


Svedala-Börringe-Kärrstorps 
RK fick 13.000 k·r av Lionclub 
Vid årsmötet med Svedala-Bör

ringe-Kärrstorps Röda Korskrets 
l Siriuslokalen i Svedala kunde 
ordföranden Marianne Mårtensson 
kungöra den glada nyheten att Li
ons Club i Svedala skänkt 13.000 
kr till restaureringen av HK-kret
sens barnkoloni i Beddinge. l barn
kolonin får ett 80-tal barn varje 
sommar en stärkande 3-veckorsvis
telse. 
Ordföranden Maria.Qile Mårtens

soiY, som avböjt omval blev avtackad 
genom sekreteraren Titti Sahlee som 
överlämnade en vacker porslinsfi
gur samt blommor. Marianne Mår
tensson har varit med i styrelsen i 
18 år, varav fem år som ordförande. 

Marianne , Mårtensson avtackade 
avgående vice ordföranden Ellen 
Paulsson, avgående arbetschefen Ni
na Hellström, samt avgående che
fen för försvarsfrågor, Ernst Pers
son. Dessa tre erhöll vardera en bu
kett blommor, samt kristallskålar 
som avskedsminnen. 

Till ny arbetschef utsågs Astrid 
Olsson och till chef för försvarsfrå
gor hr Einar Lindskog, Börringe. 

Efter förhandlingarna höll dist
riktssekreterare Rolf Schölin före
drag över ämnet "Röda Korsets so
ciala uppgifter", samt visade färg
filmen "Liljekonvaljer åt Jonas". 
De två skolflickorna Anneli Holst 
och Britt Jonsson underhöll med 
vacker sång och musik. 

Sillande fr. v.: avgående vice ordföranden Ellen Paulss·on och arbets~ 
chefen Nina Hellström. Slående fr. v.: nya ordföranden Margit Hans
son, avgående chefen för fönvarsfrågor samt avgående ordföranden 

Ma-rianne Mårtensson. 



Börringe Galt, mjölk, ägg, CP 
höll årsmöten på bygdegården/ 
På torsdagskvällen höll Börringe 

· Galtförening, Börringe Mjölkleve· 
rantörsförening, Börringe Äggför· 
ening och Börringe CP-avdelning 
årsmöten på Börringe bygdegård. 
Det var i stort sett samma perso· 
ner i de fyra olika organisationer· 
na som passade på att slå fyra 
flugor i en smäll. 

Börringe Galtförenings årsmöte 
leddes av Albin Svensson som om
valdes till ordförande för år 1968. 
Till ledamöter i styrelsen valdes 
Tage P ersson och Hilmer Persson. 
Till revisorer valdes Lars Nilsson och 
Nils Arvid Nilsson. 

Mötet beslöt att den lantbrukare 
som har galten skall. erhålla två kr 
per dag för utfodring, tillsyn och 
stall (ett onekligen mycket blygsamt 

l arvode). De lantbrukare som Jämnar 
sugga skall betala sex kr per dag. 
Slutligen bestämdes språngavgiften 
till 20 kr. 

1 Av årsberättelsen framgick att un
der fjoråret inkommit 52 språngav
gifter a 17 kr och 21 språngavgifter a 20 kr, sammanlagt 73 språngavgif
ter för 1.254 Ju. 

Att språngavgiften höjdes från 17 
till 20 kr i slutet av året beror på 
att den gamle galten ersattes av en 
prima A-galt, som inköptes för 
1.045: 20 kr. Antalet medlemmar 
föreningen uppgår till ett 30-tal. 

D MJOLKFORENINGEN 
Börringe Mjölkleverantörsförening 

höll årsmöte under ordförandeskap 
av Torild Kristersson som omvaldes 
till Ci'dförande. övriga ledamäter i 
styrelsen . blev Nils Arvid Nilsson 

! och T::oge Persson. Till revisorer val-

Bilden visar fyra ordföranden vid föreningsdagen i Börringe bygde
gård. Slående fr. v. Lars Nilsson och Torild Kristersson. Sitlande fr. v. 

Albin Svensson och Nils Bergman. l des Albin Svensson och Nils Ber-g-
man. l Äggförening till fusion. Frågan dis-Arsavgiften för nya medlemmar kuterades livligt men resultatet blev 
bestämdes till 50 öre per ko. Anta- bordläggning lil,som val av styrelse 
!et medlemmar är 49 och kobesätt- och övriga valärenden. 
ningarna uppgår till c: a 500. 

Ordföranden redogjorde för Malmö D BORRINGE CP 
Mjölkcentrals verksamhet och deras Börringe CP-avdelnings årsmöte 
priser. Det konstaterades bl. a. att leddes av avdelningens vice ordfö
Mjölkcentralen betalar högst pris för l rande Lars Nilsson,_ eftersom ordfö
mjölken i Sl<åne, nämligen 54,00 öre randen Tage Persson p.g.a. av sjuk
per liter mjölk med en fetthalt av 1 dom var förhindrad att delta. Till 

.3,8 procent. 1 styrelse omvaldes Tage Persson, Lars 
Nilsson, Knut Persson, Nils Nilsson, 0 BORRINGE ÄGGFORENING Nils Ivar Nilsson, Sture Nilsson, 

Börringe Äggförenings årsmöte Bertil Jönsson, Henry Svensson, John 
leddes av Nils Bergman. Skånes Nilsson och Karl-Erik Sjöström. Till 
Äggcentral hade inviterat Börringe revisorer valdes Hilmer Persson och 

~~ 
J 

Börje Larsson. Till ombud vid krets
och distriktsstämmor valdes John 
Nilsson, Anders Persson och Sture 
Persson. 

T.il'l samarbetskommjtteledamöter 
med Svedala Centeravdelning valdes 
Nils Bergman och Tage Persson. Till 
ombud i CKF: styrelse valdes An
dolv Johansson. Till ledamot 1 
CUF: s styrelse valdes Einar Hans
son. Till roteombud valpes styrelse
ledamöterna. Valledare blev Nils 
Bergman. 

Till utfärdskommitte valdes Bertil 
Nilsson, Einar Hansson, Albin Svens
son, Johannes Nilssan och Nils Berg
man. Till valfonden anslogs 300 kr, 
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Arsmöte för Rydsgårds SLL 
1967 var ett gott skördeår 

Fr. v. Lokalföreningens föresfåndare Ingvar Carlsson, ordfÖranden Al
bert Andersson, Kafslösa, och disp. Per Östberg, Ystad. 

Skånska Lantmännens Lokalförening i Rydsgårds höll på fredags
eftermiddagen årsmöte under ordförandeskap av Albert Andersson, 
Katslösa. I sitt inledningsanförande nämnde han att fjoråret för lokal
föreningen varit ett gott år med tidig vår, varm sommar, goda skör
deväderleksförhållanden och därmed också en god skörd. Lokalför
eningens varuomsättning uppgick under verksamhetsåret' till 4,66 mil
joner kronor, vilket innebär en ökning från föregående år med 868.502 
kronor. 

stämman beslöt att vinstmedel på att anta nya stadgar, innebärande 
2.733:20 kr skulle disponeras genom bl. a. ändrad grund för insatsberäk
att avsätta )!.511:48 kr till reservfon- ningen, konfirmerades. 
den, samt att 221:72 skulle införas i 
ny räkning. Ordförandearvodet be- De i tur avgående styrelseledamö
stämdes till 400 kr, samt 20 kr per terna Harry Mårtensson, Allan Gö
protokollfört sammanträde. styrelse- ransson och Gösta Rasmusson, samt 
ledamöternas arvode bestämdes till de i tur avgående suppleanterna 
20 kr per sammanträde och reviso- Harry Thuvesson och Bengt Olsson 
rernas arvoden till 75 kr per revisor. omvaldes. Till revisorer. omvaldes 

Det vid extra föreningsstämma den Arne N1ls~on och Ivar N1lsson ~~d 
16 januari i år fattade beslutet om Sven Bertil Persso~ och Emar Loov 

_ __:::.._ ______________ _J_som suppleanter. T11I valberednmgs-
nämnd utsågs Alfred Kristensson, 
Curt Månsson och Stig Särensson 
med den förstnämnde som samman
kallande. 



Radio, böcker, hobbies ger mer utbyte 

tycker TV-lösa i Skurup och V eliinge 
-Av CHRIS'fER NYSTRÖl\1-

I juni 1967 hade över 2,1 miljoner TV-licenser lösts i Sverige. Det 

betyder att större delen av svenska folket nu ser TV i egen appa1·at 

om man då räknar m·ed att det kring varje TV sitter i genomsnitt tre 

eller fyra personer. Det vill säga ungefär så många det ingår i medel

SvensSons familj. Detta gör att det i Sverige m1mera finns en liten 

originell minoritet som ä1· TV-lösa. Några hundratusen människor 

som av en eller annan anledning inte har någon "dumburk". 

Arbetet har gjort en rundfråga idrott, men också samhällsinriktade 

bland några familjer i Skurup och program. 
\'ellinge varför de inte har någon TV - Annars brukar vi roa oss på 

och vad de gör i stället på kvällarna. egen hand, läser och lyssnar på gram-

I fastigheten Skurup nr 5 träffade rnafonmusik och på radio. OBS är 

vi fabriksarbetaren Nils Olsson, hans mitt favoritprogram, säger Torbjörn 

maka Elsa och dottern Eva, 2 ar. Pa- Thorsson . 
ret har varit gifta i fem år men har E.1 imponerande boksamling på 

ännu inte ansett sig ha råd med nå- omkring 250 volymer, med författare 
gon TV. som Jan Myrdal, Sara Lidmaon, .Jan 

- Vi ser bara på TV när vi åker Fridegå~d och många olika slag av 

till svärföräldrar eller föräldrar. Men debattbocker be~anna1· hru;s ord. 
· · k 1. · · d' b f.. Bland skivorna hittar man bade Mo-

vi a er natur Igtvi.s tnte tt .. ara or zart, Beethoven och Vivaldi. Dess-

TV -programmens skull, moJtigen om l ~1tom står e:1 halvb;yggd blekingeeka 
mm make vt!l se fotboll eller 1s- 1 garaget som familJen hoppas kunna 
hockey. säger fru Elsa. nyttj a i sommar. 

- Det är klart att det skulle vara 
kul med TV men inte sörjer vi sär
skilt mycket över att vi inte har 
någon. Vi lyssnar ganska mycket på 
radio i stället, säger Nils Olsson. 

VI BEHöVER INGEN 'l'V 

På Dahlievägen 10, också i Sku
rup, bor folkhögskolestuderande Tor
björn Thorsson med maka Britta och 
son Lars, 15 månader. 

HELLRE RADIO ,. 
Tandsköterskan Margareta Herman 

i Vellinge har funderat på att skalfa 
TV me~ brukar tills vidare titta hos 
sina bekan~a om det är något trev
ligt tmderhållningsprogram eller 
film. 

- Jag tycker det är lite dmnt 
egentligen att ha TV. För när det 
kommer hem vänner så blir det an
tagligen så att man bara sitter fran1-

~ 
l 

- Vi kl.arar oss bra utan TV, försäkrar fru Eva Olsson, Skurup, och 2-åriga dottern Eva instämmer. 

- Vi känner inget större behov av 
någon TV och kommer inte heller 
att skafia någon inom elen närmas
te framtiden. Möjligen då när Lars 
blir större. säger hr Thorsson. Vi 
brukar någon gång ga till grannen 
och se TV. Nagon bra TV-teater eller 

för TV :n hela kvällen. J ag brukar 1 ~V och saknar den inte heller. D~t l och Ingrid Berg l Vellim.•ge. Ove hemmet och barnen. Vi skojar och 

för det mesta lyssna på radio ~å l lilla Ja .gser brukar Jag se h_os mm Berg tjänstger som distriktsveterinär leker och barnen är dessutom mycket 

kvällama. Melodiradion helst. son. !stallet for att se TV pa kv:~l- 1 Vellmge och paret har 4 • barn i 

I ett radhus på Hasselstigen i Sku- lama brukar jag sy och lyssna på åldrarna 6-14 år. Fru Lngrid Berg road av att lösa tävlimgar på radion. 

r up bor fru Mal in Persson. Hon radio. tycker livet blir mycket lugnare TV har också likriktningstendenser 

tycker om underhållniJ:1gsprogram LUGNARE UTAN TY utanTTVV.f .. t'' d 
1
.
11 

· t d åloch därför lyssnar vi mycket mer på 
och saknar Hylands hörna. - · ors or en 1 a s un p 

- Jag har inte tänkt skaffa någon Slutligen träffade vi familjen Ove kvällarna, som man skall ägna at radion. 
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Jubilerande Skurups MHF 
fick ge återbud till många 

Firandet av Skurups MHF -avdel
nings 10-årsjubileum hade rönt ett 
så stort intresse att återbud fick ges 
till 60-70 personer som ville kom
ma till Börringe bygdegård i lör

dags kväll. Gränsen fick sättas vid. 

de 160 medlemmar med damer från 
många skånska MHF -avdelningar 
som mött upp. Visserligen fanns det 
i bygden större samlingslokaler men 
de ansågs inte lämpliga den här gång

en. 
Sedan värdklubbens ordförande 

Åke Persson hade hälsat välkommen 
drack man kaffe och åt landgång in
nan dansen tråddes till tonerna från 
skurupsorkestern Affes. 

Klubben blev föremål för många 
jubileumshyllningar. Distriktet över
lämnade genom distriktsstudieleda

ren Allan Gustafsson och damklubbs
rådets ordförande Hilda Olesen en 
statyett. MilF-avdelningarna i Käv
linge, Lund, Malmö, Staffanstorp. 
Trelleborg och Ystad hade slagit sig 
samman om en gong-gong med MHF
emblemet. Rönnebergabygdens l.VIHF
avdelning överlämnade en vas och 
Tornelilla-avdelningen blommor. 

Närmast på programmet för sku
rupsavdelningens ·vidkommande står 
den tredje Albertinasvängen, en natt
orientering som anordnas lördagen 
den 20 april. Täv lingen har fått sitt 

namn av att den alltid anordnas i hel

gen närmast Albertinadagen den 22 

april. De båda banorna är mellan 9 

och 14 kilometer långa. 

Sedan Skurups MHF blev snuvad 

på ny klubblokal av en konkurrent 

som bjöd över med hyran kvarstår 

avdelningens lokalproblem. Vid Sva

neholms slott har man en idylliskt 

belägen och i och för sig utmärkt 

klubblokal i det s k Rökhuset men 

värmekostnaderna blir alltför höga 

Skumps MHF-ordf Ake Persson får hjälp med att hålla trycket uppe 

vid jubileumsfesten i Börringe på lördagskvällen av jr v Mona Knutsson, 

Maj-Britt PeTSson, Maj-Lis Persson samt sittande fru Laila Andersson. 

i denna gamla byggnad. Främst med j det angeläget med nya klubblokaler.! S!<-urups MHF att 

hänsyn till ungdomsverksamheten är Inom ungd?rnsarbetet planerar aven cmgklubb. 
s t arta en min ira-



Smash och MAI bäst i ungdomsbadminton 

Håkan Linnarsson (1. v.) Smash, Malmö, mötte klubbkamraten Sven O. Kellermalm i finalen i skånska junior
mästerskapet i badminlon i Skp:s idrottshall .. 

Badmintonklubben Smash har 
det bra förspänt med ungdomar. 
Klubben visade sin styrka, då ung
domsmästerskapen i badminton 
spelades i går under dirigentskap 
av Skurups Kent Andersson - för 
övrigt premiär för Skurup för en 
badmintontävling av stort format. 

storfavoriten Lasse Wengberg var 
icke i tillfälle att delta och i hans 
frånvaro blev det Smash:s Håkan 
Linnarsson som blev den domine
rande spelaren och han vann tre 
titlar. Singelfinalen vann han efter 
hårt och jämnt spel med sin klubb
kamrat Sven-Ove Kellermalm, och 

l 
I Göran Nilsson har BK Drive från 

Trelleborg ett stort löfte och han 
vann också pojksingeln i yngre 
gruppen (upptill 14 år). Karin Ols-

1 son, Bollen, Ystad, var bäst bland 
l flickorna och finalvann i två set över 
i Britt-Marie Larsson, MAI. Dubblar-
na i denna klass gick alla till MAI, 
som efter en del års uppehåll åter 
tycks få fram en del ungdomar, som 
ger löfte för framtiden. 

RESULTAT 
Äldre gruppen (upptill 16 år): 
Pojksingel: Håkan Linnarsson, 

Smash-Sven-Ove Kellermalm, Smash 

dessa två bildade segerrikt par i 10-12, 11-8, 11-9. 
J:errdubbel ~ch i mixed gi~k v!nsten Flicksingel: Ingrid Nilsson, Smash 
till Håkan Lmnarssen/ Ingnd N1lsson. -Jeanette Jönsson Smash 11-6 
Finalen i flicksing~ln blev också. en 112-10. ' ' 
intern Smashuppgorelse med vmst . 
for Ingrid Nilsson över Jeanette Pojkdubbel: Håkan LinnarssonJ 
Jörusson. Sven-Ove Keller 

neth Nord / Göran Nilsson, Drive, 11 
-2, 12-9. 

Mixeddubbel: Håkan Linnarsson/ 
Ingrid Nilsson, Smash-Sven-Ove 
Kellermalm/ Jeanette Jönsson, Smash 
11-8, 11-7. 

Yngre gruppen (upptill 14 år): 
Pojksingel: Göran Nilsson, Drive

Sven-Ake Hansson, MAI, 11-1, 7-11, 
11-4. 

Flicksingel: Karin Olsson, Bollen
Britt-Marie Larsson, MAI, 11-7, 11-7 

Pojkdubbel: Sven-Ake Hansson/Jan 
Martinsson, MAI-Per Svensson/ Wil
ly Nilsson, MFF/Aura, 11-4, 11-0. 

Flickdubbel: Britt-Marie Larsson/ 
Pia Malmgren, MAI-Karin Olsson/ 
Mona Lindvall, Bollen, 11-9, 11-2. 

Mixeddubbel: Bo Bjärntoft/ Britt
Marie Larsson, MAI-Sten-Ake Hans
son/Pia Malmgren, MAI, 11-7, 7-11, 



Smash-junior bäst 
vid juniormästerskap 
Skurups Badmintonklubb stod för för- · 

sta gången som arrangör för en bad
mintontävling, då ungdomsmästerskapen 
avgjordes under söndagen. Anange
manget löpte fint och Skurups allt i 
allo Knut Andersson har all heder av 
sitt arbe<te. 

Håkan Linnarsson, Smash, blev bäste 
spelare, då han i äldre gruppen (upp till 
16 år) blev b:edubbel mästare, Nu ska 
Q:et i rättvisans namn erkännas att han 
kom lätt till de<t, då storfavoriten Lars 
Wengberg i"ke kunde delta på grund 
av sjukdom. Äldre gruppen blev för 
ÖV11gt en stor triumf för Smash i Mal
mö, som tog alla fyratitlarna och dess
utom hade tre andraplaceringar. Fina
ten j herrsingel var mycket jämn och 
Håkan Linnarssons segel'siftror plev så 
knappa som 10-12, 11--3, 11-9 mot 
klubbkompisen Sven-Ove Kellermalm. 

Yngre gruppen (upp till 14 år) blev 
en triumf för MAI, som hade spelare 
med i alla fe ffifinalerna och erövrade 
tre titlar (alla tre dubbelk1asserna). 

·· Herrsingeln gick till trelleborgsklub
ben Drive, som i Göran Nilsson har ett 
fint löfte och finalbesegrade Sven-Åke 
Hansson, MAI, med 11-1, 7-11 , 11-4. 

Damsingeln vann Karin Olsson, :Fiol
len. Ystad, efter finalvinst över MAI :s 
Britt-Marie Laxsson, som dock fick plås
ter på såren, då hon i lrtälle<t vann dam
dubbeln tillsammans med Pia Malm
gren och mixed med Bo Bjärntoft. 

Resultat (finalerna): 
Äldre gruppen (upp till 16 år) 
Pojksingel: Håkan Lilmarsson, Smash 

-Sven-Ove Kellermalm, Smash 10-12, 
ll-8, 11-9. ' 

Flieksingel: Ingrid Nilsson, Smash
Jeanette Jönsson, Smash 11-6, 12-10. 

. _ _ _ P_o'-jk_d_ub~å·kan Linnarsson/ 5-0 

Lena Persson, Aura, Malmö, i far
ten vid Skånska 1unionnästerska

pen i badminton i Skurup. 

Kellemoalm, Smash-Kenneth Nord/ Gö- i 
ran NUsson, Drive 11~2. 12-9. 

Mixed: Håkan Linnarsson/ Ingrid N1Js
son, Smash-S-0 KeHennalm/ Jeanette· 
Jönsson, Sm&sh 11-8, 11-7. 

Yngre gruppen (upp till 14 år) 
Pojksingel: Gäran Nilsson, Drive

Sven-Åke Hansson, MAI 11-1, 7-11, 
11-4. 

Flicksingel: Karin Olsson. Bollen-B
M Larsson, MAI 11-7, 11-7. 

Pojkdubbel: Sven-Åke Hansson/Jan 
Martinsson, MAl-Per Svensson/ Willy 
Nilsson, MFF/ Aura 11-4, 11-(}. 

Flickdubhel: Britt-Mar'ie Larsson/Fia 
Ma'lmgren, MAI-Karin Olsson/Mona 
IAndva'll, Bollen 11-9, 11~. 

Mixed: Bo Bjärntoft/ Britt-Mar!e Lars
son, MAI-s:ten-Åke Hansson/ P Malm
gren, MAI 11-7, 7-11, 11-5. 

Fina priser 
Tingaröd • 

l 

på auktionen 
vid Skivar_p 

Två starka pågar till auktions: Per Erik Persson, Mossby visar sin styrka 
för Erik Larsson geno'm all mäta den på en fodervåg som sedermera 

såldes på Tingarödsauktionen. 

Priserna vid lördagens auktion hos nämndemannen Tage Nilsson, 
Tingaröd nr 10 i Skivarp, var lika fina soni vädret och publiktill
strömningen. Nämndeman Nilsson har försålt egendomen till Einar 
Persson, Mossby, och det var för den sakens skull han ställde till 
med auktionen. Auktionsförrättare var Gunnar Larsson, Hyltaslätt, 
och utropare Hans Andersson, Tingbacken. 

Några prisexempel: Tre tjurar, l'h grep och högrep 'till frontlastaren 690 
års, 2.000, 1.920 och 1.750 kr, fem tju- resp. 850 kr, påhängsvagn 5.300 kr, 

skördetröska 7.000 kr, betfrösånings
rar i 6-månadersåldern, från 860 till maskin 1.950 kr. 3-skärig plog 2.150 
730 kronor, traktor Fordson Major kr, 2-skärig p)og 550 kr, ogrässpruta 
Power 1959 5.000 kr., Volvo ·Buster 900 kr, bethacka 850 kr och kultur-

lO~ ;;~;t: ~t-h1 ~J ~ ~ 
'} /M _e_ ' l , l .L. ,...____ 

~v 



Vemmenhögs Nötförsäkring 

Johan Nilsson justerar protokollet under överinseende av t. v. vice ord
föranden Bertil Jönsson och t. h. ordföranden Gunnar Larsson. 

Delägarna i Vemmenhögs med angränsande häraders ömsesidiga 
nötkreatursförsäkringsbolag höll på söndagsförmiddagen ordinarie 
bolagsstämma i Skurups Folkets Hus under ordförandeskap av Gun
nar Larsson som omvaldes till ordförande för år 1968. 

Av årsberättelsen framgår att bola
get har 94 medlemmar med samman
lagt 673 nötkreatur med en försäk
ringssurruns av 815.500 kronor. Under 
fjoråret gjordes 28 ersättningsutbetal
ningar å sammanlagt 23.388:92 kr. 11 
av ·dessa ersättningar gällde ersätt
ning för spädkalv. 

Bolagets årspremier är följande: fr . 
]00 till 1.000 kr: 1: 60. Fr. 1.001 till 1.200 
kr: 1: 80. Fr. 1.201 till l.SOO kr: 2: 20. 
Fr. 1.501 till 1.700 kL 3; 20. 

slaktvärdesförsäkringen är 11 kr 
per djur. 

Vid bolagsstämman omvaldes de i 
tur avgående styrelseledamöterna 
Gunnar Larsson, Tage Persson och 
Johan Nilsson. Kvarstående ledamöter 
är Bertil Jönsson och John Eiman. 

De i tur avgående suppleanterna 
Sven Ingvar Asknor och Börje Lars
son omvaldes. Kvarstående supplean
ter är Ernst Persson, Ove Kristens
son och Karl .Brönmark. 

Revisorerna Johann es Nilsson och 
Erik Persson omvaldes. Efter avgåen- , 
de revisorsuppleanterna Tore Bjäll
gren och Ake Akesson nyvaldes Hil- l 
mer Persson och Erik Sjögren. 

MOR och BARN 

Fru ING-BRITT PERSSON, Vellinge, med tvillingarna LARS och LENA 
9 månader. (Foto: Sernerl, Skurup) 

Genarp-Lyngby RK 
har hållit årsmöte 
Av den årsberättelse som upp

lätes och godkändes då Genarp
Lyngby Rödakorskrets höll sitt 
årsmöte i Gcnarps skola framgår 
att kretsen deltagit i kampanjen 
Väntjänst genom besök och hjälp 
hos ensamma och gamla. 
Förrådet utökades med bl. a. två 

;juksängar med madrasser, en barn
;äng, en värmelampa och toalett
stol. Utlåningsförrådet har varit myc
ket anlitat. 

Kretsen har under året samlat in 
kläder och filtar till katastroflagret, 
samt 500 kronor kontant till över
styrelsens katastrofreserv. 

I kampanjen Flykting 67 deltog 
kretsen med speceritornbola. Före jul 
anordnades tombola med förfärdi
gade och skänkta arbeten och av 
behållningen utdelades gåvor och 
blommor inom kretsens verksamhets
område. Arbetskretseros har virkat l 
och stickat filtar till katastroflagret. 

Medlemsantalet uppgår till 341. 1 

Vid årsmötesförhandlingarna som ' 
leddes av fru Marianne Skogh, As
sartorps Säteri, förrättades val. De i ; 
tur avgående styrelseledamöterna fru l 
Aina Rydström, Anna Johannesson 
och Inga Åström omvaldes. Till om- ' 
bud vid distriktsmötet valdes Anna j 
Nilsson·, Lyngby och Elsbeth Kris-

l 
toffersson, Lyngby. På övriga pos
ter blev det nyval. 

Efter årsmötesförhandlingarna un
derhöll !{antor Jan Olof Rydström 
och stud. Lisbeth Swenre med visor 
.och pianomusik. Visorna var i hu
vudsak ur Evert Taubes produktion. 



Bygden so1n "fick vingar'' 
berömd tack vare Selma _L 

Nästan lika fin utsikt över den kulturrika Vemmenhögsbygden som Nils Holgersson hade från glisaryggen hade Bert Nordin när han för 
något år sedan satte nya vingar och nytt vindinställningshjul på Skivarps mölla. 

DET TORDE vara få mindre orter i Sverige som är 
så kända i världen som V ä s t r a V e m m e n h ö g. 
Tack vare Selma Lagerlöf och hennes Nils Holgers
son fick den här bygden vingar. På 30 språk läser 
man i 35 länder sagan som begynner i den bördiga 
~ocknen. 

D ALLTJÄMT ÄR det jordbruket som är den do
minen vH]e n1irin~elt i Vä<Jtra Vemm~n"ö~r,. Närin~s

fånget betecknas dock som "storrutigare" i våra 

dagar - tack vare åtgärder från jordbruksminis
tern! 

D MÅNGA KULTURELLT sett fina ting finns i 
V. Vemmenhög. Det kan vara lockbeten för turis
men. Men sammanläggning i det tilltänkta kommun
blocket väntar man med i kommunen, åtminstone 
till 1971. Den kommunala självbestämmanderätten 
prisar man mycl~:et i denna sydli~a provins. 

- SIDAN ELVA -
.l 



Onsdagen den 6 mars 1968 

_Nu., liksom på Nils Holgerssons tid: 

Vemmenhög ett rutigt tygstycke 
En ver~ligt bördig jordbruksbygd 

- Av TORSTEN HANSSON -

När Selma Lagerlöf skrev sin sedermera världsbe
römda bok om Nils Holgerssons underbara och spän
nande sagofärd över vårt avlånga land som startade 
i byn Västra Vemmenhög, då fanns ej storkommunen 
V emmenhög. Den socken i vilken den lille träsko-

klädde parveln kravlade sig upp på gåsaryggens mjuka 
dun, alltså Västra V emmenhög, är endast en av de 
fem församlingarna som ingår i storkommunen som 
bildades år 1952. De övriga fyra församlingarna är 
Östra Vemmenhög, Svenstorp, Västra Nöbbelöv och 
Skivarp. 

storkommunens geografiska läge på !lämna sin näring genom att sälja 
Skånekartan iir enkel och lätt att egendomen till grannen och bÖrja ar
ange: ungefär mitt emellan Ystad och beta i industri, vilket i sin tur resul
Trelleborg, samt gränsande i söder terat i bl. a. att det nu råder en 

* ser till höge.r om vägen - Skiv-J växande fritidsområde i typ skånsk * arps Lokalförenings stora, höga . länga. * silotorn. J .. .. .. * Konstnarerna har sedan Iange Den tredje och hogsta silhuetten .. • till Östersjön. skriande arbetslöshet. 
Få landsortsnamn i vårt land torde 

är skorstenen till Skivarps socker- * upptäaklt Abbekås. Målare, skuJp-
vara så 'känt ute i vida värld·en som 
just Vemmel'Lhög. Selma Laglöfs bok 
har nämligen gått ut över hela värl

bruk som körde sin sista betkampanj * törer, keramiker uch texUlkonst-
0 FYRA SILHUETTER år 1961. * närer tar emot många turister och 

I SKIVARP Alla dessa tre silhuetter ger så- * intresserade till sina flotta atel-
den i en nästan otroligt stor upplaga. l största 
Den har tryckts på 30 språk ooh läses Sklivarp. 
i ett 35-tal länder. På tyska har den 

.. . .. J.unda syn för sägen att Vemme~hög , 
samhählet 1 kommunen ar l är en rik och bördig, utpraglad 

1 

* jeer och välarran•gerade utställ-
Församl~ngen med samma jordbruksbygd. * ningar. 

't. ex. tryckts i 7 miljoner, exemplar. 

0 VISSTE NI DET VEM
MENHöGSBOR? 

* Varför lät hon sagofärden börja * just i Vemmenhög? Vi gissar att * i beskrivningen av Sverige viHe * hon börja längst i söder med den 

• dag Kommunerna l 
* bördigaste delen i det bördigaste * landskapet och därför valde hon l namn har något mer än häYten av l Den fjärde silhuetten är Sklivarps : * Vemmenhög i sydligaste Skåne. invånarna inom hela storkommunen. högt b~lägna, lJilla prydliga tempel l 

Jordbruket är den helt dornineran- I siffror uttryokt: C:a 1.500 av kom- med val bevarade coh mtressanta 
de näringen nu, Liksom på Nils Hol- munens 2.800 männdskor. 1400-tarlsmålningar i långskepp oeh 
gerssons tid. "Det rutiga tygstycket", * När man närmar sig Skivarps k~r och med en utomordentligt for 
som han såg från gåsaryg;gen, ser un- * samhäiJ.,Je västerifrån framträder nam altaruppsats från 1600-talet. 
gefär likadant ut i vår, kanske dock * fyra vackra silhuetter mot skyn. 

b ----' på 0 ABBEKAS- EN en aning storrutigare, e'""'""e * 'Jiill vänster syns den högt be-
att vår jordbrukBrolinister strävat ef- * lägna, ståtliga möllan, som för FISKELÄGEIDYLL 
ter och även i viss mån lyckats med * något år sedan fick nya vingar Kommunen gränsar ungefär en och 
att bortra!Jionalisera åtskilliga jord- * .~ att stolt svinga högt mot skyn. en ha:lv mil till Östersjöns grönskim-. . . * Det är allt bra längesedan Vem- d tt D" f. Abb_, ..... _ d brukare genom en mtenslV pr1Bpress l * h" b" _, k'. d d't h l ran e va en. ar mns """""' me · men ogs onuerna or e 1 oo . .. på jordbruksprodwkter. Detta resu!l- * fiok ID.aJlet sin säd. Nu kör de i hamn ooh idylliskt Joitet flskelage 
terade i att många jordbrukare fått * stället til'l den si'lhuett som man med pittoreska fiskarstugor och ett 

Vid Vemmenhögskusten finns ocK
så Hörte hamn och Mossby badort 
med ett intensivt badliv under som-
maren. 
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Tre märkliga minnen från bronsåldern är Vemunds högar - en gång häradets tingsställe som gett so~k
nen och därmed även kommunen och häradet dess namn. 

Vid den gamla vä!l'bron strax in- l * 
nan kyrkan finns en annan runsten 1 * 
med mycket tydqiga runor. * 

samarbetsnämndens . förnlag om 
sammanläggning år 1969 har kom
munen minst två år på sig att 
"själv bestämms över sitt område. 
Det skapar inga svårigheter för 
Vemmenhög. 

0 DOPFUNT FRAN 1100 

I ö. Vemmenhögs 1200-talskyrka 
rinns en väJ bevarad medeltida valv
målning och en dopfunt som troligen 
är utförd av gotlänningen Hegwolds, 
åren 1090--1130. På skålen är inhugg
na synne rligen drastiska och utrycks
ful:la bilder av Evas skapeise, Adams 
och Evas jordbruksarbete, Jesu dop 
och Gud Fader själv. Det finns mas
sor med ru1dra kulturh.istor:iska se
värdheter inom kommunens gränser. 

0 SJÄLVSTANDIG 
NAGRA AR TILL 

* * * 
Vi kommer at fortsätta i samme 

talct som tidigare och göra de ut
byg,onader som är nödvändiga, dock 
inom ramen för nuvarande utdebi
tering. Vi har som bekant en stabil 
kommunal ekonomi i Vemmenhög. 

0 SAMARBETE SNARAST 
FöR BLOCKETS BÄSTA 

Theodor Mårtensson fortsätter: 
Genom ett intimt samarbete med 
blockets övriga två kommuner bör 
vi på bästa sått förbereda en defini
tiv kommunsammanläg.gndng den l 
januari 1971. Detta goda sarnarbete är 
viktigt för att på så sätt föthllindra 
felinvesteringar inom blocket i dess 
helhet. Det har från vissa hå],] om
t8!iats att Skurupsblocket skulle vara 
för Utet och ej ha tiden fm.mför sig. 

' 

Helt nylige n blev det klart att 
Vemmenhögs kommun ej kommer att 
uppgå i kornmunblocket Skurup förr
än tidigast den l januari 1971. Vad 
beträffar kommunblocksfrågor gör 
kornmunalfullniäktiges ordförande, 
nämndemannen T h e o d o r M å r
t e n s s o n föiljande citerade uttalan-
de: * * * - Eftersom fullmäktige avslagit * 

Min bt>Stärnda uppfattning är att 
det kan bH en bra kornmun om 
man genom förnuftiga övervägan-

* den gör sådana investeringar som * är nödvändiga för invåiUl!l"nas ser* vice och trivse·l. Jag menar här* med att man med tanke på att * blocket är litet, mycket varsll!mt * får bedöma vilka investeringar * som är absolut nödvändiga. 
Det kan säkert bli ett trivsamt 

kommun block där den kommunala 
självbestämmanderätten har utsikter 
att bestå. Det är därför glädjande att 
högre myndigheter slår valtt om Slm
rupsblocket, slutar Vemmenhögshöv
dingen. 

0 EN OLUSTIG IDSTORIA 

Dt>t välklingande och fläckfria nam
net har den senaste tidt>n tyvärr nä 
got skamfilats genom att landets er
kände . narkotikakung gömde sirui av
skyvärda tabletter i en fritidsstuga 
inom kommunens gränser. 

Denna olustiga historia hoppas dock 
vemmenhögsborna snart är glömd och 
ur världen och att namnet Vemmen
hög åter sammanknippas med den 
sunda, rika och bördiga jordbruks
bygd som Nils Hw.gersson från sin 
gåsarygg såg som ett stort rutJigt 
tygstycke. 

Tre veteraner som vari l med och Ieif s forkommunens öden alltsedan denna bildades år 1952, fr. v. lull
mäktigeordföranden, nämndeman Theodor Mårtensson, kommunalnämndsordföranden Ragnar Andersson 

och kommunalkamrer Einar Prahl. 

0 VAllACKEN BLffi NY'IT 
FRITIDSOMRADE 

Eltt fritidsområde me d namnet Va
backen är under utbygg~Dad strax 
väster om Abbekås. Kommunen säl
jer där tomter med äganda·ätt. 25 

! är redan sålda och det finns ytterii
l gare ungefär hlka många tomter till ' 
1 saJu. De kommer säkert att gå åt som l 
1 
smör r solsken när nu snart vårsolen 1 

l 
behagar titta fram. l 
* Skivarp och Abbekås är kommu- l 

l 
* nens största samhällen, men det * finns många småbyar, t. ex. Limi-
* by, Mossby, Västra Vemmenhögs 
* by, ösira Vemmenhögs by, Västra 
* Nöbbelövs by och Svenstorp. 

Kommunens största industri är 
vagn~abriken AB Brinko som syssel
sätter ett lO-tal personer. Av övriga 
industrier kan nämnas Elvärmedetal
jer i Lindby, samt Bröderna Nilssons 
Cementgjuteri i Skrl.varp. 

0 VEMUNDS HöGAR BRONS
ALDERSMINNE 

I Vemmenhögs kommullB vapen in
går tre ldotformiga figurer. Dessa 
symboliserar de tre bronså1dershö
garna, Vemunds högar, belägna i när
heten av V. Vemmenhögs kyrka all
deles inti'!ll Malmövägen. Des9a hö
gar har en gång i tiden utgjort or
tens tingst:ähle och ~vit socknen och 
därmed så småningom även häradet 
och sto-Iikommunen desa namn. Tre
talet är därför i v.iss mån heldgt i 
Vemmenhög. 

0 GALGBACKEN .1\IED 
A VRÄ'ITNING AR 1848 

Inom kommunen finns def åtslcilli
ga arndra gravhögar, t. ex. den 62 
meter ]löga Ga<lge~cken där sista av
rättningen ägide rum så sent som år 
1848. 

* Utsikten från backen är underbar * och man kan se ett tjugotal kyr- , * kor därifrån. Runstenar finns det · * också ett flertal. Utanför V. Nöb* belövs kyrka fiilll!l en sådan där * runorna berättar så här: "Toke * reste sten denna efter sin broder * Ödge, en mycket välboren ... " * etc. 



Landshördingen 
och grerinna 
till. I s rad 
Landshövding Göst:J Nctzen i Mal

mö åkte i söndags på fjorton dagars 
semester i Israel tillsammans med 
grevinnan Marianne Hamilton på 
Barsebäck. Landshövdingen har va
rit sjuk ett tag och ska nu vila upp 
sig under två veckor utan ett enda 
officiellt bekymmer. 
· Grednnan Marianne Hamilton har 
varit slottsvärdinna på Barsebäcl<s 
gods i över 20 år men det rykta~ att 
hon nu si<~ bryta upp från godset. 

Skördetröskan Aktiv l 000 
demonstrerades i Skurup 

~·v. försäljare Rolf Hagtorn, produktchefen, lantmästare Claes Hägglöv 

orgongåva, dir. Uno Roos och lantbrukarna Erik Nilsson, Sjöb~ och 

Gunnar Persson, Karlsborg, Rydsgård. 

AB Uno Roos i Skurup hade vid 
t?rsdagens välbesökta demonstra
ti?.n av den relativt nya skörde
troskan Aktiv 1000 anlitat en ex
pert från tillverkningsfabriken An
ders Fischer AB i Morgongåva,' pro-

. duktchefen Claes Hägglöv. 
Hr Hägglöv framhöll särsk:ilt Ak-

1 
t! v l OOO:s låga vikt i förhållande 
till samlmgsvidden som är 305 cm 
eller 10 fot. Vikten inklusive förare 

och fylld bränsletank är endast 2 8 
ton, vilket gör tröskan mycket smi
dig och lättframkomlig och även för
hållandevis billig i bränsleförbruk
ning. 

En fördel som den har gemensam 
~ed den mindre typen Aktiv 800 
ar ettt kamhaspeln genom en varv
talsv~riator är omställbat· till myc
ket laga varvtal när så önskas. Varv
talet per minut kan varieras från 
60 ned till 16. Kapaciteten vid nor
mal tröskning är enligt provning
arna . ca 70 deciton per timme. En 
d~talJ som produktchefen också spe
Ciellt framboll var viktfördelning
en på hi ulen. 

Intresset för demonstrationen av 
Aktiv 1000 i Skurup med tillgång l 
till expert var påfallande stort och 
antal~t besökare under dagens lopp / 
uppgtck till ungefär ett 150-tal lant
brukare. 

John M. Persson lämnar 
Bygdegårdsföreningen 

Fr. v. ordföranden Gunnar Nilsson, Skogängen, revisorn John E. Persson, 

Bruksgården och sekreteraren Artur Nilsson, Skurup. 

John M. Persson, Brodda, avgick på torsdagseftermh:dagen som sty

relseledamot och kassör i Sllmminge Bygdegårdsförening efter att ha 

haft detta uppdrag i 30 år. Den övriga styrelsen vädjade till hr Pers

son att stanna kvar ännu några år men denne avsade sig bestämt med 

motivering att han hade många andra förtroendeuppdrag som ianspråk 

tar mycket tid och krafter. 

Till ny styrelseledamot valdes Kjell l boden omvaldes. 
Olsson, Stora Skallstorp. De övriga Slimminge Bygdegårdsförening har 

'

ledamöterna, ordf. Gunnar Nilsson, under året uthyrt bygdegården, som 

Skogängen, sekr. Artur Nilsson, Sku- på senare tid fått namnet Ponderosa, 

rup samt Hilding Larsson, Stens- till Janstorps AlF som där bedrivit 

hult och Stig Holmberg, Slimminge dansaftnar och bingospel mot be-

nr 20 omvaldes. talning av Bygdegårdsföreninge' 

Revisorerna Nils Andersson, Slint- omkostnader som i fjor uppgick tilt 

minge 11 och John E. Persson, Jord- ca 1.500 kr. 
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Information -om brevduvespo.rt 
Rydsgård med film och expo • 

l 
Landets skickligaste och mest 

framgångsrike brevduveuppfödare 
finns i Rydsgård. Det är därför 
ganska naturligt att den nybildade 
fritidsnämnden i Rydsgård gärna 
vill införliva brevduvesporten i de 
fritidsgrupper som kommer att ny
bildas. 
Rydsgårds brevduveklubb m. Egon 

Karlsson i spetsen är mycket bered
villig att lämna upplysningar till 
allmänheten och hj älpa till med in
formation sotn kan vara nyttig för 
dem som eventuellt är intresserade 
av att idka brevduvesport som hob-
by. o 

Brevduveklubben i samarbete med 
fritidsnämnden t Rydsgård anordnar 
därför en informationsträff på lör
dagseftermiddagen i Nya Skolans 
gymnastiksal i Rydsgård. Program
met börjar kl. 15 då Svenska Brev
duveförbundets ordförande, Ragnar 
Jönsson, Lund, visar en film om 
brevctuvetävlingar och berättar om 
de bestämmelser som är förknippa
de med sådana tävlingar. 

En del av Rydsgårds brevduve
k!ubbs medlemmar kommer också 
att ställa sig till förfogande och vi
sa några av de finaste duvorna, där
ibland några av landets allra snab
baste och ädlaste. 

Efter filmen och duvvisningen får 
de som möter upp till brevduveträf
fen även betrakta en liten utställ
ning av den materiel som brukar an
vändas vid brevduvetävlingar, t. ex. 
transportburar, korgmaterial, täv
lingsklockor m. m. 

Till sist bjudes deltagarna på kaf
fe eller läsk allt efter smak. Egon 
Karlsson som kommer att fungera 
som instruktör i fritidsnämndens fri- ' 
tidsgrupp inom duvsporten är ange

Egon Karlsson malar sina vindsnabba, ädla duvor 
lägen att poängtera att till informa-, från Rydsgård välkomna utan även tiansträffen i Rydsgårds skolas gym- äldre intresserade både från Rydsnastiksal på lördagseftermiddagen gård, Skurup, Vemmenhög och andär inte endast ungdomar och folk ra närliggande platser. 

Informationsträffen beräknas att t'a 
högst två timmar i anspråk varför · 
ingen behöver riskera att få sitt lör
dagskvällsprogram rubbat. t._,=======--------------==~=====:::..1 Rydsgårds brevduveklubb har sju 
mycket aktiva medlemmar som sam
manlagt har ca 350 brevduvor. De 
flesta är mycket fina tävlingsduvor. 
Kurt Nilssons är kanske i särklass. 
Han har en mycket förnäm · sam
ling priser. Det kan ifrågasättas om 
någon annan svensk har nått bättre 
resultat sammanlagt med sina 
brevduvor än Kurt Nilsson. Bland 
triumferna finns bl. a. tre svenska 

l 
mästerskap. I Rydsgårds kommun, 

/
liksom på senare tid även i grann
komm., har man f h,tt upp ögonen 
för att brevduvesporten verkligen är 

. något att rekommendera som hobby 
både för ungdomar och vuxna. 



lSk~~psko~tniirinna: 
l 

Jag målade tjurar och hästar 
som protest mot tjurfäktning 

-Av CHRTSTER NYSTRöl\'l-
- Jag kan inte få fram själen på en ko, dätför målar 

jag tjurar. Orden är konstnärinnan Kerstin Lundher~
Stenmans boende vid Rydsgårds gård utanför Skurup. 
Hon säger dem mest på skämt för anledningen till att hon 
målar eller rättare sagt målade tjurar är en helt annan~ 

- Vi bodde långa tider i Spanien och den främsta sym· 
bolen för det lan't'let är ju tjurfäktning. Jag såg några i.iur· 
fäktningar och blev naturligtvis mycket upprörd. Började 
måla tjurar och även hästar för att på något sätt protes· 
lera. Jag gjorde en hel serie mycket naturalistiska, men 
inga förhärligande, tavlor av tjurens roll i detta grymma 
skådespel. ( 

Kerstin Lundberg-Stenman kom
mer ursprungligen från Valdemars
vik. Sedan några år bor hon nu med 
sina barn och hundar i en vacker 
timmerkåk vid Rydsgårds gård. Efter 
Spanien-sejouren kom hon hem till 

l 
Sverige och sökte då efter något 
ställe där det fanns mycket tjurar. 

- Till slut kom vi till Rydsgård 
och här fanns det mängder av tjurar. 
(Man sysslade med tjuravel här på 
den tiden, men den verksamheten är 
numera nedlagd). Här tyckte jag att 
jag funnit mitt paradis. Jag praktiskt 
taget flyttade ut l hagen och bara 
målade och målade. 

:Fina damer 
Hon har målat ett antal dukar 

med hästmotiv. I det grymma tjur
fäktningsdramat ingår även hästen 
och hon reagerade staritt för den roll 
den spelade. Tidigare var de s k 

1 picadorhästarna helt oskyddade för 

l 
tjurens sylvassa horn. Numera är de 
skyddade på sidorna och på buken 

l 
men har fortfarande stora oskyddade 
partier på kroppen. 

kan skrika. Jag ser hästen som en 
symbol för det oskyldliga lidandet 
och dess roll grep mig oerhört djupt, 

Enda svensk 
Kapitlet utställningar är långt och 

både .nationellt och internationellt. 
Den främsta utländska utställningen 
har varit på Salan International De 
La Peinture Taurin i Nimes, Frank
rike. Där har hon varit inbjuden två 
gånger, 1964 och 1967, och då som den 
ende svenske deltagaren. 1954 stude· 
rade hon vid Kungliga konstakade
mien i Aten och har förutom Spanien 
och Grekland besökt England, 
Schweiz, Frankrike och Italien. 

Inom landet har fru stenman haft 
utställningar i Stockholm 1955 och 
1%1 och på museerna i Norrköping, 
Linköping, Örebro, Kalmar ocl1 
Ystad. Sedan 1950 har hon regelbun
det deltagit i östgöta Konstförenings 
utställningar. En stor utställning i 
Bonnierhuset i Stockholm hör också 
till m eri tern a. 

Kerstin Lundberg-Stenman med. en av Bina. tjurar i bakgrunden. - Till picadorhästar använder man 
mest gamla uttjänta och slaktfärdiga 
hästar men det minskar ändå inte 
grymheten i det hela. För att inte de 
f.ina damerna på Jäktarna skall bli 
illa berörda har man skurit av stäm
banden på hästarna så att de inte 

- Jag brukar ställa ut två, tre 
gånger om året. över huvud taget 
tror jag vi bor i ett gudabenådat 
land. Man har möjlighet att ställa ut 
överallt. Ofta brukar det bli på ban- gatan i Ystad bli plats för verk av,närer. I höst deltar hon i en utställ· 
ker, företag där det finns konstför- flera av Sveriges framståentle kon~t· ning på ~pings museum. 
eningar som anordnar vernissager. 

Några av de verk hon ställt ut är 
KVIinna med häst, Fågelträdet, Blå -
ryttare, Gryning, Man med blå fisk, 
Samtal i akvarium, Det litterära 
fåret, Eremiten och Vinterlandskap. 
Ungefär 70 tavlor är årsproduktion. , 

i 
''Dagens tavla" l 

- Någon "dagens tavla" gör jag 
aldrig. Men man måste jobba varje 
dag. Jag tror att det är fel att muta 
i n sig i något fack och kalla sig 
surrealist, naturalist eller expres
sionist. Man får nya intryck varje! 
dag och jag målar efter det. Detta 
hindrar ju inte att det finns konst
närer som jag beundrar speciellt. 
Särskilt Salvador Dali som är oer- j 
hört skicklig och för att att inte tala ! 
om Picasso. Toulouse-Lautrec, Joseph
son, Hill, Zorn och X: et Erixson hör i 
väl också till de främsta. l 

- Jag tror inte på politisk protest 
i konsten. Men givetvis är det svårt ! 
att vara verksam och ändå vara l 
overksam. Det är en stor förmån att l 
kunna utveckla sitt engagemang i en\ 
tavla. Jag tror emellerftid inte att 
en tavla kan ändra världen. har inte l 
gjort det hittills i alla fall. Den psy
kedeliska konsten beundrar jag myc
ket och tror den är av godo. Den· 
ger en upplevelse av något vackert. 
överhuvud taget något som kan in
spirera människorna.. 

Till Malta 
1 l 

Medan brasan sprakar i den öppn~ 
spisen och barnen Lotta och KaJ l 
l 
bjuder på kaffe med färska -~iener
bröd berättar hon om en handeJse
rik seglats till den lilla Medel.havson 
Malta med en libanesisk lastbat. Hon 
ville resa till någon ovanlig plats for 
att måla och beslöt sig för Malta som 
lät tillräckligt exotiskt. 

Den närmaste framtiden ska fru 
stenman delta i en utställning i 
Ystad som. blivit kallad Svenges 
största konstutställning. Under. tiden 
6-16 april ska en stor del av ös~el'• 
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Torsdagen den 7 mars 1968 • 

De fem knaltelagens lag kaptener. Bakre lede·t fr. v.: Peter Rönnerfal k, Vikingarna och Jan Rasmusson, Göta. 

Främre ledet fr. v.: Per Andersson, H 43, Christer Andersson, Lugi och Thommy Vallgren, Hellas. 

Knatteh.andboll Skurup 
möts av stort intresse 

• 

Premiärmatcherna i årets knat
telagserie vid Skurups grundskola 
har avverkats. Laget H 43 vann 
över Lugi med 12-3 medan Hellas 
spelade oavgjort mot Vikingarna 
med siffrorna 4-4. Kvällens ka
nonskytt i särldass var H 43:s Per 
Andersson som dundrade in inte 
mindre än 8 mål. De övriga av 
H 43:s mål gjordes av Torbjörn 
Feldt, 3 mål och Håkan Ekblad l. 

talar att matcherna kommer att av
verkas i huvudsak tisdagskvällar 
mellan kl. 19 och 2Q men även en 
och annan fredagkvälL 

Det är 4:e året i följd som man 
anordnar knatteserie i handboll. In
tresset är mycket stort både bland 
spelare och publik. De fem lagen 
kommer att ha följande spelare: 

Göta: Jan Rasmusson 6, Roland 
Persson 6B, Erik .Schönning 6B, Chris
ter Wallgren 5B, Sven Sangberg 6B, 
J an Larsson 6A, Leif Bengtsson 4A, 

Krister Persson gjorde 2 mål och Per Gellström 5A, och Lars Göte 

Lars Göran Persson l mål för Lugi. Nilsson 4A. 
Målskyttar för Hellas var Stefan H 43: Per Andersson, 6A, Anders 

Svensson 3 mål och Tommy Wallgren Lindgren 6A, Håkan Ekblad 6B, Tor

l mål, samt för Vikingarna Peter björn Fält 5A, Tommy Ek, 6A, Ron

IRÖnnefalk och Kenneth Wallgren ny Davidsson, 5A, Bo Hansson 5B, 

jvardera 2 mål. Christer Isgren 4B, Jan Jönsson och 

i studierektor Knut AndersSon om- Johan Lindgren 4B. 

Hellas: Tommy Wallgren 6A, Bengt l 
Åke Larsson 6A, Stefan Svensson 6B, 

1 
Claes Andersson 6A, Mats {}lans 4A, 
Mats Wallgren 5A, Rune Mårtensson 
5A, Kenneth Ek 5B, Tommy Lars
son 4A och Lars B. Andersson 4B. 

Lugi: Christer Andersson 6B, Lars 
Göran Persson 6B, Jan Anders Bergh 
6A, Christer Persson 5B, Roland An
dersson 6A, Lars Magnusson 6A, 
Hans Nyberg 4B, Jan Knutsson 3B, 
Arne Sangberg 4A samt Bo Her
mansson 4A. 

Vikingarna: Peter Rönnerfall{ 6A, 
Jonny Jönsson 5A, Kenneth Wall
gren 5A, Christer Brönnmark 6A, 
Lars E. Nilsson 6B, Rolf Persson 5A, 
Ronny Lövgren 5A, Jakob Bolin 5B, 
Kay Åke Andersson 5B och Bengt 
Gran 5B. 

/ 
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Torsdag 7 mars 1968- :tS 

Knattehandboll i Skurup 

På tisdagskvällen var det start i serien för knattehandbollen i Skurups idrottshall. Fö!jande !ag deltar: Vi

kingarna med Peter Rönnerfa!k som l.agkapten, Per Andersson för H 43, Christer Andersson, Lugi, och Thom

my Wa!!gren, He!!as. I premiären möttes H 43-Lugi med resu!tat 12-3, Hellas-Vikingarna 4-4. Den verk!ige 

må!spottaren var Per Andersson i H 43 som gjorde åtW mål, Torbjörn Fe!dt gjorde tre mål och Stefan Svens

son, He!!as, tre må!. På bitden ses målspottarna Torbjörn Fe!dt, H 43, /.ag kamraten Per Andersson och 

Stefan Svensson, He!!as. 

AUTOMATISK BILTVÄTTMASKIN 
SUCCE HOS CALTEX I SKURUP 

Bilisterna i Skurup har den se· 
nasle veckan fåH möjlighet till att 
få sin bil tvättad på några minuter 
utan att beställa tid i förväg. Cal· 
texstationen, Erik Andersson & Sö· · 
ner, har nämligen låtit instaflera 
en hypermodern helautomatisk bil· 
tvättmaskin, som torde vara en a·V 
de första på skånsk landsbygd. 

Maskinen som är av typ Quick-o-
matic tvättar med vatten innehål
lande vax, polish och sträckmedeL 
Bilen blir glänsande ren och blåses 
snabbt torr av fartvinden och behö-

1 ver således ej hand torkas. Herrarna 
Andersson, alltså fadern Erik och 
sönerna Carl och Stig resonerade 
dock som så att det finns inget bra 
som inte kan bli ännu bättre och har 
låtit montera in en egenhändigt kon
struerad underredsspolningsappara
tur. I denna finns 36 munstycken 
som med 22 kg tryck spolar stänk
skärmar och underred:! ordentligt 
rena samtidigt som bilen tvättas för 
övrigt. Aggregatet består i huvudsak 
av två rör med nämnda 36 munstyc
ken som förses med vatten från en 
högtryckspump. 

Det är nu ungefär 10 dagar sedan 
den automatiska biltvättmaskinen 
togs i bruk. Den första veckan tvät
tades över 500 bilar, vilket visar att 
bilisterna i skurupstrakten sanner
ligen utnyttjar möjligheterna till 
denna nya, fina service. 

· Maskinen betjänas med tryck
knappsreglering. Den stoppas med 
tryckknapp när den har tvättat bilen 
från front till bakparti. Borstarnas 
rotationsriktning ändras med huvud
strömbrytaren, vilken samtidigt star
tar maskinens returgång. Maskinen 

På två minuter gör de 'roterande 
borstarna bilen blänkande ren och 
fin. Leif Nilsson som ses på infäll
da bilden, behöver endast trycka 
på manöverbordets knappar för 
att biltvätten skall genomföras 

noggrant och omsorgsfullt. 

rättar sig automatiskt efter bilens 
längd, samtidigt som borstarna änd
ras vid returgång för bästa möjliga 
tvättresultat 



MOR och BARN 

Fru GUNILLA KARLSTEDT, Sfavberg, Skurup, med tvillingarna HELENE 
och Sl !SANNE 5 månader. .. lfolo: Sernerf, Skurup) 

DET HÄNHI<:H l DAG! 
Skurups Tennisklubb håller årsmöte 

i Folkets hus kl. 19. 
Slimminge Bygdegårdsförening hål

ler årssammanträde kl. 14 i Slim
mi.nge Cafe. 

AB Uno Roas i Skurup demon!itre
rav och visar skördetröskan Aktiv 
1000 mellan kl. 10 och 17. 

Auktion kl. 13 hos lantbr. Holger 
Nilsson, Iglesjö, Skurup, med för
säljning av bl.a. : 13 kor med en 
medelavkastning de två sista åren 
av 5.872 X3,81= 224 kg smörfett. Vi
dare försäljes kvigor, kalvar, tju
rar, traktor, vagnar, maskiner, 
spannmål och fodervaror. 

Slimminge RLF 
håller årsmöte i morgon, fredag kl. 
19 i Församlingshemmet. 

Skurups Röda korskrets 
håller sitt årsmöte i morgon, fredag 
kl. 19 med årsmötesförhandlingar och 
föredrag av docent Jan-öjvind 
Swahn som talar om "All världens 
dumbommar". Husmoderskören kom
mer att medverka med sång. 

Auktion i Rydsgård 
Lantbr. Oskar Andersson, Katslösa, 

Rydsgård, håller auktion kl. 11 (OBS! 
tiden) på bl.a. 10 nötkreatur, svin, 
höns, traktor, spannmål, m.m. 

Edvard Persson-film i Skurup 
Biorama i Skurup visar på lördag 

och söndag Edvard Persson-filmen 
"Skanör-Falsterbo". Föreställningar
na börjar båda kvällarna kl. 19.30. 

Automatstöld i Skurup 
Under natten till onsdagen för

störde tjuvar delvis varuautomaten 
utanför Ernst Olssons speceriaffärs 
på Kyrkogatan nr 23 i Skurup. Tju
ven hade brutit upp sju fack och 
tagit varor för sammanlagt ca nio 
kronor. Glasen till flera automatfack 
hade , slagits sönder. 

Automat plundrad 
Tjuvar har varit i farten och plund

rat en automat vid Shells bensinsta
tion vid Sj.ömansgatan i Ystad. By
tet blev ca 40 kr. 

Hotellskojare 
Ett par som agerat skojare och 

bl. a. smitit från hotellnota och re
sanderum i både Sjöbo och Ons
lunda kunde i går kväll gvipas för 
rattfylleri i Tomeli!Ja. 

De misstänkes även för stöld. 

Legalt från Skivarp 
Födda: En dotter till byggn. -snic

kare Gert Ake Lönnbarn o.h.h. Eva 
Birgitta, f. Ohlsson; en dotter till 
bilmekaniker Kurt Erik Valdemar 
Nilsson o.h.h. Ingrid Kerstin Hilde
gard, f. Persson. 

Döda: Jordbruksarb. Nils Artur 
Olsson, Skivarp 18, 49 år; änkefru 
Karin Dahlberg, Skivarp 17, 88 år. 

Legalt frän V. Nöbbelöv 
Död: F. jordbruksarb. Johan Pers

son, Tingsröd, 85 år. 

Legalt från örsjö 
Död: Jordbruksarb. Malte Birger 

Bengtsson, örsjö 16: 13, 54 år. 



Toppriser på korna 
vid auktion i Skurup 

Auktionsförrältare Gunnar Lersson, ropare Hans Andersson och konlroll
essislenl Arvid Larsson konsfalerar all det var en fin besättning som 

klubbades bort . 

Skurups Tennisklubbs 55:e 
spelår synnerligen aktivt 

Skurups tennisklubbs ordförande Jerker Nyberg visar sin spänst inför 
dem kommande säsongen genom all hoppa bock över sekreteraren 

Sven Åke Ljunggrens rygg. 

Lantbrukaren Holger Nilsson, lglesjö, Skurup, har bortarrenderat 
egendomen till Bengt Hermodsson, Svartesjö gård, och höll på tors
dagen auktion på lösöret. Auktionsförrättare var G~nar Larsson, 
Hyltaslätt, Skurup, och utropare Hans Andersson, Tmgbacken. Me-
delpriset för 13 kor blev 2.368 kr. Den dyras.te kon kostade 2.720 kr Endast med ett undantag blev det 
och inropades. av Einar Jönsson, B jörnedal, Skurup. idel omval på funktionärer då 

Nyberg, Tommy Ljungg1·en, Roland 
Rasmusson och Bengt E. Persson. 

d 11 p · bl 13 500 k U Skurups Tennisklubb på torsdags-
Priserna för sju betäckta kvigor års mo e . nset ev . t. J kvällen höll sitt 55:e årsmöte. Det 

pendlade mellan 2.850 och 2.100 kr. maskinparken noterades följande pri· var R u n e O l s s o n som lämnade 
Den dyraste kvigan inropades av ser: traktor 5.000, frontlastare 75C styrelsen och ersattes av E r i k 
Ake Persson, Håstorp. Tre ett och gödningsslunga 700, kulturharv 550 E n g k v i s t. 
ett halvt års kvigor kostade 1.800, slåtteraggregat 1.260, ringvält 60( De övriga styrelseledamöterna, 
1.670 och 1.600 kr samt två kvig- plogar 1.000, 240 kr, slätharv 270, sä ordföranden Jerker Nyberg, vice ord
kalvar 910 och 590 kr. Priset för en desskruv 710, kompressor med mo ~öranden S~ne Thulin, sekreteraren 

ettårs tjur blev 1.670 och för tre tor 250, g~mmihjulsvagn 1.050 ki E~e;e!:;n L;~f~~i ~~:~~o~e~;~ 
tjurkalvar 960, 950 och 890 kr. Tre ton Nma havre kostade 61 k Karin Kullenber« omvaldes liksom 

per deciton och ~yra ton Conderhav styrelsesuppleant:rna Olle ' Ljung
Ett mera ovanligt auktionsobjekt re 60 kr per dec1ton. Melass kostad· gren och Christer Axelsson samt re-

var en personbil Mercedes 190 av 1966 115 per fat. visorerna Harald Svensson och Gösta 
L:.=--=::__!:.==_::_--~----====.,;,========----- Lidberg och revisorssuppleanten Stu

re Kullenberg. 
Av verksamhetsberättelsen fram

går att det 55:e verksamhetsåret varit 
synnerligen aktivt. Antalet medlem
mar under fjoråret fördelade sig på 
59 seniorer och 25 j uniqrer. 

Ett pojkjuniorlag deltog i allsven
ska serien div. III, sydsvenska grup· 
pen, med en hedrande 2:a plats bland 
fem lag. 2:a platsen i sin serie be
lade också ett flickjunior lag i all
svenska serien div. II, sydsvenska 
gruppen. 

Klubben har också deltagit i en l 
mängd tävlingar såsom Skåne-Kan
nan i Malmö, Malmöklockorna, ös
tersjöveckan i Trelleborg, junior
DM i Hässleholm, skol-DM i Malmö, 
Ystadspe!en, blixtturneringar m. m. 

De tre juniorerna Ann-Christin 
Wickman, Tommy Ljunggren och Jan 
Rasmusson kommer att dela i junior
SM under påskhelgen. Av dessa har 
Ann-Christin tidigare deltagit i 
junior-SM med en hedrande tredje
placering. 

Juniorlaget deltog i allsvenska Harlösa IF 
tennisserien utomhus, div. II A, där Följande A-lag möter Malmö Bf 
de belade en 3:e plats bland sex lag. söndagen den 10 kl. 10.30 på Harlösa 
övriga lag var Burlövs, Hälsingborgs, Idrottsplats. Laget samlas kl. 9.45: 
Kävlinge, Trelleborgs och Ystads stig Nemrin, Bo Hansson, Karl-Erik 
tennisklubbar. .· . Fält, Kjell-Otto Appelkvist, Kla~ 

~ Skurups lag ~eltog Ann-C~nstm Jönsson, Tommy Lindgren, Olle Q(>.. 

W1ckman, . Mane-Lomse N1lsson, tosson, Bengt Jönsson, Ronny Nils
Torpmy LJunggren och Roland Ras- son, Erving Ejlertsson, Kj.ell-Arne 
musson · N · 1 K t K' 11 

Inomhus har klubben deltagit med emrm o c 1 .. en n e... Je : .. 
A-lag i allsvenska serien div. IB B, l B-laget moter BJaiTed 1 dag (!or
där de belade en 3:e plat~ bland sex dag) Id. 15.30. Avresa kl. 14.20. Lag
lag. I Skurupslaget deltog Jerker uppställning se anslagstavlan. 



Konstsalong i Skurup 
inviges med vernissage 

Arsmöte med Skurups 
Röda Korskrets 
Vid årsmötet med Skurups , röda 

korskrets på fredsgskvällen omval
des styrelsen i sin helhet och får 
sålunda fi;iljande sammansättning: 

Ordförand,e Ann-Marie Knutsson, 
l:e vice ordf. Anna-Lisa Olsson, 2:e 
vice ordf. Margareta Larsson, kassör 
Gunilla Truedsson, vice kassör Ebba 
Nyström, sekreterare Albin Jönsson, 
vice sekr. Hilda Nilsson. övriga le
damöter: Ester Hansson, Astrid An
dersson, Helga Larsson, Anna-Stina 
Nilsson, Nils Thelander, Inga-Maj 
Andersson, Gunborg Larsson och Ka
rin Lindgren. 

Efter årsförhandlingarna följde en 
trevlig underhållningsstund med bl .a. 
Jan-öjwind Swahn. 

Utförligt , r~erat ,om ö~iga ~a1-
ärenden, årsberättelse och underhåll
ning i .mändag~ns tidning. 

Nya 
hos 

gesäller 
Vellinge 

hantverkare 
Vellinge hantverksförening har 

hatt årsmöte under stor tillslutning. 
Arsmötet hölls på Hantverksgår
den och tre nya gesäller, samtliga 
manliga, utnämndes. Det var frisör 
Tommy Hansson, Vellinge, bygg
nadssll'ickare Gert-Erik Jönuon, 
Arrie, samt målare Bertil Nilsson, 
Vellinge. 

Konstnär Kerstin Lundberg-Sienman visa·r e·n av de tavlor som kommer a-ll ufs.tällas. T. h. kemisalongens 
ägare Nils Andreasson. 

Ordföranden Tage Nilsson omval
des liksom de i tur att avgå ur sty
relsen, nämligen Nils Holmgren och 
Knut Persson, Vellinge. Till reviso
rer omvaldes Oskar Persson och Göte 
Pettersson, Höllviksnäs. 

Till ombud för Vellinge skollovs
kolonier omvaldes Knut Persson, 
Velli.nge, och Nils Holmgren omval
des till ombud för Vellinge hantver
kares fastighetsförening. Till lär
lingsnämnden omvaldes Ture Pers
son och till industriombud Allan 
Green och John Lindvall, båds Vel
linge. 

, En senos konstutställning på 
Skolgatan i Skurup, i närheten av 
Centrum Livs inviges i dag med 
vernissage som börjar kl. 12. Fr o m 
i dag t o m söndagen den 17 mars 
kommer den nya konstsalongen med 
utställning av bl a konstnärerna 
Max Walter Svanberg, Brandt, Rag
nar Lindkvist, Aspelin och Kerstin 
Lundberg-Stenman att vara öppen. 
Kerstin Lundberg-Stenman är ett 

stort namn i mellansverige. Hennes 
konst håller också på att bl'i populär 
även i Skåne. Just nu är hon bosatt 
i Ry&gård. 

Utställningen domineras av Lund
berg-Stenmans konst. 

Nils Andreasson som är Skuropsbo 
och bor i Filadelfia-kyrkan mitt emot 

den nya konstsalongen är irui.tiativta
garen till konstsalongen och kommer 
att driva denna även efter nämnda 
utställning. 

Det är merringen att den ena ut
ställningen skall avlösa den andra. 
Det bl!ir inte endast målerikonst utan 
även inom keramik, glas, skulptur 
och annat. Herr Anrireasson har 
många års erfarenhet av äkta konst 
och har själV gjort en del konstnär
liga arbeten i trä och mosaik. 

Vid hängningen på fredagseftermid
dagen var Kerstin Lundberg-Stenman 
själv med och övervakade och utval
de lämpliga platser och kombinationer 
av sin konst. 

Med entusiasm berättade hon då 
om bl a på vilket viss hon får il(lspira
tion och ideer till sina må.lningar. Det 

l 

är oftast genom starka, verkliga upp
levelser och ej enbad av fantasi. 

Iden till ofjemålningen Picadorhäs
ten fick hon när hon såg tjurfäktning 
i Spanien. Där användes Picadorhäs
tar i kamp mot tjurarna. Oljemål
ningen Picadorhästen är ett hästhu
vud i blå nyans riktad rakt uppåt. 
Hästen ser ut att skrika och det öga 
som syns är becksvad av skräck och 
smärta. Hästens skrik kan man ej 
höra när man ser tavlan. Men, omtlar 
konstnärinnan, det kan man ej i 
verkligheten heller, ty Picadorhästar
nas stämband är avskurna så att när 
tjuren borrar in sina horn i sidan på 
hästen lyfter den huvudet rakt upp i 
luften och försöker skrika ut sin 
smärta men kan inte. 

Den nybildade aktivitetskommitten 
fick följande sammansättning: Ingrid , 
Persson, Knut Persson och Göte 
Arnskill, samtliga Vellinge. Ombud 
vid Skånes hantverksdistrikts års
möte blev Tage Nilsson, Höllviksnäs 
och Harald Quist, S. Akarp. 

---------------------
Med Picadorhästen vill Kerstin sig, do}d för sina medmänniskor. 

Lllll1.dberg-Stenman symbolisera aU Konstnärinnan är intressant att lyss- . 
den smärta som folk genomlever i na till och det kommer säkert också ' 
olika sammanhang utan att kunna publiken att konstatera vid vemis- J 
skrika ut den utan uppleva den inom sagen i dag. 



Löt•dagen den 9 mars 1988 

Skånska Dagbladet dagslektyr 
60 år för pigg åttioåring • 

l 
Har man hunnit bli 80 år, då måste det vara skönt att få njuta sitt moristiskt svarar hon på sin gammal-~ - Hon är helt omöjlig, säger Kal

otium. Då måste det vara skönt att få bli ompysslad och slippa tänka skånska dialekt. Och Mor Anna föl- le. Det går inte att stoppa . henne. 
på att man har en massa sysslor, som måste skötas. Men det finns jer med vad som händer i tiden. Ef- Mor måste alltid vara igång. Jag har 
trots allt en och annan, som tycker det är skönare att få ha "någonting ter det djuren fått sitt på morgonen försökt få henne att åtminstone stiga 
för händerna" och känna att m "nn k 1 tt .. d och frukost l~gats tlll he"!mavaran- upp litet senare. Men det går inte. an a u an ta e egenvar e. l de sonen, 49-ange Kalle , sa kommer 
En av dessa är Mor Anna på Flin- ytt t · h f d t 'll d Ett "Skånskan" (SMnska Dagbladet) • . . n s ~o oc o er 1 em. fram 

tarpsgarden 1 G ron by. lilon fyllde 80 styvt. go ra? Inte,. s ag er Mor Anna. _ ·Jag har läst Slrånskan sen jag 
år för någon vecka sedan. över 50 Det ar bara trevligt med dJUren. gifte mig lS09. Det blir väl 60:e året blomsteruppvaktningar och tre spett-
kakor av jätteformat vittnade bl. a. ANDLIGT VITAL i år det. Den måste jag ha, säger 
om hennes aktivitet och popularitet. hon. Men jag tycker det är synd, 

- Det är bäst att få hålla på, som Tro nu inte att hon noJer sig med att jag inte kan få den på söndagar
man är van vid, säger Mor Anna denna morgonsyssla. Han är inte rädd na också. Då får jag nöja mig med 
till SkD. Har man sedan barnsben för att ta i med vad som finns att nyheterna i TV. l varit van vid,. att stiga upp i ottan göra. I fjor under den hårda torkan Ytterligare en morgontidning samt 
och sköta sina sysslor, så kan det flyttade hon djuren själv. från betes- en kvällstidning hör till den gamla 
aldrig vara bra att sätta sig inom- plats till betesplats. 23 tJud~rstanger damens dagslektyr. Det är inget fel 
hus med armarna i kors och vänta att lossa, flytta och slå ned 1gen var- på hörseln och för ögonen behöver 
på att tiden skall gå. Inte om man je g~ng! Det ä.r då inget latmansg(ira hon bara vanliga läsglas. 
är rask. precis. Och nar man ser henne rora 

Och rask det är allt den livliga si~ ?mkring I. huset dä~hemma, så 
husmodern på Flintarpsgården. Halv fo~·vanas m11n over hur !att ?ch gra
fem varje morgon stiger hon upp, CIO~t hon ror s1g, trots ett langt och 
sommar som vinter, för att gå ut i stravsamt liv. · 
ladugården och sköta om de 23 dju- Den andliga spänsten är det inte 
ren , "mocka" och se till att det finns heller något fel på. Rappt och hu-

TRE ARS STATARLIV 

Maken var värvad, när de blev 
"fästefolk". När bröllopet stod blev 
paret statare på Vemmenhögsgården. 

- Men det stod jag inte ut med. 
1912 övertog vi min föräldragård i 
Dybäck, som en av sönerna nu bru
kar. Den hade vi till 1921, berättar 
Mor Anna, som heter Larsson i efter
namn. 1921 kom vi så till Flintarps
gården, som jag nu sköter tillsam
mans med Kalle , pojken min. Tio 
barn har sett dagens ljus i det Lars
sonska hemmet. Av dessa är 9 fort
farande i livet. Ett par söner är lant
brukare, en dotter har egen tvättin
rättning i Malmö och en dotterdotter 
studerar i England med sikte på att 
bli flygvärdinna. Hemma är "mel-

llanpojken" Karl Sigvard Larsson, 
som nu sköter föräldragården till

jsammans med modern. 

INGO F A VO RIT 

Posch! säger Mor Anna. Jag trivs 
inte med att ligga och dra mej. Men 
vi sliter inte ut oss. Pengar kan man 
inte ta med sig i graven, även om 
det finns en del människor, som ser 
ut att tro det, så snåla som de är. 
Jag tyckar att man skall köpa red
skap och maskiner, så att arbetet blir 
lättare! Att arbeta i jorden är hårt 
nog ändå. 

Reser gör inte Mor Anna. Hon är 
nöjd med att följa nyheter i tidning
ar och TV. Men sonen Kalle gillar 
boxning och brottning högt och rent. 

- Jag har sett varenda en av Ingos 
proffsmatcher i Sverige, berättar Kal
le. Min far och jag och en granne, 
som fyllde 82 häromdagen, vi bilade 
till Göteborg och Stockholm. Den 
sista stora matchen jag såg var den 
mellan Floydoch Machen. Bosse Hög
berg gillade jag också, för han var 
en härlig fighter. Men nu har han 
kladdat till det för sig. 

"FILMSTJÄRNA" 

Mor Anna har också medverkat i 
en film! Det var Gunnar Hellströms 
"Chans", där hon uppträdde i en 
scen i affären i Anderslöv. 

- De ville ha mig med för att jag 
talade så gammal skånska, berättar 
Mor Anna. De ville jag skulle säga 
något. Jaha, sa jag, då säger jag väl 

11 

Mor Anna är tidigt uppe om morgnarna för all sköta om de 23 djuren. 
Grepen hanlera-s med van hand. 

som jag brukar då, när jag handlar. 
Men se, det räckte inte. Det skulle 
va så att det spilldes ut mjölk och 
där skulle jag stå och "oja" mig och 
"åbäka". När jag kom ut från af
fären, frågade han som var chef för 
filmandet, hur mycket jag skulle ha. 

- Tok där, sa jag. Inte skall man 
väl ha pengar till för att man ä~ 
rolig .. . 

Sådan är hon Anna Larsson pä. 
Flintarpsgården. Humoristisk, slag
färdig, och utomordentligt gästfri och 
- arbetsam! 
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Svedala sjunger 

Bille Jonsson och Anneli Holst poserar bakom gitarr och notblad. 

Av TORSTEN HANSSON 

Robban var verkligen gullig, 
tyckte Anneli Holst 17 år, och 
Snoddas Nordgren var inte så blyg 
som jag trodde, sa' Britt Jonsson, 
16 år. Dessa två populära idolerna 
träffade de i Konserthuset i Göte
borg när de nyligen gjorde en vec
kas turne till ungdomsgårdarna 
där de underhöll med sång och 
musik. , 

De två fliakorna som har sin 
hemvist i Svedala uppträder ofta 
på scen under amatörartistnamnet 
"Britte o. Anneli". 

Anneli och Britt började sjunga 
och spela tillsammans för ett år 
sedan och efter endast några må
naders övningar blev det små 
framträdanden i Svedalatrkten. 
Britt ackompanj.erar på gitarr. 

Allteftersom de blev scenvana 
och sångsäkra växte uppgifterna 
och de blev anlitade att underhål
la även vid ungdomsgårdar i Lund 
och Malmö. 

I slutet av februari i år fick de 
ett fint erbjudande att åka till Gö
teborg och underhålla en vecka 
vtd olika Jotgdomsgårdar oår, t ex 
Vidkärrs, Kålltorps, Kortedalas, 
Nylöses, Majornas, Jättestens, Eke
bäcks och Vårvindens ungdomsgår
dar. De sa givetvis ja. Det största 
framträdandet hade de under Gö
teborgsturnen vid en underhåll
ningsafton på Konserthuset inför 
en publik på ungefär o100 personer. 
Där fick de träffa bl a Robban. 

Gotlands Får, Snoddas Nordg•·en 
m fl artister. Efter turn~.n har de 
fått ännu fler engagemangsanbud, 
men de går fortfarande i simlan 
och är därför tvugna att sortera 
för att inte försumma utbiluning
en och sina läxor. 

Brödknivsman vållade 
PANIK PÅ BANK 

Personalen vid sparbanken l Sku
rup fick nervdallring på fredagsför
middagen då en yngre man beväp
nad med en stor brödkniv steg in l 
banklokalen. Han gick med raska 
steg genom lokalen och satte sig l 
en soffgrupp ett par meter från dis
ken. Där började han leka med den 
stora kniven samtidigt som han stir
rade omkring sig. Mannen yttrade· 
inte ett ord. 
- Det var en otäck upplevelse, sä

ger till A r b e t e t kamrer Sven An
dersson, vilken tillsammans med två 
kvinnliga kassörer befann sig i ban
ken. 

, - Jag grep telefonen ~ch larmade 
polisen. Men innan någon 'polisman 
hunnit hit reste sig mannen med 
brödkniven och gick - fortfarande 
med snabba och energiska steg - ut 
genom dörren. 

Utkommen på torfit betedde han 
sig underligt, bl a ho']g han med kni
ven mot en lyktstolpe. 

Polisen tog hand om mannen på en 
närliggande gata. Han lät sig avväp
nas utan motstånd. Vid förhör på po
lisstationen stod det genast klart att 

l 
han drabbats av sinnesförvirring. 
Brödknivsmannen fördes till mental
sjukhus. 

- Jag blev panikslagen, berättar fru Marianne Haraldsson, som tjänst
gjorde i en av kassorna i 8kurupsbanken då brödknivsmannen gjordg 

entre. 



1 l(onstsalong i SkuruPl 

.. Permantent konsts~long får ~u .. 'i.inade verk av konstnärer som Max som visas både mot tjurar och 

aven Skurup, 1 vane fall ett ar Walter Svanberg Brandt Ragnar ha··star und t• fäk. tn· H 

f· ' t t· · ' l ' ·d h k L. d · ' ' er JU mgarna on 

1 ama , or sa ang tl ar onst- m qv1st, Arthur Nilsson och Aspe- har lång tid b tt · s · ' h 

handlande h k t ·· N 'J 1· Uts " lln' a er o 1 pan1en oc 

n oc ons naren 1 s m. ta mgen är varJ'e dag ka d '· d 'tt .. "l 

A .J_ h t t'd' • F d ·· k n arme Sl amne va 

nw·eas~on yr 1 1gare ro e oppen l 13-16. Lundh g St ·· ' tt t t 

L d b .lb 1 1 k 1 'd K · er - enman ar e s or 

un s 1 o ags o a er VI Skol- erstm Lundberg-Stenman som namn 1· Mell . · h ·· å 

a t 1 'tt F'l d lf' 1· . ansvenge oc ar p 

": an m1 em?t 1 a e 1a .. An~ ny 1g~n presenterades 1 ett repor- väg att bli det även i Skåne. Ut-

d, easson .som SJalv arbetar .1 tra tage l . A r b e t e t och 6-16 april ställare i Skurup efter henne blir 

och mosatk startar salongen 1 dag deltar 1 den stora konstuts tälJning- 1 
t , l .. , , 

med att t o m nästa söndag, den en Ystad sys~lar i sin produktion l na urma aren Gosta Falk fran 

17 mars, presentera konstnärin- helst med tjurar och hästar. I sin Karlsborg och i fortsättningen sat

nan K.erstin , Lundber~-Sten.lTlan på natUJ'a!isti?ka målning protesterar sar salongen företrädesvis på norr

Hyelsgards gard samt 1 Malmo ho - hon pa sa sätt mot den grymhet ländska konstnärer. 

"Kniven var ungefär tre decimeter lång och mycket spetsig. Jag blev 

givetvis ordentligt uppskrämd, berättar bankkassör I n g a O l s s o n på 

Sparbanken i Skurup som på fredagsförmiddagen fick besök av en "kniv· 

man". 

O Det hände vid 9.15-tiden. En yngling i 20-årsåldern med stirrande 

blick kom sakta promenerande in i lokalen. I sin ena hand höll han den 

stora kniven. Han stannade och stirrade först på mig och sedan på min 

kollega M a r i a n n e H a r a l d s s o n. Hjärtat flög upp i halsgropen på 

mig och jag satt nästan helt paralyserad. 

O Knivmannen vände emellertid efter ett tiotal sekunder på klacken, 

gick bort och satte sig i en soffa men fortsatte att stirra på oss. Efter 

en halv minut lade han kniven på bordet och fingrade förstrött på någ

ra broschyrer. 

O När jag tog telefonluren för att slå n~mret till polisen nappade han 

på nytt åt sig kniven, halvsprang ut ur lokalen och fortsatte över tor· 

get. 

D Poliskonstapel G e r t B e n g t s s o n på Skurups polisstation fick 

meddelandet om knivmannen och grep denne, när han senare kom pro

menerande på · Kyrkogatan. Ynglingen gjorde inget motstånd. Han ver· 

kade mycket överspänd och svarade underligt på polisens frågor om var· 

för han bar på kniven och vad hans ärende egentligen varit på banken. 

D Polisen konstaterade dock genast att det ej rörde sig om någon vålds

man utan att ynglingen ' behövde lä!mrvård. Efter besök på läkarstatio

nen i Skurup sändes han vidare för viss undersökning. 



Tjänstemannaombudsman: 

· Skurupstvisten 
oskickligt skött! 

- Det är riktigt som Skurups lönenämnd säger att övertidsersättning i tjänsten för 
kommunala tjänstemän inklusive sär.skild sammanträdesersättning stl'ider mot gällande 
avtal. Men å andra sidan sett har sådan tjänsteman ingen skyldighet att tjänstgöra på 
kontoret och närvara vid sammantt·äden mer än de 42 timmar per vecka som anges i 
avtalet. Genom att som i Skurup nämnd står mot nämnd i löne· och ersättningsfrågor 
måste jag nog hävda att kontroversen har skötts mycket oskickligt från kommunens 
sida. Jag måste hålla med kommunalkamrer E Sigfridsson när han säger att löne· 
nämnden med mera smidighet och fantasi skulle kunna tillmötesgå sina anställdas yr· 
kanden utan att komma i kollision med avtalet. 

gifter och i liknande fall har man i 
flera kommuner löst fråg~n med att ' 
dela ut gratifikationer. 

INGEN HAR HöJT 

Denna bredsida avfyrar ombuds-~ ningen, fortsätter ombudsman Nils
man Ingmar Nilsson i Sveriges kom- son. Och även om denna ersättning 
munaltjänstemannaförbund i anled- är avtalsstridig är det lika avtalsstri
ning av att Skurups lönenämnd , har digt att begära fler arbetstimmar per 
vägrat kommunalkamrer Sigfridsson vecka än 42 inklusive sammanträ
och kommunalingenjör Bo Svensson dena, sen må eftersläpningen bli hur 
begärda övertidsersättningar för stor som helst. Det är inte den an- Om Skurups lönenämnds tillsatta 
kvälls- och nattarbete i samband ställde tjänstemannens huvudvärk. I utredning för att se över arbetstids
med omläggningen till högertrafik. Skurup liksom i andra kommuner volymen på kommunalkontoret kan 
Vidare slopas med retroaktiv verkan där man har problemet med för ringa jag kort och gott säga att mig veter- 1 
från senaste årsskiftet sammanträdes- personal .får , en omo.rgarrisatipn till_ligen ingen primärkommun har höjt 
ersättning för de kommunala tjänste- utökad personal ·anses vara de.n enda d~t till ·avtalsmaximala 42 timmar per 
männen och sist har lönenämnden be- rätta lösningen. vecka. Man har stannat för minimi
slutat att arbetstlidsvolymen på kom- _ För att hamna inom de 42 tim- angivelsen 40 timmar. 
munalkontoret skall överses. 

l 
KVAR I FLESTA 
KOMMUNERNA 

- Vad jag vet är det ytterst få 
kommuner som trots det nya avtalets 
skrivning har slopat övertidsersätt-

rnarna per vecka kan tjänstemannen 
kompensera sig genom att exempelvis 
gå hem litet tidigare på eftermid
dagen de dagar han har sammanträ
den på kvällen. 

KLART UTTRYCKT 

'"""<...L Kompensationen för kommunal 

9/J- 6 
tjänstemans kvällsarbete är klart ut
tryckt i avtalet. Ligger han över 19:e 
lönegraden som exempelvis en kom-
munalkamrer, skall han kompensera 
sig "timme mot timme", ligger han 
i grad 19 eller därunder äger han rätt l 
till dubbel kompensation, d v s mot 
varje Uimme kvällsarbete får han 
fråndra två timmars· kontorstjänst-
göring. 

SPECIALUPPGIFTER 

-När det sen i Skurup gäller kom
munalingenjörens anhållan om er
sättning, får hans begäran anses ligga 
vid sidan av avtalet och kan således 
bifallas utan någon kollision med av
talet. Han blev under trafikomlägg
ningen kommenderad till specialupp-

/~ 

MOR ·och BARN 

Fru GULLAN NILSSON, Skurup, med sönerna LARS-ERIK 1 O år och 
MATS 6 månader. (Foto: Sernert, S'kurup) 



15:620 kr från Skurups Rl( 
till hjälpverksamhet 1967 

Docent Jan Öjwind Swahn va r precis lika underhå llanda v id kaffe~ 

samkvämet som nä r ha n kåserade o m a ll världens dumbommar. På 
bilden flankeras han t. v. av Gun illa Truedsson och t ill höger av Röda 

Kors-o rdförande n Ann-Ma rie Knutsson. 

Skur ups Röda korskrets bidrog un- Vidare genomfördes en l O-timmars 
der fjoråret med 15.620 kr till natio- ABC-kurs med 20 deltagare och en 
nell och internationell hjälpverk- förbandskurs med 8 deltagare. Chefs
samhet Bakom detta strålande resul- instruktör Niels Thelander har lett 
tat ligger många, mänga arbetstim- demonstrationsövningar fö r hem
mar av de flitiga medlemmarna men värnschefer och vid en tävling om
också en stor offervilja bland Sku- fattande orientering och förbands
rupsbefolkningen. Vid kretsens års- läggning på Revingehed uppnåddes 
möte omtalade ordföranden fru Ann- goda placeringar av Karin HoJsbrink 
Marie Knutsson att utöver det nämn- och Percy Thelander. 
da beloppet h jälpte kretsen till att Kretsen hade vid årsskiftet 529 
insamla över 11.000 kr vid arr·ange- medlemmar. ~ 
manget "Flyk ting 67", vilket genom-
fördes i samarbete med Rädda Bar- styrelse och övriga funk-tionärer 
nen, Lutherhjälpen och postverkets fick förnyat förtroende och ledning
personal. en för Röda korskretsen har därför 

följande utseende även innevarande 
Arets verksamhet, som går under är: Ordf. Ann-Mari Knutsson, l:e vice 

mottot "Se u t över gränserna" har ordf. Anna Lisa Olsson, 2:e v. ordf. 
redan inletts, bl a med en insamling Margareta Larsson, kassör Gunilla 
som med h jälp av ett par skolklasser Truedsson, v. kassör Ebba Nyström, 
gav närmare 1.800 kr. I nästa vecka sekr. Albin Jönsson, v. sekr. Hilda 
börjar försäl jningen av ett större Iot- Nilsson, arbetsledare Ester Hansson ' 
teri och den 17 mars inleds en tre- och Astrid Andersson, v" arbetsleda
dagars klädinsamling. re Helga Larsson, förrådsförvaltare 

Ett nytt inslag i arbetet under 1967 Anna Stina Nilsson och Ester Hans
var kursverksamheten bland pensio- son, chefsinstruktör Niels Thelander 
närer. Det började med cirklar inför och ledamot Inga Maj Andersson. 
dagen H och har sedan fortsatt med 
cirkeln "Äldre och aktiv", vilken Revisorer är Ake Bokander och 
drivs i samarbete med Vuxenskolan Ragnar Segerström. Till ombud vid 
och blivit mycket populär. Väntjäns- distriktets årsmöte valdes Hilda Nils
ten, som även den berör de äldre i son, Karin Lindgren, Margareta 
samhället har också fortsatt och fru Ringberg och Lilly Svensson. 
Knutsson uttryckte en förhoppning Efter årsmötesförhandlingarna kå
att få med ännu fler frivi lliga kraf- serade docent Jan-öjvind Swahn om 
ter för att kunna utöka denna verk- "All världens dumbommar" och vi
samhet. Andra inslag under 1967 var dare underhöll husmoderskören Ull

pensionärsträffar samt luciakaffet på der ledning av kantor Rudström me 
ålderdomshemmen. några sånger. ---------~ 
-=========~~------------

Kostnadsfria ympningar 
i Börringe och Svedala 

Distriktssköterskan Agnes Persson ger fru Nanna Andersson, .Lemma
strö, Börringe, 4:e injektionen. 

På måndagen lät Svedala köpings hälsovårdsnämnd anordna kost
nadsfri polioympning i Nötesjö, Börringe. Distriktssköterskan Agnes· 
Persson omtalar att på förmiddagen var det ett 20-tal personer . som 
Infann sig för att få sin injektion, samt på kvällen en del förskolebarn 
som då fick l:a injektionen. Med undantag för förskolebarnen- och någ
ra som fick sin l:a injektion gällde det 3:e och 4:e injektionen. 

Distriktssköterskan misstänker · att 
många Börringebor som tidigare er-

l
.hållit två eller tre injektioner nu för 
summat få sin 3:e eller 4:e injektion. 
De som glömt bort polioympningen 
på måndagen får emellertid en ny l chans · t isdagen den 2 april (notera 

almanackan) då y mpning äger rum 
på distriktssköterskemottagningen l 
Nötesjö, Börringe på förmiddagen 
mellan kl. 9 och 10 och på kvällen 
mellan kl. 18 och 19. 

YMPNING I SVEDALA 

Den kostnadsfria polioympningen 
sker i dag på distriktssköterskemot 
tagningen, Kommunalhuset, Svedala, 
på förmiddagen mellan kl. 11 och 12 

/och på kvällen mellan kl. 17 och 
18.30. Liksom i Börringe gäller l :a, 
3:e och 4:e injektionen. l :a injektio
nen ges åt förskolebarn över 8 må
naders ålder. Hälsovårdsnämnden l 
Svedala köping hoppas att allmän
heten i så stor utsträckning som 
möjligt skall ta tillfället i akt och 

1 
gardera sig mot polio - en sjukdom 

· som ej bör nonchal~ras genom att 
J "skippa" polioympningen. · 



Upprustning av fornminnen 

vid slott utanför Skurup 

Ett röjarlag håller på med alt frilägga en fornminnesplats vid Stjerneholms slott utanför Skurup. 

l Arbetsmarknadsstyrelsen har i fornminnesp~atser och vidta en del l bättre skall kunna skönjas i öppen 

l 
samarbete med skogsvårdsstyrelsen, naturvårdsarbeten. En mängd grav- dager. . 

länsarbetsnämnd och riksantikvarie- högar i Vemmenhögs- och Ski- Just nu håller ett arbetslag från 

l ämbetet låtit en del svårplacerad varpstrakten har på så vis blivit Ystadtrakten på att frilägga en forn

arbetskraft röja upp en lång rad ansade och uppröjda för att dessa minneskulle vid St]erneholms Slott 

utanför Skurup. Det ~ sju man som 
med spadar, motorsåg;u-, hackor och 
skyfflar tar bort vegetation, korrige
rar stenrösen som finns utmed en 
djup vallgrav och gör marken ren 
och fin för att turister som anländer , 
nu på vårkanten till Stjerneholms l 
Pensionat skall kunna ta resterna 
från Gyllenstierna-släktens 1500-tals- 1 
slott i närmare betraktande. l 

En värdefull del av fornminnet vid l 
Stjerneholm är en fyrkantig vallgrav 
med stenskodda sidor. Husgrunden av i 
den forna borgen kommer att friläg
gas och exponeras i öppen dager. · 

Arbetet vid Stjerneholm kommer 
att pågå några veckor och eventuellt 
kommer · en spång att byggas över 
vallgraven så att turister och besö
· ~qre kan ta sig över till den lilla ön. 



Hon har bakat 20.000 spettkakor: 
ika roligt varje gång!" ''Det •• ar 

Ett livsverk så gott som något är det väl 
att ha bal<at i runt tal 20.000 spettekakor. 
För den fantastiska prestationen svarar fru 
Klara Andersson i Slimminge eller som hon 

Av CHRISTER NYSTRöM 
kallas till vardags: tant Klara. Hon började 
baka spettekalwr som 16-åring och har nu 
hållit på i 44 år. 

Vill man fortsätta leka med siffror så be-
Tant Klara bor l ett litet vitkalkat 

1700-talshus i centrum av Slimminge
by. över dörren står med stora bok
stäver SPETTKAKEBAGERI och det 
är inte troligt att man undgår att se 
den vackra byggnaden när man fa~ 
genom byn. 

Medan vi dricker kaffe (naturligt
vis med spettkaka tillJ berättar tunt 
Klara: 

- Nuförtiden finns det inte me. 
än en på tusen som själv bakar sina 
spettekakor. Det lÖnar sig inte så ura 
längre. Tillverkningen sker på stora 
industrier där allt går på löpande 
band. 

"EXPORT" öVER 

två betjänter och frågade om virt / 
ärende och sedan fick vi lämna . ka
kan till dem. Kungen hade namhgen 
bestämt sagt ifrån att han inte ville 
ta emot några besök eller uppvakt· 
ningar. 

TIDSöDANDE KONSTVERK 
Om 20.000 spettekakor är ett livs

verk så är utan tvekan varje kaka 
ett konstverk. En enda kaka tar sju 
timmar att baka. Det mesta tids- och 
arbetskrävande är dock förberedel
serna och efterarbetet. För den som 
är intresserad skall \'i ge följande re
cept på rekommendation av tant 
Klara. 

ATLANTEN Ingredienser 
Förr i tiden brukade jag också Socker, ägg och potatismjöl. 

skicka många spettekakor per post. Till varje tjo~ ä~!! tas 5 hg socker 
Det var folk frän både när och fjär- och 5 hg potatismjol. Men det skall 
ra n som beställde. Ända ifrån USA l v!" ra potatismjöl och inget annat. Den 
kom det beställningar. Och inom Sve- ratta konsistensen på kakan ar vik· 
rige är det fortfarande många som tig. . . . . l 
ringer eller skriver och vill ha spette-l VIt()r och gulor .s~I~Jes och vispa~ 
kakor. Men det går inte att bara var for sig. (Tog fon I tiden en hm 1 
stoppa ner kakan i en kartong och me men går nu på 25 mmuter .med l 
skicka iväg den. Nej, då ~lir den maskin .) Därefter blandas all~,hop. 
snart förstörd av den hårdbanta be- På ett koniskt snurrande spett rul
handlingen på posten. Därför brukar Jar" man sedan på spettekaka.n som' 
jag måla en spettekaka på utsidan gräddas över öppen eld eller ~. bak· 
av paketet så att dom förstår att vara ugn. Man får dock h1te baka. for fort 
försiktiga med det. . {Ör då blir kakan mJuk mutt. 

Egentligen är spettel<al<Dr mte nå-
got genuint skånskt. Faktum ar attt- - --------
det ursprungligen var en ty~k bagare 
som kom t ill Skåne och dar gJorde t d 20 000 tt k k f'' 
receptet känt. Men därf?.r behöver Y er · Spe e a Or Unge ar 140.000 
man inte ta ifrån Skän~ aran av att timmar effektiv arb.etstid och cirka 
ha gjort spettekakan kand och om-
tyckt över stora delar av Europa. 1.200.000 ägg. Imponerande siffror utan 

KUNGEN OCH tvekan, 
SPETrEKAKAN 

Eftersom proceduren tar hela sju 
timvmetao 
timmar i ett enda strÄck utan paus 
så vill vi nog rekommendera att en
dast äta kakan och inte baka på egen 

l hand. Det sistnämnda klarar tant 
Klara i Slimmingeby med stor bra
vur och konkurrensen från de "lÖ· 

Tant Klara i Slimmingeby lockar m ed spettkaka som är hennes yrke 
och största in tresse. 

Jag minns en gång när jag och 
en väninna uppvaktade kungen, fort
sätter tant Klara. Det skrevs så myc
ket om att han (Gustaf V) inte fich: 
några presenter när han fyllde 80 ä;·. 
När kungen sedan skulle fira sm 8:1-
årsdag råkade jag och min väninna 
befinna oss i Stocl<holm samma dag 
som törelsedagen inträffade. Vi var 
där i ett annat ärende egentligen men 
eftersom vi hade några stora spette
kakor med oss, den största på hela 
70 ägg beslöt vi att kliva upp till slot
tet. Vi l<Dm fram till porten och 
slottsväbeln frågade vad vi ville. Vi 
sa vårt ärende och medan vakterna 
skyldrade gevär visade han oss upJ: l 
tili kungens privata våning. Där !mm 

pande banden'' i fabrikerna är stor 
nog som den är. Vi kan däremot med 
gott samvete rekommendera ett be
sök hos tant Klara i hennes idyllis
ka kaffeservering, med en stor ~ 
tikvitetssamling som pryder rumrsta 
från golv till tak. Antikvitetssar je 
lingen är också värd att berätta omt 
men det får bli en annan gång. 

- Spettekakorna är mitt största 
intresse och det är lika roligt var je 
gång jag sks till att baka, säger tant 
Klara . 

Och vi tror henne ... 



240 _skjortor ·oinsydda i Rydsgård 
för Röda l~orsets katastrofhjälp 

Vid Rydsgårds Röda Korskrets 
arbetsmöten är medlemmarna myc
ket flitiga och därför har kret
sen under verksamhetsåret 1967 
kunnat dra många strå till stacken 
i Röda Korsets omfattande hjälp
arbete och katastrofbidrag. 
Rydsgårds Röda Korskrets har 

haft årsmöte under ordförandeskap 
av Ingegerd Magnusson. Av årsbe
rättelsen framgår att medlemsantalet 
är 260. 

Vid arbetsmötena har bl. a. 240 st. 
armesjukhus-skjortor omändrats. 
Skjortorna skall i dagarna sändas 
till katastrofförrådet i Göte borg. 
Bakom denna sändning ligger , ett 
idogt arbete. Tydligen har Röda Kor
sets överstyrelse upptäckt den. stora 
arbetsivern i Rydsgård, ty år 1966 
utsändes 120 . arme-skjortor som 
snabbt blev omsydda i Rydsgård, 
men i fjor förhörde sig överstyrel
sen om kretsen möjligen ville åta sig 
en större sändning skjortor. Ryds
gårds Röda Korskrets behövde inte 
övertalas, ty de åtog sig nästan ge
nast dubbelt så många, alltså 240 
skjortor. 

På arbetsmötena har också tillver
kats en mängd handarbeten som 
tillsammans med andra varor, 
skänkta av enskilda personer o'ch 
firmor i samhället utgjorde vinster 
i kretsens lotteri under hösten. Un
der april anordnades en 10 timmars 
ABC-kurs i olycksfallsvård med 26 
deltagare. 

I maj deltog kretsen tillsamm11ns 
med Rydsgårds Lottakår och Viilie
örsjö kyrkliga syförening i ett sam
kväm efter en musikgudstjänst i Vii
lie kyrka. I samband därmed utde- Fr. v. Rödakorsordföranden, fru Ingegerd Magnusson och sekreteraren, lades förtjänsttecken och förtjänst- fröken Anna Göransson packar ner en del av de 240 skjortorna i medaljer i silver. Röda Kors-sama- Rödakorssäckar. riterna Astrid Göransson, Rut Isaks-
son, Greta Lindström och Ester validförening 50 kr. Summa 1,2001 allmänheten för de värdefulla bidrag Mårtensson erhöll förtjänsttecken kronor. Rydsgårds Röda Kors öns- och det stöd som de visat RK-kretmedan kollegorna Ingegerd Magnus- kar genom Skånska Dagbladet tacka ~en. son, Helga österlin, Linnea Larsson ~=,;:,= ______ _:_ _____ _..:_ __ 7 _______ ~-----
och Anna Hansson erhöll förtjänst- ) medaljer i silver. 

Kretsens materialförråd har ut- 1 6 (/ ökats med en ny rullstol, en rostfri jf b 
toaletthink, sänghävert och elektrisl{ • / \ '}-
värmedyna. Utlåningsförrådet hand- , !}., \\ baves av distriktssköterskan frk Elsa J 
Jönsson och utlåningen är kostnads-
fri. Värdet av kretsens material upp-
går till ca 11.000 kronor. 

Under året har kretsen utöver ti
digare nämnd hjälpverksamhet bi
dragit med penninganslag enligt föl
jande: Skånska Multipei-Skleros 200 
kr, Vietnam 300 kr, sjukhjälp till 
personer inom kommunen 300 kr, 
Lunds stift sjömansvård 100 kr, 
Lunds sti-fts , sjömansvård 100 kr, 
Cancerfonden 100 kr, Indiens lepra-
sjuka 50 kr och Sydöstra Skånes In-



Matspecialite i Genarp: 

Tournedos a la Häckeherga · 
tillredd på värdshusvis 

Varför blev just tournedos a la Häckeberga Häckeberga Värdshus' 
specialitet? Direktör Lars Hultman som tillswiunans med hustrun Gre
ta, sonen Tommy och hans hustru Elisabeth driver det robusta gemyt
liga värdshuset vid foten av Romaleåsen blir inte sen med svaret: 
Det började egentligen med den originella serveringsattiralj · som den
na läckerhet serveras på - grova järntallrikar med urholkade träbrick
or som underlag. 

Denna originella ersättning för en de ocl;l rogivande och det verkar 
vaniig tallrik har inte uppfunnits verkligt ombonat på något sätt som 

gör att gästerna trivs från allra förs
för det originellas egen skull utan ta stund. 
av synnerligen praktiska skäl och 
för att gästen i lugn och gemytlig HöGSÄSONG . STUNDAR 
takt skall kunna inmundiga den saf- Högsäsongen börjar snart på all
Uga tournedou a la Häckeberga var. över vintern har värdshuset en
med pommes frites, champinjoner, dast haft öppet på söndagarna men 
bearnaisesås, persiljesmör, legymer, fr. o. m. nästa vecka är det öppet 
sparris, tomater m. m. utim risk att varje dag. 
den under tidei). .kai!nar. Den stora Under mellansäsongerna brukar fa
ovalformade järntallriken med trä- miljefötetagets medlemmar själva 
underlaget är nästan lika varm tj.u- agera köksmästare, kockar, koker
go minuter efter det att den serve- skor och servitörer men när säsong
rades och då förstår var och en börjar på allvar då finns heJ
en också att läckerheterna håller sig tidsanställda kockar och ko.kerskor i 
varma betydligt bättre än på en köket; liksom servitörer och servi
uppvärmd tallrik som dock svalnar triser. , 
relativt snabbt. Häckeberga Värdshus ligger litet 

Uppsättningen järntai!rikar med avsides. Avlägset från industrier och 
tillbehör fann Tommy och frun Eli- icke i omedelbar närhet till trafik
sabeth vid en resa i Spanien. Tom- bullrande landsvägsstråt. Det råder 
my har minst två titlar, källarmäs- därför en rogivande tysthet i värds
tare och flygsteward, samt i viss huset och dess omgivning som stads
mån även köksmästare. De har flu- borna gärna söker upp för att bota 
git över hela världen och besökt stressen. 
många platser. Detta har satt sina Förr hördes trädens sus där utan
spår inom Häckeberga Värdshus gro- för, men oktoberstormen i fjor so
va väggar. På borden . finns mäs- pade bort dem fullständigt så nu 
singsljusstakar från Japan, i vackert kan snart vårsolen titta in genom de 
sirligt mönster, där finns portugi- många gammeJdags fönsterna. 
siskt ädelt porslin, och på hyllor i Men Häckeberga Värdshus som in
form av väggavsatser finns krukor, om parentes sagt inte ligger i Häc
vaser och andra föremål i gediget keberga utan strax utanför Genarps 
utförande från alla världens hörn. samhälle, kommer snart ej att ligga 

På en vägg hänger en stor rya- så avsides längre. Sturupsflygfältet 
matta i varma bruna nyanser med kommer snart att ligga inte så värst 
björnsymboliserande motiv, knuten j långt bort och då kommer nog käl
av grevinnan Mörner. Interiören på larmästaren - flygstewarden liksom 
Häckeberga Värdshus är fascineran-l att känna sig 'litet mera he.mll)a. 

Dir. Lars Hullman med makan Greta, som tillsammans med son och ., : 
sonhustru driver Häckeberga Värdshus, kontrollerar en nytryckt mal- s 

sedel i ett hörn av matsalen. ö 



Avslutning på näversömkurs 
Skurups Vuxenskolas regi • 

l 

Fr. v.: Kursledaren, fru Inga-Lisa Olsson, diskuterar några mönsler med 
kursdeltagarna fruarna Anna Ande·rsson och Inga Larsson. 

De tio Skurupsdamer som under 
\>intern deltagit i Skurups Vuxen
skolas kurs i näversöm visade på 
torsdagseftermiddagen upp vad de 
hunnit att lära och förfärdiga un
der de tio kursträffarna under led
ning av fru Inga-Lisa Olsson, Sva
neholm, i form av en liten utställ
ning i en av skolans lärosalar. 

De första två kursträffarna använ
des för direkt undervisning om olika 
utgångsmetoder. På de återstående 
åtta har emellertid deltagarna hun
nit att tillverka vardera mellan fyra 
och sex fina dukar och tabletter som 
verkligen kommer att pryda de bord 
och platser de utplaceras på. 

Ordet näversöm är egentligen nu
mera missvisande. Det skulle exem
pelvis i stället kunna heta tretex
söm. Förr i tiden spändes .väven över 
björknäver. Numera använder man 
sig av mjuka tretexplattor. skurups
damerna tyckte emellertid att ordet 
tretexsöm låter alltför träak_tigt, trå
kigt och ointressant och kommer gi- . 
vetvis att behålla det ursprungliga, 1 
mera estetiskt tilltalande namnet nä
versöm. 

Fru Olsson berättar att råmateria
let är linneväv som spänns över tre
texplattor och att broderierna utförs 
med lintråd. Det som kanske är mest 
spännande med näversömnad är att 
utövarna själva får komponera mönst
ren. På så vis blir det aldrig två nä
versömnader med samma utseende 
och mönster utan var och en får en 
speciell stil. 

Förarbetet utgöres sålunda av att 
komponera ett tilltalande mönster på 
rutat papper. Och då gäller det att 
ha så livlig fantasi som möjligt. Och 
sådan har Skurupsdamerna tydligt j 
icke saknat! · ' 
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Träff med Skivarps starka gossar: 

Skivarps anrika brottarklubb 
Pantern firar 35-årsjubileum 

Det var dåliga tider på 1930-talet. Det rådde arbets
löshet och brist på fritidssysselsättning för ungdomar
na. Det var därför ett särskilt lovvärt initiativ som 
togs av några Skivarpspojkar då de kallade till möte 
på cafe Hemmet för att utröna om det fanns tillräck
ligt intresse för att bilda en sport-, gymnastik- och 
brottarklubb i Skivarp. 

Och visst fanns det intresse. 50-talet medlemmar 
redan vid starten! I styrelsen invaldes Axel R. Nilsson 

som o:rdf., Malte Martensson vice ordf., Hugo Nilsson 
kassör, Agne Jönsson sekr., och Malte Nilsson vice 
sekr., alla fulla av entusiasm och med stora planer för 
framtiden. Fint namn skulle klubben ha: Athena eller 
Pantem, och att gudinnan förlorade vid omröstningen 
berodde kanske i någon mån på bristande ku skap om 
vem oci. . ad den klassiska damen var. l\;len det har 
varit tur i namnet, man valde. 

Med en teckningslista, som gick 
runt i samhället, ordnades ekonomin. 
Visst kom det både 25- och 50-öring
ar på listan, men inalles blev det i 
alla fall nära 100-lappen, och det 
tyckte pojkarna var ett bra startka
pital. Lokal fick man hyra billigt i 
Folkets Hus. Dräkter, skor och resor 
skulle var och en själv betala. Dispo
nent Carl August Nilsson lät poj
karna gratis få kasserade slamdukar. 
Dem sydde klubbens egna sadelma
kare ihop till en matta som grab
barna låg på knä och fyllde med 
krollsplint. Visst v'ar den mattan 
primitiv, och nog blev den med tiden 
både knölig och ojämn, men på den 
skulle det ändå vinnas segrar, som 
det tals om med vördnad nu 35 år 
efteråt. 

LINDANS KOSTADE LIVET 
På den mattan tränade Malte Mår

tensson och Birger och Hugo Nils- -
son frigymnastik, och några år se
nare turnerade de inom och utom 
Sverige som berömda "Three Tar
zans". Fjäderviktaren Knut Johans
son tränade inte bara brottning. På 
40-talet kunde man få se honom som 
Mr Waldir uppträda i balansakter på 
lika skojfriske Nisse Ahlroth, som 
kom att kosta honom hans unga liv. 
Bland de yngre grabbarna var alltid 
lika skojfriska Nisse Ahlroth, som 
efter att ha vuxit till sig blev "Den 
sjungande cyklisten" i folkparkerna 
och på sommarfesterna och sedan 
framgångsrik revyskådespelare ' och 
teaterdirektör. 

Brottningen blev dock det mest 
dominerande på klubbens program. 
Man lockade Elvir Ekstrand att hop
pa av från Ystads Sportklubb, och 
han blev både medlem och tränare 
i Pantern och lyckades med gott 
föredöme och hård disciplin snabbt 
bygga upp ett starkt representations
Jag. Kalle Holmström med sill brottarlag av årgång 1965. 

Det kan man väl säga utan över
drift, eftersom klubben redan vid 
debuten 1934 i Skåneserien div. IV 
gick upp till andra plats efter starke, 
Trelleborg, och 1936 besegrade 
Ystadsklubben Gefion i en rafflande 
match på Ystads teater. Pantern 
vann serien, kom upp i div. I och 
fick epitetet "Ystaddödarna" av sign. 
Th. i Aurora. Varje framg{jng spor
rade till nya ansträngningar, och 
man tränade hårt och flitigt. 

och ungdomsmästaren Nils Anders
son. 

1949 var klubben uppe i div. I, seg
rade också där, kom upp i Elitserien 
och höll sig kvar till jubileumsåret 
1953 med bröderna Allan, Einar och 
Ingvar Stj ernfeldt som öster Jensmäs
tare i resp. tung-, welter- och fjä
dervikt. 1955 gick Pantern för andra 
gången upp i Elitserien och slog 
Björnvid med 8-0. Ja, det var tider! 

Men så blev det kräftgång igen, 
INTERNATIONELLA och vid jubileet 1963 var klubben 

åter i lägsta divisionen, sedan flera 
FRAMGANGAK av de bästa brottarna flyttat från 

åtskilliga brottarklubbar lagts ner 
efter att ha fört ett tynande liv, 
levt upp igen och åter lagts ner. 
Brottningssporten kom på 50-talet i 
hela landet in i en downperiod och 
har aldrig kommit upp ur den igen. 
I Skivarp har det visserligen före
kommit vågdalar men aldrig tankar 
på att ge upp utan bara att kämpa 
vidare. 

Att 1det blivit så beror nog myc
ket på att sådana mannar som 
Ragnar Andersson och 
K a r l H o l m s t r ö m varit med 
i ledningen och offrat så många 
timmar och så många år av frivil
ligt oavlönat at·bete för klubbens 
bästa. Ragnar i styrelsen 31 är, 
därav 28 som ordf., Kalle styrelse
ledamot i 23 år. 

1935 deltog Pantern första gången samhället. Men inte var Ragnar An
i interantionell brottning och mötte dersson ocl). Kalle Holmström pessi
då Dan i Köpenhamn och vann mister för det. Ånej, man hade ungt 
med 6-1. Sedan har internationella material att bygga på, pigga pojkar, 
tävlingar hemma och utomlands som ville återupprätta de gamla fina 
hört till den årliga rutinen. Roli- traditionerna. och det lyckades' I övrigt består styrelsen av Thor-

st, festligast o me t fr~ 1964 ""!'!1'f',_'iiiif_C". if""'l'ft•~~!1"!'1Tl:t'..,.,~'P.i'r~!'f!Öi::!!t'l\'l"'~!'t'i"""'J~e"13ffit't!"''ki!l!Sin': 
rilrt vid turneerna i Tyskland. div. n, 1965 en - 2:a och 1966 kom Rudolf Bets~ha{·dt' vice ordf., samt 
starkaste minnet från 1954, då seriesegern som kronan på verket. Per Bladh och Bengt Persson. I k_lub
Pantern, som första utländska Därmed kom Pantern upp i div. I, bens A-lag ingår Bengt Persson, 
klubb efter kriget besökte Hessen mötte hårdare motstånd av äldre och Sune Malmgren, Tore Karlsson, 
och fick ett storslaget mottagande. mera garvade motståndare, fick ett Bengt Persson, Hörte, Stig Arne 
För Pantern kom efter de stora par brottare skadade, och ligger nu Larsson, Bengt Malmberg, Stellan 

fram~ångarna under de första 10 åren på 5:e plats i tabellen. Thoren och _Christer Gustafsson. 
motgångar och vågdalar. Under kn- Den som foiJt Pantern genom år~n 
get var det svårt hålla samman poj- STYRELSEN har nog de roligaste mmnena, fran 
karna men 1948 tog man åter hem Klubbens styrelse har vi namn t 1 30- och 40-talen, då det var fattigt 
seger~ 1 di v. II. Då hade klubben, bara 1 forb1gående. Men den ar vard J Ibland men entusiasmen var so :n 
två svenska mastare på mattan, bro-~ sm sarsktl.da elo~e. Runt ~mln·mg l storst och man hade de le~endanska 
derna Emar och Allan Stjernfeldt, Skivarp, bade 1 stader och pa la!;ds-

1 

brottarna me~. I leken Gosta Jons
österlensmästaren Uno Andersson bygd, har unde:~e-~ångna 35 aren son, Enk SJoholm, Ebbe Ahlroth, 

Evert Jönsson, John Andersson och 
Helge Olsson för att nämna några 
färgstarka, stiliga pojkar, som alltid 
gick in för att göra sitt bästa. Under 
18 säsonger representerade Sjöholm 
Pantern, och på de åren förlorade 
han 4 matcher, om vi räknat rätt. 

KAMP MED YSTAD 

Särskilt spännantJe var det, när 
någon av Ystadsklubbarna kom ut 
till Skivarp. Lokalen i Folkets hus 
fullpackad till bristningsgränsen . 
med många ystadssupporters. stäm
ningen bland publiken på höjd
punkten och brottarna å bägge si
dor helt inställda ·på att vinna. Då 
kunde laget från tungvikt räknat 
se ut så Jrär: Erik Sjöholm, Gösta 
Jönsson, Ebbe Ahlroth, Helge Ols.
son, Evert Jönsson, Knut Johans
son och vme ')'lölle ' ltt av e 
tiåsta lag klubben haft under sin 
tillvaro. 

Blev det så Skivarpsseger, visste 
jublet inga gränser, och oldtimern 
Kristian Olsson, Abbekås, som alltid 
satt med sin fru vid ringside, sprang 
upp på mattan och slog handvolter, 
lika många som antalet segrar. Det 
skrevs spalter om Panterns matcher 
i tidningarna, och från olika håll 
sökte man med lönande jobb locka 
de mest framg~ngsrika brottarna art 
byta hemort och klubb. 

3ä- års jubileet celebreras snart med 
fest på gästgivaregården, och för
hoppningarna är, att man där ska 
få träffa flera av de "gamla" poj
karna, Skivarps-Jönsson, "Klicken" 

l 
och vad de nu alla hade för smek
namn. 



Distriktspresidenten Mayethel Nilsson (t v), som kommer till char
terfesten pd. Svaneholm, var med när. Inner WheeJ t .Bkurup· bild~ 
des. Här samsprd.kar hon med styrelseledamöterna Jane Alwen, 

Doris Ralst11n och Inga Lindgren. 

Skurups Inner Wheel Club 
skall chartras inom kort 

För ungefär ett år sedan bildades' följs upp med diskussioner _ om pjä-

t SlrurUp en Inner Wheel Club, vil- sen. .. 
I ledningen for Skurups Inner 

ken inom ikort kommer att anslutas l Wheel Club sitter en styrelse be-

till världsorganisationen. Den 30 mars ~ående av ~tta personer. President 

anordnas nämligen charterfest på ar Jane Alwen, 1:e v president Inga 

s h lms slott och vid denna hög- Lindgren, 2:e v president Ann-Marie 
vane ° Knutsson, skattmästare Britt-LouisE 

tidlighet får medlemmarna sina In- Holmgren, sekreterare Gullan Holm, 

ner Wheel-märken. Vid charterhög- v sekreterare Margareta Ringberg, 

tiden medverkar distriktspresidenten klubbmästare Kerstin VoJlmer samt 

Mayethel Nilsson Höör. 
Inner Wheel är en damklubb, som 

har tntlm anknytning till Rotary. På 

så sätt kan medlemmar bli endast de 

damer, vars äkta män tillhör Rotary 

club. Den har sitt ursprung 1 Eng

land, där den bildades under första 

världskriget Sedan dess har organi

Batlonen spritt sig över hela världen, 

men är alljämt mest utvecklad Eng

land. 

mtemationell representant Doris 
Ralston. 

l Sknrups och Rydsgårds missionshus 

blir det f morgon familjegudstjänst, 
l Skurup på förmiddagen och f Ryds
gård på eftermiddagen. Vid båda 
gudstjänsterna medverkar ungdoms
instruktör Gunnel Andersson Klip
pan. 

Skurups skytteförening 

Vånskap, hjälpsamhet 

Inner Wheel har ett valspråk som 
lyder: vänskap, hjälpsamhet. Denna 
tanke omsätter organisationen på oli
ka sätt 1 praktisk handling. Det .sker 
bland annat med hjälpprogram av 
skilda slag, såsom exempelvis Fami
ly Planning i Indien. 

håller, såsom framgått av annons, 
årsmöte i dag kl 16.30 på Svaneholms 
slott En större prissamllng, omfat
tande vandringspriser, månadspoka
ler, märken och medaljer som eröv
rats under år 1967, kommer att delas 
ut. Kl 19 blir det supe och dans på ' 
slottet för medlemmarna och deras 
damer. 

I Skurup har anslutningen till In
ner Whell Club varit mycket till
fredsstäJlande. Klubben har 24 med- · 
lemmar, ett antal som alltså skall 
ses l relation till Rotary-klubbens 
medlemsantal, vilket uppgår till ett 
30-tal. 

Hur man bor i Vemmenbögs 
landskommun 

Medan herrarna råkas en gång i 
veckan har damklubben endast en 
sammankomst per månad. Till skill
nad från vad som är fallet för rota
rianerna föreligger för damerna in
gen närvaroplikt. 

Klubbmötena 

försöker "Den inre cirkeln" l Sku
rup förstås göra så intressanta som 
möjligt och de kan utformas på mån
ga sätt. Ibland engagerar man någon 
att hålla föredrag, en annan gång be
ser man gemensamt en utställning 
av 1;1ågot slag. Vidare kan till exem
pel teaterbesök förekomma, vilka 

Av den senaste bostadsräkningen 
framgår att l Vemmenhögs lands- l 
kommun fanns v:id räkningstillfället 1 

1.146 lägenheter, av viidta 925 låg i en
familjshus, 84 i tvåfamiljhus och 137 
l större hus. 35 av lägenheterna ut
gjordes av enkelrum, dubbletter, tri
pletter och/ eller rum med kokvrå. 
57 av ett rum och kök, 361 av två 
rum och kÖik, 408 av tre rum och 
kök, 165 av fyra rum och kök samt 
112 av fem eller flera rum och kök. 
436 av lägenheterna var försedda med 
vatten, avlopp, wc:, centralvärme och l 
badrum samt 80 med nämnda be
kvämligheter utom badrum medan 
600 inte heller hade centralvärme. 



Börringe bygdegård uthyrd 
vid 199 tillfällen år 1967 

V ackert och idylliskt belägen l 
lagom närhet av stora huvudleden 
mellan Skurup och Svedala ligger 
Börringe Bygdegård som är hela 
den omkringliggande bygdens 
träffpunkt nummer l. styrelsen 
för Börringe Bygdegårdsförening 
har nu årsredogörelsen färdig att 
presenteras vid årsmötet som hål
les på måndag kl. 19.30 naturligtvis 
i bygdegården. 

Efter årsmötesförhandlingarna 
kommer Sten Hansson, önnarp att 
visa bilder och berätta om sin Ame
rikaresa. 

Av årsberättelsen framgår att oli
ka lokaler av bygdegården varit ut
hyrda vid 199 tillfällen under fjoråret 
varav 31 privata fester, födel.sedagar, 
bröllop m. m., 22 föreningsfester, 5 
egna (=bygdegårdens) fester. 

Vidare har den 'varit uthyrd till 
skytteföreningar 2 gånger för studie
cirkeländamål 104, gymnastiköv
ningar 9, bingotävlingar 11, övningar 
på scenen 13 oCh bordtennistävlingar 
2 gånger. r ' 

Midsommarfesten och ålagillet 
blev särskilt uppskattade familje
fester. I verltsamhetsberättelsen 
riktas ett tack till Svedala köping 
som givit ett kommunalt anslag av 
3.000 kr och till Damklubben för 
all nyanskaffning och komplette
ring av inventarierna. 

Nio om sex 
ekvation 
för IFK-UK 

Den trivsamma bygdegården med många rymliga loiCa.ler är idylliskt 

'belägen .i en liten dalsänka mellan 1kogen och huvudleden 
Skurup och Svedala. 

Atta nya andelstecknare har häl- viss restaurering i köket. 

sats välkomna till föreningen. Av be- Börringe Bygdegård vårdas sålun

rättelsen framgår också att förening- da väl och kommer förmodligen att 

en inköpt flaggstång, hydrofor, ga- även i fortsättningen vara en mycket 1 

solutrustning i källare, pulversläcka- anlitad träffpunkt för bygdens folk. 

re, sten till gårdsplan och dens folk. 

Efter att ha luktat allsvenskt krut Bl tt l 19 d ••1 d • 
i tre matcher möter nu IFK Trelle- 0 av av • 0 \.a e l 
borg på lördag MBI. Med de takter, 

som Malmölaget hittills visat i sina Vemmenho""gs RLF-orts.fo""rhund 
vänskapsmatcher, så lär IFK få fullt 
arbete. Visserligen saknas i MBl-

uppställningen nyförvärvet från Av · Vemmenho"gs Ortsfo"rbund av 44 ( l) T Il t 42 ( 3) V 

Stavsten, Jan Dahl, men Lars Ceg- - , u s orp - , ästra 

rell, Bo Börstell och Nico Matthijs RLF:s styrelseberättelse för verk- Vemmenhög 26 (oförändrat) önnarp 

finns med. IFK Trelleborg har prob- samhetsåret 1967 framgår att med- 28 (-1), örsjö - Solberga 48 (-D, 

lem med sitt lag _ nämligen antalet lemsantalet under fjoråret sjönk östra Vemmenhög 49 (-2) samt ö. 

goda spelare! från 1.004 till 962 varav 954 akti- Torp - Lilla !sie 40 (-2). 

Försvaret Jan Eriksson, Jörgen va och 7 familjemedlemmar och l Arsstämman hålles på tisdag kl. 

Ohlin, Kenneth Gerdtsson, Rolf passiv. Detta innebär en minskning 16 på Skurups Lantbruksskola. Et

Jönsson och Ingvar Andersson änd- med 42 medlemmar under året. ter förhandlingarna talar avdelnings

ras knappast. Möjligen pockar Inge Medlemsantalet i de 19 avdelning- direktör Nils Agren, Utrikeshandels

Svensson på en plats efter insatsen ar som ingår i Ortsförbundet var byrån, statens Jordbruksnämnd, 

mot IFK Norrköping. Om de övriga följande vid årets slut: Stockholm om aktuella internatianel

sex platserna kämpar Bo Albrekts- Börringe 92 (-6), Grönby 47 (oför- la jordbruksfrågor. 

son, Jan Friberg, Len:1a,rt Larsson, ändrat)?. Hemmesdynge 24 (oföränd- Vid stämman kommer motionen 

Inge Tegel, Bengt Nilsson, Christer rat~! .~allstorp .22 (-l), ~agstorp 63 från örsjö - Solberga angående kon

Walltorp Leif Johansson, Rolf Eriks- (oforandrat), Lilla Beddmge 35 (-l), troll av lantbruksmaskinreparationer 

son och' Inge Hansson. FIK:s UK G~rdsl?v 25 (-6), Skivarp 63 (-ID, att behandlas. 

h~r ett delikat problem att }ö.sa till l S~~nge . l36 (-2), Sku.:up 120 (-4), 

lordag kl. 15, då m:~tchen borJar på Srmlmge 20 (plus l), Sodra A~;y 38 

Trelleborgs idrottsplats. . (-1), Svenstorp - Hassie - Bosarp 

SKURUP 

GlöM INTE 
KONSTUTSTÄLLNINGEN 

Skolgatan l, Skurup (mitt emot Filadelfia). 

öppet alla dagar kl. 13-16. 

Utställning av Kerstin L. Stenman, Max Svanberg, 

Osvald, E. Brandt m. fl. 

MANSTORPS SKYTTEGILLE 

Månadstävling: Klass 5 Nils Asp 

432 p., klass 4 Leif Asp 395, klass 3 

Agne Ohlsson 367, klass 2 Lennart 
Nilsson 245, Klass 1 Håkan Strand
berg · 282, klass J Benny Ohlsson 299. 

Statspristävling: Klass 5 Knut An
dersson 136 p~. Nils Asp 135, klass 4 
Hugo Strandberg 135, klass 3 Agne 
Ohlsson 120, klass 2 Bengt Jönsson 
114, klass 1 -, klass J Roland Nils
son 100. 

Mästerskap (skolskjutning) : 1) LeU 



Jätteframgångar 
av Skurups SF 

inteckningen i "öresundsskjutningen". Priset skänktes av Berlingske 

Tidende, Köpe1thamn. 

Skurups skytteförenings årsmate 
på lörsdagseftermiddagen på sva- Östers]· Ö veckan 
neholms slott hade på programmet 
styrelseval. prisutdelning och supe. En verklig pangmatch levererades av 

Den störsia framgången genom Torsten Johansson och hans son Toto 
tiderna nåddes tmder det gångna pi1 söndagen. Torsten briljerade med sin 
" · G" K d · •trälande teknik och gav sin påg en or
aret nar osta vant segra e m- dentlig genomkörare. 'l'oto gav emeller-
dividuellt och Skurupsföreningen tid aldrig tappt utan kämpade med en 
vann lagtävlingen vid Öresunds- frenesi och vilja som till slut gav ho
skjutningen i Danmark. Tio lag nom segern med 10-8 i avgörande set. 
från vardera Danmark och ::O:verige Publik och tävlingsledning var helt 
deltog och i pris fick Gösta Kvant eniga, det va1· matchen med stort M hit-

Berlingske Tidendes stora pokal. tHis i _ärets. tmnering._ Fjorårsvinnaren 
I korpen deltog 173 skyttar vqket är Jan-EnK F n berg. Lugt hade m!lan pa 
21 fler än 1966. Förbundssk~Jskjut- ~~f,;n F~~~t g'T{~ 11~'~;~ ';:~;~h t'i~lot~d-si 
ningens klass 5 vanns av S E Röd- andra set ~ag det hotande ut för Lugi
seth som hade goda 147 poäng. Il ilen. I avgörande set va,· det ingen tve
;'örbundsmästerskapen i fältskjut- k~n ulan det blev en snabb affär. I 
nin,., blev Oskar Olsson 3:a . m1xedklassen segrade paret G Petters-

På mötet beslöt man att ansläl son/I }Cryzell klart over T Flmk/K 
. . Wahlstrom, TTK. I synnerhet Pettersson 

3.000 kr tJI] reparationer av 300- var lyckosam i det mesta hon företog 
metersvallen vid föreningens skjut- sig. 
bana. Arbetet skall ta sin början Resultat: 
; april och slutföras under varen. Hensingel handicap: Y Löthman, LTS 

Föreningens medlemsantal är just -C H Walltorp, TTK &---5, 6-4, J E 
1u 427 varav 295 är anslagsberätti- Friberg. Lugi-L O Flink, TTK 3~. 
~ade . Styre]sevalet blev ingen stör- 6-4. &--l, !' Johan~son, MTK-T Jo
·e sensation Omval på samtliga hansson, M~K &---4,_ 3-6. 10-8. M Jo
>oster. Oordförande Tore Jönsson, hansson, M'IK-K Lmdberg, LOTK 6-3. 
. f" d L B h G-1. ·tce ord ·oran e ennart erg , Herrdubbel handicap: H Lagerholm l 

.ekreterare Oskar Olsson, vice sek- E Jeppsson, MFF/LOTK--T Stecn ·L 
·eterare Erik Weberg, kassör Art- Holst, SITK ti---5, 6-0, s Tamen/ H Mo
nu· Christiansson. banchef H E landel", TTK-R Olofsson/ S Bodin, TTK 
lansson och instruktör Gösta 6--5. 6-5. T Johansson/ I Fryzell, MTK 
(vant. . . ~~~IF-U Carlsson/ L O Flink. TTK 6-2, 

20 vandrmgspnser delades ut och/ Mixed handicap: G Pettersson/I Fry
den sammanlagda pnssumman var zell, MTK/MFF-K Wahlström/ T Flink, 
ungefär 2.000 kronor. TTK 6--4, 6-1. · 

Tennisklubben vann 
serien i handboll 
Skurups korpförbund har_ haft års- des samtliga i frilufts- och familje. 

möte. Några större ommoblermgar sektionen med undantag av Ernst 
blev det inte i styrelsen eller i ut- Svensson som avsagt sig. Han er· 
skotten. Man beslöt hy.ra koopera- sattes av Knut Pettersson. De övriga 
tivas gamla lokal på Södergatan och i sektionen är Dorty Svensson, Ver
använda den som klubblokal och ner Tall, Jan Lindskog. 
att införa arvode för styrelseleda- Under verksamhetsaret har man 
möterna. Bordtennisutskottet skall haft 240 direktanslutna och 7QO 
tills vidare läggas i1er då intresset kollektivt anslutna medlemmar. En 
varit för svagt. fotbollsserie har genomförts med J2 

Styrelsen för nästa verksamhetsär startande lag och där bröderna An
fick följande utseende: ordförande dersson tog hem segern. Vidare har 
K G Kruus, sekr Birger Hansson, man haft en cupserie och även där 
kassör Ernst Svensson.. I fotbollsut- segrade Bröd Andersson. I cykeltäv.
skottet invaldes Birger Hansson i ]ingen· Vemmenhögsrundan, som hade 
stället för Sixten Kristiansson och 105 startande segrade Gunilla Da
i övrigt omvaldes K G Kruus, Sven nielsson, Skurup före Ove Gustavs.:, 
Kristiansson och Ernst Svensson. son, V Vemmenhög. 

Handbollsutskottet har även i fort- En enkelserie i handboll har spe· 
sättningen K G Kxuus och Ernst lats. Där startade 11 lag och t ill seg. 
Svensson som ledamöter men i stäl- rare korades Tennisklubben. I pen
let för Rune Persson som avsagt sig sianärsgymnastiken har funnits två 
invaldes Roland Svensson. I wolle~- avdelningar, en i Skurup och e11 i 
boll avgick Janne Johansson. och Enk Rydsgård. Här kunde förbundet glad
Persson, som ersattes av S1xten och ja sig åt ett mycket stort deltag~!'· 
Sven Kristiansson. Jan Lindskog om-J antal. Arsmö~ets lättare .avdelnmg: 
valdes. bestod i en m1ddag med grishals och 

Utskottet för pensionärsgymnastik ~örgås och dä1:efter prisutdelning. 
har Britta Sjösten, K G Kxuus och Stig Svensso:':'s tno från .Boi'rby .. hada 
Erling Sigfridsson som ledamöter. engage~ats for att ge middagsgäster• 
Alla blev omvalda. Slulligen omval- na motiOn efte1· maten. 

Förbundets kassör, Ernst Svensson, omgiven av några av sina supporter-a, 

fr v Inga Pettersson, Hilma Persson, Elsa Lindskog, Ingrid Magnusson ocl~ 

signe Einbjörn. 



Stark aktivitet inom 
skurupskorpen 1967 

Kassören Ernst Svensson med kassaskr inet , stående fr. v. sekreteraren 
Birger Hansson, Sven Krisliansson och ordföranden K. G. Kruus. 

Kol'J)förbundet i Slmrup, som på lördagskvällen · höll sitt årsmöte i Börringe bygdegård, bedriver fotboll, handboll, volleyboll, bordten
nis, familjemotion och pensionärsgymnastik. Av verksamhetsberät
telsen för 1967 framgår att fotbolls serien genomfördes som en enkel
serie med 12 startande !?.g, där Bröderna Andersson tog hem segern 
med Skurup-Verken och Lantbrukarna som 2:a och 3:a. 

En cupserie har spelats för första 
gången med 12 deltagande lag. Brö
derna Andersson tog även denna ef
ter en hård och rivig finalmatch mot 
Tånebro. · 

Skurupskorpen anordnade en cy
keltävling, den s. k. Vemmenhögs
rundan, med ett stort antal deltagare. 
105 st. startade och 2 st. cyklar skänk
tes som priser. Första pris gick till 
Gunilla Danielsson, Skurup, och 2:a 
pris till Ove Gustavsson, Västra 
Vemmenhög. 

Korpen deltog med ett fotbollslag 
vid Korpens dag i Trelleborg, där 
Skurup slutade på fjärde plats. Vid 
Korpens dag på Frostavallen deltog 
Skurup med ett fotbollslag och ett 

, volleybollslag, där båda lagen endast 
' fick spela var sin match men del
l tagarna i runda klarade sig mycket 
bra. Priserna delades mellan Sku
rup och Vellinge. Ett handbollslag 
var i Perstorp och spelade. Där be

' lade Skurup en hedrande 3:e phits 
efter att först ha vunnit över Pers-
torp och sedan förlorat mot Malmö. 
16 lag deltog. 

Det har även spelats en enkelseFie 
i handboll med 11 deltagande lag. 
Serien hemfördes av Tennisklubben. 
Tre lag hade chans att komma på 
andra plats. Det blev Rynge. Folk
högskolan kom på tredj e. 

Pensionärsgymnastiken har bedri 
vits i två avd., dels i Skurup och 
en avd. i Rydsgård. Pensionärerna 
har haft stort deltagande och upp
muntrats av Britta Sjösten, som va
rit ledare och skött denna uppgift på 
ett utmärkt sätt. 

I Vårleken, som gick i Korpens 
regi med 35 deltagare, segrade i de 
olika klasserna: Klass A: Nils och 
Ella Karlben;l·. Klass B: Gunbild 
Nehlin. V. Gräns at. 25. Kl D: 

val: Efter avgående ledamoten l 
handbollsutskottet Rune Persson ny· 
valdes Roland Svensson, och efter 
avgående ledamöter för volleyboll
sektionen Janne Johansson och Erik · 
Persson nyvaldes Jan Lindskog, 
Sixten Kristiansson och Sven Kris
tiansson. Till ny ledamot i fotbolls 
utskottet nyvaldes Birger Hansson. 
Till nya ledamöter i frilufts- och 
familjesektionen nyvaldes Dorty 
Svensson och Verner Tell. 

Till styrelse utsågs: ordförande 
Karl-Gustav Kruus, sekreterare Bir
ger Hansson och kassör Ernst Svens
son. Till suppleanter valdes Sven 
Kristiansson och Knut Pettersson. 

Fotbollsutskottet: K. G. Kruus, Bir
ger Hansson, Ernst Svensson, Sixten 
Kristiansson och Sven Kristiansson. 
Handbollsutskottet: K. G. Kruus, 
Roland Svensson och Ernst Svensson. 
· Volleybollutskottet: Sven Kristians
son, Sixten Kristiansson och J an 
Lindsko g. 

Pensionärsgymnastikutskottet Brit
ta Sjösten, K. G. Kruus och Erling 
Sigfridsson. 

Frilufts- och familjesektionen: Jan 
Lindskog, Knut Pette~:sson, Dorty 
Svensson och Verner Tell. 

Revisorer: Erling Sigfridsson och 
Lars Nehlin. 

1\'IEDALJl)TDELNING 
Medaljer utdelades till de segrande 

lagen i handbollen: 1:an Tennisklub
ben med Åke Persson, Bengt Pers
son, Christer Axelsson, Rune Olsson, 
Bertil Olsson, , Egon Nilsson, Kay 
Rasmusson, Jerker Nyberg, Åke Ran
ders, Bengt Alrnkvist, Raimo Zerge 
och Karl-Otto Alwen; 2:an Rynge 
med Jan Olsson, Erik Håkansson, 
Gunnar A 

9 

Fr. v. föreningens framgångsrikasie skyll Jan Åke Jönsson, ordföran
den Henning Persson och sekreteraren Nils Jönsson. 

/an Åke lönsson årsbäst 
hos Trunnerupsskyttarna 
Trunnerups skytteförendng har haft 

sitt årsmöte på Karins kafe i Ryds
gård under ordförandeskap av Hen
ning Persson. Prisutdelning har ti
digare förrättats i samband med en 
festlighet arrangerad tillsammans 
med hemvärnet. 

Av verksamhetsberättelsen fram
gick att föreningen har 63 medlem
mar. Antalet anslagsberättigade skyt
tar uppgår till 50 varav 40 för 
gevär och 10 för automatvapen. Erik 
Månssons vandringspris erövrades 
för alltid av Gunnar Månsson. VH
lie kommuns vandringsp_ris i skol-

l skjutning har under året erövrats av 
Jan-Åke Jönsson. Dalslunds vand-

ringspris togs för alltid hem av 
Pentti Nilsson, Carl-E. Perssons och 
Ernst Bengtssons vandringspris er
övrades under året av Knut Pers
son. Cupmästare blev Jan-Åke Jöns
son. Månadspokalerna erövrades i 
klass 5 av Jan-Åke Engdahl och 
klass Y Bo Jeppsson. De skänkta he
derspriserna togs hem i klass 5 Carl
E. Persson, klass 4 Pentti Nilsson, 
klass 3 Göran Jönsson, klass 2 Hans
Åke Engdahl och klass Y Stig Ols
son. startpriserna vanns i klass 5 av 
Jan-Åke Jönsson, i klass 4 l) Ove 
Jönsson, 2) Ame Persson, klass 3 Jan 
Nilsson, klass Y Bo J eppsson. Pen t t! 
Nilsson erövrade Jan Nilssons vand
ringspris. 

Utmärkelsetecken på gevär har er
övrats av Jan Nilsson, skyttemärke 1 
guld, Pentti Nilsson, lägre årtalsmär
ke i brons och träningsmedalj l 
brons, Gunnar Månsson högre årtals
märke i brons samt Bertil Andersson, 
träningsmedalj i silver. Automatva
pen Ragnar Lundberg, lägre årtals
märke i brons, Nils Lundberg, auto
matskyttemärke i guld, Gunnar Nils
son dito. 

Till ordförande omvaldes Henning 
Persson och återvalda blev även de 
i tur avgående styrelseledamötema 
Carl-E. Persson, Egon Jönsson och 
Gunnar Månsson. övriga val: styrel
sesuppleanter Stig Persson, Pentti 
Nilsson och Bertil Andersson. Revi
sorer Sven Persson, Gösta Andersson 
med Uno Olsson som suppleant. 
Skjutchef Carl-Erik Persson. In
struktör: Jan-Åke Jönsson. Material
förvaltare: Egon Jönsson. Luftgevärs
~ommitte Gunnar Månsson, Egon 
Jönsson, Ove Jönsson, Carl-Erik 
Persson och Jan-Åke Jönsson. 



Tisdagen den 19 ntars 1968 

Fr. v. lanfmäsfare Bengt Månsson, 1 :e belinspektör Erik Poppius, belinspektör Bengt Månsson, agronom 
John Erik Nilsson, disponent Per Schmidt och rektor Gunnar Knutsson. 

Betodlardag i Skurup 
Jordberga Sockerbruk arrangera- rensen på Smygehus hotell. Efter hr 1.000 ha av 40.000 tillämpats helme

de på måndagseftermiddagen en Schmidts inlednmgsanförande höll kanisering. Emellertid kan faststäl
betodlardag på Skurups lantbruks- agronom John-Erik Nilsson ett före- las det falotum att grundförutsätt
skl)la som rönte ett mycket srort drag om betsådd och betfrö. ningen för ett lyckat genomförande 
intresse. Aulan var till trängsel - Redan 1967 fastställdes som be- av en helmekanisering är uppfylld 
fylld av drygt 300 betotUare som kant att en anpassning till EEC:s i och med tillgången till ett mono
fick lyssna till utmärkta och tydli- odlingsregler skulle ske, sade hr germfrö är säkrad. 
gen mycket sakkunniga föredrag av Nilsson. För detta år gällde emeller- Det kvarstår dock en mängd olika 
agronl)m Jl)hn-Erik Nilssl)n, förste tid en prisövergång genom att till praktiska spörsmål att lösa innan 
betinspektör Erik Pl)ppius I)Cb lant- det egentliga EEC-priset 9: 80 foga- målet är uppnått men dessa löser 
mästare Bengt Månsson. des ett tillägg om 70 öre pr deciton, pra<ktike.r och försöksmän inom någ-
Betodlarsammankomsten inleddes vilket för 1967 gav grundpriset 10: 50 ra få år, vilket inte minst fram

av disponent Per Schmidt som be- kr. I flera år har det rrån olika håll går av hittills uppnådda resultat. · 
rättade om den i år betydligt ut- framhållits att så fort monogerm- Generellt kan inte faststäHas att 
ökade kapaci.teten vid Jordberga soc- fröet finns tillgängligt är sommar- den ena eller andra metoden är den 
kerbruk. För denna kapacitetsÖkning skötselns mekanisering löst. Så är bästa. Under vissa förhållanden pas
redogjord. e SkD i Jö'"'eoo hldning ~ inte f~let, vilket m~ inte miruT~ fiicdigt be"'nd b&!, unde' •nd· 
i referatet fl'ån sockerbrukskonfe-. i praktiken kan finna, då endast på ra maskinell gallring. En sak är 

- dook klar. I ett skede med hög me
kanisering ökas kraven på odlaren 
att vara flexibel och snabbt kunna 

/~ variera förfarandet efter den upp-

s, f] /l. /h komna situationen. För detta kl'ävs 
/A .-.:/ påpasslighet, kunnlghet samt att 

1 V{ man är förtrogen med de olika me-
toderna. Det senare sker inte på an
nat sätt än genom praktisk tillämp-
ning. Som ett grovt värde kan som
marskötselkostnaden sammanfattas 
enligt följande: traditionell skötsel 
1.(}32 kr., solohackning 614 kr., ma
skinell gallring 584 kr. och färdigt 
bestånd 456 kr. 

Monogermfröets introducering till 
10 procent av variabeln kräver en yt- l 
terligare satsning mot rationellare 
metoder. Vi har föga glädje av ett 
hårt och dyrbart föräd1ingsarbete 
om vi nu inte tar verkliga tag att 



Flitiga "krutgubbar": 

Skurups ,,skyttar· avlossade 

54.000 skott under fjolåret 
Mästet·skytten Sven Erik Röd

seth och hans kolleger i Skurups 

skytteförening är några riktiga 

"krutgubbar". De sparar inte på 

krutet vid sina skjutövningar och 

därför härjar de också ordentligt 

i prislistorna i större sammanhang. 

Det luktar krut kring följande siff

ror om skottförbrukningen under 

fjoråret: 35.500 skott med gevär, 

6.000 med automatvapen och 12.500 

med pistol. Det blir sammanlagt 

54.000 bmer eller mindre välriktade 

skott. Att åtskilliga av dessa blev 

tio -ettor är tydligt med tanke på de 

triumfer som firades i fjor. 
Vid årsmö,tet med Skurups Skytte

förenin~om hölls på Svaneholm på 

lördagen poängterades att segern i 

öresundsskjutningen noterats som 

fjorårets största glädjeämne. I laget 

som svarade för den triumfen ingick 

Gösta Kvant, N. G. Olsson och Os

kar Olsson. Av andra framgångar i 

fjor bör omnämnas att Skurup blev 

kretsmästare i skblskytte, segrare i 

triangelskjutningen och att Vem

menhögsmästerskapet vanns av före

ningen genom Sven Erik Rödseth. I 

'Svenska Dagbladets riksskytte blev 

·Lennart Bergh bäst av Skurups 

skyttar. 

MA.STERSKYTI'AR 1967 

Det anordnades en del mäster- Fr. v. Gösta Kvant, N. G. Olsson och Oskar Olsson som vann lagtäv-

skapstävlingar varvid följande mäs- lingen 1967 i Öresunds-skjutningen i Danmark. 

tare korades: Mästare i pistol-fält-
skytte: Tore Jönsson, mästare i skol-J En ny 300-J?etersvall koiJ?mer at~ VALÄRENDEN 

skytte, gevär, Gösta Kvant, 5-kamps- byggas på skJutbanan och VIdare bin Vid årsmötet under ordförandeskap 

och luftgevärsmästare N. G. Olsson, det premiär för intenationell marke- av To.re Jönsson blev styrelsens sam

samt mästare i skolskytte, pistol, ring. Den 31 mars är det tid för den mansättning följande: ordförande 

Egon Jönsson. "Okrönt" mästerskytt första skjutningen på banan. En ny- Tore Jönsson, v. ordf. Lennart Bergh1 

i Skurup är utan tvekan Sven Erik het från tävlingsfronten är att före- sekreterare Oskar Olsson, v. sekr. 

Rödseth som saluterade årsmötesda- ningen tillsammans med en del när- Erik Weberg, kassör Arthur Chris

gen, alltså lördagen, genom att vid liggande klubbar skall tävla i en tensson banchef Hans E. Hansson 

en långdistansskjutning anordnad av alliansskjutning. Vid årsmötet på och in~truktör Gösta Kvant. Supp

Kvidinge skytteförening göra en helt lördagen utdelades en mängd me- leanter är Kurt Andersson, Nils 

fenomenal skottserie (se artikel i daljer och märken som erövrats un- Nilsson, Egon Jönsson, Inger Olsson 

gårdagens tidning), och därigenom der fjoråret och vid årsfesten sena- och Ingvar Pennander. Till revisa

vinna med 119 mot närmaste konku- re på kvällen fördelades en impone- rer valdes Ivan Hansson och Per E. 

rents 114 poäng. rande prissamling till Skurups duk- Hansson med Inger Olsson och N. G. 

Arets tävlingar har redan börjat. tiga krutgubbar. Olsson som ersättare. Till represen

Årets Hanöregatta 

sl~a starta i l(alinar 
Vid Simrishanms segelsällskaps årsmöte hade man två stora dis-

k u 

tanter vid krets- och förbundsmöten 

utsägs Lennart Bergh, Gösta Kvant 

och Hans E. Hansson med N. G. 

Olsson som ersättare. I valbered

ningen invaldes Erik Jonasson, Gun

nar Nilsson och Gunnar S. Nilsson. 

Korpkommitten består av Lennart 

Bergh, Erik Weberg, Wilhelm Pers

son och N. G. Olsson. I luftgevärs

kommitten ingår Roland Pettersson. 

Pistolkommitten: Bertil Högberg, 

Gunnar Nilsson, N. G. Olsson, Egon 

Jönsson och Erik Svensson. 



MOR och BARN 

ANDERS 11'1> månader. i 
(Foto: Sernerl, Skurup) 

MOR och BARN 

d döttrarna CARliii 14 år och Fru ELLA A~DERSSON, OnJnOar~N;e4 år. (Foto: Sernert, Skurup) INGRID 10 ar samt sonen 



- Av CHRISTER NYSTRÖM -

Hur det är att vara hustru till en toppman i idrott fick man för en tid sedan se i ett TV -program. Men 

det äJ: inte ba1·a landsla(smännens hustrur, som .får til~bringa ensamma kvällar större delen av veckan. 

Ta t ex alla dessa tap kämpande lag i gärdsgårdsserierna landet mu t, alla de flitigt tränande fotbolls

grabbarna och alla de unga fotbolls - "änkorna". Ja, varför inte ta ett av dessa gärdsgårdslag, Skurups 

AlF, som spelar i div IV. A r b e t e t har träffat kvinnorna till några av männen bakom laget och frågat 

. vad de tycJs:er '~m att sitta ensamma tre till fem kvällar och eftermiddagr i veckan. Alla fmarna var i alla 

fall överens om en sak, nämligen att deras män bör få syssla med det som intresserar dem mest. 

Flickorna vi träffade var Agneta 
Larsson, Laila Lindberg, Maj Olsson, 
Britt Held och Ulla-Kerstin Mårtens
son. 

Annars så . ser jag på TV för det l dagar. Måndag går till bingo, efter

mesta eller läser en god bok. som Per Olsson är ordförande i Vel-

Vad beträffar Agneta Larsson så 
behöver inte hon känna sig ensam 
för en tid framöver. Hennes make 
Sture, som syns på bilden här bred
vid, råkade nämligen för en kort tid 

- Stm·e är också studieledare i linge bingoförening. Fru Olsson ar

fackföreningen, men den sysslan tar betar på kontoret vid Nygrens möb

inte så mycket tid som fotbollen. Han ler. 
får gärna hålla på med fotbollen ännu - Jag brukar ibland åka med på 

ett tag framöver, men inte längre än matcherna och bingon. Annars så har 

tills han blir 30 år i alla fall. jag övningarna med husmodersför

sedan ut för en olyckshändelse och INTE LANGSAMT 

fick ett mindre ben i ena benet av-~ 
sparkat i e'n träningsmatch. Nu får .På Kyrkogatan 51 bor Kenneth 

han gå med gips och kryckor några Lmdber:g och hans hustru Larla. Ken

veckor framåt. Agneta Larsson be- neth Lmdberg ar byg~adsarbetare 

rättar att Sture i vanliga fall tränar och har .':"Yhgen kommtl hem från 

och spelar tre till fyra dagar i vec- Island, dar han aTbetat under ett 

kan. · halv.år. Fru Laila arbetar som vakare 

- Kan nog bli lite långsamt ibland, på lanssJukhemmet och pare.t ha': ett 

. men jag ba 1• ju Eva som ska skötas. barn, dottern Mane som blir tva år 
till sommaren. 

- Kenneth spelar med laget en 
gång i veckan oftast på lördag- eller 
söndageftermiddagarna. På tisdagarna 
och torsdagarna är det träning. 

Men Kenneth Lindberg har inte 
bara fotboll på programmet. Dess
utom spelar han handboll, och också 
till det går det naturligtvis åt tid. 

- Handboll brukar det vara på 
måndagar och onsdagar. Men det är 
ju bara under en kort tid på året 
som fotbollen och handbollen kolli
derar. 

- Jag tycker dock att man inte ska 
ta ifrån honom hans intresse. Vill han 
håll på så får han. Och om han inte 
spelar med så springer han "ändå på 
matcherna. Så jag anser att var och 

en ska få syssla med det som intres
serar en. Flickan Marie skall läggas 
vid 19-tiden, berättar fru Lindberg 
vidare. 

- TV:n brukar gå för jämnan, och 
när inte den är på så blir det radion. 
Jag sysslar en del med handarbete, 
så tiden går väl fast det kan bli lång
samt ibland. 

TV FAR ERSATTA 

Maj Olsson är gift med A-lagets 
ledare och tränare Per Olsson. Trots 
att han inte själv spelar så blir ändå 
bara fredagar och lördagar "lediga" 

eningens kör en gång i veckan. Vi 
sjunger mest folksånger och Evert 
Taube. 

- Annars brukar jag se mycket på 
TV, High Chaparal, ·Forsyte och Stu
dio 8 och underhållning över huvud 
taget. En del handarbete. På freda
garna när Per är ledig blir det för 
det mesta hemmakvällar och på lör
dag- eller söndagkvällarna åker vi 
ibland in på bio. 

På Dahlievägen bor familjen Held, 
bestående av Ulf och Britt samt bar
nen Susanne 3 år och Mikael 15 mån. 

- Vi kan sällan åka ut någonstans 
på söndagarna. Först måste vi se 
efter i almanackan om Ulf har någon 
match. Själv så har jag husmoders
gymnastik på måndagar och onsda
gar och då får Ulf se efter barnen. 
Tisdagar och torsdagar är det hans 
tur att träna och då blir jag barnvakt. 
De få frikvällar vi har sitter vi hem
ma och ser TV och jag brukar också 
sticka ganska mycket. Det blir säl
lan av att åka på teater, men bio ser 
vi någon gång emellanåt. 

Grannar till familjen Held är Ulla
Kerstin och Roland Mårtensson. Ro
land är byggnadssnickare och Ulla
Kerstin är apotekstekniker. 

- Förut så sysslade han även med 
skytte och bordtennis förutom fot
bollen, men numera är det fotboll för 
hela slanten. Dessutom har han sitt 
arbete, som ofta brukar hålla på till 
sent på kvällarna, säger fru Ulla
Kerstin. 

- Det är mycket sällan jag ser på 
TV när jag är ensam utan det är 
radion som istället får gå för jämnan. 
J ag syr och stickar också en hel del. 

Som framgått ovan så går det att 
vara gifta även om den ena parten 
har ett fritidsintresse, som tar större 
delen av veckan i anspråk. Med tole-
rans och förståelse kan man komma 
överens, det är dessa idrottsfamiljer 
ett mycket gott exempel på. 



14 - Tisdag 19mars 1968 

der l bakgrunden fr v maken Sture Larsson och Bo Fru Agneta Larsson med dottern Eva, fem måna 
Hjalmarsson. 

Fotbolls-"änkor" i Skurup 
är toleranta mot sina män 



Onsdagen den 20 mars 1968 

• Skurup RLF-stämma l 
Just innan ordföranden i Vem

menhögs ortsförbund av RLF, 
lantbrukare Olof Petrici, Öppnade 
årsstämman på Skurups lantbruks
skola på tisdagseftermiddagen kom 
en skarp blixt och en dov åsk
knall och regnet smattrade på 
r utorna till aulan, men innan stäm
man var slut tittade solen äter 
fram. 

Det handlade alltså om regn och 
solsken - just vad lantbrukarna be
höver i lämpliga mängder vid lämp
liga årstider för att få bra skördar. 
Det fick lantbrukarna i fjor, sade 
Petrici i sitt inledningsanförande. 
Skörden blev. utomordentligt god och 
då speciellt höstveten som nådde 
rekord både vad beträffar kvantitet 
och kvalitet. I sitt inledningsanfö
rande berörde han också jordbruks
produktpriserna. 

Hr Pet~ici talade också till minnet 
av den under fjoråret bortgångne 
ledamoten, nämndeman Emil Hoolme 

' som varit förbundets hedersledamot 
l och varit verksam i förbundet i 30 år. 

e VALARENDEN 
Stämman omvalde de i tur avgå

ende styrelseledamötern Olof Petrici, 
Ängslätt, Einar Nilryd, Lindgård, 
Hugo Månsson, Elinelund, och Gun
nar Andersson, Börringe, samt de i 
tur avgående suppleanterna Bengt 
Hermansson, Ugglesjö, och Ove 
Stamå, Klagstorp. Revisorerna Gott
hard Svensson, Björkliden, Bror 
Jönsson, Höga tor p, och Johan Svens

Föredragshållaren v id Vemmenhögs o rts förbu nds a v RL F årsstä mma, 
avde ln ingsdirektören Nils Ågren, utrike,shande lsbyrå n, Statem jordbruks

nämnd, Stockholm, flanke ras t. v. av ordföranden, lantb rukare O lof 

Pe lrici, Ängslätt, och t. h. av sekreteraren Einar Nilryd, Lindgård. 

son, öredal, samt supp.leanterna Per l Persson med Ove L arsson, Slimminge l sättes en kommitte som kan utöva 

Owe Persson, Kvarnvrk, och Hans som suppleant. kontroll av räkningar p,å reparatio

Lennart Hansson, Klagstorp, om- Ortsförbundets valberedning fick n er på jo;dbruksredskap och jord-

valdes. följande sammansättning: Torsten bruksmaskiner. 

Till ordförande för år 1968 valdes Han..<Son (sammankallande), Hilmer Vidare beslöts att förbundets lik

Olof Petrici, som tillsammans med Persson, Hilding Larsson, Yngve som vissa andra, jordbruket närstå

Einar Nilryd även valdes till ombud Hobro, Liss Noren, Henning Håkans- ende föreningars och organisationers 

vid riksförbundets stämmor. Till son, Nils Andersson, Harald Pers- stämmor skulle hållas antingen före 

ombud vid provinsförbundets stäm- son, Hjalmar Persson och Gösta Ras- k l. 13.30 eller efter kl. 18 för att de 

mor valdes Gustav Malmkvist, Grön- musson. lantbrukare som har djurbesättningar 

by, och Krister Olsson, Klagstorp, ej skall förhindras att närvara. 

med Gösta Rasmusson, Solberga, och • MOTION TILLSTYRKT Efter årsförhandlingarna höll di-

Lars Gunnar Andersson som supp- Stämman tillstyrkte enhälligt den rektör Nils Ågren, utrikeshandels

leanter. Till ledamot i provinsför- av ÖPsjö-Solberga RLF inlänmade byrån, ett föredrag om "Aktuella 

rednin utså Olof motionen om krav på att det till- internationella · o " 
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tora omsättnmgsö nmgar 

Rydsgårds J ordbrukskassa • 
l 

Bankkamrer Gunnar Nilsson fla nkeras l. v. av kassörskan Emmy Nilsson 

och t. h. av ordföranden Arvid Mårtensson. 

Rydsgårds jordbrukskassa höll på tisdagskvällen ordinarie förenings

stämma på hotellet i Rydsgård under ordförandeskap av lantbrukare 

Arvid Mårtensson, örsjö, Rydsgård. Av fjorårets verksamhet, vilken 

tidigare utförligt refererats i Skånska Dagbladet, kan nämnas att kassans 

inlåning år 1967 uppgick till 6,37 milj. kr, vilket Innebär en ökning med 

0,78 milj. kr. Utlåningen blev 7,01 milj. kr, vilket är en ökning med 

0,60 milj. kr. 

De i tur avgående styrelseledamö

terna lantbrukarna Sture Persson, 

Trunnerup, Rydsgård, Gösta Rasmus

son, Solberga, Rydsgård, och Helmer 

Larsson, Katslösa, samt kamrer Gun

nar Nilsson omvaldes. 
Ombud till Centralkassans stämma 

blev Arvid Mårtensson och Esthel 

Hansson. Revisorerna, lantbrukarna 

Alfred Kristensson, Varmlösa, och 

Arne Nilsson, Trulseryd omvaldes. 

Ot-tens RLF-avdelningar har tidi

gare utsett följande kontaktmän inom 

jordbruksitassans verksamhetsområ

de: Assar Olsson, Grönhult, Lennart 

Larsson, Varmlösa, Per Kristensson, 

Karlsborg och Nils Dannerup. Vid 

årsmötet utsåg jordbrukskassan yt

terligare följande kontaktmän: Len

nart Nilsson, Rydsgård, Sven-Bertil 

Persson, Varmlösa, Enoch Hansson, 

örsjödal, Esthel Hansson, Viilie 7 

och Harald Jönsson, Gottorp. 

ANFöRANDE 

Dir. B. Lindbom var förhindrad 

närvara varför konsulent Ingvar 

Persson informerade om jordbruks

kasserörelsen och visade filmen "Vid 

en vändpunkt". Konsulent Persson 

nämnde bl. a. följande i sitt anfö

rande: Jordbrukskasserörelsen drives 

liksom sparbankerna helt utan en

skilt vinstintresse men i förenings

form. I de kooperativa företaget är 

det medlemmarna som utövar be

stämmanderätten över företaget. 

Vinsten går efter avskrivningar och 

avsättningar till fonder tillbaka till 

medlemmarna i form av räntera

batter. 
J ord brukskasserörelsens organisa-

tion är uppbyggd i tre led. - Jord

brukskassor, centralkassor och en 

huvudorganisation, Sveriges jord

brukskasseförbund med Jordbrukets 

bank. Jordbrukets bank är kasse

rörelsens affärsbank och genom den 

kan kasserörelsen bedriva en allsidig 

bankverksamhet Alla kan spara i 

jordbrukskassan. För att få låna 

måste man vara medlem och för att 

bli medlem måste man ha någon an

knytning till jordbruket eller därtill 

hörande binäring som t. ex. skogs

bruk eller fiske m. m. Till våra kun

der i jordbrukskassan som inte är 

medlemsberättigade kan emellertid 

lån utlämnas genom Jordbrukets 

bank. 

I föredraget gav konsulent Persson 

svar på frågan varför kan inte alla 

bli medlemmar i jordbrukskassan? 

Jo, därför att i den lag som reglerar 

jordbrukskasserörelsens verksamhet 

står det: "Jordbrukskasserörelsens 

huvudsakliga ändamål är att tillgodo

se jordbrukets kreditbehov samt 

främja sparverksamhet". Eftersom 

utlåningen är en av de viktigaste 

uppgifterna inom kasserörelsen vill 

man också ha garanti för att pengar

na kommer landsbygden till godo så 

att vi får en levande landsbygd. 

Pengarna skall inte gå till höghus i 

storstäderna utan i stället hjälpa 

jordbrukskassan till med att verka 

för en sund utveckling av medlem

marnas ekonomiska förhållanden. 

Därför kan alla som har jordbruks

kassan som sin bank vara säkra på 

att deras pengar stannar på lands

bygden och kommer landsbygden 

och dess befolkning till godo. 
l 

Jordbrukskasserörelsen har i dag l 

ca 180.000 medlemmar och ca 775 

jordbrukskassekontor. Genom detta 

vitt förgrenade kontorsnät har den 

svenska landsbygden fått en förstärkt 

bankservice. 

MOR och BARN 

Fru LENA SVENSSON, Svedala, med dottern ANNELIE 6 år. 

(Foto: Sernerf, Skurup) 



Utmärkt omsättningsökning 
vid Skurups jordbrukskassa 
Skurups Jordbrukskassa höll på 

onsdagskvällen årsmöte under ord
förandeskap av lantbrukare Thure 
lsgren, Kailsjö gård. Under ordinarie 
ordf. Edvin Jönssons ledning har 
kassan under senare tid ökat sin 

_omsättning i accele1·erande takt. 

De i tur avgående ledamöterna Ed
vin Jönsson, Hyltaskog, Kurt Nilsson, 
Svenstorpsg,3.rden, och John Johans
son, östra Vernmenhög, omvaldes. 

l 
Revisorer blev Hugo Månsson, Eline
lund, och Henning Håkansson, Sku
rup. Till ombud vid centralkassans 

l 
stämmor valdes ordf. och vice ordf. 
Till valberedningsnämnd valdes Hen
ning Hansson, Hassle-Bösarp, Börje 
Olsson, Strandåkra, Abbekås, Ove 
Larsson, Torhild Kristensson och 
Hjalmar Persson, Vemmenhög. 

stämman beslöt att antalet styrelse
suppleanter skulle ökas från tre till 
fem. Beslutet kornmer förmodligen 
att konfirmeras vid nästa årsstämma. 

Efter årsmötesförhandlingama höll 
konsulent I. Persson ett föredrag om 
jordbrukskasserörelsen samt visade 
film. 

Kassören Ingrid Sjöslätt flankeras av Jordbrukskassans arbetsutskott, 
t. v. kamrer Sten Erik Fredriksson och lantbrukare Christer Christensson 

samt ordf., lantbrukare Edvin Jönsson, Hyltaskog. 

8 

MOR och BARN 

Fru ANNE STRöMBERG, Svedala, med dottern JANE 15 månader. 
(Foto: Sernert, Skurup) 



J l SKURUP 
J l 

till Iä-;;;~!f;-pi~~ ·;J ski~~";.p~- o--o --

DET .HÄNDER l DAG r Långfilm i Skurup 
. ' · Den barntillåtna filmen "Ola & 

- 1 Skurups Bordtennisklubb håller J 1. , · · 1 .. da kl 
iårsmöte kl. 19 i Bordtennishallen. u la VlSas 1 morgon, ~r g · 

Skivarp• VemmenhÖgli Folkpartiav- 19.30 på· Bioramabwgrafen 1 Skur.~p. 
(leJning håller årsmöte i Gästgivare- Den v1sas samma klockslag på son-

Nämnden beslöt avskriva följande 
båtnadsersättningar för diket söder 
om Skivarp i anledning av följande 
skäl: Henry Persson, Skivarp 8:31, 
kvittas båtnadsersättning mot mark
ska på 324 kronor. Med anledning av 
sämjedelning och försäljning av fas
tigheten öremölla 9:11 och 9:18 be
slöt nämnden avskriva 1.380 kronor. 
Nuvarande ägare är Börje Nilsson. 
Till grund för beslutet ligger en ny 
kostnadsfördelning uppgjord av lant
bruksingenjören. 

·gbden, Skivarp, kl. 19. dagskvällen. 
Skurups FBU-sektion anordnar 

I anslutning till lagen om kom
!I1U~ förköpsrätt i kraft den 1 ja• 
nuari 1968, har lantbruksnämnden fått 
kompletterande anvisningar för hand
läggning av jordförvärvsärenden. En-

"skyddsafton" i Hemvärnsgården kl. Skönheten 
19.30. 

Erikslunds Damklubb 
anordnar maskeradbal i morgon kl. 
18.30 på Erikslunds Bygdegård. 

Vemmenhögs Småbrukareförening 
anordnar auktion på handarbeten i 
morgon, lördag kl. 13.30 i ö. Vem
menhögs skola. 

Påskmarknad i Dörringe 
Börringe Bygdegårds Damklubb 

anordnar på lördag kl. 19 sin sed
vanliga påskmarknad med försälj
ning av vackra handarbeten. Vidare 
blir det dragning i lotteriet. Program
m~t upptager även kaffesamkväm 
och dans. 

Spanskt på Beddinge Padda 
Spimsk stämning kommer det att 

råda . i Paddan, Beddinge, i morgon, 
där Skurups och Slimminge CUF-av
delningar med hjälp av Cupidos or
kester anordnar en spansk afton. 
Minst en buss med CUF-ungdomar 
från Kågeröd anländer kl. 20 då 
dansen börjar. Dansen pågår till kl. 
l på natten. 

Auktion i Skurup 
Lantbr. Conrad Dahlberg, Skottarp, 

Skurup, låter på grund a.v egendo
mens försäljning och upphörande 
med lantbruk försälja en del lösöre 
på auktion i morgon kl. 13. På auk
tionen försäljes bl.a. en ponny, 10 
kor, 28 halvsvin, traktor, skördetrö
ska, redskap, maskiner, m. m. 

Skivarps gammaldansförening 
Havsörnen 

arrangerar dans i Skurups Folkets 
park på lördag den 23 mars kl. 19-
24. La Monas orkester soelar. 

RYLJSGÅRD 

Salong Wadgårds efterträdare Ade
Ie Engström öppnar i dagarna en av
delning för skönhetsvård i anslutning 
till damfrisersalongen på Kyrkogat. 9. 

Sliniminge CI(F besåg 
kyrkans inventarier 

Fr. v. koml)'linister Stig Muhrgren visar och berättar om naHvardskalken 
för Elsa Hansson, Signe Nilsson, Svea Persson och Ebba Magnusson. 

I samband med den månadsträff CKF-damerna fick tillfälle att in-
som Slimminge CKF anordnade på gående beundra fyra mycket fina al
tisdagseftermiddagen förevisade tarljusstakar och tre blomvaser i sil
komminister Stig Muhrgren Slim- ver, samtliga gedigna arbeten av sil
minge kyrka och berättade om den versmed Reutner i Ystad 1965. Temp
och dess inventarier. Jet prydes också av två stora malm
Han nämnde sålunda att kyrkan stakar med rund hög profilerad fot 

byggdes 1807 men har sedan dess för- med balusterformat skaft med vid 
ändrats både ut- och invändigt. Hur droppskål från 1600-talet. 

Rydsgaords Ro'"dakor'skrets den såg ut på 1870-talet framgår av Dopfunten som är från 1600-talet ett fotografi som allmänheten kan har en skål utsirad med rundbågs-
betrakta i församlingshemmet. Ar fris med hängande liljor. Dopfatet är 
1905 blev kyrkan ombyggd och fick av mässing. I botten på detta finns 
nytt torn samt ny spira och sakristia. driven och cicelerad ornering, före

Altartavlans motiv är fot-tvagning ställande bebådelsen . omgiven av 
skärstorsdagsafton och utförd av textbårder och blomranka. På brätSkurup visar damkläder och Marta- konstnär Gunnar Torhamn, stock- tet finns instämplat ornament och al

Boden barnkläder. holm, år 1953. Den gamla altartavlan liansvapen (hästhuvud och heraldisk 
Kaffeservering med hembakat bröd som föreställer Jesus med ett barn lilja). Andra saker som också blev 

Inträde 5:- Barn 2:50. vid sin sida hänger numera i sak- vederbörligen beundrade och om vil-

anordnar mannekänguppvisning å 
Centralskolan, Rydsgård, tisdagen 
den 26 mars kl. 18.30. Firma Waldeck 

l ristian. . ka komministern hade mycket ·att 
berätta var en dopskål av silver, da

CE-CiE LIVS' RYDSCiÅRD 
terad 1945. Av inskriptionen framgår 
att den skänktes i tacksamhet för 
andra världskrigets slut av godsäga
re L. Peterson-Brodda. På doptavlan 
från 1954 välsignar Jesus barnen. 

REVBEN, kg .......................... . 
RöKT FLXSK, kg .................... . 
Llj;VERKORV, hg .................... . 
&AFFE~ Ij2 kg ............. ·. · · · · · · · · · · 
ÄPPLEN, kg 
APELSIN ER, 

........................... 
kg 

f?retlagsöppet till kl. 19.00 
Parkeringsplats 

10:80 
8:90 
1:15 
3:95 
1:79 
1:60 

Komministern uppehöll sig länge 
vid predikstolen från 1600-talet med 
fyra fält med evangelisterna vid si
dan om sina respektive symboler. 

En annan dyrgrip i Slimminge 
kyrka är en kalk från 1735 med sex
passformig fot med gjutet krucifix. 
Vidare finns en paten av silver, gra
verad i slutet av 1600-talet, samt vin- 1 

kanna och oblatskrin med signatur l 
John Reutner, Ystad, 1958. 

En int,ressant tingest är en fattig
bössa av ek med järnband. Kyrkans 
ljuskronor .är av malm och mässing 
och är skän·kta av lantbrukare Kris-



V årbrul(et har startat 

Våren gjorde sin entre pd fredagsförmiddagen på Dybecks gård hos kapten Ebbe A !wen där jorden var vät 

tjänlig för sådd. På Dybeck är det 270 flunn!and som ska besås med korn. Vårsådden i år kom igång två 

veckor senare än i fjor, då man påbörjade vårsådden den ?'mars. 

SKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Lördagen den 23 mars 1968 

Vårsåddspremiär -på Dybäcks gård 

På freda~en var det vårsåddsp1·emiär, och troligen först på plan va1· som vanligt kapten Ebbe 

Alwen pa Dybäcks gl1rd, sydväst om Skivarp. •Man började på fredagen att så Ingridkorn, som 

också är en mycket tidig sort. Inalles skall 270 tunnland sås. I fjor· var man emellertid i gång 

avsevä1·t tidiga1·e, då sta1·tade vå?"sådde'"fl, ?"edan den 7 ma?"s, men man ha1· inte haft möjlighet 

att starta t i diga1·e i åT 



Premiär för vårsådd p~å Dybeck 
Ett vartecken sd- gott som ndgot brukar starten jö1· vdrsddden pd Dybecks gti1·d vara. 

I gdr var det p1·emiär - i st1·dlande väder - pd de torra markerna nere vid sjön, som 

snabbt torkat upp. Fjorårets start skedde dock ännu tidigare - eller den 7 ma1·s. D et är 

Ingridk01·n som håller på att sds, ännu sd länge endast på en mindre areal men sd smti

ningom skall fl-70 tunnland besds med detta sädesslag. 

Vårsådden i gång på Dybeck 



"' ........ "( 

VÅR
SÅDD 
På fredagen kom våren till Söder

slätt och Skåne. Inte bara det att 

temperaturen nådde vårliga gra

der utan också genom att vår

bruket och vårsådden kom i gång. 

På flera håll i sydligaste delen av 

landskapet sågs traktorer med 

redskap dels bereda såbädden 

och dels såddes åtskilliga tunn

land. 

o Bland dem SC!m starfade var 

nämndeman l n g e N i l s s o n 

på Vombs Nygård där man sådde 

35 tunnland vårråg till original

utsäde. Hr Nilsson berättar att 

sådden fortsätter i dag med sam

ma areal om vädret tillåter. Som 

helhet skall mellan 300 och 400 

tunnland vårråg för utsäde besås 

under de närmaste_ dagarna. 

O Vidare berättar hr Nilsson att 

sådden och därmed våren är 

ungefär en vecka tidigare än nor

malt men ca 14 dagar senare än 

i fjor. första sådag i fjor var den 

8 mars medan normaldatum är 

1 april. 

O På Dybecks gård startade 

kapten Ebbe Alwen sådden för 

sin del med lngridkorn. Han be
rättar att detta är senare än i fjor 
då starten skedde den 7 mars. 
Innan vårsådden är helt avklarad 
på Dybeck skall man ha besått 
270 tunnland med lngridkorn. 

O Från Kullabygden har man 
rapporterat att man redan i bör
jan av veckan starfade potatis
sättningen. Även här är det fråga 
om sandjordar. Nämndeman Nils
son på Vombs Nygård berättar 
att han kommer att inleda pota
tissättningen på måndag. Dock 
under förutsättning att vädret står 
sig över veckohelgen. 

VEMMENHÖG 
------------

Vemmenhögs 
skolor 

Inskrivning av årets nybörjare äger 
1 rum onsdagen den 'J:l mars 1968. 

i östra Vemmenhögs skola kl. 9.15, 
i Skivarps folkskola kl. 10.15. 

REKTOR 

M arga Lind har bestämt sig för att göra come back, ett beslut som 

hälsas rned glädje. inta . rninst av den skurupspubliliJ som ti

digare. lärt känna henne 'som _en ypperlig vistolkare 

Vissilngerskån .Märga. Lind·. 
bereder sig f~ör :come ·back 

Vassångerskan Marga Lind Skurup, gamla OClh sjuka, inför föreningsfolk, 

som för 6-7 år sedan av privata skä~ vid olika offentluga evenemang m m. 

drog sig tiUbaka från scen och estrad, Det hände även att Marga Lind 

står nu i begrepp att göra come back. sjöng inför Internationell publik, så

Längtan att återigen sjunga inför som till exempel skedde i Prag och 

publik har vuXiit sig allt starkare och Hamburg. 

för kort tid sedan beslöt hon att för Redan som 15-årig slog hon in på 

andra gången ta steget in i under- ·artistbanan. Hon gjorde då sina första 

~ hållningsbranschen. fratinträdanden som solosångerska till 

MaJ·ga Lind var, när hon i början eget gitarrackompanjemang. En tid 

av 1960-talet lämnade oDfentligheten, beledsagades hon av en pianist, men 

ett välkänt namn inom framför allt oftast var hon sin. egen ackompan]a

den skånska nöjesvärlden. På dans- tör. 
l!tällen och restauranger uppträdde När hon nu gö.r come baClk sker 

hon ofta o0h stod i!bland OClkså på re- det med nystämd gitarr och med en 

vyscener, bland annat i Malmö. Den repertoar av gammalt och nytt. Sin 

genre som är hennes, vissången, är styl"ka har Marga IJind bland annat 

gångbar i praktiskt taget alla sam- i sin omfångsrika repertoar där vi-

" manhang där undel"hållning kan bju-, sorna intar en framträdande plats. 

., das. Därför lfann man henne oClkså i Men hon sjunger dessutom gärna 

uppskattade framträdanden inför schlager av viskaraktär. 



17ördagen den 23 mars 1968 -

Matlagningskurs för herrar 
avslutad vid Skurupsskola 

Fyra managningskunniga herrar från Börringe. Fr. v. Hilmer Persson, Kjell Svensson, Kjell Fyhr och Einar 
Hansson. 

Fruarna till de tio herrar som 
under vintern genomgått en matlag
ningskurs vid Skurups Lanthus
hållsskola blev på torsdagskvällen 
både överraskade och imponerade 
av sina äkta hälfter. Fruarna var 
nämligen medbjudna till avslut
ningsmåltiden och fick då tillfälle 
att avsmalm det som herrarna till
lagat. Det var verkligen läcl,er för
täring som bjöds. 
Först serverades en entrerätt -

skaldjurssallad - som blev mycket 
uppskattad. Därtill serverades rött 

vin. Huvudrätten bestod av "lätt
lagad skinka" och som dessert ser
verades glass på mandelbottnar. Da
merna uttryckte spontant att de fak
tiskt var imponerade över sina män 
som tydligen varit underskattade. 

Hushållslärare Margareta Åkesson 
som lett kursen kan sålunda glatt 
konstatera att hon lyckats med att 
lära de tio herrarna - samtliga ele
ver vid Vuxenskola i Börringe -
att laga god mat. Detta är givetvis 
inte endast de tio mannarna glada 
för utan givetvis även deras fruar 

-

som fortsättningsvis säkert kan räk
na med att få god hjälp vid spisen 
och kanske till och med en och an
nan ledig dag från matlagningsbe
styr. 

Kursen har pågått tio torsdagar 
under vintern och omfattat sam-~ 
manlagt 30 timmar. 

Genomförandet av kursen manar 
till efterföljd och det är mycket 
troligt att Vuxenskolan i samarbe
te med Skurups Lanthushållsskola 
anordnar liknande kurser i fortsätt
ningen. 





Fängsla,s ma.'1 rikti,gt aJV en s3!k 
och kommer i dess våld k.an ingen
ting b1'Cmsa en; inte ens Jothann.as 
tillförlitliga bromsalt" hjälpte, utan 
det hela bara l'Ullade vidare. Till 
sist var denne samlare tvungen att 
avyttl'a sina verkstäder inte på 
grund av ekonomiska skäl utan 
helt enkelt för att han föredrc.g 
att följa d€1!1 väg han rullat in på 
med Johannas hjäip. 

Det mekaniska är största intres
set för Manfred Almkvist och i 
ena huslängan finns ett varierande 
sartirment av bilar och motorcyklar; 
en del renoverat och en hel del att 
rusta upp. Så firms t ex Grännas 

ambu1a.n:s.bil från anno dazumal 
(nästan) i vagnstallet me:! riktiga 
fönster o d. När Marutred gjord e 
detta fynd fungerade bilen som 
tvättstuga med ri<khga Dönster och 
gardiner. Nu är den snart fä l1dig
reparerad och får tillbalka Slin gam
la status. 

En helt iordningställd klenod ski 

ner besökaren i ögonen. Den gam

la hög1hj u liga velocipeden som stå 

tar med en lykta på framhjulets 

nav. 

- Det 'iir värst att komma av 

och på, och man får akta sig för 

stena1·, för ~nnars går det galet, 
k ommenterar ägaren. 

TIVOLIORGEL OCH 
BENSINMACK 

Den gaa.nla tyskltHlvemade tivoli
orgeln med träskulpturer och or
nament med guldinlägg är en kär 
ägodel, liksom det nästan färdig
restaurerade positiv-slagverket och 
det egendomliga pianot på vi~ket 

man kan få spela både på "all
menligt vis" och lroppla till meka
niskt så att det spelar alldeles 
självt. Den musikaJisk,a avdelnling
en återfinns mitt inne bland de 
gamla motorfordonen och velocipe-

Hä1· sitter sam~a1·geniet A~mkvist bekvämt i e n, av sina gamla "insta~~ade" bi~a1·. ModellåT
gången kan kanske utläsas av bi~den 

derna, en långvägg pryds av en 
te•ate1'loge från Bekå och har till 
gral!1Ile den "första" bensinmacken. 

Från början var de två vinkel 
byggnadema uthusen till en gård, 
men Manfred Almkvist har reno
vera.t upp och gett dem utiseendet 
a!V gamla skånska tängor. När se
dan stuga.n blev för trång för alla 
prylar sammanby·ggde han dem 
med motorlängan som kröns av 
ett ur som slår mäktiga slag mot 
den gamla ma!lmk1ookan på taket, 
och som a.nger tiden för skurups
borna. 

Vackra och egenhäm:hlgt gj01xl1a 
sniderier pryder byggnaderna och 
mer än en lykta har förfärdigats 
av denne händ~ge Skurupsson, och 
lyser nu upp byggnader och gårds
pla;n. Nå,gra museer ha<r stött på 
och vill låna t ex gamla åkvagnar 
modell "högre-stånd". Synd att vi 
inte har snörika vintrar, för då 
hade de gamla hästs}ädarna åter 
kunnat komma till heders. 

BELL ORIGINAL 

I den ena flygeln finns ett se
parat museum med stolar, bord, 
långbänk,ar, hömskåp, kistor, öp
pen spis med koppa11grytJor, tvätt
brädor, mortlar, kaffekvat·nar och 
Ulunodiga sty1'kjäm. 

Sa1nlingen 'är helt otrolig. Få 
"upp<täcksfll'ärder" kan Va!l'a så sko
jiga scm att smyga upp på vinden 
och orientera bland alla antikvi
teternra. Vad sägs om en Bell- tele
fon o1'1ginal? Eller om en mängd 
andra gamla :fiinJa telefonapparater. 
Samlingens klenod är en telefon
växel för 12 linjer. Kronpri<nsens 
husarer i Malmö hade tillgång till 
bra lokaltelefoner och komplemen
tet till denna lok~koo:11espondens 

fil1!ns alltså också på denna märk
liga vind i Skurup. 

s trykjärnen - ja, dagem; kvin
na måste ynka gångna tiders hus
mödrM· som var tvungna att stry
ka med de klumpiga· och tunga 
järn som värmdes över eld. Lod
järnen -var säkert in te mycket bätt
re men kanske såg husmor en liten 
ljusning när de spriteldade järnen 
kom. Men ändå . . . om man jämför 
med dagei'llS termostatd>iroon! 

VAD MANDE BLIVA? 

Vad skall nu bli av alla dessa 

unik·a ting, lokalerna halt" åter bli

vit för trånga och en del måst hy

sa,s in i hus på andra sidan vägen. 

Något svar på den frågan vill 

inte Manfred Almkvist ge, han vill 

inte lova mer än han kan hålla. 

En sådan här heltidshobby kostar 

både tid och pengar. Men mycket 

skall iordningställas o,ch plane,r på 

framtida utveckling och utformning 

firums. Men vad dessa går ut på vm 

inte saa.nlarfanui5ten Almkvist av

slöja - ännu. 
RID 



Sång och kåseri på Skurups 
Lanthrul~sskolas elevträff 

Ett 180-tal av tidigare elever på 
Skurups Lantbruksskola träffades 
på lördagseftermiddagen och kväl
len under gemytliga former på 
skolan. 

Programmet inleddes i aulan med 
Arsmöte med Skurups Lantbrukssko
Jas Elevförbund under ordförande
skap av Alrik Jönsson, östarp, 
varefter Sverker Håkansson, Tygel
sjö, berättade om sina erfarenheter 
av jordbrukspraktik i Kanada. Han 
berättade i kåserande och underhål
lande form och visade även fina 
färgbilder. 

Därefter var det tid för sångpeda
gogen Sigurd Wallbeck-Hallgren, 
Kåsagården, Abbekås, att inta scenen 
och underhålla genom att sjunga och 
kåsera. Han inledde med att sjunga 
Prologen ur Pajazzo och fortsatte' 
med Evert Taube, West Side Story, 
Positivvisor av Stenhammar och Tra
gisk ballad i Ystad. Emellanåt gjorde 
han småkåserier. 

Efter programmet i aulan samlades 
man till måltid, dans och samkväm. 

VALÄRENDEN 
Vid årsmötet gjordes följande val: 

De i tur avgående styrelseledamöter
na Gösta Nilsson, Anderslöv, Hjal
mar Jönsson, Bussjö, Bengt Matsson, 
Eskilstorp och Per-Egon Malmkvist, 
Skytts-Vemmerlöv, omvaldes. Även 
revisorerna Erik Esbjörnsson, Fol
kestarp och Harry Olsson, Ellestad, 
omvaldes. 

Fnt Kw·in Eliasson, Anderslöv, som gick på skolan för fem år sedan, 
omgiven av f1·. v. Malte Jönsson, Tygelsjö (40 år sedan han lämnade sko
lan som elev), Bengt H. Hansson som gick pd skolan fö1· 10 dr sedan 
samt agTonom Olof Bjentedt, Lund, och elevförbundsordfömnden Alrik 

Jönsson, iJstarp. 

Högsta hud för SLB-ko på 
auktion i Skurup: 3110 kr 

Lantbrukare Conrad Dahlberg, Skottarp, Skurup, har nyligen sålt l 
egendomen till Hugo Hansson, Rydsgård, och hade därför auktion l 
på lösöret på lördagseftermiddagen med Lennart Nilssons som för- l 
rättare och Alvin Ekblad, Dybeck, som utropare. 

Priserna för tio mjölkkor av SLB-~ Lindbe~~· Henriksdal, en for 2.750 1 ras blev utmärkta. Högsta budet hor- kr. De ovnga kostade några hundra- : 

Den lill~ shetlandsponnyn blev publikfavorit och koslade 1.400 Kr. 

f ä Al A d B ck lappar mmdre. des r n .var n ersson, . a a- En shetlandsponny betingade ett 
holm, Frenm~~e, ~om skrek. tretu- pris av 1.400 kr och 29 halvsvin kos
s~netthlind:abo. For denr:a summa tade 250 kr per st. 
f1ck han forutom kossan aven den- För övrigt kan nämnas följande 
nes kalv. priser: Traktor Massey Ferguson 

Näst högsta budet svarade Sune 6.000, påhängsvagn 1.550, gröpkvarn 
Karlsson , Äsperöd, som inropade en 300, motor 550, bethacka 1.250, rad
annan ko med lmlv vid sidan för såningsmaskin 1.550, kultivator 500, 
2.800 kr. Gotthard Persson, Klägge- schaktblad 460, ringvält 700, blandsäd 
röd, köpte en för 2.700 och Karl E. 61 kr/dt och melass 100 kr per fat. 

5 
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Vårystra mannekänger 
Börringe Bygdegård • 

l 

Mannekängerna fr. v. Agneta Andersson, Lars A. Fyhr och Eva Kerstin 

Persson tar ystra skull i glädjen över vårvädrel. 

Vårsolen tittade in genom fönster

. na i Börring e Bygdegård när Börringe 

CUF på söndagseftermidd·agen i sam
arbete med firmorna lng-Britts Dam 
& Tonår, Skurup, Nisses Magasin, 
Svedala, och Gujes Damfrisering i 
Skurup visade vårmodet. 

Till mannekänguppvisruingen och 
den därpå följande cabaren infann 
sig ungefär 250 personer, vilket var 
nästan mer än man räknat med 
eftersom bygdegårdens damklubb 

kvällen innan haft ett publiklockan
de arrangemang. Premiären för "The 
randiga rutiga GITACI aus Börringe" 
blev lyckad. Det enligt applåderna 
att döma mest uppskattade numret 
var "Tandemcykeln", i vilket Inger 
Alwen och Anita Nilsson utförde en 
dialog under tiden som de trampade 
fram på en tandemcykel med fritt 
svävande och roterande hjul. Aven 
de andra fyra cabareunderhåHarna, 
Gufmel Persson, Tomas Nilsson, 
Christer Olsson och Ingemar Lind-

1 
berg vann publikens gillande. 

MOR och BARN 

Fru LISA OLSSON, Torsjö, med sonen HÅKAN, 2 år 
. (Foto•: Sernert, Skurup) 



skurupsortens Folkdanslag 
Vet du att det är just dig vi väntar på? Vi vet ju att du är intresserad och 
tycker att det skulle vara roligt att dansa folkdans . Men varför kommer du 
då inte? Ar du för gammal? Nej, inte så länge som du inte är äldre än Jacob 
i Valleberga, Skånes ä ldste aktive fo lkdansare (75 år). Vet du inte var du 
skall vända dig? Kom till Skurups Folkets Park, där vi tränar varje tisdag 
kl. 19.30 eller ring till något av nedanstående te lefonnummer. Kan du inte 
dansa? Det lär du dig hos oss inom 1 månad. 

Under vintern är det lämpligast att komma som ny i laget då vi tar det från 
grunden för att sedan under sommaren träna och putsa av danserna inför 
uppvisningarna. 

Du får gärna komma och titta på när vi tränar och efter en stund kan du inte 
låta bli att hoppa med. Aven de som tidigare dansat folkdans är välkomna . 

Glöm inte att ringa om du har något att fråga om, vi står till tjänst: 

Hans Nordström Tel. 040 l 48 80 57 

Ulla lvansson Tel. 0411 l 404 67 

Alla hälsas hjärtligt vä lkomna. Vi ses på tisdag. 

SKURUPSORTENS FOLKDANSLAG 

SKURVPS BOKTRYCKERI AB .i 8 l 4 0 



Maskerade spred munterhet" -
.~ 

på bygdegården Erikslund/ 
-Av TORSTEN HANSSON
Det var verkligen en maskeradbal 

i den gamla goda stilen, där inte 
många visste vem som var vem! 
Det är tredje året i följd som l 
Erikslunds damklubb anordnar suc· • 
ceartade maskeradbaler i bygdegår- · 
den Erikslund. Upptakten till balen 
på lördagskvällen i den trivsamma 
bygdegården Erikstund bestod i en 
liten supe varefter Strids orkester 
från Köpingebro spelade upp till 
dans. 
A v de många maskerade var det 

många som spred stor munterhet. 
Bland dessa utmärkte sig speciellt 
Edvin Andersson, Hylteberga, som 
glad, men en aning fundersam sjö
man. Han utnämndes tillsammans 
med Jan Ove Olsson, Hunnestad, som 
musketör, Erik Holm, Malmö, som 
fransk prins och Johan Johansson 
som "mannen i röd frack" till de bäst 
maskerade. 

Maskeradbalen bar prägeln av fa
miljefest och det fanns också många 
barn maskerade. Juryn som skulle 
välja ut de bäst maskerade bland 
barnen fastnade för Anders Brams
vik, Erikslund, som pigg Kalle Anka, 
!rene Jönsson, Erikslund, som cow
boyflicka, Ulla Hansson, Hunnestad, 
som Pippi Långstrump och Monica 
Christensson, Rögla, som Blåklocka. 

Stämningen var verkligen hög. Inte 
minst beroende på att de flesta bi
drog till spänningen genom att ända 
tills maskeringsdags icke avslöja "Sjömannen" Edvin Andersson, Hylleberga, är nära alt bli nertrampad 
vem som dolde sig bakom maskerna. 
Serpentiner, kulörta lyktor och ___ n_ä_r _h_a_n_ t_a_r_s_i_g_ e_n_fu_n_d_e_ra_r_e_i _v_i_l s_a_m-~p=o_s_e_.:__p_å_sa_l_o_.n_g_s_m_a_t_ta_n_. __ 
spexig karnevalsutsmyckning av lo-
kalerna bidrog givetvis också att 
maskeradbalen blev en fullträff för 
den initiativrika och livaktiga dam
klubben. Tre· nya i styrelsen 

Skurups l(öpmannakluhh 

• 
l 

Ordföranden O ve Wickman omgiven av de tre avgående styrelseleda
möterna, t. v. Albin Helgesson och t. h. Gösta Lidberg och Göte 

Nygren. 

skurupsortens Köpmannaklubb 
fick på onsdagskvällen en till tre 

femtedelar ny styrelse. styrelseleda
möterna Gösta Lidberg, Albin Hel
gesson och Göte Nygren hade näm
ligen avböjt omval. Dessa tre blev 
vederbörligen avtackade av ordfÖ· 
randen Ove Wickman. 
Till nya ledamöter valdes Knut 

[Nilsson, som tillika fick uppdraget 

1 som kassör, Hans Lindskog, vilken 
valdes till vice ordförande, samt Su· 
ne Thulin. 

Ordföranden Ove Wickman och 
sekreteraren Ivar Nilsson omvaldes 
på sina poster. Till revisorer valdes 
Otto E. Andersson och J. A. Persson. 

Årsmötet hölls på Nya Pensionatet 
i Skurup under ordförandeskap av 
Ove Wickman. 



Gagarin störtade 
med veteranplan 

Det ryska folket sörjer Jurij Gagarin, snickarsonen som för sju Ar sedan blev den 
första mfumiskan i rymden. Han var stjärnhavets Kolumbus, sade Moskvaradion efter 
sitt meddelande om den 34-ärige flygöverstens död. 

Hela det högtidliga ceremonielet hos en rysk statsbegravning kommer att utvecklas 
när mannen, som den 12 april 1961 skrev rymdhistoria under ett varvs färd runt jorden 
på 108 minuter l rymdfarkosten Vostok-1, förs till den sista vilan i Kremls mur vid 
Lcninmausoleet. 

Vid Gagarins sida begravs hans följeslagare på den sista flygningen, en för utlandet 
helt okänd flygöverste, Vladimir Serjogin, som tros ha varit en ledande kraft bakom 
det ryska rymdprogrammet. 

Ett kort, officiellt tillkännagivande på torsdagsförmiddagen förkunnade att de två, 
båda hedrade med sitt lands förnämsta titel, Sovjetunionens hjälte, omkommit under 
en övningstur. · 

Ingenting nämndes om flygplanstypen, inga detaljer gavs om olyckan. Inte heller 
förklarade~ dröjsmålet med nyhetens offentliggörande. Men snart spreds rapporter t 
Moskva om att Gagarin och Serjogin hade störtat med en gammal Mig-15, ett tvåsitsigt 
jetjaktplan som var modernt under Koreakriget, och att haveriet ägde mm på onsdags• 
eftenniddagen 40-70 km nordöst om Moskva. · 
' Planet har dubbelkommando men uppgifterna gick ut på att Gagarin satt vid 
kontrollen när det blev motorstopp kort efter starten. I stället för att rädda sig med 
fallskänn försökte han få nytt Uv i motorn. Hans önskan att klara planet kostade ho· 
nom och kamraten livet. 

övningsflygningen skall ha utgått från ett militärflygfält l Moskvas norra utkanter 
nära ett läger där många av kosmonauterna bor. 

En begravningskommission har tillsatts med Andrej Kirilenko, framstäende med· 
lem av partiets styrande politbyrå, som ordförande. Datum för begravningen har ännu 
inte meddelats. 



Gråtande ryssar följde • processionen 
I en minut stod Sovjet stilla. Dödstystnad rådde över hela det väldiga landet. I det ögon· 

blieket tänkte alla på en ensam kvinna, Valentina Gagarina, den omkomne rymdhjältens 

änka. 
Moskvas gator var packade då den 

omkomne kosmonauten Jurij Gagarins 
aska i går fördes de fyra . kilometrarna 
från Röda armens högkvarter ' till Röda 
torget. 

Det var knappt sju år sedan - i 
april 1961 - som Jurij Gagarin första 
gången hyllades på Röd~ torget efter 
sin pionjärfärd i rymden. 

Den gången hälsades Gagarin väl
kommen av dåvarande regeringschefen 
Nikita Clhrustjev vid den största hyll
ningsceremoni som någonsin ar~;angerats 
i Sovjet. 

I går sade partisekreteraren Andrej 
Kirilenko vid den 35 minuter långa 
minnesceremonin: 

- Någon gång kommer människan att 
nå andra planeter. Men vilka nya rymd-

bedrifter som än utförs, vilka mål som 
än uppnås, så kommer Jurij Gagarin 
ändå att förbli ett lysande exempel för 
framtida generationer av kosmonauter. 
Hans heroiska insats i1ppnade vägen till 
kosmos. 

Gagarin jordfästes tillsammans med 
överste Vladimir Serjogin som också om
kom då de två i onsdags var ute på en 
enkel rutinflygning närheten av 
Moskva. 

Urnorna fördes genom Moskva i en 
slingrande militärprocession genom tys
ta folkmassor. överallt såg man män
niskor som grät öppet då Gagarins stoft 
passerade förbi. 

Tåget leddes av flygofficerare som 
bar alla Gagarin.S medaljer och utmär
kelser på sammetskuddar. 

Det var ett begränsat antal som fick 

tillträde till själva Röda torget - bara 
regeringsledamöter, kosmonauter, diplo
mater, en del vetenskapsmän och jour
nalister. Men miljontals ryssar följde 
begravningen i radions och televisionens 
direktsändningar. 

Vid änkan Valentina Gagarins sida 
fanns hela tiden Valentina Teresjkova, 
världens första och hittills enda kvinn
liga rymdfarare. 

Efter minnesceremonin bars urnorna 
förbi Stalins grav och vidare mot sina 
nischer i den röda Kremlmuren, där 
Sovjets alla andra förgrundsmän och 
hjältar vilar. 

Gagarin sa en gång att han inte ville 
bli något levande historiskt monument 
på grund av sin rymdflygning. 

Det var en vädjan som var förgäves. 

gm 

Andrej Kirilenko och president Nikolaj Podgomij. 



l ng-Britt och Sfig Lindsle df hå ll ~r p~ att packa upp de 1 000-tals 

plaggen 1 den nya affären. 

Flick-dam-~onårsaffär 
nyöppnas i Skurup 

De lokaler där Ing-Britt och Stig J färger återges i exakt samma nyan

Lmdstedt startade f1rman Ing-Eritts ser som 1 dagsljus, vilket är en ut

Dam-Tonår i september i fjor blev ~mordentligt viktig detalj menar Stig 

1

1 på endast ett halvår snabbt för små mdstedt. 

1.·. förhållande till omsättningen. Idag Det charmanta paret visar omkring 
och _beskriver många av de ny in

oppnar paret Lindstedt en ny avse- rednmgsmoderniteterna, provrum-

värt större affär på Kyrkogatan 9 men och sist men inte minst "intima 

och ändrar samtidigt firmanamnet till avdelningen" där Stig Lindstedt åter 

Ing-Eritts F!ick-Dam-Tonår. använt sig av sina konstnärliga egen-
skaper. 

Den tidigare lokalen omfattade 50 ··-'---------------

kvm för både butik, lager och kon-

tor. Motsvarande utrymme i de nya 

lokalerna är minst fem gånger stör-

re. 

Detta innebär, omtalar Ina-Britt 
Lindstedt, att vi kommer att ;tvidga 
sortimentet avsevärt. Just nu har vi 
fått in massor med kläder. Alla våra 
nya stora lagerlokaler är fyllda till 
brädden och så även de tidigare lo
kalerna. 

Stig Lindstedt omtalar med una
domlig stolthet att han själv svar~t 
för färgideerna och färgkombinatio 
nen i de nya lokalerna. Väggarnas 
farger går i rosa -lila och taket är 
svart och försvinner uppåt i ett intet 
som en svart natthimmel. Belysning

l en med vitt el-ljus gör att klädernas 

Tennisbanorna 

har bytt ägare 
Den segdragna affären med tennis

banorna i Beddinge tycks nu äntli
gen ha bragts till ett lyckligt slut. 
Stadsfullmäktige i Trelleborg har 1 

nämligen godkänt ett avtal, enligt l 
vilket staden skall köpa hela anlägg- l 
ningen, omfattande nära 3.000 kvm 
mark, tre spelplaner, klubbhus och 
omklädnadsrum m m för en köpe
Ilkilling av 110.000 kr. Anläggningen 
skall i fortsättningen omhänderhas l 
av stadens fritidsnämnd. 

Säljaren och grundaren av Beddin
ge tennisbanor köpman Sture Kul
lenberg Skurup är naturligtvis glad 
för att det hela nu efter mycket be
S'Vär ordnat upp sig så att anläggnin
gen kommer att fortleva. Själv an
såg' han sig inte längre ha någon 
möjlighet att fortsätta driften och om 
inte överenskommelse kunnat uppnås 
hade området troligen fått säljas för 
sommarstugebebyggelse. Även för de 
många tennisentusiaster - inte minst 
från Skurups tennisklubb - som liv
ligt frekventerar 'banorna torde det 
här beslutet vara välkommet. 

IN RAM 
Tavlor, diplom etc. 

LINDELöVs PAPPERSHANDEL 
Kyrkogatan, Skurup - Tel. 404 64 

MOR och BARN 

Fru SONJA PERSSON, Slimminge, med dottern INGRID, 1112 år 
(Foto: Sernerl, Skurup) 

Många tävlingar planeras 
för båtklubben -, Abbekås 

tävling, l sept triangelbanetävling 
samt 15 sept fisketävling. 

Klubben beslöt också att slopa mi
nimiåldern för juniorer så att även 
ungdomar under 12 år kan vara med 
och tävla - dock endast med föräld
rarnas tillåtelse. Den 10 juli inleds 
en seglingskurs för juniorer och den 
skall ledas av Anders Vifot med Per 
Edwards och Lars Lindberg som 
medhjälpare. Klubben har f n 55 
medlemmar. 

Abbekås båtklubb har planerat ett 
omfattande program för den kom
mande sommarsäcongen och hoppas 
med detta kunna bredda och öka ut 
sin verksamhet ytterligare. Detta 
framgick av klubbens vårsammanträ
de som hölls på Gästis i Skivarp med 
Nils Gunnar Persson Skurup som 
ordf. Bl a beslöts att köpa en båt 
som skall lånas ut till medlemmar
na och vidare kommer man att varje 
lördag under sommaren ha en trian.
gelbana ute, där intre~;serade med-
lemmar kan ställa upp till egna täv· En del val förrättades också vid 

lingar. årsmötet. Till valberedning utsägs 

De nu beslutade aktiviteterna in- Lennart Bergh, Birgitta Hegardt, Ann 

leds med en fisketävling den 28 ap- Mari Persson med Gunnel Jönsson 

ril och sedan följer tävlingarna slag och Else-Maj Bergh som suppl. I 

i slag enligt följande program: 23 maj , tävlingskommitten invaldes Gunnar 

triangelbanetävling för såväl seniorer Bergkvist, Elsa-Mej Bergh, Margare

som juniorer, 2 juni navigationstäv- ta Edwards, Gunnel Jönsson, Per 

lingar, 16 juni distanstävling Hörte, Allan Ljungberg, Ann-Mari Persson 

7 juli distanstävling Svarte, 21 juli och Berit Persson. Klubbmästare blev 

triangelbanetävling med livräddning, Gunnar Bergkvist med Lennart 

28 juli vattenskidåkning, 11 aug kcm- Bergh och Bengt Carlsson som med

ginerad triangelbana och navigations- hjälpare. 



Många hyllningar 

Därmed var dock inte charterfes
ten till ända. Hela sällskapet vandra
de sedan nämligen upp till Riddar
salen där man firad~ den stora da
gen under gemytliga former. Här 
hälsades de närvarande välkomna av 
presidenten i Sknrups Inner Wheel 
Club J ane Alwen och sedan talade 
distriktspresidenten Mayethel Nilsson 

1 

på nytt och överlämnade en vas. 

F r l'in charterhögtiden i stens-alen. I främsta raden ses jr v bl a Gullan Holm, Inga Lindgren, BrittLouise .Holmgren, Svea Ewing, Anna-Greta Ohrisander, Mayethel Nilsson, Jane Alwem och Gerda · Holmstedt. 

Skurups Inner Wheel Club startad 
vid anslående högtid på Svaneholm 

Det rådde verklig högtidsstämning l Presidenten i Skurups Rotaryklubb l lämnade en gong-gong och past pret den gamla vackra stensalen på Sva- Ebbe Alwen hörde naturligtvis också sident Sigurd Nilsson avslutade seneholms slott på lördagskvällen, då till talarna och han överräckte en dan talarnas rad. Skurups Inner Wheel Club chartra- pr~sidentkedja. !'lat Boardrepresen- Men den nyehartrade klubben fick des vid en ll118lående ceremoni. De tanten Elsebeth pager Malmö berätta- ta emot ännu flera gåvor denna sto-24 medlemmarna i Skurupsklubben de om rörelsens uppkomst och erin- ra kväll. Ystads Rotaryklubb hade fick därvid ta emot charterbrevet rade också om dess verksamhet un- sänt en gästbok och standar överlämsom bevis för att de numera är an- der mottot "Viinskap och hjälpsam- nades från följande Inner Wheel sLutna till den världsomfa~_tande Inner het". Vice presidenten i Bromöll~ In- Clubs: Hälsing?org Malmö (2 -~~),l Wheel-organisationen dar Skurup ner Wheel Club Mar1a l.nfvm over- Landskrona, Horby, Lund och Hoor .. blev den 1.257:e klubben och den 90:e l l Sverige. Med vid högtidligheten var 
även medlemmarna i Skurups Rota- l ryklubb samt ett stort antal gäster j med distriktspresidenten Mayethel 
Nilsson och distriktssekreteraren Ka
rin Kjellberg i spetsen. 

Charterhögtiden i stensalen inled
des med solosång av musikdir. Karin 
Wannerfeldt som sjöng "Jag lyfter 
mina ögon · upp tm bergen" av C L 
Nilund. Psalmen "Härlig är jorden" 
sjöngs därefter och den gav högtids
talaren kyrkoherde Birger Holmberg 
Sk!varp - själv rotarian - en lämp
lig anknytning för sitt tal. Lördagen 
var ju årets hittills varmaste och 
vackraste dag och från denna inled
ning gjorde kyrkoherde Holmberg en 
vidare utblick över världen. "Vän
skap och h jälpsamhet" är mottot för 
Inner Wheelrörelsen och talaren ma
nade medlemmarna att hjälpa till ef
ter bästa förmåga. Det beror på oss 
själva hur vår värld skall bli. 

Sedan kom det stora ögonblicket då 
Skurups Inner Wheel Club fick ta 
emot sitt charterbrev. Det överläm
nades av distriktspresidenten Maye
thel Nilsson, som också överräckte 
nålarna till de 24 medlemmarna och 
önskade lycka till med den fortsatta 
verksamheten. 

Högtiden i stensalen avslutades 
tned ps 21 och ytterligare ' ett nummer 
av musikdir. Wannerfeldt: Arian 
"Han föda skall sin jord" ur Händels l 
oratorium Messias. . 

Presidenten i Skurups Inner Wheel OZub Jane Alwen får här motta 
charterbrevet av distriktspresidenten Mayethel Nilsson. 



Festdeltagarna vid charterfesten i Skurup sam!ade til! kvä!!ens höjdpunkt i Siensalen 

Charter för Skttrups Inner Wheel 
Skurups Inner Wheel höll un- rupsklubben är Jane Alwen Dy- Elsebeth Bager. distriktets presi

der veckohelgen charterfest på Sva- bäck. 'Bland gästerna märktes In- den t Majellen Nilswn och distrik
neholms slott. Högtidligheten biift:Ja- _t_e..J,rn_._a_ti_on_al __ B_o_ar_d_s _r_e;.cp_re_s_e_n_t_a_ti_v_a __ t_e'_,s_s_ekreterare Karin Kj eUberg. 
de i stensalen där det festklädda J 

sällskapet samlats. Musikdirektör 
Karin Wa.nnerfeldt sjöng ett solo 
varefter kyrkoherde Birge.r Holm-, 
berg, Skivarp 1 <Rotary) högtidsUI
lade. Unisont sjöngs ''Härlig är 
jorden". Malmödistriktets president 
Majellen Nilsson talade därefter 
samt överlämnade charterbrev 1257 
och delade ut nålarna. Högtiden i 
stenssalen avslutades med rolosång 
av Karin Wa.nnerfeldt som sjöng 
"Han föda skall sin jord" av Hän
del. 

Skurups Inner Wheel mottog så 
standar från Hälsingborg, LVIalmö, 
Lund, Landskrona, Höör och Hör
by, från Rotary överlämnades 
klubbpresidentens kedja, från 
Ystad en gästbok, en gong-gong 
från Bromölla och från distriktet 
en vas. 

Klubben är ansluten till Intern. 
Inner Wheel och har 24 medlem
mar. I sin helhet är sammanslut
ningen den tredje största i värl
den av kvinnoorganisationer med 
40 000 medlemmar. 'President i Sku-

l 

Den sista mejeristämman 
har nu hållits i Rydsgård 

Arsstämman på fredagen var Ryds- , nusson ö rsjö samt Bengt 
gårdwrtens mejeriförenings sista. 48 Slimmingegården. 
verksamhetsår hann föreningen av- Vidare beslöts på förslag av sty
verka som självständig enhet innan relsen att av vinstmedlen, 50.360 kr, 
den gick in i storföreningen Skåne- skulle 4.000 kr överföras till reserv
mejerier. fonden samt ·återstoden 46.360 kr till 

Vid årsstämman beslöts att styre!- dispositionsfonden. 
sen skulle sitta kvar till dess att fö- Avtackning av personal och förtro
reningens affärer slutförts. styrelsen endemän förekom inte vid denna 
består av Alfred Kristensson Varm- stämma. Det skedde nämligen strax 
lösa (ordf), Sven Mårtensson Trun- före nyår på en stämma där man de
nerup (ordf.), Hilding J önsson ör- finitivt fattade beslut om fusionen. 
sjöhill, 'Per Kristensson Karl~borg,, Ovan ses ordf. Alfred Kristensson 
Assar Ohlsson Grönhult, Gösta Mag- (t h) tillsammans med två av före-

ningens veteraner, l mitten meJeri
föreståndare Frithiof Nilsson, med 
drygt 30 anställningsår bakom sig, , 
samt styrelseledamoten Hilding Jöns-

1

1 

son. 
l 



Högtidlig charterfest med 

Skurup Inner Wheel Club, 

Fr. v. Ann-Marie Knutsson, Inga Lindgren, Jane Alwen, Elisabeth Bager 
och Mayethel Nilsson. 

Den relativt nystartade Sknrup Inner Wheel Club höll på lördags
kvällen sin charterfest på Svaneho lms slott där distriktspresident 
Mayethel Nilsson, Höör, högtidligen överlämnade charterbrev och nå
lar till klubbens 24 medlemmar. 

Programmet inleddes med att mu- wen, nat. boardrepr. Elsebeth Bager, 
sikdirektör Karin Wannerfeldt, Mal- Malmö, past.-distriktssekr. Gudrun 

Bjurman, Malmö, och vicepresident 
mö sjöng "Jag lyfter mina ögon upp Maria Ulfvin, Bromölla !W-club, 
till bergen" av C. L. Nylund, varef- samt past-president i Höör, Sigurd 
ter kyrkoherde Birger Holmberg, Nilsson. 
Skivarp, höll högtidstalet. Efter uni- Inner Wheel Club erhöll också 
son psalmsång överlämnades char- många presenter. Av dessa kan närn
terbrev och nålar. Musikdirektör nas frän Skurups Rotaryclub en 
Wannerfeldt sjöng därefter arian clubpresidentkedja, · från Mayethel 
"Han föda skall sin jord" ur ora- Nilsson en vacker vas för den syrn-
toriet Messias av G. F. Hände!. boliska Inner Wheel-rosen, gästbok l 

Vid ceremonin i sten-salen var <~et från Ystads Rotaryclub, gonggong 
en lång rad talare som höll tal till från Bromölla IW. samt många tele-
den nya IW-clubben. gram. 

l I nämnd ordning talade president Standar överlämnades från IW-

I
Jane Alwen, distriktspresident May- klubbarna i Hälsingborg, Maimö
ethel Nilsson Höör Skurups Rota- Kirseberga, Landskrona, H01·by, 
ryklubbs pre~ident, kapten Ebbe Al- Lund och Höör. 

--- -·----· . ·-------

!#- el !/v; 

Många utmärkelser när 
Pantern fyllde 35 o ar 

l Möller, Peter Christensson, Roland 
Augstsson, Jan Jönsson, Peter Karls-

l 
son, Kent Malmberg, Ronnie Hans

med middag på Skivarps gäst- son och Lars Larsson. 

Brottarklubben Panterns 35-års
jubileum firades på lördagskvällen 

givaregård och med ett 80-tal när- l Det förnämliga vandringspriset 
varande. Lokalen var dekorerad "Tarzans kanna" erövrades slutgil-

tigt av store tungviktaren Bengt 
med färgglada affischer från klub- Persson, som också fick källarmästare 
bens deltagande i internationella Streijfferts hederspris för bästa in
tävlingar utomlands. En mängd tal sats under årets DM och SM. Pan
hölls under kvällen och klubben, terns minnestallrik överlämnades till 
dess styrelse och brottare hyllades Per Bladh, Åke Borg, Bengt Persson 
för goda prestationer under de och Rudolf Betschart. Vidare erhöll 

• Rudolf Betschart Svenska brott-
gångna aren. ningsförbundets diplom och Skånes 
En lång rad hederspris utdelades, idrottsförbunds diplom. Det senare 

bl. a. till; Krister Gustavsson, Ste!- l fic_k också Torsten Larsson, Bengt 
lan Thoren, Bengt Malmberg, Stig Horte Penmn och Gösta Malmberg. 
Arne Larsson, Bengt Persson, Tore \ Till R,1gnar Andersson, klubbens 
Karlsson, Sune Malmgren, Bengt ordförande i 28 år, överlämnades 
Persson, Ake Borg, Göran Jönsson, 1 Svenska brottningsforbundets silver
Lars Söderlund, Gunnar Håkansson, lmedalj och till Karl Holmström, 
Stig Ott, Karl Karlsson, Bengt Åkes- styrelseledamot i 23 år, Svenska 

l 
son, M~ts Anderberg, Steve Anders- brottningsförbundets silvermedalj och 
son, Knster Klapp, Bo Karlsson, Kaj Skånes idrottsförbunds silverplakett. 

Abbekås båtklubb ordnar 
många tävlingar • 

l sommar 
ABBEKAS båtklubb höll på freda gskvälle vårsammanträde på Sklv
arps gästgivaregård \mder ordförandeskap av Nils Gunnar Persson, 
Skurup. Då följande program för sommaren fastställdes. 

28/ 4: fisketävling, 23/5: triangelba- beslöt att inköpa en båt som sedan 
netävling för seniorer och juniorer, medlemmama kan få låna. Medlems-
2/6: navigationstävlingar, 16/ 6: di- antalet i den livaktiga och friska 
stanstävling i Hörte, 7/7: distanstäv·· klubben uppgår för närvarande till 
ling i Svarte, 21/7: triangelbanetäv- 55. Intresset bland allmänheten är 
ling med livräddning (Hans Berg- emellertid i stigande och medlems
kvist valdes att ordna detaljerna för antalet väntas stiga kraftigt under 
livräddningen), 28,'7: vattenskidåk- året. 
ning, 11/8: kombinerad triangelbana Till valberedning för kommande 

l och navigationstävling, 1/9: triangel- årsmöte valdes Lennart Berg, Birgit-
banetävling, 15/ 9: fisketävling. ta Hegardt, Ann Mari Persson, samt 

Klubben kommer troligen att an- till tävlingskommitte Gunnar Berg
ordna en triangelbana så att intres- kvist, Else 1\faj Berg, Margareta Ed
serade medlemmar varje lördag kl 15 
under sommarsäsongen kan ställa upp vards, Gunnel Jönsson, Per Allan 
till egna segeltävlingar. Vidare bo;:- Ljungberg, Ann Marie Persson och 
slöts att slopa minimiåldern för !".1- Berit Persson. 
niorer. Segelingskurs för juniorer l Till klubbmästare att ordna klub
kom~er att hållas 1~17-28/7 uder bens fester samt eventuella lotterier 
lednmg av Anders V1fot med Per valdes Gunnar Bergkvist Lennart 
Edvards som medhjälpare. Klubben Berg och Bengt Carlsson. ' 



PANIK I STOLPSI{OBRANSCHE·N 
Televerket är inte bara på alerten när det 
gäller att automatisera telefontrafiken till 
övriga Europa. I nästa vecka påbörjar man 
också en omfattande rationalisering inom 
landet - samtliga telefonstolpar skall sän
kas till halvannan meters höjd. 

O Beslutet har fattats efter en lång tids 
överläggningar med representanter för tele
arbetarna och för Riksföreningen Foglarnes 
Venner samt inte minst efter resultatlösa 
förhandlingar med utländska stolpskofabri
kanter. 

O Genom att sänka stolparna till nämnda, 
ungefärliga höjd tillmötesgår man flera se
dan länge framförda önskemål. I första hand 
kan telearbetarna sköta reparationerna snab
bare- och inte minst säkrare- från sina 
bilar. Dessutom slipper verket att dagligen 
betala ut riskpengar till sina anställda samt 
kan helt upphöra att importera utländska 
stolpskor, som under senare år visat sig va
ra av ett för svenskt trä olämpligt material. 

O Till sist går man också Riksföreningen 
Foglarnes Venner, startad i april 1868, till 
mötes. Genom den nya stolphöjden kan före
ningen nu lagom till sitt hundraårsjubileum 
förverkliga drömmen att få se jäktade bi
lister avstressas vid vägkanterna genom ut
fodring av våra vanligaste telefontrådsfåg
lar. 

O · Sveriges första telefonstolpe med de nya 
måtten sattes på fredagen upp i Trunnerup, 
öster om Rydsgård. På bilden ses 5-åriga 
Ann-Julia Kajsson i förhållande till den nya 
stolpen. 



MAndagen den l april 1968 

Rydsgårds Mejeriförening 
har hållit sista stäinlllan 

' Rydsgårdsorlens mejeriförenings sista styrelse, Sillande fr. v. Sven Å. Mårtensson, Alfred Kristensson, Hilding 
Jönsson och mejerist Frifiol Nilsson, Slående fr. v. Assar Olsson, Per Kristensson, Gösta Magnusson och 

Bengt Olsso n. 

Rydsgårdsotlens mejeriförening 
höll på fredagskvällen sin sista 
föreningsstämma. Följaktligen fö
rekom det inga val utan det gällde 
l huvudsak att godkänna fjorårets 
räkenskaper. Som bekant uppgick 
föreningen i fusion med AB skå
nemejerier den 1 januari i lir. Den 
indirekta orsaken var oktoberstor
men som delvis raserade mejeri
byggnaden. P. g. a. stormskadorna 

, miste mjölkleveranserna omdirige-

l ras och det blev Skurupsmejeriet l dukter jämte till medlemmarna för-
som fick ta hand om mjölken. medlade varor har uppgått till 16 
Mängden invägd mjölk vid Ryds- ' 

gårds mejeri minskade under fjor- milj. kr. Mjölkpriset vid medelfett-
året med 320.000 kg eller i procent halten, inklusive efterlikvid om 0,7 
räknat 9,95 procent. Av den under öre, har varit 50,82 öre. Dessutom 
1967 invägda mjölken, 2,9 miljoner har till leverantörerna förrnedlats le
kg, har 1,6 milj. kg använts till supp- varanstillägg med 17.000 kr. Sl;juts
lernentärrnjölk, 21.000 kg till konsum- l kostnaderna har uppgått till 89.000 
tionsmjölk, samt 1,2 milj. kg till kr, vilket utgör 3,08 öre pet: kg in
gräddfrarnstallning. Medelfetthalten vägd mjölk. Till leverantörerna har 

l har varit 3,88 procent. Det totala återlämnats 44,49 procent skummjölk 
försäljningsvärdet av förenings ro- till ett pris av 8,06 öre per kg. 



Charterfest i 

Under charterfesten för Skurups Inner Whee!. Club ses 'fr v ,N at Boards 

representant Elsebeth Bager, Malmö, Skt1r·ups Inner Wheel.~ president. 

Jane Alwen och distrikspresident Mayethel Nilsson, Höör. • 

.. -.·:-. 'i.i]{JMtJtlt 
DEN VILDASTE, VILDA VILDA 
VÄSTERN 
Regi: Willi~m Graham, USA 
Tre Lejon, Trelleborg 

Västernparodier är på modet och 
regissören Blake Edwards, som fi
rat så många komiska triumfer i 
filmens värld, har här etablerat sig 
som producent för en parodi som 
mestadels segar sig fram i ett tem
po lämpat för kameler och lika
sinnade. 

Man vågar knappast tänka sig 
vad Edwards kunde ha gjort av 
det material som ligger till grund 
för filmen. N u har han alltså övel·
latit regiuppgiften till kollegan 
William Graham och resultatet 
blev minst sagt sövande. 

Tillhör man dem som inte nöd
vändigtvi; k1·äver ''action" i varje 
scen kan man alltid glädjas åt åt
skilliga bitska repJioker och ett gott 
spel på de flesta händer; James 
Coburn gör sin spelhaj, som så 
orättfärdigt blir utpelkad som rå
nare och därför beslutar sig för 
att då or.kså ta· del av bytet, med 
all den charm och fräckhet man 
kan vänta sig. På honom och hans 
spelkompisar blir man i alla hän
delser inte besviken. 

Richard Noren l Charterfest för Skurups Inner l nisaiionens uppkomst och verksam-

l Wheel Club var det på lördagskväl- het. Grannklubbama uppvaktade CHARMOREN 
len på Svaneholms slott. Klubbens med standar. 

j president Jane !'lven mottog charter- Klubben i Skurup har ett 20-tal .Jean Becker, Frankrilce 
J brevet av dJstnktspresJdenten Mary- medlemmar och den bildades den Teatern, Trellebot·g 
ethel Nilsson, Höör. Dessutom dela- 20 februari 1967. Den blev då den "Charmören" är en av dessa nu 
des nålar ut till klubbens medlem- 90:'e klubben i Sveri<>e. så vanliga e kapistiska skildringar 
mar. Efter charterhögtiden i Sten- <> av den charmige oemotståndlige 
salen samlades man i Riddarsalen brottslingen. dessa som kommit 
för att inta supe. OBERHAl.:SEN: Västtyska kort- fram jämsides med agentvågen och 

Charte1·högtiden innehöll också tal filmsveckan öppnade på söndagen i dess osannolika hjältar. "Charmö- · 
av kyrkoherde Birger Holmberg och llberhausen där 120 filmer fran 33 ren" beskrivar inget noga planerat 
musik av musikdirektör Karin Wan- och precis genomfö1i perfekt brott. 
nerfeldt. Till festen hade inbjudits limder kall visas fram till 5 april. Det är i stället berättelsen om en,. 
e~t 70-tal personer från både Skurup Av de 1.500 gästerna är en fjärde- gentlemannaskojare. Man avverkar 
och andra platser i grannskapet. del utlänningar. lönande fruntimmer på löpande 

l slottskrogen stod för supen, och ----=---:---------....:..-------·---------1 
man bjöd på vårsoppa, inbakad oxfih! l, 
samt glass med jordgubbar. Under l 
det att gästema intog måltiden fram-
förde Skurups rotaryclub 1·epresen- · 
terad av presidenten Ebbe Alven 
sin hyllning genom att träda presi
dentkedjan om halsen på kvinna
klubbens president Jane Alven. Di
striktspresiden ten Mayethel Nilsson 
framförde distriktets hyllning till 
klubben och Elsebeth Bager. Malmö, 
redogjorde i ett trevligt ta l för orga-

Kriminalpolisen i Trelleborg utre
der ett inbrott i en frysbox i en frys
anläggning vid Nygatan. Bytet vid 
inbrottet blev höns, grishals och ox
stekar för ett värde på cirka en h un
dralapp. 

l Falskt la rm fick ambulansen i 
Trelleborg på måndagseftermidda
gen. Det var en person som ringde 

l och meddelade att en ställning rasat 
vid ett bygge i Tommarp. När am-
bulansen kom till platsen visade det 
sig att ställningen stod kvar och 
någon olycka ej inträffat. Polisen 
hade tidigare på dagen fått ett lik
nande falskt larm om en trafik
olycka i Torrunarp. 

stadsparken skall nu få en riktig 
högtalareanläggning i den nya mu

V asahuggare inspekterad 
sikpaviljongen. Fastighetsnämnden i Delegationer från Statens naturvårdsverk i Stockholm, Limnologiska 
Trelleborg beslöt vid >iii samman-
träde att för en kostnad av 10.000 institutionen i Lund och från fiskeristyrelsen var på mdndagen på Svane-

kronor inköpa en toppmodern an- ho!ms slott för att se på den vasshuggare som konstruerats av Emil Cron

läggning. qvist, Skurup. På plats var också representanter från Malmölws läns 

.Jordbruksdaghemmet i Jordberga la.ntbr;,ksnämnd. På bilden ses fr v Emil Cronqvist, Sk1trup, l:e byrå

)Ch Lilla Beddinge har> nu spelat ut sekreterare Bjarn E Jebser, byradirektör Lennart Wilbora, Statens na

;in roll. Daghemmen behövs inte mer turvårdsverk, och clocent Sven Björk, · Limno!ogislca institutet i Lund. 
l l ' ~-XUL-a:w-~·u· ~~·~·WL~a~s~------------------======~=-~---===============================~ 
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Naturvårdsverket har kopplats 
på kampen mot vattenväxter • 

In 
Hur skall man på ett bra och rationellt sätt kunna bekämpa vattenväxterna i våra sjöar? 

Sedan ett par år tillbaka har man med framgång provat mekanisk bekämpning av en pon

tonförsedd maskin. Representanter från Statens Naturvårdsverk, länets lantbruksnämnd, 

fiskerivårdsstyrelsen samt .' forskare från limmlogiska institutet i Lund samlades i går på 

Svaneholm för att ta del av de forskarrön som gjorts under de två sista åren och dessutom 

~a sig en titt på vassklipparen. Det är fö~sta gången Naturvårdsverket är inkopplat på detta 

projekt. 

l Docent ISv.en Bjöt'k if.t'ån limanologen 
i Lun::l har sedan i somras tagit 
lwntinueriliga vattenprov på Svane
ho1mssjön o~h rundersökt .dem, och 
man har oekså rensat ibort vatten
växter. Resultaten av detta ar'bete 
lades således· fram i går vid !in!or
matiO!llen, som k011l!Plettenades med 
bildmaterial. 

Föl\St tog man sig emellertid en 
ordentlig' titt på maskinen, som de
monstrerades av !konstruktören och 
tfllve.r'karen Emil Cronqvist i S'ku
rup. :Bland de lh.itresta representan
terna från de olika ill1Stanserna mär'k
tes, ~örutom docent Björk, byrådi
rektör Lennart V]hDborg, lantbru'ks
ingenjör Kihl/!Jom, manskinkonsulent 
Sigfrid An::! ersson från uänets lan t
bnrksnänmd, .f.iskerJvårdsintendent 
C G Hammar!un::l, fisk,eriintendent, 
dr Harald A!hlan.::ler, Göteborg, och 

" fiskerikonsulent Sune !Sander, Gö
·• teborg. 

Inom iMaJJmöhus Jän lhia.r lbeklämp
nJ.ngen av "tatterwäxter på meka-

- nisk "täg a:J.ltmer uppmärksammats. 
Sjöägare ocll mån:ga fiskerivår~öre
ningar !har !beställt ·'llllggrung, se
dan man ~agit del åv de ;positiva re

Emil Cr()nqvist, Skurup, demonstreror sin vasshuggare för fr v l:e 

byråsekr Bjarne Jebser byrå::!.,ir Lennart Wilborg, Stabens 1w.t>urvård8-

verk samt doc Sven Björk från limnologiska institutet i Lund 

sultat som ruppnåtts vid lförsö'k och mycket lågt vatten och upp i strarud- griplasuare. Nästa år 'kommer Iförsök 

rent erJiarenhetsmässigt vid de hugg- kanterna. att .göras .för det1Ja ändamål med en 

ningar, som de två senaste år-en ut- .Då det av de 'försök som .gjorts motordrJv·en ,flyt~baa· uppfordrings

förts i olika sjöar, dä•ribland Horn- av lirnonlogen ,j Lund d'ramkoonrn.H tran~ortör. Utveckl'ingstendenserna 

borgasjön oeh nu sena;i; Svaneholms- att det är otvetydigt att !hugget ma- ":>eträ5fande framkomligheten pA 

sjön. M·askinen, som. är uppbyggd teria.l skal} hopsamlas och bortfran- ·gt·unt vatten och rupp i strarnd'kan

på två 'bänande pontoner av plåt, har sp:>rteras, har maskinen försetts med terna är tekniskt möjliga, men det 

e:1 hydraulisk höj. och sänk-bar skär- en frontmonterad, cirka 3,5 meter 'blir en ··kostnad:S'5råga både med hän

appanat Ifrån 1,8 meters djup under bre:i d1äfSa Iför detta ändamål. Med syn till k t 'kt' b t och det 

vattenytan tiJ1 0,8 mete<r ö vet·. önsk- en viss fula;mgåri.g !har man gj()rt för- · ·ons ru Lonwr e et 

värt vore om maskinen "konstruerades sök. att samla [hop det a:vhu.ggna s1utliga försäljningspriset. 

så att den vore lfrarnkoonl1g även på materialet med en trakt01monterad RID 



EL-installationer 

SERNERTS 
FOTO 

för all slags fotografering 

Tel. 406 52 

Torget 5 • SKURUP 

F alkyd 
fasadfärg även för 

kalkade ytor 

SKURUP • Tel. 400 95 

Vid annonsering 
- ring SkD:s skurupskonfor 

!el. 404 45 eller 

Nils Bramhagen 040/ 738 00 

Nar cltot ..,sllaf RVICE av 

Radio • TV • Bandspelare 
kontakta 

Lööws Radio & TV 
Tel. 0411141480 

Kyrkogatan 30 • SKURUP 

För liv · och 
slaktdjuasförsäljning 

F:a ERIK HElGESSON 
SKURUP, !el. 401 97 
TRELLEBORG, !el. 220 94 

KÖTT· & CHARKUTERIAFFÄR 
Kyrkog. 3 - SKURUP • Tel. 401 97 

Planteringstid 
Vi erbjuder stor sortering av 
blomslerplantor (OBS l från egna 
odlingar) såväl som '71adiolus
lökar och Dahlierötter m. fl. 
Jord, gödning, gräsfrö, fröer m.m. 

FLORA 
BLOMMOR 
Gull! o . Knut Olsson 

Välkommen ~n 

för tips och rdd 

SKURUP Tel. 41800. 41801 
SVEDALA Tel. 40 00 26 • 40 22 26 

Algots Bröd 
-gott må 

NI tiO 
Tillverkar alla slags 

bakverk 
SKURUP Tei.0411/41325, 40671 

~~RD· lijTt8B 
F ~ASAR ~ 

Titta in till oss i Börringa eller 
ring - vi kan erbjuda många 
alternativ. 

KJELL SVENSSON 
SKURUP • Tel. 040/48 30 62 

~kurups Jordbrukskassa 

BL 

Tel. 0411/411 70 
Exp.-tider: Måndag-fredag 9.00-15.00 
Torsdagar kvällsöppet .... 17.00-18.00 
Lördagar stängt 

Bröderna 
~ · 4 5 BIL 

Norrgatan 5 • S K U R U P • Tel. 0411 / 409 74 
Bensinstationen öppen: Verksladen öppen: 
Vardagar 7-20.00 Vardagar 7-17.00 
Söndagar 8-20.00 Lördagar 8-12.00 

ANLITA ÄVEN VÅR LACKERINGSVERKSTAD 

Alltid välkommen 
till den välsorterade affären i Skurup 

@enft'ttl!l!t L l V S 
Kyrkogatan 11 - SKURUP - Tel. 401 86 

Bra parkering finns 

EL-installationer - EL-reparationer 

Kyl - Frys - Tvätt och Armaturer 

Be r flit~ l~ l t• l•· trisl~t;t 
St. Torggatan 3 • SKURUP - Tel. 403 12 

Ernst Svenssons Lastbilsåkeri 
SKURUP- Tel. 0411141450 

lltiör alla slag av t•·anspo•·ter 

KVALITET IN ER 
Serviee i särklass 

••• för skå11skt .itu•dbrult- ••• 

~:·.: ,) ~ ~~~l<,tf/b~·-·~~·~·· 
• .. ~ ' ~ .. ::- ~ l • 

SKÅNSKA LANTMÅNNE:.NS MASKIN AB 
SKURUP . Tel. 0411 l 411 SO 

KURUP med de 

GRUNDSKOLAN l SKURUP 

Trevliga praktiska rockar 

för vArens promenader 

NYA LINJER 

NYA FINESSER 

NYA FÄRGER 

Ett riktigt rockmode 

Välkommen all prova 

matmö~a~,in~J 

KYlANLÄGG N IN DAR 
projekteras, monteras 

och repareras 

RYDSGÅRD EL AB 
Tel. 0411/44077, 040/ 42035 

Sänkt 

PRIS 
PÅ FÄRGKORT 

Vi har Kodacolorlab. 

KOM TILL 

FOTO-IEll 
Stora Torggatan 8 • SKURUP 

Telelon 0411 l 404 33 

Försäljning av 

RADIO- TV -BAND
och SKIVSPELARE 

Väl •rus! d serviceverkstad 

IRCDER~ 
Ky~oga~n 8 SKURUP 

Tel. 401 14, 401 81 

• • serv1ce 

LIV- och 
SLAKTDJUR 
köpes varje vecka 

Tage Ljunggren 
Brodda - Skurup 

Tel. 0411/462 12 

DET SKALL VARA 
LÅG-HJULING l ÅRI 

MONARK och CRESCENT 
i rostfritt uff. med fotväxel 

Bättre finns inte l 

OTTO E. ANDERSSON 
Cykel • Sport - Molor 

Telefon 0411 / 40462 

Tofflor 
i vårens moderna färger 

Bengtsson & Son 
södergatan 40, !el. 0411 l 406 35 

ALBIN HELGESSON 
Skurup 

KÖTT· & CHARKUTERIAFFÄR 
Tel. 0411 l 403 59 

Obs.! KVALITETSVAROR 
Modernt RöKERI 

i POPLIN .. ..... ..... fr. 91:-
BOMULLsKLÄNNINGAR fr. 39: 75 

Oms. ingår l priserna 

BEKLÄDNAD 
Skurup, !el. 0411 /400 98, 408 98 

j Heltäckande 
\ ATTO 

Välkänt fabrikat, olika prislägen. 
Parkettgolv lägges, slioning och 
plastbehandling. 

Firma GOLVT JÄNST 
Hornsgalan 19 0411/404 43 

SKURUP 

Färger- Tap ter 
och Kosmeti a 

Välkomna till 

Månssons tintorama 
FARG 

Kyrkogatan 14 Tel. 400 93 

Kreaturshandlare 
NILS & UNO PERSSON 
SKURUP Tel. 0411 / 401 01, 403 68 

Sommarbostad l el. 0410/250 78 

KÖP§:R OCH SÄLJER 
VARJE VECKA 

NÄR DET GÄLLER 

k v al i te t s ma s k i ner 
och TILLBEHÖR för jordbruket 

vänd Eder då till 

ATT HYRA 

&
··- Kassafack lediga för uthyrning på 

förmånliga villkor vid våra kontor 
i Skurup tel 400 35 eller Rydsgård 
tel 442 13. 

SI(URUPS SPARBANJ( 

AB GUST. HENRIKSSONS EFTR. 
Svaneholmsvägen 10 • SKURUP 

Tel. 406 20 - 40610 

Värme-, Olje- o. Sanitära Installationer 

NÄR DET GÄLLER - tömning av brunnar och 
septictankar, husrivning och röjning, alla slag av 
lastbilstransporter, matjord, grus och sten m. m. 

Skurups Maskinstation 
Tel. 0411/ 40731 

Spannmål- Utsäde 
Foder- Gödsel m. m. 

:· , < ENTRALFÖRENINGEN :·::- ;~ 
SKÅNSKA LANTMÄNNENs CENTRALFÖRENING U.P.A 

Avdelningskontoret SKURUP Tel. 405 39, 40677 

rikta 



Tisdagen den 2 april 1988 • 

Vattenväxthekämpningskommitten 
besåg aggregat vid Svaneholm 

Fr. v. Emil Kron kvist, Skurup, 1 :e byråsekreterare Bjarne Lebser, byrådirektör Lennart Wihlborg, Slafens 
nalu rvå rdsverk, Stockholm, stud e rar den fina rensningsmaskinen. 

liommitten för bekämpning av 
vattenväxter samlades på måndags
eftermiddagen på Svaneholms slott 
där man livligt diskuterade olika 
metoder för nya bekämpningsmeto
der och även studerade den av 
Emil Kronkvist i Skurup konstru
erade maskinen som användes i 
detta syfte. 

Kommitten hade inbjudit represen
tanter för statens naturvårdsverk, 
Stockholm, med byrådir. Lennart 
Wihlborg i spetsen. Lantbruksnämn
den var representerad av dir. Stul·e 
Kristiansson, och från limnologiska 
institutionen i Lund fanns bl. a. doc. 
Sven Björk, fil. mag. Gunnar An
dersson, fil. mag. Folke Persson, lic . 
Berzins m. fl. 

Representanterna för statens na
turvårdsverk och limnologiska insti
tutionen var mycket intresserade av 
att se Kronkvists maskin i arbete. 

HöJ- OCH SÄNKBAR 
Maskinen är uppbyggd på två bä

rande pontoner av plåt, som samti
digt utgör stativ. Drivkällan är en 
luftkyld bensinmotor försedd med 
el-utrustning för start . För övrigt 
finns växellåda, hydraulpump, manö
verventil, skärapparat med en ar
betsbredd av 2,4 meter, belysning 
m.m. Skärapparaten är hyrauliskt 
höj,- och sänkbar från ett djup av 
1,7 meter. under vattenytan t ill ·0,8 
meter över vattenytan. Kniven som 

/är dubbelverkande är mekaniskt dri- ' 
ven. Framdrivningsanordningen är av 
skovelhjulstyp, som är svängbar 
360 grader för körning såväl fram 
som back för styrning. 

Då stort behov framkommit om 
snabb transport mellan olika vatten 
drag tillhandahålles också en tran
sportanordning som möjliggör för 
flyttning efter bil försedd med van
ligt släpvagnsdrag (husvagnsdrag) . 

niskt möjliga men det bier en kost-,hoppningar att de måtte Jämna an
nadsfråga både med hänsyn till kon- slag för att vidareutveckla maskinen. 
struktionsarbetet och det slutliga Kommitten har nämligen starkt be
fö rsäljningspriset. gränsade ekonomiska möjligheter att 

Om statens naturvårdsverk finner investera mer fö r ytterligare utveck
maskinen praktisk och ändamålsen- ling av den dock redan i befintligt 
lig är det möjligt och kommittens stadium mycket a nvändbara maski
fö r bekämpande av vattenväxter för - nen. 

FRONTRÄFSA 
Av försök utförda av limnologiska 

inst. Lund framgår otvetydigt att 
hugget material skall hopsamlas och 
borttransporteras. Maskinen är där-· 
för numera också försedd med en 
frontmonterad ca 3,5 meter bred 

· räfsa för hopsamling av hugget ma
terial. Med en viss framgång har 
försök gjorts att ta upp det avhugg
na och hopsamlade materialet med 
traktormonterad griplastare. Försök 
kommer nästa år att utföras beträf
fande sistnämnda arbetsmoment med 
en motordriven transportabel upp-

1 fordringstransportör. 
Vidare kvarstår en önskan om att 

kunna utveckla maskinen så att den 
är framkomlig även på mycket grunt 
vatten och upp i strandkanter. Des
sa sista utvecklingstendenser är tek- 1 



Skurups RLF -are 
på studieutfard 

Fr. v. Edvin Jönsson, RLF-ordföranden Hugo Månsson, Elinelund, samt 
Helmer och Hugo Lönnbom studerar noggrant bilkarlan före avfärden 

från Skurups torg. 

Skurups RLF-avdelning företog på' Centralföreningens stora nya foder
måndagen en studieutfärd i bilar fabrik där besökarna bl. a. fick se 
till Hörby och Hälsingborg. Färden den automatis,erade framställningen 
ställdes först till seminstationen i av foder som enligt uppgift uppgick 
Hörby där lantmästare Åkesson sva- till ca 40 ton per timme. På foder
rade för värdskapet och visade de fabriken bjöds även på ett gemytligt 
präktiga tjurarna och de moderna kaffesamkväm. 
laboratorierna. studieutfärden startade från Sku-
Re~an .. gi_ck vidare .. till dju:s~ukhu- rups torg kl. 9 på förmiddagen och 

set. 1 Ha~smgborg d~r ve_ten~ar . Se- tog hela dagen i anspråk. Först vid' 
velrus vrsade or:nkrmg 1 dJUrSJUk- 19--tiden på kvällen var deltagarna 
stallarna, op~ratronssalarna .. och _de åter hemma i Skurup efter en in
>. k. rekreatronsstallarna: dar dJU- tressant och lärorik dag. 
ren' får återhämta sig efter opera~ 
tionerna. 

I Hälsingborg besöktes 

HSB-bygge i kv. Castor 
HSB i Svedala håller på med 

ett stort byggnadsprojekt i kvar
teret Castor som omfattar 90 lä
genheter fördelade på fem hus med 
vardera 18 lägenheter. Tre av hu
sen är redan färdiga och de två 
sista beräknas bli inflyttningskla
ra i juli i år. 

O Lägenhetsfördelningen fyra 
av husen 6 st med 2 rum och kök, 
samt 12 st med 3 rum och kök. Ett 

' av hu·sen har följande lägenhets-

fördelning: 3 st med l rum och l 
kök, 12 st med 2 rum och kök, 
samt 3 st med 4 rum och kök. 

O Till husen hör ett underjor
diskt bilgarage om ca 30 x 30 me
ter med plats för lamtliga hyres
gästers bilar. HSB-husen bygges 
av Lennart Nyströms Byggnads AB 
i Sjöbo. De har en mycket tillta
lande fasad i gul tegel och med 
tak i profilerad eternit. 

HSB-husen kv. Castor liar tilltalande fasader gul tegel och med tak 
i profilerad e~ernil. 

3/cr 



Onsdagen den 3 april 1968 

Svedala tar · nya krafttag 
för både gammal och ung 

Av TORSTEN HANSSON 

Svedala köpings kommunalmannar håller f. n. på med över 60 år t ill att få fördelaktiga bostadsförbättrings-

verkliga krafttag dels för de unga genom ökade möj- lån. Enligt Svedala Fritidsutrednings betänkande 1968 

ligheter till fritidssysselsättning och dels för de äldre behövs ungefär 6,3 miljoner krorior satsas för att sti-

genoro en kraftig drive för att hjälpa fastighetsägare mulera idrottslivet och konstintresset i ktipingen. 

Utredningen kom dock fram till 
mer än att det behövs ett idrotts
centrum. De utrymmen i kommu
nalhuset som är oinredda bör öpp
nas för utställningar av konst, 
konsthantverk, foto m. m. Intres
set för konst är stort i köpingen 
och förutsättningar finns också för 
att fotoföreningar skall kunna bil- : 
das. En önskan som är stor är till
komsten av en permanent hem
bygdsutställning förslagsvis i kom
munalhuset. 

O I utredningen höjes också rös
ter för att en ungdomsgård bör 
inrättas och att en kommuninstruk-

. tör bör anställas, samt en fritids
nämnd inrättas fr . o. m. den l ap
ril i år. 

O Om fritidsutredningens planer 
blir förverkligade blir kostnader
na som tidigare nämnts 6,3 milj. 
kronor, vilket skulle innebära en 
höjning av den kommunala utde
biteringen med mellan 50 öre och · 
en krona. Detta anser emellertid 
fritidsutredningens ledamöter va
ra värt för att kunna höja kö
pingens attraktiva värde som kan 
bidraga till ·en ökad inflyttning, 
minskad avflyttning av ungdomar 
och större trivsel i köpingen. 

O I den vidlyftiga skrift i vil
ken fritidsutredningen givit sitt 
betänkande finns många intressan
ta synpunkter. Av de organisatio
ner utredningen kontaktat har ca 
1.000 medlemmar varit under 25 år. 
Då en del av dessa tillhörde mer 
än en förening måste antalet re 

' duceras till 700. Och denna siffra 
anser man för låg med tanke på 
att det finns 1.300 ungdomar i Sve
dala. Bland orsakerna till denna 
låga anslutning anger utredningen 
brist på lokaler, ledare och peng
ar. Utredningen pekar ocksfl på 
att köpingens stöd till kurser och 
läger för föreningsmedlemmar bör 
öka. 

Gam mal och ung samsas bra i stadsparken i Svedala: Albin Nil sson , 85 å r (t. v.), sa msprå kar i de·t vackra 
vårväd ret me d f. sade lmakaren Anders Malmros, 89 år, medan lekskolans ba rn leker p å den gröna gräs

maffan. 

O Vid lokalinventeringen kom 
man fram till att lokalernas kva
litet är mycket varierande. Vissa 
lokaler är mycket bra men för 
en lång rad fritidsändamål sak
nas delvis eller helt lämpliga lo
kaler. Vidare saknas utrymmen för 
hobbyverksamhet bland barn och 
-.tngdom. Genomgående är också 
bristen på teknisk utrustning. Ut
i·edningen har funnit det nödvän
digt att begreppet gemer;tsamhets
lokaler utökas att omfatta alla for 
mer av lokaler för medborgerlig 

fritidsverksamhet. Normen för des
sa lokaler finner man uppgå till 
tre kvadratmeter per invånare i 
åldern 7-25 år vartill kommer be
hovet av idrottslokaler för idrot
ten, vilket uppskattas till sam
ma siffra. 

D Eftersläpningen på idrottens 
område beträffande lokaler gör att 
utredningen finner det mycket an~ 
ifeläget att i första hand lösa 
denna fråga men härmed dock 
jämställa fr~gan om ungdomsgård 

och först i andra hand kommer 
frågan om övriga lokaler för or
ganisationerna. 

D Utredningen har även funnit 
det angeläget för en blivand e fri
tidsnämnd att värna om konst och 
kulturakt\viteten och vill att loka
ler iordningställes i kommunal
huset för att där kunna utställa 
konst m. m., samt ·att en perma
nent utställning kallad förslagsvis 
"Svedala genom tiderna" också ar-
rangeras. l 

Sk& 3jy 



Svedalas 497 husägare •• over 60 
få:f hjälp med förbättringslån 

Av TORSTEN HANSSON 
I Svedala köping liltsom på de flesta andra orter är det endast ett fåtal som utnyttjar de möjligheter som statliga bostadsförbättringslån erbjuder. Ar 1966 var det tre personer som erhöll bostadsförbättrings-

lån och år 1967 var det fyra personer . . Men i år är det meningen att många flera - kanske 50 personer - skall utnyttja detta förmänliga statliga "lån" som faktiskt till stor del närmast är att betraltta som 
ett bidrag. 

För att nu kunna hjälpa Svedalas • mer att redogöra närmare för låne-497 fastighetsägare över 60 . år att och bidragsvillkoren. De är utomerhålla bostadsförbättringslån har ordentligt förmånliga och det är näsköpingen för en tid framöver an- tan märkvärdigt att inte fler persoställt en byggnadsingenjör som är ner u tnyttjar dessa. Orsaken är säexpert i dessa frågor. Denne ex- kerligen att folk ej känner till bepert, Ake Engström, kommer, assis- stämmelserna och att det tidigare ej terad av kamrersassistent Per Gud- tagits några nämnvärda initiativ för , mundsson att personligen ta kon- att upplysa om dem. 
,•~takt med alla dessa äldre fastig-
III hetsägare för att diskutera och un- VAD INNEBÄR DESSA 
· dersöka om de möjligen behöver BOSTADSFöR-'j .förbättra sm bostad. 

Byggnadsingenjör Åke Engström som på bilden flankeras l. v. av kam
rersassistent Per Gudmundsson och l. h. av kommunalkamrer Bo Numan 
kommer alt personligen la kontakt med alla faslighelsägare i Svedala 
över 60 'år (497 st) för alt ge dem råd och hjälpa dem all få mycket 

fördelakliga bosladsförbät'tringslån. 

1 Initiativet från Svedala köping mås- BÅTTRINGSLAN? 
te betecknas som utomordentligt bra. Länsbostadsnämnden beviljar lån Det kostar ju inte köpingen så myc- till förbättringsarbeten med 90 proket. Det blir staten som får betala. cent av den godkända kostnaden. Det De enda utgifter som köpingen får innebär alltså att sökanden själv är arvodet till byggnadsingenjören måste svara för 10 procent av föroch en del administrativa kostna- bättringskostnaden, antingen som der. ·Själva lånen och bidragen står kontantinsats eller i form av egen staten för. arbetsinsats. Upp till 10.000 kronor Ni i Svedala som är fastighetsäga- av lånet kan utgå som en räntefri re, har ·passerat ert 60-årsjubileum, stående del, som utgår som bidrag. och vars statliga taxering icke över- Räntefritt stående lån avskrives ef
stiger 6.000 lu. kan snart räkna be
sök av hr Åke Engström. Han !mm- Forts. nästa sida 



Prövar pli murarens jobb gör här fr v Agne Johansson Tdnebro, 
Lars Olssan Hassle-Bösarp och Lars-Erik Sjöberg Krdgarp. 

Tio händiga herrar lär 
sntåreparationer på kurs 

För husägaren kan det vara prak- för sig, när han lappar och lagar de
tiskt och bra att känna till vad som ras hus. 

bör göras när tak spricker och mur
bruk dråsar från väggar. Det tycker 
Vuxenskolan, som för den skull ut
arbetat en kurs i "Byggnadsunderhåll 
och småreparationer". I bygden finns 
ett tiotal herrar och husägare som 
anslutit sig såväl Ull studieförbundets 
uppfattning som till dess kurs. På 
fredagen avslutas kursen, som "inga
lunda utbildat deltagarna till styva 
hemmasnickare ~ det var inte av
sikten - men väl gett dem inblick 
! olika i sammanhanget relevanta 
hantverk. 

30-timmarskurs 

30 timmar lång är kursen, tiom leds 
av lantmästare Lars Sandqvist. Han 
är den som l första hand svarar för 
undervisningen, men vid behandlin
gen av vissa specialområden har 

Material, färg m m 

Kursdeltagarna har fått stiftat be
kantskap med olika byggnadsmateri
al och deras användningsområden, 
man har diskuterat Inredningar och • 
verktyg samt anslagit en hel kväll åt 1 

att prata färg tillsammans med en 
färgkonsulent De enda praktiska 
uppgifter man sysslat med har varit 
murning och putsning, det har man 
hållit på med på tre sammankoms
ter under yrkesmurares ledning. Des
sa övningar har omfattats med allra 
största intresse. 

Elfter nio kurskvällar har man det 
intrycket av kursen att den varit 
mycket givande, inte minst därför 
att den inrymt så många värdefulla 
diskussioner. Men som sagt, någon 
utbildning som gör dem kapabla att 
i dag klara underhållsarbetena hem
ma har deltagarna Inte fått. 

fackmän tillkallats. Facktermer ej främmande 
Kursen har kraftig teoretisk slag 

Bida, av förklarliga skäl - på 30 tim- - Det måste träning till innan de 
mar hinns Inte med så mycket prak- själva kan klara reparationerna, un
tisk undervisning att man vågar släp-~ derstryker kursledaren Lars Sand
ps i väg eleverna med illusionen att qvist. Däremot skall de efter det här 
de fixar alla småjobb galant. Där- kunna diskutera jobbet med en fack
emot går det bra att på den här ti- man, även när denne handskas med 
den ge dem lite hum om vad den an-j facktermer, sådana är de inte längre 
litade hantverkaren egentligen har främmande för. l 

Jy-/Yt'l 



Svedala intervjuar nu 
drabbade Sturups-borna 

Sedan det nu har avgjorts på regeringsnivå att det nya flygfältet skall förläggas till S tump går S ve 
dala kommun nu ut till de be1·örda ortsboma med det frågeformulär som UJlprättades och presente rades 
reda n inför det stora diskussionsmötet på Bön·inge bygdegård i höstas i nä rvaro av bl a L uftfartssty r el 
sens representanter. Resultatet av enkäten skall tjäna som en bedömning av vad Svedala kommun kan 
uträtta när de drabbade Stumpsboma nu måste ställa om sig. 

Med tmdantag av de norra ban- inkluderar för såkerhets skull även till Genarp, Skurup etc? 
spetsarna så att den ena går in i de ortsbor i flygfältets influ ensperi - I vissa fall kan flyttarna räkna med 
Genarps kommun och den andra i feri som måhända kan bo kvar utan ekonomiskt bistånd även av kommu-

l 
Bara fö rl äggs flygfältet helt till · Sve- olägenhet. n en och länsbostadsnämnden bidrar 
daJa nuvar a11 de kommun. Svedala Vill n i f lytta till ålderdomshem el- med tilläggskvot för nybyggandet. 
känner också sitt ansvar för ortsbe- ler till pensionärs lägenhet? är frågor l Att märka är att Svedala kommun 
folkningen och frågar genom per - som gäller de äldre ortsborna men helt naturligt inte har funnit anled
sonliga besök cirka 12() fastighets- även bland dessa fin ns sä kerligen en ning befatta sig med sommarslugebe-ägare vad de har för önskemål, En- -
käten $ Om handhas av , först.e social- och annan son\ v i!) ha villa,, nyupp- byggeisen - det gäller ju häJ· också 
assistent Erik .Augustsson och oocio- förd eller begagnad. på annan o•'( fastighetsägare ~o•n i a11mänhet är 

· - ~~j~~~~~~~~~~t:~~t:~~~~~~~~~aJ~s~s~~vn~a~f~ann~~~an~k~onun~~u~n~.~~ 

Kul i fem-priser 
utdelas i Skurup 
Arets Kul i 5-vecka l Skurup fick 

sin definitiva avslutning på ons-
dagen då p risutdelning ägde ,·um I 
Idrottshallen. · 

Suverän segra re sarontanlag t 
bland po,ikarna blev B Mårte ns
son. som tapt 2 förstapjaceringar, 2 
andrarllacet1ngar, en tredje- och en 

. femteplacering. 
Flickklassl!n vanns av familjen 

Persson, eller åtminstone en del av 
den. Första pdset tog nämligen Eva 
Persson, 9g2, med 9 poäng o1•L. strax 
efte1· kom liilasysteJ' Ann-Margre th, 
7b, med 8 poän g. 
P risutdelare var studierektor Knut 

Andersson och gymnastiklärare Sven 
P ersson. Idrottsföreningarna i Sku 
r up h ade skänkt en del t ill p rissam
l ingen, som blan d annat inn eh öll en 
imponerande spargris, samt mängder 
av plaltetter , statyetter och dip lom. 

E va P ersson var helt i särklass 
bland f1ickorna och vann nästan a ll t 
hon ställde upp L Gymnastik vann 
hon på 27,2 poäng, höjdhopp 1,35, 
längd utan an sats 2,44 och i hand
bollen var det naturligtvis Eva Pers
sons lag som tog hem segern. 

Andra ungdomar som också blev 
starkt prisbehängda var Jette Schön
ning, 7b. P ia Röstberg, 7a och Kent 
Aberg 8g. 

Jette Schönning i 7 b blev rikt medaljerad vid prisutdelningen. 
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Torsdagen den 4 ·april l908 

46.000 kr för en traktor 
vid auktion på Brodda 

Alvin Ekblad, i typisk utroperpose, hade en publik på ca 1 .000 personer att hålla reda p li. Som veteran i 
yrket märkte hen emellertid blixtsnabbt alla små huvudnickar eller handlyft som >ku lle betyda att budet 

ökades med en tia eller hundralapp. 

Man kan väl säga att, anordnar
na av auktionen vid Brodda gård 
utanför Skurup hade tur med väd
ret. Under storauldlonen som sam~ 
lalle en publik av minst 1.000 per-

soner rådde det vårväder. Men . en
dast en halvtimma efter auktionens 
slut drol! en lmrt men intensiv 
snöstorm fram över Skurupstral[
ten. 

Auktionsförrättare var Herman 
Truedsson, Saritslöv, och ropare Al
vin Ekbladh, Dybeck. Dessa kunde 
notera många fina bud. 

Högsta budet nådde en traktor Vol
vo 800 Bison 1967 års modell som 
lmstade 46.000 l{ronor. En volvo T 55 
1957 kostade jämnt 10 tusenlappar 
och två Volvo Boxer 1959 års mod., 
11.600 och 9.700 kr. En Volvo' 350 · 
Boxer 1966 kostade 17.500 kr, en Vol
vo 400 Buster 1966 kostade 16.000 kr .j 

Priset för en skördetröska Claas l 
Matador Gigant blev 38.000 kr och 

l 
för en Claas Mercur 18.200 kr. 

A v de mera originella auktions- 1 artil{]arna ltan nämnas atten äldre 
jaktvagn ltostade 110 kr, en gigg 55 
kr, två självbindare ao och 15 kr, 
samt en personbil Buick 1962 års 
modell UOO kr. 

A v priser på maskiner och redskap 
i ÖvTigt noterades fÖljande: Statio
när halmpress 3.700, gummihjuls
vagnar 1.200 och 1.000, kultivator 
1.550, tallrilurplog 4.500, övriga plo
gar 1.700, 1.750 och 1.800. En cirkel
såg kostade 320 kr, en havrekross 
1.550 kr, en säcklastare 790 och slip
sten 410 kr. 



150 priser i' Skurup 
till Kul i fe~n-vinnare 

Framgångsrikast i Kul i fem blev fr. v. Ann-Margare,th Persson, 7 b, Ber
til Mårtensso·n, 8 a, Eva Persson, 9 g2, och Bertil Lönnborn, 7 b. 

Under en ceremoni i Skurups 
spol'flhaJ.I 'på o·l1Bda:gl!JmiddaJgen erhöll 
150 e•lever vid högstadiet i Skurup 
priser för fina resultat vid Kul-1-
fem-tävlingarna för en tid sedain. 

Biista lclass i högstadiet var 9 G 2. 
Det var ookså en f.ldoka från just 
denna kl8ll8 som erhöll priset som 
bästa flioka i högstadiet. Det var Eva 
Persson som erhöU ett ståJt1i.g,t he
derspris av Skurups Sparbank för 
sina utmärkta resultat. Sparban,ken 

gav även ett p·ris t11'l bästa pojke 1 
högstadiet, Bert'il Mårtell880n, B A. 

Priser utdelad~ t!H de fyra bäst 
placerade i varje avdeliting och 
gren. På fredagen kommer turen 
bill mellanstadiets deltagare i Kul- .,.. 
i·fem-tävJ.ingen. 

PI'isutdelningen förrättades .av 
Sven Persson och Knut Anderssort 
som onekligen uträttar mycket och -" 
bit många goda initiativ för idrotten 
ocli aporlen vid Skurups grundsko·la. 

Ny bilhall i Skurup 

En bilulställningsli.all invigs på lördag i Skurup. Det är det nystarl~de 
företa e1 Skurups Bil AB som då premiärvisar b1!halle.n som mr~m s ' 
f. d. k~operafiva huse! vid södergalan .' Skurup .. P a ulsfallnlngen far f~~ 

lats 7-8 bilar. Bakom firman döljer s1g Elv.~r Lindq.~lsl och Rolf ~a r 
~ren. Ulsiällarna i Skurup är optimistiska info~· pr~m1ar~agen och hra~n~f 
med 500 besökande. På bilden ses t. v. Elv1r Lmdqv1sf och f. · o 

· Malmgren. 



EN OVANLIG FöDSEL har , i daga ma in trä f fat hos lantbrukare Henry Carlsson ö löv 3 i 

SkivaTp. En tacka som lammade för andm gån gen nedkom med inte mindre än fyra lamm. 

Tyvän· dock ett av dem men de övTiga t1·e leveT i högönsklig välmåga. Aven det fjäTde hade 
enligt vete1·inä1·en haft en chans att öveTleva om det inte fått mjölk på a1·tificiell väg. Men man 

tmdde inte cät tackan skulle kla1·a av fyra sty eken och gav därför den fjärde mjölk på flaska . 

Men råmjölk de första målen är enligt veteri nä1·en både A och O för ett nyfött lamm. Nu får 

de öve1·levande tillägg på flaska, och huset 4-å?·ig a otte1· Carina tar gärna hand om denna syssla. 

' l 

/ 

SKURUPS ZOOLOCiiSKA 
Sötlergatan 20 

öppnar i dag kl 09.00 en välsorterad affär med 

FÅGLAR, FISKAR, FÅGELBURAR o. AKVARIUM 

med alla tillbehör. 

Det mest_a _o_c_h_ b_ä_s_ta_ f_ö_r _H_ u_n_d_ o_cl_1 Katt finner Ni l även hos oss. 

Zoologisk affär 
.bjuder ut fiskar 

i Skurup 
och fåglar 

Affärsinnehaverskan Britt Johansson retas, men bara p8 skämt, med en 
av de färggranna papegojorna. 

Britt Johansson öpp1mr i dag r I burarna k~ittra~. också sm~ ris
fågel- och fisitaffär i Södergatan ! fåglar med rod nabb, gulbro.stade 
20. Skurup. Det är den lokal l astrilder (extremt små), zebrafmkar 
som tidigare varit fotvårdsaffär. I (inte rand1ga som en zebra s_?m .1.nan 
affären kommer till en början att skulle kunna ~ro .. utan grasprack: 
säljas fåglar och fiskar, samt alla liga), vackert vmroda a~naranter,. bla 
tillbehör såsom burar, fiskakva- fjärilsfink, dvärgpapego)or, catarma
riuru, fågelmat och fiskmat men para (s_növital .. och så. e~ stor Am~
även hund- och kattmat. Djursor- zonpapegoja. Aven pa fiskarna blir 
timentet kommer efterhand att ut- det stor sortering. 

ökas att o~~tta även apo~, skö~~- Affären som har nanmet Skurups 
paddor, moJtigen också vtta moss zoologiska kommer att ha öppet un

m.m. . f " der i Skurup vanliga affärstider. 
När affären öppnar 1 dag mns -------------

det många färggranna fåglar att väl- '••••••••••••••• 
ja bland, t. ex. granna undulater i 

färgerna ljusblå, ljusgrön och gult. lAD 
~~ån~a ~~~~lad~:~b~w~r~~a ~~-~ S 11UR U p-YS l 
tistkonster. Den roar S!g ofta med n 
att hänga sig i tak~t .~enom att • 
gripa fa~~t med klorna l nattaket och butzker.na ,. 
så hänga med huvudet neråt och lM-
sas sova. Så kan den hänga i både \ 
fem och tio minuter. Detta hör dock 
inte till undulaternas vanor utan det ! 
är undulat med särskild "personlig
het". 

Sptr,r tid geno"" att 

r·ednu nu köpa hem 



Kvinnlig skurupsgymnast 
ficl~ förnäinsta utinärl~elsen 

Fr. v. Maj-Lis Larssons, Ann-Margreth Kvists, Gun-Britt Perssons och Marianne Ståhles gymnastiska egenska

per bedömes av överdomaren Anna Brita Olsson, t. v., och underdomaren Thyra Persson, t. h. l mitlen 

ledaren för Skurups kvinnliga gymnastikförening, Gull-Britt Åkesson. 

Skurups kvinnliga gymnastikför
enings damer avlade på forsdags
kvällen sill årliga truppmärkes
prov med gymnastikdirektör Anna 

~:an 
• vzsar 

Brita Olsson, Ystad, och under
domare fru Thyra Pers.son som 
jury. 

Damerna erhöll gott betyg och 
gymnastikledare Guii-Brftt Åkesson 
fick en extra eloge för att hon hål
ler damerna i sin fina form och 
spänst. I truppmärkesprovet ingick 
olika moment i såväl fristående som 

För Kerstin Hansson blev det en 
särskild högtidsdag. Hon tilldelades 
nämligen den högsta utmärkelse som 
medlem i kvinnlig gymnastikförening , 
kan få, nämligen guldmärke med 

svart emalj. Hon har inom parentes 
sagt tagit truppmärket 30 gånger. 

Truppmärke tilldelades följande: 
Irma Andersson, Lena Danielsson, 

hopp och bom . ...,. .. • Anna Hansson, Kerstin Hansson, Ka-

_ _...,.__ .,.'-" • ._. • ._. • ._.__ -.....:!~----_J_,===============Llrin Holstbrink, Maria Knutsson, 

Ann-Margreth Kvist, Gull Britt Lars
son, Maj-Lis Larsson, Birgitta Nils
son, Gunn-Britt Persson, Kerstin 
Röstberg, Margaretha Ringberg, Maj 
Britt Sandberg, Brita Sjösten, .Ma
rianne Ståhle, Karin Veberg och/ 
Gull-Britt Åkesson. 
-~-----~----------->. 



Lördagen den 6 april 1968 

S~net från sl\.adad ka~nrat 
efter dikesfärd i Börringe 

Bilen for nedför vägslänten och blev totalhavererad vid en krock med ett träd 

Vid ~-tiden på fredagsmorgonen skadades en skurup sbo vid en trafikolycka på Maimö-Ystadvägen i när
heten av Börringe. Det var en personbil som kom från Malmöhållet och hade gjort omkörning av ett 
annat fordon och som därefter fick sladd på bilen o ch for ner i diket och kolliderade med ett träd. Vid 
smällen mot trädet erhöll en av de två som fanns i bilen skador och fick föras med ambulans till Lunds 
lasarett där han fick l[varstanna för vård. 

Den andre personen smet skynd-l Polisen använde sig av spårhundar l under fredagen vet de ej vem som 
samt från platsen och hade ännu i jakten efter smitaren dock utan förde bilen. sent på fredagskvällen ej givit sig . . .. ' . . . Den som smet kommer givetvis att tillkänna för polisen. Bilens ägare bor resultat. Polisen misstanke! giVetvis åtalas för smitning eftersom han ej 
i Skurup. A ven den skadade är från att den som smet var spritpåverkad. sett till att den skadade fick vård l 
Skurup. Efterso~kadade ej kunde höras utan lämnade honom i sticket. 



Påskalamm i Skivarp 

Carina Carlsson ger de små lammen mjölk med nappflaska. 

Ett av Henry Carlssons i ölöv, stor förtjusning fått ge två av lam
Skivarp, får nedkom härom dagen men mjölk med nappflaska. 

Ett av lammen var särskilt litet. 
med fyra lamm, vilket är tämligen Det klarade sig inte utan dog, till 
ovanligt. Normalt är att en får- stor sorg för Carina, som tyckte att 
tacka får två lamm. Fyrlingar är just det lammet var det näpnaste, 
daremot mera sallsynt. finaste och sötaste. Hon har emeller-

1 

Carlssons tacka kunde inte själv tid kvar de tre andra påskalammen, 
klara av att dia lammen utan Carls- som är henne tillgivna som hund
sons 4-åriga dotter Carina har med l valpar. 

FORTSÄTTNING ------

Spår·löst försvunnen ... 
-------- frän sidan ett 

l 
Vid polisens ankomst t!ll olycks

platsen hade föraren försvunnit och 
sökandet upptogs med hjälp av poli~
hundar. Några spår hittades dock inte. 
Ännu på kvällen var sökandet so1~ 
nämnts utan resultat. Enligt malmö
polisen, som har hand om utrednin
gen anses det bevisat att rattfy!leri 
föreligger. Man har nämligen vittnen 
som berättat att mannen vid avfär
den från Svedala varit spritpåverkad. 

S'p3rlösf försvlltiuen 
efter Börpllgeoly~ka 

'Trot~ intensiv~· sp~~gl}r hade· polisen än~ u på ~f~edags
kvällen inte fått tag på en bilförare som. för,sv.ann.efter en 

' ., • l . ' . . ' ~ 

våldsam dikeskörning' och bilkr~j.SCh' på väg 11-yid ~Börringe-

kloster. '' 
'' 

Olyck:an inträffade vid s,t~den . på 
morgone)l l sa~;rtband me,d en omkör
ning då olycksbilen av outredd an
ledning fortsatte ned i ett djupt dike, 
törnade mot en avloppsbrunn: och' 
slutligen tryckt~s ihop mot ett träd. 
Passager·aren; . en skurupsbo föriles 
till I,.unds' lasarett med bl !i' huvud 
och benskadoJ:. Hans tillstånd ·anses 
doc\t'.eJ', livshotande. ' · . 

(Fqrts. sip. tio) 

Bi,len blev helt förstörd efter den våldsamma framjaTten. 

·----------~-----~------~------~~------~~----~------------------~------------------
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Svårt blödande 
Malmöpolisen jagar sedan tidigt på fredags· 

morgonen en bilägare från Skurup som efter 
en singelolycka smitit från olycksplatsen. Kvar 
i bilen lämnade den smitande föraren sin 24-

malmöpolisen fick ett telefonsam~al i gång utll;llför hennes h.us en bra 
Vid krocken med trädet blev o lycksbilen illa. tilltygad. Ingen 0.11 de tvd Det var kl 08.45 på fredagen som l tade att det stått en bil med motorn l 

pa.asagera.rM btet~ dock fcutklämd. från en kvinna i Svedala. Hon berat- stund. I b1len hade suttit en man 

.BILKROCK 
eu~&itl A .,(?f (:;?;_!_ 
_kamrat lämnades kvar 

årige kamrat svårt blödande av krossår i pan· 
nan och på hjässan. Polisen misstänker att fö· 
raren var onykter. Trots flera spaningskedjor 
i trakten av olycksplatsen - Börringe kloster 

på väg 11 mellan Malmö och Skurup - hade 
man ännu sent på fredagskvällen inte funnit 
den efterspanade. 

bredvid förarplatsen. Just som hon 
hade tänkt gå ut och be dem för
svinna eller åtminstone stänga av 
motorn hade en man kommit rag. 
lande, satt sig på förarplatsen och 
åkt i väg. 

Tio minuter senare larmades poli
sen till väg 11 vid Börringe kloster 
där en bil fått sladd och gått av vä
gen rakt mot ett träd. När man kom 
fram var föraren försvunnen. Kvar 

l bilen satt en 24-år!g skurupsbo. 
Han hade krossår i panna och hjässa, 
ett sår i ena knäet och han klagade 
också över smärtor i höften. 

Mannen fördes till Lunds lasarett 
där man konstaterade att skadorna 
inte var livshotande. Man misstänk
te dock att han kunde ha inre ska
dor. 

Omedelbart efter larmet, och sedan 
man tagit reda på vem som ägde bl· 
len, organiserade polisen en spa
ningskedja med hundar. Det gav 
dock Inget resultat. Senare på dagen 
vid lS .. tiden organiserades en ny 
spaningskedja. 



Sven Ake Bernert har redan bokat litskilliga semesterresor för 
skurupsborna. 

Skurupsborna bokar redan 

·sommarens semesterresor 
l 
l Våren och sommaren är 1 antå-

1 gande och det betyder att folk i all-

mänhet börjar planera för semestern 

och vad de skall göra då. Fle.r och 

fler väljer numera att fara utom

lands och detta gäller naturligtvis 

även Skurupsborna. Vilka resmål är 

det då som efterfrågas mest? Frågan 

har fått gå vidare till SJ :s biljett
expedition i Skurup, där det årligen 
bokas resor för många semesterfi
rare i Skurup med omnejd. 

Liksom tidigare om åren är det 
mest "vanliga" resmål som kunderna 
frågar efter, berättar Sven Ake Ber
nert och i första hand gäller det vår
resor söderut. För semesterresorna 1 
april och maj väljer man mest ka-

.J z 
l 

narieöarna, men även Turrislen har 
på senare år blivit ett omtyckt mål. 

Under sommaren övergår turisterna 
mer till Italien och Spanien, där Mal
lorca, Ibiza och Costa del Sol är de 
mest besökta resmålen. Italien har 
sin största publik i Rivieran och Rom 
samt givetvis de lockande badresor
na till Rimini, Riccione och Catto
lica. Svarta havskusten är också ett 
populärt resmål för många svenska 
turister, som alltmer börjar uppskat
ta den standard de möter där. 

Mera "försigkomna", resenärer väl
jer ofta något djärvare resmål, en 
flygresa på egen hand till Fjärran 
östern, Afrika eller Amerika t ex. 
slutligen skall väl inte glömmas bort 
att det även Inom värt eget land 
finns många lockande resmål. 

._ Duktiga skurupsgymnaster 

Ff' u förl14 ra'den Karin Holstbrink , Ann Margreth Kvist, Gunn-Britt 

Persson och Gull Britt Larsson. 

E!kurups kvi nnliga gymnastikföre- fru Thyra Persson, Ystad. För tret-~1 

ning klarade truppmärket med glans. tionde gången tog fru Kerstin Hans

Ledare för truppen var Gull-Britt son, Skurup, truppmärket, vilket gav 

Akei!Son. Som domare fungerade henne högs ta utmärkelsen: guld med l 
gymnastikdir Anna Brita Olsson och sva1·t emalj. 

Följande damer tog truppmärket : 
Irma Andersson, Lena Danielsson, 
Anna Hansson, Kerstin Hansson, Ka- , 
rin Holstbrink, Maria Knutsson, Ann 
Margreth Kvist, _Gull-Britt Larsson, 
Maj-Lis Larsson, Birgitta Nilsson, 
Gunn-Britt Persson Kristina Röst 
berg, Margaretha 'Ringberg, Maj
Britt Sandberg, Brita Sjösten, Ma
rianne Ståhle, Karin Veberg och 
Gull-Britt Åkesson. 



Sista maltiden hote!!etB trädgård b!ev vann korv för Erik Lindskog, 
Slimmingeby, med maka Siv. 

[jtsålt på hotellet 
l Lördagens stora begivenhet i inventarier. Auktionen samlade stor 
Skuru var auktionen pa hotellets publik i det blåsiga vårvädret. 

Auktionsropare H:ms Andersson, 

/;0 .L' _ '1 Önnarp, klubbade bort 5 bord för 
0 lS. l kr, stolar för 3 kr, hotellets järn-'-1~~ ~ sängar, väl inliggna, gick för priser '-t/1 mellan 45-80 kr. Tavlor, porslin 

9 ' 

Ägarna till Centerhus 
Skurup har framträtt • 

l 
Äntligen har de anonyma perso

ner som döljer sig bakom Center
hus-projektet i Skurup framträtt. 
Dagen efter Skånska Dagbladets 
påpekanden i några artiklar om 
vad det var för mening med att 
Centerhus-planläggarna höll sig 
anonyma för kommunalmän och 
allmänhet fann de för gott att 
s.jäh•a krypa fram offentlighetens 
ljus. 

Köpingen tog det emellertid lugnt komster på för att få ner kostnader
och det gjorde man tydligen rätt i, na. 
ty snart hade hyran för de erbjudna En annan fördel med kommunal
lokalerna reducerats från 100 till 80 huset är att detta planerats så att det 
kronor per kvadratmeter. går att utbygga utan alltför stora 

Ungefär samtidigt som förslaget kostnader. Detta är viktigt. Skurups 
om förhyrning i Centerhuset presen- köping och dess administrativa ap
terades, började en intensiv forcering parat har ju beräknats expandera 
av kommunblocksfrågan. Helt plöts- kolossalt nu sedan det beslutats om 
ligt var det högaktuellt med block- Sturupsflygfältet. Vid det senaste 
bildning 1969 istället för 1971. senaste sammanträdet med centrala 

Centerhusplaneringen och tidpunk- byggnadskommitten har begärts 
ten för blockbildningen har med all komplettering av skissförslaget att 
sannolikhet haft mycket intim an- även omfatta en stor sessionssal i De lär nämligen - enligt tillför

litliga källor - ha gjort detta skrift
ligen inför kommunalnämnden som 
sammanträdde på tisdagkvällen. 

knytning till varandra. stället för den tomma innergården. 

EGET KOMMUNALHUS? 

Protokollet blir justerat på tars- Nu har det idkats vissa påstötning
dag kväll och troligen kan vi först ar: Hyr inte köpingen in sig så än d
då presentera de anonyma som är ras planerna och hotell, restaurang 
fyra till antalet. Endast en av dessa och bio raderas ut från ritningarna. 
är skurupsbo och hans indentitet är Dessa hot står att läsa i en Malmö
klar: Per Sjödin. De anonyma har tidning, som publicerar en del för-

l 
nu således bekänt färg efter att ha vrängda uppgifter om bl. a. hyror, ut
hållit skurupsborna i ovisshet under rymmen och kostnader för de två al-

l 
nära 5 månader. ternativen på förvaltningslokaler. 

I2>är står t.ex. att kostnadsberäk-
LÄGRE HYRA ningarna på ett eget kommunalhus 

När köpingen erbjöds lokaler i det beraknats bli 1,5 m1lj kr. Rätt siffra 
planerade Centerhuset någon av de är knappt 1,2 milj. kronor. 
sista månaderna 1967, var villkoret Det har givetvis förtigits att lokal
att köpingen skulle lämna absolut ytan i det egna planerade kommu
definitivt besked före årsskiftet. Det nalhuset är ca 800 kvm, således inte 
skulle alltså ske brådstörtat utan att mindre än ca 40 procent större än de 
köpingen skulle få några större möj- i Centerhuset som är 580 kvm . 
ligheter att göra upp genomtänkta Vidare finns ej omnämnt att det i 
kalkyler eller få det alternativa för- kommunalhusplaneringen finns käl
slaget, eget kommunalhus enligt larutrymmen av vilka en stor del 
centrala byggnadskommitten, färdigt. går att uthyra och skaffa sig in-

Detta är ju också ett stort plus och 
löser en viktig fråga. Lokalerna i 
Centerhuset lär ej gå att utbygga, 
åtminstone ej i samma våning som 
det planerats för förvaltningslokaler. 
Senaste given i propagandan för 
Centerhuset är att .köpingen nu 
"kan bygga sim bad istället för eget 
kommunalhus". Orkar verkligen 
Skurup inte med två sådana pro
jel<t på samma gång? 

Förresten är det ena projektet, 
kommunalhuset, och egentligen även 
det andra projektet, simbadet, 
en sak som hela blocket bör kunna 
investera i. 

Ett kommunalhus behöver väl inte 
nödvändigtvis stälpa planerna på ett 
simbad. Det har det ju inte gjort 
före Centerhuset dök upp. Det finns 
många andra argumenteringar att ta 
upp, men allt får ha sin begränsning. 

T. H. 

re Ilspeglar .hade också fin åtgång. 

Fru Gunilla Bredemo.r-Thelander, 
Skurup, kom över en järnsäng för 

dttio kronor. 
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Hotellfinal Skurup 
• 
l 

K ylslagen slutauktion 
Skurup kallas ofta "Vemmenhögsmetropolen" men vilken "metropol" har vare sig hotell, 

restaurang eller biograf? Jo, Skurup. 
Det var lösöreauktion på köpingens ganua hotell på lördagsförmiddagen, det enda inne i 

själva täto~en. Nästa månad börjar rivningen av byyggnaden, som kom till omkring sekel
skiftet. Och nu lät· det bli en kontroversiell fråga om de kommunala mynydyigheterna vill ut
nyttja en nybyggnad med både restaurang, hotell och biograf. Om konununen säger nej änd
ras planerna för nybygget. Då blir där en~art hostadslägenheaer och Skurup får således varken 
hotell, restaurang eller bio. 

När auktionen började på hotellets 
kvarvarande inventarier och lösöre 
såg evenemanget ut att bli samlings
plats för hela köpingens befolkning. 
Men sedan allt folket tagit sig en titt 
på vad som fanns reducerades mäng
dens intresse. Det blåste dessutom 
bitande snålt ute i hotellträdgården 
med dess uppradade högar av gamla 
pinnstolar, slitna och nersuttna få
töljer, hårt begagnade byråar, chif-

fonjeer, speglar, Jamslingar 
grant färgade stolpknoppar etc. 

med skovel, några papperskorgar, en 
handkanna från anno dazumal, lam
por och anmabur en masse. Den som trodde på en liten upp

värmning inomhus blev grymt be
sviken . Råkall instängd atmosfär, 
stora, kala rum. En imponerande 
mängd sängkläder •från kuddar till 
täcken, mattor, en liten rest av mat
serviser, väckte in te större in tress e. 
Mitt i alltihop var utspridda andra 
grejor - visserligen kul - men inte 
attraktiva. Där stod bl a en finputsad 

I övervåningens forna festsal hitta 
de man bl a resterna av en bar med 
textad sky !t "Las V e gas spelhall", på 
en S'krikande ödslig scenestrad trona
de ett urblekt piano. Ekot mellan de 
höga, tomma väggarna V•ar det end•a 
ljud som hördes. 

Mången trodde kan!ike att det 

~ ·~- ----

3K"A1JAG.tfl~KDE"l :::lKKO.:::PO:::HEN larsdagen den lla pril l968 

bland s-pekulanterna skulle finnas en Gästis och blivande bas för Slotts
hel del hotellfolk. krogen på Svaneholm. Han sirövade 

Men nej - jo, en välkänd krö- omkring i kanske en kvart innan 
garprofil syntes, källarmästare Börje klubbkriget började - sen hade han 
Persson, senast chef för Skanörs sett nog. 

-~--~~--~==~------~--~--~----~==~---------

Skurup hyr förvaltningslokaler, 
. • ' l 

och kan bygga simbad • 
l stället 

Enligt vad SDS erfarit beslöt Skurups kommu
ua.lnämnd vid si.tt sista sammanträde aU gå in för 
hyreslinjen, när det gäller de kommunala förvalt
ningslokalerna. Hyreslinjen vann med be.tryggande 
ma_joritet efter en timmes lång diskussion, och man 
kommer att rekommendera fullmäktige antaga för-

slaget. Med tanke på att Skurup med all sannolik
het kommer att expandera kraftigt med tanke på 
Sturupflygfältet måste det vara mer attraktivt med 
ett simbad i stället för kommunalhus. Vissa planer 
i denna riktning finns. 

' Som tictigare relaterats har man 
inte råd att investera i hur många 
nyanläggningar som helst och måste 
därför sovra. Man kan på ett mindre 
kostsamt men likvärdigt sätt lösa en 
fråga så att det kan bli medel till en 
a tiraktiv och ändamålsenlig ny in ves
tering, gör man det givetvis, Skurup 
kommer att få ge sig på många pro
jekt i framtiden. 

----~t eget kommunalhus skulle inne
bära en kostnad på 1,5 milj med en 
hyreskostnad på 150 000 kr om året 
om. man räknar med 10 proc på inves
teringen. I den planerade trevånings
fas tigheten på gamla hotelltomten 
skulle på andra våningen reserveras 
u trymmen för ett stort kommunal
kantor. 

~ör dessa lokaler skulle hyran 
bh .W 000 och 50 000 kr per år beroen
de på om man vill ha 500 etter 600 
kvm:s yta . 
. om kommunen in te går in Dör den 

har rekommenderade linjen realise
rar den privata ägaren till hotelltom
ten ett annat alternativ för nybygget, 
namhgen en fastighet med enbart 
bostäder. Därmed skulle Skurup för
lora .:estaurang, hotell och biograf, 
som ar planerat att inrymmas i det 
planerade Centerhuset 

Nämnden beslöt också rekommen
dera fullmäktige an taga det exploa
teringserbjudande kommunen fått 
~gående byggandet inom etapp 2 
pa Munkaholmsområdet. 



Utfart ändras 
för Skurupshus 

1 till matargatet 
Dc-t nya starlsl'laneförslaget för 

Munkaltolm 2 l Skurup finns nu 
till beskådande på Köpingens 
byggnadskontor. Det är ett nytt 
villaområde med ett 3.S-tal kedje
hus och förslaget har gjorts upp 
av KP l Skurup. ö stra delen av 
detta område intill Svaneholms
vägen består av ett femtontal vil
lor och för deras del blir det slut 
på utfarten till nämnda väg, efter 
ott stadsplnaen fastställs. 
Husä-gama kommer att få använda 

sig av den nya ··~o;ta'dsgabn bakom 
husra:len, parel.Jellt med Svane
holmsvägen . De som har garage, 
måste sål edes . ·än·:Jra ?Ortarna och 
köpinge:~ har lovat hjälpa husägarna 
med detta. Bara två ga.rage är av 
te~el m~da:1 de andra är a'V litet 
en klare :k:onstruokt.ion. 

Vid ett informationgmöte med hus
Äiarna visade de sig positiv-a ti]l] 
~örslaget och IC!essa plus de kom
'11ande invånarna inom omrld.et får 
e:1 ge 'T! ensam u b~art vi·a den gata 
som 'kom:ner att anläggas i gattet 
som finns m itt emot Spet galtan. Ur 
tra-fi~säkerhetssyn:;>Unikt 'blir denna 
lösning ly.c1digare med tanke på 
framtidens tra-fikökning s.om kom
mer alt 'bli här. 
E~ter !hand som ytterligare nya 

sta:lsplaner här fastställs kammer 
man iro!igtvis art;t gå tillväga på 
samma sätt och tr<1/::iksäkerheten på 
genomfartlSl*den 'kommer d å att bli 
')etydJigt •bättre. En del fa.sti.ghets 
äaare i sö:ira delen av Kyrko~tan 
stliHdes iniför &arruna faktum tidigare . 
L itet gnissel i maskineriet 'blev det, 
men .,;edan 'byggna-dsnämnden upp
lyst o m att området d'är sta:ket upp
förts tillhörde köpingen och inte 
fa-stighetsäggren dämpades "stormen 
i vattenglaset". 

Köpingen saknar nu helt 
bio, hotell, restaurang) 

Den enda biografen i Slmrup har varit belägen i den gamla hotellbyggnaden och var skall 
där nu komma, frågar sig för dagen mången skurupsbo. Jo, den centralt belägna tomten 
snett emot järnvägsstationen är privatköpt och ritningar finns klara för ett 4,5 -miljonersbyg
ge som om det realiseras i den form det är tänk t konuner att ge köpingens centrum ett "nytt ansikte". 

En planerad trevåningsfastighet på gamla ho telltomten skall bl a innehålla bank, varuhus
hall, två butiker och en biograf i gatuplanet. P å andra våningen är utrymmen reserverade för 
ett stort kommunalkontor, restaurang, läkarmottagning och i tredje slutligen hotell, arkitektkontor och sanunanträdeslokaler. 

Men, men . . . den nya fastighe
tens Jookaldisposition iir beroende på 
kommunens ställningstagande till att 
öfl·lägga ett nödvändigt utökat kom
munalkontor i huset och således bli 
hyresgäst. En falang i kommunens 
aktiva liv vill i stället bygga ett se
parat kommunalhus. Ett sådant har 
man beräknat skall kosta 1,5 milj kr. 
Även om den beräkningen låter op
timisti-skt låg. 

DYRT ELLER DYRARE? 
. Föreliggande ritningar till den ak

tuella nybyggnaden förutsätter att 
kommunen med siit kontor blir en 

. av hyresgästerna i reserverad hörn
våningslokal anot Torg- och Träd

. gårdsgatorna. Den preliminära skill
l naden i kostnader mellan två aller
nativ är följande: bygger kommunen 

' eget kommunalhus för 1,5 miljoner 
blir hyreskostnaden om man räknar 
med 10 procent på investeringen om
kring 150 000 kr per år. Hyr man 
behövliga lokaler i nybygget kan 
hyreskostnaden bli 40 000 eller 50 00 
kr per år beroende på om man vill 
ha 500 eller 600 kwn:s yta. 

Ett kommunalnämndens arbetsut
har enhälligt förordat att hyra 

lokal för nya kommunalkontoret och 
den 9 april behandlas frågan i kom
munalnämnden för att bli definitivt 
klubbat i fullmäktige den 29 april. 

Om kommunen inte går in för hy
reslinjen realiserar den private äga
ren till hotelltomten ett annat alter
nativ för nybygget, nämligen en fas
tighet nned enbart bostäder och där
med förlorar Skurup restaurang, ho
tell ooh biograf. Vill någon gå ut 
och äia på krog eller sticka in på 
bio får således vede1>börande åka till 
Ystad, Svedala, Malmö eller kanske 
Trelleborg. Ett föga inspirerande vill
kor för hcmmaborna, bland vHka 
många är företagare, som behöver 
möjligheter till representation på 
hemmaplan. 

ALLA FöRBEREDELSER 
GJORDA 

Bakom projektet med den nya 
fastigheten ooh dess utforrrming lig
ger Sydsvens'ka utvecklingskonsul
ters AB, som arbetat fram alternati
vet på up]:}drag av den blivande äga
ren. Till saken hör att ingen begäran 
om exempelvis kommunal borgen för 
bygget är aktuell eftersom finansie
ringen redan är klar. Både pro j ek-

iör och entreprenör är dessutom ut
sedda och det blir Kommunaltek
niska planel'ingsbyrån med filial i 
Skurup respektive AB ByggnadMir
ma Yngve Nyström, också i Skurup. 
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Så här ser fasaden ut mot öster på den ritLtde nybyggnaden på gamla hoteLlets tomt 



Måndagen den 8 april 1968 • 

Auktionsutropare Hans Andersson i aktion vid auktionen på Skurups hotell. 

Skurup 

370 auktionsutrop 
Hotellinventarier l 

sålda • 
l 

Den sista mera officiella hän

delsen i Skurups hotells historia 

ägde rum på lördagen beståen

de av en fyra timmar lång auk

tion som förorsakade inva-sion till 

köpingen. Det var massor med 

inventarier som försåldes och an

talet rop uppgick till 370 st, be

rättar auktionsförrättaren Gun-nar 

Larsson, Hyltaslätt. Utropare var 

Hans Andersson, Tingbacken. 

l 
det innan sommaren 1968 gör sin\ Hur det blir med den saken står 

entre. dock skrivet i stjärnorna, ty det är 

Skurups hotells epok är sålunda långt ifrån säkert att Skurups kö
ping eller blivande kommunblocket 

Skurup vill skylta med ett sådant snart förbi och kommer att ersättas, 

· om allt går enligt planerna för de 

hemlighetsfulla anonyma personer 

som köpt större delen av det kvar

ter som hotellet är beläget i, med 

ett stort byggnadskomplex som kom

mer att inrymma bank- och affärs

lokaler och kanske även - om de 

lyckas övertala kommunalpamparna 

- kommunalkontor. 

l 
Tydligen var det "utgallrade" sa-

. ker som försåldes och priserna blev · 

följaktligen också i proportion där

till. Det snålades därför mycket på 

buden som ofta höjdes endast med 

några kronor eller en femma i ta

get. 
Endast ett fåtal klubbslag befäste 

bud på över 100-lappen. Av dessa 

kan nämnas soffgrupp 500 kr, piano 

300, pendyl 350, antik spegel 200, 

tavla med motiv från Saltsjöbaden 

180, mässingarmatur 130, engelsk 

järnsäng 125. 

Sedan var det en massa småprylar 

som försåldes. Exempelvis stolar 

mellan 12 och 9 kr per st, karmsto

lar mellan 15 och 30 kr per st, eld

släckare 45, räknemaskin 85, skriv

maskin 80, punschkylare 12 kr per 

st och tallrikar 65 kr per st. 

Skurups hotell är nu urblåst in

vändigt och det skelett av väggar 

och tak som är kvar väntar en snar 

undergång. Hotellet är nämligen 

dömt att rivas och förmodligen blir 

fattigdomsbevis som att hyra in sig 

hos ett privatföretag och därtill hos 

en hyresvärd som är anonym och 

kanske - vem vet - delvis består 

av kommunalmän som sålunda skul

le bli både hyresvärdar och hyres

gäster på en och samma gång . . Och 

det skulle ju onekligen lukta myg-

leri. 



Stort musikintrese i Skivarp: 

30-mannaorkester och många 
musikcirklar i 4 H:s regi · ' 
Vi var i Skivarp en ltväll helt l rande 4 H :arna tills kvällen, då de 

tillfälligt och kom förbi folkskolan. duktigaste av dem strålade samman 
Den var helt upplyst och underli-
ga ljud, ibland liknande mu- i den s.k. stora orkestergruppen. Nä-
sik, trängde ut därifrån. Vi steg ra 30 musiker fanns i denna med 
på. gernie rutinerade kapellmästaren Per 
Det var som att komma in i nå- Ahlin vid batteriet och musikfanjun-

f~\:i:;so:u~~~;ns~et~v~~~ri~:d~r:~; kare Rune ePrsson P 7, Ystad i teten. 
med instrument. Det knäpptes, fila- - Sveriges snällaste lärare, anför
des, blåstes och tapplades - ibland trodde en pojke oss. Det spelades 
i harmoni - men mest i dishar- både Mozart och Taube operett folk-non!. För var och en hade ju sin . . ' ' egen uppspelning för sig själv att v1sa och foxtrot. T1ll tonerna av den 
svara för och ibland blev det något taktfasta marschen "Anchors Away" 
krångel med noterna. Ensam för sig lämnade vi salen. 
själv satt lilla Kenneth Ahlin, 8 år 
och försökte få fingrarna att passa O MUSIKLARARNA ÄR 
in över de rätta hålen på blockflöj- GODA PEDAGOGER 
ten för att det skulle påminna om 
"Blinka lilla stjärna". Det är inte många mindre samhäl-

- Det är svårt det här - anför- len som Skivarp som har det så väl
trodde han oss. 

0 ... SEDAN HON OCH 
SAXEN V AR LIKA STORA 

Två Anderssöner Heinz och Ing
var, svettades båda med en klarinett
polka. Duktiga pojkar som kan bli 
riktiga musiker med tiden. I ett hörn 
hittade vi Kerstin, 15 år, som blåst 
saxofon alltsedan hon och saxofonen 
var ungefär lika stora, och nu gäst
spelar i stor orkester i Ystad. Att 
"0, sole mio" blåstes rent och vac
kert konstaterade vi liksom att de 
unga damerna Astrid, Gun-Britt, 
Inga-Britt och de andra flickorna där 
de satt i en stor gitarrgrupp och spe
lade och sjöng svensktoppens etta, 
"Minns du den sången" så att t.o.m. 
Anita Lindblom skulle kunna bli 
avundsjuk. 

0 ÄVEN VUXNA MUSIKER 
Det var inte endast ungdomar i 

8-17 års åldern vi hittade på vår 
rundvandring. Bertil Holmander, fa
brikör i "det civila" men trumpetare 
i den här kretsen, blåste "Oh mein 
papa", så det kändes in i hjärteröt
terna. 

4 H-orkesterns grand old man, Hen
ning Persson, 73 år, men still going 
strong, fann vi i biblioteket där han 
spelade 2:a stämman i "Mustalainen" 
tillsammans med ungdomarna Chris
ter Eriksson och Christina Rahm. 

ordnat med musikundervisning för 
både unga och äldre. Tre rutinerade 
musiker, samtidigt goda pedagoger, 
har 4 H till förfogande: Carmen och 
Dolores Söderberg för gitarr och 
dragspelsundervisning, Tise Wurzner 
för allt blåset, samt tillika arrangör 
och dirigent. 

0 LAG AVGIFT FöR 
SUND HOBBY 

Tack vare bidrag från olika håll 
blir det under våren hela 16 vec
kors undervisning för en så låg av
gift som 20 kr och i det priset in
går noter, julfest och utfärd med mu
sikuppvisning. De senaste utfärder
na gick ·till Bornholm och Sazznits. 

I år avslutar man säsongen sönda
gen den 12 maj med stor uppspel
ning på Agården i Skivarp. 30-man
naorkestern skall uppträda på sce
nen och lita på att det blir fullt 
hus i salongen den dagen. 

0 KONSERTER UTE l 
BYGDERNA 

Men det är inte slut därmed för 
sedan tänker man ge konserter på 
flera håll i bygden så länge det 
går att hålla samman musikerna in
nan semestrarna skiljer dem åt. 

Per Ahlin vid trummorna och hans dofter Kerstin spelande saxofon. 
Båda är med i den fina 30-mannaorkesfern i Skivarp. 

0 30 MUSIKER I STORA 
ORKESTERGRUPPEN 

Vi stannade kvar hos de musice-

Till hösten startar musikövningar
na första veckan i september. Redan 
nu har många föräldrar bokat platside knappast önska sin barn. Det ärläldre med i musikcirklarna och än-~ för att få sina ungdomar med. en hobby som kanske varar livet ige- nu fler är givetvis välkomna poäng-

En bättre hobby än musiken kan nom. I Skivarp har man nära lO-talet terade ledarna för oss. \ 
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Nu skall det spelas som aldrig förr: 

Rydsgårds fritidsnämnd har invigt 
efterlängtade bordtennis-roboten 

- Av TORSTEN HANSSON 

Under helgen var det smått hög

tid i Solberga skola för alla kom
munens många bordtennisintresse
rade ungdomar. Då invigde nämli-

1 gen Rydsgårds fritidsnämnd den 

l nyinköpta träningsroboten som vän-

l 
tas att ytter tigare stärka de bord

tennisintresse som hittills mest varit 
koncentrerat till Tånebro IF. 

l 
Till invigningen och demonstratio-~ Blentarps Sportklubb. Representan

nen av roboten fanns representanter terna för denna sistnämnda klubb var 

för Rydsgårds fritidsnämnd, Tånebro l där i syfte att studera apparaten 

l IF, Rydsgårds AIF och Janstorps AIF, ty de har funderingar på att inköpa 

samt aven från grannkommunen en robot till sin klubb. Sedan roboten 

högtidligen invigts genom att skjuta 

ut en snabb serie bollar demonstrera

de Tommy Andersson, Lund utför

ligt och ingående robotmekanismen. 

0 ROBOTEN KAN SLA 
ALLA SLAGS BOLLAR 

Roboten går genom en invecklad 

mekanism att inställa så att den slår 

bollar med sidskruv, underskruv el

ler överskruv. En spelare som är svag 

på t.ex. underskruv kan ställa in ro

boten så att den endast slår sådana 

bollar. 
Roboten har en behållare för 4QO 

bollar varför spelaTen kan spela länge 

i en följd utan avbrott. Detta är gi

vetvis nyttigt både för tempot och 

konditionen. 
Bollarnas utgångshastighet kan 

också varieras. Närmare bestämt från 

O till 100 km/ tim. 
Bollarna kan också inriktas nästan 

exakt så att den t.ex. slår bollar ute 

i vänstra hörnet, eller en "smygare" 

som dalar ned precis innanför nätet. 

Därigenom kan varje spelare träna 

sig på just sina svagheter. Antalet 

bollar i minuten kan också varieras 

från 30 till 80 i minuten. 
Fritidsnämndens ordförande Sven

Bertil Persson och Tånebro IF:s bord
tennisbas Erik Hagentoft lik6om de 
andra idrottsföreningarnas represen
tanter var mycket belåtna med robo
ten som visade sig mer än motsvara 
förväntningarna. 

Tommy Andersson, lund (i mitlen) demonstrerar den nya, fina bordtennisroboten för ~ex entusiastiska och 

ivriga spelare, Tommy och Per S11nds.fröm, Christer Ande·rsson, Peter Rönnerfalk, Claes Andersson och Lars 
Där har fritidsnämnden gjort en 

fin investering. 

-·-----------------------~~==G_ö_r_a_n __ Pe_r_s_so_n_. ___________________________________ ~ [J PRISUTDELNING 

Tånebro IF tog tillfället i akt att 
efter en kaffepaus förrätta prisutdel
ning från sitt klubbmästerksap. 

Vidare överlämnade ledaren för ös
terlenalliansen, Alfred Gustavsson ett 
ståtligt klubbpris för tävlingarna 1967 
- 68. Det var nämligen Tånebro IF 
som Ölev bästa av de deltagande 22 
klubbarna. De 15 spelarna erhöll av 
Tånebro IF vardera en minnesplakett 
för klubbsegern och ungdomsledarna 
Ulf Rosen och Bengt Wallström fick 
blomster för att de engagerat spelar
na och drivit dem fram till denna 
prestation. 

Från Trunnerups skytteförening 
överlämnades ett ståtligt pris som 
skall skänkas till den i Tånebro IF 
som gjort säsongena bästa prestation. 
Vem det blir får ledningen i Tåne-

l 
bro IF nu fundera över. Det blir 
Inte lätt, ty det är många som gjort 
fina prestationer. 



Il 

Är Skurups KN döv för frågan 
Vad ·blir centerhushyran 1980? 

Svaret på frågan i rubriken vet 
vi ännu ej. På tisdagskvällen hade 
kommunalnämnden i Skurup sam
manträde. Vad som där beslöts an
gående erbjudna lokaler för kom
rotmalkontor i det s. k. Center
huset, som är planerat byggas där 
Skurups Hotell nu ligger, vet vi 
nämligen icke. Protokollet från 
sammanträdet blir offentlig hand
ling först sedan det justerats. 

blir det för den summan som centrala byggnadskommitten nu har kalkylerat med utan givetvis avsevärt högre. 

i säcken. Kanske är det trots allt till gagn och nytta för kommunblocket Skurup - kanske inte. 
Det har jämförts siffror på lokalkostnader i Centerhuset alternativt i eget hus. Jämförelserna har endast kretsat kring de första åren. Vad en eventuell hyra i Centerhuset blir efter 10-årsperioden eller att räntekostnaderna för eget hus sjunker i någorlunda takt med amorteringarna och därmed också de totala kostMen en annan sak står desto kla- naderna har det tydligen ej tagits rare: Har anonyme Centerhusplan- med i beräkningarna. läggaren för att kunna sänka kalky- Om Skurups köpings fäder är anlerade kvadratmeterhyran från 100 svarsfulla människo1· kalkylerar de till 80 kr för kommunens del i gen- inte endast för den första 10-årspegäld måst höja den för övriga hy- rioden utan även för tiden därefter. resgäster med i vissa fall upp till l Och de kalkylerna måste vara svå-50 procent, då kan vem som helst ra att göra i alternativet Centerhuräkna ut vad som väntar kommunen set bl. a. därför att hyresvärden är om 10 år. 

1 anonym. Kvadratmeterhyran 80 kronor på- Det är många av samhällets medstår de sig kunna garantera under borgare, både i Skurup och i övriga en 10-årsperiod. blocket, som tycker att "det ligger Vad blir då kvadratmeterhyran en hund begraven" i dessa omstänunder perioden 1980-1990? En och digheter. Det hörs tydligt om man annan 100-lapp högre? Eller är kom- lyssnar på pratet man och man munen inte intresserad efter 10-års- emellan i Skurup, Skivarp och Ryds- l perioden? Har den månne tänkt byg- gård. ga eget kommunalhus då? Vad kom- Men kanske trots allt Skurup~ mer det i så fall att kosta? Ja, inte l fullmäktige kommer att köpa grisen 

T. H. 

SKURUP 

f~lCB introducerar 
"UÄRWSMÄSTAREN'' 

för Er ~mm Yill ha det 
bästa för landsvägsturM 

en m~m produkt 
ono E. ANDERSSON 

Brödrakvartett i Skurup 
startar hensinpriskrig 

De fyra brödern·a i nya bilserviceföretaget i Skurup, Blennows Bil AB, kommer under fem dagar att inviga sitt nya affärsföretag genom en del öppningserbjudanden. De fyra bröderna, Einar, Stig, Ingvar och Gert-Olle, har övertagit firma Bil-Tjänst vid Norregatan i Skurup. 
De ämnar driva rörelsen efter 

ungefär samma mönster som ägaren 
Manfred Almqvist gjorde innan han 
utarrenderade rörelsen för två år 
sedan. Det kommer således att bli 
en omfattande service med bilverk
stad, billackering, bilplåtslageri, 
bensinstation, tvätthall, bilbärgning 
m. m. 

Var och en av de fyra bröderna 
är specialist inom sitt fack. Rörel
sen kommer även att omfatta bil
försäljning. 

Under de fem öppningsdagarna 
kommer bensinen att säljas 6 öre 
under ordinarie pris per liter. Alla 
besökare får småpresenter och med
följande barn glass ocli. ballonger. 
Vidare får de kunder som så önskar 
tvätta· sin bil utan kostnad. 

Två av bröderna, Stig och Ingvar, 
driver nu Blennows bilverkstad vid 
Svaneholmsvägen. Dessa två har nu 
alltså allierat sig med sina bröder 
Gert-Olle och Einar. 

'' Gurkmästerska·p'' 
på cykel i Eslöv 
På tisdagen giok Gurkmästerskapen 

på cykel i Eslöv. Frisksportarna och 
Korpen arrangerade och i det dåliga 
vädret hade ett 60-tal mött upp. Del
tagarna var i åldrarna 4 år och upp 
till 16. Det var tveksamt om idrotts
platsens banor skulle hålla för på
frestningarna men efter en inspek
tion beslöt man att låta täv1ingen gå 
där och allt avlöpte fint. Tävlnigsle
dare var frisksportarna Gustav Pers-

Cykel - Sport - Motor 
Skurup - ~el. 0411 / 404 62 

"SVAR PÅ UPPLYSNING" 
I Eder tidrling d. 4/ 4 har fabrikör Manfred Almkvist, · Skurup tillkännagivit att icke han utan Biltjänst M. Almkvist AB, Skurup försatts i konkurs. Samtidigt upplyser han att "nämnda firma" dvs. bolaget - "innehas" av undertecknad. Uppgiften är så . ten~entiös att jag finner ofrånkomligt dementera den. Den av Almkv1st tid1gare drivna rörelsen övertogs den 1/4 -66 av ett nybildat bolag - det ovannämnda i vilket Almkvist själv äger hälften av aktierna. 
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Känt folks kära ting 

modellen av 

hästen i Stortorgets Kar! X Gustav-staty på Stortorget i McL!mö. 

En rolig och originell liten utställ
ning har det blivit av "Känt folks 
kära ting" som från i dag och t om 
förste maj visas på Svaneholm. I en 
samling "följebrev" berättar ägarna 
föremålens ofta märkliga historia som 
besalmar påståendet att verkligheten 
ofta överträffar dikten. 

Ta t ex professor Philip Sand
bloms upplevelse när han så att säga 
klev rakt in i sin några år tidigare 
förvärvade tavla "Sommarnatt med 
alabastergudinnor'. Eller historien 
kring Carl C:son von Horns "Pedal
tramparebnckla" vars märkvärdiga 
kringseglande bucklans ägare skild
rar så dråpligt att det här inte skall 
föregripas. 

Till kuriosaavdelningen hör bl a 
pastor Mårten Werners anspråkslösa 
väska, ett spetälskearbete som varit 
med vid otaliga u-l;p1dshjälpsföre-

drag Sverige runt, Fader Gunnars 
kalott och riksdagsledamoten Lilly 
Ohlssons ärvda Järeda-snäppa för 
åderlåtning. Så är det modellen till 
hästen som ingår i Karl X Gustav
statyn på stortorget i Malmö, och 
tillhörande blydroppe, Lisa och Ivar 
Harries släktklenoder från de legala 
husbehovsbränn.ingens dagar inte att 
förglömma. 

Konstsamlande trelleborgarna Sven 
Stahre och Ingvar Björkman bidrar 
med "min första Karlmark" respek
tive en på S :ta Maria gjord statyett 
och för jordbruksminister Eric Holm
qvist är Svitbiod-hyllningen från 
Ture Bengtsson m fl ett kärt minne. 
Med i kändisskaran är också Lasse 
Holmquist, Gösta Netzen och Len
nart Kjellgren plus TV-doktorn Bo
Ebbe Löfberg och en rad andra. 

STEN Torsdagen den ll april 1968 

Fru Clara von ArnoLd de·rnonstrerar sughäverten som kommer från 
fru Lisa Gen,e!!-f{arrie 

, "Kändis~~· utställning_ 
på Svaneholms slott 

I dag öppnas "kändisarnas" uts tällning på Svanehohus slott. Tjugo
talet föremål, som utgör de mest om tyckta ägodelarna bos utställarna 
har samlats till en liten intim ut ställning. Från Gratia Del bar Fader 
Gunnar skickat en kalott och från red Olof Wahlgren kommer en 
1700-talsstol. 

Den mycket vackra modellen av 
en bark, som syns i bakgrunden på 
fotot har länmats av professor Helge 

l Wullf. Det sista uppvigling~motivet 

från lantbrukarna i Mälardalen sig
nerat av X-et pryder också en plats 
i salen oc;_h det är landshövding Gösta 
Netzen som lånat u t tavlan. 

F d chefred Ivar Harrie och hans 
hustru Lisa Geneli-Harrie från Har
jagers resp Färs härad - med äldre 
rottrådar i snapphanebygden - har 
sl~ktföremål med anknytning till ! 
olika skånska bygder. Från Lisa Har
r ies farfars farfar, kyrkavärden Nils 
Nilsson, Södra Kalhult l , Osby soc
ken i ö stra Göinge, kommer några 
föremål, pipett-sughävert och ett 
krönt kannemått, från den legala 
husbehovsbränningens dar 0800-
1855). 

Utställningen pågår t ·o m den l 
maj och är öppen mellan 11 och 16.00 
alla dagar utom måndagar och tis
dagar. 



Torsdagen den Il april 1968 · 

"l(ära ting och känt folk" 
utställning på ·Svaneholm 

Intendent Erik Mårtensson visar en tavla som jordbruksminisler Erik 
Ho.lmqvisl fåll av Ture Bengtsson och Sigge Oscarsson på sin 50-

årsdag. 

I dag börjar en utställning pA: 
Svaneholms slott vid Skurup med 
benämningen "Kära ting och känt 
folk". 

Den kommer att pågå t . o. m. den 
l qtaj varje dag utom måndagar 
och tisdagar. Visningstiderna är 
mellan kl. 1l och 16. I utställning
en finns t . ex. en gåva till Lasse 
Holmkvist vid ett besök Polen 
1964. Han besökte där en polsk 
bandby för att leta rätt på en om
talad pappersklipperska. Han träf-, 
fade henne ute i ladugården där 
hon höll på att mjölka korna. 

Efter bestyren i ladugården visade 
hon Lasse Holmkvist sin konst ge
nom att på en kvart göra en utom
ordentligt fin pappersblomma. Som 
gåva med sig hem fick han ett 
naivistiskt konstverk - en klipp
tavla med motivet en hästskjuts i, 
enligt polska förhållanden, lyxstiL 

Det är detta naivistiska konstverk 
som visas på utställningen. Där finns 
också doktor Bo-Ebbe Löfbergs far
farsfars syltskål och inventarier från 
den legala husbehovsbränningens l 
dar i början av 1800-talet. 

Redaktionschef Orvar Nilsson på 
Ystads Allehanda visar en tavla av 
barkskeppet "Atlantic". Hans far ha
de befälet på skutan åren 1910-1911 
då han var 27 år gammal. / 

Orvar Nilssons far medföljde sku
tan på en resa över Nordsjön i en j 
av de svåraste stormarna i manna- r 
minne då många fartyg förliste, men 
Atlantic klarade sig. 

På utställningen finns också många 
andra saker som känt folk har kvar 
som minnen av händelser i deras liv. 



Mor Kersti fyller 101 o ar 

Fröken Kersli Hansson från Tullstorp fyller 101 år, och fördriver tiden, med Hemsöborna allt medan sysler 
Ingrid pysslar med födelsedagsbarnet. 

Det sitter en pigg gammal dam 
på pensionärshemmet Smygehem i 
Smygehamn. Hon båller just på 

1 med att läsa Strindbergs Hemsö
borna. Till saken hör att hon är 
en mycket flitig kund l bibliote
I,et, en riktig bokmal. Fröken 
K e r s t i H a n s s o n firar födelse

pass att jag kan läsa igenom dem 
en gång till, sa Kersti. 

Ortstidningen är en annan daglig 
lektyr för den äldsta invånaren i 
den här delen av Sverige. Hon läser 
ut;m glasögon, men hörseln är det 
inte så pra beställt med. 

dag den 15 april, då hon passar * HUMOR 
på att fylla 101 år. Kersti Hansson är född i Tullstorps 
S k å n s k a D a g b l a d e t gästa- församling den 15 april 1867. Hon 

de nyligen Smygehem och hade för-
månen att träffa förra sömmerskan, har försörjt sig som sömmerska och 
tant Kersti. Hon var ve· 'digen alert var flitigt anlitad. I hemförs;lmling
- för att använda ett modernt ord. en har hon bott ända till det var 
101-åringen är veEkligen med sin tid. dags att flytta till vårdhemmet. Hon 
Hennes mesta sysselsättning blir nu- har ägt en god hälsa och alltid va
mera böckerna, där hon har hittat rit en fin kvinna. 
en del pärlor. Tant Kersti är alltjämt vacker, har 

När läsningen tog slut för en tid en klar- blick och ett fint ansikte. 
sedan föreslog någon att hon kanske Hon är .s4 .rart klädd och ger ett le
kunde läsa Vilhelm Mobergs utvand- vande intryck. 'Det är ytterst sällan 
rarserie. man träffar en så väl bebihållen 

- De böckerna har jag läst en människa vid en så pass hög ålder, 
gång. Men för all del, de var så som fröken Hansson från T\lllstorp. 

Syster Ingrid, som förestår Smyga
hem, berättar för SkD, att tant Kers
ti äger en rätt dråplig humor. Den 
gör hon bruk av i passande ögon
blick. Hon vill inte att vi skall skri
va för mycket om henne. - Det 
skrevs så mYcket i tidningarna i fjer, 
att det kan räcka, ;mser 101-åriga 
Kersti. 

Men hon har ju också plivit ett 
år äldre. Kanske att hon k~ få va
ra med om att sätta nytt åldersre
kord här i landet. 

- Om jag får leva och ha hälsan 
så går väl det, menar hon. 

Men det grunnar hon inte över. 
Utan nu gäller det att ta en dag i 
taget, njuta av allt det goda som 
Smygahemmet ger -- och så se till 
att 101-årsdagen blir trivsam. · 

Skånska Dagbladet ber att få 
bringa en hj ärttig gratulation till den 
pigga födelsedagsflickan Kersti Han.•
~onl 

WILBOR!j AGREN 



* En kär häst 

för dine!ktör Errist Herslow i 
Malmö äa: den här mode<l!len t ill 
Storto~get Karl X Gustav-staty. 
Dätrför vi<saJr d'ir Hersl10w den för 
aJi!mänheten på Svaneholm, d!är 
"KänJt fal:ks kär a ting" ställs wt 
fram t1iJ.l första mai. 

J~:>hn Börjesons hä.stmoideii!L, som 
mgår i torgstatyn , ihM tillhört Uft
stäl~atreDS faJrfaT, taJm<mn~en fiJl · dr 
Carl Hers1ow. SydisV'enSk.a D~~bla 
dets ~ncltare. 

Vid träsockeln har äg>aren fäst 
med ~ en droppe bly från 100-
nmgen av det dokumenihskr!_n, som 
lonmurades i statyn när grundstenen 
ladies. Det VM i juni 1896 statyn 
avtäcktes. 

Ung skurupsorkester bra 
~1ålpt av föräldrarna 
Den populciraste huvudpersonen i 

TV-serien High Chaparral har ocksil. 
fått ge sitt namn åt an ungdomlig 
dansorkester från Skurup som nu 
är på väg att slå igenom på allvar. 
Orkestern som har fått 20-årige stu
deranden vid Lärarhögskolan i Mal
mö, Inge Blilcher, till lqipellmäsllare 
och i övrigt består av skolungdomar 
i lS--18-årsåldem har nämligen döpts 
till Manolitos. Detta betyder dock 
inte att man i repertoaren lägger an 
på westerns eller ens sysslar med 
pop. Man går mera in för schlager 
a'la Svensktoppen. 

Blueher som egentligen kommer 
från Lilla Beddinge sköter komp
gitarren, Ulf Jönsson trummorna, 
Christer Larsson basgitarren. Bo Gö
ran Axelsson saxofonerna och Kers
tin Engdahl elorgeln samtidigt som 
hon är vokalissa. 

5.000 KR 
Papporna till tre av ungdomarna, 

elmontör Ernst Erik Jönsson, skol
vaktmästare Gert Larsson och Fol
kets hus-vaktmästare Sven Olsson 
har för 5.000 kr köpt en förstärkar-

l anläggning från Svedala. Anlägg_ 
ningen har byggts av Lasse Nilsson i 
Svedala, TV-Lasse kallad. Som A r
b e t e t tidigare omtalat i ett repor
tage har Nilsson gått in just för byg
gande och försäljning av den kvali
ficerade utrustning som de moderna 
dansorkestrarna kräver. 

WICKERS FÖREBILD 
Som musiker har Manalitas en 

lokal förebild, nämligen den popu
lära trelleborgsorkestern Wickers. I 
dagarna har man också gått in i 
Musikerförbundet. Under påsk
helgen spelade Manalitas på två 
ungdomsaftnar med Unga Örnar, 
skärtorsdagen i Skurup, långfreda
gen i Skivarp. Pingstdagen spelar 
man på Stjärneholms pensionat och 
midsommarafton på en idrottsfes t 
i Tåneb··n. Verks·'mhetsfäl tet vid
gas snabbt sen man hittills mest 
11ar svard för dansmusiken på 

1 bingo-aftnar. 

ManaLitas i Skurup bestar av fr v Ulf Jönsson, Bo-Göran Axelsson 
Christer Larsson, Kerstin Olsson och Inge B!ilcheT. 
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FANTASTISK TAXIBIL I SKURUP: l 

66.000 mil med samma motor 
•• 
Agaren Nils Andersson 

hästkraftspecialist 
- Av TORSTEN HANSSON -

Bilägare! Hur många bilar har ni förbrukat de senaste 

1 O åren? 4-5 stycken. Såå många. Hur många mil brukar 

ni köra med var och en? Tolv-trettontusen. Jaså inte fler. 

Hur kör Ni egentligen? Ni får bättra er. Rådfråga trafikbil

ägare Nils Andersson i Skurup. Han vet. Han är hästkraft

specialist. l flera bemärkelser. 

För 10 år sedan köpte han den 
taxibil som han ännu kör med i 
dag. Han valde bland många be
gagnade, Omsorgsfullt. Och hitta
de en som hade gått "endast" 20.000 
mil. Förlåt? Om det var kilome
ter? Nej, det är sant: Tjugotusen 
MIL. Det var en stilig sak. En 
Ford Mainline 1954 års modell med 
6-cylindrig motor och med tjäns
tevikten ca 1.750 kg. Det visade sig 
att han gjort ett fynd. Bilen gick 
som en klocka i taxitrafik varje 

dag. Han pysslade om den och den 
hölls alltid i topptrim. 

0 CYLINDERN BORRAD 
EFTER 3"1.000 MIL 

När mätaren "vände" för tredje 
gången, alltså när Nils Andersson 
kört 10.000 mil började den att vi
sa små tendenser till att försva
gas. Den blev faktiskt t . o. m. 
omkörd ibland av andra bilar. 
Och det dÖg ju inte. Andersson 
lät borra om cylindern. Sedan gick 
den som en klocka igen. Sedan dess 
har den gått ytterligare 35.000 mil 
och sammanlagt således drygt 66.000 
mil. Ungefär lika många mil som 
registreringsnumret utvisar: M(il) 
66.871. Bilen och motorn är i dag 
i god kondition och 150 km/ tim. 
gick den att köra med innan det 
blev hastighetsbegränsning före 
högertrafikens införande. Fordens 
115 hästkrafter finns kvar fortfa
rande. 

Den robusta och näslan outslitliga taxibilen är av märke Ford Mainline 1954 års modell med 6-cylindrig 

motor. Den här har gått lik11 många mil som registreringsnumret utvisar. 



0 UTFöR SJÄLV ALLA 
SMAKEPARATIONER 

Nils Andersson känner noga till 
varje detalj på sin bil och upp
täcker genast det allra minsta lil
la fel. Alla småreparationer ut
för han själv. Om han någon gån.!( 
behöver hjälp vänder han sig till 
sin bror som har egen bilverkstad 
eller sin son som är verkmästare 
vid en Volvo-verkstad i Malmö. 

För att vara en så stor bil och 
med en motor som gått 66.000 mil 
är bensinförbrukningen inte sär
deles stor. Efter omborrningen · tog 
den endast 1,2 liter per mil, men 
de senaste åren dricker den un
gefär en och en halv liter per 
mil. Detta är dock ingen hög siff
ra med tan~ på att\ det är många 
små korta körningar och endast någ
ra enstaka gång långkörningar. 

0 INGA .ANMÄRKNINGAR 
VID BESIKTNINGAR 

dan köpte Forden. Först hade han 
en Hudson som gick 75.000 mil. 
Det var en riktig kärra det.' Så
dana djur finns inte nu förtiden. 
Och sedan blev det en Dodge. Den 
krånglade dock ofta och därför be
slöt Andersson att utbyta denna 
och så fann han då Fordon. På 
Skurups Bilstation finris 6 taxibi
lar. Varje taxichaufför håller sig 
själv med bil. F. n. finns det för
utom Forden en Ford Herrgårds
vagn och fyra specialbyggda bi
lar av märket Checker, samt en 
skolbuss som äges av de tre taxi
chaufförerna gemensamt. 

EJ BENSJNFöRSALJNING 
OCH SKOLSKJUTSAK 

~om komplement till den ordina
rie taxitrafiken har nu bilstatio
nen i Skurup även hand om skol
skjutsarna. 5 av bilarna går varje 
morgon i skolskjutstrafik, förutom 
skolbussen. Servicen är fin och bil
stationen har jour dygnet runt . 

. Varje natt logerar två av chauffö
rerna på bilstationen. Även den 
bensinstation som tillhör rörelsen 
har jour dygne t runt. 

o _ ~EN Im~ss~ ~öR 
ANDRA HÄSTKRAFTER 

Nils Andersson är inte endast in
tresserad av hästkrafterna i sin fi
na gamla bil utan har också sin
ne för levande hästkrafter i form 
av travhastar. På Skånska Dagbla
dets i Skurup Toto-kontor är han 
trogen kund och det händer då och 
då att han kammar hem en VS:a 
på Aby, Solvalla eller Jägersro. 
Av de hästsportintresserade kam
raterna anses han för att vara nå
got av en expert. Därför är väl 
epitetet hästkraft-specialist inget 
överdrivet när det gäller denne väl
kände skurupsbo. 

När den obligatoriska bilbesikt
ningen infördes för några år se
dan trodde kanske en del skurups
bor att den gamla hederliga taxi
bilen ej skulle kunna klara besikt
ningsmännens argus-ögon. Men se, ' 
det blev endast några små påpe
kanden om helt Qbet)!'dliga sa.k.erc. 
Och så har det vari~ varje gång 
sedan dess. Ingen anmärkning som 1 

har föranlett ombesiktning. Så det 
är inte endast motorn som är näs
tan outslitlig utan hela kärran är 1 

lika gedigen. Den tillåtes ta 7 pas
sagerare och då är det ändå inte 
trångt, ty dimensionerna är präk
tiga. 

0 ENDAST TRE BILAR 
UNDER 26 TAXI-AR 

Sedan Nils Andersson började 
med taxirörelsen på Skurups Bil
station år 1942 har han endast , haft 
två bilar innan han för tio år se-

Nils Andersson har und(l·r sina 26 år som trafikbilägare i Skurup endast 
haft tre h ilar. Han kan tydligen konsten alt vårda dem och köra dem 
så att de behå ll er sina många hästkraller både länge och väl. 



f-
Sturup blir sporre till 

ökad byggnation i Skurup 
Skurup har de senaste åren varit en köping under 

expansion. Ingen stark sådan men i varje fall tillräck
lig för att kunna påstå att Skurup ej kommer att röna 
det öde som många landsortskommuner har måst göra 
- så småningom avfolkas och bli sovstad för äldre 
människor. 

Under fjoråret ökade invånarantalet med ett 50-tal, 
är nu uppe i 4.737 inklusive Hassle-Bösarps försam
lings 75 invånare. Flera saker pekar på att Skurup har 

Det kräver framförallt 'ett ökat 
bostadsbyggande och nyckeln till 
detta är en hög kvottilldelning av 
lägenheter från länsbostadsnämn
den. 

Byggnationen av bostäder har va
rit expansiv de senaste åren och 
givetvis har man byggt så långt 
den tilldelade kvoten räckt. 

De senaste månaderna är det åt
skilliga nya affärer och rörelser 
som startat i Skurup. Tydligen är 
köpkraften stor. Vidare har många 
affärer utvidgat och moderniserat. 

Av de nya företagen kan vi näm
na följande: Caltex stora nya ben
sinstation vid Svaneholmsvägen, 
Bröderna Blennows (fqra till anta
let) bil- & bilserviceföretag med 
bilverkstad, billackering, bilplåtsla
geri, bensinstation, tvätthall, bil-· 
bärgning m. m., Skurups zoologiska 
- en intressant affär med fåglar, 
fiskar, apor och många andra djur, 
Slmrups Bil AB med stor ny bilhall 
i f. d. Kooperativa-huset på söder
gatan, !ng-Britts flick-, dam-, ton
års nya, flotta affär på Kyrkogatan 
för att nämna några. Av Skurups 
industrier har tyvärr Skurups Te
gelbruk AB måst permittera sina 
anställda och avveckla rörelsen. 
Men enligt vad aktieägarna påstått 
är utsikterna stora att tegelbrukets 
byggnader skall kunna säljas till ett 
företag som kan sysselsätta ännu _ 
fler än tegelbruket som sysselsatte 
ett 25-tal personer. 

0 ÄNNU BATJ'RE VÅGAR 

Ett annat tecken som tyder på att 
Skurups köp~ng skall kunna blomst
ra är den planerade huvudleden 
mellan Röda-Räck norr om Skurup 
och till Ystad. Denna väg som doc){ 
ej väntas bli klar förrän om några 
år kommer att förkorta körtiden 
till Ystad, tämligen kraftigt. Körti-

den till Ystad blir väl då inte mer 
än c:a 10 minuter. Därför har Sku
rup utsikter att till viss grad bli 
sovstad till Ystad, d. v. s. att en del 
människor som har sitt arbete l 
Ystad kan väntas skaffa bostad 
Skurup. 

I och med att det blir fl ygfält i 
Sturup kommer det att bli ny, 
snabb väg mellan Malmö öch Stu
rup och därigenom kommer kött!-

förutsättningar för att kunna bli en köping på fram

marsch. Det nyligen gjorda beslutet att förlägga det 

omdiskuterade Skåneflygfältet till Sturup gör att Sku-. 

rups köpmän, företagare och kommunalmän vågar in

vestera med sikte på ökad folkmängd och ökat J;>yg

gande. Av de många människor som skall tjänstgöra 

på Sturupsflygfältet skall Skurup försöka att få så 
många som möjligt bofasta i köpingen. 

den mellan Skurup och Malmö att 
bli ännu kortare än vad den är nu. 
Körtiden till Malmö reduceras väl 
då till kanske 25 minuter. En annan 
avgörande viktig faktor är givetvis 
hur samarbetet mellan de tre kom
munerna Skurup, Vemmenhög och 
Rydsg!ird i det blivande kommun
blocket Skurup utvecl{lat· sig. Med 
gott samarbete och investeringar på 
längre sikt har Skurup stora möj-

ligheter att hävda sig med många 
andra köpingar. 

0 CENTERHUSET 

Det planerade Centerhuset i Sku
rup med restaurang, hotell, biograf, 
stora affärslokaler och läkarmottag
ning samt även arkitektkontor häl-~ 
sas med glädje av skurupsborna. 
Projektet beräknas kosta 4,5 miljo-
ner kronor. _ 



Viktiga ingredienser vid Skurups 
folkhögskola: ETII( OCH ETIKETT 

\ - Av TORSII'EN RANSSON -

Till folkhögskolan i Skurup kommer ungdomar 
från hela landet. Av de 130 elever som varje år går 
på kurser där brukar ungefär hälften vara från 
Skåne och hälften från övriga Sverige. Det vittnar om 
Den första undervisningen vid 

skolan startade i slutet av 1880-
talet i den byggnad som det nu 
finns bl. a. rektorsexpedition i. 
Byggnaden hade tidigare använts 
som apotek och ännu tidigare som 
krog. På den tiden skedde under
visningen i blygsam skala och det 
var först i slutet på 1920-talet då 

tal av eleverna kan bo i skolans 
närhet. övriga måste bo i Sku
rups samhälle. Avståndet mellan 
skolan och Skurups samhälle ä r 
1-2 km. Därför har det planerats 

att byyga elevhem i anslutning 
till Folkhögskolans byggnader. \ 

0 3 KURSSTADIER 
Rektor Järn~strörn omtalar att 

huvudbyggnaden, som har gaveln undervisningen sker i tre stadier, 
mot landsvägen blev färdigbyggd , 1:an, 2:an och 3:an. Utöver dessa 
som antalet elever per år väsent-
ligen kunde utökas. Denna stora kurser finns kompletteringskurser 
höga byggnad kompletterades för och en del andra kurser för vuxna. 
några år sedan med en enplans- , 
byggnad med matsal, kök, aula, 
teaterlokal och filrnrum. I fjor då 
det nya ålderdornshemmet i Sku
rup blev inflyttningsklart övertog 
skolan södra ålderdomshemmet som 
inreddes till elevbostäder. 

0 UNDERVISNING I 
MANGA BYGGNADER 

Till folkhögskolan hör ytterliga
re fyra andra byggnader för un
dervisning. 

Men är det inte omodernt med 
så många olika byggnader? Nej, 
<iet tycker jag inte alls, ·säger rek-

torn, fil. mag. Bertil Järneströrn. 
- Nej, det tycker vi visst inte, 
säger några elever vi träffar på. 
Snarare tvärtom. Det är trivsamt 
och avstressande med en liten pro
menad mellan lektionerna. -
Skönt med frisk luft, även om 
det någon dag regnar eller blåser 
eller är kallt eller snöar. 

Eleverna är inga barnungar. De 
skall inte bortklemas. Det är fak
tiskt både rektorn och eleverna 
ense om. Vi vill int-e ha en stor 
byggnadskoloss där vi är mer el
ler mindre instängda! 

slutsats: många byggnader, idyl
liskt belägna i förhållande till var
andra1 med trädgårdsanläggningar 
och stigar som förbinder dem upp
skattas och lär vara nyttig medi
cin i form av avkopplande mo
tionspromenader mellan lektioner
na. 

att folkhögskolan i Skurup, som har gamla anor, är 
ett välkänt undervisningsforum med gott rykte och 
goda traditioner. Antalet sökande brukar vara -vida 
större än som kan inskrivas där. 
Re~torn lägger stor vikt vid etik 

och etikett och eleverna får en god 
uppfostran vad beträffar umgäng
esformer och överhuvudtaget om 
konsten att umgås med människor 
i olika situationer. De får också 
lära sig att uppträda höviskt och 
tränas i självkännedom och tole
rans mot andra. Dessa saker är 
givetvis ingredienser utanför de 
många andra huvudämnena i vil
ka många når över studentexamens 
stadium. Teater, sång och musik 
är också en stimulerande ingredi
ens vid folkhögskolan . 

0 RULLANDE KURSPLAN 

Kursplanerna kompletteras stän-
digt och jämt med nya saker -

Vi lever i ett dynamiskt tidsske
de, säger rektor Järneströrn och 
därför måste vi ha rullande kurs
planer som ändras så snart det dy
ker upp något nytt i undervisnings
väg eller i själva undervisnings
systemet. 

Folkhögskolan i Skurup är tyd
ligen en högmodern skola med fi
na traditioner. 

Vad som emellertid inte är rik
tigt praktiskt är att endast ett få-

En av de många byggnader som hör till Skurups folkhögskola. Byggnaderna är idylliskt belägna i för
hållande till varandra mell-an björkar och små lräägårdsanläggningar. 

l 
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Flygmissöde och jakt på strutsar 
späflnande upplevelser i Argentina 

-Av TORSTEN HANSSON -

Carl-Otto Alwen, Dybecks gård har under några 

vintermånader gjort en långresa till Argentina efter 

en inbjudan från Skurups Rotaryklubb att hesöka sex 

Rotaryklubbar där. Vilda strutsjakter och ett missöde 

med sportplan som lätt kunnat få ödesdigra följder 

var de mest spännande upplevelserna. Uppfödning 

av Pedegree-tjurar till stora utställningar var också 

en intressant sak som Carl-Otto har berättat om. 

Resan startade den 29 januari och gick via Köpen

hamn till Ziirich, Lissabon och Monrovia på Afrikas 

västkust och därifrån sydväst över Atlanten till Rio 

de Janeiro. Färden gick därifrån vidare till Sao Paulo 

i Brasilien och Montevideo i Uruguay och slutligen 

till Buenos Aires i Argentina. 

När Carl-Otto besteg flygplanet här med odling av solrosor som an vän- flykten började vid en grund sjö Carl-Otto men det var spännande att 

hemma var det 15 minusgrader men des för framställning av matolja och med ett enormt fågelliv. Där fanns vara med om jakterna i alla fall. 

vid mellanlandningarna längre söder- odling av majs som användes till fo- flamingos. storkar, änder och vadare-

ut vid ekvatorn var det 35 plusgra- der åt grisar och kor. En stor del fåglar. Och där fanns också en stor D JAKT PA ANKUNGAR 

der och det kändes enbart skönt även av markarealerna var betesmarkerna flock strutsar. Ryttare fick rida ·Ut i 

om det var en smula tungt att andas för uppfödning av nöt i stor skala. vatten och jaga strutsarna upp från En annan spännande jakt som Carl-

i början i den tryckande värmen. vattnet. När dessa sprang upp på Otto var med om var på icke flyg-

När sedan ·färden gick vidare söder · D MATEN TILLAGADES land och flydde bort i en hastighet färdiga, men nästan fullvuxna ank-

om ekvatorn började det snart bli PÄ GRILL UTOMHUS av tmgefär 50 km/ tim. startade jakt-

mildare, ty som bekant ligger Ar - Befolkningen i Argentina vistas laget i bilar med öppna flak. Bilfär- ungar. Dessa jakter tillgick så att j ä

gen tina lika långt söder om ekvatorn l helst utomhus. De flesta måltiderna 1 den gick i den höga hastigheten på 1 garen red ut i vattnet på sin häst 

som exempelvis Tyskland ligger nor r så att vattnet stänkte högt upp i luf-

om ekvatorn, därför är värmen i åt- ten. När då ankorna sam undan el-

minstone spdra Argentina ej besvä
rande. 

Carl-Ottos "hemort" i Argentina 
blev Vedia som ligger ungefär 60 mil 
från Buenos Aires. Där fick han be
söka den första värdrotary-klubben 
där man mest sysslade med sport, 
samkväm och kortspel. 

0 BESöK PÅGARDAR 
PER FLYGMASKIN 

Därifrån fick han gör a besök på 
gårdar per flygmaskin. En av de går
dar han besökte var en efter argen
tinska mått räknat "medelstor" gård 
på ca .10.000 hektar. Den gården hade 
bl. a. 140 anställda arbetare, eget el
kraftverk och uppfödning av 12.000 
nötkreatur varav 4.000 inregistrerade 
d. v. s. för att uppfödas till livdjur 
och avelsdjur. · 

0 MINUTiös UPPASSNING 
A V PEDEGREE-TJURAR 

Det kanske intressantaste på går
den var uppfödning av pedegreetju
rar, alltså sådana tjurar som skall 
användas för utställning om de lyc
kas bra där senare till avel. Varje 
år uppföddes ett 40-tal sådana tjurar. 
Dessa pysslades om på alla upptänk
liga vis och ett par, tre av de som 
blev störst och vackrast fick sedan 
ställa upp vid utställningar där kon
kurrensen var enormt hård. 

V ar och en av t jurarna stod under 
uppväxttiden i boxar, två meter över 
marken med spjälor i botten för att 
det skulle bli luftcirkulation och de 
därigenom skulle få fin, kraftig hår
rem. Varje tjur leddes varje dag en 
halv- eller heltimme för att få kraf
tiga ben och vacker gång - allt med 
sikte på utställningskonkurrensen. 

De ryktades grundligt varje dag 
och uppassades som spädbarn. 

ler dök ville det till en mycket snabb 

jägare att fånga dem med händerna. 

Man använde alltså inga jaktvapen 

utan · ankungarna skulle gripas med 

händerna. 

0 RAKADE UT FöR STORM 
VID SPORTPLANRESA 

Utflykter gjordes varje dag och 

många av dessa i sportflygplan. Carl

Otto besökte en gård som bedrev 

uppfödning av vildsvin och en an

nan som födde upp mer eller mindre 

vilda ·och oerhört skygga antiloper. 

Av dessa användes endast skinn och 

horn. Köttet hade man ingen använd
ning av. 

Vid en av dessa "flygturer råkade 

planet in i en intensiv stormby. Carl

Otto kastade plötsligt häftigt upp ta

ket och instrumentbrädan lossnade. 

Det smällde och tjöt i planet och pi

loten och Carl-Otto befarade att de

ras sista stund var kommen. Piloten 

ändrade snabbt höjdläge och efter 

några spännimde minuter var flyg

planet snart ute ur stormbyn. 

D HARMONISI\:A MÄNNISKOR 
HJÄRTLIGHET- EJ HETS 

Långresenären fick den uppfatt

ningen att folket i Argentina är har

moniska människor. Hjärtlighet och 

obefintlighet av hets och stress är 

karaktäristiskt för Argentina. At

minstone för den delen av landet som 

Carl-Otto besökte. Argentina är stort 

O TJURARNA BADADES ·och kanske är det annorlunda i vissa 

2 DAGAR l VECKAN andra dela 
Ett strutsägg utgör den bästa souveniren från Argentina. r. 

Flera dagar i veckan badades de Carl-Otto berättar mycket mer, t. 

med tvål och vatten för att bli rik- ex. att i Argentina står solen i norr 

tigt präktiga. De· göddes kolossalt och intogs under bar himmel. Vanligast mycket ojämn mark så att jägarna på dagen och att när det är vår i Skå

växte också till verkligt stora dimen• var att man tillagade maten på gril- på flaket studsade upp och ner. ne ~.r det höst ~. Argentin~ och när 

sioner. Varje dag ända tills tjuren lar, s. k . hasado. Några större bräns- Jägarna var utrustade med boleador det ar so~mar har hemm;;t ar det _den 

blev 2 Ar fick den dia kor för att den leförråd hade man inte utan när det _ en l ,S meter äng lina med tre kalla årstiden som råder 1 Ar~.entt.~a . 

. skulle få så mycket näring som möj- var tid att 'laga maten gick an rum repändar med vardera en blyklump En av de ~ånga sak~r so~ ar vard ,. 

ligt. När det . närmade sig utställ- o. samlade U"?,P. grenar ~ch kvistar att i ändan. Blyklumparna är stoppade att beJ<:laga ar de dåhga vagama .. I 

ningen granskades de 40 tjurarna ut- elda med. Dan genom f1ck man sam- i tjurpungar samt är fastknutna i dessa fin~s stora hål och på dem Ii~- 1 

oroordentligt kritiskt och endast 2 el- tidigt klarat av renhållningen till viss repändarna. ger ett .. tJockt lager av damm. Nar 

ler 3 av de bästa utvaldes att rep re- del. .. . .. . man mo ter något annat fordon står 

sentera gården vid utställningen. Där Den vanligaste drycken var vin. Nar Jagaren på b11flaket har nått det ett stort dammoln efter fordonet. 

förekom många vad och mycket spel ifatt den springande strutsen sving- Och i flera sekunder efter mötet ser 

om pengar mellan både ägare och ar- D SPÄNNANDE JAKT PA ar han sin boleador och repändarna man praktiskt taget ingenting. 

betare vilken .~uz: som skulle segra. SNABBA STRUTSAR snurrar sig kring strutsens ben och Sv~rige är bekant för folket i Ar-

Pedegreeutstallnmgarna var stora .. gentina bl. a. genom Ingmar Berg-

folkfester som samlade åtskilliga l Carl-Otto fick uppleva en sport l denne faller omkull. strutsarna ar mans filmer. Vidare vet nästan alla 

10.000-tals personer. som i Argentina är högt uppskattad mycket snabba och viker lätt undan att Sverige bedriver en neutral po

På sina utflykter noterade Carl-Ot- men kräver mycket stor skicklighet, och det fordrar lång träning för att litik och att landet ej varit i krig på 

to att det var vanligt förekommande nämligen jakt på strutsar. J aktut- fånga en struts. Det lyckades aldrig många år . 



Carl-Otto svingar sin bole11dor, som han linvände i jaklen på slruls11r • 

•• 

FORST 
en modern och v11cker frisy r 

Gudrun Sernerts 
DAMSALONG 
Tel. 407 62 

SEDAN 
ett vackert fologrilf i 

Hans Serneri 
FOTO 
Tel. 406 52 

Välkomna 
STORTORGET S - SKURUP 

Ring gärna och beställ tid 
l - Fru BARBRO BÄCKMAN, dotter 

l 
till godsägare Sven Jardby och 
maka Anni, f. Hansson, Malmö, maka 
till advokat Lennart Bäckman, Stock
holm. 



Torsdagen den 18 april 1968 3 

Ett gulnat reglemente vittnar: 

Fattighjon i Ö. Wemmenhög för 75 år sedan 
omgärdades av bestämmelser ·på alla sidor 
* ETT INTRESSANT och även aktuellt företag är 
det att studera ramen kring den f a t t i g v å r d, som 

förekom i landet i slutet av 1800-talet. De människor 
som inte hade resurser, av skilda skäl, att försörja sig 

på egen hand omhändertogs som socknens hjon. A v 
en händelse hamnade ett gulnat litet häfte på vårt 

bord häromdagen. "Reglemente för östra W emmen
högs kommuns fattigvård" står det på omslaget. Det 
är tryckt i Ystad 1892. Häftet rymmer en rad "all-

Av WILBORN AGREN 

männa bestämmelser", text "orri fattigvårdsstyrelsen 

och verkställande styresman", "om föreståndaren och 
förestånderskan" och mynnar ut i tio paragrafer, som 

handlar "om fattighjonen". Aktstycket får betraktas 

som ett nog så intressant tidsdokument. 

* DET VAR kommunalnämnden i ö. Wemmenhögs 
socken som sammanträdde den 2 fabruari 1892 för 
"att upprätta reglemente och ordningsregler för fat
tiggårdens och fattigvårdens ordnande för att föredra-

gas och antagas på Kommunalstämma". Följ_ande var 
närvarande: "Undertecknad, ordförande, Nils Hans
son; vice ordförande, N. Andersson; Hans Holm; Carl 
Gustafsson i östra Wemmenhög; Anders Nilsson i Rid
daremöllan; Anders Nilsson; Anders Jeppsson; G. M. 
Hellberg i ölöf". De hade ett drygt arbete med att ut
föra de 33 paragrafer som reglementet består av. Vid 
kommunalstämman den 7 mars 1892 antogs skrivning
en. Skånska Dagbladet har studerat aktstycket med 
följande resultat. 

Anstaltens ändamål är - heter att "fattigvilrdsstyrelsen bestämmer och sund men tarvlig mat, föreskri
det - att på ett bättre och om möj- hvem som skall upptagas som fat- ver par. 26. Där stå r vidare: "Brän
ligt billigare sätt än hittills försör- tighjon i anstalten och hvem som vin, konjak eller andra rusgifvande 
ja hjälpbehövande personer inom skall derifrån utskrifvas, afgör al - drycker gifvas enligt regel ej, och 
kommunen. Man får väl förstå att la anstalten och fattighjonen vid- få på inga villkor hos hjonen fin
fattigvårdsledningen gärna såg att kommande frågor". För övrigt före- nas. Tobaksrökning förbjudes helt 
fattiganstalten kunde drivas "billi- kommer en rJmfattande skrivning an- och hållet". 
gare" än förut. gående fattighjonen. ' 

Men föreståndaren skulle också va- * skap och annan oordning; !.akt- t 

ra berättigad att om så erfordrades * taga ett anständigt uppförande ' 
"med mildhet, förenad med allvar, * och komma hem i rätt tid. Ej 
aga dem såsom föräldrar sina barn" *- får någon emottaga besök utan 
(aj, aj). "Dock bör kroppslig aga * föreståndarens tillåtelse." (Par. 
endast användas när lindrigare till- . * 29). 
rättavisningar ej hjelpa"' tillfogade Föreståndaren skulle för övrigt se 
reglementsskrivarna. 

Den person för vilken fattighjälp * I regel behåller var och en sina 
söktes var skyldig att i fattiggår- * kläder, och först när de är ut
den inträda om styrelsen bestämt * slitna gives honom andra. Alla 
detta. Där fanns tydligen inget val * hjon som icke hindras genom 
för fattigmänniskan. Och i fattig- * sjukdom bör stiga upp så tidigt 
gården skulle den intagne "arbeta * om morgonen att de hinner stä
efter förmåga". * da sig själva och sina rum före * den bestämda arbetstiden, heter 

D FATTIGHJON * det. 
Känt är att ordet "fattighjon" Arbetstiden skulle rättas efter den 

knappast hade någon god klang i i orten brukliga. De hjon som var 
gamla tider. Ganska långt fram i satta att sköta kreaturen eller övri
tiden brukades ordet till och med ga göromål skulle rätta sig efter 
som ett skällsord. Hj.on kommer av styrelsen eller styresmannen genom 
det fornsvenska hion, det germanska föreståndaren. 
rot (familj), latinska civis (medbor
gare). Sålunda var det fråga om 
"en fattig medborgare", ett hjon. 

I regelementet står det i par. 4, 

D "TARFLIG MAT" 
Vid de bestämda måltiderna skall 

det givas fattigh jonen tillräcklig, god 

till på morgonen "att tillräcklig frisk l 
\ luft finnes i rummen". 



Genom öppningen i väggen på SkD-bilden serverades malen från 

köket i fattiggården till hjonen. Numera använder lantbrukaren Ha

rald Persson rummet till verkstad på sin gård. 

l * Hjonen bör beflita sig om den , * största möjliga renlighet, såväl * med hänseende till sina egna per\ * so~r som kläder, redskap och 

l !
* andra föremål. Hjon som över

träder d" i detta reglemente fö
reskrivna stadgar straffas på sätt 

1 
* gällande fattigvårdsförordning 

' * föresltriver. Med 75 års perspek-* tiv på dessa regler kan man nog * undra Öv'lr hur tillämpningen såg 

* ut. 

l Det fanns rätt mycket av förbud 
och begränsningar kring fattighjonet 

I
i bygden på den tiden. Det gällde -
om man så får säga - att vara 

l 
kvalificerad för att kunna utstå upp
giften som hj.on. 

D FRID OCH SÄMJA 

Fattighjonen skulle beflita sig om 
att leva i frid och särnja med var
andra. De skulle iaktta ett städat 
och anständigt uppförande, förmäl
de par. 27 i skrivningen från ö. 
Wernrnenhög. 

De böra med flit och beredvil
lighet uträtta sina arbeten, no
ga efterlefva dem gifna föreskl'if
ter, vara föreståndaren och före
stånderskan lydige såsom deras 
husbonde och matmoder samt vi
sa dem såsom sådana tillbörlig 
aktning. Har någon klagomål att 
anföra vände han sig till styrel
sen som då undersölter förhål
landet och meddelar rättelse. 

- Barnen skall ära och lyda fö
reståndaren och förestånderskan så
som sina fosterföräldrar och deras 
egna föräldrar få icke motsätta sig 
dessas beslut, heter det i reglemen
tet. 

Det var klara papper och rent be
sked. * Det hette också, att förestånda* ren skulle omfatta barnen "med 
* faderlig omsorg, tillse att de or* dentligt besöka skolan och att 
* de hemma hållas till att läsa och * blifva sysselsatta på nyttigt sätt"! 

0 TILLSJ\NGS * Fattiggården i ö. Wemmenhög 
En smått prudentlig passus finns * skulle enligt reglementet 1892 ge 

i paragraf 18, där skrivningen lyder: * barnen en god uppfostran och 

"Om aftnarne skall föreståndaren * skaffa de gamla och svaga en 

tillse att alla hjonen förfoga sig till * god vård. Det skulle ordnas "om 

sängs Id. 9 eller balf 10; dock utan * möjligt på billigare sätt än för

att neka barn, gamla och svaga per- * ut". 

soner att tidigare gå till hvila. Der- Fattigvården var den gamla for
efter skall han, innan han sjelf gå 
till sängs, efterse att allt är i ord- men för samhällelig hjälpverksam

ning uti rummen, om elden är släckt het. Den omfattade ursprungligen al-
.. å t , la slag av sociala ingripanden. Det 

i spislame och husets d orrar l s a '. är inte svårt att i varje socken från 

* Föreståndaren och förestånder- gamla tiders fattivård hitta de mest 

* skan skulle bemöta hjonen vän- oerhörda tragedier, många gånger 

* ligt. "Med mildhet behandla dem, orsakade av de totalt omänskliga 

* dock utan att låta nödigt allvar ingripanden som fattigvårdsstyrel

* saknas." At de sjuka skulle äg- sen, dess företrädare och rnedarbe

* nas tillbörlig omsorg. Förestån- tare, gjorde sig skyldiga till. 

* derskan skulle hålla rent i hu- Detta var fallet i hela vårt land, 

* set, se till att hjonen, i synner- och ö. Wernrnenhög är inte ! någon 

* het barnen, var renliga, laga ma- särställning. Det var bara så, att vi 

* ten, sköta brygg och tvätt. Bi- fick · till låns det här reglementet 

* träden fick hon hämta bland därifrån, ett dokument som speglar~ 

* hjonen! fattigvården i en landsortssocken för 

"För sådana som hafva förr varit 75 år sedan. 
utskrifvna, men åter äro inkomna, · -·---------------

kan styrelsen, om den dertill finner 
skäl, neka tillåtelse," lyder en pa-
ragraf. Hjonet kunde dock klaga hos 
kommunalstäm man. 

Men även "föreståndaren och fö
reständersl,an kunde af styrelsen ent
ledigas". Så det så. 

D S.JA.LASPIS 

Då man läser reglementet från 
1892 kring fattiggården i östra Wem
menhög, stannar man och begrun
dar innehållet i par. 16: 

"Föreståndaren bör uppmana hjo
nen att om möjli'gt bevista den of
fentliga gudstjensten. För dem, som 
icke kunna besöka kyrkan, skall det 
på helgdagarne föreläsas en predi
kan; allt efter prestens närmare an
visning". 
* "Ingen får ~egifva sig ifrån an* stalten ut.m tillåtelse, och när * någon erhållit sådan, skall han * afhålla sig från tiggeri, drycken-



Rydsgårdsgrabb om J{lvsnabbenresa: 

Våldsam storm på Atlanten 
Av TORSTEN HANSSON 

Lars Göran Olsson från örsjö i Rydsgård, men väl- flottan för ungefär ett år sedan. Efter tjänstgöring 
känd i Skurup, eftersom han arebtat där i flera år först i Karlskrona och sedan i Stockholm startade re-
återvände nyligen hem från en sju månaders resa med san med Älvsnabben från Karlskrona i början av sep-
minsveparen och skolfartyget Älvsnabben. Han ryckte ternber i fjor. Ombord var 28.5 rekryter från hela lan-
in till militärtjänstgöring och . befälsutbildning vid det. 

Färden gick i stora drag söderut 
utanför Frankrike och spanska 
halvön till Afrika och sedan i syd
västlig riktning över Atlanten till 
Syd-Amerika. Därefter fortsatte 
sjöturen norrut längs östra kusten 
av Syd-, Mellan- och Nord-Ame
rika och sedan över Atlanten och, 

Lars Göran Olsson med det diplom som visar att han döpts ombord på Älvsnabben när den passerade 
Linjen, d. v. s. ekvatorn, på väg mellan Afrika och Sydamerika. 

hem till Karlskrona igen. Under 
de ca 250 dagarna tillbringades 150 
till sjöss och resten på landbacken. 
15 hamnar besöktes. Vissa av dem 
var inte riktiga hamnar utan Älv
snabben fick ligga ute på redden 
på utankarplatser och sedan för
des sjömännen i land med små
båtar. 

0 STOR SKILLNAD PA 
MAT OCH DRYCKER 

Vi ställde frågan: Vilket var det 
intressantaste? Svaret blev att sma
ka olika· länders mat och ·dryck. 
Det är mycket stor skillnad på 
vad folk lever av. Det godaste var 
fiskdelikatesser på Västindiska 
öarna. Till dessa bjöds ganska star
ka, men välsmakande kryddor. I 
Frankrike bjöds vi på utsökta vi-

. ner i samband med ett studiebe
sök i stora vingårdar och i neger
byn Three Town på Afrikas väst
kust bjöds vi på något som kling
ar mycket negerafrikanskt, näm
ligen stekta bananer. Det var inte 
alls gott men med stor viljestyr
ka och med hjälp av massor av 
Coca-Cola lyckades vi skölja ned 
en del av de stekta bananerna. Vi 
ville inte vara oartiga med vär
darna. 

0 FÄRGSTARKT MINNE: 
DOP VID EKVATORN 

När vi på väg från Afrika till 
Syd-Amerika passerade ekvatorn, 

eller som det på sjöspråk kallas 
"Linjen", fick vi genomgå det s. k. 
Neptunus-dopet. Ingen är rikitg 
sjöman förrän detta dop klarats 
av. I ceremonin ingick en massa 
saker som inte alla var särdeles 
trevliga. Vi fick t. ex. äta surdeg, 
måla oss i färger och sota ned oss, 
kyssa ett stort befäl som vägde 
cirka 120 kg på magen och se
dan försöka tvätta oss rena, vilket 
inte vi förmådde för solstrålarna 
brände in sotet i hyn. Men vi bo
tade c~tta med att sola friskt på 
däck och så småningom "byta 
skinn", så när vi kom till Syrl
Arnerika syntes inga spår från do
pet. Efter detta fick jag diplom 
med följande ordalydelse: 

Neptunus, havens och havsdju
pens härskare vilja härmed göra 
veterligt att Lars-Göran Jönsson 
denna dag ombord på H. M. S. 
Älvsnabben passerat LINJEN, vch 
att han därvid på övligt sätt och 
efter hävdvunnet bruk upptagits i 
NEPTUN! MöNSTERRULLA, samt 
att han för undfående av denna 
vår stora ynnest försetts med vår 
helande MEDICIN, RAKATS, 
KLIPPTS och slutligen vederbör
ligen DöPTS. Atlanten den 7 de
cember 1967. 

0 SPANSKA SPRAKET I 
DE FLESTA HAMNAR 

I de flesta hamnar talades det 
mest spanska och tydligen är det 

ett språk som den som reser myc
ket har god nytta av. Givetvis ta
lades det mycket engelska också 
men spanskan är också ett världs
språk. Spanjorer träffar man ock
så på nästan överallt. Lars Göran 
berättar att det i de flesta affärer 
i utlandet går det att pruta. I Cas
sablanka t. ex. kunde man nästan 
pruta ned allting till under hälf
ten av det först begärda priset. 

Det mest spännande under fär
den var en storm på Atlanten. 

0 ÄLVSNABBEN LUTADE 
I 42 GRAD. VINKEL 

Rädd var nog ingen, ty vi viss
te att Älvsnabben kan klara av de 
värsta stormar och orkaner. Det 
har den varit med om många gång
er. Men det kändes kusligt vid en 
intensiv storm ute på Atlanten då 
vindstyrkan uppmättes till 32 se
kundmeter. Älvsnabben lutade i 42 
grader och det var ungefär lika 
lätt eller svårt att gå på väggarna 
som på golvet i kabyssen. Uppe 
på däck kunde givetvis ingen vis
tas utan vi fick nöja oss med att 
kika genom de runda fönsterglug
garna på naturens raseri. 

Det var en del glimtar fråfl Lars 
Göran Jönssons resa som är ett 
minne för livet. Men vem vet? Det 
blir kanske fler turer med andra 
båtar. Den som har fått sjön i blo
det har svårt för att stanna på 
landbacken! 



En cha.rmant modevisning 
i medeltida slottsmil j ö 

Charmant final på en ljuvlig vår
dag utgjorde onsdagskväl·lens manne
känguppvisning på Dybecks slott. I 
miljö med anor från medeltiden be
tittade 150 damer fräscha, nätta och 
djärva modenyheter för vår och som
marsäsongen. Som arrangör stod 
Skurups Husmodersförening som pif
fat upp detta månadsmöte till vå;·
soare, där mannekänguppvisningen 
stod som huvudrätt på menyn. Hus
modersföreningens sångkör merlve.~
kade under ledning av kantor Ryd
ström, fröken Elsa Nilsson östra 
Vemmenhög gjorde publitten hem

mannekängen Lotta Sernert, plagget 
var av färskt datum men skilde sig 1 
linjerna från de 20-25 år gamla jäm
förelseobjekt som Ann-Christio 
Wickman hittat i mammas garderob. 

Till en del av plaggen visades en 
del trevliga tillbehör - väskor och 
kassar, paraplyer - direktimporte
rade från bl a Italien och Hongkong. 
Modevisningen uppskattades i hög 
grad, det framgick med all önskvärd 
tydlighet och denna vårsoare var i 
sin helhet ett av de mest lyckade 
månadsmöten som husmodersförenin
gens medlemmar någonsin beståtts. 

tam i slottsmiljön medelst en redo- 1--------==='----------..1 
görelse för herresätets hist:1ria. Sena
re på kvällen läste hon några styc
ken av Daniel Rydsjö på bygdemål·. 
Köpman Ove Wickman kommente
rade de 60-70 plagg som hans sju 
mannekänger entusiasmerade publi
ken med. Ett utomordentligt i,tl es
sant och ögonfägnande urval ':'•tde 
firman att visa upp och 1et spånr.e 
över ett brett register, från käcka fri
tidsdresser och piffiga tonårsmodel
ler till raffiga och sbora rober. 

Några tendenser i stort och smått, 
var genomgående: t ex kappklänmn
gen som nu tycks bryta fram på fill
var denna säsong, vidare de kines
inspirerade modellerna som med blie
tens hastighet utvecklats från väs
terländsk ungdomsmode till föga ål
dersbund -,n design. 

Några smakprov ur den mycket 
:fämna kavalkaden: en utomordentligt 
raffinerad kombination, kappa och 
ärmlös klänning, i härligt havsgrönt 
natursiden, en tjusig courtelle-klä n
ning i ljusa pastellfärger befriande l 
ren i linjerna. En vacker grön mönst
rad klänning i bomullsjersey, smak
fullt matchad med citrongul wash
and-wear-behandlad poplinkappa. Ett 
knippe djärvt fantasimönstrade plagg 
i finskt bomull, en piffig cerise kappa l 
med napoleonkrage, brett Jackskärp 
och kombinerad med vit polojumper 
och vit basker som pricken över i. 
En söt terylenklänning i orange med 
vita besättningar. A v fritidsplaggen 
frapperade några trevliga kombina
tioner i coming material et stretch
frott(i 

En del kuriosa bestods också. Så 
t ex några stilrena uniformer, appe
lerande till tonåringarna som är kän
da fÖT sin orädda smak. The new l 
look kom igen i en variant - en 
lång-lång kamelhårsulster på unga 

Käcka tritidsdresser och piffig kappklänning av 1968 drs modell 
visar här Ann-Christi-n Wickman, Estelle Larsson och Lotta Ber

nert mot 1300-talsbakgrund - Dybecks slott • .__ . 



Fredagen den 19 april 1968 

Mode i slottsmiljö 

T. v. Lolla Serneri i modern kappa i maximilängd av Zobers fabrikat och Ann-Chrislin Wickman i mocca

kappa i samma längd från mammas 40-talsgarderob. T. h. visar Maj-Britl Hansson en färgglad bomullsklän

ning med djärv men ljus ig Garboinspirerad hall. 

Den 15:e mannekänguppvisningen 

som Wiekroans Beklädnad genom 

årens lopp anordnade för medlem

marna i Skurups husmodersförening 

och som ägde rum på onsdagskvällen 

i ·Dybecks slotts flotta interiörer blev 

succe. 

Till sitt förfogande hade direktör 

Ove Wickman fem medlemmar ur 

värdföreningen som på ett gentilt 

sätt visade dammodet, samt sin dntter 

Ann-Christin Wickman och Lotta 

Sernert som visade det djärva, friska 

tonårsmodet. 
De fem damerna som agerade man

nekänger var fruarna Inger Bengts

son, Majken Mårtensson, Gunilla 

Thelander och Maj-Britt Hansson, 

samt fröken Estell Larsson som visa

de det ungdomligaste dammodet. 
Sedan värdinnan, fru Jane Alwen 

och ordföranden, fru Ruth Christians 

hälsat välkommen sjöng föreningens 

egen sångkör under ledning av kan
tor Rydström några hurtiga sånger 

varefter fröken Elsa Nilsson berätta
de om Dybecks slott. Senare på 

kvällen läste fröken Nilsson historier 

på bygdemål av Daniel Rydsjö, vil

ket blev livligt uppskattat. 
Så var det tid för modevisningen 

med hr Wickman som konferencier. 

Vid modeparaden visades många 

klänningar i lätt-tvättade jersey, 

diolen, crimplene acryl. Det visa
des också prov på mera festbetonade 

klänningar i tricell och helsiden, 

samt fritidskläder i bl. a. elastisk 

frotte, långbyxor och jumpers och 

kjolar. Plagg i antikbehandlat nappa

skinn ingick också i kollektionen lik
som byxkjolar och jackor i lumber-

j acksmodeller. 
Något som blev mycket uppskattat 

var att damerna fick se många klän

ningar och kappor i halvnummer, 

d. v. s. i något fylligare storleksnum

mer men ändå i ungdomligt piffiga 

modeller. 

hör såsom väskor direktimporterade 

från Italien och Hongkong och s.å 
en nyhet som Wiekroans Beklädnad 

är ensam om i Sverige, nämligen 

shoppingkasse med paraply i samma 

material. 
A v de många plagg som visades 

och som blev särdeles mycket be

undrade var t. ex. en vacker grön 

mönstrad klänning i bomullsjersey, 

smakfullt matchad med citrongul 

wash-and-wear-behandlad poplin
kappa. A v fritidskläderna fick en 

solensemble med shorts och sol-topp 

uppvisad av en barfota fröken Esteli 

Larsson, särskilt starka applåder. 
Efter visningen fick mannekänger

na entusiastiska applåder frän en 

förtjust publik och vardera en röd 

ros från en lika belåten herr Wick
man. En passande avslutning på en 

succeartad modevisning vid en vår
soare som damerna i Husmodersföre

ningen säkert med glädje kommer 

att minnas länge. 

Kapporna, klänningarna och de 

andra plaggen som visades komplet

terades i många fall av utsökt väl

gjorda postischer med fru Gudrun l 
Sernert, .Gujes damsalong som ska- i 
pare. Dessa peruker sammanföll l 
exakt med lnannekängemas hårfärg. 

Till plaggen visades en del tillbe-



Visningen ÖP!Pnades med en kort 
färgsymfoni i rött, gult, vitt och 
orange, lätt utställd med kineskrage 
och lång ärm, med andra ord en hel
knäppt kappklänning i skrynkelfribe
handlad rayon. Up-to-date präglade 
hela visningen, och de skrynkelfri
behandlade kapporna och kappklän
ningarna dominerade, och samma 
modell som entrepla.'(get kom i'(en i 
en lindblomsfärgad dito med blanka 
knappar. Färgerna matchade bra och 
många klatschiga plagg visades upp, 
där alla regnbågens färger spelade. 

Beundran väckte den ljusa poplin
kaapan med löst hängande slejf, som 
fått ett matelasserat foder i vacker 
randning, där den dovt syrenfärgade 
skalan återkorrl tillsammans med 
orange och lindblomsgrönt. Man kan 
också välja ungefär samma kappa 
fast med helt orange foder, till vil
ket man bär en matelasserad kjol i 
samma färg till en vit topp. Marin
blå yllegabardin med metallkedja 
och knappar, marinblå yllekappa med 
nanoleonkrage och brett skärp hörde 
också till kanp-naraden liksom de 
vackra vita yllediton. 

Unga fröken Tonår svepte fram i 
the new look, som var en sandfärgad 
kamelhårskappa ner över vaderna. 
Naturligtvis kröntes huvuden av hå
rens mode, baskern, och stövlar mo
dell Jugend traskade över golven. 

Korpral Storm och en liten tam
~urmajor uppenbarade sig plötsligt 
nå "slagfältet". De hade emellertid 
inte kommit fel utan tillhörde mode
naraden. Kläderna var lånade från 
Zober och tillhörde deras ungdoms
modeller, den ena blå, den andra röd, 
m·ecis som två forntida militärer. 
Moc1c11crna gl1r mest på expnrt. Hiir 
hemma måste man vara försiktie: , 
men kanske det ändå blir en fluga 
bland den svenska ungdomen. 

Byxdresser och dräkter passerade 
revy, och man visade också en smak
full provkarta på fruldäder. Roligt 
att man tänkt på att visst inte alla 
husmödrar är sylfider! Färgerna var 
mustiga och den påfågelsblå camplen 
i natursiden fick göra ett da capo. 
Hur kan en Sirikit-inspirerad kappa 
och ärmlös klänning tillverkas för 
ett pris under 30Q kr, och hur kan 
man åstadkomma en Courtelle-kHin
ninj:( i lysande fÄrger, så att den ser 
ut att va ra av shantung? De skPyn
kcHribehandlade tygerna hälsas med 
glädje. Finska bomullsklänningar, l 
linnekreationer, nylonklänningar och 
tricell svepte genom salama, och i å1· 
kan man vara prickig, rutig, randig 
eller en!äriad, allt efter- behag. Mo
dellema är vettiga, priserna sympa-

VOrlikt på Dybecks slott 

Våren blåste in på Dybecks 
slott med skira kreationer i 
klara färger, skickligt visade 
av sju amatörmannekänger. 
Disponent Ove Wickman, 
Wickmans Beklädnad i Sku
ryp, pratade dammode ledigt 
och elegant för de 150 damer
na ur Skurups husmodersföre
ning, som hade samlats i sa
lar och salonger på denna sä
genomspunna borg. Hur pass 
mycket sägner och historia 
som är förknippat med Dybeck 
upplyste folkskollärare Elsa 
Nilsson på ett fängslande och 
ytterst uttömmande sätt audi
toriet om, innan man övergick 
till kvällens höjdpunkt: våren. 

Fru Maj-Britt Hansson i en läcker vcirkliinning 

tiska och tonåringarna kan få vara 
just så midsommarljuva som de 
egentligen bör vara. 

Frisyrer med eller utan postisch 
och makc-up kom från Guje Damsa
lang i Skurup. De var klädsamma, 
lättskötta och luftiga. Accessoarerna 
väckte uppmärksamhet mer än en 
gång, och största flertalet av de trev
liga väskorna har disponent Wick
man importerat direkt från Italien. 

Hör ni till den kategorin som jämt 
glömmer paraply? Det behöver man 
inte längre, om man bara lyssnar till 
kinesernas visdom. Direkt importe-

rade från Hongkong kom färgglada 
shoppingväskor, på utsidan försedda 
med paraply i hållare. Blommigt pa
raply och väska till cnfärzad J j u s 
kappa var i sanning upplyftande att 
se. 

En helt igenom sober visning med 
färgglädje och stil, där många krea
tioner förde tankarna till der byt. In
nan man skingrades, Jäste fröken El
sa Nilsson några historier på bygde
mål, och föreningens egen sångkör 
bidrog med några trevliga folk-
sånger. 

RID 



Mode på Dybeck 

Skurups husmodersförening stod som arrangörer tiU onsdagskvällens 

modev•sning pd Dybecks slott. Slottsfrun Jan Alwen var charm.a.nt värdin

na för publiken som fy!lde aLla slottsrummen. Köpman Ove Wickman 

kommenterade kliiderna som m.a.nneloängema visade. Gujes damsalong 

visacle l~d.nnodet. Pd bilden ses tandringanta Lott.a. och Ann Kristin som 

var mad och vi8ade tond.rB11Uldet. 

Segrarna i EA-klassen, Egon Persson och Alf Kmutsson frlln To_ 

melilla, gör sig k"lara för start. 

7 4 ekipage startade i MHF:s 

första bilQrientering i år 
Mycket bra blev tillslutningen vid 

Skurups MilF-avdelnings första bil
orenterirtg för året. Denna arrangera
des på löl!'dagskvällen med start i 
Skurup. 74 ekipage ställde upp. 

Nybörjarna körde en bana som var 
åtta mil lång oc:h som gick förbi bl a 
önnar.p, Tånebro och Slimminge. öv
riga tävlande körde en 11-milabana 
via Stenberget, Blentarp, Rögla .och 
Häokeberga. Tävlangen gick på bra 
vägar, oC'h banornas svårighetsgrad 

l 
betecknades som normal. 

Nästa tävling i Skurup gåT den 5 
maj oc:h arrang-eras som familjerally. 

Resultat: K'lass EA: l) Egon Pers-
son/ Alf Knutsson Tornelilla 53 pric
kar. 

Klass EB: 1) Kjell Granath/Erik 
Jönsson Käv!Jinge 38 2) Bo Bondes
son/Ola Nordtorp Landskrona 41 3) 
Rolf Gadd/Jan Gadd Billeberga 42.-

Klass B: 1) Sven Olsson/Sten Lars
son Trelleborg 23 2) Nils Axel An

dersson/Hasse Svensson Bientarp 34 
3) Gösta Lövgren/ Bengt Ake Nils
son Eslöv 75. 

Klass N: l) Alf Rasmusson/Hans 
Karlsson Rydsgård 15 2)• Karl Mår
tensson/ Karl Mårtensson Skurup 27 
3) Berit Larsson/Lasse Larsson ö 
Grevie 58 pr. 

Klass EN: 1) Sven Larsson/Åke 
Larsson Stångby 5 2) Einar Alrik/ 
Stig Karlsson Dösjebro 19 3)• Leif 
Bell/ Bengt Llndkvtist Arlöv 26 pr. 



Skickliga mjölkleverantörer 
erhöll utmärkelser i Skurup 

Agronom Albin Jönsson, t. h., överlämnar bronsplaketten till Klara och 
Arvid Andersson, Karlshill, Beddingestrand. 

På fredagen var det tid för 
Mjölkpropagandans årliga mjölk
skötarfest på lantbruksskolan i 
Skurup. Drygt 60-talet mjölkpro
ducenter hade mött upp. Högsta 
utmärkelserna som utdelades var 
bronsplaketter till Klara och Arvid 
Andersson, Karlshill, Beddinge
strand, och Anders Jönsson, Ekarp 
5, Skurup. Samtliga lämnar sin 
mjölk till mejeriet i Skurup. 

Sammankomsten inleddes med att 
Mjölkpropagandans konsulent A. ös
tensson hälsade välkommen. Han höll 
därefter ett intressant och lärorikt 
föredrag över ämnet "Mjöl:kbarheten, 
maskinerna och' rutinen". 

Efter det inledande föredraget 
övergick man till utdelning av pla
ketter och diplom. Det var leveran
törer till mejerierna i Rydsgård, 
Skurup, Blentarp, Klagstorp och 
Skivarp som premierades. 

Till sist samlades man 1jill sedvan
ligt samkväm med kaffe, kakor och 
tårta i lantbruksskolans matsal. 

K yrkstämmor 
i Mellan-Skåne 
Under söndagen har det varit 

kyrkostämmor i Fulltofta, Södra 
Rörum och Äspinge. Vid samtliga 
stämmor valdes delegerade för att 
välja elektorer till årets allmänna ~ 
kyrkomöte. De olika stämmorna 
valde för Fulltofta, kyrkovärd Hil
ding Bengtsson med kyrkovärd Tor
sten Nilsson som suppleant. Södra 
Rörum valde Johan Andersson med 
Gösta Akesson som suppleant och i 
Äspinge valdes Henning Olsson och 
Nils Jönsson. 

Agronom Albin Jönsson, lantbruks- l I Fulltofta behandlades frågan om 
skolan, svarade för utdelningen av utvidgning av församlingens kyrko
utmärkelserna. Efter denna visades gård. Kyrkorådet fick i uppdrag att 
Sven Gillsäters naturfilm i färg fröeta förberedande åtgärder. Man 
"Jättebjörnar på laxfiske" samt fil- beslöt även att erforderliga medel 
men "Hydropulssystemet", även den skall tas ur församlin~ens allmänna 
i fär<~:. invester~ 

14- Måndag 22 aprill968 

En pTofessoT (Kerstin Skoog) jö'l"m(l,na.T de tvd avgående elevema vid 

Alma MateT Jane och Tim (Lena. Jönsson och ChristeT NystTÖm). Hand

lingen utspel4T lrig i musicalen Salad Days iom uppfÖTde6 på SkuTU~ 
folkhögskola. 

Elevjippo i Skurup 
med engelsk musical 

Elevförbundet på Skurups folkhögskola hade på lördagskvällen fest 

och på programmet stod bland annat teater och dans. Själva förhand

lingarna tog sin början red<1;11 klockan 18.30 då man förrättade styrelse

val samt tog del av verksamhetsberättelsen för det gångna året. 

Klockan 19.00 var det dags för vänner, bekanta och de värdar som 
!~stens höjdpunkt, nämlrigen upp- eleverna hyr hos. Även andra in
forandet av ett musicalstycke med tresserade inbjuds. 
skolans elever som medverkande.. 1 --------'====------_j_ 
Efter veckor av svett och tårar kun- r 
de · regissören; Börje Norrman, !äta 
rid.än gå för Salad Days. Salad Days 
är en engelsk musical av Dorothy 
Reynolds och Julian Slade och den 
blev enormt populär när den spela
des i London i mitten av 50-talet. 
Handlingen utspelar sig kring et! 
piano, ett s k minipiano på hjul som 
har den fantastiska egenskapen att 
det får falk att dansa så fort man 
spelar på ltfft. Huvudpersonerna Jane 
och Tlim dras in i diverse förveck-
lingar när de under några sommar-
veckor får ta hand om Minni, som 
pianot kallas. 

Ett omfattande scenarbete hade 
utförts med kulisser, strålkastare och 
mycket annat. Närmast ansvariga för 
dekorarbetet har varit Karin Pers
son, Mirja Malmberg och Christer 
Jeppsson som arbetat både natt och 
dag den senaste veckan. 

Allt som allt har ett trettital eloe
ver varit engagerade i arbetet med 
stycket och troligen är det ett av l 
de mest omfattande som uppförts på 
folkhögskolan. På torsdag kommer 
man att visa det igen och då för 



MEDVERKANDE · : · 

.Jane ~a.eburn 

Timothy Dawes 

Nigel Danvers 
vän till Jane 

Fiona 
vännina till Jane 

En figur 
mystisk man 

Troppo . 
stum pojke och 
alltiallo till 
!'im och Jane 

Lady Raeburn 
Janes mor 

t.'.r. Dawes 
Time far 

Mrs. Dawes 

Time mor 

Tant Prue 
tant till Tim 

Gus Williams 
fritidsminister 
och Time Morbror 

-- -~ --~~---------- -------------------p ·- - -- ---

·Gunnel Karlsson 

Björn Vleatlie 

Urban Johannesson 

Agneta Björkegren 

J o ban H. Hall 

Anders Malm 

Lena Andersson 

Stig Larsson 

Eva Otteby 

Magnus Lindgren 

Zed Williams 
morbror till Tim 

Lancelot Boots 

Inspekti:Sren 

Rowena, 

Boots älskade 

Ambrose Gussett 
modehusdirektör 

Asphinxia 
nattklubbssångerska 

Tom Smith 
preast"otogre.t 

Mannekänger 

sjuksköterska 

Hovmästare 

Börje Norrman 

Lennart Broström 

carl-Axel Rockbäck 

Lena Lundh 

Johan H. Hall 

.; 

Eva Noren 

Ingemar .Myrberg · 

~itti stenkilsson 
Monica Johansson 
Bor:i.th Ekman 

Siw Ander.sson 

stig Larsson 

Dessutom medverkar lärare, folk i parken, restaurang
besökare m. fl. i sAng och dansnumren. 

,, -



\l"SKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Söndagen den 21 april 1968 

Veteranknuttar luftade 

gamla' fina knarrarna 
Söderslätt per motorcykel en vardag som i går är i sanning en upplevelse. Så tyckte åt

minstone ·det gäng motorcyklister som startade vid 9-tiden från Malmö med destination Sku- ' 

rup. Uneler benämningen Rally för veteranmotorcyklar inbjöd motorcykli'storiska klubben i 

Malmö sina medlemmar och åtta danska vänner från Köpenhamn till något som får beteck

nas som en vårutflykt efter e1'!- bestämd färdväg. 

Man kom på gamla hederliga 

"knarrar" , Rex, BSA och Harley 

Davidson. Danskarna hade överlag 

cyklar med sidvagn. I går utnyttjades 

den av kartläsaren. 
Re&an gic;k över O!Xie och Skaber

sjö där ·man skulle pricka in den 

vinglösa stubbamöllan och vidaa·e 

över Kädarp och bokskogens golfba

na. I Bökeberg rastade ett flertal 

och njöt av sin medhavda matsäck 

medan några väntade in hela sällska

pet för att filma denna ganska unika 

tripp. Man njöt bokskogens hägring 

och stannade u.pp vid F'jällfotasjön 

där den lilla ön, översållad med vit

sippor och intensivt grönskande un

dervegetation pockade på uppmä.rk-

samhet. En liten sväng upp om Stu

rup var också inprickad på routen 

och nog skilde detta landskap sig fr'ån 

Saltholm. Nötesjö och bebyggelsen 

i Börringe kyr.kby var så inbjudande 

som någonsin i den h.äTliga vårsolens 

glans. 
I Skw·up-resans mål väntade dans

ka smörrebröd och öl, samt rykande 

kaffe och goda hembakade bt.lllar. 

V ar sk ull e målet vara förlagt om in te 

ho-s Manfred Ahlmkvist, samJare av 

bilar och moto•rcyk!ar i alla model

ler och årgångar. Många rariteter 

radades u.pp på gården och tobaks

handlare Jan Larssons, Lund, Harley 

Davidson, anno 1928, är verklig.en ett 

dagens unikum med sina toppventi

ler. En gång i tiden fanns i vårt land 

--

ca 150 exemplar av de·nna modell Nu 

lär det vara betydligt fäne till an

talet. 
Tidsenligt klädda var de flesta och 

trots tjall med hojen på vägen 'lagade 

man efter bästa förmåga och se, alla 

19 nådde målet. Med i 1 det glada 

gänget som susade fram i 60-70 kilo

meters hastighet fanns far och son 

Karl-Erik och Roland Fröjd från 

Landskrona. Seniors for·tskaffnings

medel, en Rex 1936 blänkte som fab

riksny och signalerna i det fil1a hor

net av mässing ooh koppar hördes 

mycket väl. Junior angav takten på 

sin BSA 250 kubik å.rg'ång 1938 och 

fars Rex följde fint med i 70 kilome

ters hastighet. 
Jan Larsson från Lund brukar 

Skur·ups folkhögskoleelever 

på årsmöte med fin teater 
I samband med årsmötet med 

Skurups l Folkhögskolas elevför-

bunds årsmöte som ägde rum på 

lördagskvällen utförde ett 20-tal av 

skolans elever en utomordentligt 

fln musical med namnet "Salad 

Days" med Börje Norrman som re

gissör. Elevkårens ordlötande Gö

ran Schwanbom avtackade ensemb-

l len med blommor och publiken 

· hyllade dem med starka applåder. 

Dessförinnan hade förhandlingarna 

avverkais under ordförandeskap av 

vikarierande rektorn Erik And~eas

son, Skurup. Till ständig styrelsele

damot utsågs rektor Stig Lundgren 

och till ny ledamot för en tid av 3 

år rektor Bertil Järnström. De i tur 

avgående styrelseledamöterna Lars 

Larsson, Steglarp, Ake Willy Nilsson, 

Malmö, och Kjell Ahlberg, Lund, 

omvaldes för en tid av 3 år. Revi

sorerna Erik Andreasson och Börje 

Norrmari omvaldes. 
Efter årsförhandLingar och teater 

fortsatte programmet med kaffesam

l kväm och dans. 

En figur, Lars Svensson och skön nattklubbssångerska Asphinxia, Jea• 

neffe Unger-Skou, medverkade i teatern. 



KarL E Fröjd puts" r sin kära Rex medan sonen Roland hjii!per till och 
Bengt Karlsson, Ma!rn.<i , pri.ck·nr nv deUngarlltt efter}umd som de 

komn~er i mål 

plocka fram sin maskin två gånger 
om året och i fjor deltog han i dans
karnas årliga rally !rån Skagcn till 
Köpenhamn. En liten nä tt resa på 
110 m.il som avverkades på fem da
gar med övernattning på motell. 

För fyra å.r seelan bildades denna 
klubb i Malmö och i dag ha~.- man 
ytterligare tre avdelningar, en i 
Stockholm, en i Götebo·rg ·och en i 
Linköping. Första veckan i septem
ber i år smÄller det i Saxtoq> när 
man från de fyra städerna samlas 
till ett ~·ally där. 

Trots det 1 utflyktbetonade nllyt 
fanns en portion allvar med i spelet 
och för att vara med om slutetappen 
(en gissningstävlan om gamla motor. 
cykelde·larl va•j det krav på att man 
skulle gissa samtliga sex byggnader 
eller föremål som fanns längs färd· 
vägen och som var och en fått foto~ 
grafier på . En del hittade man, en 
dt'l i:nte. Men vad . gjorde det när 
vädret var nådigt och stämningen 
hög. Några följebilar fanns inte med 
Så. deltagarna återvände till respek
tive hemorter på samma sätt so;>m. de 
anlänt till Skurup. 

BEWE 

Ch,.istia.n Rostgard. pci sin 1200 kttbikare Harle·y-Davidsson med Chn-rtes 
Nie!.•en som knrtläsa.re / burk.slav, båda friin Köpenhamm 
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_V eteranrall y 
1 på motorcykel 

Motorcykelhistoriska klubben i l Ibland så stannade man efter vä
Malmö arrangerade på lördags- gen och rastade och tittade efter de 
eftermiddagen ett rally mellan Mal- speciella byggnader man skullf 
mö och Skurup. Förutom klubbens lokalisera som ett led i tävlingen 
egna medlemmar hade åtta veteran- När några kom på efterkälken s 
motorcykelfantaster från Danmark stannade klungan och väntade i; 
ställt upp. Det hela hade mer en dessa. Gemyt, trevnad och ide 
priigcl a'' utflykt än tävling och glada ansikten sags vid målet 
dellagama njöt i fulla drag när de Skurup. som förresten var förlag; 
susade fram i cirka 70 kilometers till bil- och motorcykelsamlaren 
fart över det varfagra Söderslätt. Manfred Ahlmkvists gård. 

."nbakshandlare Ja n Larsson, Lnnd. 

pli sin toppventilare Hm·ley David

son av anno 1928. 



Albertinasvängen l 

l viintan på start ses Eri.lc Persson rned söt lcartliiserslca ULla Kristensson, 
Sku rujJ. 

Den tredje Albertinasvängen gick på lördagskvällen av stap~ln ,.i 
trakterna norr om Slmrup. Två banslingor fanns utlagda, vardera på 
cirka 10 mil. Den ena banan var för nybörjare och den andra för de 
mer avancerade. Klockan 20.00 skickades första ekipaget i väg starten 
vid Caltexmacken i Skurup och timmen efter midnatt hade den sista 
av de 80 startande gått i mål vid arrangemnde MHF:s klubbstuga vid 

Svaneholm. 

Resultatet i tävlingen blev: 13) Rolf Gadd - Jan Gadd Billeberga 

l 
Klass EA: l) Egon Per~son - Ali 42 och Per~Ame Guiner - Bo Pers

Knutsson Tomeliila 53 pnckar (enda son Malmo 42. 
startandeL Klass N: l ) Alf Rasmusson - Hans 

Klass B: ll Sven Olsson - Sten Karlsson Rydsgård 15, 2) Kad Mår
Larsson Trelleborg 23, 2) Nils-Axel tensson Skurup 27, 3) Berit Larsson 
Ander~~on - Hasse Svensson Bient- - Lasse Larsson ö:a Grevie 58. 
arp 34, 3) Gösta Lövgren - Bengt- Klass EN: l l , Sven Andersson -
Ake Nilsson Eslöv 75. Ake Larsson Stangby 5, 2l Emar Al-

Klass EB: ll Kjell Granatl1 - Erik rik - Stig Karlsson Dösjebro 19, 
Jönsson Kävlin•ge 38, 2) Bo Bondes- 3) Leif Bell - Bengt Lindkvist Ar
son - Ola Nordtorp· Landskrona• .fl, löv 26. 

~n 23 april 1968 

7 4 startande i Skurups 
MHF:s bilorientering 

l 
l vänfan på start; äkta pare-f Jan Erik Persson med makan Ulla 

Vid den bilorientering som Skurups MHF-avdelning anordnare del
tog 74 ekipage. Nybörjarna körde en bana som var 8 mil och gick ge
nom bl.a. önnarp, Tånebro och Slimminge. De andra deltagarna kör
de på en 11 mil lång bana som gick genom Stenberget, Blentarp, Rög
la och Häckeberga. 

RESULTAT: 34 pr. 3) Gösta Lövgren/Bengt Ake 
Klass EA: l ) Egon Persson/Alf , Nilsson, Eslöv, 75 pr. 

Knutsson, Tomelilla, 53 prickar. Klass N: l) Alf Rasmusson/Hans 
. . Karlsson, Rydsgård, 15 pr. 2) Karl 

Klass EB: l) KJell Granath/Enk Mårtensson/Karls Mårtensson Sku-
Jönsso~, Kävlinge, 38 prickar, 2) Bo rup, 27 pr, 3) Berit Larsso~/Lasse 
Bondesson/Ola Nordtorp, Landskro- Larsson, ö. Grevie, 58 pr. 
na, 41 pr. 3) Rolf Gadd/Jan Gadd, Klass EN: l) Sven Larssonl Ake 
Billeberga, 42 pr. ~Larsson, Stångby, 5 pr. 2) Einar Al-

Klass B: l) Sven Olsson/Sten Lars- rik/Stig Karlsson, Dösjebro, 19 pr. 
son, Trelleborg, 23 pr. 2) Nils Axel 3) Leif Bell/Bengt Lindk~ist, Arlöv, 
Andersson/ Hasse Svensson, Blentarp, 26 pr. 



4 H-ungdomar finaltävlade 
i bokföring på Skurupsskola 

Några av de tävlande, fr. v. Ulla Månsson, Lövestad, Elna Georgsson, Veberöd, och Göran 

Ohlsson, Skivarp. 

Malmöhus Länsförbund av 41i 
anordnade på måndagskvällen i 
samarbete med jordbrukskassorna 
i länet finaltävling i Skurups lant
bruksskola i den bokföringstävling 
som utlystes för år 1967. Finalis-

terna var uppdelade i en äldre och rum i samband med 4 H:s årsstäm

en yngre klass. ma söndagen den 5 maj i Folkets 

I klassen för de äldre ungdomarna hus, Teckomatorp. Liksom föregåen-

tävlade Ann-Margret Persson, Bör- de år kommer priser i tävlingens 

ringe, Ronny Tunestål, Gislöv, Ulla- e.tapp. 2,. alltså den nu geno~gån~a 

Britt Andersson, Klagstorp, Jonny ~maltavl.mgen att ~tdela~. e?hgt fol

Jönsson Lövestad Lars-Erik Svens- Jande till respektive tavlmgsklass: 

son Toiånga Ev~ Mårtensson Van- första pris 100 kr, andra pris 75 kr, 

stad, och Be~gt-Ake Georgsso~, Ve- tredje. pris 50 kr, samt fjärde-tion

beröd. I gruppen för de yngre täv- de pr1s: vardera 25 kr. 

lade Lena Hansson, Börringe, Char- Finaltävlingens frågor handlade 

lotte Odell, Gislöv, Ulla Månsson, Lö- om växtodling, husdjursskötsel, skog 

vestad, Göran Ohlssop, Skivarp, Ber- och natur, hem och hushåll, samt 

til Henningsson, Tolånga, Annette 4 H-verksamhet och jordbrukskasse

Persson, Vanstad, och Elna Georgs- rörelsen. 

son, Veberöd. Efter ett kaffesamkväm utdelade 

Tävlingssvaren kommer att insän- kamreren vid Skurups jordbrukskas

das för att bedömas centralt varför sa, Sten-Erik Fredriksson diplom till 

inga vinnare kunde koras på mån- klassegrarna i etapp l varefter in

dagskvällen. struktör Torsten Persson, Sjöbo av-

Prisutdelningen kommer att äga l slöjade svaren på etappens frågor. 



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

Brand ödelade 
•• 

uthus i · Onnarp 
En katt blev lågornas rov när 

en häftig brand på tisdagseftermid
dagen helt ödelade ett uthus och 
förstörde taket på Lars Nilssons 
boningshus i stavberg 27 i närhe
ten av önnarp. 

Lars Nilsson berättar: - Jag höll 
på med att riva uthuset och en 
flicka som passade tvillingarna på 
gräsmattan skulle varna mig om hu
set såg ut att rasa. Plötsligt skrek 
hon till: Det brinner i halmen på 
loftet. Jag hade min hund där och 
hade besvär med att få ut honom, 
ty han blev rädd och drog sig inåt 
mot eldhärden. En katt omkom för
modligen i elden. 

Branden såg inte så farlig ut och 
j ag försökte först sj älv släcka den. 

Virket var emellertid kolossalt torrt 
och branden blossade häftigt upp. 
Jag ringde brandkåren i Vemmen
hög. Efter att ha slagit numret tre 
gånger utan att någon svarade, ring
de jag polisen i Skurup. Efter kort 
tid kom brandkåren frän Skurup. 

Brandkåren hade svårigheter med 
att skaffa fram vatten och elden 
spred sig till taket på boningshuset 
innan vattenslangarna hade kopplats 
frän en gård tusentalet meter ifrån 
det brinnande huset. 

Sedan brandkåren fått igång spru
torna släcktes branden på tio minu
ter. Uthuset blev helt ödelagt liksom 
taket på boningshuset. Troligen blev 
det omfattande rökskador i bonings
huset. Försäkringar är tecknade till 
fullt värde. 

Av uthusbyggnaden återstod inte mycket efter branden och genom 
intensiv vallenbegjutning lyckades brandmännen rädda bostadshuset. 

Vemmenhögs småbrukarförening 
firar 20-årsjubileum i maj 

Lördagen den 4 maj kommer 
Vemmenhögs småbrukarförening 
att fira sitt 20-årsjubileum i Folkets 
Hus i Skurup. Föreningen bildades 
den 2 juli 1948 under namnet östra 
Vemmenhögs småbrukarförening 
på initiativ av lantbrukarna Assar 
Hansson, Karl Bruno Larsson och 
Emst Fransson. Föreningens syfte 
skulle vara att tillvarata småbruar
nas intressen i ekonomiskt, socialt 
och kulturellt avseende. 
Att föreningen sedermera har änd

rat namn ti.ll Vemmenhögs småbru
karföreni·ng beror på att en 
del grannföreningar nedlagt sin verk
samhet och den nu jubilerande för
eningen har efterhand fått större re
kryteringsområden som nu omfattar 
iiven Tunstorp, Skurup och Rydsgård. 

Under de två senaste åren 
har Vemmenhögs smäbrukarförellling 
ökat sitt med;!emsantal från 37 till 
71, vilket får ses mot bakgrunden 
att verks&mlhetsområdet utökats men 
också att intressset är i stigande. För
ettingens första· ordförande var Karl 
Bruno Larsson som för övrigt är in
bjuden som hedersgäst v.id jubileet. 
Inbjudna till detta är även riksför
bundets ordförande Harry Larsson 
och dess kasslir Viktor Nilsson. 

STOR STUDIELUST 
De första åren var verksamheten 

tämligen seriöst betonad. Sålunda ge
nomfördes flera studi·ecirklar med 
utmärkta resultat, bl. a. i ämnen 
med ekonomisk anknytning. Av dessa 
kan nämnas cirkeln i förenings- och 
mötesteknik, deklarationsteknik, bok
föringskurs och kursen "taJare och 
debattörer". 

Vemmenhögs småbrukarförenings nuvarande 5tyrelse: fr. v. ordf. Nils 
Calmsledl, v. ordf. Johan Mårtensson och kassör Edvin Calmsledl. 

Slående fr. v. sekr. Lars Malm och v. kassör Tage Persson. 

Föreningen har vid flera tiUfäUen 
inlämnat motioner til'l förbundet. Den 
första gällde priset på kraf·tfoder och 
nästa gällde nedläggning av familje
jordbruken och den sista angående 
slaktavgifterna på göd:sVlin. Varje år 
anordnas trevliga sommarutflylkter, i 
regel vartannat år "till Danmark .. och 
vartannat år till nagon plats 1 sodra 
Sverige. 

DIPLOMUTDELNING 

I samband med jubileumsmiddagen 
lördagen den 4 maj i F'olkets hus i 

Skurup kommer en de~ medlemmar 
att få emottaga riksförbundets di
piom. 

Jubileumsmiddagen har finansierats 
genom en V:~lbesökt han~arbetsauk~ 
tion som bolls for en t1d sedan 1 
östra Vemmenhögs skola och som 
stärkte kassan högst väsentligt. 

Festkommitten hoppas nu att det 
blir män-ga som kommer att delta 
i jubileumshögtiden. Inbjudningskort 
har utsänts och svar på dessa skall 
vara lämnade senast mändagen den \ 
29 april. 



Skurupskonstnär förevigar 
rivningsfärdigt hotell 

Skurups hotell lir som bekant 

dömt aft rivas inom en nära fram· 

tid. Det är ganska många sku· 

rupsbor och andra som i dagarna 

passar på att knäppa eH foto av 

det gamla hotellet Innan det är 

för sent. Skurupskonstnären Ha

rald Thelander monterade på mån

dagseftermiddagen upp siH staffli 

på trottoaren på Järnvägsgatan 

och gjorde upp skissen till en tav

la som kommer all föreviga Sku· 

rups hotell. Han hoppas all det 

vackra vädret håller i s.ig så han 

kan göra tavlan färdig de när· 

maste dagarna. 
Enligt rykten kommer kanske 

hotellet att rivas redan i denna 
vecka. 

Som bekant kommer på samma 
tomt att byggas ett stort komplex 
som fått namnet Centerhuset, vilket 
bolag i samarbete med en del kom
munalmän i Skurup planerar låta in
reda till hotell, restaurang, admini
strativa lokaler för kommunblocket; 
Skurup, affärslokaler, biograf och 

mycket annat. 
t Konstnär Thelander kommer om 
den påbörjade tavlan blir bra att Konstnären Harald Thelander håller på att göra upp skissen till en 

efter denna måla ett ännu större lavla av Skurups hotell som förmodligen kom'mer att rivas inom den 

exemplar. närmaste framliden. 
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Torsdagen den 25 aprll 1968 

Dei behövs inga sporibeJonade cyklar med växlar för alf delta i skurupskorpens cykelmotionsrunda. 

Strax tid för Skurupskorpens 
vårpromenad och cykelrunda 

Nu är det sn&rt dags för Sku· 
rupskorpens sedv&nlig& vårprome
nad och cykelmotionsrunda. När
m&re bestämt på sönd&g mell&n 

kl. 9 och t t sker starterna från 
Domus i Skurup. 

Cykelmotionsrundan är i år 3 mil 
läng och sträcker sig på vägarna ge-

nom bl. a. Torsjö, Hörte, Skurups 
fritidsområde vid sydkusten, Västra 
Vemmenhög och åter till Skurup. 
Vårpromenaden är 3 km )ång. 

Till deltagarna kommer att utdelas 
fina priser, bl. a. en cykel. I fjor 
var deltagarantalet c:a 200 och Sku

: rupskorpen hoppas i år få ännu fler l deltagare. Vädret verkar ju att bli 
gynnsamt. Många föreningar och 
klubbar har aviserat att en stor del 
av deras medlemmar ställer upp. Av 
dessa kan nämnas Husmodersför
eningens gymnastikgrupp, Kvinnliga 
gymnastikföreningen, MHF-avd. i , 
Skurup, Skurups AIF:s fotbollslag' 
m. fl. 

skurupskorpen hoppas också att l 
köpingens kommunala nämnder och 
styrelser och även fullmäktige pas
sar på att motionera så de kommer 
i fin form till måndagens samman
träde. 

Fritidsnämndens ledamöter har re
. dan aviserat sitt deltagande. Det be
hövs inga föranmälningar utan an
mälningarna kan ske på söndag för
middag mellan kl 9 och 11. start
platsen är alltså vid Domus bred
vid 5-korset. 

Även deltagare utanför kommu
nens gränser är välkomna. 



r---
1 Högtidlig • ceremonz 
scoututnämning i Skurup 
Det var vet·kligt högtidligt i Sku- · 

rups kyrka på tisdagskvällen, då 
ett stort antal scouter, blåvingar 
och vargungar utnämndes under ett 
ceremoniöst program. 
Detta inleddes med att scoutung

·domarna tågade in i kydtan med 
fanborg i spetsen. Komminister Stig 
Muhrgren, Slimminge, höll en kort 
andaktsstund samt ett lättförståeligt 
och förmanande tal till scouterna 
med temat "Lycka - hjälpsamhet" 
som utgångspunkt. Efter psahnsång 
och altartjänst följde så de högtidliga 
utnämningarna. 

Kårordföranden Erik W ad gård höll 
ett tal till pojk- och flickscouterna 
och utdelade därefter märkena till 
I-, II- och III-klass-scouterna sam
tidigt som dessa fick avge scoutlöf
tet. Till I:a klass scouter utnämndes 
Göran Mårtensson, Kent Lindahl, Ulf 
Johansson, Nils-Bertil Hansson, Jan 
Alwen, Göran Hansson, Roland Mår
tensson, Claes Lönnhorn och Lars 
J o han Nilsson. Till II:a klass scouter 
utnämndes Roland Andersson, Peter 
Rönnerfalk, Jan Anders Berg, An
ders Lindgren, Krister Brönnmark 
och Håkan Ekblad, samt till III:e 
klass scout Jakob Bolin. 

Till I:a klass flickscouter utnämn
des Ingrid Bengtsson och Pia Nils
son, till II:a klass flickscouter Bodil 
Andersson, Anette Hansson, Liselotte 
Johansson, Christina Larsson och 
Jill Vifot, samt till III:e :klass flick
scout Monica Nilsson. 

SCOUTLAGEN UPl>LASTES 
Stefan Ljungqvist hade fått för

troendet att läsa upp scoutlagen och 
det gjorde han högt och tydligt. Som 
fanbärare fungerade för pojkscou
terna Hans Göran Hansson, Bengt 
Mårtensson, Bengt Månsson och Hans 
Inge Hansson och för flickscouterna 
Ulla Alwen, Ann-Sofie Mårtensson 
och Charlotte Larsson. 

Fr. h. scoutledare Kerstin Alwen, assisterad av Thyra Christensson, för
rälfar märkesutdelning till blåvingarna. 

Till blåvingar utnämndes Inger An- Agneta Karlsson, Inger Larsson, Maj-
BLA VINGAR OCH dersson, Lena Andersson, Eva Bolin, vi Lönnborn, Eva Mårtensson, Ingrid 
VARGUNGAR Gerd Hansson, Margareta Jakobsson, Nilsson, Carina Svantesson, Eva Tru-

1-================• edsson och Marion Verweij. 
Vice kårordföranden Thyra Chris-

tensson höll tal till blåvingar och Till snabbvingar utnämndes Re-
vargungar medan scoutledare Kerstin lena Brönnmark, Lisbeth Johansson, 
Alwen utdelade blåvinge- och snabb- Karin Larsson, Christin Månsson, 
vingemärkena samt de s. k. blå ring- Inger Nilsson och Karin Kjellsson. 
arna. Blå ringen utdelades till Gun-Inger 

Bengtsson, Gunilla Henriksson, Char
lotte Larsson, Lena Larsson, Eva
Karin Levin, Marianne Jönsson, 
Kerstin Mauritsson, Helene Nilsson, 
Christel Pettersson och Cecilia Tru
edsson. 

Märken och stjärnor till vargung
arna utdelades av vargungeledaren 
Anna-Greta Persson. 

Följande erhöll vargungemärken: 
Anders Schönning, Ingemar Larsson, 
Lars Göran Mårtensson och Lars 
Gellström. 2:a stjärnan tilldelades Bo 
Kensmar, Göran Ireman, Ola Chri
sander och Claes Håkan Thelander, 
samt 2:a stjärnan till Johan Lind-

' gren. 
Efter ceremonin i kyrkan samlades l 

scouterna i scoutgården Pilevallen i J 

Skurup till kaffesamkväm. 



De· spänstiga husmödrarna i vacker formation vid en övning S·kurups sporthall. 

20 år sedan den bildades: 

Skurups husmorsgymnastik 
jubilerar med 'uppvisning 

Skurups Husmodersgymnastik, 
som nu har över hundra medlem
mar, bildades för tjugo år sedan 
och 20-årsjubileet kommer att fi
ras med bl. a . en uppvisning i Slm
rups sporthall på måndag kväll. 
Verksamheten bödade genom att 
gymnatiltdirektör Signe Sandgren 
samlade några husmödrar till siw
lans gymnastiksal, där de utförde 
en del gymnastiska rörelser. Anta
let var från början blott ett 10-tal. 

l 
Alla rörelserna utföres efter mu- stik anordnats för allmänheten på 

sik. I övningarna förekommer ingen idrottsplatsen i Skurup, vilket har 
. redskapsgymnastik utan det är en- blivit mycket populärt. Många da
dast fristående rörelser . mer har insett att det är verkligt 

Den första offentliga uppvisningen nyttigt för hälsan att ställa .upp kl 
gjordes våren 1964 i Skurups sport- 7 på morgonen på S~urups Idrotts
hall. Nettobehållningen av den vis- pl_ats oc~ ';!tfora en timmes. gyrona
ningen uppgick till 525 kronor och J stlk. 20-arsJ.ubileet kommer m t~ ~n
skänktes till en MS-sjuk i Skurup, dast • att . firas med en uppvismng 
som tillsammans med sin hustru er- nu pa mandag utan en vecka daref
höll en veckas semester i Vejby- ter, alltså måndagen den 6 maj, sam
strand. las medlemmarna på Slottskrogen på 

Därefter har offentliga uppvisning
ar anordnats 1965 och 1967 och på 
måndag är det tid för jubileumsupp
visnin-gen i Sporthallen. 

Intresset för denna form av mo
tion växte och senare på året bilda
des Skurups Husmodersgymnastik 
med Lisa Jönsson som ordförande, 
Lilly Svensson, Sandåkra, som sek-
reter<.re och Ebba Nyström som kas- MANGA DELTAGANDEN I 
sör. Innan premiärårets slut var med- ANDRA UPPVISNINGAR 
lemsantalet ca 25. 

Vid jultid samlades medlemmarna J Gymnasterna i Skurups Hl:lsl~o
till en liten festlighet, vars program dersgymn":stl.k har . v1d flera tillfal
även omfattade försäljning av saker len deltagit l uppv1smngar på andra 
som medlemmar skänkt. Behållning- platser. , 
en av denna försäljning gick till År 1963 deltog Britta Sjösten, Eb
handikappade i Skurupstrakten. ba Andersson, Greta Lundgren och 

En sådan julfest årligen blev tra- Elsa Norling i svenska gymnastik
dition och även att behållningen av spelen i Kalmar. Året därpå deltog 
denna gick till handikappade. tio damer från Skurups Husmoders-

Därmed är Skurups husmo- gymnastik i Baltiska spelen i Malmö. 
dersgymnastik inte endast en År 1965 blev det en långresa för nio 
sammanslutning med mål att stärka av medlemmarna, _ som fick delta i 
hälsan och få nyttig motion utan l världsgymnastradan i Wien. Vid det
även en sammanslutning som värnar ta offentl-igt omfattande världsar
om sådana människor som, även om rangemang deltog ca 12.000 gyronas
de vill samma sak, inte kan p. g. a. ter från hela världen. 
sitt handikapp. I fjor deltog 13 Skurupsdamer i 

Den styrelse som valdes första året Svenska gymnastikspelen i Kiruna. 
satt kvar de första fem åren, varef- Som synes har antalet medlemmar 
ter Brita Bredemar efterträdde Lisa som åker ut på andra uppvisningar 
Jönsson som ordförande. Brita Bre- ökat år från år. 
dernar är fo rtfarande ordförande och Om somrarna har morgongyrona
är således föreningens veteran. 

Ar 1959 valdes Elsa Norling till ny 
sekreterare och Ebba Andersson till 
ny kassör. Dessutom utökades styrel
sen och Asta Åkerberg och Greta 
L undgren förstär k te styrelsetrion 
som nya ledamöter. Samma år blev 
det även ny ledare för gymnastiken, 
nämligen Brita Bredemar som fort
farande är dess ledare. 

Gymnastikövningarna utökades till 'l 

att omfatta två kvällar i veckan, 
samt uppdelas i två grupper. Detta 
;rar nödvändigt, ty medlemsantalet 
ch aktiva gymnaster växte snabbt. 

Svaneholms slott, där de avnjuter en 
jubileumsmåltid. Då blir det också 
utdelning av en mängd plaketter, 
märken och diplom. 

Ordföranden Brita Bredemar un- 1 
derstryker att deltagarfrekvensen i l 
förhållande till medlemsantalet är 
utomordentligt god, vilket visar det 
st?ra intress.et. En bidragande orsak ' l 
hartill ar sakert att kamratskapet i 
Skurups Husmodersgymnastik är syn
nerligen gott. 



scoutinvigning 

B!and de som ti!!de!ades B!åringen var fr v Char!otte Larsson, Marianne 

Jönsson och Helen Ni!sson. 

S:t Georgsdagen firades i Skurup med en högtidlighet i kyrkan. 

Komminister Stig Muhrgren, Slimminge höll en kol"! andaktsstund 

varefter följde utnämningarna. Fru Thyra Christensson talade till 

blåvingarna och vargungarna och till flick- och pojkscouterna talade 

karchefen Erik Wadgård. 

Till blåvingar upptogs Inger An- Peter Rönnerfalk, Jan Anders Berg, 

clersson. Lena Andersson, Eva Bolin, Ar,ders Lindgren. Krister Brönmark 

Gerd Hansson, Margareta Jakobsson, 0ch Håkan Ekblad, 3:e klass Jakob 

tl.gneta Karlsson. Inger Larsson, Maj- Bolin. 
v t Lönnborn, Eva Mårtensson, Ingl'id ~-=-=:c:.:_--'-----------

Ntlsson Carina Svantesson, Eva Tru-
edsson 'och Marian Verweij. ' 

Till snabbvingar utnämndes Hele
na Brönmark, Lisbeth J ohansson, Ka
rin Larsson, Christin Månsson, Inger 
Nilsson och Karin Kjelsson. 

Blåringen utdelades till Gun Inger 
Bengtsson, Gunilla Henriksson, Char
lotte Larsson. Lena Larsson, Eva-Ka
rin Levin, Marianne Jönsson, Kerstin 
Mauriisson. Helene Nilsson, Christel 
Pettersson och Cecilia Truedsson. 

Till vargungar upptogs Anders 
Schönning, Ingemar Larsson, Lars G 
Mårtensson och Lars Gellström. 

Första stjärnan utdelades till Bo 
Kensmar. Göran Iremalm, Ola Chri
sander, Claes Håkan Thelander samt 
c-ndra stjärnan till Johan Lindgren. 

Till l:a klass flickscouter upptogs 
Ingrid Bengtsson och Pia Nilsson, 2:a. 
klass Bodil Andersson. Anetie Hans-
50n, Liselotte J ohansson, Christina 
Larsson och Jill Vifot, 3:e klass Mo
nica Nilsson och Anette Berglund. 

Till l:a klass pojkscouter upptogs 
Göran Mårtensson. Kent Lindahl, Ulf 
Johansson. Nils Bertil Hansson, Jan 
Alwen, Göran Hansson, Roland Mår
tensson Claes Lönnbarn och Lars J 1 

i Nilsson; 2:a klass Roland Andersson, 



Jaktskyttar i Börringe 
går aktiv tid till mötes 

Fr v Hans Peder Hagen och Claes Ebbe A!wen, jaktskyttar i Börringe 

Duvorna är lovliga året om, inte den kuttrande art:n förstås, men väl lerduvorna .. Bör
ringe jaktskytteförening går en ny akti'v tid ti Il mötes och på skjutbanan vid Börringe kloster 
knallar det .friskt titt och tätt. Släkten Alwen h al· i m;;;.nga år förknippats med dem1a skytte
förening och sedan de äldre lagt gevären på h y lian är c~ et de yngre årgångarna som visar 
framfötterna. Under ledning av Claes Ebbe A iwen som har ansvaret för trappbanan har det 
gått framåt och man lian notera en inofficiell juniorvärldsmästare i Mats Alwen. 

På tio år har man inte skjutit på Förenin~en är anrik och man och kunskaperna finns bakom de 
trappbanan, men nu har det blivit ha~· tidigare hemfört mer än en unga och framåtsträvande trapp
fart på det hela och den första maj seger i SM och NM samt dessutom· skyttru·na genom de erfarna och 
får man ner Rune Flodman som genom Knut Holmqvist tagit en rutinerade äil.dre skyttarna och det 
instruk1ör. På programmet står ut- olympisk medalj . Medaljören är är bara att önska den nya gene
iagningar till landslaget mot Fin- fortfarande aktiv och en gång togs rationen lycka till. Man har redan 
Jand, internationella tävlingar i Ud- hela landslaget från Börringe jakt- i åre<ts re5ultatlistor från skilda 
devahla, tävlingar i Köpenhanm den &kytteförening. För närvarande har tävlingsplatser funnit Bön·inge-
1()......11 maj och troligtvis ElM i Bel- man ett 90-tal medlemmar och skyttar i frams<kjutna positioner. 

__J;icn~·-- ___________ _:o~rL'd,!!f~ö~ra~n~~- Claes Alw~n. ~de_t __ .!._~ BEWE. 



Skurups Sparhank lånade 
under 1967 ut 60 milj kr 

Den avgående slyrelseledamofen i Skurups sparbank, Olla Larsson, 

Skårby, fl11nker~s t. v. av bankdir. Å~e B.okander, Skurup och l. h. av 

ordforanden Jan-Olof Olsson, Persegård, Skurup. 

Vid sammanträde på lördagen i 

Svaneholms slott med Skurups 

sparbanks huvudmän efterträddes 

styrelseledamoten Otto Larsson, 

Skårby, so~ avflyttat från orten 

och avsagt sig uppdraget, av tidi

gare suppleanten Torsten Hans

son, Skurup. 

l kr., lån i kontors- och industri• 

byg~ader 1,29 milj. kr., lån mot in

teckmng och borgen 1,72 milj. kr., 

lån mot borgen 1,46 milj. kr. och 

övriga lån 0,36 milj. kr. 

Efter sammanträdet höll lantmäs

tare Carl Börje Andersson, som är 

Svenska sparbanksföreningens jord

bruksexpert föredrag, i vilket han 

orienterade om huvudmännens upp

gifter som kontaktmän. Han berät

tade också om aktuella bankspörs

måL 

Till ny suppleant valdes advokat 

Torsten Truedsson, Skurup. Revi

sorsuppleanten Thure Andersson, 

Villie, som avflyttat från orten och l----~--~----------

avböjt omval, nyvaldes Caj Barchan, 

Rydsgård. 

Vid sammanträdet som leddes av 

ordföranden Jan-Olof Olsson, Per

segård, omvaldes samtliga i tur av-

9 

gående huvudmän, nämligen Gun

nar Larsson, Hyltaslätt, Folke Ols

son, Rydsgård, Arthur Bengtsson, 

Varmlösa, Sven Lidberg, Skurup, 

Gösta Rasmusson, Solberga, och Er

ling Sigfridsson, Skurup. 

Vid sammanträdet godkändes sty

relsens berättelse över sparbankens 

förvaltning för år 1967, vilket tidi

gare till vissa delar publicerats. 

elever på träf/1 

Skurups lantbruksskola 
1918 o ars 
• 
l 

Av denna framgår bl. a. att in

sättarnas tillgodohavande, som vid 

årets början uppgick till 65,65 mil- J 

joner .kr., hår ökat med 4,4 milj. kr. 

och vrd årets slut utgjorde 70 milj. 

kronor. 

UTLANINGEN 

Sammanlagda beloppet av ute

stående lån och krediter i check

räkning har under året ökat med 

3,33 milj. kr. och uppgick vid årets 

slut till 59,58 milj. kr. Fördelningen 

var följande: 
Kommunlån 3,27 milj. kr., lån i ' 

jordbruksfastigheter 22,4!1 milj. kr., 

lån i flerfamiljshus - 7,01 milj. kr., 

lån i en- och tv~amiljs.hus 22 milj. 
------~~=

= 

Ett 20-tal av de elever som gick 

på Skurups Lantmannaskola vintern 

1917-1918 samlades på lördagsefter

middagen till en elevträff på lant

bruksskolan för att fira 50-årsjubi

leum. 

Vid den tidpunkten då eleverna 

genomgick kursen fanns det ej den 

nuvarande lantbruksskolan utan en 

lantmannaskola som var inredd i en 

av de fastigheter som Skuruts Folk

högskola nu disponerar. Träffen hade 

ordnats av köpman Julius Hansson 

och mjölkbedömare Lars Olsson, båda 

från Skurup. Som hedersgäster hade 

inojudits den tidigare läraren vid 

lantmannaskolan, fil kand Carl 

Gustav Egard och rektor Gunnar 

Knutsson, även dessa från Skurup. 

De 50-årsfirande eleverna hälsades 

välkomna tilllantbruksskolan av rek

tor Knutsson som berättade om årets 

kursverksamhet. Därefter blev det en 

rundtur i det fria till lantbrukssko

lans jordbruksbyggnader och på mar

kerna som tillhör sk6'hm, samt vidare 

till Skurups Folkhögskola där fil 

kand Egård berättade om lantmanna

skolan i början av seklet. 
På eftermiddagen avnjöts ett sam

kväm å Svaneholms Slott. 

Fr. v. rekfor Gunnar Knutsson och fil. kand. Carl Gustav Egard, som tidi

gare varit lärare på Skurups lantbruksskola, i muntert samspråk med två 

av 1918 års elever, köpman Julius Hansson och mjölkbedömare Lars 

Olsson. 



Måndagen den 29 april 1988 • 

C KF-are vann Gotlandsresor 
av SkD:s tävling i finalen 

Två CKF-damer från Malmö b le v de lyckliga segrama i finalen 
av Skånska Dagbladets tävling Gotland - Träffpunkt 68. Förstapri
set-en flygresa tur och retur Malmö - Visby - vanns av Anna
Maria Tykesson, som segrade me d en halv poängs marginal över 
tvåan Martha De Bie. En stor publik mötte på söndagen upp i Erlks
lund~ bygdegård där det var fina l i både Gotlandstävlingen och l 
CUF -distriktets Talangcup. I Talan gcupen segrade Skårby CUF -av
delnings amatörgäng. 

Samtliga 50-talet finalister i Got- Resultat l Gotlandstävlingcn: l:a 
landstävlingen visade prov på myc- pris (flygresa tur och retur Visby): 
ket stora kunskaper om Gotland. . .. 
Frågorna i finalomgången var betyd- Anna-Marta Tykesson, Malmo, 31 po-
ligt svånu·e än j uttagningstävlingen, 1äng, 2:dra pris (tåg-båt-resa tur och 
men trots det blev poängtalen myc- retur Gotland): Martha De Bie Mal
ket höga. mö 30 5 p. 3) Ingrid Jönsson Malmö 
.,CU]i'-arna som stått so~ ~rrangörer 28 p. '4) Gertrud Ljungdahl' Malmö' 

for forsta etappen av tavlmgen och ' . .. ' .. . ' 
som var i majoritet bland finalisterna 27 p., Brttt Hansson, Loddekopmge, 
fick alltså se sig besegrade av två 27 p., 6) Karin Olsson, Vallåkra, 25 
CF-damer. Aven många av ungdo~ 
rnarna fick dock priser. CUF-distrik-

' tet och CKF -distriktet delade nämli
gen gemensamt ut priser till de tio 
som placerade sig närmast efter 
SkD:s pristagare. 

p., 7) Ann-Marie Andreasson-Utas, 
Malmö, 24, 8) Karin Jönsson, Lund, 
22,5 p., 9) Cecilia Nilsson, Trelleborg, 
Gert Andersson, Ystad 21 p., 11) Rita 
Svensson, Malmö, och Kerstin Hans

- --------------J son, Trelleborg, 20 p. 

TALANGCUPEN 
Tre glada ungdomar från Skårby: 

Anita Lundgren, Jan Lundgren och 
Gregor Olsson - vann CUF:s di
striktsfinal i Talangcupen. Även där 
var kampen hård mellan de tävlande. 
Tre lag hade kvalificerat sig till fi
nalen och samtliga framförde mycket 
trevliga kabareer. Förutom amatör
gänget från Skårby tävlade ungdo
mar från Södra Färs och Löberöds 
CUF -avdelningar. 

Frågor och svar publiceras i mor
gondagens SkD. 

Sk&nska Degbladets försäljningschef Axel Paulsson gratulerar segrarna 
i Gotlandslävlingen. Till vänsler andraprislagarinnan Martha De Bie, 
Malmö, och till höger förstapristagarinnan Anna-Maria Tykesson, Malmö. 

Anita Lundgren, Jan Lundgren ocli Greger Olsson från Skårby blev 
distriktssegrare i CUF"s Talangcup. 



Traktorn delades helt av rälsbussen 

Svedalabo dödad · i kollision 
Inellan rälsbuss och tr·al{_tor 
På lördagen omkom 29-årige Jan 

Hassgård, Svedala när den traktor 
som han körde över en järnvägs
övergång blev påkörd av en räls
buss. Olyckan inträffade vid en 
obevakad järnvägsövergång väster 
om Svedala. Rälsbussen rammade 
traktorn med våldsam kraft i sidan 1 

och traktorn med förare slungades 

ett 40-tal meter ut på ett fält. Den 1 
omkomne torde ha ljutit en ögon
blicklig död. 

Jan Bassgård hade nyligen köpt 
och renoverat ett hus i Kråge
holm och körde ett lass rivnings
material till soptippen i Svedala.

1 Sikten är dålig vid olycksplatsen 

men övergången är försedd med 
speglar och genom dem har de som 
passerar övergången god sik--t över 
järnvägen. 

Tåget var ungefär l.O minuter för
senat och den kan tänkas att Hass
gård tagit för givet att rälsbussen 
nyss hade passerat och därmed i 
den tron varit mindre vaksam. 



"V år leken" ny succe i SkurU, 
Dam ensam ''tolva'' i Svedala 

I Skul'Up blev "Vårleken" en ny succe medan det gick sämre i Sve
dala, förmodligen beroende på att tävlingama nu inte kunde förläg
gas till Bökeberg där de nedblåsta träden fortfarande ligger över 
stigarna utan måste anordnas inne i köpingen. Skurup hade 60 del
tagare i Vårleken och inte mindre än 109 i cykeltävlingen. Då skall 
man också komma i håg att det inte var många som startade i båda 
tävlingarna. I Svedala inskränkte det sig till ett 30-tal startande mot 
drygt 100 i Bökeberg förra året. I Skul'Up blev pensionären Axel 
Schön bäst genom att vara ensam om att kunna besvara 8 av de 12 
frågoma på den tre kilometer långa banan. Hans fl'U Ellen blev trea 
i pensionärsklassen. I Svedala blev B-klassens Gunnel Pålson ensam 
om 12 rätt. 

I Skurups cykeltävling över en 3.4 
mil lång bana avgjordes den in
bördes lottningen genom alla som 
gick i mål, och det var också nästan 
alla. Margaretha Rahmer, Almanäs, 
Skivarp, hade tur med l<>tten och 

1•ar 78-clrige Otto Olsson. 

'vann cykeln fast hennes tid, l timme 
56 minuter, inte var dagens bästa. 
Yngste cyklisten var en tioårig pojke 
och äldste 78-årige Otto Olsson, 
Skurup. 

Resultat: Vårleken i Skurup: Pen
sionärsklassen: l) Axel Schön, 8.16; 
2) Albert Dahlber g, 7 .13; 3) Ellen 
Schön, 6.26. Ungdomar under 15 år: 
l) Roland Andersson, 6.19; 2) Bo 
Johansson, 6.18; 3) Mats Inge Carl
berg, 6.17. Allmän klass: l) Hjalmar 
Lundberg, 10.22; 2) Per Lundberg 
(segrarens son), 10.88; 3} Sture An
dersson, 10.16. 

Cykeltävlingen i Skurup: l) Mar
garetha Rahmer, Skivarp; 2) Karin 
Andersson, Almaröd, S·kivarp; 3} Nils 

Maj och Svante Pettersson i Svedala tyckte att frugorna var kniviga. 

Nilsson, Sandåkra; 4) Helena Ring
berg, Svanehus, Skurup. 

Vårleken i Svedala: Familjeklass: 
ll Svante Pettersson, 10.23;· 2) Bertil 
Nilsson, 8.15, B-klass: 1l Gunnel 
Pålsson, 12.23: 2) Karl-Erik Hansson, 
11.24; 3) Bertil Lindberg, 11.08; 4) 
Gert Fredriksson, 11.07; 5) Sigvard 

Persson, 10.26; 6) Bengt Mårtensson, ' 
10.26. D-klass: Gertie Jönsson, 11.18; 
2) Leif Persson, 8.31; 3) Mats Nilsson, 
8.18; 4) Anette Ek, 7.21. E-klass: l) 
Karl-Erik Persson, 10.22; 2 Nils E 
Karlsson, 10.18; 3) Britta Jönsson, 
10.09; 4) Alf Persson, 9.09; 5) Kenneth 
Nils'son, 8.18. 



Trängsel om Slrurup__~_· . 

. ·Sturupsbeslutet DRAR 

~ L ONE 
Ett nytt stort affärs-, kontolrs
och bostadsl1us ska uppföras vid 
Femkorset i Sl,urup . .tigare till de 
hiir attraktiva tomte••na med kö
pingens bästa affärsläge är ve•·k-

mästare August l.undma•·k, och 
ha11 lr,ar i daga•·na ingatt i kom
panjonskap med storbyg~miista
ren Har••y flåkansson i Sim••is
hamn 

D Projektör är Henry Åkes
sons Arkitektkontor AB i Mal
mö. Fastigheten, som blir Sku
rups största byggprojekt genom 
tiderna, skall uppföras av Har
ry Håkanssons Byggnads AB i 
Simrishamn. Redan i början 
av nästa år beräknar man sätta 
i gång och beräknad i~flyttning 

blir någon gång under första 
halvan av år 1970. Redan har 
man överenskommit om uthyr
ning av lokaler till en större 
butikskedja och en bank, och 
sedan ryktet om det nya affärs
huset spritt sig har man haft 
många förfrågningar, vilket vi
sar att Skurup kan vänta en 

betydande expansion. Det kan 
bara förklaras med det nya 
storflygfältet i Sturup. Förut
om själva tomterna vid Fem
korset disponerar man också 
över ett 3.000 kvadratmeter 
stort område i omedelbar an
slutning, där man avser att an
lägga parkeringsplatser 

På dessa tomter vid femkorset i Skurup reser sig 1970 ett komplett city hus.- Redan nu är det rusning efter lokalerna •• • 



Kanske en ny "StåLfarfar". 75-årige skorstensfeja.rfmästa.re O G Modeer 

hörde tiLL dem som c-ykLa.de 3,5 miL över Torsjö, Il.örte, Bnigsma.rken och 
V Vkmmenhög 

Många Skurupsbor 
''korpade" på cykel 

Skurups e:1vironger på cykel 
up;Jlevde ett hundratal or.t~bor i 
går, när de · r tampade ibadke upp 

och 'bacike ner ca 3,5 mil; i s kurup 
korpens regi, N å g ra lfrfågor fanns 
hte läng; routen och någon täv
ling var det inte heller tal om. 
I E•tället för rätta:le man lottdra·g
ning på annäl:lings~{U:Jongerna se
dan samtliga gått i mål. E:1 dam
cy:~el va:J.ns av Margaret!11. Rah
mer, Almanäs, S:dval,'p, och även 
an dra pris, en solpaTasall gick ~iii 

en Skiva rpsdam . 
Men även "vårleken" klara'de 

r.na:1 av o~~ exa'kt 63 skurupslbor 
spänstade ru-:1t .den tre kilometer 
långa pro~11e:1a:len inne i samhället 
där 12 ''3tati3:1e~:" U:Jprätta·~s och 
där man var tvuC~.ge:l a-tt gnugga 
~enuknölacna. F rågorna var aktuel
la oo!l s:>än:le över ett brett re
gister. FO:tgängarna .fick emellertid 
inte stan:1a upp vid någon kaffe 
'kontroll, som cyklisterna gjorde. 

K orp'ba:sen K G K ruus hade h op
pats ;på att få hela .samhället på 
l ötter eller cykel denna strålande 
da:g, och ~tt p ar h undra människor 
v ar också i rotation. 

I pensionärsklassen segrade Axel 
Schön, i allmänna klassen Hj Lun d-

·be::g ooh i U:Jg':lo,mskla.ssen Roland 
An:lersson. Final •blir det som van
ligt p.å Fro~ta vallen till pingst. 



Fullsatt då Biorama i Skurup 
visade absolut sista filmen 

.,stinsen på Lyckås" blev den 

sista film som visades på Biorama 

i Skurup. Föreställningen gavs på 

söndagskvällen för nästan fullsatt 

salong. 
Anledningen till att biografens 

ägare, fru Svea Nilsson valde just 

den filmen är att det är en Edvard 

Persson-film, att det är just med så

dana filmer som Biorama gjort sina 

största succeer. På 194{}-talet visades 

Edvard Persson-filmen "Söder om 

landsvägen" 14 dagar i följd, med ire 
föreställningar varje dag och fullsatt 
salong varje gång. Det var en ordent
lig succe. Men det var före TV:s tid 
som har spelat en stor negativ roll 
i biografernas öden. ' 

Biorama byggdes år 1!}35 av ett 
bolag i vilket fru Svea Nilsson hade 
aktiemajoriteten. För ett 15-tal år se
dan övertog dock fru Nilsson biograf 
och tomt helt. 

Biorama är en stilig biograf med 
330 platser. Ingenting har ändrats se
dan den byggdes med undantag för 
den tekniska utrustningen som givet
vis förnyats och moderniserats med 
jämna mellanrum i takt med den 
filmtekniska utvecklingen. 

Biorama har alltid varit välbesökt · ' d f · t • d .. 
Den sista föreställningens publik kände säk&rt ett visst vemod över 11tt de nu sah är ör s1s a gangen ar 

med undantag för några år efter TV:s 
införande i det svenska folkhemmet ~===~~---~---~d~e~U!:P!:Po:.:le~v~l~så~m~å~n~g::ta~f.:.i n~a~f~il~m~f.::-ö~re::s~t~äl~ln~i~n~g~a~r.:._ ____________ __, 

för ca 12 år sedan. När filmbolaget på ·' 
så vis fick hård konkurrens nedlades 
Ptt stort arbete för att utveckla fil-
mernas kvalitet åtminstone vad be-
träffar den visningstekniska delen. 
Detta har efterhand givit resultat och 
biopubliken hat börjat komma till-
baka i nästan samma utsträckning 
som före TV -åldern. 

Anledningen till att Biorama lägges 
ned är inte för låg besökarfrekvens 
utan som säkert alla skur&.psbor vet 
att hela den fastighet som inrymmer 
bl. a. Biorama inom kort skall rivas 
och ge plats för ett av Skurups stör
sta byggnadsprojekt genom tiderna. 
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Hårt slag för SkurUp l 
Halva Akvarex flyttas 

Vid sammanträde på månda
gen gav Trelleborgs gummi
fabrik besked om att halva Ak
varex-fabriken i Skurup, plast
avdelningen, ska flyttas till 
Y stad i anslutning till årets se
mester. Ett 40-tal anställda, hu
vudsakligen kvinnlig arbetskraft 
berörs. Om gummiavdelningen, 

som är mycket beroende av or

deringången från försvaret ock
så är i farozonen nämnde:: inget 
vid sammanträdet. De flesta an
ställda på plastavdelningen är 
bosatta i Skurup med omnejd 
har erbjudits att följ a med till 
Y stad där gummifabriken etab-

lerade. sig för ett par år sedan. 

Akvarex i Skurup startade för 
ett 20-tal år sedan. Att lokalerna 
där redan har börjat bli . omo-
derna och en strävan mot kon
.centrerad tillverkning är de 
främsta skälen för överföringen 
till Ystad. 

)! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

J 50-års jubileum i Skurup 

1917-18 års elever vid Skurups lantbruksskola och folkhögskola har firat 

50-årsjubileum. Initiativtagare till träffen var Julius Hansson och Lars 

Olsson i Skurup. 15 av 22 elever mötte upp till träffen. Vid lantbruks

skolan togs f d eleverna emot av rektor Gunnar Knutsson. Efter rund

vandringen på skolan samlades man på Svaneholms slott för gemensam 

måltid. På bilden ses fr v fil kand C G E gard, Lars Olsson och Julius 

Hansson på det uamla skolkoriet. 

Skurup sade ja 
till .Centerhus 
Efter en oväntat stillsam debatt fat

tade Skurups kommunalfullmäktige 
vid måndagskvällens sammanträde 
principbeslut om att hyra förvalt
ningslokaler i det blivande Center
huset. Kommunalnämndens arbetsut
skott fick i uppdrag att tillsammans 
med övriga berörda kommtmer, Vem
menhög o~h Rydsgård, utarbeta ett 
avtal med hyresvärden U-konsult att 
föreläggas Skurups fullmäktige. 

John E Vifot redovisade att samar
betsnämnden utan votering hade sagt 
ja till hyrda lokaler i stället för kom
munägda. Viggo Carlsson menade att 
byggalternativet inte var 01·dentligt 
utrett och yrkade på bordläggning. 
Albert Jönsson har alltid varit för 
byggalternativet, men ansåg det inte 
lönt att 'käfta emot. 

Med instämmande av Börje Linden 
höll Gunnar Gottfries på hyresalter
nativet - en bordläggning och där
med förhalning av ärendet kunde 
innebära att Centerhuset fick en ut-

formning som aldrig köpingen fick 
gagn av. Gunnar Hansson ansåg att 
när samarbetsnämnden hade sagt ja 
till förhyrning var Skurups fullmäk
tige oförhindrad att i varje fall fatta 
ett principbeslut av samma innebörd. 
Detta fattades också utan votering. 

stadsplanen för Flintebroområdets 
första etapp tillställs länsstyrelsen 
med yrkande att anförda besvär Jäm
nas utan avseende. Frågan är dock 
om ett servit u t hindrar fastställelse 
för att vinna breddning av väg in mot 
en husräcka. 

Tillstyrkt blev ett exploateringsav
tal med Yngve Nyström och kom
munaltekniska planeringsbyrån rö
rande 35-talet villor vid &vaneholms
vägen. För pensionerade stadsarkitek
ten Tage Mäller och skorstensfejar
mästare Modeer fastställdes kornnm
nala ersättningen till 62 procent av 
deras ersättning under verksamma 
åren i kommunens tjänst. Vatten ska 
levereras till Vemmenhögs kommuns 
västra delar inklusive Lindby. 8.640 

kr anslogs för en friluftsbassäng i 
Bingsmarken. 
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