på Slimminge ålderdomshem 
på kaffesamkväm. I december anord
nades tillsammans med Skurups CKF 
och Skivarps CKF ett gemensamt 
möte vid vilket blomsterdekoratör 
Knut Olsson berättade om arbete 
med blomstergrupper, blommors 
skötsel m. m. 

Medlemsantalet uppgiclk vid årets 
slut till 80. 
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VALÅRENDEN 
På bilden ses fr. v. ordföranden Brita Larsson, kassören Agnes Åkes-

Följande val gjordes: Styrelsen: 
ordförande Brita Larsson, vice ord
förande Ebba Magnusson, kassör Ag
nes Åkesson, vice kassör Henny An
dersson, sekreterare Flory Nilsson, 

·vice sekreterare Ann Nilsson samt 
Hulda Clair. Suppleanter: Dagny 
Karmsten och Elsa Åkesson. Reviso
rer: Ulla Persson och Marta Lilje
kvist. Revisorssuppleanter: Anna 
Jönsson och Agnes Svensson. Stu
diesekreterare: Elma Malmgren. Le
damot i CP:s styrelse: Brita Larsson. 
Suppl.: Ebba Magnusson. Ledamot i 
CUF:s styrelse: Brita Larsson. Suppl.: 
Svea Persson. Byombud: Svea Pers
son, Ebba Magnusson, Elma Malm

l gren, Agnes Åkesson och Brita Lars-

son och sekrete·raren Flory Nilsson. 

son. Ledare: Agnes Åkesson. Ombud skall hållas onsdagen den 21 febr. 
till distriktsstämman: Dagny Karm- Värdinnor vid detta möte blir Asta 
sten, Asta Olsson. Suppl.: Margit Olsson och Brita Larsson. Årsavgif
Hansson och Svea Persson. ten be-löts till 10 kronor per med-

Ombud till kretsstämman: Margit lem. 
Hansson, Marta Liljekvist, Agnes Mötet diskuterade att anordna en 
Svensson. Suppl.: Dagny Karmsten, studieutfärd på vårkanten. 
Elsa Akesson, Elsa Hansson. Ombud Reseersättning beviljades exklusive 
till CP:s distriktsstämma för nomi- 10 kr. i dagtraktamente åt valda re
nering av riksdagsmannakandidater: presentanter. Telefonkostnader be
Ebba Magnusson och Anna Nilsson. viljades med 10 kr. vardera till ord
Suppleanter: Flory Nilsson och Henny förande, kassör och sekreterare. 
Andersson. Kommunkretsombud: sty- Kyrksöndag kommer att anordnas 
relsen. Pressreferent: Flory Nilsson. i Slimminge kyrka Kristi Himmels
Prenumerantsamlare för Budkavle: färdsdag. 
Byombud med ikassör som ledare. Till Slimminge CUF-adelnings täv-

Vid mötet beslöts att nästa möte Ungsverksamhet anslogs 25 kronor, 



KATASTROF HOTAB 

Fastigheterna i Lindby hotas a.v-kcttastrof. 

Katastrof hotade på onsdagen det 
lilla samhället Lindby en halv mil 
söder om Skurup där Dybecksån, 
som till följd av isstockning sväm
mat över sina bräddar, hotade att 
dränka hela , byn, Via länsstyrelsen 
blixtinkallades ett ingenjörsförband 
från P 7 för att spränga ismassorna. 
Samtidigt arbetade Rydsgårds och 
Vemmenhögs brandkårer frenetiskt 
med länspumpning. 

Vid 16-tiden ansågs faran vara 
över men strax därpå bröt vattnet 
igenom en av· vallarna och risken 
för total översvämning av byn var 
överhängande. 

KAPPLöPNING 
En aktion för att med 30 ton 

grovsten täppa igen luckan sattes 

igång, men vid 20-tiden på kvällen 
körde lastaren fast i sörjan. Ännu 
sent i går kväll sitter lastaren fast. 
Att få loss den är en kapplöpning 
meå tiden. Uppstår nya isstock
ningar i ån och vattnet bryter ige
nom den två till tre meter höga 
vallen på detta ställe översvämmas 
hela Lindby, med 20-talet fastighe
ter till fönsterhöjd. I byn bor ett 
60-tal människor. Man har inte haft 
någon större översvämning sedan 
1880-talet, då ett större hus drogs 
med av vattenmassorna. 

- Inte i mannaminne har något 
sådant här inträffat, säger bygg
nadsarbetare • Ragnar Göransson, 
vars fastighet redan på tisdagskväl
len började översvämmas. 

Pump lånades och med hjälp av 

o •• 
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L SKANE-SAMHALLE 
den lyckades man få situationen 
under kontroll men när bensinen 
fr0ampå natten' tog slut strejkade 
pumpen och larm slogs. På onsda
gen stod vattnet i Göranssons fa-
stighet högt över värmepannan i 

' källaren och även i en grannfastig
het, som används som sommarbo
stad hade vattnet trängt in. Vid det 
laget stod också vägen genom byn, 
liksom åtskilliga brunnar, under 
vatten. Brunnarna är därmed svårt 
förorenade för lång tid framåt e f-

tersom även ett avloppsdike invid 
ån har svämmat över. 

An är helt invallad och eftersom 
samhället ligger omkring en och en 
halv meter lägre var samtliga byns 
fastigheter l farozonen, berättar 
kommunalkamrer Einar Prahl, 
Vemmenhög för A r b e t e t. 

STOPP 
Upphovet till översvämningen var 

svåra is- och snöstockningar där ån 
på sin väg österut mot Hörte gör 

en vänsterkrök strax norr om Lind
by. Ån rinner upp i Näsbyholms
sjön där man, under kontinuerlig 
vattenutpumpning i ån för att hälla 
·konstant nivå i sjön, inte hade un
dersökt om det blivit stopp i ån. 

- Följden blev att vattnet sväm
made över i Lindby och tidvis steg 
60--70 cm på en halvtimme. Tre 
större dammar bildades med re
spektive 1,5 miljoner liter vatten, 
BOm brandkåren fick pumpa ut. 

Dock får fastigheterna inte några 

större skador om inga nya stopp 
inträffar och om man lyckas täppa 
igen brottet i fördämningsvallen. 

Isen hade stockat sig på en 200 
m lång .sträcka ned mot Lindby, 
där militären fick spränga bort is
och snömassorna så att vattnet 
skulle kunnl\ flöda vidare. En kraft
ledning på ena sidan om invall• 
ningen gjorde att sprängningarna 
fick utföras med största !öniktir
het. 
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~LACJ(A I DYBEC (SANS V ALL 
Katastrof hotade Lindby 

Den lilla byn Lindby några kilometer söder 
om Skurup översvämmades på · onsdagen av 
massor av smältvatten. Anledningen till det 
stora vattenflödet var bland annat att Dy-

sökt sig ned i åfåran. Vattnet som kom från 
den motsatta sidan av Dybecksån rann helt 
enkelt över åns is och fortsatte till and· 
ra sidan ner mot byn,. som ligger i en 

becksån är helt isbelagd och att vattnet ej sänka. 

Ett tiotal spränga.re från ingen
jörstrupper, ti1lfäJiligt förlagda i 
'Dre1leboJ.'Ib, under ledning av löjt
nant S. O. Persson kom tfl!l und
sättning. Med stora dynarnåtladd
ningax sprängdes hål i åns is så a,tt 
smä!l.tvattnet, som krom från sidor
na, k!unde rortsätta i åfåran i stäl
let för att ta vägen ner mot byn. 

Fem hus i Lindby var delvis 
kvingflutna av vatten och några 
källare fyJldes nästan he!Jt. Värst 
var det hos byggnadsarbetare Rag
nar Göransson, va.rs ·kä.J,Jare fylldes 
helt, varvid värmepannan förstör
des. I byn porlade bäckar litet 
varntans och befo!Jmingen hade 
svårt att ta sig fram. 

Bmndchef A1got Jansson ledde 
förtjänstful1t räddningsarbetet, när 
V emmenhögs- och Rydsgårds 
brandkårer med VMdera två brand
sprutor sakta men säkert länsade 
byn från vattenmassorna. Vem
menhögs brandkår an1ände vid 
middagstid, och Rydsgårds brand
kår någon timme senare. De fyra 
brandsprutorna hade en sainman
lagd kapacitet av c-irka 6000 lite-r 
va,tten per minut. · 

Sprutorna och brandpersonalen 
hoo! på i ungefä.r sex timmar och 
det uppumpade va'ttenets volym 
beräkna,s uppgå tiH cirka två mil
j.oner ldter. Slangar lades ut på vä
gen norrut. Dessa sträckte sig upp 
över backen, där vattnet :iiick rinna 

ut och söka sig ner i iDybeoksån. 
Vägarna i Lindby var he!Jt blo
clrerade för trafik av de många 
slangar som fick läggas ut. Brand
pe·rsonalen fick god hfälp av byns 
befolkning. 

Vid 18-tiden hade vattennivån 
sjunkiii så pass att Rydsgårds 
brandkår kunde överlämna det 
resterande pumpningsarbetet helt 
tiilil vemmenhögs brandpel"sonal. 

Denna fick under brandchef 
Jansson ledning hålila på tiilil myc
ket sent på kvällen. 

Det hade sent på eftermiddagen 
uppståi en läcka <i en av vallarna 
ii1l Dybecksån. TroHgen hade den 
orsakats av de många spräng
ningarna. LäckJan blev ruLt stö·rre 

Brandpersonalen pumpade upp två miljoner liter vallen under sex limmar. 

och brandchef Jansson llit omedel
bart rekvirerar två liastbilla.r och 
en caterpib för 1att !arga fördäm
ningen. Denna snabba åtgärd tor
de ha räddat Lindby från en stor 
katastrof. Hade inte läckan lagats 
så snabM, hade stÖl"re delen av åns 

vatten snant l"Wl.Ildt ner i byn och 
i så fuWl hade det inte dröjt lång 
stund innan husen hade varit helt 
översvämmade. 

Vid 20-tiden på kvä.Icren kunde 
brandchef Jansson med-dela Skåns
l;:a Da,gbliadet att il:äckan i åvaWlen 

var tätad, och bybefollmingen kun
de därmed dra en lättnadens suck. 

AvaHarna kommer under natten 
d~k att vara under kontroll för 
att befolkningen skaM kunna sova 
lugrut och inte behöva befara att 
dränkas som !'åttor om w~len åter 
skulle ge sig. 
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TroJigen har läckan i vallen åstadkommits genom sprängningarna. 

MOR och BARN 

Fru ULLA MATTIASSON, Skivarp, med dottern CARINA 5 månader. 
(Foto: Sernert, Sku:rup) 

'f/h 
MOR och BARN 

Fru GULL-BRITT JONSSON, Skurup, med sonen LARS-GOTE 

10 år o~h dottern YVONNE 2 månader. (Foto: Sernet, Skurup) 
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Militär hjälp vid oväder 
Många exempel på insatser 

De svåra stormarna över södra 
Sverige i oktober och nu senast 
den U januari störde på många 
sätt livsviktiga samhällsfunktioner 
och vållade påfrestrtingar. Enskilda 
personer svävade t.o.m. i livsfara, 
många åsamkades svårigheter, obe
hag och personliga uppoffringar. 
Det uppstod också problem för 
företag, arbetsgivare och anställda. 

I samband med stor=na gjordes 
framstäJ,Jn.ingaT om hjäLp även trl:ld 
mL];itära förband och stabe1'. Och i 
det sammanhanget ger nu mildtären 
en reoo,görelse för miLi.tärt bistånd 
åt samhälJet nnder snöstormen den 
11 j•an. Stabsohefen, generailmajoc S. 
Ahnfeldt, Södra militärområdessta
ben, har sänt ut en PM som UJtar
betats aN pressofficeren ooh övers
telöjtnant C-G Ahl.berg. 

Principiellt gäliler att framstähln.ing 
om milrutärt bistånd skalil utgå från 
länsstyrelse, men detta hindrax inte 
att annan myndighe.t ehle.r t.o.m. en
sltiJd vänder sig direkt till~ militär 
stab eller förband. Det betr8lkta.s som 
ett förtroende som man gärna vill 
ha med den civJaa delen av sam
hälaet. 

SKANEFöRBAND PLOGADE 

OCH BÄRGADE 

Den miJ.iJtära insart:sen i Sk:åne ooh 
Ble!!llnge under ovädret i den•na må
nad har berört förband ur alJ.a tre 
försvarsgrenarna. Den vanJJLgaste mi
litära insatsen var bistånd till väg
håhlninge~: plog.ruing, bärgning av bi
lar m.m. i samarbete med väg;för
valtningar och polis. Från P 7 i 
Y stad rappot'teras om Jili>g.nirng ffu 
hjäLp åt veterinär och läkare och för 
mjölrktransporter, och för debba V811' 

befolkningen tacksam. P 6 i Kristi
anstad rappocterar att 13 bih·gndngs
patru.ll€11' organiserades vtd regemen
tet och sändes ut på begäran a>v 
vägförvaltning och polis. Patrullerna 
bärgade över 50 bL1811' på vägarna 

Här en bild från den senaste militära hjälpaktionen - ett fö·rband 

kom til lundsättning i Lindby vid Skurup o<:h sprängde isen på 

den översvämmade ån. 

·norr och öster om KTistianstad. Dess- * ve:nket. Ambulansfilygning med holm stäJ.Ler under tiden 8 .~an .. tHil 

utom sbä];Lde regementet ua>P med * helikopter utfördes på kvällen den 1 apri:l fy:t_:l. per.sonlastterrangbil~r 

,två ambuilanser och sex l.astbil8!!' till * 11 jan. meJl.run Tome.l.iili!Ja, Borrby inredda for sjtulktransporter. t1U 

pollisens förfogande den 11 och 12 * och Malmö. En skidpaJtrulQ från lamdstingets ambuLansoewals forfo

jran. Wendes artil:leriregemente gjor- * BLekinge kustarti1le:nirförsvax av- gande ... En av de n~mnda billarna 

de bl.a. insatts med fyra tunga band- * delades ffu att bestå ambulans- med forare ooh två SJUJkvå:ndare har 

tra!ktorer och personal, närmast på * personalem med hämtnim·g av en stationerarts i Tomeldilla och Stiill1is-

vägB.Tna immn och till N. Åst.Lms sam- * aVIld·den person. hamn. För att säkerställa det i nöd-

hälle. situationer Clkaru:le behovet av S3.m-

TERRÄNGBILAR FöR band har såväil ra·diopatruhleQ' som 

TERRÄNGGAENDE FOR- sJUKTRANSPORTER l radiostationer från milttära förband 

DON, HELIKOPTER Skånska triing;regementet i Hässle- st:äUts till förfoga~de för poldsen. 

Blekänge lrustartilJ.erid'örsvar hjäLp- f---~~~:...E~~~~~::__:_:~::::_::...:..::~:;:;;;;;,,;;;;,;;;;,;;;;:::,;::::.....=:-=:..:_ __ __,~ 

te LasS!I'ettet och späd barnshemmet i 
KarLskrona med sn·öröjrung sa·mt vid 
ett paT järnvägsstat.imler, bussar bog-
serades och en långtradare bärgades. 
I Kalmartrarkiten tog peTSOI113J från 
F 12 loss ett 30-t& bi:lar ooh tre bus-
sar som spärrat vägen för ett 50-
tar] fordon. Ett lok skottades fram ! 
Lyckebytrakrt:en. Personal ur I 11 i 
Växjö hjälpte Sydlkraft med upp-
röjning av stormfäl1d skog i kra.ft-
ledndngsgator och tlyg.tlottiljer röjde 
fäLt som även används av traflikfly-
get. Det finns fler exempel på mJ-

JJitärt stöd. 

* KTl.gsmaktens terränggående for* don har !!lommit tri.l1 stor an* V'ändning vid ovädret, både speci* aUordon och peTSOO.allastte!'ll'äng* b~lax. V!iLka senare insattes för * att hämta sj'llka, där ambulans * inte kunde ta sig fram. Körning * skedde för såväl pol:is som post-
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Akvarex - Skurups industri nr 2 
fabricerar gummi- och plastdräkter 
- Av TORSTEN HANSSON -

För de yrkesk&tegorier som mås
te arbeta i regn och rusk krävs 
det rejäla skyddskläder. Ta t. ex. 
byggpadsarbetarnas plagg. De skall 
vara smidiga och lätta men sam
tidigt starka. Och passformen mås
te vara perfekt, så att plagget inte 
går sönder när han klättrar i bygg
nadsställningl\rna. 
AB Akvarex, som är Skurups kö

pings näst största industri och sys
selsätter ett 100-tal kvinnor, tillver
kar såclana kläder. 

Fiskarens arbetskläder måste vara 
starka. Akvarex i Skurup gör lämp
liga arbetsställ i s.äväl plast- som 
gununimaterial Akvarex gruvkläder 
vinner framgångar även på export
marknaden - främst tack vare den 
pålitliga styrkan i förening med 
gummikvalitetens smidighet. Gruv
plaggen måste dessutom vara olje
beständiga. 

I mönsterkonstruktionsavdelningen 
på AB Akvarex utföres ett omsorgs
fullt konstruktions- och utprovnings
arbete. Regnkläder är kanske det 
största tillverkningsobjektet för när
varande. Men även dykar<iräkter, 
gasskyddsdräkter, seglarställ och 
reaktordräkter förekommer på fab
rikationslistan. 

STORA SERIER 
De flesta artiklarna tillverkas i 

stora serier och arbetet är uppdelat 
på många avdelningar och stationer. 
Därigenom blir var och en expert 
inom sitt område och kan utföra 
arbetet mycket fort och omsorgsfullt. 

Försäljningsvärdet av tillverkning
en per år uppgår till ungefär 5 mil
joner kr och antalet plagg och ar
tiklar till ca 200.000 per år. Denna 
siffra är emellerticl tämligen varie
rande från år till år enär olika ar
tiklar kräver olika lång tillverk
ningstid. 

RUNDVANDRING 
Fabrikschef Knut Madsen bjuder 

på rundvandring i fabriksbyggnaden 
som omfattar tre plan. Rundturen 
börjar i tillskärningsavdelningen. 
Här tillskäres stora plast- eller gum
roivävpackar efter mönster precis 
som i en textilkonfektionsfabrik 

Därifrån går de tillskurna bi tama 
till en syavdelning där de samman
fogas i specialgjorda symaskiner. 
En del bitar sammanfogas genom 
att kanterna insättes i apparater som 
först smälter gummit eller plasten 
i kanten och därefter trycker sam
man dessa och torkar fogen. Så
dana :fogar blir vattentäta. Vid de 
olika stationerna utföres en liten 
detalj. En syr i fickor, en gi:ir knapp
hål, en annan ryr eller "gjuter" i 
knappar o. s. v. 

Sedan alla detaljer finns på plag
get går det igenom en ytterst nog
grann avsyning där allt fingran,skas 
· detalj. Ett--ch annat plagg blir 

Avsynerskan fru Anna-Lena Carlstedt provar på skii mt en (alldeles för stor) poliskappa på fröken Marian-
ne Qtt. Polisregnkappor är en av de många artiklar som tillverkas på Akvarex i Skurup. 

föremål för ornarbete eller helt en- vad beträffar tillverkningen. En del l nom "moderföretaget" AB Akvarex 
kelt kasseras. Sista momentet är 1 .a:.v:_:a:dm=.::in.::i:s.::tr~a~ti=· o::n:e:::n:__::s:::k:.:ö.::te:::s:__::d:o:.:c.::k:.._::g:e_- .:_1:· _:Y:.:s:.:ta=d:.. ------------..l...l""-'
packningen och märkningen av ar- t-
tiklarna. 

STARTADE AR 1946 

AB Akvarex i Skurup startade år 
1946 i förhyrda lokaler i gamla apo
tekshuset vid Kyrkogatan med ett 
fåtal anställda. Fabrikationen växte '! 
snabbt och år 1948 började den nu
varande fabriken att byggas. Två år 
därefter togs den nya moderna fab
riken i bruk. Ar 1954 byggdes en 
stor lagerbyggnad. 

Därefter har det ej skett några ny
investeringar i byggnader utan fast
mer i modernisering och uppföljning 
av maskinparken. 

AB Akva.rex ingår i koncernen 
Trelleborgs Gummifabriks AB, men 
fabriken är i stort sett sj älvständig 
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Svenskarna och 
deras fotografer 

Av Tedaktör 

GUNNAR AGRELL 

Fotograferandet 

äJr vid dellta laget 

endast 111ågot över 
'hundra år gammalt. 
Utvecklingen 'har 

sålunda gått fort 
oc'h ha.r många in

tressanta skeden, väl Tedovisade på en 

av Etnografiska museets vänner hös

ten 1967 arrangerad utstäJllning på 

Stockholms stadsmuseum krring den 

svenska fotografins h istoliia. I anslut

ning t1H utställningen sammanställde 

Bo Lagercrantz en bok "Vi i bild -

Svenskarna och deras fotografer" 

(Aldus/Bonniers kr 10:50). Boken in

nehåller illus~rerade ,redogörelser för 

fotografins utveckling i Sverige från 

de fii~Csta grundläggande experimenten 

1839 - "det 'heroiska pionjärskedet" 

- fram till våra dagars reportagefoto
grafering. 

För den som ä<r intresserad av foto

grafins historia och utveckling äJr bo-

ken synnerligen intressant. De första 

årtiondena efter 1840 var fotorneto

den mycket svårhanterlig och foto

graferingen kom därför endast till be

gränsad användning. Den ffusta re

portagebilden i vå•tt land kom fak

tiskt inte förrän 1866, då fotografu

randels ~eknik hade UJtvecklats betyd

ligt, bl a i det avseendet att kopior 

efter behov kunde göras av original

plåtarna. 

Vid denna tid utbredde sig bl a ett 

yvigt porträttfotografurande, men 

också möjligheten att åstadkomma 

bildmässig dokumentation i form av 

fotografier från vardagens arbete och 

liv uppskattades livligt. Det är fak

tiskt betecknande allt den äldsta av 

bokens hundratals illustrationer är en 

porträttbild från 1845. 

Om fotografering
en i Sverige skri
ver redaktör G u n

nar Agrell 
(bilden). Förutom 
på ett nytt bok-

För nutidens människor, som över

öses av aktuella och autentiska bild

skildringar förmedlade av tidningar 

och TV, är det kanske svårt att före

ställa sig hur det var då alM detta 

saknades. Människornas behov av att 

få .någon vägledning för sin föreställ

ningsvärld var naturligtvis lika stort 

då som nu, men endast genom de 

teckningar som sparsamt förekom in

nan fotograferingen kom till an·vänd

ning kunde kännedom om omtalade 

personers och ~rakters utseende spri

das. 

Tyvärr var teckningarna inte alltid 

verklighetstrogna vore sig det gällde 

porträtt, vyer, exteriörer eller annat. 

Faktum är att allmänheten först un

der 1840-talet fick möjlighet att se 

bilder på vilka de kunde lita . DetJta. på

visar också boken genom att återge 

en tidningsamikel från 1844, där det 

meddelades att kungen låtit fotogra

fera. sig i profil ooh att bilden skulle 

användas av myntverket. "Verlden få<r 

alltså här det första oo'h hittills oer
hörda tillfället att se en konungs bild 

alldeles osmickrad." 

Men inte bara kungen utan också 

allmogen anammade nabbt möjlig

heten att få "alldeles osmickrade" bil

der av sig själva och andra; en tyd

·ligen i och för sig oerhörd upplevel

se som överskuggade mycket annalt , 

som torde varit lika minnesvärt. 

I min farfars gamla välskrivna dag

bok - tidigare åberopad i JF i an

nat sammanhang - kan man också 

se det stora intresse de nya fotografe

ringsmöjligheterna skapade för var

dagsmänniskan i en vanlig bondebygd 

för nu jämnt hundra år sedan . Sön

dagen den l augusti 1868 förtäljer 

dagboken att "grannens Lars och 

4 



Anders och jag var till Directeuren 

och lät porträttera oss. (Vem denne 

"Directeur" var har tyvärr inte gått 

att utröna. Enligt andra anteckningar 

dagboken var han också rådgivare 

i biskötsel.) 

Någon ma:lör hände 001e!Jertid, och 

påföljande söndag var man hos "Di

•neoteuren och sallt om, ty första glaset 

gick rorlonat." Söndagen den 15 au

gusti stwr det !ak{)l]]iskt: "Fick jag 

hem mina pomträtt." 

I fohsävtningen av dagboken får 

man så bland mycket annaJt också veta 

Slutligen återkom ämnet den 26 

februari 1869, då det ånyo kom ett 

brev Jirån Eric; Söder i AmePika. "Han 

skickade 2 porträrtt, ett till Lars och 

ett till Anders. Jag har fått förut." 

Trots att dagboken i andra avseen

den är mycket detaljrik i sin åJtel·giv

ning av vad som hände och företogs 

står det ingenting i den om vad Eric 

Söder eventuellt hade att berällta om 

sin långa •resa, eller altt man ens var 

intr.esserad a v hans livsöde. Inte hel

ler att man berättade några nyheter 

för honom. En amerika<resa på 60-

Landskapsfotografering var ätskilligt besvärligare för hundra är sedan än 

n u för tiden. Ett hel t laboratorium mäste medföras i fält. III ur boken 

"Vi i bild". 

h ur porträt't'en användes. Den 22 au

gusti kom ett brev "från Eric Söder 

som ä,· i Amerika. Han .reste annan

dag påsk. Nu är h~m i New YOifk. 

Han skickade mig sitt porträtt." 

"Den 19 september o.cn söndagen 

skrev jag brev till Eric Söder i New 

York och skickade por~rätt, likaså 

grannens Anders och Lars." 

talet ·va~ väl iindå något a v en defi

nitiv skilsmässa och i varje fall etlt 

vågstycke med starka upplevelser, även 

om det [ och för sig inte var något 

unikt. Men porträtteringen va,r tydli

gen en nyheit som samlade aUt intresse. 

Men vi skall inte förhäva oss. Port

.rättens makt över oss är alltjämt stor. 

Porträtmvtäokning är en akituell och 

exklusiv form av !hedersbevisning. 

Jämsides däamed donerar a ndra vi:Jru

ga medbo!l:gar.e sina egna ponträtt till 

eftervärldens beund ran. 

Många människor har helt uppen

bart ~t starkt behov a v idoler. Till 

idoler omskapas t ex kungliga fa

miljer, scenkonstnärer, idrottsutöva

re, popband etc. Föremålen skiftar 

med individerna och ha<r växlaJt under 

olika epoker. .I det avseendet har fo

,tograferingen kommit väl <till pass, 

snab'bt insatts .i systemet och bered

villigt blivit ett effektivt kontaktmedeL 

Fotograferna började ~ålun~ - en

~gt Vi i bild - tidigt p orträittera 

scenkonstnärer och tillverka s k visit

koPt av berömdheterna. Korren Såldes 

av fot<Jgraferna tiJ.l beundrra•rskaroma. 

Lotresset för kungligheterna med fa

miljer stimulerades oavbrutet med nya 

vyko!lt av söta prinsar odh prinsessor 

och kunglig föräldrralycka, trevligt 

återgivna i foto boken. )3ildpressen 

Växte sig också allt större iD.'t'e minst 

på material a v de lita slag. 

Det kan i detta sammanhang näm

nas a,tJt vår nuvarande •kung aätnnat 

fri tillgång :till sina rika samlingar a v 

fotogra!fi.er. För fö rsta gången publi

ceras nu b i !der ur det 'hittiils slutna 

kungliga a;rki·vet. 

Foto.gra.fer och fOII'ogra.fering ha<r 

som allt arr:wat sina sidor. I den mo

derna inforrnationsverksa!mheten är 

den fotografiska •tekniken oundgäng

lig, •och dess ut'l'ec!Qiingshistoria är 

väJrd aJ.! uppmäJrksamhet. D et finn s ett 
rikt sv.ensk<t materia l att {a vaua på -

men ällJnu fiJJns in~e 'ei1S Fotografiska 

museet! 



KURSA VSLUTNINGl 

På lördagen var det avslutning på den hemtekniska kursen vid Skurups 

yrkesskola. 14 flickor fick sina betyg. Skolans rektor Herluf Lindström 

redog jorde för kursen . och skolstyrelsens ordförande Gunnar Hansson 

delade ut betyg samt premier till Kerstin Karlsson, Eva Akesson, Anja 

P ersson, L ena Håkansson och Laila Hansson. På bilden tre flickor som 

behärskar hemteknik: Fr v A nia Persson, Lisbeth Persson och Birgitta 

Nilsson. 

Stort intresse för gammaldans 

546 medlemmar i Lyckobringaren 

Ordföranden Jan Olsson och styrelseledamöterna Hilda Jönsson och 
Ernst-Eri"k Jönsson sltlr an tonen för Lyc"kobringarens nya verk

samhetsår. 
l 

En av de allra största föreningarna Till ordförande för två år valdes i 
l Skurup är gammaldansföreningen Jan E Olsson. I styrelsen omvaldes 
Lyckobringaren, som vid årsskiftet Hilda Jönsson och Ernst-Erik Jöns
hade inte mindre än 546 medlemmar. son samt nyvaldes Ingvar Hånsson. 
Detta framgick av den verksamhets- Styrelsesuppl blev UIIa Daugbjer o. 
berättelse som föredrogs vid årsmötet Åke Olsson, Revisorer Oskar Ols
l Folkets hus på lördagen. son och OIIe Tall med Axel Heder-

I denna underströks också det myc- J ström och Emil Cronkvist som ers. 
ket goda kamratskapet inom före- I valberedningen invaldes Sixten 
ningen, vilket styrelsen hoppas Borg, Ingeborg Olsson och Ulla Jöns
skall bestå även i fortsättningen. Fö- son med Gert Olsson som suppl. 
reningen har under det gångna året L-----~==~-~-----' 

haft tio dansaftnar med mycket stor 
ti!Islutning av såväl egna medlemmar 
som av medlemmar från andra före
ningar. Samarbetet med fyra andra 
gammaldansföreningar har resulte
rat i dansträffar i Törringelund och 
Anderslöv. Vidare har en gemensam 
danskurs påbörjats i Anderslöv. 

Till jultrevnad för de gamla på l 
ålderdomshemmet i Skurup har fö
reningen anslagit 200 kr och vidare 
bar Skurups sagostunder erhållit ett 
anslag på 150 kr. 

Arsmötet godkände ett yrkande 
fiån en medlem att styrelseledamö_: 
ters fruar i STASS ej skall erhåiia 
fritt inträde vid föreningens fester. 
Vidare aktualiserades frågan om 
eventuellt utträde ut STASS med 
motivering att samarbete kan ske 
utan att en särskild styrelse meiian l 
dessa föreningar är vald. Arsmötet 
beslöt emellertid att föreningen skall j 
stå kvar i STASS ännu ett år. . 
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Programrik avslutning vid 
Skurups hemtekniska skola 
I samband med utdelning av be

tyg till eleverna vid hemtekniska 
skolans terminslmrs 1<id Yrkessko
lan i Skm'Up som hade avslutning · 
på lördagen, betonade slwlstyrel
sens ordförande Gunnar Hansson, 
Ängsro värdet av yrkesutbildning, 
speciellt med tanke på det rådande 
arbetsmarknadsläget. Den som har 
utbildning inom sitt yrke och goda 
betyg har större chans att klara 
sig på arbetsmarknaden i dag. Siml
styrelseordföranden hälsade också 
eleverna välkomna till den fort
sättande vårdkursen som kommer 
att pågå en termin och börjar i dag, 
måndag. 

Tretton av de fjorton eleverna 
kommer att fortsätta på denna kurs. 
Dessutom har inskrivits 11 nya ele
ver i vårdkursen, som således får 24 
elever, Gunnar Hansson framförde 
också sitt och skolstyrelsens tack 
till lärarna och rektor Herluf Lind

: ström och betonade därvid det go-

l
' da samarbete som rått. Herr Hansson 
utdelade premier för flit och fram
steg till följande: Kerstin Karlsson, 
Skivarp 75 kr, Eva Åkesson, Skiv
arp 50 kr, Lena Håkansson, Skurup 
50 kr, Anja Persson, Skurup 50 kr och 
Laila Hansson, Skurup 50 kr. 

Vid avslutningen gjorde rektor 
Herlut Lindström en resume över 
verksamheten vid hemtekniska kur
sen som började den 17 augusti i fjor 
och har pågått 20 veckor. 

Tre fikkor som genomgått hemteknisk terminskurs vid Yrkesskolan i 
Skurup, fr. v. Kristin~~ Andersson, Rydsgård, Elisabeth Karlsson, Dyb~ck 

och Kerstin Karlsson, Skivarp. 

Han framförde sitt tack och upp
skattning av lärarkrafternas insatser. 

Hushållslätare Margareta Ahnström 
har undervisat i matlagning, hus
hållslärare Gunnel Bollin i närings
Iära och matlagning, textillärare Gun 
Hörling i sömnad och textil, rektor 
Herlut Lindström i familjekunskap, 

skolstyrelseordföranden Gunnar Hansson i samspråk med två av de 
flickor som genomgått hemteknisk terminskurs vid Yrkesskolan i Skurup, 
fr. v. Kristina Andersson, Rydsgård och Margareta Månsson, Varmlösa. 

barnavårdslärare Inga Lindblad 1 
sång och hushållslärare Ann-Marie 
Knutsson i bostadsvård, tvätt, bb
stadsplanering och inredning, ekono
mikunskap och arbetsorganisation. 
Den sistnämnda har också fungerat 
som klassföreståndare. Eleverna har 
fått företa flera studieresor, bl.a. till 
inredningsaffärer i Skurup, Bongs 
konservfabrik i Ystad, utställningen 
"Form" i Malmö, Nordiska Fjäder
fabriken, Malmö Museums möbel
stilavdelning, Bygg-Tjänst, samt till 
utställningar och fabriker i Köpen
hamn. Lärare i respektive ämnen 
har varit ledare vid dessa resor. 

Rektor Lindström uttryckte också 
sin uppskattning över hjälpsamma 
kollegor i Rydsgård som hjäpt till 
med att ordna lokaler för undervis
ningen. Som bekant har lokalerna t 
Skurup inte alltid räckt till. Han 
poängterade och tackade ocl<så för 
det goda arbete som rått mellan yr
kesskola och grundskola. 

Musiklärare Inga Lindblad med
verkade inledningsvis med att med 
musikalisk elegans utföra "Ständ
chen" av Heikens på piano, varefter 
elever,la sjöng "Lärkan" av Schubert, 
samt "Snövit och dvärgarna". De 

l 
framförde även vid ett senare till
fälle Evert Taubes "Sjösalavals". 

l stämningen vid avslutningen ger 
en god uppfattning om den trivsam
ma miljö och det samarbete mellan 
rektor, skolstyrelseordförande, lära
re och elever som präglar Yrkessko· 
Ian i Skurup. 



Börringe CUF:s styrelses 
medelålder blott 18,4 o ar 

Börringe CUF-avdelning har ny- nyval av Ingemar Lindberg Hind-~ Till ledarmöter i styrelsen för CKF 
ligen haft sitt årsmöte. Det blev berget, och Christer Ohlsson som er- d B" . 
ordförandeskifte. Lennart Jönsson, sättare. av , orrmge: omvaldes Inger Svens-
Kalthus hade avsagt sig uppdraget Till sparklubbs ombud omvaldes son Råkanstorp som suppleant omval 
och till ny ordförande utsågs Arne Sven Svensson Svedala och nyval av Eva-Kerstin Persson Brunnarna; 
Nilsson, Perstorpsdal. För övrigt a': Jan Nilsson Perstorpsdal som er- Gärdslöv-önnarp omval av mla 
blev det en ovanligt ungdomlig sattare. J"" .. 
styrelse. Eu liten rälmeoperation Att fungera som pressreferent ut- ansson Gardslöv och som suppleant 
ger vid handen att styrelsens me- sågs sekr. med v.sekr. som ersättare. nyval av Anita Nilsson Stamgråden. 
delålder är blott 18,4 år enligt de Som _ledamöter i styrelsen för CP Som valkretsombud omvaldes 
uträh-ningar som sekreteraren avdelnmgarna omvaldes för Bör- 'samtliga: Bengt E Hansson Stävesjö 
Anita Nilsson gjort. Av årsbe1·ättel- rmga : Henry Svensson Djurhagen, och Torsten Nilsson Perstorpsdal 
sen som följer nedan framgår att som supplea!1t _omvaldes Bengt E Lennart Jönsson Kalthus, som supp~ 
aktiviteten varit mycket livlig. H~sson SaveSJO, omvaldes för leant Claes Ohlsson Gärdslöv och 
Avdelningen hade vid årets slut Gardslov: Lars-Erik Jönsson Karls- Lars-Erik Jönsson Karlstorp. 

J148 st medlemmar. styrelsen har un- torp som suppleant omvaldes Claes Till ombud vid CP:s kommun-

l 
der året haft 9 st. protokollförda Ohlsson Gärdslöv för önnarp om- kretsmöte utsågs samtliga i styrelsen 
sammanträde och avd. har haft 2 st. valdes Nils I Nilsson önnarp som med styrelsens suppleanter som er
I samband med styrelsesammanträdet supplean~ omvaldes Torsten Nilsson sättare. 
den 8.9. -67 besökte distriktsordföran- PerstorpsdaL Till fanbärare omvaldes Malianne 
de Sven Bertil Persson avdelningen TJII ledam~ter i styrelsen för RLF och Bengt-Ake Nilsson Eslöv med 
och informerade om höstens CUFar- avel. for Borrmge omvaldes Sven Lars-Enk Jönsson Karlstorp och An
bete. Svensson Svedala som suppleant om- na-Maj Hansson önnarp som ersät-

Avdelningen har under året hållit va!des _Lennart Jönsson Kalthus för tare. 
8 st. månadsmöten i form av bl a. Gllrdsl~v omval av ~laes Ohlsson Att representera i kretsens valbe
maskeradbal 27 novembermöte sa~t Gardslov som suppleant omval av redningsnämnd nyval av Lennart 
propaganda-inöte. 3 st. av månads- Lenn~rt Olsson Tegelmossen,_ för Jönsson oc~ Lars-Erik Jönsson. 
mötena har varit i samarrangemang l ön nar P omvaldes Torsten Nilsson Som VI-Ungaledare omvaldes 
med N~rra Skytts. Till propaganda- Perstorpsdal som suppleant omvaldes Agneta Andersson Odelryd och As-
mötet var årets kimfirmander som Hans Ake Bengtsson önnarp. sar Magnusson Tellsjö. 
vanligt inbjudna. Vidare har avdel
ningen anordnat familjefest med 60 
st. närvarande. I mötesprogrammen 

1 har förekommit underhållning av 
Trelleborgs-amatörerna. 

Vid de småmöten föreningen haft 
under året-ha örelremmit -Hrnc 
aftö"n och en livlig tävlingsverksam
het Tävlingar med sammanlagt 137 
st. deltagare har avhållits i följan
de ämnen: Vems är rösten?, Mu
sikrebus, cykeltävling, rattmäster
skap i Skurup bokstavspussel, prak· 
tiska skrivelser, ungdom köper, euro
pas kungligheter, 20 frågor och No 
-Nu. 

Föreningsmedlemmarna har delta-

l
' git i kretstävlingar i nordisk nutids
orentering. Föreningen . har bidragit 
med funktionärer vid kretsens vår
fest i Skurups Folketspark Vidare 
har avdelningen bidragit med 500 kr. 
till distriktets insamling "Service 67 
- 68". 

Föreningen har under året sålt 80 
st. Landsbygdens Jul och 500 st för
bundslotter. 

Avdelningens studieverksamhet 
har· under året omfattat "Ungdom 
köper" med 10 st. deltagare, "Skyd
da grödan" med 5 st. deltagare, "Du 
i blickpunkten" med 10 st. deltaga
re och "Mitt lantbruk i omvandling" ' 
med 6 st. deltagare. 

l Sparklubben har 102 st. medlem
mar med en insättning på 18.000 kr. · 

O· 
S \~ 

~'J.l l 
F~, v. nyvalde ~rdföranden Arne Nilsson, Önnaq;, sekreteraren Anita 
Nrlsson, Gardslov och avgående ordföranden Lennart Jönsson, Lilla 

Bramsforp. 

VALÄRENDEN 

En avsägelse hade inkommit från 
hittillsvarande ordf. Lennart Jöns
son, Kalthus, årsmötet beviljade den
na. Till ordf. för 1968 valdes Arne 
Nilsson, PerstorpsdaL 

Till styrelseledarmöter omvaldes 
Torsten Nilsson Perstorpsdal, Eva
Karin Persson Brunnarna, Christer _, 
Ohlsson Gärdslöv samt Anita Nils
son stamgården och nyval av Lars 
Arne Fyhr Börringe, Gunnel Pers
son Sillesjögård, Karin Vinberg önn
arp, Claes Nilsson Börringe. Till 
suppleanter omvaldes Sven Ingvar 
Larsson sJätteröd och nyval av 
Yvonne Trenk önnarp, Inger Alwen 
Sillesjögård, Ingemar Lindberg Hind
berget. 

Till revisorer omvaldes Sven 
Svensson Svedala, och Per Ake Sjö
ström Aggarp och som suppleanter 
omval av Bengt Ake Nilsson Eslöv 
och nyval av Lennart Jön)lson Kalt
hus. 

Till ledamot l kretsstyrelsen val
des ordf. och blivande v.ordf. som 
ersättare. 

DistJ·ik;tsombud jämte ordf. valdes 
Torsten Nilsson Perstorpsdal, Cleas 
Nilsson Börringe, Agneta Andersson 
Odelryd, Christer Ohlsson Gärdslöv, 
som suppleanter Inger Alwen Sille
sjö gård, Anita Nilsson Stamgården, l 
Eva-Kerstin Persson Brunnarna och 
Lars-Arne Fyhr Börringe. 

Att jämte ordf., representera i 
kretsen valdes Yvonne Trenk önn- / 
arp, Eva-Kersin Persson Brunnarna, 
Inger Alwen Sillesjö gård, Anita 
Nilsson Stamgården, Christer Ohls
son Gärdslöv och Karin Vinberg 
önnarp, som suppleanter Lars-Arne 
Fyhr Börringe, Claes Nilsson Bör
ringe, Jan Nilsson Perstorpsdal, Per 
'Hansson önnarp och Lennart Jöns
son Kalthus. 

I politiska kommitten omvaldes 
Bengt E HanllSon Stävesjö, Lars
Erik Jönsson Katlstorp, och nyval 
av Torsten Nilsson Perstorpsdal och 

!
Lennart Jönsson Kalthus med sist
nämde som informationsledare. 

Som kontaktmän omvaldes Torsten 
Nilsson Perstorpsdal, Bengt E Hans
son Stävesjö, Per-Ake Sjöström 
Aggarp, Lars-Erik Jönsson Karls
torp, Lennart Jönsson Kalthus samt 
nyval av Gunnel Persson Sillesjö 
gård. 

I programrådet valdes Inger Al
wen Sillesjö gård, Claes Nilsson Bör
ringe, Lars-Arne Fyhr Börringe, med 
Inger Alwen som programledare. 

Avsägelser förelåg från hittillsva
rande tävlinglsedare Torsten Nilsson 
och mla Jönsson, mötet beviljade 
dessa. Till ordinarie tävlingsledare 
valdes Gunnel Persson Sillesjö gåtd 
och som biträdande Lar·s-Arne Fyhr 
Börringe. I tävlingsnämnden ingår~ 
även Anita Nilsson stamgården och 
Inger Alwen Sillesjö gård. 

Till idrotts- och bordtennisledare 



Liten pojl~e sl\:.adad 
frontalkrocl{ i Sl~urup 

• 
l 

Vid frontalkrocken vid Röda-räck ulanför Skurup fick båda fordonen 
frampartierna intryckta. 

Vid 12.30-tiden på lördagen körde en Malmöbilist rakt över refugen 

l den tvådelade kurvan vid Skurups västra infart, den s. k. Röda

Räckskurvan. Bilen orsakade därmed en frontalkollision med en mö

tande bil från Skurupshållet. I den åkte som passagerare en liten 

pojke, vilken med ambulans fördes till lasarettet i Ystad tillsammans 
med föraren av Malmöbilen. 

Den ·sistnämnde uppgav vid polis- kraftig men troligen har säkerhets

förhör att han gick in i den vänstra bältena räddat de åkande från svåra 
skador. 

kurvan strax efter avtagsvägen till Gossen från Abbekås klagade över 

SvBI!leholms slott med allt för hög smärtor i bröstet och fick följa med 

hasti~et och förlorade därvid her- ambulans till Ystad liksom MaJmö

raväldet över bilen. Fordonet kasta- bilisten, som ådragLt sig ben<brotJt 

des upp på refugen och kom ut på och remLtterades till sjukhuset i 

den motsatta körbanan och koHide- Ma-lmö. Pojken däremot kunde åka 

rade där med den mötande bilen hem efter en röntgenundersökning 

från Skurup. I den bilen färdades som klargjorde att skadorna var ldnd

två .bröder samt en liten pojke från riga. Båda fordonens framrpartier 

Abbekås. Kollisionen blev mycket 1 blev kraftigt intryckta. 

Glada tongångar 

Fr v ordf Jan Olsson, st.yrelsel.edamoten fru Hilda Jö11sson och sekr Ernst 

Jönsson som stämmer tonen inför 11ya året. 

Skurups gammeldansfören :ng Lyckolninga1·en som under lördagen 

hade sitt årsmöte i Skurups Folkets hus stora sal har inte mindre än 

546 medlemmar, en ölm:ng under året med 47. 'Under 1967 anordnades 

tio dansaftnar med i genomsnitt cirka 350 deltagare vilket betydde full

satt. Vidare anordnades den traditionella middagen för fören'ngens 

egna medlemmar. 200 kr skänktes för höjandet av jultrevnaden pa 
ålderdomshemmet och Skurups sagostunder fick 150 kr. , 

Lyc:kobringaren som bildades för 

; nio år sedan såg n u bland sina års

mötesgäster SSG-representanten Os

car Strandberg, Trelleborg. Till ord
förande på två år omvaldes Jan-Erik 
Ohlsson. I styrelsen i övrigt omvaldes 
Ernst Erik Jönsson, och Hilda Jönsson 
samt nyvaldes Ingvar Hansson efter 
Ernst Svensson som hade avsagt sig. 
Revisorer: omval av Oskar Olsson och 
Olle Tall. Valberedning: Sixte:-~ Borg, 
Ingeborg Olsson och Ulla Jönsson. 

SSG fi .. . 

förhandla med Musikerförbundet om 
orkesterengagemangen. Föreningen 
beslöt kvarstå i sammanslutnin g för 
sydvästra Skånes gammeldansför _ 
eningar. Till medlemmarna i Slcu
rupsföreningen skall gratis delas en 
tryckt förte:kning över årets dans
aftnar i föreningens regi: 10/ 2, 9 3. 
13/ 4, 11/ 5, 1/ 6, 10/ 8, 14/ 9, 21 / 9, 12/10, 
9/11 och 14/ 12. Sammankomsten den 
21 september ansluts till middagen 
för före·.1ingens erma medlemmar. 

Kvällen slöt med kaf.lesamkväm och 
d ns. 



Kusk hårdpiskade 
AVSTÄNGS! 
Sex månaders avstängning och 100 kr i böter! Denna dyrköpta seger hem· fördes på söndagen av Lars-Åke Mårtensson i Jägersros amatörlopp. Orsak till domen: Mårtensson överöste sin häst med piskslag på upploppet. 
Även i går blev det god utdelning för V 5-vinnama- nära 10.000 kr! 

• SIDAN 18 

8- Måndag 22 januari 1968 

Diskade kusken till Arbetet: 
INGEN EFFEKT AV SLAGEN Jägersropubllken upprördes och 
måldomarnämnden trädde i verk
samhet efter amatörloppet på sön
dagen. Amatörkusken Lars-Ake 
Mårtensson hade på ett upprörande 
sätt drivit sin häst Glob Olympia. 
Alla såg och måldomarnämnden 
räknade slagen, dels under upp
loppet, dels efteråt på TV -filmen, 
och konstaterade att han slagit 
hästen hela 21 gånger. Dessutom 
tog han tömmarna i en hand, vilket 
är förbjudet. Mårtensson och Glohe 
Olyrnpia vann visserligen loppet, 
men kusken blev avstängd i ett 
halvår och dessutom ska han be
tala 100 kr i böter. 

Efteråt tittade de ansvariga på 
hästen och det visade sig då att den 
trots allt inte tagit någon skada av 
alagen. 

En förklaring till det inträffade 
ll.r att den unge kusken för första 
gången i sitt liv var på väg att 

vinna på travbanan. Nä1· ett annat 
ekipage hotade 500 m från mål 
började han spöslita sin häst. Fram 
till dess hade han gjort ett mycket 
taktisl<t och prydligt lopp. 

Efteråt sade han till A r b e t e t : 
- Slagen hade ingen som helst 

effeld ... 
Enligt reglerna får en häst ut

sättas för lätt drivning, men detta 
var alltså avsevä1·t mycket mer än 
vad som tillåts. 

Det var Galant Nibs som ord
nade söndagens hyggliga V 5-utdel
ning (9,984 kr). Med rutinerade 
Tore Nilsson i sulkyn segrade det 
"dyra" stoet i körsvenslöpningen. 
Galant Nibs kostade 35.000 !u som 
tvååring, men har inte infriat för
väntningarna. Hon kom till Jä
gel·sro för några månader sedan, 
men har varit en besvikelse även 
här. Alltså ända tills i går. 

Så här tyckte Tore Nilsson efter 

segern: 
- Alla som frågade mig om jag 

hade någon chans fick samma svar. 
Hon räcker inte till. Så nu lär man 
vål ha fått en mängd ovänner efter vinsten! · 

Galant Nibs är enormt oärlig. 
Han kan lägga av mltt i loppen utan 
att vara det minsta trött. 'Det gjor
de han alltså inte denna gång och 
segern blev ju också säker. I det 
första loppet segrade Chico. 

Den forne ridhästen har gett 
V 5-spelarna åtskilliga gråa hår. 
Alla vet att hennes kapacitet är 
imponerande, men det är lil<a väl
bekant att hon har ett synnerligen 
svårt humör. Tränru·en Olle Måns
son var bekymrad innan loppet. Så 
här sade han: 

- Går hon Inte felfritt l dag så 
kan jag knappast ha henne i trä-
ning längre! ' 

Efter loppet var det lite andra 

tongångar l det månssonska trä
ningsstallet Olle ansåg att inner
spåret biiddat för den säkra segern. 
N u fick hon nämligen god tid på 
sig att vända upp. I och med att 
starten var avklarad var segern 
klar. Arsdebuterande Jonas Protec
tor spurtade visserligen utmärkt, 
men hotet var endast skenbart. I 
detta lopp besannade för övrigt 
Stormly påståendet att en häst 
' 'inner nästan aldrig både torsdag 
och söndag. 

Pelion eller Curt Cheval var den 
stora frågan l den tredje avdel
ningen. Som så många gånger förr 
blev det ett tredje svar. Eva Marie 
stortrivdes på den tunga banan och 
hade Inga problem med att hålla 
undan för Curt Cheval och Pelion. 

Bengt Nilsson efter segern: 
- Hon gick strålande 1 dag. Jag 

tog det lite lugnt från start då jag 
Inte vågade gå allt för nära start
bandet. Jag fick likväl en hyfsad 
position och jag var säker på se
gern redan 500 m före mål. Eva 
Marie trivs ypperligt på de tunga 
banorna. 

Blaze Bigs seger l det fjärde lop
pet och Ysters seger i Sinkadusen 
var båda ganska väntade. Blaze 
Blg kunde t o m kosta på sig en 
startgalopp och likväl vinna lop
pet, menade Ysters segerrecept var 
ledning från start till mål. 

Stall Roland ångrar säkerligen att 
de sålde sin halvpart i Yster för en 
vecka sedan. Sedan l torsdags har 
Yster nämligen sprungit In 5.800 kr 
till ägaren, Lars Larsson l Malmö. 



* VALÄRENDEN 

Vid årsmötet gjordes följande val: 
Ordförande för två år: omval av 
Jan E. Olsson. övriga styrelseleda
möter: omval av Hilda Jönsson och 
Ernst E. Jönsson, samt nyval av Ing
var Hansson efter a-vgående Ernst 
Svensson. styrelsesuppleanter för l 
år: omval av lnla Dagbjer, samt ny
val av Ake Olsson efter Ingvar Hans
son som uppflyttats från suppleant 
till ordinarie styrelseledamot. 

Revisorer: omval av Oskar Olsson 
och Olle Tall. Revisorsuppleanter: 
Axel Hederström och Emil Cron
kvist. Valberedning: Sixten Borg, 
Ingeborg Olsson och lnla Jönsson. 
Suppleant i valberedningsnämnden: 
Gert Olsson. 

* öVRIGA BESLUT 

Vid årsmötet gjordes även följan
de beslut: Arvodet till funktionärer 
beslöts bli samma som år 1967. 10 
kronor per elev anslogs till gam
meldanskursen. Av Unga örnar sökt 
anslag avslogs. Protokollsutdrag från 
socialnämnden i Skurup med tack 
för penninggåvan till julfesten· upp
lästes. Arsmötet beslöt att styrelse
ledamöterna i STASS <= en gemen
sam styrelse för gammeldansföre
ningarna i Skurup, Trelleborg, An
derslöv, Svedala och Skivarp) fruar 
ej skulle erhålla fritt inträde på för
eningens fester utan endast ledamö
terna själva. 

Vidare beslöts att låta trycka ett 
kort med förteckning på dansaftnar 
och orkestrar under år 1968 att ut
delas till medlemmarna. 

Efter årsmötet anordnades sam- l 
kväm med dans. · 

Lyckobringaren i Skurup har 
ökat medlemssiffran till 546 

En kvintett ur gammeldansföreningen Lyckobringaren i Sku·r.~p. Sitlande 

fr. v.: avgående vice ordföranden Ernst Svensson oc_h ordloranden Jan 

E. Olsson. Slående fr. v.: vice sekreteraren Yngve Nilsson, sekreteraren 

Ernst Jönsson och styrelseledamoten Hilda Jönsson. 

Gammeldansföreningen Lycko

bringaren i Skurup höll på lör

dagskvällen sitt årsmöte på Sku

rups Folkets Hus under ordföran

deskap av Jan E. Olsson, som om

valdes till ordförande för år 1968. 

Den av sekreteraren Ernst E. Jöns

son upplästa och av föreningen 

godkända årsberättelsen vittnar om 

att aktiviteten under fjoråret var 

god. En följd därav blev att med

lemsantalet ökade från 499 till 546 

- en kraftig ökning. 
Av årsberättelsen fraingår för öv

rigt följande: 
Föreningen har under året hållit 

årsmöte med dans förlagt på Sku
rups Hotell, två kvartalsmöten, var
av ett med dans förlagda på Skurups 
Folkets Hus, samt åtta styrelsemö
ten. Vidare har ett möte hållits med 
styrelsen för Skurups Folkets park 
och ett möte med styrelsen för Skiv
arps gammaldansförening. Båda har 
gällt danslokalfrågan. 

Föreningen har under året haft 10 
dm1saftnar med mycket stor tillslut
ning av såväl egna medlemmar som 
av medlemmar från andra förening
ar. 

På dansaftnarna har anordnats lot
terier. 

Lördagen den 16 sept. anordnade 
föreningen middag med samkväm för 
egna medlemmar. Deltagarantalet var 
206 st. 

Samarbete med fyra andra 
gammaldansföreningar har resulterat 
i en dansträff i Törringelund och en 
i Anderslöv. Vidare har en gemen
sam danskurs påbörjats i Anderslöv. 

Vid Skåneringens årsmöte var för
eningen representerad av fem om
bud samt vid halvårsmötet av två 
ombud. 

-----...,==--------------------------,1 Till de gamlas jultrevnad på ål

derdomshemmet i Skurup har för
eningen anslagit 200 kr och till Sku
rups sagostunder 150 kr. 

Kamratskapet inom föreningen har 
varit mycket gott och styrelsen hop
pas a.tt det skall bestå även i fort
sättningen. 
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l Flitig tävlingsverksamhet 
i Slimminge CUF -avdelning 

',. 

Fr. v. sekreterare Bodil Larsson, tävlingsledare Lisbeth Jönsson och ordföranden Nils Lundborg, vid pris
bordet. 



Den avgående ordföranden Torsten Nilsson flankeras till vänster av den 
avgående kassören Karl-Gustav Andersson och f. h. av den nyva lde 

ordfö randen Claes Mårtensson. 

• Tisdagen den 23 januari 1968 

Ny ordf. i Skurups CUF 
Öli.at antal medlemmar 

Som framgick av gårdagens arti
kel i Skånska Dagbladet blev det 
en del ändringar i styrelsen för 
Skurups CUF-avde!ning vid års
mötet på söndagseftermiddagen. 
Ordföranden Torsten Nilsson hade 
avböjt omval och till ordförande 
ut~ågs Claes Mårtensson. Avdel
ningen kunde u~.der fjoråret no- ' 
tera en kraftig medlemsökning från 
99 till 126 medlemmar. 

Av verksamhetsberättelsen fran1-
går att avde1ningen .under året an
ordnat fem dansaftnar, fyra små
möten och nio tävlingar varav en 
i form av naturstig. Avdelningen 
har också haft eget amatörteater lag. 

• VALÄRENDEN 

och Lars Erik Nilsson m.ed Harriet 
Olsson, Arne Nilsson, Ethel Anders
son, Bengt-Harald Hansson, Stig An
dersson och Ingrid Hansson som ers. 

Till ledamot av styrelsen för Sku
rups Cp-avd. valdes Börje Larsson 
(Hans-Inge Persson), Svenstorp~ Cp
avd. Torsten Nilsson (Carl Gustav
Andersson) , V. Vemmenhögs Cp-avd. 
Tore Hans5on (Jan Olof Olsson) samt 
Hassle~Bösarps Cp-avd. Bror' Svens
son (Ture Svensson). Ledamot av 
CKF -avd. styrelse blev Laila Hans
son (Gertrud Larsson). 

Kommunkretsombud blev Torsten 
Nilsson, Börje Larsson, Bengt-Ha
rald Hansson, Carl-Gustav Andersson 
och Hans lnge Persson och till om
bud vid Cp:s nominering av riks
dagskandidater utsågs Torsten Nils-
son och Bengt-Harald Hansson. 

De i tur avgående styrelseledamö- Programråd blev Carl Gustav An
tema Torsten Nilsson och Marianne dersson \ledare) och Marianne Pers
Persson omvaldes och nyvalda blev son. -Torsten Nilsson valdes till täv
Clopo_f";;-~., """'~-··~" ~~h "''ig An- lingsledare och Harriet Olsson till 

Som framhölls i gårdagens arti
kel blev det tämligen många nya 
namn i Slimminge CUF:s styrelse 
vid årsmötet som hölls på söndags
eftermiddagen. 

l 
Polri·tisk kommitte: Rioka.rd Cialir son, suppl. Anna-Stina Hultgren. 

(ordf.), Arthur Nilsson ooh Stig Idrottsledare: Ingemar Persson, 

l 
Holmberg. su.pp,J, Leif Thom&son. 

ittades bitr. tävlingsledare. studieledare blev 
ersson Lars Erik Nilsson. Sparklubbsledare 
I sty- Lars Erik Nilsson och Vi Unga-le
•n och dare Knut Arne Andersson och Ing
~uppl. rid Hansson. 

Distr·iktsombud: Margareta Har- Vi Unga-ledare: Anna-Sti.na Hult- d.erup, Till idrottskommltte uts,?tgs Carl
>bsson Gustav Andersson. Arne Nilsson, 
larald l Torsten Nilsson och Claes Mårtens
valdes son och till idrottsledare Bror Svens
. dem son. Ledamöter av RLF-styrelserna 
rustav blev i Skurup Eskil Persson <Börje 

Avdelningen har varit mycket 
flitig i att tävla och vid årsmö
tet skingrades en stor prissamling 
med många värdefulla priser. Av 
årsberättelsen framgår att elva täv
lingar under året anordnats, var
av ett familjebilrally och ett ratt
mästerskap. Tävlingarna samlade 
sammanlagt 166 deltagare. Under 
är 1967 anordnades vidare elva må
nadsmöten och tre feste~. Kursen 
"Inför dagen H" och "Mera grönt" 
fick många deltagare. 

l 
vigsson, Gun Laves-son och ID! a Tho- gren. 
masson med Bodil Larsson, Rolf Till representanter för avdelningen 
stridsberg och Jan Ake Andersson l vid förbu.nds~mman i Visby före
som su.ppl. slog årsmötet Anna-Stina Hultgren 

Kretsombud: Arne Ol·sson, Anna- och Nils Lundbo·rg. 
Larsson), i Svenstorp Claes Mårtens

Hans- son (Bror Svensson) och i V. Vem
L menhög Jan-Olof Olsson (Tore Hans

Följande medJemmar erhöN pris Kars- soi1l. Till ledamot av ki·etsstyrelsen 

MedJemsantalet ökade från 1()3 tH.l 
120 medlemmar. 

VALÄRENDEN 

Stina Hulrtgren, Lisbeth Jönsson, 
Henry Håkrunsson och Kri...<Ttina 

l 
Bengtsson med Per Eric Magnusson, 
Krister Larsson, Irene Jönsson, Hans 
Mathiasson och Ann-Chr,istine Hel
muthsson som ers. 

;l..edamot av CP-avd. styre!.se Ric
kar\i OlaJir, suppl. Tore Clair. 

Ledamot av CKF-avd. styrelse: 
Astrid Andersson, sup p!. Kerstrin Ein
björn. 

Komrilun,kretsmn,bud: · NUs _ Lund
borg, Kerstin Eim1björn, Rick. Clair, 
Arne Olsson och Åke Andersson, 

Styrelsen f,iok fölajude utseende: suppl. Elly Lavesson, Rolf Nilsson, 
ordf. Nils Lundborg, l:e v. ordf. RoH R<Yif Strridsberg och Ingemar Pers
Nilsson, 2:e v. ordf. Kr•istim.a Bengts- son. 

PRISLISTA: 

on-
för framgå.n,gsl'ilä deltagande i fjor- Fred- utsågs Claes Mårtensson med Claes-
årets tävlingar: Arne Olsson, Anna- rgren, Göran Andersson som ers. Allsångs- , 
Lena Mag.nusson, Gun Lavesso·n, 1, för ledare ble'' Carl - Gustav Andersson ' 
U11a Thomasson, Nils Lund borg, Ast- för och propagandaledare blivande vice 
rid Andersson, Bodil Larsson, Inge- , för kassören. Carl Gustav Andersson ut-

f .. sågs också till ledamot av kretsens 
mar Persso·n, Anna-Stina Hultgren, n, or 
Rolf Strids•berg, Lu.ian Lavesson, för V. ~~~el,i~i~~~~r~~n~ilscs~n~rs. för ho-

Krister Larsson, Gert Ivarsson, Ani- ~f~~ Till gruppledare utsågs för Skurup 
ta Nilsson, Kristina' Bengtsson, Hen- ersson Carl Gustav Andersson, för Hassle
ry Håkansson, Eva Hansson, Hans l:ustav Bösarp Lars Erik Nilsson, för Hylte- , 
Mathiasson, Christer Larso.n, Gun Arne berga och Sandåkra Harriet Olsson, 
Lundgren, Gel't-Inge Jönsson, Karin -Go.sroanm för Saritslöv Tprsten Nilsson, för 
Larsson och Marianne Wihlborg. Svenstorp Claes Mårtensson, för 

iarian- Svaneholm Ethel Andersson och för 
lersson V. Vemmenhög Marianne Persson. 

' TRELLt:BORG 

Kungörelse 

son, kassör Gun Lavesson, v. kassör Ombud vid Cp :_s no•~rinering a y 
Lilian Lavesson, sekr. BodH· Lars-- Diksdagskandridater: Nils . Lund borg, 
son samt Kjell .A.rne Olsson och Lis- Rickard Clair och Arthur NHsson. 
beth Jönsson. Styrelsesuppl. blev Programråd: Anna-Stina Hul·tgren 
,A.nna-Stina Hultgren, Anita Ni!ISSOn, (ledare), Per EDic Magnusson och 
RoH Stridsberg, Bengt Jön,sson, Henry Håkansson. 
Ingemar Persson och AMe Olsson. Tävlingsledare Lisbeth Jönsson och Härmed tillkännagives, att ett av 
Till revisorer utsågs Rickard Clair bitr. täv•lingsledare Arne Olsson. stadsarkitekten Sune Friström och 
och Åke Andersson med · Tore C!air studieledare: Lisbeth Jönsson. stadsplanearkitekten Jan Stenklint l 
ooh Astrid Andersson som ers. Sparklubbsledare: Ingemar Pers- december 1967 upprättat förslag till 

•...;.;;.;.;...;;.;;;;;;;.;.;....;.;;,;;.;;,;;:,:;::.::,...::::::::_:::::::._-::-L..::!~.:=:~~~~::_...!:~~~_!~~~stadsplan för del av kvarteret Äng-
4 hög m.m., håller för granskning till
gängligt å stadsarkitektkontoret un
der tiden 24 januari-14 februari 
1968 samt att anmärkningar mot för
slaget inom samma tid skola ingivas 
till byggnadsnämnden 

) J 
~ l 

Trelleborg den 22 januari 1968 

Bygggadsnärnrd 



2, 3, 4. Dessa bilder av våra 
reportrar på sina reportage
platser är tagna vid exakt 
samma tidpunkt i slutet av 
oktober. Vilken bild kommer 
från norr, söder och väster? 
Vilka skillnader ser du, när 
det gäller natur och väder? 

3 



DET HÄNDER I DAG Äggdagar i Skurup 

* Lantbruksnämnden anordnar med Den äggdag som pågår i efterinid

början kl. 13.15 äggdag på Lant- dag på Lantbrukshögskolan i Sku

bruksskolan. Byrådir. Barbro rup fortsätter i morgon, fredag med 

Ohlsson, Stockholm, berättar om följande program: Byråd.ir. Barbro 

äggproduktionens utveck1ing och Ohlsson talar om äggprodUJiroionens 

framtid medan assistent Le.runart lönsamhet. Lan.tbrukskonsu.lent Bö,r

Nilsson, Hushå!J<ningssällskapet, je Nilsson, Lantbruksnämnden, be

berättar om finansieringsfrågor rättar om finansieringsfrågor och !å-

och lånemöjligheter. nemöjlig1heter. 

* Rydsg.årds hemvärnsområde hål- •-------------

ler årsmöte kl. 19.15 på Klarll!S l 
Cafe i S!imminge. 

* Vemmenhögs pensionärsförening 
håller årsmöte kl. 16 på Gästgd-

varegården. 

Jordbruksföredrag 
·i Börringe sockenstuga 

Fr. v. föredragshållaren, Gunnar Knutsson, Lantbruksskolan, Skurup, 

lantbrukare Gösta Larsson, Bengt Christerson och komminister Nils 

Sjöstrand. 

Vid en föreläsningsföreningsträff i Börringe sockenstuga på tis

dagskvällen höll rektor Gunnar Knutsson, Lantbruksskolan i Skurup 

ett uppmärksammat föredrag, "Jordbruket - en näring i omvand

ling", Han belyste inledningsvis utvecldingen i samhället och de 

förändringar som och hur de griper in i den ensldlde människans liv. 

En grupp som detta starkast berör är småföretagarna och lant

brukarna. 

Den gamla traditionen och den l skas antalet jordbruk med 

trygghet det medförde, att de flesta dagen. 
30om 

egendomar och gård gick i arv från 

generation till generation är nu 

borta. Jordbruket är en näring i 

stark uppbrottsstämning. Rektor 

Knutsson belyste detta med bl. a. 

följande siffror: Ar 1956 fanns 243.000 
jordbruksenheter i landet och tio 
år senare blott 186.000 st. F. n. 'n-

HöG MEDELALDER 

Medelåldern bland jordbrukarna 
ligger förmodligen högre än i något 
a1mat yrke. Medelåldern är ca 54 år. 
2 av 3 lantbrukare är över 50 år. Av 
de ca 170.000 lantbrukare som finns 
i dag är endast ca 5.000 under 30 år. 
6l.ODO av lantbrukarna har jordbru-

LrOJ:U.ll.L"itlliJUl.U,J.l."lläV.I., ~n.a."...O~J .......... .,..., ... , 

schablonavdrag och avskrivnings

problem stod på programmet när 

söderslättjordbrukarnas diskussions

klubb hade sammankomst på Grand 

Hotell i Trelleborg på tisdagskväl

len. Agronom Bengt Sigurdsson 

frän Lantbruksförbundets drifts

byrå i Malmö var den, som svara

de för informationen och sederme

ra även fick svara på en mång

fald frågor frän auditoriet. 

Talaren konstaterade inlednm:gsvis, 

att det inte fanns så många nyhe

ter inför årets deklaration. Men när 

det gäller vi:Uabeska1JtnJingen har 

schablonbeskattnimgen av en- oeh 

tvåfamiljsvillor ändrats. Intäk;ten 

skall beräk:nas till 2 proc. av tax

eringsvärdet upp till och med 100.000 

kr., 4 proc. meJJan 100.000 och 200.000 

kr. samt 8 proc. på det som ligger 

över 200.000 kr. Agronom Sigurds

son rg.ick även igenom de regler för 

beskattn,ing av real:isatioosvinst vid 

fast~ghetsförsäljining, som beslutats 

av riksdagen. De nya reglerna skalll 

gälla fr. o. m. den 1 jam.uari 1968, 

dvs. fr. o. m. 1969 års taxering och 

gäller således icke vid årets dekla

ration. Från och med 1969 års tax
ering (1968 års imkomst) skall nya 

regler triJärnpas för beskattning av 

dödsbon, där dödsfalJet inträffat 19641 
e'Ller tidigare och som har en taxerad 

inkomst överstigande 10.000 kr. eller 

en slmttepliiktig förmögenhet över 

ket endast som deltidsarbete. Allt 
tyder på att strukturförändringen 
kommer att fortsätta. 

MEDELAREAL: 24 HAR 

Arealförändringen har ej blivit 
särdeles stor under efterkrigstiden. 
Medelarealen har ökat från 19 till 24 
har, Däremot har det blivit betyd
ligt större förändringar i animalie
produktionens struktur. 

Besättningsstorleken för svin har 
mer än 3-dubblats sedan år 1950. 
Storpruducenterna har kommit att 
inta en mycket dominerande stäLl
ning. l procent av gödsvinuppfödar
na (de som leverar mer än 500 svin 
per år) svarar för 38 procent av pro
duktionen. De lantbrukare som upp
föder högst 50 gödsvin om året sva
rar för endast 20 procent av produk
tionen. 

Svinproduktionen håller på att 
industrialiseras liksom t. ex. broiler
uppfödningen och äggproduktionen. 
Denna utveckling kommer troligen 
att bli allt intensivare. 

Mjölkkobesättningarna har gått 
ned från 148.000 till 113.000 kor på 

endast 2 år - en enorm nedslakt
ning. Denna takt komma förmod
ligen att minska väsentligt. Annars 
dröjer det ju inte många år förrän 
korna endast hör hemma i zoologiska 
trädgårdar. 

STANDIG OMPRöVNING 

Som eu slutsats , av sitt föredrag 
påpekade rektor Knutsson att den 
människa som skall satsa på företag 
och då speciellt inom jordbruket 
måste vara inställd på att ständigt 
ompröva sin situation. Han måste 
vara aktiv och initiativrik och kunna 
följa med och hävda sig i utveck
lingen. 
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Onsdag 24 januari l 

PolisengrJ 
DJ RPLÅGE 

SUMn Hampshire - hela Sverige. Fleur - tiasammans med Nichola.. 
Pennel pd Arlanda. 

Väll'-ommen! 
I spräcklig s k maxipäls och med l tittarna se Fleur i en ny roll som 

det gula håret utslaget över päls- Becky Sharp i Fåfängans aMrknad 
kragen kom forsylesagans Fleur till Becky Sharp i Fåfängans Marknad 
Arlanda på tisdagen. Hon mötles av har redan börjat visas i engelsk TV, 
PR-män och surrande filmkameror. och enligt Susan Hampshire har den 
Den populära TV -seriens hjältinna fått en ganska god kritik. 

Söndagens uppmärksammade händel~e vid travtävling· 

ama på Jägersro där en amatöt·kus k grovt piskade en 

häs t får betydande efterdyningar. 

e Överåklagare Erik Gams tedt i Malmö överlämnade l 

g år en begäran till polisen i l\talmö att undersöka och 

A r b e t e ts juridiske expert do
cent Ull Cervin slår fast a tt brott 
mot den lagstiftning som finns tör 

att .kydda djur trAn misshandel 
eller arma! plågeri mycltM väl är 
tillämpbara på en travbana. Trav-

Diskade kusken till Arbetet: 
1 GEN EFF 1 KT AV SLAGE 

utreda 

e Sam 

om fal 

lägg an 

utövas 

banan är 
allmän 
stiftning 
straffbar 
exempel 
i en lad 

Det är 
allmärm 
domen 
lillräckli 
rättsmak 

överåk 
Malmö 

-Det 
10m är 
måste i 
bar miss] 
ogillats 
nat styr 

-Jag 

Fleur, eller Susan Hampshire som Becky Sharp är en faltig guver
hon heter i verkligheten, gör ett nant i 1800-talets England som tar 
snabbesök i Stockholm för att fram - sig upp till samhällets högsta kretsar 
för allt göra reklam för en nyutgåva genom alt gifta sig rikt och skaffa 
av boken om släkten Forsyte av sig inflytelserika älskare. 
engelsmarmcn John Galsworthy. - Jag beundrar Becky Sharp, men 

Med på Sverige-resan är skådespe- jag tycker inte om henne, sa Sus n. 
!aren Nicholas Pennell som spela! Fleur däremot äl~kar jag som män
Fleurs man i !orsytesagan. niska. Men Bccky Sharp är utan !ve

Om någon tid får de svenska TV- kan min mest intressanta roll hittills. 

Därför fic~ 
HÅSTEN SK 

Examina. Med kand-examen har 
vid Lunds uni\'cr,.itct avlagts av Tor 
Lindgren, Bl, Sölvesborg, Jan Mose , 
Kr, Kristianstad, Agneta Bjergel, Ld, 
Stockholm och Hans-Gunnar Mår
tensson, ög, Lund. 

Inom odontologiska fakulteten le
di~örklaras ett doktorandstipendium 
för tiden l febr-31 maj 1968. Ansökan 
•kall vara inlärrmad före fredagen den 
2 febr. 

Inom teologiska fakulteten ledig
förklaras ett tillfälligt licentiatstipen
dium för tiden l febr-31 maj 1968. 
Anaökan 11enast fredagen den 2 febr. 

ADs1aa tM Främjande av Oit'adue
rade forskares vetenskapliga verk-
113Jl1het. Ansökan om bidrag ställs till 
juridiska fakulteten och inges till 
registrator vid Lunds universitet se
nast den l febr 1968. 

Göteborg: Volleyboll-turnering för 
blandade (herrar och dali)er> lag. 
A-_.. 4H 1 ; 

försörjningen och författningsfnigan. 
Anmälningar i pärmen på Aten. 

i\lal, logi, resa fritt. 
Lunda- YL: Information om ak

tuella lärarutbildningsfrågor i dag, 
onsdag, i Blå vinden, kl 19.30. Till
fälle ges till diskussion och frågor. 

Ekonomengelska: Det finns ytter
ligare platser kvar på kursen i. eng
elska för ekonomexamen. Anmälan 
skall vara Inne senast tredagen den 
26/1 kl 12. Se notis pl företagseko
nomiska eller engelska lnst:s an
slagstavlor. 

Konservativa: Politisk ärtsoppa på 
to a den 25/ kl 18.00 l Röda rum
met, AF, Jlsta på Aten. 

- Nej, det var ingen 

misshandel l 

Så kommenterar Skånska 

t t·avsällskapets 

Carl Holmgren, 

sekreterat·c 

falmö, an-

klage l ~c r·na efter sömlaj!en~ 

löpning, där segraren av· 
stängdes efter att gett 11in 

hä t 21 piskslag på upplop· 

pet. A r h e t e t ställer här 

tio frågor till sekreterare 

Holmgren: 

llJlJJmä 1·k,anunade amatii r·· A r b e t e t: - Har det förekom-
mit så hårda stra (f som denna av-~ 

~'MATERIEL VERI(ET 
riskerar byråkratiseras" 

Verksstaben iir konstruerad si att en icke önskvärd byrlkratiserlnr 
av hela verket liner anubblande niira. 

Det särer Försvanverken1 civila personals förbund f altt Tttrand• 
över försvarets materiellörvaltningsutredning .• 

Ristortska föreningen: "Kinesiska Verksstaben skall innehålla 13 en
historier" talar förf Alf Henriksson heter sammanförda till fyra avdel-
om måndag den 29/1 kl 20.15 i Väst- . . 
götagårdens gi llestuga. Parisare, öl, mngar om tillsammans 131 personer. 
och l<affe. Listor Historisl<a institu- Bortsett från att antalet synes vara 
tionen och Aten. Indras den 29 kl 12. alltför stort förefaller konstruktio-

,tängnlng 
gersro ti 
-Ja. 
Ar b et 

också yrk~ 
bart amati 
straCC? 

- Proff 
diga till 
kuskarna 
ivriga. Vi 
som kör 
Dem vill 

A r b e t 
tränare 
som det 
då få 
amatören? 
-Ja, l 

lika hårt 
amatörkusl 
man avstä.I 
mlnader s• 
proffsträna 
blir lika m 
lr an 1 
!lkyldil[ ti 
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- Fredagen den 26 januari 1968 

DBnspedagog Gurli WBerang, Malmö med några av de småttingar som dei!Bger i rytmisk småbarnsgymnastik 

l(lassisk halett och rytmisk 
småbarnsgymnastik i Skurup 

På onsdagseftermiddagen starta
de Skurups Husmodersförening för 
S:e året i följd rytmisk småbarns
gymnastik och klassisk balett för 
barn. Ledare för båda avdelningar
na äl.' danspedagogen fru Gurli 
Waerang, Malmö. 
I avdelningen för ry;tmdsk små

barnsgyrnnastilk inskrev'S 12 elever i 
åJ!dem 4----7 år. Av eleverna är 10 
flickor och 2 poj.kar. 

I den andra avdelil!ingen som är 
me1·a avancerad dnskrevs 12 foLiekor 
i åLdern S----13 år. Danspedagog Wae
rang framhåller att klassisk balett 
även är avsett för pojkar o.ch att 

l 
hon .gärna ser a.tt även po.j1kar an- dä!lmed också fr.is:kare och mot
mäler stg. Det finns näml.i.gen pJats ståndskrafti.g.are. AU undervisnang 
för fJer elever i båda gr.upperna. De sker efter grarnmofonmu@k 
som är intresserade kan i'111Linna mg Skurups Husmodereförening anord-
på onsdag eftermi.dd!Jg. nar även andra luurser eller har p.Ja-

övningarna äger rum varje ons- ner på sådana. Av dessa kim näm
dagef.termiddag, för den yngre .grup- nas k-urser i bridge, porSitin<måuning, 
pen mel1an kl. 15 och 16 ooh för gitarr- och dr·agspel., sa:mt jazzbaJett 
den äldre gruppen me.L1an kil. 16 och för vuxna. studieledaren, fru Inger 
17. Lokal är Un.~doms1oka!len i För- Ben~son, te'L 040/488015 ger gärna 
sa.rnling.shernmets käUar.regio.ner. upplysningar om dessa. 

Båda Jmmsavdelningp.rna kommer L .:..:....:..._-=----------
att ha sina övndngar 10 onsdagar in-
klrusive premiärstarten i onsdags 
IWrserna är ve111cligt n~tmga för bar 
nen som bllir vdga och spänst'i,g!a o<; 



Ägginformationsdagar på 
Lantbruksskolan i Skurup 

Fjäderfäproduktionen i vArt land 
har ett inte obetydligt produktions
värde. Ar 1966 uppgick denna till 
ca 435 milj. kr. En jämförelse med 
andra av lantbrukets produktions
grenar visar att fjäderfäproduktio
nen har en stor andel av den to
tala produktionen. Som jämförelse 

' kan nämnas nötkött vars värde 
varar ungefär 1~50 milj. kr, fläsk 

l 1.087 milj. kr, fårkött (inkl. ull, 
päls) 22 milj. kr, veteproduktion 

l 88'7 mllj. kr, komproduktion 694 
milj. kr och potatis 260 milj. kr. 
Det var några av de siffror som 

byrådirektör Barbro Ohlsson, Lant
bruksstyrelsen, kungjorde i sLtt fö
redrag "Äggproduktionens utveck
ling och framtid" på Lantbrukssko
lan i Skurup på torsdagseftermid
dagen. 

Ahörare var ett 40-tal äggprodu
cerande medlemmar i Vemmenhögs 
och Herrestads-Ljunits häradsgillen. 
Arrangör är Lantbruksnämndens 

s u, p. 

FARRE ÄGGPRODUCENTER 

VId dagens jordbruk, där man går 
in för specialisering och har bygg- l 
nader samt några arbetstimmar le
diga, kan fjäderfäproduktionen ·med l 
fördel konkurrera med andra gre
nar inom animalieproduktionen lilt- 1 
som större fjäderfäföretag. 

Fr. c. assistent Lennart Nilsson, Hush61lningssällskapet, byrådirektör 

Barbro Ohlsson, Lentbruksstyrelsen ocn ordföranden l Malmöhus 

läns Fjäderfäevelsförening, agronom Ernst Möllffr, Örsjö 

Malmöhus läns produkit.lonsavdeln!ng. och därigenom minska kostnaderna 

Äggdagen öppnades av ordföran- väsentligt. 

den i Vemmenhögs häradsg!lle, ag- SPECIALISERING 

ronom Ernst Möller, örsjö, som ock- Inom fjäderfäproduktionen sker 

så är ordf. i Malmöhus läns Fjä- också en specialisering. Från att för

derfäavelsförening som därefter ut ha sysslat med avel, kläcknirug, 

överlämnade o!'det till byrådirektör uppfödn~~g och äggproduktion går 
man infor ettdera momellit:et. Bygg-

Barbro Ohlsson. nad och arbetskraft ink!. yrkeakun-

Efter redovisandet av de siffror skap splittras inte därmed. 

som nämndes i artikelns inrlednlng Denna -~ppdelning av ~rbetsuppgif

gav hon bl.a. följande synpunkter terna ~.rave~ dock .. ett okat .. samar-
bete klacken, uppfodare och aggpro-

och fakta: ducent emellan. Uppfödaren måste 

öKAD BROILER- OCH 
KALKONPRODUKTION 

få en garanti för vart djuren ska 
lämnas vid värpmogen ålder. Pro
ducenten kan genom att bestämma 

Utvecklingen inom fjäderfäproduk- sig ett halvår i förväg följa uppföd
ningen och bl.a. åstadkomma en 

tioneo har varit snabb. Utöver ägg- jämnare övergång vid förflyttningen. 

produktionen har broilerproduktio-
INHYSNINGSMETODER 

nen tillkommit, samt de senaste åren 

Antalet äggproducenter har sedan 
ett antal år tillbaka minskat med 
10.000 årligen. Minskningen kommerr 
att fotsätta och berör de minsta 
besättningarna. Som ersättning för 
bortfallet hönsantal bör besättning
ar med exempelvis 1.000-5.000 höns 
mycket väl kunna hävda sig i järn- l 
förelse med besättningsar med 10.000-
tal djurr. Riskmomenten är större för 
den större besättningen. Man kan 
räkna med högre dödlighet och läg
re produktion per höna till följd av 
ett stort antal i samma byggnad. 
Gödseln utgör hos storproducenter ett 
illit:e oväsentligt problem. 

har ett ökat intresse för kalkon- Efter byrådirektör Barbro Ohlssons 

produktionen uppstått. Den senare föredrag samlades man till ett kaf

produktionen enligt samma inten- fesamkväm varefter assistent Len

siva metod som broileruppfödning- nart Nilsson, Hushållningssällskapet, 

en, en uppfödning som möjliggjorts intog talarstolen och berättade in

genom import av djurmaterial läm- hysningsmetoder för höns. Han 

pat därför. nämnde bl.a. att det de senaste åren 

t::.:=--===---------- hos många lantbrukare blivit bygg
nader och utrymme ledigt, t.ex. de 
som upphört med mjölkproduktion. 
En omläggning till fjäderfäproduk
tion behöver ej bli så komplicera
de. Det finns numera färdiga an
ordningar i tre eller fyra plan el
ler våningar som gör att en lokal 
om 10x20 meter planyta mycket väl 
kan vara tillräcklig för 4.000 höns. 

Arbetskraften, som måste vara 
lejd, bör vara väl kvalificerad, näm
ligen både djurskötare och tekniker, 
då man vid stora anläggningar dri
ver mekaniseringen långt. Möjlig
heten att få ut ett högre äggprris 
l samt lägre pris per kg foder upp-l 
väger lmappast de _problem som tro
ligen uppstår. Betraffande foder, kan 
den mindre besättningen, knuten till 
jordbruket, använda egen spannmål 

Assistent Nilsson berättade också 
om nya utgödslingsmetoder. Det 
finns nu andra metoder än svämut
gödsling, alltså metoder där gödseln 
sedermera kan spridas torr. 

Uppfattningen att resultaten oftast 
blir sämre i byggnader som inte är 
speciellt byggda för fjäderfäproduk
tion är öv,erdriven. Om inredningen 
blir den rätta så går det mycket 
väl att använda byggnader som från 
början ej avsetts för hönsuppföd
ning och äggproduktion. 

Assistent Nilsson visade till sist 
filmen "Rationell äggproduktion". I 
dag börjar på Skurups Lantbruks- i 
skola en ny äggdag le!. 13.30 då 1 

byrå~rektör Barbro Ohlsson håller l 
föredrag över ämnet "Äggproduk- l 
tianens lönsamhet" och lantbruks- ~ 
konsulent Börje Nilsson, Lantbruks
nämnden berättar om finansierings
frågor och lånemöjligheter. 

--- d 
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Arsmöte med Lyngby CI(F 

Fr. v. kassör Elsa Grahn, Möllehem, ordföranden Erik Andersson, Lyngby 

och sekreterare Alice Andersson, Bökesåkra. 

l Lyngby CKF-avdelning har haft,bud i CP: Maj-Britt Andersson. Om

lärsmöte hos fru .. Elsa Grahn, Möl.le- bud i CUF: Anna Nilsson. Ombud vid 
hem, under ordforandeskap av Enka . .. . 
Andersson. Följande val gjordes: distriktsstamman ordf. o. Elsebeth 

styrelsen: ordförande Erika Ander- Kristoffersson. Kretsombud ordf. El

son, vice ordf. Ann-Marie Persson, se Mårtensson och Elsa E. Andersson. 

kassör, Elsa Grahn, sekr. Alice An- Ombud till CP:s distriktsstämma: 

dersson, Else Mårtensson, suppl. Gu11- ordf. o. M. Jönsson. Ombud på CP:s 

Britt Göransson o. Marianne Göran- kretsstämma: Ebba Svensson, Maj

son. Revisorer: Margareta Christens- Britt Andersson och Alice Anders

son och Alma Andersson, suppl. Mar- son. Ombud i kommmtkretsen: Ebba 

git Jönsson och Asta Nilsson. Stu- Svensson, Hanna Larsson, Erika An

, diesekr. : Elsebeth Kristffersson. Om- dersson, och Alice Andersson. 

/o P · 
J l / 
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Torsten Storgård 
60 år 

sextio år fyller den 29 jan. profes
sor Torsten Storgård, Kävlinge. Han 
är född i Hangö i Finland. Han av
lade studentexamen 1926, blev agro
nornie kandidat 1930, agr. lic. 1934 

och samma år agr. doktor. Han fort- , 
satte studierna i biokemi i Helsing
fors. 1931-43 var han forskningsas- ' 
sistent vid statens försöksavdelning 
för mjölkhushållning i Finland, var 
1940-44 docent vid Helsingfors uni
versitet, blev sistnämnda år professor 
i mejerilära och kvarstod vid univer
sitetet till 1953, de sista åren var han 
dock tjänstledig eftersom han 1951 

kom till Sverige och blev chef för 
centrallaboratoriet på produkttekni
ska avdelningen vid Mjölkcentralen i 
Stockholm. Han var åren 1953-56 
medlem i Mjölkcentralens direlttion. 
Sistnämnda år blev han chef för 
forskningsavdelningen vid Sveriges 
slakteriförbund och kom 1966 till kött
forskningsinstitutet i Kävlinge. 

Torsten storgård har publicerat 
flera vetenskapliga arbeten i in- och 
utländsk fackpress. Han har haft en 
del statliga sakkunniguppdrag, varit 
expert i statens utredning om mejeri
forskningen i Sverige och är med 
i subkommitten för planering av den 
livsmedeltekniska undervisningen i 
Lund. Han är också ledamot i en 
FAO-kommitte ocl\. har en del inter
nationella uppdrag, bl. a. är han le
damot i den internationella mejeri

föreningen. 



Rydsgårds hemvärnsområde 
heslöt köpa radioutrustning 

Fr. v. ställföreträdande hemvärnschefen Ragnar Lundberg, Gösta Anders• 

son och Jan Åke Jönsson provar radioutrustningen som Rydsgårds 
hemvärnsområde fått på prov. ' 

Vid Rydsgårds hemvärnsomrädes 1 son, Slimminge, Gösta Andersson, 

årsmöte på onsdagskvällen beslöts att Villie, och Nils Lundborg, Slimminge. 

inköpa signalutrustning bestående av Representanter i civilförsvaret: Elvir 

fem radioapparater med både sänd· Andersson, Rydsgård. Suppleant: Jan 

nings- och mottagnlngsmöjllgheter. Ake Jönsson, Genarp. Representant 1 

När hemvärnsmännen sedan är ute skytteföreningen: Gunnar Månsson, 

i terrängen kan de således lätt och Villie. Suppleant: Nils Jönsson, Trun

bekvämt samtala med varandra via nerup. Representant i lottakåren: 

radioapparaterna även på längre av- Gunnar Johansson, Villie. Suppleant: 

stånd. Efter årsmötesförhandlingarna Kaj Johansson. Representant i RK· 

orienterade ställföreträdande hem- Kretsen: Sigvard Jönsson, Slimminge. 

värnschefen Ragnar Lundborg om Suppleant: Ragnar Lundborg, Slim· 

vårens övningar och tävlingar. I mars minge. 

anordnas en kretstävUng och i april Skjutkommitte: Uno Olsson, Gun-

;

utför Ystads och Färs hemvärnskret- !).&r Månsson och Ragnar Lundborg 
sar gemensamt en befälsövning. En med Gunnar Mänsson som skjutleda
svensk-dansk tävling kommer att an- re. Revisorer: Gunnar Nilsson, Slim
ordnas i maj och i juni blir det ksp- minge, och Gösta Johansson, Villie. 
skjutning. Revisorsuppleantter: Per-Ove Pers-

Följande val gjordes: Förtroende- son, Slimminge, och Sigvard Jönsson, 
nämnd: Uno Olsson, Trunnerup, Slimminge. Ragnar Lundborg och 
Hjalmar Larsson, Janstorp, Gunnar Uno Olsson utsågs att representera i 
Månsson, Villie, och Ivar Larsson, hemvärnstinget Till suppleanter för 
Slimminge. Suppleanter: Ragnar dem valdes Sigvard Jönsson och Ture 
Lundborg, Slimminge, Erik Johans- Nilsson, Sllmminge. 



Lördagen den 27 januari 1868 -------.l;;JIJXi1f.IIT!t8:1,1oi .... i -
. Ny sjö och ny 2 meter djup å fåra 

bildades då vall i Dybeck brast 
Av TORSTEN HANSSON 

En olycka kommer sällan ensam. Några dagar efter 
det att byn Lindby några km söder om Skurup hade 
översvämmats av vatten från en läcka i Dybecksån 
inträffade en kanske ännu större och mera svårbe
mästrad läcka i åvallen. Denna gång vid Dybecks gård 
som äges av kapten Ebbe Alwen. Läckan i ån upp
täcktes först av trädgårdsmästare Nils Gunnar Nils
son, Bingsmarken, som omedelbart ringde inspektor 
Nils Sköld på Dybecks gård. Läckan i ån blev snabbt 
större och inspektor Sköld ringde därför till Ture 
Is gren, Kallsj ö, som är en av dem som har ansvaret för 
Näsbyholms Invallningsföretag, och bad att de under 
ett halvt dygn skulle stanna pumparna som lyfter 
vatten från Näsbyholmssjön upp i Dybecksån. Om 
pumparna stoppades hade vattenströmmen i Dybecks
ån avtagit och det hade varit lättare att laga läckan 
i åvallen på Dybecks gård. Inspektör Sköld fick ett 
blankt nej till svar. 

Vattnet från den ny11 ca 1.000 meter långa åfåran bildade snart en hel liten insjö pA ilfskilliga tunnl11nd upp.. plöjd åkermerk. ---



Pumparna stoppades inte och vat- stängdes pumparna vid Näsbyholms 

tenforsen från läckan i ån blev Invallningsföretag med påföljd att 

snabbt större och större. Kapten Al- vattennivån i ån sjönk samtidigt som 

wen satte 10 män och tre grävma- den steg i Näsbyholms sjön. Purn

skiner i hårt arbete för att stoppa parna fick sedan arbeta oavbrutet 

den allt stridare vattenforsen. Allt en lång tid med påföljd att vatten
var dock förgäves. Det blidades snart 
en åfåra, ca 10 meter bred och två 
meter djup och med en mycket strid 
vattenström som icke stod att stop
pa. Vattnet från åfåran bildade snart 

1 en liten insjö på ca 100 tunnland 
åkerjord. 

Kapten Alwen, inspektor Sköld, 
trädgårdsmästare Nils Gunnar Nils
son och flera andra som har fått ta 
emot vatten från åvallsläckan är 
djupt besvikn,a på dem som handhar 
Näsbyholms Invallningsföretag. Hade 
de stannat pumparna tills läckan var 

srtömmen i Dybecksån blev så stark 
att den sprängde en åvall där. 

De ca 100 tunnland på Dybecks 
gård som står under vatten ligger 
mellan en och fyra meter under Dy- "" 
becksåns vattennivå. 

Problemet med Näsbyholms Invall
ningsföretag är gammalt och det är 
nästan omöjligt att undvika stridig
heter mellan de två ,parterna. Ena 
parten är de som har mark som 
gränsar till Näsbyholmssjön. De vill 
att pumparna skall skydda Näsby
holmssjön från för hög vattennivå 

lagad hade skadegörelsen kunnat in- och därmed förhindra översvämning-
skränkas högt avsevärt. ar. 

Skadorna beräknas nu till ungefär Andra parten är kapten Ebbe Al-
40.000 kronor. Att fylla igen den sto- wen och andra som har mark som 
ra, breda och två meter djupa åfå-
ran som bildats är ett stort företag gränsar till Dybeeksån som tar emot 
som kommer att kosta mycket peng- vatten från pumparna . .Ju mer pum
ar. Vidare är det åtskilliga tunnland parna arbetar ju oftare och större 
åkerjord som ej kommer att kunna l översvämningar blir det för dessa 
besås i år. markägare. 

Läckan i åvallen vid Dybeck är När pumparna är igång är det för
troligen en följd av översvämningen del för ena parten och till nackdel 
i Lindby. för andra parten. Ett synnerligen 

Vid iiversvämningen Lindby svårlösligt problem. 

Kaplen Ebbe Alwen, Dybecks gård, Skivarp och sonen Karl-Otto belrak
tar den två meter djupa och tio meter breda nya ålåran som snabbt 

skar sig igenom åkerjorde " 



-----------MandageR den 29 januari 1968 -• 

Ordförandeklubban på väg till nyvalde Bengt G. Andersson. Fr. v. Bengt G. Anderss<Jn ordf., sekr. Britt 

Marie Mårtensson, avg. sekr. Ann Louise Mårtensson och avg. ordf. Rolf Hansson. 

Ordförandebyte i Rydsgård 
Ny ordförande fick den livakti

ga CUF-avdelningen i Rydsgård 
vid på söndagseftermiddagen av
hållet årsmöte. Ä ven styrelsen i 
övrigt blev på en rad punkter för
ändrad. Förtroendet att leda av
delningen under 1968 gavs åt 21-
årige Bengt-Göran Andersson och 
hans plikt var det att aviacka den 
avgående ordföranden Rolf Hans
son. Närvarande på mötet var di
striktets ordf. Sven-Bertil Persson 
och han förrättade den prisutdel
ning, som vidtog efter förhand
lingarna. 

Till revisorer valdes Ann-Louise styrelseledam. o. som ombud till CP:s 
Mårtensson och Göran Larsson med kommunkrets valdes jämte ordf. 
Rolf Hansson och Nils-Ake Anders- Britt-Marie Mårtensson, Börje Lars
son som ersättare. Informationschef son, Maj-Britt Jönsson, Stig-Allan 
blev Rolf Hansson och politiska Svensson samt Ingemar Lindahl 
kommitten består av Sven-Bertil med ersättare i Kurt Andersson, 
Persson, Ann-Louise Mårtensson Klas-Göran Kullberg, Lars-Ove 
samt Harald Jönsson. Svensson samt Jan Svensson och 

Kontaktmän blev för Rynge Rolf Gert Nilsson. 
Hansson, för Rydsgård Hans-Erik 
Tyvesson, för Trunnerup Lennart * OMBUD 
Hansson, för örsjö Per Sandkvist, Ombud till CP:s kandidatnomine
för Beden Harald Jönsson, för Varm- ring blev jämte ordf. Rolf Hansson 
lösa Stig-Allan Svensson och för och Sven-Bertil Persson och pro
Katslösa, Sjörup samt Viilie Leif gramrådet fick följande utseende: / 
Nilsson, Rolf Ekblad resp. Sven- programledare Britt-Marie Mårtens-

Avdelningens medlemsantal upp- Erik Hansson. son, Börje Larsson, Lena Göransson 

går till 180 och under verl<'samhets- samt Klas-Göran Kullberg. Tävlings-

året har en rad aktiviteter avver- * FLER VAL ledare blev Ingemar Lindahl och bi-

kats med framgång. Ett populärt in- Till distriktsombud valdes ordf., trädande Maj-Britt Jönsson. studie

slag och något som får betecknas Britt-Marie Mårtensson, Rolf Hans- ledare Leif Nilsson och till de två 

som ett nytt grepp var den grillaf- son, Ingegerd Olsson samt Ingemar övriga ledamöterna i tävlingsnämn

ton, som anordnades i somras, man Lindahl. Deras suppl. blev Kurt An- den valdes Kent Persson och Kurt 

har haft en gammeldanskurs i gång dersson, Ronny Persson, Klas-Göran Andersson. 
med livligt deltagande, hunnit av- Kullberg och Kurt Persson. Till Sparklubbsledare valdes Jan 

verka en rad småmöten, haft träf- Som kretsombud utsågs jämte ordf. Svensson, till hans ersättare Ronny 

far, dansaftnar och kunnat glädja Britt-Marie Mårtensson, Börje Lars- Persson, till teaterledare Britt-Marie 

sig åt att avdelningens trio Britt- son, Lena Göransson, Klas-Göran Mårtensson och till hennes ersättare 

Marie Mårtensson, Lena Göransson Kullberg, Rolf Hansson, Ingemar Lena Göransson, till allsångsledare 

och Kerstin Hansson placerade sig Lindahl och Kurt Andersson. Till Britt-Marie Mårtensson med Ann

som tvåa vid riksfinalen av talang-/ suppl. valdes Ronny Persson, Kent Louise Mårtensson som ersättare, till 

traffen, som gJCk av stapeln 1 Kal- Persson, Lennart Larsson, Jan reseledare Stig-Allan Svensson, hans 

mar. Svensson, Lars-Ove Severin, Kerstin ersättare Rolf Hansson samt till 

* STYRELSEN 
styrelsen fick efter det att den 

konstttuerat sig följande samman
sättning: ordf. Bengt-Göran An
dersson, sekr. Britt-Marie Mårtens
son, kassör Kent Persson, v. sekr. Le
na Göransson, v. ordf. Jan Svensson, 
v. kassör Stig-Allan Svensson och 2 
vice ordf. Börje Larsson. 

Till deras suppl. valdes Klas-Gö
ran Kullberg, Lars-Ove Svensson, 
Ronny Persson, Ingegerd Olsson, 
Kur1t Andersson och ·Lennart Lööw. 

Engdahl samt Christer Nilsson. idrottsledare Kurt Andersson med 
Som representant i kretsstyrelsen Lars-Ove Severin som ersättare. 

valdes ordf. och som hans suppl, Jan Vi Ungas ledare blev Lars-Ove se
Svensson. verin med Britta Hansson som suppl. 

styrelseledamöter i CP-avdelning- och Hembygdsfestkommitten fick 
arna i Villie, örsjö, Katslösa och denna sammansättning: 
Sjörup blev med suppl. inom paren- Stig-Ailan Svensson, Börje Lars
tes Lennart Hansson (Sven-Erik son, Lennart Lööw samt Jan Svens
Hansson), Hans-Erik Tyvesson (Per son med Bengt-Göran Andersson, 
Sandkvist), Leif Nilsson (Beng;t An- Britt-Marie Mårtensson, Ingemar 
dersson) resp. Rolf Hansson (Rolf Lindahl och Kurt Persson som suppl. 
Ekblad). Som ansvarig utgivare för Med-

I CKF valdes Ann-Louise Mårtens- borgarposten valdes Ann-Louise 
son med B.-M. Mårtensson in som Mårtensson. 



Bankdir. Per Erik Schyberg, SHB Hälsingborg, kamrer Harald Svensson, Skand. banken, Skurup, och kamrer Carl-Axel . Johnsson, SHB Skurup slående), diskuterar bytet med bankdirektörerna Bengt · Fagergren, Skand. banken, Malmö, och Holger Clarkson, SHB Slockholm. 

F örs ta bankbytet 
sedan kriget 

Skandinavislm Banken i Skurup övertager Svenska Handelsbanken på samma plats. l gengäld får Handelsbanken övertaga Skandinaviska Banken i Borgholm. Bankbytet är det första tecknet på ett större byte som skall äga rum mellan de båda affärsbankerna. Det är dock inte första gången man byter rörelser så här, omtalar såväl bankdirektör Bengt Fagergren l Skandlnavlska Banken som bankdirektör 
Holger Carlsson l Svenska Handelsbanken. 

·För 20 år sedan var det mycket van
ligt med byten mellan bankerna på 
platser där utrymmena inte räcker till, 
och ~ ~I.J.e. u~ldvika att f?åda ban
kerna bygger nya lokaler. Skandimvlska 
Banken i Skurup ämnar om något Ar 
flytta in i det nya affärskomplexet som 
skall byggas där Skurups hotell idag 
ligger. 

- Bankbytet mellan oss får ses som 
ett resultat efter långa centrala förhand-
lingar. Vi har sedan en tid tillbaka rul
lande förhandlingar mellan de båda 
bankerna, där vi int'e vet fortsättningen 
ännu, omtalar bankdirektör Holger 
Clarkson. Någon friställning från . vår 
sida är det dock Inte tal om. Persona
len kommer l första hand att erbjudas 
arbete på den andra banken på orten, 
och om det inte finns platS för dem där, 
kommer de att beredas plats p!!. något 
annat av våra kontor. Vardera banken 
svarar för sin personal. För Skurups 
del kommer två tjänster att flyttas över 
till Skandinaviska Banken. Bankkam-

rer Carl-Axel Johnsson vill vi dock be
hålla. Han kommer att erbjudas en hÖg~ 
re tjänst · inom Svenska Handelsbanken. 

1~kandibaviska . Banken Illbte · inom 
kort skaffa sig nya lokaler. Samma var 
förhållandet för Svenska Handel&ban
ken, omtalar bankdirektör Bengt Fager
gren i Skandlnavlska Banken. Det kan 
då Inte vara klokt att båda bankerna 
investerar stora pengar i Skurup. Därför 
byter vi, så att Handelsbanken får vår 
rörelse i Borgholm och vi övertager de
ras i Skurup. 

Man kan också säga att bytet är ett 
led att l tid möta den konkerrens som 
vi får från Sparbanken, Jordbrukskas
sorna och Postbanken när Kreditinsti
tututredningen blir beslutad. Våra och 
Handelsbankens kunder får genom det
ta byte en bättre service i Skurup, ge
nom att vi nu blir så stora att vl kan 
ha flera specialavdelningar. 

Båda bankerna har haft verksamhet 
mycket länge i Skurup och öppnade 
första gången under första värlclskrlget. 



5 

Lantbrukare Gösta Nilsson, Loremölla, Rydsgårdsmej e ri ~ t s f. ledar& Alfred Christensson och mejerislen Frifjol Nilsson di skuterar differentierad p rissättn ing med direk tör Einar Helgegren. 

v·älbesökt på stämma 
Rydsgård välkomnades 

Det blev ett välbesökt samman
träde på måndagen när distrikt 
nr två av Skånemejel'ier höll ordi
narie sammanträde i Skurup. Ett 
50-tal leverantörer hade mött u pp 
för att höra de nya tankegångarna 
på prissättning som förmedlades av 
direktör E i n a r H e l g e g r e n. 
Helgegren gav ett intressant och 

innehållsrikt anförande där han re
dogjorde för verksamhetsåret 1967, 
gav en ingående information om de 
nya tankegångarna med ett differen
tierat prissystem samt tog upp frå
gorna om kreditlämning till leveran~ 
törerna och avlösningen av folket i 
kostallarna. 

Vid sammanträdet deltog för första 
gången medlemmarna från Ryds-

gårds mejeri, som sedan årsskiftet 
inlemmats med Skånemejerier. De 
nya medlemmarna hälsades välkom
na och hade också mött upp mycket 
bra till distriktsmötet. 

VALEN 
Distriktsråden omvaldes i sin hel

het. De är Gunnar Knutsson, Sku 
rup, Eric Magnusson, Janstorp, och 
Gustav Petrici, Vanninge gård. 1 

Till ordinarie fullmäktigeledamöter 
valdes Anton Andersson, Solberga 
gård, Sven-Ingvar J önsson, Mossby, 
Gunnar Knutsson, Skurups lant
bruksskola, Hugo Lönnbon1, Nelle
vad, Nils Nilsson, Almåkra, Gustav 
Petrici, Vanninge gård, samt nyvald 
Malte P ersson, Norrgård, Anderslöv, 
efter Carl Erik Nilsson, Maryh ilL 

---~ 

Tisdagen den 30 Januari 1968 • 

Sistaklassa rna Ann-Lou·ise Wellgren, Roland Bengtsson och Anna Mår
tensson diskuterar frågorna efter tävling en. 

''Vem vet mest'' 
med 400 i Skurup 

Omkring 400 elever vid Skurups 
gr undskolas · högstadie deltog på 
måndagen i Dagens Nyheter s nu
tidsorientering där man fick besva 
ra ett 25-tal frågor under en knapp 
timma. Frågorna ansågs på vissa 
håll vara mycket lätta trots att någ
r a spörsmål ställde tankeverksam
heten på stora prov. 

1 av Jordanien visste man inte. Fyra 
bilder från huvudstäder vållade ock
så problem. Bilden från Rom kunde 
lika gärna vara från någon annan 
stad, menade eleverna, då den före
ställde en byggnad, i mån ga ögon 
vilken som helst. Några elever viss
te inte namnet på folkpartiets ledare, 
Sven Weden, och andra hade pro
blem med rattfyllerilagen i u tlandet. , Den besvärligaste frågan var att in - Däremot klarade man elegant namdentifiera tre huvudagerande under net på TV:s tre "0", var 1972 års l<riget mellan Israel och arabstater- olympiad skall gå ~ch många a~dra na. Två gick bra, Nasser och Eslw l, frågor. Resultaten far man nu vanta men att den tredje var k ung Hussein l på tills de är rättade. 
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J anstorps AlF summerar 
1967 · ett hyggligt idrottsår 

Ett rätt hyfsat 1967 kunde sum

meras, när Janstorps AlF höll års

möte i veckoslutet. Föreningen har 
haft tre lag i gång, verksamheten 
är knuten kring fotbollen och drif
ten av Slimminge Bygdegård. A
laget hamnade på femteplatsen i 
sexan - men blott två matcher 
förlorades, det var med andra ord 
en knallhård serie. För B-laget 
blev det ungefär samma placering 
och för pojklagets del har det va
rit ömsom vin, ömsom vatten. 

Föreningen bildades år 1945 och 
under större delen av den 20-åriga 
exåstensen har Börje Andersson ba
sat. Denne fick förnyat förtroende på 
ordförandeposten och styrelsen kons
tituerade så.g enligt följande: Ordf. 
Börje Andersson, sekr. Evert Nils
son, •v. ordf. Knut Svensson, v. sekr. 
Leif Tomasson, kassör Stig Laxsson 
och vice kassör Jan Jönsson. Revi
sorer Erik Magnusson och Alfred 
Sandkvist. 

Till matchledare och lagledare för 
A-laget valdes Börje Andersson, till 
ledare för B-laget Nils Larsson och 
för att omhänderta skötseln av pojk
lagen valdes ett ungdomsråd bestå
ende av Jan Jönsson, Evert NHsson, 
Leif Tomasson och Kurt Persson. 
Som UK fungerar tränare och lag
ledare. 

Fest- och bingokommitten innehål
ler hela styrelsen jämte Bo Hansson, 
Sven Lindström, Gert Nilsson, Ar
nold Nilsson, Ake Möller och Sig
vard Hansson. 

KNATTEFOTBOLL 
Föreningens medlemsantal uppgår 

nu till 84, som tränare har fungerat 
Jan Jönsson - de t kommer han allt-
fort att göra - och notabelt under Ordf. Börje Andersson anslår fonen för 1egermelodi i framliden för 
67 var den knattefotboll, som för- Torsten Larsson, Gert Nilsson och Leif Thomasson. 

eningen för första gången i sin hi- l 
storia anordnade. Glädjande nog 

1 

ring helst .ava~cem.ang" till femman, l sam~a. från föregående år - inga 
samlade den 40~talet deltagare. dar AlF holl till for nagra år sedan. nyforvarv har rapporterats. 

N u är siktet inställt på topplace- Spelarmaterialet är i stort sett det- Man tränar torsdagar och söndagar. 



2.400 anslutningsavgift 
till nytt V A i Skurup 

Bankbyte Skurup 
contra Borgholm 

Totala anläggningskostnaden för vatten och avlopp på Kishögsom

rådet i Skurup, där 27 fastighetsägare kan ansluta sig, har framräknats 

till 70.455 kr. Kommunalnämnden föreslår på basis av finansierings

kalkylen att anslutningsavgiften per fastighet spikas till 2.400 kr. 11 

fastighetsägare tecknade sig när projektet påbörjades, och för de 

ytterligare 10, som anläggningen är projekterad för föreslås kommunen 

förskottera 24.000 kr. 

Köpingen ~kall som egen kostnad 
bidra med 4.700 kr för den överdi
mensionering som har varit nödvän
dig för att tillgodose brandförsvarets 
önskemål. Den totala anslutningsav
giften har framräknats till 61.055: 87 

kr vilket delat med 2:1 blir 2.261: 33 

per fastighet vilket har avrundats 
uppåt till 2.400 kr. 

22.000 kr tillstyrks för inköp av 
stadsäga 35. Säljaren, AB Bröderna 
Anderssons gjuteri, har gjort för
behållet att få disponera ett lagerhus 
av sten på tomten fram till och med 
1970. Förbehållet ingår i det av kom
munalnämnden tillstyrkta kontrak
tet. 

För expeditionslokal och förrådsut-

Förvirrat 
om Skurups 
personalstat 

rymmen fÖ1'eslås hemvärnet få hyra 
de källarlokaler som . bl,ev friställda 
när tid[gare noiTa ålderdomshemmet 
Jades ner. 

SKYDDADEVERKSTADEN 

För Ystads skyddade verkstad har 
det visat sig otillräckligt med den 
hittills tillämpade kommunala er
sättningen 2 kr per arbetstimme och 
arbetstagare. Men vill ha en ändring 
så att kommunal ersättning utgår på 
framräknat belopp när man multipli
cerar antalet arbetstimmar för varje 
kommuns arbetstagare med drifts
underskottet per arbetstimme för 
hela verkstaden. Skurups kommunal
nämnd tillstyrker omläggningen. 

MODERAT BankkamTe1' Ha'l'ald. .Svensson & 

'llill kommunalfullmäktige överläm- Skand.inaviska Banken och bank

nar kommunalnämnden utan eget kamrer Carl-Axel Johnsson i Han

yttrande byggnadsnämndens förslag delsbanken i Skuru.p. Svensson ut-

att under viss omständighet avstå vidgtl'l' och Johnsson flyttaT. 
från rätten att anta stadsplaner. Ären-

Frågan om personalstaten på det om byggnadsnämndens rätt att Som ett led i en överenskommelse, 

k lk h anta stadsplaner har återförvisats dit som kan komma att omfatta flera 
S urups komrnuna ontor ar • ' or·tet· ,· la11det har Skandn' 1av1·ska 

k från KF. Byggnadsnämnden menar 
knappast klarnat efter ommunal- Bru1ken och Svenska Hande1sbanken 

.. d t t"ll · ta d nu att om KF finner det vara någon 
namn ens senas e s a nmgs gan e. beslutat att byba kontor så att S'kan-

Fru Birgitta Olsson hade först sökt lidsvinst härmed skall nämnden av- dinaviska banken övertar rörelsen 

befattningen som kanslist men tog stå från rätten att efter delegation vid Svenska Handelsbankens kontor 

tillbaka sin ansökan och vill nu i av KF anta sådana planer. i Skurup och Svenska Handelsban

stället bli förste kontorist. Då det Utvidgad tjänstgöringstid för bygg- ken rörelsen för Skandinaviska Ban

därmed inte finns någon sökande nadsinspektören föreslås tillämpad så- kens kontor i Borgholm på Öland. 
f o Anledningen till bytena är en natur-

till kanslistbefattningen öresiar lunda: tisdagar, onsdagar, torsdagar lig strävan att ordna för ett rationellt 

kommunalnämnden att fru Olsson kl 8.15-13 torsdagar även 14-19. och effektivt kontorsnät. Kontors

blir vikarierande kanslist med .. .. ' .. .. . byte mellan skilda affärsbanker är 

tjänstgöring som komrnunalkassörs- Darutover skall han fullgara sarskil- inget nytt utan har förekommit i 

ka och att för närvarande ingen da uppgifter vid behov. flera omgångar tidigare. 

kontorist tillsätts, inte heller någon -------------------------------

kontorist, en befattning, som annars _Jul o•. p pet 1. 
Skurup 

har sökts av Mona Knutsson. Här 
motiverar kommunalllämnden att 
man först vill se hur det går för 
fru Olsson som kanslist. Kontorist-

befattningen ska nu utannonseras i -fall fo·· r la·· n s styret . 
alla inom skurupsområdet förekom-
mande dagstidningar. 
------------~----~ 

- Det Ya•· bara :\fajbro Livs som fick ha öppet och detta bara kl 

8-10 på {örmiddagen, försvarar sig Skurups konununalnämnd i anled

ning av besvären hos länsstyrelsen av Handelsanställdas förbund avd 

18 över att Skurnps kommun lät tumma på butiksstängningslagen 

själva~te Annandag jul. 

- Då julafton i fjor inföll på en varen ensatn stod för servicen 

söndag hade det således för de be- Annandag jul. 
rörda kunderna annars gått tre - Skurups kommun skall inte 

helgdagar i följd illnan man åter inte vara mindre restriktiv i fort

hade kunnat förse sig med livsme- sättningen än hittills med att ge 

del. påpekar kommunalnämnden dispens för butikemas öppethållan

vidare. de. Men skall det vara någon me-

Butiken betjänar företrädesvis ning med kommunens dispensrätt i 

mindre lägenheter med små förva- dessa ärenden måste man få lov att 

ringsutrymmen för färskvaror. Till l ge dispens i ett fall som detta med 

grannarna hör bl a kommunens Majbro Livs, slutar kommunal

pensionärshem. Någon butiksan- nänmden och vill veta vad länssty

siälld kom inte i kläm då inneha- relsen har för åsikt i.. ärendet. 

Konststrid 
iSkurup 
avgörs nu? 

Den segslitna striden om med 
vad Skurups nya ålderdomshem, 
Flintebrohemmet, skall konst
närligt utsmyckas tycks nu ha 
kommit in i slutskedet I varje 
fall har kommunalnämnden nu 
gått med på socialnämndens an
hållan att få använda de 10.1100 
för ändamålet disponibla kro
norna för inköp av "Solstad", en 
relief i trä, mässing och glas av 
konstnären Bertil Vallien, Eriks
måla. Övriga inlämnade förslag 
var: l) "Perenn", väggparti i 
stengods av Signe Penson
Melin, Malmö; 2) "Relief i 
järn" av Ingmar Eriksson, Mal
mö; 3) "Relief i trä" av Sven 
Andreasson, Börringe. 

Skurups 
byggkvot 
fördelad 
Skurups kommunalnämnd har nu 

beslutat fördelningen av innevaranrua 
års bostadskvot för köpingen. Slru• 
rupshem får 24 lägen'heter för kvar. 
teret Gulliregnet m fl, 13 små!huslä· 
genheter tilldelas enskilda ,personer, 
av vilka de fem redan uttagits: köp
man Knut Nilsson och svetsare Rolf 
Axelsson från Skurup, byggnadsat·
betare Sven-Arne Persson och käJJar
mästru·e Bertil Nilsson från Malmö 
samt byggnadssnickare Göte Ahlm, 
Skånes Charlottenlund. Resterande 
åtta småhuslägenheter fördelas när 
stadsplanen för Munkaho•lmsområdet 
är fastställd. 

Kommunal borgen för byggnadslAn 
tillstyrks för nämnda Sven-Arne 
Persson och Bertil Ni'lsson. Vidare 
för bankkamrer Ca:rl Axel Johnsson, 
Skurnp, chaufför Börje Söderberg, 
Skivar.p samt hr Cal"l-Gustav Hult
berg, S'kurup. 

Studiedag vid Sknrups grundskola~~ 
högstadium. Vid lärarnas studiedag 
den 8 febr kommer olika firmor att 
visa och demonstrera ny undervis
ningsmateriel och litteratur. På mor
gonen kommer tandvårdsinspektör 
Mårtensson att informera om fluor
sköljning kl 8.30. 

Skurnps byggnadskontor. Till be
fattningen som kartritare på bygg
nadskontoret i Skurup föreslår 
kommunalnämnden fru Inger Sjö
land. 

Matlagningskurs l Skurup. En mat
lagningskurs för herrar har startats 
i Skurups lanthushållsskola. De tio 
deltagarna är elever i vuxenskolan i 
Bön·inge och ska under hushållslä
rare Margareta Åkessons ledning nu 
sätta sig in i kokkonstens mysterier. 
På schemat står också kostsamman
sättning, näringslära och andra i 
sammat1hanget nyttiga ämnen. Kur
sen som är den första i sitt slag inom 
länet kommer att pågå sammanlagt 
30 timmar och varje sammankomst 
avslutas med en måltid som kursdel
tagarna själv tillagat. 



Skurups kommunalnämnd säger ja 
TILL SAMMANLÄGGNING 1969 

Skurups kommunalnämnd säger ja till samarbets
nämndens tidigare i A r b e t e t redovisade förslag att 
Skurups nya storkommun bildas från kommande års
skifte, Intill sammanläggningen har hunnit träda i kraft 
föreslås den nya kommunens beslutanderätt tillfalla en 
församling med summa 40 sammanläggningsdelegerade 

enligt fördelningen Skurup 17 ( 8 suppl), Rqydsgård 
12 (12) och Wemmenhög 11 (ll). I nämnder och sty. 
relser skall företas nya val för att få fram ledamöter 
under resterande tid av innevarande mandatperiod. De 
Skurups nuvarande donationer som förvaltas kommu
nalt bör bibehållas oförändrade. 

Rörande kommunahättskommittens ligt kommitten skilda primärkom- "Kommunens fullmäktige" och "Kom- hyror i Skurupshem 8 till 133: 13 l 
förslag om enhetliga kommuntyper munbegrepp -användas. Beteclo:>'ing- munens styrelse" men här har ett månaden. 
är Skurups kommunalnäm!fd på sam- arna stad , köping och landskommun par ledamöter i kornmitten kommit Kommunalnämndens AU skall ut
ma linje som de två reservanter i bör försvinna, beteckningen kommun med ett annat förslag som således reda frågan om kommunikationsradio 
kommit;,en vilka vill ha_ b~te;:,kning- blir,end~, arbet.;~egreP~.et. Dock. t?r- Sku_rup~- kommunalnämnd är mera på renhållningsverkets traktor. Pro
arna kommunaliullmaktlge och de stad och kopmg vara sa m- lyhort for. t k il f • k lf" ltn' skall 
"kommunstyrelse" likartade från rotat att de skall kvarstå. För överensstämmelse med pensio- 0 0 ran 5 0 orva mgen 
början över hela landet. För högsta organ"'n oavsett kom- närshyrorna i Skurupshem 2, 3 och inväntas innan ärendet om gyrona-

I kommunallagstiftningen bör l!n- muntypen föreslås benäniningarna 5 föreslås en omreglering av dessa sliklokaler för lågstadiet tas upp. 



Liemannen och Fred Flinta 
i hönsingesnidares samling 
l En lantbrukare ~om har träsni

dandet till hobby och med utstall
ningar i Malmo. Erikslund, Bed
dinge. Alstad och på Svaneholms 
slott och som har blivit mycket upp
märksammad finner man l Hönsinge 
ntantcir Anderslöv. Det är 72-å.-ige 
Ingvar Olsson. som började snida 
redan som femåring men aldrig har 
slagit mynt av sina konstnärliga 

färdigheter utan nöjt sig med att 
skänka l>ort ungefär hälften av si
na sununa 200 figurer och figur 
grupper genom åren till släktingar 
och vänner. Olsson sysslar uteslu
tande med fritt skapande. 

- Jag har sällan eller aldrig någ
ra förebilder utan snidar efter egna 
ingivelser. Det kan vara en historia 
med poäng el]e1· en bara en liten 
strof som ger Iden. berättar han för 
A r h e t e t. Han arhetar uteslutan
de med kniv och stämjärn och har 
~om träslag under senare år helt 
övergått till pilen. 

- Det är ett segt träslag så ~ttt 
man kan mejsla fram även de min
sta detaljer utan risk för att träet 
ska spricka, omtaitU han. 

lngvar Olsson är född i Ryds
gård och köpte 1930 det lantbruk 
om 30 tunnland i Hönsinge som han 
fortfarande äger även om han nu
mera har låtit sonen Karl In~vars
son ta över den mesta skötseln. Ett 
hårt slag var det för Olsson när 
han helt nyligen blev änkeman. At t 
få hemhjälp är nästan omöjligt i , 
dessa tider såvida man inte tar 
hemsyster men det blir alldeles 
för dyrt anser han. 

Med vaken blick och god känsla 
både för motivels helhet och de 

Ingvar Olsson med trä!ku!pturen Stångande tjurar. 

slående detalj erna förmedlar ,lngvar en hästgrupp som han fortfarande 
Olsson med snidandet sin kärlek har i behåll. Ett gammalt oxspann 
till människorna, djuren och natu- under plöjning, en hästkarl som 
ren, särskilt då som livet tedde vattnar sina hästar och några djur 
sig i skånska bygder i svunna ti-~ som har sökt skydd för blåsten min
der. ner om tider som flytt. "Byastäm-

Så tidigt som 1917 snidade han man" visar åldermannen som tutar 

Hästa,nut vattna,$- en ta!ande i.dyl! frdn en &vtmnen tid. 

till samling i byahornet och byns 
bönder på väg till stämman. Ols
sons känsla för den slående symbo
liken visar han med "Fåfäng flykt 
undan döden". En man rider ut 
mot ett stup för att försöka und
komma liemannen. 

GAMMALMODIG 
BRUKARE 

För Olsson är det som för så 
många andra att TV-tittandet nu
mera tar bort mycken tid som förr 
ägnades åt hobbyn. När man så som 
Olsson brukar jorden på gamrnal
dags vis vilket tar på krafterna 
lägger han sig också relativt tidigt 
för att få den rätta kraftsamlande 
sömnen inför nästa arbetsdag. TV
tittandet har satt sina spår i sni
dandet. I samlingen finner man 
nämligen också Fred Flinta. 

"ÄRVER MAN INTE" 

En del figurer har Olsson målat FQ.Jäng f!ykt undan dödm. 
i naturliga färger men de Ilesta är . l .. , t .. .. . . . l nog m e ar n ag o man arve r aven 
bara behandlade med lmol]a. S1st om han kan peka på amatörkonst· 
~äger han att konstnärliga anlag närer bakåt i släkten. 



Tommy Svensson och bröderna Sven och Göte Jönsson tränar styrke 
med skivs~ång. 

Skurups AlF rustar 
för serieseger • 

l 
o ar 

Vi satsar hArt inför det nya spelåret, omtalar Skurups AIF:s ordfU
rande P e r O l s s o n . Träningen pågår sedan början av året tre gång
er i veckan under ledning av Leif Svensson och innan seriestarten skall 
vi hinna med åt·tn träningsmnteher. Den första kommer redan om tre 
veckor mot IFK Ystad borta. 

Det hand:Jar sälledes om de grön-, J'Önsson o. m en pilad:s i A-Gaget. Från 
tröjade boJlspelarn.a i ~uru,p, som Sk<ilvarp är Lars DBNid Hansson spel
gjo!1de bra if.l1ån s~g i di.v. IV under klar. Det tredje förvfuwet lrommer 
1967. At seriesegern var inte mycket från Rapax i MaLmö ooh heter Jon
att göra, Trelhleborgs FF vann ki!Jarlt, ny Jo'hansson. Han blar iJ!då,gare va
men andra.plart:sen Jade Skl\lrUlPS AIF ri.t med d IFK Malmö och kan bli en 
bes.l:ag på. Nu är TFF borta och fin förstärkndng, menar Per Olsson. 
man har en stor chans a.tt följa ef- · 
ter u;pp i seri·esystemet. Träningsmatcherna startar redan 

l Svåmste lroillklllrrensen får man om nägra veckor. Den 18 febl"UA!l'i 
från Gärsnäs, Tornelilla (nedflyttade möter A-Jaget IFK Ystad bor~a för 
från d.iv. III) , &mrishamn, Anders- att re emot dem hemma den 25 fe
löv och Sji1bo so.m flyttats över. Det bruari. Därefter följer Kävliinge 
är således en form av lokalliuppgö- (uppfily:b<tade i div. III) borta den 
relse pa Österlen om vem so.m skaLl 2 mars, Tre1Jebo>l1gs FF hemma i el
vJnna. MailmöJagen tror man inte lj,usmatoh den 7 mars, Arlöv hemma 
skal:l ha nägon cham; i år. i e1ljus den 12 mars, Lunds GIF 

hemma den 16 mars, Lilmhamn boi·-
TRE NYFöRVÄRV ta den 23 mars och så generail.reye<t 

Tre nyia spelare har man fårt:t tiJ.1l mot d~v-II-Ilaget Värnamo IFK hem
kiln.IIbben. Från R)'dsgålld ha.r den rna den 30 mars. Serien startar den 
duJd:ige keepern Åke Persson kom- 6 aJPriJ!. Vem man får inleda mot 
mit för att slåss med J.ejonet Olle är inte klart ännu. 

Slimmingedamer l 
lär metallslöjd 

1 Kursdeltagarna Siv Lindskog, Svea Persson, Ebba Magnusson och Elsa 
Åkesson under arbete på kursen. 

Elva ~er och en herre har sed an några veckor tillbaka .. 
~n ~ång 1 veckan i Slimminge för att förkovra sig i metnllslöj~~!: 
ar. u~enskolan på orten som arrangerar .kursen där fru Maria ~-.. qVIst ar handledare. ' . Da.IIU• 

"Eleven~·a" får Qära sig det mesta l massprodruce på lk. 
~m meta•Ller och. smide såviiil teore- odkså pröva r~ SiUJveZ:· m~ ~ 
~.~ rom pralkti~t. De fil~.sta har ster~in,g;s siliver och SkaJ!l so.m 81VS1iut
h VILSat en forvånansvard god nJng få arbeta med sia'Ve.r och bärn 
I S::-~jmed de o.l\an,te~ga metallerna. $tf;.P, om~ ihandledlllre hu Sand: 
. .or an aw Jcursen lar de si,g emal- qvlst. 
Jer.mg~!ls svåra ilronst där de också·--------------
får prova på att bränna med gasol. 

Broscher, hailsbs.nd, lropparskåJI,ar 
R11mlband och lilknande klenode~ 



lättetraktor i Rydsgård 
eliminerar olycksrisken 

Rydsgårds Jordbruks AB fick 
under oktoberstormen stora delar 
av sina skogar förstörda. Under vin
tern har man arbetat med att röja 
upp där. För att underlätta arbetet 
har man helt nyligen inköpt en ny 
kanadensisk traktor, som lär vara 
den enda i sin storlek i Sydsverige. 
Det är en Timber Jack stamlun
ningstraktor med momentomvand
lare. 

Traktorn är p. 130 hk och midje
styrd. Det gör att den kan ta sig 
fram i vilken terräng som helst, då 
hjulen också är mycket stora. I fron
ten är den utrustad med en hyvel, 
som lätt kan bereda väg för utsläp
ning. Träden släpas nämligen ut hela 
till en central avverkningsplats, vil
ket förhindrar olyckor, med storm
fällda träd, omtalar civilekonom Jann 
Westrup för SkD. 

Dragkraften på traktorn är 14 ton 
och vinschen med upp till 100 meters 
lina har en dragkraft på 15 ton. Trak
torn är dessutom utrustad med mo
mentomvandlare i stället för växel
låda, vilket gör maskinen blir myc
ket lättkörd. Momentomvandlaren 
fungerar ungefär som en automatlå
da i en bil. Priset är 130.000 kr och 

,._ftraktorn har levererats av Bygg- och 
transportekonomi i Stockholm. För 
servicen svarar en firma i Billes-

holm. Den nya jätfefrakforn på Rydsgårds gård arbeie med stormfällningen. 

Skurupsho köper kyrkomark 

men får han disponera den? 
En egendomlig köpehistoria håller på att 

ske i det lilla samhället Hassle-Bösarp 
ningsrätten, anser kyrlw1·ådet. Köparen 

riskerar därigenom att dels få betala en 

utanför Skurup. Kyrkorådet i Skurup har 
sålt ett markområde till en köpare, utan 

att göra upp med den som har dispositions
rätt till marken. Det bör bli en affär mel
lan den nye ägaren och den som har bruk-

summa för marken till kyrkorådet och 

sedan få betala den som har dispositions

rätten en summa för att denne skall släp

pa marken. 

Det hela började med att kyrkliga l har dispositionsrätten, lantbrukare 1 ur Hugos minnes räntamedel till att ' 

samfällighetens kyrkoråd uttalade Sven-Ingvar Jönsson om kompensa- delas ut bland medlemmarna i köre .. 

en önskan om att få sälja Dalaled i tion för brukningsrätten, samt att 

Hassle-Bösarp. Man underrättade Christensson själv svarar för even- Tio kronor per medlem skall betalas 

stiftsnämnden om sin önskan. Stifts- tuella utlägg. ut som uppmuntran och erkänsla. 

nämnden har nu besvarat kyrkorå- Christensson betalar således 12.500 

dets skrivelse med att presentera en kr för ett markområde, utan att veta 

köpare, lantbrukare Rolf Christens- hur mycket ytterligare han skall be

son. Denne har sedan erbjudit sig tala för att få tillgång till marken. 

att köpa Dalaled för ett pris av 1:50 Kyrkorådet å sin sida får in ett bra 

kr per kvadratmeter. pris, utan att behöva lösa ut lant

LöSENPRIS? 
Kyrkorådet beslöt vid sitt senaste 

sammanträde att godkänna det av 
lantbrukare Christensson föreslagna 
priset, men för att undvika onödig 
tidsspillan bestämdes köpeskillingen 
till 12.500 kr. Sedan kommer det 
unika i beslutet. Som förutsättning 
för köpet gäller att Christensson 
själv kommer överens med den som 

brukare Jönsson. Skulle däremot inte 
Christensson och Jönsson komma 
överens återgår marken till kyrkan, 
och Jönsson behåller dispositionen 
på marken. 

BETALD KYRKOKöR 

Vid kyrkorådets sammanträde be
slöt man också att den nya kyrkokör 
som bildades i höstas behöver upp
muntras. Rådet anslog därför medel 

INGEN SöKANDE 

Den lediga ordinarie organisttjäns
ten som utannonserats hade inte gi
vit någon sökande. Kyrkorådet kon
staterade dock att vikarien Bengt 
Olsson från Svedala uppehållit tjäns
ten till församlingens fulla belåten
het och sade sig därför önska fort• 
sätta med en vikarie. 

SNYGGAS UPP 
Saritslövs kyrkogård behöver snyg

gas upp, ansåg kyrkorådet. På be
gäran av herr Hugo Månsson skall 
buskvegetationen utrotas och områ
det snyggas upp igen. 



Börringe bibliotek äger 
böcker av . högt antikvärde, 
Ett sydskånskt bibliotek som har 

verkligt gamla anor är Börringe för
samlingsbibliotek. Det är inrymt i 
Börringe sockenstuga som byggdes 
samtidigt med Börringe kyrka år 
1783. Sockenstugan är sammanbyggd 
med den mur som finns runt kyrkan. 

Utvändi.gt harr- by.ggnaden ungefär 
samma utseende som den hade vdd 
slutet av 1700-<ta<l~t. Invändigt är den 
gdvetvds moderniserad med t. ex. ny 
armatur och delvis nY'a möbler. Men 
stllilen äT för övrigt v.äl bibehåJJlen. 
[)ett :Vinns sådunda gamla hrunbetsa
de hemmasn'iokrade bokhytlll>or. 

S'Ookenstugan användes inte endast 
tiB. bibHotek. En av loklailerna är 
reservera<l för Börringe föreläs
ningsförenings föreläsningar, kyrkli
ga syförerungens och lottakårens ar
bets- och samkv·ämsaftnaT, sönda•gs
skola m. m. Det finns också ett mo
dernt kök. 

300 ANTIKA BöCKER 

NY'ligen hacr: 300 böaker med högt 
anrtikvärde överförts tiH "moder
biblioteket" i Sveda•la där de a·rkive
rats. Börcr:inge försam:JJingsbibltiotek 
är sedan ett åT thlllba:ka filia'l. under 
SveC:a1a5 bri.hliiotek. Under 12 år tidi
gare haT de': vaTit filial under biblio
teket i AndersJ.öv. Men dessförinnan 
har det va·ri~ ett fristående bibliotek 

Med tanke på a~ Bör-ringe försam
l!.ing haT blott 867 inv·ånare är utlå
ningen, ca 3.000 böcker per år, myc
ket hög. Att biblioteket ha-r en de-l 
bö~ker som är gamla och ha•r högt 
antiM värde betyde•r inte att bibli'o
teket saknar aktuell litteratur. Det 
komme·r nya böcker varje månad. 
Dessa rekvireras samtidigt med rek
visil!ionecr:na från S>veda·la bibli-otek, 
vi!lket innebär att Börringebibliote
ket har hka modem och högaku~ell 
ilitteratur som sitt moderbibliotek i 
Svedala. 

140 BOKLANARE 

Bibliotekarien i Börringa församlingsbibl·iotek, fru Ulla Andersson, 
lämnar ut c:a 3.300 böcker över disken per år. 

bok'lånare våd bibldotek·et i Börninge. har . något arrangemang i sockenstu
VidaTe utsändes en bok'l.åda tiH ål- gan. Ooh då brukar utlånlingen Van!/ 
dercLomshemmet i Sturup och en ti·ll stor. 'De som är intresserade av fö
Böninge ålderdomshem. reiläsningar och sålunda aJhhnänt vet-

B<i!Jloiotekarie Ulla Andersson omta- EdbHoteket är öppet bl. a. de kväl- giri•ga brukar i regel ookiså vaTa fl~
lar att det finns 140 registrerade Ilar nä:r Börringe föreJ:äsningsförening l tiga holclånare. 



MOR och BARN 

Fru ASTRID PERSSON, Brodda, Skurup, med sonen ANDERS, 8 mAnadet, 
(Foto: Sernert, Skurup) 

- .o.t.uJ.d.J.uet, •. ::a\.w·uv, ~".uv; \...all
en- farnian Paradise. 

ds
en 

r1ar 
vid 
t j 

[en 
tå
att 
'j 

Häst bildödad 
vid Smygehamn 
En häst kolliderade på fredags-

eftermiddagen med en lastbil på vä
gen mellan Böste och Smygehamn. 
Hästen hade sprungit ut på lands
vägen och dog på fläcken vid den 

! r häftiga kollisionen. Lastbilens förare 
en fick inga skador. Hästen, ett halv
da blod, tillhörde lantbrukare Bror A j 
all Olsson, Smygehamn. , 

' 

Fullbyggt i Skurup 
på Fridhemsområdet 

Fru Lena. Mårtensson, maka till grävmaskinist Bengt Mårtensson, har 
flyttningsbestyr och assisterns ivrigt av sönerna Peter, 6, Stefan, 4, och 
Mats, 15 månader. Det är Stefan som kontrollerar att kakburken har 

flyttat med. 

På F'ridhemsområdet i Skurup har de sista lägenltetema nu avsynats 
och på torsdagen var lyckliga nybyggare i full fart med inflyttningen 
i de fem småhus med vardera två lägenheter som ingår i sista etappen. 
Moddigt väne är det visserligen än så länge kring husen, men redan 
till sommat·en blir en lekplats klar och småningom skall parket· och 
planteringar anläggas. 

Med de nu färdigställda fem små-

l 
busen har stiftelsen Skurupshem 
fått ·sitt l;l.ittills största projekt lyck
ligt i hatnn. Cirka 1.re år har det 
tagit att på Fridhemsområdet upp
föra 100 lägenheter, därav 23 ettor, 
46 tvåor, 23 treor och 8 fyrarums
lägenheter. De flesta lägenheterna 
är inrymda i småhus, men en del 
också i tvåvåningsfastigheten vid 
Rundelsgatan. Panncentralen är ge
mensam för alla 100 lägenheterna. 

Fridhemsområdet inräknat för
valtar Stiftelsen Skurupshem nu 
234 lägenheter i Skurup, och redan 
är man igång med nästa projekt -
45 lägenheter i radhus på Öster
gård. Kommer ingenting i vägen 
räknar stiftelsen med att de första 
hyresgästerna skall kunna flytta in\ ; 
här redan i september i å r. 



-----------•·Torsdagen den l februari 1968 • 

Den eko nomiska föreni nge ns "g rundare", la n•lbrukare Slen Boklu nd, Ås torp, och lan tbrukare Axe l WiHan
der tillsa mmans med la ntbrukarna Enoch Ol sson, Sk urup, samt stående Be rtil Sve·nsson, avdel ning schef 

Gun nar Andersson, Sean, oc h Sve n Wegelid , Hög•a näs. 

Ekonomisk förening 
för smågrisuppfödare 
Sto-rt intresse på Söderslätt 

Skall Svenska Lantbruksförbun
det få ytterligare en medlem? Frå
gan är befogad sedan intresset för 
den nybildade intresseföreningen 
för smågrisar genomfört sin med
lemsvärvningskampanj. I måndags 
hade över 400 smågrisuppfödare 
samlats i Tomeliila för att utse in
terimstyrelse. På onsdagskvällen 
samlades över 200 jordbrukare frän 
Söderslätt för samma sak i Sku
rup, men blev större ju mer infor
mation som gavs. Ä ven här beslöt 
man att bilda en avdelning och in
terimstyrelse utsågs. 

Smågrisproducenterna i Skåne har 
tillräckligt länge varit en liten hun
sad minoritet som ingenting haft att 
säga till om, informerade nordvästra 
avdelningens sekreterare lantbruka
re Axel Wittander från Kågeröd. Vi 
måste slå oss samman i någon form 
av organisation för att få våra berät
tigade krav ·uppfyllda, menade Wit
tander. 

Genom en sammanhållning skall 
vi förutom intressanta diskussionsda
gar också kunna hjälpas åt att för
bättra de ekonomiska villkoren. Be
hov föreligger därför av en stor orga-

l
nisation liknande Sean, SLC o. andra 
som kan tillvarata våra intressen. 
Wittander gav därefter en kort histo
rik över intresseföreningens verk
samhet och hoppades att få med sig 
hela smågrisuppfödareantalet i såväl 
Skåne som Halland och Blekinge. 

PRISET PA GRISARNA 
Priset har hittills bestämts högt 

över producenternas huvud. Alla 
problem inom smågrisuppfödningen 
såsom uppfödning, byggnader och di
stribution påverkar priset. I framti
den kommer man också från konsu
menternas sida att ställa ännu högre 
krav på fläsket och gör det ännu 
svårare för oss, om vi inte är eniga. 
Högre kvaliteter på fläsket går ut 
över avelsarbetet och ger oss större 
ekonomiska bekymmer. 

Wittarrder betondae dock att det 
inte skall handla om någon kamp
organisation, men' sade i samma an
detag att man ansökt hos ~äru;styrel
sen om att bli antagna sDm ekono
misk förening. En insats på l() kronor 
tas ut av medlemmarna plus en årlJig 
medlemsavgift på samma summa. 
Medlemmar kan · endast de bli som 

i huvudsak ägnar sig åt smågri 
uppfödning för avsalu. Alla är da< 
intresserade att så många sDm mö 
Hgt besöker mötena som arrangero.. 

EK. FöRENING 
Orsaken till att man endast vill J 

med uppfödare rom saluför smågr 
sar, beror enligt stadgama lJå, 6 

man i en framtida ekonomisk fö. 
handlång endast vill ha medlemml 
med rösträtt som har samma intre. 
se - att få så stor avkastning 
smågrisen som möjligt. 

INTERIMSTYRELSE 
En interimstyrelse valdes på möt! 

med agronom Albin JönssDn, Skuru] 
sDm sammankallande. övriga leda 
möter där blev lantbrukarna Ott 
Ohlsson, önnarp, Ragnar Nlidssc)l 
Karstorp, Olle Mårtensson, Gusnav 
och Hugo Persson, Rydsgård. \ 

' l 
INFORMATION 

Etfer mötet gav först veterinär Ni l 
Henriksson från hushållningssälJsk<' 
pet en redogörelse över hur ma 
skall lyckas med smågrisuppfödn~IC 
genom rätt skötsel och god sVlinhäl1 
och representanter från Sean oc 
SLC informerade orr. uppfödning oc 
utfDdring. ' 



Veteraner belönade 

J ordberga sockerbruk. 

En stor skara veteraner hade har han haft förlagd till olika av

Jordberga Sockerbruks AB i år delningar och har bl a i tolv år 

samlat till sitt redovisningssamman- arbetat som brukets gartner med 

träde på Svaneholms slott, där nes- tillsyn av alla dess parker och plan

torn Anders Lindahl dekorerades teringar. Tidigare har han haft 

med medalj och fjorton andra tro- trädgårdsmästeri i Klagstorp, och 

tjänare fick minnesgåvor för var- driver nu en liten blomsteraffär där. 

dera 25 års tjänst på Jordberga- De fjorton trotjänare som fick 

bruket. Det är tredje gången bruket minnesgåvor var: Sven Svensson, l 

delar ut belöningar av detta slag, Georg Nilsson, Malte Hall, Torsten 

Anders Lindahl som nu vid 67 Larsson, Rune Ekeroth, Erik Eriks-

å åld • ' d · h son, Hard Eriksson, Lennart Lid-
rs. er -~vgar . me penslon, ar berg, Henry Mårtensson, Erik Pop-

vant anställd v1d sockerbruket i pius, Ove Rosdahl, Stig Roswall, , 

Jordberga i fyrtio år. Sin gärning Alvar Wendt och Agda Holmberg. 

•• 

NEJ I VEMMENHOG 
till sammanläggning 
Det blir ingen Skurups storkom- I vemmenhögsbygden har det kann

mun från årsskiftet. Vemmenhög vill stöpts livligt inför offentliggörandet 

inte, den saken gav kommunalnämn- av kommunalnämndens beslut. Detta 

den klart besked om vid sitt senaste var inte enhälligt men fattades med 

sammanträde. Sammanslagningen av stor majoritet. Av åtta ledamöter var 

,Skurups köping med Vemmenhögs sex definitivt emot samarbetsnämn-

l 
och Rydsgårds landskommuner har d ens förslag medan en sjunde ställde 

föreslagits av samarbetsnämnden i sig positiv men följde partigruppen 

skurupsblocket och entusiastiskt ac- och en åttonde, Malte Lundberg klart 

' cepterats av kommunalnämnden i reserverade sig. 
Skurup. Nu vägrade alltså Vemmen- Beslutet att föreslå kommunalfull

hög i vändningen och trots att Ryds- mäktige avböja sammanläggningsför

gård ännu inte sagt sitt blir dess be- slaget föregicks av överläggningar, 

1 
slut inte tungan på vågen. Fram till varunder samtliga nämndsledamöter 

1971 är sammanläggningen frivillig gav klart besked om sina synpunk-

l och har endera kommunen sagt nej ter. Någon omröstning behövde så-

blir det ~ärvid. ledes aldri~ tillgripas. 

Lörda-gen den 3 j 

Sitland& fr. v. ordf. El sa Olsson, sekr. Birgit Jo hansson, rev. Helg41 

O lsso n och nyvalda s·fyre lseled a mo·fen Birg illa Hansso n. 

• 
l 

Omval av hela styrelsen 
Skivarps CKF-avdelning 

Sldvarps CKF -avdelning höll års- menhög Signe Andersson, ersättare 
1 

möte på fredagen på Skivarps gäst- Agnes Särensson och från V. Vem- ' 

givaregård under ordförandeskap menhög Stina Wicl{ström med ersät

av fru Elsa Olsson, Mossby. Av års- tare Linnea Ohlsson. 

berättelsen framgick bland annat Ledamot av CUF-avdelningens sty-
att avdelningen f. n. har 113 med- 1 s 
lemmar. Verksamheten har under re se blev igrid Persson med Evy 

året förutom möten bestått av kur- Andersson som suppleant. Till orts-
ombud utsågs för Skivarp Signe An

ser i porslinsmålning och flamsk- dersson, Torborg Olsson , Anna An

vävnad, och motionsgymnastiken dersson, Helga Olsson, Alva Anders
har samlat många deltagare. A v son. 
andra arrangemang kan nämnas Som ombud till CP:s kretsstämma 

sommarutfärd och kyrksöndag. At utsågs Margit Persson, Hilda An

Ski~~rps C{JF samt ,Skivarps 4 H dersson, Helga Olsson och Elsa Ols-

1 
beslot årsmotet ansla vardera 15 son med Majken Lindstam, Signe 

kronor. Andersson, Birgit Johansson, Inez 

Vid styrelsevalet blev det omval/ Karlsson och Ida Larsson som suppl. 

på samthga poster. Sålunda omvaldes Till ombud vid kommunkretsens 

i styrelsen Elsa Olsson, Ida Lund- sammanträde utsågs för Skivarp Hel

berg, B1rg1t Johansson, Inez Karls- ga Nord, Hilda Andersson och Anna 

son, Maiken Lindstam, Birgitta Hans- Andersson, för V. Nöbbelöv Anna 

son och Hilda Andersson. Suppl.: Nilsson, Elsa Andersson och Evy An

Gully Everlund, Siri Persson, Elsa dersson. För ö. Vemmenhög Signe 

Sonesson och Torborg Olsson. Som Andersson, Edit Olsson, Else-Marie 

revisorer valdes Helga Olsson och Åkesson och Inez Nilsson och för 

Siri Persson med suppl. Elvy Pers- V. Vemmenhög Malin Persson, Stina 

son och Elsa Nyman. Som studie- Wickström och Inga Hansson. Till 

sekreterare omvaldes Edit Olsson distriktsombud , valdes Siri Persson, l 
med Anna-Lisa Nilsson som suppl. Birgit Johansson och Elsa Nyman. 

Till ledam~t av . CP-avdelningens Prenumerantsamlare fö.r Budkavle i' 

styrelse utsags fran Sk1varp Fr1da blev H1lda Andersson jamte ortsom- l 

Svensson, ersättare Anna Andersson,/ buden. 
från V. Nöbbelöv Hilma Olsson, er- Efter årsmötet följde ett gemytligt 

sättare Elsa Svensson, från ö. Vem- samkväm. 



T dbe ga sockerbruk har premierlit 15 veteraner vid en sammankomst på. Svaneholm. Anders Lindahl, 
J O f, f. som avgå.r med pension, fick blommor och medalj. De övriga fick minnesgå.vor för 

25 anst:ällnlngså.r. Här är de samlade tillsammans med chefen på. bruket, disponent Per Schmidt. Nedersta raden fr v: Anders Lindahl, 
Stig Roswall, Georg Nilsson, disp Per Schmidt, Malte Hall och Erik Poppius. överst fr v: Sven Svensson, Hard Eriksson, Toratoo 
Larsson, Erik Eriksson, Ove Rosdahl, Lennart Lindberg, Rune Ekeroth och Henry Må.rtensson. 

Två av veteranerna saknas: Agda Holmberg och Alvar Wendt var inte närvarande. 

s CKF-avdelnittg 
'lit 20:e årsmötet 

Fr. v. ordförande Ebba Andersson, kassö r Anna Magnusson och sekre-
lerare Gre ~a Isa ksson. 

son och Greta Isaksson. Ombud vid kavle: Asta Nilsson. Tävlingsledare: 
CP :s k retsstämma: Ellen Andersson, Asta Nilsson, Semesterll/ommitte: 
Ruth Sjöberg och Anna Magnusson. Signe Gustavsson och Astrid Anders
Ombud i kommunkretsen: Ellen An- son. Kontaktkvinna för Vi Unga: 
dersson, Anna Magnusson och Brita Asta Nilsson. 
Persson. Pressreferent: Greta !saks- Årsmötet anslog 25 kr. till Vi 
son. Prenumerantsamlare för Bud- Unga. 



En lustiger dans i ringen fick dskåda'l'na. uppleva. nii'l' det hä.,. dju'l'et skulle säljas. 

Gärdslövs auktiOn drog 1.000 

EKORDFINA PRISER! 
Ca 1.000 pe1·soner infann sig på lördagen när en av säsongens stö1·sta auktioner i södra Skåne anordna

des. Det var när lantbrukaren Claes Olsson i Gärdslöv vid Skurup lät sina prima djur och sitt ypperliga 

lösöre gå under klubban mecl Bengt Ottosson i Svedala som auktionsförrättare och Erik GJ·önvall, Vis

marlöv, Klågerup, som ropare. 

Priserna blev mycket goda. Fyra dräktiga amkor sålcles för 2.350 och 2.200 kr och tre d1·äktiga kvigor 

för 2.456, 2.400 och 2.200 kr. En Ford-traktor 5.000 av 1967 års modell, föl'sedd med inklädd båge och 

l<örd bara 440 timmar gick för 19.200 kr till Ulf Bramstorp, östra Värlinge, och sanuna traktor av 1966 års 

modell och köt·d 740 timmar för 18.200 kr till Knut Olsson, Aggarp, Svedala. En s k Höglundru:e, alltså 

en av de föl'sta Fol'dsontraktm·ema, kostade 400 kr, Oskar Olsson, Nellevad, Skurup, köpte en Å.ktiv

Clayson 8,5 fots självgående skördetröska M 80 och renoverad i fjor för 12.000 kr. 

Dagens säljare Claes Olsson lämnar j gods från sig för godsets egen skötsel där han har köpt ett mindre småbmk 

nu en arrend.egård under Näsbyholms och flyttar till Gislöv vid Trelleborg av sin svärfar Enock Nilsson. Olsson 

.:::='=============;:=+=JF===========-: skall här driva även hönseri 
~ 

6 
~ Auktionens bilpark uppgick ·till när-

~ --, 1> mare 600 fordon vilka upptog vägar 

l '1_ och fält inom ett stort område kring '1 gården. 
Djurpriser i övrigt: 18 månade1-s 

tjurar 1.880 och 1.780 kr, årsgamla 
tjumr 1.52~1.780 kr, årsgamla stutar 
1.55~1.520 kr, åtta månaders tjur
kaJvar 1.300 och 1.220 kr samt fyra 
månaders tjurkalvar 920 kr. 

övriga maskinpriser: sju tons vagn 
4.700 kr, två Fargo-vagnar 850 och 

God fart på klubban och 1'a.ska bud 

fick a.ukti011.S'I'opare Eric G'l'önvall 

från början. 

1.000 Ju-, en radsåningsmaskin med --===~--------

konstgödselspridare 3.000 kr, Eknoma-
spruta 2.200 h. en Ysta Yrsa göd-
ningsspridare 1.900 kr, slåtteraggregat 

1.200 kr, kvemelandsplogar, en två-

l 
skä.rig 950 kr, en treskärig 1.800 kr 

och en fyrskälig 1.850 kr tallriks

aggregat 2.300 kr samt betla,star~ 1.500 

la·, Myllrexharv J .280 kr, pick-up 

press 3.800 kr, betforet betalades 45 

Ju·, för blandsäden 50 kr och för kor

net 52 kr allt räk-nat per 100 kg. 
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Ny ordförande och ny ledare 
i Skur·upsortens Folkdanslag 

Skurupsc.rtens folkdanslag höll 
på söndagseftermiddagen årsmöte 
under ordförandeskap av Hans 
Nordström. Han hade avböjt om· 
val för år 1968. Till ny ordförande 
utsilgs Yngve Andersson. På för· 
slag var även Kent Thomasson. 
Efter votering segrade den först· 
nämnde med god marginal. 

Den tidigare folkdanslagledaren 
Kjell-Åke Nordström har p. g. a. stu
dier i Uppsala avsagt sig uppdraget 
för ett år framåt. Till ny ledare un
der den tid Kjell-Åke Nordström är 
i Uppsala utsågs Hans Nilsson, Kra
geholm. 

Av folkdanslagets årsberättelse 
framgår att medlemsantalet uppgår 
till 50, att 28 övningar avverkats och 
man gjort sex uppvisningar. Dessa 
har utförts på Skurups varumässa, 
på Stjärneholms pensionat utanför 
Skurup för danska bröllopsgäster, 
vid Krageholms slott och vid Ystads 
rådhus i samband med midsommar
festligheter där, samt på Flintebro
hemmet och länssjukhemmet i Sku
rup. Folkdanslaget har varit gäster 
hos Alba, Lunds studenters, samt 
Tornabygdens folkdanslag. På hösten 
var de med om en folkdansträff i 
Erikslunds bygdegård. 

Yngve Andersson tilldelades 10-
ärsmärket. 

VALÄRENDEN 

Till ny ordförande utsågs Yngve 
Andersson och till ny ledare Hans 
Nilsson, Krageholm. Kassören Ulla 
Ivansson och styrelseledamoten Inga 
Pettersson omvaldes liksom reviso
rerna ;Bror Jönsson och Olle Nilsson, 
samt revisorsuppleanten Bengt Ha- Fr. h. avgående ordföranden Hans NordSI!röm, nyvalde ordföranden 
raid Hansson. Inger Andersson val- Yngve Andersson, Kent Thomasson och Bertil Nilsson. 
des till ny revisorsuppleant efter Ma- ;::=====~============~--.-======----
rianne Fredlund. Att representera 
vid skånedistriktets stämma valdes 
ordföranden och ledaren med Kent 
Thomasson och Roland Bengtsson 
som personliga suppleanter i nämnd 
ordning. 

Till dräktledare valdes Tyra Pers
son och till studieledare Kjell Einar 
Jönsson, Staffanstorp. 

Arsavgiften bestämdes till 18 kr. 

10-ARSMÄRKEN 
Följande erhöll 10-årsmärken: Hans 

Nordström, Genarp, Kjell-Ake Nils
son, Rydsgård och Ulla Ivansson, 
Skurup. 

Till valberedningsnämnd utsägs 
följande: Lars Einar Månsson, Kris-/ 
tina Andersson och Bror Jönsson. 

Till festkommitte valdes Hans Nils
son, Kent Thomasson, Ingrid Rix, 

1 Tyra Persson och Ulla Ivansson. 



Gustav Anton Persson avgår 

efter 48 år i kyrkorådet 
Ljunits gammaldansförening 

har 300-talet medlemmar. Vid före

ningens årsmöte noterades detta. Vid 

årsmötet utdelades förtjänsttecken 

till Mia Nilsson, Trulseryd, Birgit 

Persson, Bjäresjö, och Hugo Fred

riksson, Karlsberg. 
Föreningen beslöt till den 21 februa

ri arrangera en kurs i verklig gam

maldans. Till ny ordförande valdes 

Egon Andersson och omvaldes leda

möterna Johan Johansson, Rögla, An

na Svensson, Katslösa, och nyvaldes 

Erik Haraldsson, Knickarp. 

I Y stads hamn sedan 1932 

Kranskötare · Assar Mårtensson har 

varit . anställd vid hamnförvaltningen 

i Y stad sedan 1932 och vid senaste 

mötet med hamnstyrelsen . blev han 

b1omsterhyllad och avtackad med an

ledning av hans pensionering. Hamn

styrelsens ordförande Karl Andersson 

talade för styrelsen. 

Y stads pensionärsförening 

Resekonsulent Folke Ulriksson loc

kade en publik på hela 200 personer 

då lian resekåserade om och visade 

vackra bilder från Bornholm, Tysk

land och Italien vid Ystads pensio

närsförenings årsmöte. Föreningen 

fick vid mötet 15 nya medlemmar. 

Vid mötet konstaterades att trots 

att 38 under förra året hade avlidit 

hade föreningen ökat sin medlems

siffra, vilken nu är 740. 
Förhandlingarna ledde v. ordf. Wil

helm Mårtensson. Till avgående sekr. 

Helga Fredriksson överlämnades 

blommor. Hon ersattes i styrelsen av 

Hilma Svensson och till ledamot i 

styrelsen efter bortgångne Bernhard 

Merker invaldes Henry Ståhl. 

styrelsen består vidare av 

William Nilsson, v. ordf., hr 

tensson, kassör Gertrud Strid, 

Andersson och John Gullin. 

ordf. 
Mår
Axel 

Invigning hos Ystads KFUK-KFUM 

Vargungeinvigningen sker söndagen 

den 11 februari i scoutgården i Ystad. 

Invigningen börjar kl 15. 

Fr. v. kyrkorådsledamöterna Harald Hansson och Gustav Anton Persson 

i samspråk med komminister Claes Isberg. 

sig återval, Allan Andersson. Om

vald blev ledamoten Anders Persson 

och nyvaldes Egon Andersson. Med

lemstalet hade trots flyttningen från 

landbygden ökat med 41 till 213. 

got av en veteran, ty han har varit 

kyrkvärd de senaste 21 åren. 

Gustav Anton Persson avtackades 

i samband med söndagens högmässa 

~ Svenstorps kyrka av kyrkorådets 

ordförande, komminister Claes Is

Legalt i Ystad berg. Samtidigt avtackades även den 

Födda: Olle Niklas Roger son till avgående kyrkorådsledamoten Ha

lagerbiträde Gert Inge Torsten Jöns- raid Hansson, Lindby som varit kyr

son; Asa Anette dotter till byggnads- korådet troget de senaste 16 åren. 

arbetare Klas-Göran Håkansson; Per De båda veteranerna avtackades 

Gunnar son till metallarbetare An- efter högmässans slutpsalm och er

ders Göte Johansson; Eva Karin U!- höll vardera vackra blomsteruppsat

rika dotter till affärsbiträde Helge ser. 

Evert Olsson; Gun Susanne Carina Efteråt samlades kyrkfolket till 

dotter till chaufför Sven Arne Ken- kaffesamkväm i församlingshemmet, 

Fullspikat i Glemmingebro net Olsson. Lindby, varvid de två avtackade kyr-

Uppslutningen vid Sv lantarbetare- Vigde: diversearbetare Arvid Einar korådsledamöterna givetväs var he

förbundets avd 2 i St. Herrestad mö- Andersson och hemsyster Signe Ester dersgäster. 

te i Glemmingebro kommunalhus Nilsson. 
1-====::..:._ __________ _ 

kunde näppeligen ha varit större. Så Död: glasmästare Erik Gustaf Ström 

många medlemmar kom att sittplat- 56 år. 

serna inte räckte till i stora salen 85-årige kyrkvärden G u s t a v A n

utan extrastolar fick sättas in. t o n P e r s s o n, Lindbyholm, Svens-

Vid mötet, som pågick i hela fem torps församling torde vara Skånes 

timmar diskuterades en rad angelä- "meste" kyrkorådsledamot. Han har 

genhet~r. I styrelsen omvaldes kas- varit ledamot i Svenstorps försam

sören Nils Lindh men till ny sekr.\lings kyrkoråd i 48 år. · Även som 

valdes efter Erik Jarl, som undanbad kyrkovärd i församlingen är han nå-



Svenstorps bo 

efter 48 år L 

blev avtackad 

kyrkorådet 

Hamld H ansson, Gustav Anton Pe1·sson och komministm· Claes 

Isberg efter avtackningen i kyrkan. 

_Vid en högtidlighet i samband med/ Samtidigt välkomnades den nye 

sondagens hagmassa i Svenstorps kyrkvarden lantbr Ingvar Andersson 

kyrka avtackades två avgående kyrk- Svenstorp. Efter högmässan hade an

liga förtroendemän Det var Gustav/ ordnats. kyrkkaffe i försarnlingsstu 

, Anton Persson, so~ nu drar sig till- gan, dar ett 50" tal personer samlats. 

baka efter att ha varit ledamot i 

kyrkorådet sedan 1920 och kyrkvärd l · 6~ sedan 1947, _samt Harald Hansson som y n 
vant med 1 kyrkorådet under 17 år. 111 · 
De avtackades av kommir.ister Claes ;t 
Isberg ö Vemmenhög och hyllade 

med blomster för sina mångåri~a in-
satser. 

Veteranerna Anton Mårtensson och Bror Jönsson flankera~ av Ann-Marie 

No.,.dst.,.öm och avgående O'l'dföranden Hans No.,.dström. 

Skurups folkdanslag 
fick ny ordförande 
Skurups folkdanslag som bildades Nilsson. Valberedning: Lars Einar 

1956 o~h i dag har ett 50-tal med- Månsson, Christina Andersson och 

'lemmar fJck vid söndagens årsmöte Bror J önsson. Dräktledare: Tyra 

på församlingshemmet n y ordförande Persson, Studieledare: Kjell Einar 

i Yngve Andersson . Han efterträdde Jönsson. Pressreferent: Sekretera1·en . 

Hans Norelström som efter fyra år i Instruktör: Hans Erik Nilsson, vice 

befattningen tyckte att det behövdes Olle Ivansson. Ombud vid dist.riktets 

skifte. Arsmötet leddes av Per-Arne årsmöte ordförande o::h instruktör. 

Åkesson. 
Under 1967 anordnades sex uppvis- L l h 

ningar. Man deltog i flaggfirandet ega a ny eter 
och har gästat Alba, Lunds studen- från Trelleborg 
ters och Torn<rbygdens folkdanslag. 

Nye ordföranden Yngve Andersson Lysning: danske medborgaren 

fic'k 10-årsmärket. fabriksarbetare Karl Aage Pihl och 

14 oktober anordnas ett samkväm l danske medborgaren Bente Grethe 

Erikslunds bygdegård med ett hund- Jakobsen; tyske medborgaren kocken 

f

ratal folkdansare närvarande. Heinrich Paul Wolgang Biester och 

, Spelman sen 1958 ar avgående ord- s 1 · B ·u M · G" 
' föranden Hans Nordstram och sen o veig n - arie oransson. 

danslagets bildande Gunnar Rasmus- VIgde: gummiarbetaren Bror !ng-

l 
son, Staffanstorp. var Olsson och Ingrid Margareta 

Valen: I styrelsen omvaldes Olle l Ehsabet Eriksson, f Granath; tygo-j 

Ivansson och Inga Pettersson. Revi- graf Rolf Ingemar Rasmusson och 

sorer blev Bror Jonsson och Olle Anna Lisa Andersson, f Olofsdotter. 



Avtackning i Svenstorp 

. ·~)r..4f 

. #4: .. 

Tvd trotjänare avt<tck.adu i lamband med aönd.agena högmässa i Svenstorps kyrka. Det var Anton Peri&01\ 

(i mitten) som i 48 dr tillhört k.yrkorddet och även varit ky rkovärd. Ett tack fick ocksd Harald Hansson, 

Lindby, Skurup (t v) som varit kyrkorddsZeda.mot i 17 dr. Tacket framfördes av komminister C!a.u Isberg (t h). 

Medalj till 
AIF:s Janne 

I samband med Janstorps AIF:s 
årsmöte nyligen erhöll Janne Jo
hansson föreningens förtjänstmedalj 
för synnerligen gott utfört arbete 
bl. a. som styrelseledamot i 20 · år. 

J anstorps AIF startades 1945. Aret 
därpå valdes då 17-årige Janne Jo
hansson till styrelsesuppleant. Han 
var då aktiv fotbollsspelare. Detta 
var han fram till 25-årsåldern och 
hade då hunnit avverka ca 175 mat
cher i seriesammanhang. styrelse
suppleant var han endast två år och 
3om 19-åring valdes han till styrelse
ledamot och styrelsens sekreterare. 
Detta förtroendeuppdrag skötte han 
i fem år tills han år 1953 valdes till 
kassör. Denna syssla hade han fram 
:iii årsmötet nyligen då han avböjt 
Jmval på samtliga de poster han hade 
inom föreningen. En syssla har han · 
lmellertid kvar även i fortsättningen 
J ch det är som ledare för J anstorps 
<\.IF:s bingotävlingar i Börringe byg
iegård. 

Vid årsmötet framförde ordföran
len Börje Andersson styrelsens och 
:öreningens tack till J ann e och över
ämnade den välförtjänta medaljen. 

Janstorps 
Johansson 

Janne Johansson 

Vemmenhög 
avstyrkte 
sammanläggning 

Paragraf nr trettioåtta 1 Vem

menhögs kommunalnämnds proto

koll över sammanträdet den 29 ja

nuari är förmodligen den vikti

gaste under detta decennium inte 

bara för Vemmenhögs kommuns 

egen del utan även för grannkom-

munerna Skurup och Rydsgård. 

Paragraf trettioåtta har följande 

rubrik och ordalydelse: 
Förslag om sammanläggning av 

kommunerna behandlades. 
Par. 38 / 68. Samarbetsnämnden l 

block Skurup har föreslagit att kom

munerna i blocket ingå till kam

markollegiet med anhållan att kolle

giet måtte föreslå k. m:t förordna 

att Rydsgårds och Vemmenhögs 

landskommuner från och med den 
- l januari 1969 skall sammanläggas 

med Skurups köping osv. 
Under överläggningen gav samtli

ga ledamöter klart besked om sina 
synpunkter till förslaget om ett sam
gående av kommunerna redan l ja
nuari 1969. ~1ed stor majoritet be
slöt nämnden föreslå kommunalfull
mäktige att icke bifalla samarbets
nämndens förslag om sammanlägg
ning av Vemmenhögs kommun med 
Skurups köping och Rydsgårds 
landskommun den l januari 1969. 

· Emot beslutet anmälde hr Malte 
Lundberg reservation. 

Så löd alltså paragrafen i sin hel-
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Medalj till 
J. Johansson 
I samband med Jamstorps AIF:s 

årsmöte nyligen erhoU Janne Jo
hansson förenJngens förtjänstmedalj 
för synnerLigen gott utfört arbete 
bl. a. som styrelseledamot i 20 år. 

Janstorps AIF startades 1945. Aret 
därpå valdes då 17-årige Jam1e Jo
hansson HU styrelsesuppleant. Han 

var då a.ktiv fot
boLlsspelare. Detta l 
var han fra:m W~ 
25-årsAl,fiern ooh' 
hade då hunnit 
avve rka ca 175 
matcher i serie 
sammanhang. Sty
relsesu.ppJeant var 
han endast två år 
ooh som 19-åring 
va1des han till sty
relseledamot och 

Janne Johansson styrelsens sekrete
rare . Detta förtmendeuppdrag skötte 
han i fem år tills han år 1953 val
des tiLl kassör. Denna syssla hade 
han fram till årsmötet nyligen då 
han avböjde omva;l på samtlåga de 
poster han hade inom föreningen. 
En syssla har han emellertid kvar 
även i fortsättndngen och det är som 
ledare för J anstorps AIF:s Bingo
tävlingar i Börr im.ge bygde gård. 

Vid årsmötet framförde ordföran
den Börje An dersson styrelsens ooh 
föreningens taok till Janne och över
lämnade den välförtjänta medaljen. 

l l 

Kommunal ekonomisk hjälp 
till översvämmade .Lindby 

Vid Vemmenhögs korrununal
nänmds senaste sammanträde be
handlades en framställning från 
fastighetsägare i Lindby by om 
kommunens medverkan beträffan-

' d·e anläggning av ny avloppsled
ning inom · och från Lindliy by 
samt att kommunen svarar för 
vissa kostnader i samband med el
ler förorsakade av översvämningen 
tidigare i januari månad i år. 
Kommunalnämnden beslöt att fö

reslå fullmäktige att kommunen sva
rar för projekteringskostnader för ny 
avloppsledning inom och från Lind
by by, att kommunen skatll vara hu
vudman för anläggningen och för
skotterar anläggningskostnader samt 

Skurups 
pensionärshem 
utsmyckas 
Kommunalfullmäktige i Skurups 

köping godkände vid sammanträde på 
måndagskvällen socialnämndens för
slag tiil konstnärlig utsmyckning av 
Flintebrohemmet bestående av konst
nären Bertil Walliens, Eriksmåla, 
"Solstad" - en relief i trä, mässing 
och glas. 

Kommunalfullmäktige anvisade vi
dare 24.765 kr för vatten och avlopp 
i Kishögsområdet och skolstyrelsen 
erhöll ett tilläggsanslag å kr 23.500 
kr för interkommunala ersättningar, 
med motivering att elevavgifterna 
har höjts och antalet elever i gym
nasiet har ökat. 

sköter debiteringarna och att kom
munen svarar för uppkomna kostna
der med brandkårernas länspump
ningar i samband med översväm
ningen. 

Thure l s gren, Kallsjö: 

Beträffande markskador och åter
ställning av åvallar bordlades ställ
ningstagandet till dessa kostnader i 
avvaktan på sammanträde med län~
styrelsen. 

Ingen 
ordf 

hobbysyssla att vara 
i invallningsföretag 

Lantbrukare Thure lsgren, Kallsjö gård vid Näsbyholms invallnings- och 
torrläggningsförelags pumpstation. 

Man godkände inköp av fastighe
ten , stadsäga n r 35 tillhör ig AB Brö
derna Anderssons Gjuteri för en kö

e peskilling av 22.000 kr. På förslag av 
r kommunalnämnden beslöt man att 
S subventionera pensionärslägenheter i 

~======~~~;:;;:;:;:;:;;:tJ_j Skurupshem 6 med 113:33 kr per må-~ nad och lägenhet. 
600 kronor anslogs för upprättande 

av park- och planteringsritningar för 

Ordföranden i Näsbyholms invallnings· och torrläggningsföretag, lant
brukare . Thure Jsgren, Kallsjö anser att delägarna gjorde en felbedöm
ning l början av 1950-talet när de lät bygga pumpstationen. Han om
talar att de hade två alternativ att välja på. Det ena var att för en 
kostnadsberäknad summa av 522.000 kr bygga en pumpstation och det 
andra alternativet var att fördju·pa dikena från invallningsomridet, 
kostnadsberäkna.f till 910.000 kr. Det var det första alternativet som 

allmän parkanläggning inom öster-
. gårdsområdet Upprättat bytesavtal 
med t omter mellan Knut Nilsson, 
Rundelsgatan 3 D, Skurup, och kö
pingen godkändes. 

Man biföll Torsten Vollmers motion 
med förslag om skrivelse till lands

segrade. Herr lsgren berättar att man nu några decennier efteråt allmänt 
inser att det kan.ske varit bättre att välja det dyrare alternativet. 
Omkostnaderna för pumpstationen är nämligen gan·ska höga. 

tinget om placering av en ambulans Att vara ordförande och verkstäl- sig om katastrof så att vi bör stanna 
i i Skurur. . . !ande ledamot är ingen hobbysyssla pumparna. 

_Fullmakh!i.e blistyrkte samarbets- Blir det översvämningar längs ån Vad beträffar översvämningen pi 
namndens.forslag att Rydsgårds och nedanför Invallningsföretagets områ- Dybeck när åvallen brast hade J'ag Vemmenhags kommuner fr.o.m. den .. . 
1 januari 1969 sammanlägges med ~~ får vi of.~ast s~ul~en. ~~t a.r mte några timmar före telefonsamtalet 
Skurups köping. Beslutet, som var !att att avgora nar oversvamrungar- med inspektor Sköld på Dybec)ta 
enhälligt, fattades utan diskussion. na är av sådan karaktär att det rör gård inspekterat vattenflödet i ån -------------------- - ----- - - - - -=.,1 efter pumpstationen. Jag fann att 

vattenströmmen ej var anmärknings
värt kraftig. Därför nekade jag att 
stänga pumpen när herr Sköld ring
de. Vid tillfället var endast en av 
de tre pumparna i gång. Jag har 
senare besökt Dybecks gård och där
vid med nöje konstaterat att ett om-
fattande arbete med ytterligare för
djupning av dikena utförts, vilket 
kanske kan bidra till att översväm
ningar förhindras i framtiden. 



Genqrps dansare 
ökade medlemstalet 

Ordföranden i gBmmeldan~föreningen Gillet, Göte Ellen, omgiven av 

en skön kvartett, fr. v. Lena Blad, Dagmar Ellen, Iris Nilsson och Elsa 
Andersson. 

Gammaldansföreningen Gillet l l Kostmaderna har uppgått till ca 

Genarp har nyligen haft sitt års- 2.000 kronoc. 

möte varvid det blev idel omval vALÅRENDEN 

på de olika posterna. l styreLsen ficlt följande samman-

Av årsberättelsen framgår att sättndln~: ordföranden Göte Elten, 

Gillet ökat sitt medlemsantal un- Genarp, vice ordförande Einar Eng

der fjoråret från 872 tll 898 med- man, Gena,rp, sekreterare Algot HelJ

lemmar. 14 danskvällar har anord- ström, Malllilö, vice sekreterare Kjell 

nats i Folkets hus, Genarp, varvid Håkansson, Genarp oob kassör Göte 

försålts 1.880 biljetter. JohanssOI!l, Genaxp. Till styre:lse-

GiUet har själva låtit ombesörja suppJeanter valdes Sture Cato, Ge

och bekosta förbättring av golvet i narp, Nils Nhlsson, Genarp. 

servering.slokalen. Väggen mel1lan Revisorerna Guil!I1a.r PerSSOI!l och 

cafe ooh dansbana har borttagläs Wil!e Nilsson, samt revisorssupplean

och golvet som omger dansbanan hax ten Anders Andersson, samtliga från 

höjts till samma nivå som denna. Genarp. Ombud att representera för-

Dessa åtgärder har bidra~it till att entngen vid skåneringens stämma: 

lokal.iteterna har bLivit betydJJigt avdföranden ooh sekreteraren med 

trivsammare, vilket i sin tur har re- kassören oob Vlioe ordföranden som 

salterat i en ökad besökarfrekvens. ersättare. 



·onsdage'n den 7 februari 1968 

''Hästariva '' kostade 
auktion i Eksmaden, 

S kr på 
Skurup 

Det blev extremt låga priser på 
de vagnar, redskap och maskiner som 
la!:ltbrukare Erik Nilsson, Eksmaden, 
Nasbyholm, Skurup på tisdagsefter
middagen lät försälja på auktion. 
Som exempel kan nämnas att tre 
hästtröslmr kostade en femma 
styck. 

P å djuren blev det emellertid nå

gorlunda hyggliga priser. Högsta bu

det som avgavs vid försäljningen av 

fyra kor hördes från Einbjörn Hom

meryd, Bientarp som bjöd tvåtusen-

l fyrahundra för den präktigaste kos
l san. 

Priserna för kvigor och kalvar 

pendlade mellan 1.050 och 480 kr.-En 

Ph-års tjur betingade ett pris av 800 

kr och buden för tre tjurkalvar löd 

på 700, 600 och 540 kr. En trio ankor 

kostade jämt en femtilapp. 

Erik Nilssons arrendetid utgår i 

år och han ämnar upphöra med lant

bruk. Auktionsförrättare var Gunnar 

Larsson, Hyltaslätt, Skurup, och ut

ropare Hans Andersson, Torsbo. 

Auktionspubliken uppgick till några 

hundratal personer. 

Utroparen Hans Andenson kunde sina humoristiska inlägg till trots icke 

locka fram högre bud för den gamla irevliga hästaräfsan än 5 kronor. 

Socialassistenten 
i Skurup slutar 

Bråket om lönesättningen för vissa kommunala hefatt· 

ningshavare i Skurnp har nu lett till att socialassistenten 

Karl Axel Larsson har sagt upp sig för alt tillträda en be· 

fattning vid l\'lalmö stads so<'ialförvaltning. Det är inte hara 

lönefrågan utan också missnöje med den framtida social· 

vårdsorganisationen i Skurups kommunblock som har 

lett till Larssons uppsägelse. 

När Larsson tillträdde l Skurup 
för drygt fem år se<lan blev han 
lovad personlig lönesättning ett par 
lönegrader över den ordinarie. I fjor 

giok lönenämnden mot personliga 
löner och höll på kollektivavtalet. 

Detta skulle innebära en lönesänk
ning för La1·sson, relativt sett. Kom
munalnämnden menade att löftet till 
Larsson borde infrias. Med stöd av 
Kommunförbundet gick dock löne
nämnden segrande ur siTiden. 

L11rsson menade att det även för 
hans del hade varit möjligt med en 
kompromiss. När denna uteblev var 
hans inställning' klar. Ett ytterligarr 

motiv till uppsägningen är den en
ligt hans mening snåla personaltill
sättning på socialvårdssidan som 
föreslås i blivande kommunbloclc 
Det skulle i en kommun med 11.000 
invånare bara bli en förste assistent 
och en assist!lnt. Stiid för sin upp
fattning finner han i jämförelser med 
bl a Svedala, Simrishamn och Ystad. 
1 Ystad med ca 14.000 invånare finns 
redan en socialchef och fyra-fem 
assistenter. 

- ökad arbetsbörda när nya lwm
muncn träder i funldion är inget att 
trå efter. Särskilt inte som j~g får 
bättre lön i Malmö, säger hr Larsson. 



15 år av intensiv aktivitet 
i Skurups husmodersförening 

Fr. v. Elsa Norling, El ly Andersson och Inga Lindgren hissar en mi niatyrf lagga vid 1 0-årsjubi leet 

* Om en vecka, fredagen den 16 

* februari, fyller Skurups husmo

* dersfärening 15 år, Två dagar fö

* re jubileumsdagen, alltså nu på 

* onsdag, håller föreningen sitt års

* möte kl. 19 på Församlingshem

* met. De 15 gångna åren inom 

* husmodersföreningen har varit * fyllda av en intensiv aldivitet * och många verksamhetsgrenar. * Sekretera.ren, fru S i g n e M a d* s e n berättar för Skånska Dag* bladet om en hel del av de stör* sta aktiviteterna. 
Föreningen bildades som nämnts 

den 16 februari 1953. Den första sty
relsen hade följande sammansätt
ning : Margareta Sylvan, ordförande 
(en post som hon i·nnehade i 11 år 
tills nuvarande ordföranden Inga 
Lindgren tog vid), Svina Granströ m, 
vice ordförande (numera hedersord
förande), Maja Werne, Rut Chris
tians, Ellen Randers, MargJi t Haker, 

Lund en Anna-Ldsa Persson, 

har också varit välsedd och popu-, bundets jubileumsaktion till förmån 
lära föredragshållare. för hand.i•kappade husmödrar. Vid 

På Skurups hoteU har anordnats den senaste julfesten inflöt 500 kr. 
stora feste'r. De mest minnesvärda på försäljning och auktion för detta 
är "Slotts>festen" och "På kryss med ändamål. 
AL'berti.na". 

Teaterspel på förenin.gsmöten har 
ookså varit lyokade inslag i för
eningsprogrammet. 

Vi-dare planer för jubileumsaktion
en är en utställning i maj i år på 
Svaneholm där hela behål•lningen 
kommer att gå Ull jubileumsaktionen 
för hadlkappade huemödrar. Utställ-

O EGEN SANGKöi;t n.ingen .för namnet "Antikviteter och 

Skurups Husmodersförening har kuriosa frän hem och bod". 
egen sångkör. Dess förste ledare var HobbykJ.ubben inom förenlingen 
kyrkomusiker Hanna Leion som ef- kommer att arbeta vidare för jubi
terträddes av kantor Jan Olof Ryd- leumsaktionen som pågår i två år. 
ström. Föreningen har också anordnat 

~ 
f 

t. 
Il 
1 
1 

Ett ovanligt arrangemang som studiecirklar där man lärt sig klä 
må nga mdnns med glädje var det möbier, väva trasmattor, syssla med 1 

stora slädpartiet som anordnades i bati·k, porslinsmålning, silversmide, 
början av 1950-talet. Stud.ieresor har matlagning, keramik, konversation 
företag.its både inom och utom lan- på en.gelska, g.itarr, jazzbalett, klas
dets gränser och nöjesresor har sisk ba.Jett, rytmi9k gymnastik för 
gjorts till bl. a. Holland, Rhodos och försko•lebarn m~ m. . 
Diana Marina. Initiativtagare och Je- Den nuvarande styreJsen som fort
dare för dessa resor har varit Rut l sätter tradjtion~rna med en intensiv 
Christians. . · aktiv1tet ar fol]ande: ordforanden 

1S55 startades en lekskola som i Inga Lindgren, vice ordförande Rut 
_ Christia.ns, sel{reterare Signe Mad-

( ~~ . •' 
, ... · 

l 

'1 l 
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Torsdagen den 8 februat•i 1968 • 

Rydsgårds fritidsnämnd har 
många strängar på sin lyra 

~-

~ 

Fritidsrådet inom Rydsgård s fritidsnämnd. Fr. v.: Erik Hagentoft, ordföranden Sven-Berti l Persson och Per 

Sand qvist. 

Ett stort ansvar vilar på den nya motorklubben "Vingklubben" om l dan till det första sammanträdet och 

kommunala nämnd i Rydsgårds ekonomiskt stöd för bortskaffande det finns många ungdoms-, idrotts

kommun som övertar de tidigare av el-ledning på fastigheten Viilie och andra föreningar inom kommu

två kommunala organen fritidsrå- Södra 29. Nämnden hänskjöt ären- nen som troligen kommer att sö!ra 

det och id!·ottsnärnndens sysslor. det tilt rådet. bidrag varför de 10.000 kr. säkert ic-~ 

Den nya nämnden bär namnet ke lwmmer att räcka om ansökning-

Rydsgårds fritidsnämnd och har 9 * BIDRAGSANsöKNING arna skall kunna beviljas. 

ledamöter. l FRAN p ASTORSAMBETET Fritidsnämndens uppgift är att 

Dessa är lantbrukare Sven Bertil Från pastorsämbetet hade inkom- samordna verksamheten för och mc!- 1 

Persson! Varmlösa, köpman Per mit en ansökan om bidrag till verk- lan de olilm organisationerna, t. ex., 

Sandqv1st, fru Mana Sandqv1st, l tygsutrustning med 1.500 kr. Verk- Vi Unga, 4H, s!{ytteföreningar, ung

Varmlösa, ~haufför .. Arne Olsson, l tygen skulle användas för hobby- domens RK, Brevduveldubben, Ryds-, 

Sl!mmmge D, fabnkor Joel Rosen- verksamhet, som bedrives i samband gårds scoutkår, Janstorps idrottsför

gren, V!ll!e,. kamrer Bengt Bmgs- med l<anfmnatwnsverksaJ1lheten. Ef- ening, Tånebro idrottsförening. Ryds

mark, fabnksarbetare Gunnar Måns- l ter d1skuss10n beslat namnden att gårds idrottsförening m. fl. 

son, Gateljung, Villie, fabriksarbeta-1' hänskjuta ärendet till rådet. . E . k h t bl' e DX 

re Erik Hagentoft, Tånebro, och mu- .n ny •er sam e sgren 1r n -

rare Erik Månsson. Suppleanter är l * ANSöKNINGAR FRAN k1JIS som kommer. att ledas av Rolf 

lantbrukarna Sven Mårtensson Trun- IDROTTSKLUBBAR dJotnssonl,l sonkl art ~agiot av. expe':t nar 
.. ' e ga er or vags yssmng pa ra-

nerup, Gasta Rasmusson, Solberga,! Janstorps AlF hade i skrivels; på- dio. ' 

och Enk Helmutsson, HJulstorp, 1 pekat svårigheten att skota varden Fritidsnämndens uppgift är givet

samt fru Ingnd . Holmberg, Shm- 1 av, idrottsplatsen i Janstorp och an,- vis också att ta nya initiativ och , 

mmge, 13, fru ~ma Ja?zon, bagare J boll ?m a1lslag .. bli ny mas km .. for t. ex. medverka ti!l att ordna loka- : 

Ake Åberg, malare BorJe Anders-l hnJelaggnm.g. Namnden beslat fore-~er för föreningarna. Nästa samman-l: 

son, Teg~lladan, och meJenst An- 1 ta en allman utrednmg av de ollka träde kommer att hållas redan tors- ; 

ders nosen, Tånebro. ! föreningarnas kostnader för lokal- dagen den 15 februari. 1 

Fritidsnämnden har nyligen hållit 1 skotsel och i avvaktan på denna ut-

sitt första sammanträde. Eftersom : redning bor~lades ärendet. Tå:>ebro <'~· / 
fullmäktige förbisett att välja sam-l IF. hade .ansokt om 1.250 kr. for m- r) ~ 

mandkallsande hMaådet fullmäktigleordftöl-1 ., kopl aNv .trandmgslb'obodtl fdor .boernddteent nflo~r- ' / ~..; 2?-
ran e ven r ensson ka lat 1 spe . amn en or a e ar • .- : · . , 

sammanträde och öppnade detta. vidare utredning. 

l 
Vidare beslöt nämnden att utreda ( 

* VALÄRENDEN frågan om särskild fritidsledare in-

Till ordförande utsågs Sven-Bertill om kommunen. 

Persson, till v. ordf. J o el Rosengren 
och till sekr. Bengt Bingsmark. In
om sig utsåg nämnden till fritidsråd 
följande: Sven-Bertil Persson, Erik 
Hagentoft och Per Sandqvist. Nämn- , 
den beslöt att rådet vid behov fick 
anlita skrivmaskinflkunnig hj.älp. 
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L4.rsmöte med Svedala 

Fr. v. sekr. Curt Andersson, landst ingsman Han s Odh , o rd f. Knut Mag
nusson, kassör Be rti l Ha nsso n. 

Svedala CP höll på onsdagskvällen år smöte under o~:dförandeskap 
av lantbrukare Knut Magnusson, Tittentegården, som mnvaldes till 
ordförande för år 1968. Medlemsantalet uppgicl> vid årets slut till 84. 
Av årsberättelsen framgår vidare att i samband med ett möte där bi
trädande ombudsman Kvardahl som tala(<e om "Pan 68". Efter års
förhandlingarna höll landstingsman Hans Odh, Stångby, föredrag om 
"Länsplan 67". 

s tyrelsen omvaldes i sin helhet och Magnusson, v. valledare Bertil Hans
har följande sammansättning: ordf. son. Ombud i Oxie härads CUF: Ber 
lantbrukare Knut Magnusson, v. ordf. til Hansson. Ombud i Svedala CKF: 
Allan Henriksson, sek r, Curt An- Knut Magnusson. Roteombud: för 
dersson, kassör Bertil Hansson, öv- Hy!tarp: Son e Nilsson, för Svenstorp 
riga Birger Nilsson, J an Breisner och Knut Magnusson, för Svedala by Jan 
Bengt Nilsson. Breisner, för Sjödiken Bengt Nilsson, 

Revisorer : Gunnar Månsson och för Aggarp västra Gunnar Månsson, 
Ivar Andersson. Ombud vid distrikts - 1för Aggarp östra Per Åke Sjöstr öm, 
och valkretssammanträden: ordf. för Bosarp Helmer J ohannesson, för 
Curt Andersson, J ohn Andersson , Svedala tätort Birger Nilsson. 
Sone Nilsson och Bertil Persson. 10 k r anslås t ill Vi Ungas Vänner 

Ombud till kommunkretsen : ordf. och 25 kr till Oxie härads CUF :s f 
och Curt Andersson. Valledare : Knu t tävlingsverksamhet. 

I<'LÄSKJ?Ji.RS~ If2 kg • • .• • • .. .. • • • • • • • • 
G.EVBE~ ~ kg • . .. .• ... ..• .••.••...•.•••• 
FRUKGS'Il'KORV,% kg •..••••••• • .. . . 
lt~NINA RLö.Tf.&.. 45 st . . ............ . 
~H/ELLA CREPE . . . . .. . ...... . ....••• 
§EX art~klmr att ''älja }tå, tter st. 

I<'REDAGSöPPE'I' TU.!.. IU- 19 

Spexig underhållning vid 
Börringe CUF:s MYS-kväll 

Krisler O lsson småmyser när han under MYS-kväilens avslutning bjudes 
på läckra smörgåsar av d e n kvarteff flic ko r som ingå r i MYS-feslko m
miffen , fr. v. Ing er Svensso n, Gunne l Pe rs son, Anita Nilsson oc h Inger 

Alwen. 

böll på att lyftas, under ledning av 
Anita Nilsson och Inger Ahven. 
Därefter anordnade avdelningens 
tävlingsledare Gunnel Persson en 
väggtäv Ii ng. 

Den MYS-lwäl! som Börring-e 
CUF anordnade på onsdagsl>vällen 
blev en stor succe som deltagarna 
med glädje länge kommer att min
nas. Det rikhaltiga programmet 
startade med allsång så att taket 

Det gällde för deltagarna att på 
bilder känna igen en mängd serie 
figurer , såsom t. ex. Gyllenbom, 

------- - - --------· ,Cicero, Lill -Klas, Gnidde, Pigge m. f l. 

4 :75 
10:90 

4 :40 
5 :95 
4 :35 
1:-

Nästa programinslag blev en vac-
ker färgfilm från Näsbyholmsutställ
ninr,en - en lyckad utställning i 
Böninge bygdegårds regi. Sedan pla
cerade sig Monica Nilsson vid p ianot 
och spelade en del melodier. Dessa 
ingick i en tävling där det gällde att 
känna igen de melodier som spelades 
och därefter sammanknippa var och 
en av dessa med ett djur eller en 
blomma. Exempel: Mors lille Olle 
ha c e förstås med en björn att göra. 

Efter ett kaffesamkväm med läck 
ra smörgåsar tillagade under över
linseende av Inger Svensson visades 
en film i regi av lantbrukare N1ls 
I. Nilsson, önnarpsgården. Filmen 
handlade om den plöjningstävling 
som anordnades i höst. 

Till sist visades filmen "Stor-Klas 
och Lill-Klas nå tjurfäktning". 

P~<\RiilEUINGSPI.A 'I'S SE VIVO-:umons Ny kyrkovärd i Bannas 

' 
För tiden 1968-71 har kyrkorådet 

i Hannas nyvalt till kyrkavärd smed
mustare Johan Lundahl samt omvalt 
fröken Magnhild Magnusson. 



Hur får man hög mjölkproduktion 
även under sommaren? 

Svar: 

Genom att tillskottsutfodra med 
NÖTFOR KOFODER-SOMMAR! 

Alla mjölkproducenter vet att betet ej täcker mjölk- . 
kornas näringsbehov för en hög mjölkavkastning. En
dast under de förstå veckorna av betesperioden och 
under mycket gynnsamma förhållanden kan betet ge 
upp till 20 kg mjölk. 

För att hålla uppe rnjölkproduktionen även efter betes
släppningen krävs därför att foderstaten under somma
ren innehåller ett välbalanserat kraftfoder. 

NOTFOR KOFODER-SOMMAR är en färdig kraftfo
'derblandning anpassad för betesperioden. l NOTFOR 
KOFODER-SOMMAR ingår även magnesium som 
minskar riskerna för beteskramp. 

Gör övergången från ordinarie kraftfodret till NOTFOR 
KOFODER-SOMMAR successiv! NOTFOR KOFODER
SOMMAR har mycket lågt pris per energienhetl 

t 
'} 



L&-dagen den lO febrnari 1968 11 
Skurupbos erfarenhet av Island: 

BLÅSIGT, QDSLIGT, MASSOR MED FÅR 
FINA BOSTADER, KORT-KORTA KJOLAR 

Byggnadsarbe,fare Kenneth Lindberg, Skurup utpekar på karlan vilken plats 
senasie fyra månaderna. 

Island han jobbat på de 

Av TORSTEN HANSSON 
Island är ett grannland till Norden som i förhållande till sin närhet är ett mycket 
sparsamt besökt land av oss svenskar. Från Malmö är avståndet till Island inte myc
ket längre än till Sveriges nordspets. Men när svenskar skall åka utrikes är det po
pulärast att åka söderut och det är ett fåtal som kommer på iden att åka just till 
Island. 

K e n n e t h L i n d b e r g från \ 
Skurup är en av detta lilla fåtal 
svenskar som håller på att lära kän
na Island. Det är egentligen inte hans 
eget initiativ utan snarare hans ar
betsgivares, byggnadsföretaget SIAB. 

Sedan oktober månad har han näm
ligen sitt arbete .förlagt till Island 
där SIAB håller på att bygga en om
fattande fabriksan läggning. Förmod
ligen kommer Kenneth Lindberg att 
stanna där till påskhelgen. 

Han har emellertid haft några vec
kors semester som han utnyttjade 
till ett besök hemma i Skurup. För 
SkD har han berättat litet om sina 
intryck från Island. 

0 BYGGPROJEKTET 
Inledningsvis berättar han om det 

stora projekt som det svenska före
taget han är anställd vid håller på 
att bygga på Island, närmare bestämt 
två och en halv mil söder om Reyk
javik. Huvudstaden är belägen vid 
kusten på Islands västra sida. Det 
är endast arbetsledarna som är från 
Sverige. De är åtta till antalet. Bygg
nadsarbetarna som i huvudsak är is
länningar uppgår till 300 st. 

Huvudbyggnaden till fabriken är 30 
meter bred och 600 meter lång. Upp
giften om fabrikens längd ville vi 
först inte riktigt tro på men Ken
neth bedyrar att det är inte en enda 
meters överdrift. 

0 BLASIGT OCH KALLT 
NASTAN VARJE DAG 

Klimatet under denna årstid är 
verkligt ensidigt och påfrestande. 
Ungefär nio av tio dygn blåser det 
kraftigt. Temperaturen är ungefär 
som i Sydsverige men den ständiga 
blåsten gör att det känns mycket 
kallare. Under sommartid är klima
tet enligt vad Kenneths kolleger 
berättar betydligt angenäffiare. Is-

land ligger på ungefär samma J svenskarnas. Han hade tänkt sig en 
breddgrader som Angermanland islänning som ett mellanting mellan och således nära polcirkeln. 

0 SOMMAR PA ISLAND: 
LJUST DYGNET RUNT 

På sommaren är det varmt och 
ljust nästan dygnet runt. Därför är 
det angenämare att uppleva Island 
på sommaren då klimatet i. inlandet 
lär vara en upplevelse. Island är 
ungefär så' stort som en fjärdeäel av 
Sverige, men folket bor nästan ute
slutande i kustpartierna. Islänning
arna livnär sig nämligen huvudsak
ligen av fiske och till viss del av 
uppfödning av får. Endast en liten, 
liten del är uppodlat. Norr om Reyk
javik finns ett litet jordbruksområde 
men detta kan inte försörja landet 
utan livsmedel måste importeras. In
vånarantalet uppgår till endast 175.000 
av vilka de 75.000 bor i huvudstaden. 

0 INLANDET PAMINNER 
OM ETT MANLANDSKAP 

Inlandet av Island har en säregen 
karaktär som påminner om ett mån
landskap. Vegetation är nästan obe
fintlig beroende på att markytan är 
täckt av materia av stelnad lava, 
samt är synnerligen stenrik. Träd 
finns ej men på enstaka platser finns 
en och annan liten buske. Den som 
ger sig inåt landet finner ett kusligt, 
öde, kalt och övergivet landskap -
kanske att rekommendera folk som 
behöver lugn och ro från världens 
stress. 

0 ISLANNINGARNA AR 
SNARLIKA SVENSKAR 

en svensk och en eskimå men så är 
alltså inte fallet. Islänningarna är 
i mänga avseenden t o m modernare, 
dvs har mer än svenskarna hunnit 
närmare den amerikanska standar
den. 

V ad betl·äffar bostäderna över
träffar de standarden i Sverige, 
och det var en stor överraskning. 
Man klär sig lika fint och följer 
världsmodet lika bra som här hem
ma. Sålunda är flickorna där pre
cis lika förtjusta i kort-kort som 
här hemma - och pojkarna också 
för den delen. 

0 VATTEN FRAN HETA 
KALLOR V ARMEMEDIA 

I Rekjavik sker åttio procent av 
bostads- och lokaluppvärmning med 
vatten i ledningar direkt från heta 
källor. Kenneth berättar att han 
egenhändigt konstaterat. att vattnet l 
vissa heta källor är varmt så att det 
bränns. Marken vid sidan om källan 
är frusen utom en ring när:rnast käl
lan. 

storleken på dessa källor är högst 
varierande .Några är stora och från 
en del av dem sprutar det varma 
vattnet högt upp i luften. Somliga 
är mindre - några inte större än en 
femöring med en "vattenkaskad" nå
gon decimeter. De heta källorna "le
ver" endast en tid men nya bildas 
jämt och ständigt. 

Kenneth har hittills inte haft tid 
för några längre utflykter på Island 
men när han kommer hem tili påsk
helgen har han lovat att berätta mer 
om Island. 

Kenneth berättar att han blev över
raskad över att finna att islänningar
na och deras utseende, kläder, bo
städer och vanor är mycket lika 

~------------------~~ 
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Arsmöte 
Omval 

med Svedala CKF 
för hela styrelsen 

Ordföranden i Svedala CKF, Margit Hansson, flankeras f. v. av sekrete

raren Solveig Nilsson och f. h. av kassören Viva Larsson. 

Svedala CKF har haft årsmöte under ordförandeskap av Margit Hans

son. Styrelsen omvaldes i sin helhet och ficlt följande sammansätt

ning: ordf. Margit Hansson. 

övriga ledamöter: för Aggarp Ruth 
Må.ru;son, för Svenstorp Alice An
dersso<n, för Sjödiken Inga Hen
riksson, för Svedala köping Ylva 
Larsson, för Krågeholm Britt Breds
ner, för Hyttarp Solveig Nilsson, för 
Bosarp Ingeborg Åkesson. 

Revisorer : Hulda Jönsson och 
Berta Andersson. stueliesekreterare 
Britt Breisner. Ledamot i CP: Mar
git Hansson. Ledamot i CUF: Margit 
HanSSOill. Ombud till distriktsstäm
man: Hulda Jönsson och Ingeborg 
AkeSSOiil. Ombud till kretsstämman: 
Svea Andersson, Klara Krantz, Be

rit Sjöström och E1sa Gullstrand. 
Ombud till CP:s distriktsstämma 

för nominering av riksdagsmanna
kandidater: Inga Henriksson och 
Ellen Jönsson. Ombud i CP:s kom
munkrets: Margit Hansson och So·l
veig Nilsson. Representant i Vi Unga, 
Anna Johannisson. 

Av årsberättelsen framgår att med
lemsantalet vid årets slut. uppgick 

till 89. Under året har anordnats 10 
protokollförda möten. Två kvällsut
färder har företagtits, varav en till 
utställning på Svaneholms sJott och 
en ti11 träsnidare Andreasson, Bör
rin.ge, och Klara Andersson, Slim
minge. En studieresa har gjorts till 
Malmö på bl. a. TranSlllir och Nils 
Johan-företaget. 

BENIGT FALL! 

- Det var benigt det här, tyck te juryn n;ir Miss kort-kort sku lle u tses 

i S kurups Fo lkets park på lördagen . Fem f lickor valdes tLt för ait fin 

granskas oc lt fel kjollängden rniiit . Elizabet h Ja kobsson, SktLrtLP, korn till 

kor ta med sina 23 .5 cm, mindre till korta korn Gun Hansson, Rydsgard , 

med 20 cm. Kortast med jur-yns rnått m;itt va?· Christina Bengtsson, 

Slimmingeby. med 19.5 cn1. På bilden gramkas hon av jurymedremmarna 

Roy Nilsson och Carl Gustav Andersson, som tycks ha svdrt at t f el pe?·-

spektiv pd de ko,· t-korta k jo!anw . 

E 
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Centerträff i Rydsgård 
!Nils G. Hansson talade~ 
l 

Riksdagsman Nils G. Hansson, Skegrie, som pd söndagsefte·rmiddagen höll ett synnerligen uppslcattat, allvarligt 
syftande, politiskt anförande, flankeras t. v. av ordföranden i Slimminge CKF, Brita Lm·sson, och Rydsgårds 
kommunkrets av CP, CKF och CUF ordförande Albert Andersson och t. h. av ordföranden i Rydsglirds CKF, 

fn~ Astrid M/irtensson, och kommimkretsens sekreterare och kassör Sven-Bertil Persson. 

- Av TORSTEN HANSSON -
Riksdagsman Nils G. Hansson, Skegrle, gjorde l samband med en stor centerträff i Rydsgård på sön

dagse·flermidc!agen ett politiskt anförande som med slörsta sannolikhet gav samtliga åhörlire en stärkande 
injektion och stort moraliskt mod inför den stundande valstriden. Ett uppskattat anförande som gav åhö· 
rarna full förvissning om alf det sannerligen är värt alf kämpa för centerns ideer. Anförandet handlade 
inte så mycket om politiskt kiv mellan partierna utan fastmer om de stora andliga värdena i de ideer och 
målsättningar som centerns anhängare arbetar för. M ed andra ord ett allvarligt syftande, sunt föredrag 
som säkert gick direkt till åhörarnas hjärtan. 

Det synnerligen uppskattade anfö- uppstått utan vi vill förekomma att 
randet föregicks av en lång rad års- ytterligare E,ådana uppstår. Vi be
möten, nämligen med Rydsgårds dömer n ämligen fran1tidsutsik terna 
kommunkrets av CP, CKF och CUF, såsom varande allvarligare än vad 
med Slimminge CP, med örsjö CP, regeringen vill låtsas om. Det är för 
med Villie CP och med Katslösa CP, att stimulera näringslivet och öka 

•rm valfonden anslogs 50 kr och till 
CUF:s tävlingsverksamhet 25 kr. 

Roteombud: Alfred Christersson, 
Lennart Larsson, Harry Tuvesson, 
Helmer Larsson, Erik Johansson, Al
bert Andersson och Heribert Persson. 

samt · dessutom av ett månadsmöte sysselsättningen som vi bl. a. kräver D SLIMMINGE CP:S 
med Rydsgårdsortens CKF. industribeställningar för u-hjälpens ARSMöTE 

Efter årsmötena och månadsmöten och försvarets behov samt ökad väg- Vid årsmöte med Slimminge CP 
samlades alla i stora salen på Ryds- upprustning och en lättnad i be- under ordförandeskap av Nils An
gårds Gästis och lyssnade till riks- skattningen a näringslivets investe- aersson gjordes följanae val: styt el-
dagsman Hanssons anförande. ringar. sen: ordf. Nils Andersson, v . ordf: 

Därefter tog Rydsgårds CUF:s tea- .. . . . . l Gunnar Jönsson, sekr. och kassör 
teramatörer "scenen" i besittning Detta ar en positiV pohtik. I en Gösta Mårtensson, v. sekreterare och 
och framförde ett trevligt underhåll- konjunkturnedgång är det riktigt v. kassör Tage Mårtensson, övriga 
ningsprogram. Mera därom i sär- att "pumpa" in kapital i form av ledamöter: Håkan Magnusson, Gun
skild artikel i morgondagens tidning. sysselsättningsskapande beställning- nar Nilsson, Kjell Olsson, Stig 

ar. Genom ökad sysselsättning och Holmberg, Lars Erik Persson och 
minskad arbetslöshet stiger statens Helge ~1lsson. D CENTERN BEDRIVER 

POSITIV POLITIK 
Nedan följer ett citat ur en liten 

del av riksdagsman Nils G. Hans
sons långa anförande: 

Det föreföll av finansministerns 
presentation i TV av oppositionspar
tiernas alternativ som om man från 
regeringens sida är beredd att ac
ceptera nuvarande omfattning av ar
betslösheten för att kunna bemästra 
.den ekonomiska utvecklingen. Tidi
gare har man förklarat sig kunna 
acceptera en 3--4-procentig penning
värdeförsämring. En sådan kapitula
tion godkänner vi inte från center• 
partiets sida. 

- en a var ·ga ar ets os et vi nu 
har, är i hög grad en följd av den 

politik som regerings-
har fört under senare år. 

politik har försvårat närings
livets möjligheter att förstärka sin 
konkurrenskraft. De åtgärder som 
vidtagits för att söka styra konjunk
tursvängningarna, nämligen skärpta 
kreditrestriktioner, högränta, hind
rande av självfinansiering etc. har 
inte haft någon verkan gentemot de 
största kapitalinvesteringarna såsom 
statens egen, landstingens, städers 
och kommuners och bostadsbyggan
dets, men de har med så mycket 
större tyngd drabbat just näringsli
vet. 

Nu vägrar man erkänna detta och 
söker med ökade social- och arbets
marknadspolitiska åtgärder bota ska
dorna av denna felaktiga politik. 
Centern har sedan år tillbaka varnat 
för denna politik. Vi ansluter oss till 
de arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som föreslås i statsbudgeten men 
därutöver vill vi påskynda införan
det av en allmän arbetslöshetsför
säkring. 

Men den avgörande skillnaden 
mell<;~n centerpartiets alternativ och 
regeringspall tiken är a t t vi in te bara 
vill söka bota de skador som redan 

· k .Studtekontaktman: Ove Oskarsson. 
m omster oc~. lånebehoven kan re- Revisorer:~Hugo Andersson och Nils 
duce_ras. De_t. ar en. ~frånkom~1g re- Malmgren. 
gel 1 all narmgspolit!k och foretag- Ombud till distrildsstämman: ord
saniliet att man i första hand måste föranden, sekreteraren samt Tage 
se till att produktionsapparaten för- Mårtensson, Tage L arsson och Rag-J 
stärkes. Därigenom skapas arbetstill- nar Lundborg. Ombud till lands- ' 
fällen och inkomster som i sin tur tingsvalG<retsen: distriktsombuden . 
ger trygghet. Både anställda och fö- sa.mt Gunnar Jön~on och Gunnar 

t g h h" 'dl . Ntlsson. Ombud till kommunkret-
re a are ar arvt ag samma m- sen: styrelsen samt de fem först-
tresse. nämnda styrelsesuppleanterna. Om

0 öRSJö CP:s ARSMöTE 
bud i CKF: Erik Magnusson. Ombud 
i CUF: Stig Holmberg, Nils Svens

Vid årsmötet med örsjö CP son. Valledare Per Ove Persson, vice 
under ordförandeskap av Stig Olsson valledare Gösta Mårtensson. Valom
gjordes följande val: Styrelse: ordf., bud: styrelsen. Valkommitte: från 
sekr. och kassör Stig Olsson, v.ordf. CP: valledaren vice valledaren Nils 
Gösta Magnusson, övriga Erik Sjö- Andersson, G~nnar Jönsson 'samt. 
~en, Albin Olssen Eno~k-;-Hanswu-, fril:1t 0UF. N4l Irlindbm-g &e-11 ;t;~ 
Hilding Persson och H1ldmg Mår- Nilsson och frän CKF Brita Lars-~ · 
tensson. Fritiof Nilsson. hade avböjt son och Flory Nilsson. Till valfon- -· 
omval P·. g. a. avflyttnm~ från or- den anslogs 500 kr. samt till CUF:s " t 
ten. ReV1sorer: Knut Jonsson och tävlingsverksamhet 50 kr. · . . 1 
Ove Olsson. Ombud till distrikts- ~son, Bt'Ita Larsson, Astnd Mårtens-, 
stämman: Arvid Mårtensson. Ombud • VILLIE CP ARSMöTE son, Richard Clair samt Sven-Bertil 
till landstingsvalkretsen: Stig Ols- Vid årsmötet med Vfllie CP under Persson. 
son, Hugo Pers~on och Albin Ols: ordförandeskap av Sven Mårtensson~ Revisorer: Sture Persson, Trunne
son.. Ombud till kommunkretsen. valldes följande styrelse: ordf. Sven rup, Åke Severin. 
Arvid Mårtensson, Hugo Persson och Mårtensson, v. ordf. Erik Nilsson. . Till ledare i landstingsvalkretsens 
E!!?Ck Hansson. Roteombud: En k sekr. Assar ,Ols5;;."1, kassör Estel ' valberedning utsågs Albert Anders
SJogren, Ove Olsson, Ernst Persson, Hansson, v. sekr. Ingvar Holm, övrig , son Katslösa 
Strg Olsson, Vrktor Olsson, Hrl~_mg styrelseledamot Einar Lööw. ' ' · 
P~rsson, E_nock Hansson och Gos~a Ombud till distriktsstämman: Pen-
Nilsson. T1ll valledare valdes Sbg ti Nilsson och Valter Persson. Om-j O RYDSGARDS CKF:S 
Olsson. .. . bud tm kretsstämman: Hemming , MANADSMÖT'E 

Trll CUF:s tavlmgsverksamhet an- Lundgren Erik Nilsson och Assar < . .. 
slogs 25 ltr, samt till valfonden 25 kr. Olsson. R~visorer: Sture Persson och 1' V1d Rydsgårds. CKF:s månadsmate 

Helmer Isaksson. Ombud i kommun- beslöts att kyrksondag skall anordnas 
O KATSLöSA CP:s ARSMöTE kretsen: styrelsen jämte suppolea, ter. den.3 mars l SOolberga ~yrka med _ef
Valen vid årsmötet med Katslösa Ombud i CKF:s och CUF:s styrelser: terfoljande kaffesamkvarn 1 Katslosa 

CP-avdelning blev följande: ordf. Assar Olsson. Valoragnisation: styrel- församlingssal. En utfärd skall företa
Hatry Tuvesson, v.ordf. Alte Severin, sen jämte suppleanterna. Studiekon- gas under våren. styrelsen fick i 
sekr. och kassör Kurt Månsson, taktman: Torsten Persson. uppdrag planlägga denna. Till att del
v.sekr. och v.kassör Gösta Mårtens-
son, ÖV1·ig ledamot: Erik Larsson. O RYDSGARDS KOMMUN- taga i distriktets funktionärskurs val-
Revisorer: Lennart Larsson och Erik des Anna-Greta Persso·n och Ulla 
Persson. Ombud till distriktsstäm- KRETS Persson. Till sist diskuterades den fö-
rnan Artur Bengtsson, Ingvar Mår- Vid årsmötet med Rydsgår!ls kom- restäende kommunsammanslagningen 
tensson, samt ordföranden. Ombud mun,krets av CP, CKF och CUP un- till vilken de allra flesta hade en po
til.! kretsstämman: Ernst Svensson, der ordförandeskap av Albert An- sitiv inställnang. 
Gosta Mårte~sson och Birger Lars- dersson gjordes följande val: Vid CKF:s månadsmöte höll repre
son. Om.bud 1 kommunkretsen: Sty: styrelse: ordf. Albert Andersson, sentanten i Lunds stifts kvinnoråd, 
relsen )amte suppleanter. Ombud 1

1 

df E . M .. . 1 d ID"'b 01 k "Akt 11 k i" CKF:s styrelse: Harry Tuvesson. v .. ?r . nk agnusson, ovnga e a- "a sson en s. ·. ue var , 
Ombud i CUF:s styrelse: Yngve moter: Ntls Andersson, Sven Mår-Il vilken h0on mformerade CKF-da
Andersson. . tensson, Stig Olsson, Nils Hugo Pere- merna och kvlnnorådets verksamhet. 
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- Fredag 9 februari 1968 

SKURU L ··N· ÄMND HAR V1 
,ENERÖS INOM BEFOGENHETE_ 

l l 

N ej då, .i ag li:änner det visst inte som 
pr'clming. Alla berörda kommunala in
nser utom lönenämnden var med mig men 
m lönenämndens inställning är förståelig. 
Vad j a ·främst vänder mig mot är att man 

lockade mig hit till Skurup med två lönegra
der ö\·er avtalet men sen efter några år slopa 
den personliga lönesättningen och gå strikt 
efter a,·talet. Låt sen vara att denna omlägg
ning var ett t\·ång efter direktiv från högre 

ort. I vilket fall som helst kom j 
mässigt sämre läge. I Malmö f, 
uppflyttning i en högre tjänst 
även, om man jämför med min 
sättning i Skurup. Det fick bli a 

säger för A r b e t e t social-~ personaltillsättning är som A r b e- nämndens ordförande Gunnar Hans
ent Karl Ax<?! Larsson som ef- t e t omtalade i gårdagens tidning en son, som säger: 
om år i Slmrup nu flyttar till j annan anledning till att Larsson - Här har inte begåtts någon man-
ö där han inom socialförvalt- flyttar. namån. Enligt de nya reglerna är vi 
n blir chef för en arbetsgrupp vad gäller lönegraderna strikt bundna 
tre assistenter mder sig. Ar- ''INGEN MANNAJ\'lAN" till den centrala uppgörelsen men 
mppen skall täcka ett område .. .. inte vad avser löneklasserna. Häl·-
15.000 invånare. .Larsson gor också gallande att man vidlag har lönenämnderna fortfaran-
l jämförelse kan nämnas att for andra befat~nmgshavare . mom de suveränitet och de kompensatio-
1ps blivande kommunblock med den kommtmala forvaltmngen 1 Slm- ner som därmed har kunnat medges 

invånare får nöja sig med en rup. kom .. fram tlll en .l<ompromlss- lokalt har lm m mit alla berörda be
iassistent och en assistent inom los n mg for ct.en nya lonesattnmgen l fattningshavare rättvist till godo. 
förvaltningen enligt uppgjort som mte erb]ods honom fast det var Samtidigt som det nya avtalet träd
lg. Denna, som_h~n ser det, snåla l möjligt. Detta ~emcnt:~ar ~ock lön e- de i kraft den l juli 1966 uppflytta-

des Larsson en löneklass med följd honom. Om han vii. 
att han snabbare eller från nyåret i hans sal<, men all 
år flyttades upp i högsta Iöneklas- han har blivit :;å .. g• 
sen. Tillika har han fått behålla oför- som de nya bestar·, 
ändrad ersättning som övervakare. F ö är Larsson bara. • 
Därmed har lönenämnden inom sina i Jandet till följd av 
befogenheter kompenserat honom för en stril<! avtalstillän 
slopandet av tidigare personlig Jöne- gäller det bllvandE' 
sättning. pcrsonalomfBttnmg 

• länge bara löst 
"DUKTIG lUA.''i'' diii'(Ör inte i dctt 

- Larsson är en duktig man ocjl &t argument,· slu 
dii]'fÖr hAde vi g~ rna ve lit b'!!:f!!" 1 ~on.. fJv. 



l 

Patenthyran - Len·a och jag , . Rydsgårdsrevy suceer z 

Rydsgdrds CUF:s glada revygäng: fr. v. Claell KuZZberg, Lena Göransson, Jan Jönsson, Britt-Marie Mdrtensson och Börje Larsson. (Med pd bilden är inte Ann-Louise Mdrtensson som ackompanjerar pd piano. 
Den revy som Rydsgårds CUF:s 

revygäng presenterade vid center
träffen i Rydsgård på söndagsafter
middagen blev en värdig avslutning 
på ett fint eftermiddagsprogram på 
Rydsgårds Gästgivaregård. 

Teaterledaren Britt-Marie Mår
tensson berättar att de flesta av 

l 
lyckades Börje Larsson utmärkt med l vånallsvärd chosefrihet och naturligatt tolka det envisa orginalet som het utfördes av Lena, som i sina uppfunnit en särdeles snillrik men "drömmar" förvandlades till många mordisk råttfälla. Jan .Jönsson spe- högst skiftande varelser och gestallade också realistiskt som en utled ter. En liten, liten finslipning och patentbyråtjänsteman som blev det numret är inte längr3 ett amstvungen att gång på gång med acku- törnummer utan ett som kan utföras ratess kasta ut sin hopplöse klient. på en "riktig" teaterschen. 

sketcherna och även en del av tex- QET STILIG.A TE . . . 0 DEN ROLIGASTE ... ~~t~ sångerna bar de själva numret var onekligen sång~n ~nmanspjäsen v?;l" Börjes m~~olig "Lena och jag" där Lena Göransson Resan till tandläkaren i Lund • På Alla revynummerna, möjligen med . . . denna resa inträffade många episoder undantag av det andra, alltså "In- och Brltt-Marle Mårtensson Visade med poänger som fick publiken att termezzo på restaurang" blev livligt inte endast fin schenvana och goda skratta hjärtligt. Börjes kraftiga miapplåderade. Att den inte uppskat- sångröster utan även graciösa dans- mik och vidlyftiga gester kan omöjtades berodde knappast på att den in- inslag. Ingen överraskning när !igen lämna publiken oberörd. Brittte spelades bra utan snarare var det det efteråt meddelades att de med Maries "De e grabben med ehoklå !" handlingen som inte föll publiken detta slagnummer vann en teater- och Lena och Britt-Maries inledi smaken. Det numret kan gärna tävling på hög nivå i Kalmar i myc- ningsnummer "Loppan" blev också strykas ur reperotaren. Alla de öv- ket stor konkurens med teaterama- omtyckta nummer, liksom signatur-riga sju ·numren var så mycket bätt- tqrer från hela södra Sverige. framgångar för Rydsgårds CUF:s re att de mycket väl räcker. melodin. O DET NÄPNASTE . . . Vi applåderar och önskar fortsatt~ D DEN DRAPLIGASTE · · · numret ::>ch troligen också det svå- revygäng. sketchen var "Patensbyrån". I den raste, var "En dröm" som med för- Torsten H. 



Den djupa dammen ligger alldeles i anslutning till vägen Espe•t-Hässleberga och utgör en fara för tra
fikanter och då speciellt cyklande eller gående barn. 

Bottenlös damm i Genarp! 
saknar skyddande räcke 

Vid vägen genom Toppeladugårds 
skog, alltså den väg som löper mel
lan Espet och Hässleberga i när
heten av Genarp finns en förädisk 
bOttenlös damm som har branta 
kanter. För en tid sedan inträffade 
en olyckshändelse här. En cyklan
de fli:.Jka blev bländad av en bil 
och for med cykeln ned i dammen. 
Flickan räddades men cykeln lig
ger på dammens botten. 

En del personer från orten har vid dammen oc.h köra ne.d d. denna. 
påpekat för väg1förvaJitningen och tro- Vid halt väglag är risken också stol 
ligen också f.ör mankägaren att ett att ha1ka ned a dammen, .ty väg. 
riiok bör särt:tas upp kring dammen, banan är krullrig och vid sidorm 
åtminstone utmed vägen. Påpekning- starkt doserad. 
arna har dock ej aett tiJl något re- Det finns visser.Ugen en triidaJJi 
sultat. längs dammen m~m avstånden mel· 

Dammen ligger i närheten av en lan tväden är så stora att inte bar; 
vägkurva och risken är stor att mö- en personJbil utan t .o.m. en [ast·bd· 
tande bilar cl'ler t.ex. en cykl6.st som lätt kan .klamma emeil'lan dessa ocl 

l möter en bd! kan bli bländad just\ ned i dammen. 



Riksstainbokförd ko 
såldes för 3.500 kr 

K o M 2511-78 Lova - såld för 3.500 k>- - ses pd bilden med siiljaren 
Bengt Olte Fredlund. 

Efter at! ett 10- tal år ha arrenderat 11.820 kr, en tvåmånaders tjurkalv 800, 
faderns gard 1 San tslov, Skurup, tar drakttga ungsuggor ej hä lsokontl'Ol
nu Bengt-Olle F~edlund .~r:ställning lerade 580-750, en H -månaders galt 
som Jantbruksbefal 1 lldkopmgstrak- 580 kr och ungsvinen 250 kr per djur . 
ten och au ktionerade därför u nder Maskin priser: en 7 år gammal Ford
tisdagen sm fma notkreatursbesatt- son Super Major trakto r '1 .300 kr en 
ning och sitt utmärkta lösöre. Av de Volvo T24-traktor 1.200 en Ther
sex korna blev den r iksstambokförda mnenius BT45 femfots 'skördetrösl<a 
dyrast,, ~.500 kr och köpare Edvin 5.000, en käla pick-up-press 4.800, 
Andersson i Löderup. Näst högsta balvagn 1.200, strän::Ei;;gare l. ~CO , 
kopl'ise rna blev 3.000 och 2.700 kr. slåtterskär C31, tv[•c·k:.:"ig plog 4CO, 
Genomsn itL~pl'iset på kotna l<orn att t:JilriksaggTegAt 2.100, J"·okpinn~harv 
ligga på 2.750 kr. B land övriga djur- ~-o. m'nrlrc bill·~;:;n ~GO och ä ld re 
priser k8n nämnas: en hö dräl<tig radsiln'ngsm?.ski n 400 Ju. 
!<viga 2.500, 1 till 1'2 är gPmla l<vigor Auktionsförrättare var Bengt Ot-1.800-1.930, halvär:ogamtnal kviga 

. 1.180, ett par k nappt två år gamla losson i Svedala och ropare Eri~ 
tJurar 2.700 och 2.800 kr, en 1-årskviga Grönvall i Klågerup. 

Bra priser på korna 
vid auktion i Skurup 

Fina kor demons·trerades i säljringen, där roparen Erik Grönwall klub
bar bort katalognummer 2 assisterad av bl. a. Bengt Ottosson. 

Lantbrukare Bengt Fredlund på Södra Ullstorps gård vid Skurup 
hade på tisdagen anlitat auktionsförrättare Bengt Ottosson och hans 
ropare Erik Grönvall för sin auktion på· kreatursbesättning och rna
skinlösöre i anledning av att ban nu upphör med arrendet av gården. 
Det rådde tämligen fint auktionsväder och 700 personer hade sökt sig 
till platsen. 1'7 nötkreatur såldes, därav 6 kor som bäst betalda kostade 
3.500, 3.000 resp. 2.700 kr. Genomsnittspriset på korna blev 2.750 kr. 
Dräktiga kvigor gick upp till 2.500 kr och kvigor i åldern 1-1% år 
kostade mellan 1.800 och 1.950 kr. 

sexmånaders kvigkalvar betalades nas att en Fordson traktor, sju är 
med 1.180 kr tjurar i åldern upp till gammal kostade 7.300 kr och en Vol-

' · vo T24 kostade 1.200 kr. En skörde-två år kostade 2.700 och 2.800 kr. En tröska med tank betalades med 5.000 
ettårs dllto kostade 1.820 kr. Tio vec- kr. En fältpress kostade 4.800 kr, en 
kors kalvar betalades med 800 kr. balvagn 1.20Ö kr, ett slåtterskär 650 

Ungsuggor såldes för priser · mellan kr och en tväskärig Delfinplog kos-
580 och 750 kr och en elv!! månaders t~de 400 kr. Ett tallriksab<gregat gick 
galt kostade 580 kr. Ungsvm betalades t 1ll 2.100 kr och en krokpinusharv 
~ed 230 kr per st: Betfoder såldes till 280 kr. En bilvagn kostade 800 
for 45 kr per dec1ton. kr, en ringvält 250 kr och en äldre 

Av de sålda maskinerna kan näm- radsåningsmaskin 400 kr. 
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Sl{_urups tegelbrul{_ 
avsl{_edar 21 man 

• • • • • • • 
l 
l 
l 
l 

• 
1 Skurups tegelfabrik lägger i dag ner rörelsen. Det 

• lönar sig inte längre att bränna tegel. Den hårdnande 

a konkurrensen från byggelementfabrikerna har tagit 

• knäcken på det gamla inarbetade företaget. 
• 
• O .l dag slutar hela arbetsstyrkan med några få 

• undantag. Det kommer att bli kärva tider i många 

• Skurupshem. 21 man får lämna sina gamla jobb. I • • de flesta fall blir det tal om omskolning till annan 

• verksamhet. Enligt uppgift ska redan halva antalet 

arbetare ha erbjudits annan anställning i närheten av 
1 

l 
Skurup. 1 

O Resten av styrkan vet ännu inte vad den ska för· l 

sörja sig med. Endast tre anställda stannar på tegel· 1 
l 

bruket. De ska vara med om att avveckla rörelsen. l 

D Företagsledningen ser emellertid inte alltför dys- 1 

tert på läget. Man är övertygad om att en annan indu· 1 

l 
stri ska finna läget utmärkt ur lokaliseringssynpunkt 

l 
Lokaler och byggn~der är i ett ypperligt skick. 

• • - SISTA SIDAN-

l 

l 

- - - - - • - p - - • • • • • • • l 
................................. ! 

MOR och BARN 

Fru MARIANNE PERSSON, Rydsgård, med .5onen MIKAEL, 4 molneder 
(Foto: Sernerl, Skurup) 



Arbetslöshetsproblem i Sknrnp: 

I dag ~lutar tegelbrukets arbetare 
Hälften utan jobb! 
Det syns inte längre någon rök från den höga fabriksskorstenen till Skurups tegelfabrik. Det hörs inte längre något dånande ljud från de stora brännugnarna eller kugghjulsrassel från maskinerna. Det är tyst och stilla i fabriksanläggning en. l dag slutar de 21 arbetarna med undantag av förman John Pettersson och truckförare Jan Svanebjer som kommer att hjälpa till med en del bestyr framöver. 

Kontorist El vy Larsson kommer 1 kommer att stå tomma längre än också att stanna kvar i företaget kanske ett halvt år. Det är dock för att fullfölja bokföringsarbete många kalkyler som skall göras inm.m. Disponent Helge Månsson är nan några definitiva beslut kan fatinte anträffbar för kommentar utan tas. helt upptagen av överläggningar. Det alternativ som för dagen är Aktieägarna i Skurups tegelbruks ~ktuell~st är inrättandet av en pla~AB är sterbhuset efter dir. Edvin mdustr1 1 tegelbrukslokalerna. Belöhnner, Skurup, dir. Kjell Beijer, jers--koncernen h~lle~ på med kalStockholm s-amt dir. Allan Svens- kyler oc~ unde~okmng~:· 11on, Malmö. Dir. Svensson omtalar Anlednmgen bli nedla_~gelsen av för SkD, att man försöker få någon Skurups tegelbruks AB ~r, · omtalar annan industri att överta byggna- ~r. Svensson, den teg~lkr1s som gått derna värda drygt en halv milj kr. over hel~. land~t, delVJs ber~ende på Många möjligheter har prövats. Dir. de ~llmannyttiga bostadsforetagens Svensson avslöjar, att det finns flera ~atsn!.ng på element~~s trots teglets intressenter, och att det säkert inte overlagsen~et i ~vallte. är någon risk för att byggnaderna .. Att det fmns mtressenter so~ ka.n · overta byggnaderna bådar givetVJs gott för Skurups köpings del. Kanske blir det rent av en industri som kan sysselsätta betydligt fler än Skurups tegelbruk har kunnat. I dag slutar alltså tegelarbetarna sitt jobb. Hälften av dess-a har ännu inte fått ny anställning, och därför ser det en aning mörkt ut för dem. En del lär ha fått jobb hos stängselnät AB i Rydsgård. 
- ---

John Jönsson, Johan Larsson och Bror Sanden. 
-------------------



Ny väg Skurup-Y stad på 
Färdig förstomkring år 

ör j ad 
970 

dagarna har Vägförvaltningen 

påbörjat schaktningsarbetet till 

den nya vägsträckningen mellan 

Skurup och Ystad. Den nya vä

gen blir en fortsättning av huvud

leden från Malmö vid den s. k. 

Röda Räck-kurvan några kilome

ter norr om Skurups samhälle. 

Huvudleden kommer där i stället 

för att gå i den svåra kurvan, som 

på sistone har förorsakat en del 

mindre trafikolyckor, fortsätta l sin 

längdriktning rakt fram söder om 

Sandåkra samhälle samt fortsätta 

österut strax norr om Rydsgårds 

och Viilie samhällen. Därefter gör 

den en svag böjning l östsydöst

lig riktning och ansluter till väg 

102 i närheten av Bjäresjö sam· 

hälle. 
Vägdirektören omtalar att det ny

ligen påbörjade schaktningsarbetet 
endast kommer att fortsätta under 
några månader fram till maj. Av 
de 20 milj. kr som anslagits till hela 
vägbygget har för denna första etapp 
endast anslagits l milj. kr. Denna 
etapp är beredskapsarbete som kom
mer att sysselsätta växelvis mellan Den nya vägsträckningen i Malmövägens förlängning vid Röda-Räck-kurvan några kilome·ler norr om Sku-

10 och 30 arbetare. Arbetet med rup kommer alt gå över ålskilliga tunnland rapsfält. Markägarna kommer givetvis alt få laga ersättning. 

~mwec förm.odlijien A.tt.,.JJ.ID>-
höra under sommaren och någon från M mol:ililret~N~~· e e a - oi'a fb'r fort"']'i!W Nägön ä gäri bill' göras. Antingen 

trafik på den nya vägsträckningen tertrafik kunde bilisterna lättare kö- kurvan är att det frän Målmöhållet ett vägmärke med varning för svår 

kommer under inga förhållanden de ra genom kurvan. Nu sedan bilis- är en relativt kraftig nedförbacke kurva och (eller) hastighetshegräns

närmaste två åren. terna skall köra i innersväng blir under några hundratal meter före ning, t. ex. 50 km, samt kraftigare 
kurvan betydligt snävare och bills- kurvan som gör att 'hastigheten vid dosering av vägen. 

RODA RÄCK-KURVAN 

SVÅR TRAFIKFÄLLA 
Således kommer trafiken från 

Malmö ännu några år framöver att 
passera den under de senaste måna
derna illa beryktade Röda Räck
kurvan. Efter dagen H har denna 
blivit betydligt farlig!l1'e för trafiken 

terna har mycket lätt för att under- ingången till kurvan oftast är både situationen var en helt annan före 

skatta kurvan med påföljd att de 70 och 80 kmtim. Kurvan är visser- dagen H. De som då körde genom 

vid de senaste trafikolyckorna kört !igen till synes mycket vid, men innerkurvan kom från Skurupshål

över mittrenen och kolliderat med just därför att den är för litet do· Jet. De hade dels nyligen kört med 

mötande bilar på andra sidan. serad är det ·alldeles säkert många begränsad hastighet (50 km) och dels 

Vägbanan i innerkurvan är för Ii- bilister som ej känner till kurvan finns det från det hållet ej någon 

tet doserad. En annan bidragande utan med hjärtat i halsgropen är nä- nedförbacke som lockar till högre 

orsak till att bilisterna ofta har en ra att slungas in över mittlinjen. hastighet före kurvan. 

S u {J·; 
i Jb ~ 



Byggnaderna till Skurups Tegelbruk AB är prima och värderas till minst en och en halv miljon kronor. Det är nu tämligen klar! all byggna

derna kommer all användas till annan industri. Om del blir plast- eller ann11n industri är dock ännu ej definitiv! klart. 

Skurups "silhuett" försvinner ej! 
Plastindustri övertar tegelbruk? 

De arbetare som fick sluta sitt l rörelsen, dir . Allan Svensson, Mal- Detta bådar gott för Skurups kö- och omändtingar som bör vidtas och 

jobb på onsdagseftermiddagen vid mö, och dir. Kjell Beijer, Stock- ping som givetvis inte gärna vill hur stora kostnaderna för dessa kan 

• holm, har på Skånska Dagbladets tänkas bli. 
Skur t )bruk få k k l mista någon industri u tan att få nå- Fo''r dagen a·· r det mest aktuellt. 

ups ege r ans e 1 s u- fråga bekräftat att byggnaderna som 
gon ny som ersättning. Det finns fle- med en plastindustri, men det kan 

tet av året en möjlighet att återvän- är av prima l;:valitet och värderas ra intressenter som är fullt inför- också tänkas bli mekanisk verkstad 

da till sin gamla arbetsplats. Doclt till minst en och en halv miljon kro- stådda med att läget och möjlighe- eller industri i annan bransch. Att 

icke med samma sysselsättning. Två nor kommer att kunna användas till tema till god arbetskraft äl prima Skurups "silhuett", den stora fa~ 

av de tre delägarna i den nedlagda annan industri. och därför pågår just nu .;alkyle- briksskorstenen inte kommer att för-
______ .::_ _______ __: _____ ___ ~~----==:...1 ring och ritningsarbete för at t in- svinna ur samhällsbilden på åtskil-

t" '{J tr.essenterna skall k tmna bilda sig l liga decennium, den saken är i varje 

~C{/C)J~/~ Le_n~u=p~p~f=a=ttn==in~g~=om===v=i=lk=a==å=t~g=är=d=e=r=f=a=ll==k=la=r=.=====================-----~ 

Fritt fram för rikselvan. Vid det sk 'Röda. rä.ck 
· norr om Skurup ha.r 

Viig oeh Vatten i da.ga.rna. börjat schakta och pl.a.nera. för den nya. strä.ck

ningen a.v r{ksvä.g 11, som ska.!! dras norr om köpingen tiU fromma. sdvä.l 

j ör denna. sam fö r genomfartstrafiken till Y stad. V ä.gomlä.ggningen pro-

jekterades för fle ra. dr sedan och utföres sam beredskapsarbete. 

N etzen inviger Flintebrohemmet 
Centrala byggnadskommitten i Sku- Skurup. Al·kitekt Henry Akesson 

rup har beslutat kon takta landshöv- redogjorde därvid för var man tänkt 
ding Gösta Netzen för att be honom placera stationen, och efter en 
förrätta invigningen av Flintebro- stunds debatt om utfartslederna med 

hemmet i maj. Programmet för in- hänsyn till utryckningarna beslöts 

vigninger; har ännu ~te gjorts u~p . att centrala byggnadskommitten skall 
Kommitten har ocksa sammantratt . .. 
med brandstyrelsen för att di skut~ra arbeta VIdare på forslaget och senare 

den nlanerade nya brandstati~ i på nytt kontakta brandstyrelsen. 



l FALSKT RYKTE OM Hel folkhögskola jagade tejp I en månad har eleverna vid Skurups folkhögskola sam- flicka om de samlar in ett kilo tejp. Men aktionen är en 
lat avrivningstejpar till cigarrettpaket därför att de hört av följd av ett falskt rykte. Det finns ingen blind flicka i det 
en kamrat att Tobaksbolaget ger en ledhund till en blind här sammanhanget. Och Toh~ksholaget är inte heller herett 
Under en och en halv månad har varam.de vikten ligger kring hektot. l Så här har de tejpsamlande ofta lig . tid, har de uppretad: sa~t. Men dykte t .. där. På en. avdelning aam-

elevertn:a på folkhögskolan samlat av- Många elever har indi~rats över sagt: 
ingen har kOIIlrtrollerat histonen. lade skoterskorna teJp. 

rivningstejpar, Lådor finns utplace- att Tobaksbolaget gett sig in på en - Nej, jag känner inte flickan Ryktet har också ändrat form mel- En av sköterskorna hade hand om 

rade på två ställen på skolan. sådan här form av PR-verksamhet. . själv, men den som sagt det till mej lan kedjans länkar. När A r b e t e t det och de andra på avdelJn.ingen 

Den startades när en elev under Men ingen har kontrollerat ryktet. har en arbetskamrat som lämnar över först kom i kontakt med historien trodde att hon lämnade över tejpen 

vinterlovet jobbade extra på AU-
avrivn1ngstejpen direkt till den blin- handlade det om en blind pojke. direkt till den "blinda damen". Den 

männa sjukh~et oc~ fått höra ryk- KVINNOR da flickan . . . . Efterhand ändrade det sig till att sköterskan hade i sin tur fått h?ra 

tet om den blmda fl1~an. . . 
Samma s~ar återkommer hela tJ- gälla en blind flicka med små avsteg det av sm sys~.er som 15år på Latm-

Eleven spred det v1dare till sma .. . den. Och nar man får tag på den ibland till blind dam skolan i Malmo. 

kamrater. När en film om synskadade A r b e ~.e t. har k~nat, folJa rykt~t som enligt de andra ska överlämna · System hade i sm tur fått höra det 

visades på skolan berättade hon vad 0~ den b~da flickaml geno~ SJU tejpen till den blinda flickan, vet hon 
av en skolkamrat. 

hon hört på Allmänna sjukhuset led. I samtl~ga fall har det vant frå- inte mer än de andra. SJ:<ÖTERSKOR Sk lk te h d fått h" d t 

h k l "t" d .. å h' . gan om kvmnor 
'-

o amra n a e ora e av 

oc 5 0 an an e P istonen. . · .. En del av de insamlande har .. .. . sin äldsta syster som i sm tur fått 

Det placerades ut två lådor där ~åvltt A r!:> e t e t kan . bedoma ibland ifrågasatt hela historien och På Skurups fol~hogsko~a _böna~e höra det av en arbetskamrat. 

alla. kunde lägga i avrivningstejper. e~lsterar det mgen blind flicka i det of~ ty~kt att Tobaksbolaget bär sig eleverna s~la In avrlvnmgsteJp Arbetskamraten hade fått höra det 

Aktionen har gått bra. har sammanhanget. I alla led har den svmaktJgt åt. strax efter JUllovet. En elev som ar- .. . . . t kull 

"bl' d fl' k " b f · t 
.. . av en varunna som 1 sm ur s e 

Varje dag läggs cirka hundra av- m a IC an ara oomts et par Så mycket avrivningstejp är näs- betat på Allmanna SJukhusets tnfek- ha en arbetskamrat som skulle stå i 

rivrungstejper i lådorna och den nu- steg från uppgiftslämnaren. tan omöjligt att ~å ihop på överskåd- tiansavdelning kom i kOIIlrtakt med kontakt med den "blinda flickan" .. 



IN SAMLING 
_till cigarrettpaket 

att ge en ledhund för tejparna. Liknande insamlingar har 
gjorts på flera arbetsplatser l Malmö bl a på Allmänna sjuk
huset. · 

Ryktena problem 
för Tobaksbolaget 

Ryktesspridn_ing kring Tobaksbolaget ger personalen små gråa hår 
och en mängd extraarbete. 

Den "blinda flickan" åte1·kommer med jämna mellanrum, ca två 
gånger om året. Varje dag får bolaget ta emot cigarretter och paket som 
skickats in efter rykten som går runt i landet. 

Vem sprider ryktena? 
- Vi vet inte, säger PR-chefen Roland Hällfors. Men det verkar 

vara en internationell företeelse som alla fab1·ikanter drabbas av. 

På fyrtiotalet gick ett rykte om remsan på paketets översida. I van
Phihp Morns. Ryktet gjorde gäl- liga fall fanns det ett nummer där. 
!ande att man skulle titta noga ~ Men om det också stod siffror på 

den andra sidan remsan skulle man 
skicka in remsan och få en Morris
,bil! l 

Ett nutida rykte säger: Om num- i Samling kring insamlingen till följd av ett fal8kt f"'/kte. Ann Christin 
ret på cigarrettpaketets utsida slu- Persson, Karin Cederbe1'g, Gunnel Le<istrom och Su~ 
tar på ett jämnt tusental får den l' 

1 som skickar in det en limpa till-
l baka av Tobaksbolag et. 
1 Numren på cigarretterna är ock
så utsatta för rykten. Står det en
bart en "etta" på cigarretten får 
den som skickar in cigarretten av l 
Tobaksbolaget ett nytt cigarrett-

. ~ paket. l 
.A t; l Nu hör det till historien att nurn-

(;, , ret på cigarretten hänför sig till 
l?. f} den maskin som tillverkat dem. 

{JfJ 1 L 1 Maskin nummer ett står uppe i 

l /,... [}J_. f' Härnösand och tillverkar "Minden". 
~ Just härnÖsandstabriken har därför 

extra b'esvärligt med ryktessprid-
ningen. 

Det gemensamma för dessa rykten 
/ är dels att de inte är sanna - To-

/ ' baksbolaget kan alltså inte ge vare ' l sig bilar eller cigarretter tillbaka - i 
dels att bolaget inte vet varifrån 
ryktena härstammar. 

- De dyk~r upp på olika platser 
i Europa, berättar Roland Hällfors. 
Därför kan man misstänka att det 
inte rör sig om någon· person i Sve
rige Som vill speciellt Tobaksbolaget 
något illa. 

De som skickat in cigarretter el
ler paket till Tobaksbolaget får ett 
vänligt brev till svar. l 

- Vi kan inte ge någonting, det 
skulle bli alltför omfattande, för
klarar Roland Hällfors. 



O 38 damer och herrar for i maj l 
till Diano Marina i Italien. Där stan
nade större delen av gruppen en 
veclta, medan en del av resenärerna 
hade valt att förlänga vistelsen un
der söderns sol ytterligare 15 dagar. 

O Ett av vårsäsongens mest upp
skattade månadsmöten var utflykten 
den 7 juni till Kåsagärden i Abbe
kås där fru Stina-Greta Olofsdotter 
visade sina modellklännin$ar. 

O Höstterminen inleddes med en 
studieresa till Malmö i vilken 60 st. 
föreningsmedlemmar deltog. Det var 
två intressanta studieobjekt, kläder 
och blommor som stod på program
met. Fougstedts konfektionsfabriks 
nya anläggning var första målet, där 
de genom köpman Ove Wiekroans 
försorg fick studera tillverkningen 
och vara med om en visning av hös
tens mode. Efter kaffe gick färden 
vidare till Trädgårdspaletten, Malmös 
nya attraktion, där blommor och 
blomsterarrangemang studerades. 

fl Oktobermötet hölls på Försam
lingshemmet. Kvällen inleddes med 
att fru Sandgren från AB Felix vi
sade en film och berättade om kon
server och djupfryst. Efter kaffe
samkväm visades två filmer från 
Diano Marina av fru Hilda Nilsson 
och herr Bengt Alrnkvist. 

O Kapten Sven Rosendahl, Malmö 
höll ett mycket intressant kåseri på 
novembermötet som handJade om 
"gammal orientalisk mattkonst". 

O Onsdagen den 6 dec. anordnades 
en studieresa till Köpenhamn. 

O Aret avslutades på traditionellt 
sätt med julfest på Skurups Hotell. 

O Hobbyklubben har under året 
sammanträffat under ledning av frö
ken Karin Truedsson. 

O På julfesten anordnades f&rsälj
ning och auktion på julsaker som 
medlemmarna i hobbyklubben för
färdigat, denna inbringade c:a 500 kr. 
Nettot skaJl tillfalla Husmodersför
bundets jubileumsaktion till förmån 
för handikappade husmödrar. 

O 300 kr har föreningen skänkt till 
handikappade i Skurup. 

Fredagen den 16 februari 1968 

Skurups Husmodersförening 
har hållit l5:e årsn1ötet 

Vid Skurups Husmodersförenings 
15:e årsmöte, som hölls på ons
dagskvällen under ordförandeskap 
av Inga Lindgren, ledde sångpe
dagogen Sigvard Wallbeck-Hall
gren, Kåsgården, Abbekås, ett myc
ket roande och trivsamt underhåll
ningsprogram i vilket husmödrar
na själva deltog. Till ny ordföran
de efter Inga Lindgren som avsagt 
sig uppdraget valdes Ruth Chris
tians. 

Den avgående ordföranden avtac
kades med bl. a. en stor vacker 
bukett amaryllis och en mycket vac
ker blomstervas i äkta kungligt 
danskt porslin. 

Inga Lindgren tackade för det go
da samarbetet som rått under hen
nes ordförandeår och överlämnade 
som ett bevis härpå röda rosor till 
sina styrelsekamrater. 

VALÄRENDEN 
De i tur avgående styrelseleda

möterna· Signe Madsen, Hanna Bo
kander och Karin Wickman omval
des. Till ny styrelseledamot utsågs 
fru Inger Bengtsson, som tidigare 
varit studieledare. Till ny studiele
dare valdes Elisabeth Andersson. 
styrelsesuppleanten Jane Alwen om
valdes medan efter Elisabeth An
dersson nyvaldes Birgit Christersson. 
Revisorerna Birgit Thulin och Lisa 
Knutsson samt revisorsuppleanten 
Ann-Sofi Christersson omvaldes. Till 
ny revisorsuppleant efter Birgit 
Christersson nyvaldes Ulla Christers
son. Till ombud vid Länsförbundets 
årsmöte valdes Karin Wickman och 
till suppleanter Anny Larsson och 
Gullan Persson. Självskriven med-

Husmodersföreningens hedersordförande, fru Stina Granslröm, flanke
ras av l. v. avgående ordförande fru Inga Lindgren och t. h. av ny-

valde ordföranden, fru Ruth Christians. 

lem i Länsförbundets styrelse är l D 1967 har präglats av stor aktivi
ordföranden. Till suppleanter valdes l tet inom föreningen, inte minst 
Karin Wickman och Inger Bengts- beträffande studieverksamheten. 
son. Av årsredogörelsen framgår Mycket uppskattade var rytm, små
följande: barnsgymnastik och klassisk balett. 

'---~=-~-----------~------========o..lVidare har kurser i sång, porslins-
målning, gitarr, dragspel, bridge, 
jazzbalett samt en kulinarisk kurs 
under namnet "Danskt smörrebröd 
och sallater" hållits. 

D Medlemsantalet har Ötkat och var 
vid årsskiftet 180. Arsmötet hölls 

den 15 febr. på Skurups hotell. Efter 
förhandlingarna höll konsulent Roy l 
Blom ett kåseri om "Vin till vardags 
och fest". 

D Månadsmötet i mars var förlagt l 
till Lanthushållsskolan där de-

monstration av hemfärgning arrange- l 
rad av Knutssons Färg under ledning l 
av konsulent Gunnel Westerberg, an
ordnades. Upplysning om kryddor av 
demcmstratris Else-Britt Andreasson 
frän Kockens i Ystad stod också på 
programmet. ' 

l 

D I april anordnades en studieresa 
till Malmö där Byggtjänst besök- , 

tes. Dagen avslutades med besök på 
stadsteatern som gav en föreställ- j 
ning av Vita Hästen. 

1 

D Aprilmötet inleddes med ett stu- , 
diebesök på den nya läkarstatio- ' 

nen, där provinsialläkare Per-Eric j 
Ringberg fungerade som ciceron un- 1 

der rundvandringen ' i lokalerna. 

O Ett förnämligt urval utländsk och 
svensk damast och dräll närmare 200 
nummer av vilka de äldsta var från 
1600-talets förra hälft var samman
ställt av dr Ernst Fischer till en ut
ställning på Svaneholms slottsmu
seum mellan den 13 maj och 4 juni. 
C :a 2.500 personer såg utställningen. 



Möte med Sydvästra Skånes 
Andelsslakteriförening 

Fr. v. sekre·le rare n Tage Christi ansson, Trell ebo rg, ordföra nden Olof 
Petrici, Klagstorp, och Olof Alwen, Torsjö. 

Sydvästra Skånes Andelsslakteri
förening höll på torsdagseftermid
dagen kretssammanträde under 
ordförandeskap av Olof Petrici, 
Ängslätt, Klagstorp. Efter sam
manträdet redogjorde disp. Nils 
Alexandersson för Seans verksam
het. 

Lennart Hansson, Klagstorp, Einar 
Andersson, Nybyholm, Skurup, Per 
Ove Persson, Kvarnvik, Klagstorp, 
Karl Bruno Larsson, ö. Vemmen
hög, Skivarp, Anton Hansson, 
Varmlösa, Rydsgård, Oscar Olsson, 
St. Nellevad, Skurup, Bror Bengts
son, Rydsgård. 

Följande val gjordes: Valda 1966- c_----·----------
1968. 

Ordinarie: Hilding Larsson, Grön-
by bost., Anderslöv, Gotthard Svens
son, Björkliden, Klagstorp, Hugo 
Månsson, Elinelund, Skurup, Erik 
Magnusson, Janstorp, Skurup, Hen
ning Hansson, Hassle-Bösarp, Sku
rup, Olof Petrici, Ängslätt, Klags
torp, Bror Axel Olsson, ö . Torp, l 
Smygehamn, Ernst Persson, örsjö, 
Rydsgård, Stig F. Hansson, önnarp, 
Skurup, Pentti Nilsson, Dalslund, 
Rydsgård, Bernhard Svensson, Val
lösa; Rynge, Harald Persson, stavs-
hög, Skivarp'. l 

Valda 1967-1969: Hans Andersson, 
Torsbo, önnarp, Skurup, S. Olsson, 1 
Tegelmossen, Skurup, Per Erik Pers- 1 
son, St. Jordberga, Skurup, Malte l 
Lundberg, Kroppsmarken, Skivarp, 
Sture Olsson, Gränsboda, Klagstorp, 
Yngve Hobroh, Klagstorp, Han.SJ 

Å CC ET i centrum var det vid informationsdagar pd Skurups 

lantbruksskola. Byrddirektör Barbro Ohlsson talade 

om "Äggproduktionens utveckling och framtid", assistent Lennart 

Nilsson, h-sällskapet, om inhysningsmetoder och utgödsling och 

lantbrukskonsulent Börje Nilsson om finansieringsfrdgor. Fr v as

sistent Lennart Nilsson, byrddirektör Bari/ro Ohlsson och oförfö

mnden Malmöhus läns fjäderfäavelsfä?'ening och Svenska ägg-

produkter, agronom Ernst Möller. 



- ·· -·· ... ;r~""" ,con· ocn n;:,.tj , VIdare byggmastare G un- ' sammantrad et. 

Hustnödrarna 
i Skurup fick 
ny ordförande 

Skuruftsaktion för Vietnam 
Till ny ordförande i Skuruys hus

mode,·sförening har valts fru Ruth 
Christians som övertar klubban 
e. ler fru Inga Lindgren, vilken vid 
föreningens årsmöte hyllades varmt 
för sina insatser. 

Av verksamhelsberättelsen fram
gick bl a att föreningen haft en liv
lig kursverksamhet under det gångn:; 
året då man bl a ä~at sig åt pors
lins;nålning, br idge, jazzbalett och fi
nare matlagniPg, varti ll kommer sång 
och instrumentalmusik. I föreningens 
regi har också ordnats småbarnsgym
nastik och klassisk balett. 

Föreningen som har 180 medlem 
mar virket innebär en ökning, an
slog' i fjor 300 kr till handikappade i 
Skurup samt 500 kr till husmoders
förbundets jubileumsinsamljng till 
förr.-~ån för handikappade husmödrar. 

På prog,·ammet för våren står 1 
mars ett föredrag om Indien av folk
skollarare Eilen Rönnqui>t, Trelle
borg, och i april ordnas soare på Dy
beck. För maj månad planeras en ut· 
ställnir.g av antikt och kuriosa på 
Svaneholm och i juni tänker sig fpr
eningen en utflykt "ut i det blå". En 
ny vårresa till soliga latituder hat 
också varit på tapeten, n.en några 
närmare planer är inte uppgjorda. 

l 

styrelsen har efter om- och nyval 
följande sammansättning: Ruth Chri
siians, ordförande, Signe Madsen, Ka- I den pågående stora rödakorsaktionen för det hårt drabbade vietnamesiska folket har även Sku.ru.pa Röd4 , rin Lindgren, Hanna Bc>kander, Karin 
Wickman och In~er Bengtsso!'l. Tie
visorer är Birgit Thulin och L Kn•.1ts-, 
son. Till studieledare efter I Bengts
son utsågs Elisabeth Andersson. 

kors-krets gjort en stor insats. Det skedde genom en bössinsamling på torsdagseftermiddagen och med .hjä!p av ett par skolklasser, som hälsade pd alla hushåll i köpingen med sina bössor. över 1.600 kr fick man ihop 
under eftermiddagen och till det aoda resultatet bidrog bl a de elever u.r klass 5 A, som ovan ses på språng u.t 

m ed insamlingsbössorna i högsta hugg, 

Skurups samarbetsnämnd Skurups J( u/ i 5-program 
dryftade kommunlokaler erbJ'uder mycket nöjsamt~ 

Samarbetsnämnden i Skurup in-
1 
närmare uppgifter till nästa samformerades vid sitt senaste sam- manträde. 

manträde av naturvårdsintendent Nämnden hade också att behandRune Frisen om uppläggningen av la det av kommunalnämndens arnaturvårdsinventeringen i Malmö- hetsutskott remitterade förslaget hus län, varvid intendent Frisen från brandstyrelsen om att heltidsspeciellt tog upp de områden inom anställa en brandchef i Skurups kö
Skurupsblocket som skall ingå i lä- ping. Efter att ha diskuterat saken 
nets naturvårdsplan. Nämnden dis- beslöt nämnden dock bordlägga 
kuterade därefter dels utsträck- ärendet med motivering att brandningen av det planerade natur-
vårdsområdet vid Svaneholm dels ordning ännu inte antagits och att 
grustäkten vid Rydsgård. frågan bör tas upp med brandarga-

I fråga om den planerade Öre- nisationen för hela blocket. 
sundsbron, som länsstyrelsen ville Till ledamot i samarbetskommit
ha nämndens sy!lpunkter. på: ena- tt~n för sydöstra Skåne valdes di-des man om att arendet ar sa spe- .. . ciellt och tekniskt betonat att det rektor John E V1fot, som efterträ-
skulle ta för lång tid att helt sätta der Gunnar Larsson. 

Tysk långtradare 
i diket i Skegrie 

l{ul i 5-programmet för Skurup är nu uppgjort, och bjuder på mas 
sor av sysselsättn'ng för skolungdomarna under sportlovet. I de olika 
aktiviteterna är ·alla åldersklasser engagerade, och för den som in te 
vill ägna, sig åt gymnastik, badm'nton, bordtennis, brottn'ng, handboll 
eller annan motion finns det stillsammare alternativ som schack och 
för flickorna en kurs i skänhetsvård m m. 

Måndagen ägnas åt gymnastik och och på ]{vällen är det skoldans i Ls skytte. För klasserna 3- 9 är det Bastella kl 19-23. 
gymnastik i hallen kl 9- 16 och för Pa torsdagen får vem som vill pojkarna i klasserna 5-6 samt 7- 9 spela badminton i hallen kl 9-12. 
skytte kl 9-11 resp 12-16 i Skurups Skurups Badmintonklubb arrangerar skytteförenings regi. Lokal: Statte- medan Bågskytteklubben t? r hand 
nagatan 11. om hågade skyttar kl 14-17, också På tisdag har klasserna 4- 9 fri i hallen. 
idrott i hallen ]{l 9-12. Arrangör ä1· Fredagen ägnas åt tennis och IK Finish, Vellinge, medan Grund- schack. För tennisen svarar SkurupB skolans GolF ordnar med handboll tennisklubb, lokal är hallen och ti· för flickor ldasserna 3- 9 i hallen den kl 9.30-16. I teckningssalen blir kl 13-16. I Skurups bordtennis- det schack kl 9.30-13 i Grundskolana klubbs lokal vid Svaneholmsvägen GoiF:s regi. 

lsil( in i det. Rent allmänt är sam
arbetsnämnden dock positivt in

l ställd till förbindelsen, som för 
blockets del helst bör byggas mel
lan Malmö och Köpenhamn. 

kan iylasserna 3- 6 spela bordtennis Det blir också ytterligare arrange
kl 13- 16. mang under veckan. På tisdag får I snöyra och blixthalka kö1·de på Onsdagsprogrammet upptar pojk. t ex småttingarna i klasserna 1-2 I fråga om de kommunala för- h db J · h 11 kl n11 30 f" h fredagskvällen en tysk långtradare an ° l 1 a en, ..- · or roa sig med lekar och tävlingar i valtningslokalerna i Center uset vid klasserna 7- 9 och kl 12.30- 16 för lekskolan kl 14-16 och vidare skall järnvägstationen blev det diskus- av vägen strax norr om Skegrie klasserna 3~. Flickorna i klasser- Kyrkliga ungdomskretsen ta hand sion. Erforderliga lokaler kan vis- kyrka. Bilen som var på väg mot na 7- 9 kan i biologisalen ägna sig om klasserna 1- 3 i församlingshemsedigen erbjudas i fastigheten, men Malmö från Trelleborg och körde åt skönhetsvård med början kl 13. met någon dag. Film sagor och eftersom flera ledamöter ansåg frå- F" I" utan last bärgades efter någon tim- ?r programmet svarar "'n~tssons mosaikarbeten står på programmet. gan för tidigt väckt beslöt samar-

1 

Fat'ghandel. Samma dag bhr det Tlll Kul i 5-aktiviteterna hör äve
11 

belsnämnden uppdra åt kommunal- mes arbete av brandkåren. Den var bordtennis i Bordtennisklubbens lo- l brottning, men var och när är ännt: nämndens arbetsutskott att lämna helt oskadd efter missödet, kal kl 12.30-16 for klasserna 7-9, inte fastställt. 



Y!NA-motor i Skurup i 
nya lokaler och ny regi 

Slure Wallgren är fr. o. m. den 1 februari ny bas för ANA-mofors för
säljning i Skurup. 

ANA-motor i Skurup som tidigare har haft sin försäljning vid Norre

gatan l Skurup under ledning av Bengt Dahlström samt Almkvists Bil· 

verkstad som serviceorgan har flyttat till Lundmarks fastighet vid 

sidan om Esso bensinstation norr om Femkorset. 

Ny försäljare är sedan ovannämn
da datum Sture Wallgren som tidi
gare endast sysslat med bilförsälj
ning på fritid. 

I den lundmarkska fastigheten in
viges i dag, lördag, nyrenoverade ut
ställningslokaler och försäljningskon
tor. 

Försäljningen kommer att omfatta 

bilmärkena Saab, Valiant, Plymouth, 
Chrysler, Dodge och Sunbeam. 

Sture Wallgren omtalar att fr.o.m. 
den l mars kommer ANA-motor att 
själv ta hand om servicen. Det kom
mer nämligen att inrättas en bil
verkstad i samma fastighet som för
säljningskontoret och utställnings
hallen. 

-Halkan räddade 
Skurupspojke 

15-årige K e n n e t h S v e n s s o n från Skurup skadades vid 12-
tlden på fredagen i en trafikolycka i korsningen Västergatan-Träd
gärdsgatan i Skurup. Kenneth kom springande norrut i Trädgårds
gatan. När han korsade Västergatan observerade han inte en bil som 
kom väster ifrån, Billsten hann inte bromsa in tillräckligt utan körde 
d~~ . 

På grund av det hala väglaget ka-lbilen. 
nade denne framför bilen åtskilliga Pojken erhöll dock skador och för
meter. För ovanlighetens skull bi- des till Y stads lasarett där han nu 
drog halkan till att pojken inte över- vistas för vård. Bilföraren var en 
kördes av hjulen. Hade det inte va- 20-årig studerande vid en skola i 
rit, halt hade han inte kanat framför Skurup. 

MOR och BARN 

Fru BIRGITTA KARLBERG, Rydsgård, med sonen BENGT-ÅKE, 7 mAn. 
(Foto: Sernerl, Skurup) 



man KansKe v1sser11gen mte peKa 
på med detsamma, men kursen in
nebär att man skärper till sig or
dentligt när det gäller servicen . 

Landskrona 
Framåt med servicen går det också 
på Fröjdenborgsgatan i Landskro
na. Nils Melin är kursledare . 
- Alltid lär man sig något nytt , 
kommenterar han. Vi tar upp en 
massa situationer, som inträffat 
och som kan tillämpas inom kurs
ramerJ. En hel del nya saker kom
mer fram. Det mesta motsvarar si
tuatioher i butiken , men inte allt. 

Skurup 
K G Kruus , varu huschef och kurs
ledare i Skurup rapporterar: 
- Vi är 15 personer i Skurup som 
läser servicekursen. H är samlas vi 
på morgonen i stä llet för som på 
de flesta stä llen på kvällstid. Vi 
sätter igång lång t före öppnings
tid , dvs klockan halv åtta. 
- Det hela går jättefint, tillägger 
han. Det är många intressanta 
problem man kan stäl la på sin 
spets i den här kursen . Av gam
mal vana säger man t ex lätt att 
vi inte har den eller den varan. 
Man måste säga något annat ock
så, när vi får hem den t ex . 

Så här ser studiegruppen i Skurup ut. T v K G Kruus . 
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2. Andra tongångar var det 

på Domus i Skurup. För om
växlings skull var det her

rarnas tur att sköta lusse
firandet Utklädda i peru
ker och vita butiksrockar 

spred de ljus och munter

het bland varuhuspersona
len. Ett lyckat grepp, det 
var alla överens om. Här 

syns den väna lucian till
sammans med sina tärnor. 



Skurup 
med gymnastik ··och skytte 

Kul • 
l 

• 
l 

Skolbarnen som på måndågen in- 1 GIF under Jedning a,v Else Anders
ledde sitt en vecka långa vinter- son och Sven Persson. Resultatet av 

tävlingarna som hölls i Idrottsh!allen 
lov hade verklig tur med - vädret. och med hopp, ma.tta och bom som 
Solskenet flödade och det syntes ordinarie tävlingsgrenar !Ylev f.öiljan
många barn n~ för att ta vara de: 
på den granna vinterdaaen Klass 9: l. Bo AndersSon 22,5 p. 

~.. . .. . " · l Klass 8: l. Håkan Per~n 22,9 p., 
For femte året 1 folJd hade sko- 2. Bertil Mår.tensson 8 · a 21,7 p. Klass 

lans idrottsnämnd under ledning av 7: l. Bert-Inge Axelsson 21,6 p.,' 2. 
studie'l'elctor Knut Andersson anord- Bertil Lönnbom 20,9 p. Klass 5---6: 

t t 
T?. .' 

5
. .. l . Per Andersson 21,2 p., 2. Mats 

na e t n.ul 1 -program for de skoJ- WaJJ,gren 20,8 p., 3. Olmister ~ders-
barn som önskar delta i en del id- son 21,1 p. K111Sil 3: l . Robiit Lind-
rottseveneman.g. I år hade program- stedt 22,9 p. ' 
met anordnats Vlia FrLtidsnäm.nden. Gymnastik fl<iokor: Klass 9: .1. Eva 

Persson 27,2 p., 2. Kajsa Holmst..edit 
Knut Anderswn är emenertid leda- 26,2 p. Klass 8: 1. Chrustina Wenner 
mot där och han fick 1 u;ppd!l'a.g att 26 p., 2. Lena Thomasson 24,5 p., 3. 
liksom tidigare år arrangera pro- Lisbeth Nilsson 22, 9 p. Klass 7: l. 

Ann-Margreth Persson 23,7 p. 2. Ma
ria Holmstedt 22,2 p., 3. Jette Schön
mng 22,1 p. Klass 6: l. Anette Berg
Lund 24,9 p., 2. Anette Hansson 24,1, 
3-4. Karin Larsson och Elsie Svens
son 23,9 p. Klass 5: l. Yvonne Ols
son 22,7 p., 2. Anette Romner 22,5 p., 
3. Inger Andersson 20,3 p., 4. Lena 
WalLgren 19,2 p., 5. Christel Inge
mansson 18,4 ,. Klass 4: l. Kerstin 
Jönsson 35,1 p., 2. Ann-Charlotte 
Nilsson 34,0 p., 3. Kristina Jönsson 
33,3 p., 4. Christine Larsson 31,0 p., 5. 
Helene Nilsson 30,5 p. Klass 3: 

grammet. 
Detta har i stam drag fått föl

jande huv:udp.urukter: måndag gym
nastik och skytte, tisdag fri idrott, 
handbo.Jl ooh bordtennis, onsdag 
skönhetsvå.!l'd, skoldans, handlbolll och 
bordtennis, torsdag badminton och 
bågskytte, samt fredag tennis, schack 
och brottning. Kul i 5-pr~gmmmet 
är up.plagt för klasserna 3-9. 

För att små..<'!lrole·barnen ej skiuUe LiU La!l'sson 18 p., 2. Monica Ek 16 
!Yli utan sysselsättning kornmer i dag, 3. Karin Larsson 15,9 p., 4. 
tisdag, menan kl. 14 och 16 att för Mårtensson 15,8 p. 
dem anordnas tävlingar och le•klar i 
LekskoJan under ledruing av förskol
lärare Anna-Greta Olsson och små-
skollärare Ann-Marie Jönsson. I mor
gon, onsdag, samt på ·torsdag kom
mer fri\n kl. 13.30 att i Församlings
hemmet anordnas ett program för 
småsklolebarnen bestående av sago-
läsruing, filmförevisning och mosaik
arbeten. Programmet ledes av Kyrik
Li.ga Ungoomskretsen. 

0 GYMNASTIKRESULTAT 

Skytte, kJass 5: l. Dan Andersson 
72 p. , 2. Lennart Persson 72 p., 3. ' 
Bo Hansson 70 p., 4. Ingemar Möl- ' 
ler 61 p. K'lass 6: 1. Håkan Eklblad 
85 p., 2. Lars E. Ni!Jlsson 79 
Nils G. Olsson 79 p., 4. Peter 
nerfal•k 74 p., 5. La!l's Magnusson 
p. K'lass 7: l. Bertil Lönnhorn 90 p., 
2. Kennet Nd1sson 83 p., 3. Heinz 
Andersson 77 p., 4. O!Jaus Lö•nnJborn 
73 p. Klass 8: l. Ove Persson 87 p. 
2. Kent Åberg 86 p., 3. Ingmar An
dersson 79 p., 4. Ohister Olsson 76 p., 
5. Göran Olsson 75 p., 6. Bert1l Mår
tensson 74 p. Klass 9: l. Uno Lars
son 79 p., 2. Jan Berg1und 79 p., 3. 

Arrangör för Kul i 5:s gymnastik- Sten-E'l'~k Carlstedlt 77 p., r. östen 
tävlingar var Sk,ui"l.Lps Grundsiko1as Andersson 76 p. 

l 

Tre duktiga skyltar ur årskurs 5 
och 6 visar fram sina luftgevärs
tavlor. Från ovan: Dan Andersson, 
Lennart Persson och Bo Hansson. 



Dan Andersson i kl.ass fem hissas för sina 72 p i luftgevärsskytte av sina kamrater. 

Rekorddeltagande • Skurup l 
Ett rekordstort antal anmälningar 

hade inströmmat till tävlingarna när 

Skurups grundskolas "Kul i 5" körde 

igång på måndagen. En poäng i sam

manhanget var at t segrarna i- de tre 

högsta klasserna var de samma som 

förra året vann sina respektive klas

ser. 
Luftgevärstävlingarna som även i 

år hölls vid Skurups skytteförenings 

lokaler vid stat tenagatan var före

. mål för ett rekordartat deltagarin

h·esse. Föreningens sekreterare Tor'e 

J önsson noterade 80 anmälningar till 

tävlingarna. 

PojkPrna f;ck först skjuta en prov

"erie pil 5 Fkott och därefter en täv

'in<r<serie på 10 skott. B.äst:a resultatet 

c adde Fer til Lönnbom i klass 7 som 

fick 90 po~ n':! av 100 möjliga. 

Vid idrottshallen hade samlats 611 Sven Persson. Först på plan var po1• . ~ 

elever och ledare för gymnastiköv- karna i kla:;serna 7, 8 och 9. Bäst. ·•1 

nin<;arna var Else Andersson och l sammanlagt var Mats Wallgren i 5 a -~ 

• som nådde 23,0 poäng. Endast fjorton 

pojkar deltog i gymnastiken vilket 

är två färre än 1967. 
Intresset för gymnastik bland flic- ' 

korna var däremot större och 47 

stycken ställde upp. Suverän segrare 

sammanlagt blev Eva Persson i 9 g:2 • 

som fick 27,2 poäng. 
Resultat första dagen: 
Gymnastik, pojkar: 
Klass 9: Bo Andersson 9 g:2, 22,5 

poäng. 

,. 

Klass 8: Håkan Persson 8 d, 22,9, 

Bertil Mårtensson 8 a, 21,7, Kenneth · ~ 

Hötzel 8 d, 20,0. 
Klass 7: Bert-Inge Axelsson T b, 

21,6. Bertil Lönnbom 7 b, 20,9. 

Klass 6: Per Andersson 6 a, 21,2, 
Tommy Wallgren 6 a, 20,8, Christer 

Andersson 6 b, 20.2. 
Klass 5: Mats Wallgren 5 a, 23,~. 

Klass 4: Hans Nyberg 4 b, 21,1. 

Klass 3: Robin Lindstedt 3 b, 22,9, 

Mats Persson 3 b, 17,6. 
Fl•ickor: 
Klass 9: Eva Persson 9 g:2, 27,2, 

Kaj:;a Holmsted t 9 g:2, 26,2, Inger 

Hansson 9 ht:2, 22,0. 

. 
•l 

Klass 8: Christina W emm\r 8 a, 26,0, · .:. 

Lena Thomasson 8 e, 24,5, Lisbeth , ., 

l Nilsson 8 b, 22,9. 
Klass 7: Ann-Margrcth Persson 7 b, 

2.3,7 , Maria Holmstedt 7 b, 22,2, eJtte ·' 

Schönning 7 b, 22,1. 
Luftgevär: 
Klass _5: Dan Andersson 72 poänst. 

Lennart Persson 72, Bo Hansson 70. 

Klass 6: Håkan Ekblad 85, Lars lC ~· 

Nilsson 79, Nils G Olsson 79. 

Klass 7: Bertil Lönnbom 90 Ken• 
neth Nilsson 83, Heinz Lönnbcfm 73 .," 

Klass 8: öve Persson 87, Kent Ab~ 
86, IJ1ge t At'ldersil()n 'lll, · 

f 



SKURUPS KUL I 5 
Friidrott, handboll och bordtennis 

stod på programmet när Skurups 
Kul i 5 fortsatte under tisd~gen. 
Klar segrare i pojkarrias hi:ifdlio}:1p 
blev Lars Lundberg 9g' med .1,55. I 
längdhopp utan an-sats vann Koot 
Aberg 8g på 2,63, vilket får anses som 
mycket bra av en 15-åring, Bland 
flickorna var det liksom i går Eva 
Persson 9g' som tog hem rubb och 
stubb. Höjdhoppet vallin• ho:1 med 
1,35 odh längdhoppet med 2,44, hela 
20 cm tillgodo på tvåan, Ann
Margreth Persson. 

I flickornas handboll var l år fyra 
lag anmälda. Lagens namn uppkalla
des efter lagledarktnorna och var så
lunda: !rene Jön<sson, Birgitta Karl
stedt, Eva Perssoo, Susanne Johans
son. Guldplatsen delades av Lag Eva 
Persson och lag Su5an<!1e Johansson 
som båda fick 4 poän•g. Bästa mål
görare var Eva Persson, Jill Vifot, 
Grete Larsen alla 6 mål samt Jette 
Schönning 4 mål. Ett extra plus för 
Grete Larsen som visade mycket lo
vande takter. 

I bordtennis var det pojkarna i 
klass 3-6 som var i elde'l'l. Där sva
rade Lars-Göran Persson för sensa
tionen att helt otippad vinna klass 6. 

·Tvåa var Klas Andersson som i fina-
le'1 fick stryk med 21-12, 15--21, 21 
-11. 

1 Andra dagens resultat: 
, Höjdhopp, pojkar: Klass 9: Lars 
Lundberg 9g', 1,55, Hans J Schönning 
9g2 1,40, Bo Andersson 9g' 1,35. 

Klass 8: Kent Aberg 8g 1,50, Mats 
Lo,·sson 8g 1,45, Bertil Mårtensson ~a 
1,40. 

Klass 7: Göran Mårtensson 7a 1,40, 
Jan Alven 7b 1,40, Bertil Lönnhorn 
7b 1.25. 

Klass 6: Erik Schönning 6b 1,25, 
Per Andersson 6a 1,25, Christer An-

1 dersson 6b 1,20. 
1 Klass 5: Jonny Jönsson Sa 1,05, Rolf 
l Persson Sa 1,00. 

Höjdhopp, flickor: Klass 9: Eva 
Persson 9g' 1,35. 

Klass 7: Jette Schönning 7b 1.25, 
An•n-Margreth Persson 7b 1,10, Pia 
Röstberg 7a 1.05. 

Klass 6: Jill Vifot 6a 1,20, Liselotte 
Johansson 6a 1,05, Monica Nilsson 6b 
1,00. 

Klass 5: Yvonne Ols~on Sa 1,~5, 

Lena Wallgren 5a 1,10, Christel Inge
mansson 5a 1,10. 

Länrgdhopp utan ansats, pojkar: 
, Klass 9: Bo Andersson 9g' 2,55, Lars 
Lundberg 9g2 2,38, Gert Ivarsson 9g' 
2,32. 

Klass 8: Kent Aberg 8g 2,63, Bertil 
Mårtensson 8a 2,19, Mats Larsso.n. 8g 
2,03. 

Klass 7: Göran Mårtensson 7a 2,47, 
Jan Alven 7b 2,32, Bertil Lönnbom 
7b 2.10. 

Klass 6: Christer Andersson 6b 2,19, 
Erik Schönning 6b 1,89, Per Anders· 
son· 6a 1,84. 

Klass 5: Jonny Jönsson 5a 1,90, Rolf 
Persson 5a 1,68. 

LäJngdhopp utan ansats. flickor: 
KI'ISS 9: Eva Persson 9g2 2.44. 

Klass 7: Ann-Margreth PersF-on 7b 
2.24, Jette Schönning 7 b 1,88, Pia 
Rö~tberg 7a 1.74. 

Klass 6: Jill Vifot. 6a 2,05. Liselotte 
Johansson Ga 1,81, Monica Nilsson 6b 
1,78. 

Klass 5: Anette Romner 5a 1,96, 
Yvorme Olsson 5a 1,89, Lena Wall
gren Sa 1.81. 

Handboll, flickor 3-9: 
Eva Persson 4 poän•g 
Susarune Johansson 4 poäng 
Birgitta Karlstedt 3 poäng 
!rene Jönsson l poäng 

Eva-Birgitta 2--1 
' Iren~Susanne 1----4 

Eva--Susanne 1-3 
rene-Birgitta S--5 
Eva-Irene S--0 
Susanne--Birgitta (}--..2 
Bordtennis, pojkar 4-6: Klass 6: 

Lars-Göran Persson nb, Klas An
dersson 6a, Peter Rönnerfalk 6a, 
Krister Andersson öb. 

K!asB 5: Torbjörn Fält Sa, JOl'U'ly 

Christer Kar!stedt som dragare å.t Mikael Danie!sso1l ' kälkåkning, 

Fr v Anette Romner och Eva Persson ko !tar Christer Anderssons liingc:l

hopp, 2,19. 
-J 

Jönsson 5a, Rolf Persson 5a. l skollärarinnan Anna-Greta Olsso!\ 
Klass 4: Hans Nyberg 4b, Krister anordnat en lagtävling i kälkå.lmlång. 

Isgrerl 4b. Efter mycket svett och många skratt 
För klasserna l och 2 hade för- utkorades klass la som segrare. 

Plasthallen, Höllviksnäs 
till Ert förfogande ... 

Enskilda och föreningar inom Rängs kommun inbjudas inkommaJ 

med önskemål om teckning av fasta timtider fr o m 15 mars 1968, 

Hallen kommer att hållas öppen alla dagar mellan kl 0700 och 2300. 

önskad tid med angivande av resp sport anmäles senast 29/2 1%8 
till Rängs Idrottsnämnd, Höll v i k snäs. För tiden t o m 14/3 1968 ut

hyres hallen efter hänvändelse till Sven Ake Nilsson, tel 040/45 00 45 
eller 00>/ 45 11 63. 

RANGS IDROTTSNÄMND 



Aktuell politik kommenterad 
vid centerkretsmöte i Skivarp 

Fr. v. 0mbudsman Erik Kvarndal, ordföranden i landslingsvalkrelsen, Liss Noren, riksdagsman Slig Joselsson 
och sekreterare n Uno Ask nor. 

·Vid CP:s landstingsvalkretsmöte 
på Skivarps gästgivaregård på 
måndagskvällen höll riksdagsman 
Stlg Josefsson, Arrie; ett aktuellt 
politiskt a.nförande som blev myc
ket uppskatta. Vemmenhögs-Lju· 
nils-Herre·~tads landstingsvalkrets 
av CP:s årsmöte leddes av ord· 
förande Liss Noren, 1hpö. Lands
tingsvalkre,t5ens presidium, bestå
ende av ordföranden Liss Noren, 
Äspö, 1 :e v. ordföranden Gösta 
Hansson, Baldringe, och l:e v. 
ordföranden Sven-Bertil Peruon, 
Varmlösa samt sekreterare och 
kassör Uno Asknor, Anniro, om
valdes. 

(Kurt Nilsson), för Rydsgård: Sture 
Persson (Nils Andersson), för Lju
nits: Bernard Svensson (Per-Åke 

Olsson), för Skurup: Torsten Hans
son (Henning Hansson), för Herre
stad: Gösta Hansson (Gösta Jönsson), 
för Ystad: Uno Asknor (Foll{e Måns
son), för CKF: Greta Erlandsson, 
Ystad, Gunnel Möller, örsjö oeh Mia 
Nilsson, Rydsgård (Margit Hansson, 
Gunnel Eriksson och Torborg Lars
son), för CUF: Sven-Bertil Persson 
och Birger Brarosvik (Ingvar Olsson 
och Lars-Gunnar Andersson) samt 
som adjungerad ledamot Anders E. 
Göransson (Stig Persson). Självskriv
na är Stig F. Hansson, Frans Anders-

I styrelsen invaldes (suppleanterna son och Ål{e Holmberg. 
inom parentes): för Anderslöv: Tage Revisorer blev Torsten Andersson 
Persson (Nils I. Nilsson), för Klags- , och .Olle Olsson med Allan Anders
torp: Liss Noren (Kai Bengtsson), för son och Åke Severin som ersättare. 
Vemmenhög: Teo.Qor Mårtensson Till ledamot av distriktsstyrelsen ut-

sågs landstingsmännen Stig F. Hans· 
son med Frans Andersson och Åke 
Holmberg som suppl. Ledamot av 
distriktets valberedning blev Teodor 
Mårtensson med Kai Bengtsson som 
suppl. Till kretsorganisatörer valdes 
Kai Bengtsson, Gösta Hansson och 
Per-Åke Olsson samt till ombud vid 
centerpartiets förbundsstämma An
ders Göransson och Fredrik Fred
riksson med Bernard Svensson och 
Kai Bengtsson som ersättare. 

Till ledamot för CKF i distrikts~ 
styrelsen föreslogs Inga Svensi!On 
med Svea Jalwbsson som ersättare 
och till CKF:s förbundsstämmo
ombud Erna Isaksson och Ebba Mag
nusson med Torborg Larsson och 
Gulli Danielsson som ersättare. Le
damot av distriktets valberedning 
blev Signe Dahlsjö med Greta Er
landsson och Margit Hansson som 
ersättare. 



Hushållsarbetsrati~nalisering 

populär ·kurs vid Sk·urupsskola 
På tisdagseftermiddagen avsluta

des en )turs, "Hushållsarbetets 
rationalisering", vid Lanthushålls

skolan i Skurup, anordnad av 
Malmöhus läns lantbruksnämnd i 
samarbete med lanthushållsskolan. 
Kursen har omfattat 40 timmar och 
pågått måndags- och tisdagsefter
mlddagar. Deltågarantalet har upp
gått till ett 30-tal. 
Nio olika ämnesområden har be

handlats, vilka sammanfattningsvis 
givit förutsättningar för lättare köks
arbete och riktig arbetsorganisation. 
Man har undervisat i kökets inred
ning och de redskap och maskiner 
som kan underlätta arbetet i köks
regionerna. 

Städredskap, rengöringsmedel, orga
nisation och planering av städnings
arbetet i bostaden har' behandlats i 
ett annat kursavsnitt och vidare har 
synpunkter framlagts på tvättutrust
ning, tvättmedel och ·tvättmetoder. 

Fr. v. rekfor Elisabeth Schartau, eleverna Elsie Olsson, Almelunda och 
Kerstin Larsson, Anderslöv samt hemkonsulent Birgit Bengtsson, Lant~ 

bruksnämnden. 

På kursen har de 30 eleverna också 
få t t lära sig värdera arbetskraft och 
räkna ut den tidsvinst som mekani
sering och användning av industrins 
produkter skapar. I detta samman
hang informerades om betydelsen av 

' lantbrukarhustrurnas medverkan i Näringslära, varukännedom och 
• företagets skötsel. SKlJRlJP ================:.j·.Illatlagningslära med tanke på nya 

och rationella metoder har också stått 

på programmet. Några timmar har Sk RLF d 
ägnats åt studium av textilier, speci- urups -av 
elit de nya materialens egenskaper 
och användningsområden. 

Under större delen av kurstiden Medlemmarna kallas till ord. 
har lanthushållsskolans lärare fun- årsmöte på Församlingshem
gerat som föreläsare men dessutom 
har lantbruksnämndens maskin- och met onsdagen den 28 februari 
ekonomikonsulenter medverkat. Det 
var ingen tillfällighet att just Sku- kl. 19.00. 
l 
rups lanthush,ällsskola valdes som 
kursplats. Där finns, underströk hem- Ärende: Enl. stadgarna. 
konsulent Birgit Svensson, utmärkta 
lokaler och modern utrustning. Sty1·elsen 



Skönhetsvård och saftkalas 
för skolungdomarna . i Skurup 

Onsdagens aktiviteter vid Skurups grQndskola innefat• 

tade ~;;könhetsvård, handboll, hor dtennis och. för klasserna 

1-3 hl a saftkalas och mosaikarbeten. I pojkarnas hand· 

boll seg•·ade suveränt Tommy Wallgrens lag i gruppen 

klass 3-6. Scx poäng av lika många möjliga samt 20-6 

i målkvo t. Desl'utom vann Tommy Wallgren själv skytte· 

ligan sammanlagt med 10 mål. 

Sex flickor och tjugo pojkar hade 

mött upp vid Bordtennisklubbens 

lokaler på Svaneholumsvägen tmder 

Gert O l :;so:"! s och Knut Andersso~s 

ledarskap. Några större sensationer 

inträffade il) te här men i klass 9. för 

pojkar fick ma:1 tillgripa skiljeset i 

finalen och efter siffrorna 22-20, 13 

-21, 21-19 förklarades Jan-Erik 

Pers~on som segrare. 
I församlingshemmet hade, ett !O

tal sportlovslediga barn samlats för 

att u:~der fru Ninnie Larssons led

nbng se film, dricka saft och göra 

mosaikvaser. Efter att ha sett fil

merna I hönsgården, Körkortsprovet 

och De två musika,-,terna travade 

man 1vag till den intilliggande kyr

kan där kyrkvarktmästare Per An

ton Larsson berättade om kyrkans 

historia. Samtidigt ställde han• frågor 

som ingick i en tipstolva och ban:~ en 

fick så gott minnet räckte till fy Ila i 

"kupongen" när de återvände till 

församlingshemmet. 
I grundskolans biologisal hade 

Knutsso:~s färghandel ordnat med 

tips i skönhetsvård och som sak

kunniga lärare stod fru Wiktarsson 

från Monsieur Robert i Malmö och 

Astrid Persson. Man gav bland annat 
lektio:;oer i hudvård och anbragte 

det allra senaste i make-up-väg, 

Orient touch direkt från Paris. Det 

Kul med }\alle Ank.a-filmer, tyck.te jr v Elna Wahlgren, MargaretTut ·. 

Jakobsson, Alf Larsson och Karin Palm, när de fick. se tecknade filmef' 

i församlingshemmet. 

berättades för den okunnige referen- Per A-Tommy W 0-6, C!u,ister A
1 

ten att i till exempel en ögon-make -Erik S 6--4, Erik S-Per A 3- 3. 

up bör det ingå hela 9 olika mo- Christer A-Tommy W 4---6, Christer 

ment. Noteras bör att ,pojkar-na .fi:ill. A-Per A S-10, Erik S-Tornm1- W 
som käglor vid skolda!llsen på kväl- 2-8. · · : 

len. Bäste målgörare: Tommy Wallgrett 

Onsdagens resultat: 10, Per Anderssa:J. 7, Christer Per$;. 

Handboll, pojkar, klass 9: son 7. 

l 
Lag Hams Schönn1ng 2 2 l O 13-11 3 Bordtennis, flickor, klass 9: Ulll!l 

Lag T Andersson 2 O l l 11-13 l Britt Persson 9g", Karin Hanssoit 

Tommy A-Hans Schönning 7-7, 9h' . Finalrcsultat: 21-13, 21-2. 

Hans Schönning-Tommy A 4---6. Klass 6: Liselotte Johansson 6a, 

. Klass 7-8: Jill Vifot 6a. Finalresultat: 21-181 

Lag Håkan Lund 2 2 O O 16-12 4 21-9. 

Lag B Mårtensson 2 l O l 15-16 2 Bordterunis, pojkar, klass 9: J an

Lag Ke:1•t Åberg 2 O O 2 16-19 O Erik Persson 9h' , Mats Grönwall 9~~ 

Bertil M-Håkan L 5-7, Bertil M Ha-ns J Schö•wing. Finalresultat~ ;za 

-Kent Å 10-9, Kent A-Håkan L -20, 13-21, 21-19. 

7-9. Klass 8: He:1rik Rasmusson Bg, Ove 

Klass 3-6: Persson 8g, Tommy Lindstedt Sd; 

Lag T Wallgren 3 3 O O 20- 6 6 Finalresultat: 21-13, 21-9. 

Lag Per Andersson 3 l l l 13-14 3 Klass 7: Gu.stav HansSOTll 7e, tiU 
Lag Ch Andersson 3 l O 2 15-20 21 Andersson 7a, Gert Wallgren 7ao 

Lag E Schönn.ing 3 O l 2 9-17 l Finalresultat: 21-9, 21-2. 

Pd da.gens ku! i 5-progra.m stod mosaik.arbete, jr v Maritta Stridsberg, 

Hans Nyberg, ThomnULB Andersson och Jörgen Mik.k.aelson gillade a.tt 

k.listra. 



Torsdagen den 22 februari 1968 • 

Skönhetsvård för flicl~or 
i Skurups l(ul-i-fem-program 

Demonstratris Barbro Viktorsson lägger make upp på Jette Schönning medan Helen Penander, Ritva Peters

son och Kerstin Nilsson noggrant lär sig konsien. 

Flickorna i klasserna 7, 8 och 9 
vid Skurups grundskola hade på 
onsdagseftermiddagen ett intres
sant ämne på dagens Kul-i-fem
schema. De fick lära sig skönhels
vård av demonstratris Barbro Vik
forsson, Pierre Roberis salong i 
Malmö. Arrangör var Knutssons 
färghandel i Skurup. Barbro Vik
torsson undervisade i den moder
na make-up som kallas orient 
touch, och som främst är baserad 
på ögonmake-up. skolflickorna 
fick efter en stunds undervisning 
utföra make-up på varandra. De 
fick även en lektion i hygien, hud
vård och hårvård. 
På dagens Kul-i-fem-program stod 

också handboll. I klass 9 segrade 
Hans J. Schönnings lag över Tommy 
Anderssons lag. De utKämpade två 
matcher där segrarlaget vann en och 
spelade en oavgjord. Målkvoten för 
segrarlaget blev dock så jämn som 
31- 11. Serien för klass 7 och 8 vanns 
av Håkan Lupds lag som vann sina 
två matcher och vars målkvot blev 
16-12. 

Dagens mest överlägsna lag var 
Tommy Wallgrens i serien för klas
serna 3-4-5-6. Tommy Wallgrens lag 
vann sina tre matcher och målkvo
ten blev 20---{;. 

Bordtennisen för . klass 9 vanns av 
Jan-Erik Persson som i finaJen slog 
Mats Grönvall med siffrorna 22-20, 
13-21, 21- 19 vilket visar att mot-

l ståndet var hårt. I klass 8 vann Hen- 21-2. 

rik Rasmusson i finaJen över Ove I bordtennis för fli ckor i klass 9 

Persson med 21- 13, 21- 2, således en vann Ulla-Britta Persson finalmat

förkrossande seger. chen mot Kariri Hansson med 21- 13 

Ännu överlägsnar e var Gustav och 21-2. Segrare i klass 6 blev 

Hanssons klass 7 seger i fi nalen över Liselott Johansson och i klass 4 Eva-

Ulf Andersson med siffrorna 21-9, l Göransson. 

MOR och BARN 

Fru GUN OLSSON, Genarp, med dottern ANETTE 1 år. 
(Foto: Sernert, Skurup) 



Badminton och hågskytte 

på Skurups l(ul-i-5-schema 
Grenarna vid torsdagens Kul i fem

tävlingar i Skurup var badminton 

och bågskytte. 

Resutlatet i badminton blev föl

jande: 
Klass 9, p.: D Bo Andersson 9g:l. 

2) Hans J. Schönning 9g:2. 3) Bo 

Andersson 9g:2. 

Finalresultat: 11--4, 11-3. 

Klass 8 p.: l) Jonny Wallgren 8d. 

2) Ronny Mårtensson 8d. 3) Tommy 

Lindstedt 8d. 4) Kent Åberg 8g. 5) 

Bertil Mårtensson 8a. 6) Tom Åkes

son 8d. 
Finalresultat: 11-9, 11-0. 

Klass 7 p.: l) Kent Lindahl 7b. 2) 

Göran Mårtensson 7a. 3) Gert Wall

gren 7a. 
Finalresultat: 11-6, 8--11, 11-5. 

Klass 6 p.: l) Per Andersson 6a'. 2) 

Peter Rönnerfalk 6a. 3) Tommy Wall

gren 6a. 
Finalresultat: 11-5, 11-1. 

Klass 5 p.: l) Torbjörn Fält 5a. 2) 

Kenneth Wallgren 5a. 3) Ma1s Wall

gren 5a. 4) Jan Erik Göransson 5a. 

Finalresultat: 11-5, 2-11, 11-9. 

Klass 5 fl.: l) Elisabette Hötzel 5a. 

2) Bodil Månsson 5b. 3) Lise-Lotte Finalparen i badminton i Kul i 5. Fr. v. Bo Andersson och Hans Schön-

Persson 5a. 4) Susanne Johansson 5a. nin , samt Ingrid Serneri och Ulla Britt Persson. 

Finalresultat: 11-9, 11-1. ,------'.:.:~-~::::..:.::__:_~:.
:.::__:..:~=-=::.:.:....:..::.

:._.::.:.:.:_:_::~:::.:_: ____ __, 

Klass 6 fl.: l) Anette Berglund 6a. 

2) !rene Jönsson 6a. 3) Elsie Svens-

son 6a. 4) Liselotte Johansson 6a. 

Finalresutlat: 11-7, 2-11, 12-10. 

Bågskytte: Klass 9: l) Dan Petters-

l son 34 p; 2) Krister Larsson 29. 3) 

Gert Ivarsson 19. 
Klass 7-8: l) Berti·l Lönnbom 44. 

2) Bertil Mårtensson 42. 3) Claus 

Lönnbom 22. 
Klass 6: l) Per Andersson 49 (da 

gens i särklass bästa resultat). 2) J an 

Anders Bergh 37. 3) Lars E. Nils

son 27. ----~ 

Många spekulanter på 

storauktion i Skurup 

Mitt under auktionen kom en snöby och spekulanterna fick slå upp 

kragen och dra hattarna längre ned. Overst syns auktionsutroparen Hans 

Andersson med höjd klubba. T. v. om honom Orvar Jeppsson och t. h. 

sonen Lars Jeppsson och svärsonen Göran Abrahamsen. 

1 Lallfbruka~e Orv ar Jeppsson, Mun- , betäc:ta suggor pendlade mellan 810 

kamölla, Skurup, som arrenderat bort och 560 kr. Av 55 forsålda halvsvm 

egendomen till Göran. Abrahamsen l kostad~ de dy:aste 1~0 kr per st och 

höll på torsdagseltermtddagen auk- de brllrgaste 9o kr pr st. 

lion på !:!jur c.-h lösö1e. AukHons- 1 En traktor BM 350 kostade 18.200 

1 förvällare var advokat Gunmlf Gell· . ln·, en MF 65, 9.300 kr, en 6 tons på

j fries, Skur~p, och ropare HiHI s .. An· ~ hängsvagn 2.000 kr, två andra vagnar 

l dersscn, Tmgbac!ten, Vemmenhog. vardera 1.100 ltr, en spadrullharv 

l 
Följande priser kunde bl. a. note- 1.900 ~r, en rmgvält 1.100 _ltr,. en göd

ras: Hagsta budet bland fyra utro- selsprrdare 1.500 kr, en godnmgssprr

pade kvigor blev 1.700 kr medan dare 1.450 kr, en traktorhacka 2.500 

1 genomsnittsrmset hol! s1g på ca l 600 ltr, en ö vcr;unsplog 1.800 kr, ett el 

j kr, Hö~Eta budet :am avgavs då tJU- 1 svctsacgregat 1.6CO kr, ett _gassvets-

1

, rar och stutar 1 aldern 1-2 år for-j aggregat 930 ltr och en tvattmaskm 

såldes blev 1.720 kr. Priserna for åtta 45 kronor. 



Hi ld a Nilsso n, Agnes Andersson , Ernst Ho lmström med en del alsler 

som de g jo rt i hobbyavdelni ngen. 

Pensionärer i Vemmenhög 

ordnade hobbyutställning 
Vemmenhögs pensionärsförening 

hade ett välbesökt sammanträde på 

gästgivaregården i Skivarp på tors-

dagen med Harry Forstenberg som 

ordförande. En utställning av slöjd

arbeten utförda av den manliga 

hobbygruppen besågs med lh•ligt 

intresse av de näi·varande. 

Ordföranden meddelade att pen

sionärsföreningen erbjudits en hob

by- och utställningslokal i Skivarps 

centrum och föreningen beslutade 

mottaga erbjudandet. Ledare för hob 

bygruppen blev: Anton Jakobsson. 

I skrivelse till kommuna,lfullmäk

tige har föreningens förre "' dförande 

Fritz Otterman hemställt o~n att fo lk-, 

pensionärerna inte skall som nu be

höva betala högre arvode för hjälp 1 

av hemsamariter än övriga medborga

re i kommunen. Föreningen uttalade J 

1 sin förhoppning OIJl att ärendet~ 

snabbt kommer till behandling och 

1 att frågan löses på ett mera rättvist 

sätt. I samband härmed fick styrel-

l sen i uppdrag att hos socialnämnden 

begära att en folder i sociala ären

den utarbetas och utsändes till invå

narna i kommunen. 

Från distriktssyreisen förelåg en 

skrivelse angående en blivande bo- ~ 

stads- och boendeundersökning för 

pensionärerna i kommunen. styrel

sen fick i uppdrag att sända repre- ' 

sentanter till en informationskonfe- ' 

rens i Ystad den 13 mars. l 

Sedan mötet avslutats vidtog da

gens underhållningsprogram med mu

sik och sång av gästande skurups

pensionärer och mer ett roligt och 

spännande trolleriprogram · av Knut 

Körlin, som förtjuste och charmade 

l publiken. 
j Under kvällen beslöt man bilda en 

~
ångkör. Sjutton medlemmar anmälde l 

omedelbart och första framträ

det blir redan om en månad. 



Skurups /(ul i fem 

Två fina!pat i Skurups K u! i 5. T v badmintonsegraren Per Andersson ti!lsammans med a!ade jör!ora1·en 

Peter Rönnefa!k och t h Ingrid Sernert och U!!a Britt Persson. 

Gospel på skolan 
Skurups egen europamästare Arne Klass 7: Bertil Lönnbom 44 p, Klas 

l 
Ljungqvist stod för ledarskapet i Lönnbom 22 p. 

bågskytte när Kul i 5-täv lingarn a Klass 6: Per Andersson 49 p, J A 

fortsatte på den fjärde dagen. Ett Berg 37 p. 
tiotal bågskyttemtresserade poJkar Badminton, pojkar: 
från klasserna &-9 hade mött upp i Klass 9: Bo Andersson 9 g:l, Hans 

gymnastikhallen. Man tävlade på J Schönning 9 g:2, Bo Andersson 

tiometersbana och fick skjuta sex 9 g:2. 

U~pskattad morgonsamting pd Skurups jo!khögslco!a där e!everna aktivt 

deltog i de tv d sydafrikanernas I saac Chettv och Bra in Isaacs fram

trädande. 

och Israel. Sången var något av en 
rytmisk sensation, med en fantastisk 
inlevelse och eri ledig avspändhet som 
är ytterst sällsynt på de svenska 
breddgraderna. Till ackompanjemang 
använde man bongotrummor, afri

kanska flöjter och olika slag av 

effektinstrument 

Publikens entusiasm kände inga 

Två avhoppare från Sydafrika gäs
tade på torsdagsmorgonen folkhög-
6kolan i Skurup. De tillhörde ur
sprungligen sånggruppen Golden 
City Dixies som 1959 flydde till Sve
rige. De två, Brian Isaacs och Isaac 
Chetly, turnerar numera för Riks
konserter och är också de enda av 
22 .. mannagruppcn som fortfarande 
upp träder vid offentliga arrange-
m 'J'lii;. gränser efter finalsången och med 

Man framförde ett tiotal folk- och dånande applåder lyckades m1n locka 

gospelsånger ' från Sydafr,ika, USA duon till ett extranummer. 

tävlingspilar vardera. Här inträffade Finalresultat: 11-4. 11-3. 

sensationen att endast tolvårige Per Klass 8: Jonny Wailgren 8 d, Ronny 

Andersson från klass 6 kammade Mårtensson 8 d, Tommy Lindstedt 

hem den sammanlagda vinsten ge- 8 d, Kent Aberg 8 g, Bertil Mårtens

nom att med 49 poäng av 60 möjliga 3on 8 a, Tom Ake,;son 8 d. 

slå närmaste man Bertil Lön,nbom, Finalresulfat: ll-9, 11-0. 

klass 7, som hade 44. Klass 7: Kent Lindahl 7 b, Göran 

P å torsdagens program stod även Mårtensson 7 a, Geti Wallgren 7 a, 

badminton. 19 pojkar och 8 flickor Finalresullat: 11-6, 8-11, 11-5. 

från klasserna 5-9 ställde upp och Klass 6: Per Andersson 6 a, Peter 

som instruktörer fungerade Knu t Rönnerfalk 6 a, Tommy Wallgren 6 a. 

Andersson och Pe~-Ola Nilsson från Finalresultat: 11-5, 11-1. 

Skurups Badmintonklubb. Skiljeset Klass 5: Torbjörn Fält 5 a, Kenneth 

fick tillgripas i tre matcher. Wallgren 5 a, Mats Wallgren 5 a, 

Torsdagens resultat: Jan Erik Göransson S a. 
Bågskytte, pojkar: Finalresultat: ll-5, 2-11, 11- 9. 

Klass 9: Dan Petersson 34 p, fihris- Badminton, flickor: 
ter Larsson 29, Gert Ivarsson 19 p. Klass 6: Anette Berglund 6 a, Irene 

Klass 8: Bertil Mårtensson 42 p. .Jönsson 6 a, Elise Svensson 6 a, Lise- 1 

t~=.;,;,;;,=,.;;,;~~...:.::__:__~:.:_--"-~ lotte Johansson 6 a. 
Finalresultat: 11-'7, 2-11, 12- 10. 
Klass S: Elisabeth Hötzel S a, Bodi! 

Månsson 5 b. Lise-Lotte Persson 5 a 
Susanne Johansson 5 a. ' 

Finalresultat: 11-9, 11-1. 



SKURUPS KUL I FEM 
Arets Kul l 5-vecka l Skurup av

slutades på fredagen med tävlingar i 
te:.nis, schack och brottning. l brott
ningen blev det ett rekordsnabbt av
görande när Christian Kullberg fick 
Gert I varsson på fall i fjädervikt.S
klassen efter endast 18 sekunder. 
Erik Persson från Skurups sport
klubb var ledare. 

I tennis ställde sammanlagt fjorton 
pojkar upp från klasserna 4-9. Där 
segrade i klass 9 Hans Jörgen Schön
nbg över Bo Andersson med siffror
na 4-2. Tommy Lindstedt vann över 
A•'1ders Ee1ering med 3-2 i klass 8 
och från klass 5 kan nämnas Tor
björn Fälts överraskande seger över 
Kenneth Wallgren med 5---3. Som in
,;truktör och domare tjän.<tgjorde 
Tommy Ljunggren frå:J. Skurups 
Te·misklubb. 

Schacktävlingarna hade förutom 
sexton pojkar även tre stycken• flic
kor som deltagare. I gruppen klass 

; 5---8 segrade sålunda Susanne Jo
hansson. Pojkarnas klass 9 vanns av 
Krister Larsso:1 före Stig-Bertil 
Persson · och i .klass 8 segrade Per 
,Allan Johanrsson över Lennart Pet- · 
tersson-Brodda. 

Fredagens resultat: 
BROTINING 
37 kilo: mf Johansson. 
Myggvikt: Kenneth Hötzel-A'1-

ders Olsson, fall 2.05. 
Fjädervikt: ll Christian Kullberg, 

2) Jör.een Malmkvist, 3) Gert Ivars
son. Kullberg-Malmkvist, fall 1.35 
min. Ivarsson-Malmkvist, fall l,J6, 

l 
Kullberg-Ivarsson. fall 18 sekunder. 
· Lättvikt: Bertil Mårtensson. 

I en extramatch mell:,•, Mårtensson 
och Kullberg segrade Mårtensson på 
fall fter 3,20 mi•:J. 

TENNIS 
Klass 4: Hans Nyberg, 4b; Christer 

Isgren, 4b. Finalresultat: 6-0. 
Klass 5: Torbjörn Fält, 5a: Kenneth 

l 
Wallgren. 5a: Chri<ter Perssön, Sb: 
Mats Wallgren, Sa. Finalresultat: 5---3 

1 Klass 6: Per Andersson. 6a; Erik 
Schönnhg, 6b. Finalresultat: 5---1. 

Klass 8: Tommy Lindstedt, 8d: An
ders En.,rinl!. Ra; Kjell Ake Nilsson, 
Sd: Jonny Wallgren, 8d. Finalresul
tat: 3-2. 

Kl"ss 9: Hans Jörgen Schönning, 
. 9g': Bo Andersson, 9g'. Finalresultat: 

4-2. 
SCHACK. pojkar 
Klass 5: Per Sandström, 5a; Bengt 

Åk<'sson. 5b. 
Klass 6: Olle Sandström. 6a; Ro

land Ander~son, 6a; Bengt Ake Lars-

sen, 6a; Jan Andersson Bergh, 6a. 
Klass 7: Per Kinutsson, 7a; Kenneth 

Nilsson, 7a. 
Klass 8: Per Allan Johansson, 8a; 

Lennart · Pettersson-Brodda, 8e; An
ders Sandström, 8a; Ulf Johansson, 
8a. 

Klass 9: Krister Larsson, 9h'; Stlg. 
Bertil Persson, 9g2; Dan Petterssolllt 
9g'; Gert Ivarsson, 9g2• 

Flickor 
Klass 5---8: Susanne Johansson, 5a; 

Lenå Thomasson, Be; Liselotta Jo
hansson, 6a. 

Ulf Johansson med sina 36 kg bärs upp av 
Jörgen Malmkvi.3t och Christian KuUberg. 

Ingvar Eklund, 8 g, i tänkarpose. Christian K u!lberg i aktion • 
mot Gert Ivarsson. 

~====================--------------------------~ 



Skurups Kul-i-fem 

har avslutats 

Erik Persson skötte invägningen av fr. v. Gert Ivarsson, Christian Kull

berg och Jörgen Malmkvist. 

På fredagen avslutades pro

grammet för kul-i-fem i Skurup. 

Resultatet i tennistävlingarna blev 

följande: 
Klas.s 4: l) Hans Nyberg, 2) Kr·is

ter Isgren. 
Klass 5: l) T. Feldt, 2) K. Van

gren, 3) Krister Persson, 4) M. VaH

gren. 

l Befriades 
från arvsskatt 

Svenska kyrkans missionsstyrelse 

som .av Vemmenhögs m. fl. härads

rätt fått fastställt en arvsskatt på 

2.790 kr för testamenterat belopp 

har nu fått beslut av hovrätten 4 

Malmö om återbetalning av den 

erlagda arvsskatten. 

Anledningen tiH beslutet från hov

rättens sida är "att missionsstyrelsen 

har karaktären av organ för staten 

och att styrelsen därför skall äga 

åtnjuta den skattebefrielse som till

kommer staten eniigt tredje paragra

fen förordningen om arvsskatt och 

gåvoskatt". 
Det var en i oktober 1965 avliden 

lärarinna från Hemmesdynge på Sö

derslätt som testamenterat behåll

ningen i boet, sedan vissa legat ut

gått, tiLl Lärarinnornas missionsför

ening i Göteborg, Evangeliska foster-

-'\.:ul.l:ls;;t~els~n_o_s:h mis~sstyrelsen. 

Klass 6: l) Per Andersson, 2) Erik 

Schönni-ng. i 

Klass 8: l) Tommy Lindsted t, 2) 1 

Anders Enel'ing, 3) Kjel•l-Ake Nils- · 

SOill, 4) Jonny Vallgren. 

Kilass 9: l ) H.-J. Schönning, 2) ·Bo 

Andersson. 

Resultat i schack: 

Klass 9: l) Kl'ister Larsson, 2) l 

Stig-Bertil Persson, 3) Dan Pet- ' 

tersson,' 4) Gert Ivarsson. 

KJass 8: l) Per A. Joh.ansson, 2) 

Lennart Petterssoo-Brodda, 3) A. 

Sandström, 4) Ulf Johansso111. 

Klass 7: l) Per Knllltsson, 2) Ken-

neth Nilsson. l 
Klass 6: l ) Olle Sandström, 2) Ro

land Andersson, 3) Bengt-Åke Lars- l 

son, 4) Jan Anders Bergh. 

Klass 5: l) Per Sandström, 2) 

Bengt Åkesson. 

Klass 5-6, flickor: l) Susanne Jo

hansson, 2) Lise•lotte Johansson. 

Hammenhög lånar 

Regeringen har avslagit en ansö

kan från Rammenhögs kommun om l 
tillstånd att ·ta upp ett lån på 300.000 

kr för byggandet av låg- och mellan- , 

stadieskola med gymnastikhall i sta

tionssamhället. Det har närmast gällt 

en B-etapp omfattande ny klassrums

byggnad och ombyggnad av befint

lig huvudbyggriad för ca 523.JlQ!L.l<I. 

' , 



Ungdomar som det svänger O·Tn , 
Kapellmästare Axelsson i Slru

rup! Vem är det? Jo det är 
16-årige Bo Göran Axels
son, Kungsgatan 22, som trots sin 
ungdom med fog kan bära denna 
titel. 

Med bravur medverkar han l och 
leder se}Otetten Manolitos som spe
lar modern dansmusik, dock inte 
popartade saker. Manolitos gillar 
svensktopp mer än pop. 

Bo Göran är en framåt grabb 
och hanterar suveränt både tenor
sax och altsax. För två år sedan 
började han så smått "lira på skoj" 
tillsammans med jämnårige Stig 
Andersson från Nybyholm, Vem
menhög, som spelar gitarr, nu 15-
årige Krister Larsson, Bokgatan 6, 
Skurup som spelar bas och trum
slagaren Ulf Jönsson, 14 år boende 
på Mårtensgatan 3 i Skurup. 

Som nämnts var spelövningarna 
från början helt sporadiska men 
intresset växte och för ett år se
dan bestämde de sig för att bilda 
orkester på allvar och hälsade 
även Ker,stin Olsson, Folkets Park, 
Skurup, nu 14 år och ett år äldre 
Kerstin Engdahl, Villie, Rydsgård 
välkommen i gänget. · 

Skurupsflickan spelar hammond-
orgel och sjunger även emellanåt, j 
medan Rydsgårdsflickan helt är 
engagerad som sångerska. l 

Ännu så länge låter de företrä
desvis höra sig vid skoldanserna 
på hemmaplan, men den purunga 
orkestern har i ordets verkliga me- 1 

ning framtiden för sig. Lägg nam- 1 

net på minnet - Manolitos - vem 
vet, kanske dyker den upp på Fr. v. Kerstin Olsson, Christer Larsson, Bo-Göran Axelsson, Stig Anders- l. ______________ _ 
=S;;:v;;:e=n=sk==t=o,;p;;p=e=n=! ============="'·_...;s;,:o:.;,n;:,' ,.;K~e:.r:.::s.:;ti.:.:n~E:,:n~g.:d:a;.:.h:..l _::samt sittande Ulf Jönsson. __ _j 

Stort inlåningsöverskott 
Genarps .Jordbrukskassa' • 

l 
Genarps jordbrukskassa vann 

med stor m~g:inal den säljtävling 
om barnbidragsfullmakter som an
ordnades mellan jordbrukskassorna 
i samband med fjorårets spardagar. 
Antalet förvärvade fullmakter var 
nämligen tre gånger så många som 
det antal som närmaste konkurrent 
lyckades värva. 
Som bekant ger jordbrukskassorna ' 

mödrar gratis Livförsäkring på 3.000 
kr för varje barn om jordbrukskas
san får fuhlmakt att överföra barn
bidraget till motboksräkning. 

Detta fina erbjudande har det lyc
kats Genarps jordbrukskassa att fäs
ta allmänhetens uppmärksamhet på, 
vilket som nämnts resulterat i att 
den Jiick ta emot många barnbidrag 
direkt på motboksräkning. Sådana 
fullmakter kan mödrar ge när som 
helst, inte endast i samband med 
spardagarna utan även fortsättnings
vis. Mödrarna behöver endast vända 
sig till jordbrukskassan och ifylla ett 
fullma.ktsfonnllllär. 

1 Ur den verksamhetsberättelse för 

Fr. v. ordföranden i Genarps jordbrukskassa, lantbrukare Lave Magnus

son, Gyllebo, samt de två tjänstemännen, kamrer Oskar Persson och 
år 1967 som i sambo/.,ld med Gen
arps jordbrukskassas årssammanträ
de, vilket hölls på Norra Ugglal'PS 
restaurang på fredagskvällen, fram- hans maka Ruth diskuterar bokslutsuppgifterna. 

g:år även att antalet medlemmar un-
der året ökade från 78 till 80. l En setvice som blivit mycket upp-~ Gyllebo, omvaldes de i tur avgående 

Genarps jordbrukskassa anordnade skatta~ är att .skånska lantmännens styrelseledamöterna Oscar Anders

i samarbete med jordbrukskassorna i ~okalforenmgs . l Gena~ kunder. kan son, Domanstorp, Johan SveDSS?:':lo 

Veberöd och Lund en uppmärksam- mbetala sma ~kVlder d1rekt tihl JOrd- Genarp.' .. och Harald Andersson, SJo

mad utställning i samband med fjor- brukskassan l. Genar~. S,om bekant hus, BJ?.rnst~rp. Kvarstående styrel

årets stora utställning i Björnstorp. har lokalfore_nmgen eJ langre något seledarnoter a: Lave Magnusson, Gyl

Dessa tre jordbrukskassor har även eget kontor l Genarp. ~eho, och Errul Carl~son, Genarp. _De 

tHisammans i januari i år anordnat Inlärungen .år .1966; uppdelade på ·l tur avgåen~~ r~vJSorerna Hemung 

en informationskurs i deklarations- 376 motboksräknmgar och 72 check- Andersson, Gödelov och Tage Pers

och skattefrågor på Norra Ugglarps räkningar, uppgick till kr 1.906.847:57 son, Espet, omvaldes. Till ombud vid 

restaurang. medan utlåningen uppgiclt till kr Centralkassans · årsstämma valdes 

Av årsberättelsen framoår också 1.119.477:14. Ingvar Andersson med Tage Persson 

att sparklubbsverksamhet~n under som suppleant. 

ledning av sparklubbsledaren Asta VALÄRENDEN Stämman beslöt d enlighet med sty-

Nilsson, Margaretetorp, varit mycket Vid årsstämman, som leddes under relsens förslag att årets vinst kr 106:74 

liv1ig. ordförandeskap av Lave Magnusson, skulle läggas till rese.rvfonden. 



Diskotekdans Rydsgård • 
l 

Pti f?'edags- och lördagskvälla1·na hade Rydsgårds Hotell-Gästis premiär 
på offentlig diskotekcla?lS, scratch. Int1·esset blev redan frtln början 
tämligen sto1·t och armngöre1'na kommer att fortsätta, doclc icke lör
clagskvälla1' utan i huvudsak onsdags- och f?'edagskvällar. Ungdomarna 
tyclctes trivas med det relativt prisbilliga nöjet. Att diskotekdansen 
hOJles på gästgivm·egtlrden innebiir ej ndgot mattvån,q, men det ?tpp
bä?·es en liten entreavgijt. Ptl bilden ltlter skivbarmästaren Göran 
Eklinder, Hälsingborg, flickorna Ma?'garetha Jönsson och Ann-Kristin 

Pm·sson välja ut de skivor som de vill lyssna till. 

Bolstervagn för en krona 
på lösöreauktion i Skurup 

Vilda västern? Nej, skånsk aukfionsbild! På auktionen hos Thure Truls 
på Skurup 18 såldes en bolslervagn för 1 krona och en bättre åkvagn 

för 20 kronor. 

Rena folkfesten var det hos 
lantbrukare Thure Trulsson på 
Skurup 18 som hade verklig tur 
med vädret när han på lördags
eftermiddagen höll auktion på lös
öret. Anledning till auktioneu är 
att han försålt egendomen till 
grannen Stig Mårtensson. 

Det blev folkvandring till auktion
en och trångt på gårdsplanen när 
auktionsförrättare Gunnar Larsson, 
Hyltaslätt och utroparen Hans An
dersson, Tingbacken strax efter mid· 
dag inledde auktionen med att ropa 
ut 10 kvigor och stutar i skiftande 
åldrar, vilka nådde följande priser: 
1.800, 1.600, 1.650, 1.330, 1.260, 1.200, 
1.050, 800, 770 och 600 kronor. 

En sugga värderades i 380 kronor 
och 10 st. 6-veckors grisar 80 kronor 
per st. 

hjulsvagn 950 kr, gödningsspridare 
1.200 kr, såmaskin 1.100 kr och bil
vagn 1.500 kr. 

En mangel inropades för 90 kr och 
samma pris nådde en tvättmaskin. 
Melass kostade 95 kr per fat. 

Fin stavstenspurt 

Efter en utmärkt stark andra halv
lek kunde stavsten triumfera över 
KFUM Malmö i säsongens sista se
riematch i Tennishallen i Trelle
borg. Den skärpa och vilja man då 
visade upp i det vinröda hemmala
get hade kunnat ge många sköna 
poäng om detta kommit tidigare un
der säsongen. 

Bäst i hemmalaget var Bosse Mag
nusson och Kjell Schi.itz medan 
Lennart "Limpan" Lindberg slarvar 
med passningar och har ganska hu
vudlösa skott. I KFUM var Bengt , 

Ur traktor- och maskinparken ;ned
des följande priser: traktor Volvo 33, 
fotogen med lyft 1.300 kr, traktor 
Volvo T 22 med~ 2.200 kr gummi-

--------------~------------
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/Pangsucce för Skottårsmaskis 
En maskeradbal på själva skottårs- ha varit en härlig "knorr" på sport

dagen. Det måste bli något alldeles lovsveckan. 
extra, eller hur? Så trodde i alla fall Fantasin hade blommat ordentligt 
styrelsen för Börringe CUF-avdelning och det var längesedan man såg en 

l och på lördagskvällen klunde den lron- sådan blandning av verkligt bra mas
statera : succe! Publikrekord, flera Jterade. Upplever månne maskerader
'nya medlemmar, hög stämning och na en renässans? Tävlingsjuryn hade 
festliga figurer och ett skönt ekona- en hård pers innan de olika prista
miskt överskott. Då de flesta i sty- garna var korade. Men alla föll för 
relsen är skolungdomar, måste det Fröken Skottär 1968. Hon gick om-

- kring i trängseln och avlossade sina 
pilar. Inte ens "skottsårsreportern" 

O 
undgick sitt öde. Pristagarinnan är 

S '/ J J gymnasist på söderslättsgymnasiet 
l/j /.. · och heter Ingrid Olsson. Dräkten 

% 6 j komponerad tillsammans med mam
~ .- ma. Greven av Monte Cristo hade 

'brutit sig ut från sitt fängelse och 
~ kammade hem andrapriset. I det 

"civila" heter han Nils Evert Er
landsson. sten Åke Fredriksson var 
en hiskelig fantasi'fiigTUr med jätteöron 
under sin höga hatt. Mr Stone fick MOR h BARN för detta tredje pris. 

O C , Bland alla tröstpristagarna hittade 

Fru BERIT PERSSON, Grönby, med dottern ANN-HELENE 6'12 år. 

(Foto: Sernerl, Skurup) 
~--~--~--~------

vi Dr Ingarnarus och Syster Ewa, 
som kunde konstatera att pulsen på 

!cuF-ordföranden Arne - omaskerad 

1

- slog höga glädjeslag. Men de hade 
piller och medikamenter för allt. Ro
boten - helt hemmagjord - försök

ite få Flower Power-flickan 1 sina 

1
starka armar. Men den kontakten var 

1 litet för "metallisk". Fröken Pepso-

ldent - obs! med Irium - visades 
sig vara, när hon själv kunde "visa 
tänderna" efter demaskeringen, Sö
derslättsgymnasiets kvinnliga CUF
ordförande Lena Andersson. 

Under kvällen kunde man i övrigt 
konstatera att indianer och cowboys 
grävt ned stridsyxan. Eskimön tinade 
upp vid åsynen av öknens romantiska 
shejk och nunnan blev riktigt världs
lig i dansens virvlar. Men mest "lik" 
var skelettmannen ... 

Aktuell till lusen på skollårsbalen 
var naturligtvis Miss Skottår som 
här skjutit in sig på Thomas sten
beck O<h hf'oQ• f\o-#f hq,<lttm, 
All hon fick förstapriset för sin 

mask är inte alt undra på. 



·Val-riv~i-gång i hela Skåne 
Socialdemokratin b.ör 
fasthålla fördömande 

Holmqvist Satsning 
på trygghetsfrågorna 

I Tornelilla och Sinu-up spände jordbruksmin.ster Erik Holmquists 

anförande över ett brett register. Han hann med att ge delegatema 

inom lngelstad-.Tärrestads partikrets information om sysselsättnings

frågorna, familje- och jordbrukspolitiken samt försvarsfrågan. Tyngd

punkten i anförandet var dock förlagt till de trygghetsfrågor, som just 

nu ligger i stöpsleven. 

- Arets budget visar en kraftig 
satsning på trygghetsfrågorna, sa hr 
Holmquist bl a, och de 1,8 miljarder 
som anvisats för ändamålet ger 
också utrymme till ett statligt un
derstöd på 800 kronor i månaden 
för en friställd arbetare. Detta b(
drag kan hon eller han få fram till 
pensionen i den händelse arbets
marimaden inte har något jobb att 
erbjuda. Samma förmån kommer 
också att gälla för affärsinnehavare 

och hantverkare. Samtirlågt har ar
betslöshetsl<assorna fått ökade re
sm·ser, och meningen är att man 
därifrån slmll kunna betala ut bi
d ra g under längre perioder än 
tidigare. Skillnaden mellan de båda 
bidragen blir att . det statliga blir 
skattepliktigt medan arbetslöshets
kassans lil<som tidigare är sl<atle
fritt. 

Jordbruksministern berörde vi
dare familjepolilil<en och städet till 
barnfamiljerna. Han redogjorde för 
bakgrunden och vilka svårigheter 
som utredarna haft att brottas med. 

Vid mötet valde lngelstad-Järre
st·ad partikrets ny styrelse, eller 
riittare sagt man gav de a,·gående 
ledamöterna nytt förtroende för de 
kommande två åren. styrelsen i sin 
helhet har den här sammansätt
ningen: Erik Johansson (ordföran
de), Simrishamn, Emil B,iörk (l;as
sör) ,, 'l;omelilla, Sigvard Nordahl, 
G,-llebrr. "Olilv Olsson. Simrishamn, 
Lennart Larsson. Han~mcnhii;:, He l
ga · Andersson . Tryclc, Egon , ~{år-, 

tcn~s:m. ö Ifoby. Hcl;!e Jön"sson, 
Glemmingebro, Ellen F.i(irl<. Torne
lilla. S!ut!ie'cdare 1:ernbard Pers
son, Tomelilla. · Suppleanter: Edit 
Persson, Gärsniis, Hugo Andersson, 
Hammenhög (båda omval) samt 
Gunnar Nilsson, Löderup. 



Teater reseskildring 

vid CKF-träff i Skurup 
De 288 CKF-damer som på mån

dagskvällen samlades i aulan på 

Skurups lantbruksskola, där Vem

menhögs, L1units och Herrestads 

CKF-krets höll årsmöte, fick njuta 

av v:erkligt god underhållning. 

Aftonen inleddes med en välkomst

hälsning av fru Anna-Britta Karls

son, ordförande i Ljunits Södra 

CKF. Denna avdelning stod tillsam

mans med Skårby CKF för värd

akapet. 

Sedan en flicktrio under ledning 

av kantor .Hans Palm bjudit på en 

stunds sångunderhålln.ing höll krets

ordföranden Svea Jacobsson, Svens

torp, ett politiskt anförande i vilket 

hon bl. a. talade om det förestående 

andrakammarvalet, förfatningsrefor

men och landsbygdens problem, var

efter årsmötesförhandlingarna, där i 

huvudsak valärenden stod på dag

ordningen, snabbt avverkades. 
I samband med den kaffepaus som 

aedan följde fick CKF-damerna till

fälle att bese den utställning av 

flamskvävnader m. m. som anord

nats i andra våningen. 

0 öSTAFRIKA-BILDER 

Sedan damerna åter tagit plats i 

aulan höll fil. kand. Christina Roge

stam, Göteborg, ett föredrag om Öst

afrika samt visade egenhändigt tagna 

färgbilder därifrån. Hon berättade 

om Tanzania och Kenya där hon 

studerat SIDA:s och FN:s verksam

Fr. v. Anita Fransson, Anna-Lisa Stålhammar och Kerstin Olsson, saml

liga representerande Bromma CKF-åvdelning, betrakiar några av de 

alster som fanns på utställningen. 

het med bl. a. undervisning, bygg- från Stora Herrestad Lilly Erlands-l Inga Svensson, Beddinge. Till leda

nation av skolor och sjukhus m. m. son från Stora Köpinge Svea Ja- mot i distriktets valberedningsnåmnd 

Dagens sista programpunkt, men kobsson från Sovestad Gunnel Pers- valdes Signe Dalsjo, Svenstorp. Till 

en synnerligen trevlig sådan, var en son och' från öja Erna Isaksson. ledamot i CP:s landstingsvalkrets 

teaterföreställning av en amatör- . . . valberedningsnärnnd: Elsa Persson, 

ensemble från Skårby som mycket l T1ll rev1sorer valdes Mana Sand- Brunnarna. Till förbundsstämmoom

skickligt spelades av följande aktö- kv~st, Rydsgård, .. och .Nora Severin, bud valdes för år 1968 Erna Isaksson, 

rer: Ellen Hansson (Pernilla), Margit ~k1varp. Ledarnoter l CP:s lands- öja, och Ebba Magnusson, Slim

Johansson (Mor) Johan Johansson tmgsvalkrets styrelse: Greta Erlands- minge. Till utfärdskommitte valdes 

(Mårten) Ulla 'Andersson ·(Boell, son, öja, Mia Nilsson, Trulseryd och Svea Jakobsson, Svenstorp, Inga 

Inge Br~svik (Beatrice) och Berilt Gtmnel Möller, örsjö. Sv.ensson, Beddinge, och Irma Jöns-

Persson (drängen Anders). Ledamot av ·cKF:s distriktsstyrelse: son, Skårby. 

"Mårtens Friarbrev" är skriven av l====~~==~===.,;,;,,:;..,
==~=~============== 

Henrik Wraner och dramatiserad av 

Gerda Akessol).. 
Den timmeslånga teaterföreställ

ningen blev mycket underhållande 

och de entusiastiska applåderna ef

teråt var mycket välförtjänta liksom 

de blomsterbuketter som kretsordfö

randen därefter utdelade till aktö

rerna samt till "regissören" och tea

terledaren Irma Jönsson. 
Vid de förhandlingar som fördes 

tidigare på kvällen gjordes följande 

val: Till ordförande valdes Svea Ja

cobsson, vice ordförande Inga Svens

son. övriga styrelseledamöter: från 

Anderslöv Margit Göransson, från 

B9rringe Margit Hansson, från 

Gärdslöv-önnarp Berit Nilsson, från 

Klagstorp Linnea Persson, från Skiv

arp Elsa Olsson, från Skurup Mary 

Hermansson, från Slimminge Brita 

Larsson, från Södra Aby Ella Nilsson, 

från Tullstorp Inga Svensson, från 

Ljunits Södra Anna-Britta Karlsson, 

från Rydsgård Astrid Mårtensson, 

från Skårby Irma Jönsson, från 

Bromma Majken Jönsson, från He

deskoga-Ystad Torborg Larsson, 



Skurupspensionärer skall studera 
Skurups Röda korskrets har ta

git ett lovvärt initiat~v för pensio
närena i skurupstrakten genom att 
för dem anordna studiecirkmr. 
Intresset har vait stort och ett 25-

ta.J pensionärer har deltagit i de sju 
cirkelträffar som hittills anordnats. 

Kursledare är RK-ordförande Ann

Marie Knutsson, Ebba Nyström, Ka
rin Lindgren och Gunilla Truedsson. 

Varje cirkelträff omfattar tre tim
mar och lokal är Församlingshem
mets källarlokaler. 

Vid den första cirkelträffen berät
tade folkskollärare Gunnel Runevad 
om litteratur och vid nästa träff be
rättade socialnämndsordförande Tor
sten Hansson om sociala frågor och 
advokat Torsten Truedsson om juri
diska spörsmål. Vid träff nr 3 ledde 
kursledarna tillverkning av julpynt 
och vid nästa träff berättade Ann
Marie Knutsson om kost för äldre. 

Nästa ämne 'blev fotvård och tek
niska hjälpmedel, vilka föredrogs av 
Gudrun Sernert resp. fru Jönsson, 
Knutssons kemikalieaffär. Träff nr 6 

handlade om motion och gymnastik 
med sjukgymna>st Anna-Greta Chri
sander som föredragshållare. 

n l Under tisdagseftermiddagen hölls 
~j elen sjunde träffen. Då visade försälj-

En grupp pensionärer . under studiecirkelarbete i Skurups :,örsamlings-

hem. Slående en av kursledarna, fru Ebba Nyslrom. 

ningschef Hans-Christer Isacson två l psykologiföredrag, kyrkoherde Gun. 

a•v Fritidsresors vackra färgfilmer, r:ar WaRin berättar om hembygds

Medelhavssemester med egen våning vå1•d och den sista träffen blir i form 

och Mitt eget Gran Canaria. av en utfärd. 

Vid de två följande träffarna kom
mer rektor J erneström att hålla ett 

SLMA:s skördetröskdag 
i Skurup besöktes av 150 

1. S~~nska Lantmännens ~askin AB l rad e lantbrukare hade möttupp. Ag- som även demonstrerades i maskin

,mbJod på .. onsda.~en alh~anhet~n tlll ronom Nils BureJ?malm inledde med hallen. 

'en s.k. skordetroskdag 1 Maskmhal- att v1sa och beråtta om BM-Volvos Därefter bänkade sig lantbrukarna 

l

le.n i Skurup. Ungefär 150 intersse- skördetröskor s 950, s 900 och s 280 i filmsalen där agronom Nils Bure
malm presenterade Bolinder-Munk-

SLMA :s disponent, Sture Andersson (längst f. v.), diskuterar skördelrös

kor med lantbrukarna fr. h. Kje.IJ Arne Wilhelmsson, Beddinge, Ragnar 

Olsson, Svaneholm, Skurup, och Ingvar Andersson, Genarp. 

teils nya moderna trösklaboratorium 
som för2år sedan invigdes i Halls
berg, genom att visa en film därifrån 
och samtidigt berätta om vad som 
visades på filmen. 1 

Efter en stunds diskussion över
lämnades ordet till agronom Gunnar 
Norrby, Alnarps Lantbruksinstitut 
som höll föredrag om skördetrösk
kapaciteter i förhållande till skörde
tröskpriser baserad på kostnad per l 
deciton. Efteråt bjöds deltagarna på 
kaffesamkväm. 
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