


Torsdagen den 2 maj 1968 
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15-tal aV Akvarex' 100 kvinnor 
flyttas från Skurup till Y stad 

Vid Akvarex som är Skurups 1 tiklar kräver olika lång tillverk
näst största industri med ett 100- ningstid. 
tal anställda, kommer efter årets SJÄLVSTÄNDIG 

AB Akvarex i Skurup startade år 
1946 i förhyrda lokaler. Fabrikatio
nen växte snabbt och 1948 började 

. Avdelningen för vävplastkonfek- den nuvarande fabriken att byggas. 
hon, som sysselsatter ett 15-tal kvm- Två år därefter togs den moderna 
n~:>r , kommer att overflyttas till fab- fabriken i bruk. 
nken .~ .Ystad. Akvarex kommer att AB Akvarex ingår i koncernen 
omb~sona transporterna av av- Trelleborgs Gummifabriks AB, men 
delnmgens personal mellan .Skurup fabriken i Skurup är i stort sett 
och Ystad, varfor det ~J behover .bh självständig vad beträffar tillverk
några sto~re problem for de an.stall- ningen. En del av administrationen 
da so.m ar berorda av flyttnmgen skötes dock genom AB Akvarex i 

semester att göras vissa ändringar 
av driften. 

av vavplastavdelnmgen. . Ystad. 

SAMMA OMSÄTTNING 
Akvarex största tillverkningsobjekt 

är regnkläder. Men även dykardräk
ter, gasskyddsdräkter, seglarställ och 
reaktordräkter förekommer på fab-
rikationslistan. , 

Försäljningsvärdet av tillverkning
en per år uppgår till ungefär 5 mil
joner kr. och antalet plagg och ar
tiklar till ca 200.000 per år. Denna 
siffra är emellerti:l tämligen varie-

Att ett 15-tal av de anställda i 
sommar flyttas till fabriken i Y stad 
innebär ej någon nämndvärd minsk
ning av årsomsättningen. De andra 
avdelningarna kan nämligen utvid- , 
gas efterhand och således kan den 
tidigare anställningssiffran - ett 100-
tal - snart nås igen och därmed 

. r ande från år till år, enär olika ar- också årsomsättningen. 

~ -- -· -· 

Jubilerande husmödrar 

j '""'=kschef Knut Madsen grans·kar en svetsad plastsöm som Ingrid 
~ Olsson vid den stora moderna sve.tsapparaten just utfört. 

Sk.urups husmorsgymnastik celebrerade sin 20-årigct tiUva.ro med en 
uppvisning i sporthalLen. På bitden ses truppens leda.1·e fru Britta. Sjö-

~~- _ sten a.vta.cka.s a. v ordfcJra.nde fru Brita. Bredema.r. 

n~~4:- b~ 
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Hur får man hög mjölkproduktion 
även under sommaren? 

Svar: .. 

Genom att tillskottsutfodra me.d 
NÖTFOR KOFODER-SOMMAR! 



1Många'unika klenoder 
Has sie-Bösarpkyrka 

l 

• 
l 

Pa en höjd med utsikt över Vemmenhögs vackra landskap reser sig den vita kyrkan i 

Hassle-Brösarp. Kyrkan i en av Sveriges min sta församlingar, (75 invånare), tillhörande 

Skurup, gömmer många intressanta föremål. En av Sofia Albertinas Böhmiska kristallkronor 

hänger här, och en altartavla som varit på villovägar finns också. Nuvarande "tempel" upp

fördes 1865-66 och renoverades för några år sedan för 115 000 kronor. Korset var uppruttet 

och det hade gått husbock i tornet, som fick kapas 4 meter. Nu är det belagt med kopparplåt 

och ali gammal puts har slagits av och ytter väggarna behandlats efter konstens alla regler. 

Under medeltiden och fram till 
mitten av 1800-talet rev man ner och 
byggde upp kyrkor litet överallt på 
Söderslätt, så ock i Hassle-Bösarp. 
Forna tiders kvinnor spelade en stor 
roll så även Vifota i denna försam 
ling. Vad hon egentligen hette är 
det ingen som vet, men det fanns 
två systrar, Vifota och Gråsocka, där 
den förra ägde hela Hassle-Bösarps 
församling på 714 tunnland. Man 
brukade åka till kyrkan i Särslpv, 
m~n en gång blev systrarna ovänner 
och beslöt bygga var sin kyrka. Så 
kom templena i Solberga och Hass
le-Bösarp till. 

VACKER ALTARTAVLA 
, Vifota byggde ett litet träkapell 
l med fyra bänk:;~r, enligt ortsbornas 
berättelse. Någon sakristia fanns inte 
och klockan fanns i en separat klock
stapel som stod strax utanför kapel
let. Med en vacker altartavla i trä 
Mde man där Moses och Johannes 
(två vackert snidade träskulpturer) 
utgör ramen kring Kristus-bilden. 
Moses har tappat stentavlorna och 
Johannes staven, men kyrkavakt
mästare Fritz Olofsson hyser gott 
hopp om att detta skall kunna res
taureras. När denna medeltidskyrka 
revs sålde man praktiskt taget allt, 
och således hamnade altartavlan i 
privat ägo. Köparen, skurupsbon 
Olof Andersson, lämnade den till mö
belsnickare Christoffer Olofsson, för 
att denne skulle sätta i spegelglas i 
stället för Kristus-bilden. Tavlan blev 
liggande eftersom snickaren tyckte 
det var ett helgerån att handla s#, 
och rekommenderade till slut ägaren 
att lämna den till Kulturhistoriska 
museet i Lund. Dit såldes den för 
75 kr. Efter många om och men och 
letande i gamla papper efter kvittot 
kunde tavlan genom kyrkoherde 
Gunnar W allin·s och vaktmästare 
Olofssons försorg å terbördas till den 
nya kyrkan i slutet på 1930-talet. 

Kyrkova.ktmästare Fritz Olofsson tänder !jusen på Sofia. A!bertirnw 

Böhmiska. krista.trkrona. 

i en liten församling, där man var- och dit församlingen kommer. 

·e söndag klockan 9.00 har gudstjänst RID 

DOPSKAL ÅTERBöRDAD 
En gammal dopskål i mässing sål

des också, men återbördades för 5 
är sedan till kyrkan genom testa
mente av systrarna Dahl, som ägt 
den. Hela kyrkporten inköptes också 
och nyckeln till densamma har äter

. bördäts till fadershuset av köparens 
döttrar. 

Sofia Albertinas kristallkrona strå
lar i alla regnbågens färger, och en 
gång hängde den på Tullgarn, där 
denna syster till Gustav III bodde. 

' En nära anförvant till henne Lulu 
Forsberg, gift med Magnus Sten
bock, bodde på Tosjö slott. Till des
sa skänkte Sofia Albertina 5 vackra 
kristallkronor. Ägarna till Tosjö slott 
vilarJpå Barsebäck och troligtvis var 
det eras son sorp. sålde de Böhmis
ka kristallkronorna. Litet bråk blev 
det om dem. Solberga ville ha samt
liga, men fick dela med sig en till 
Hassle-Bösarp. För 25 år sedan vär
derades kronan till 15 000 kronor. I 
dag torde priset vara betydligt hög
re. 

' KOLLEKTHAV FRAN 1815 

Kollekthoven från 1815 med Carl 
den XIII sigill försedd med en pen
ninggömma används ännu och på 
Kulturhistoriska museet i Lund lär 
fortfarande en järnkrona och ett vac
kert krusifix tillhörigt Hassle-Bö
sarp finnas. En händelsernas kyrka 



Högtidligt 20-årsjubileum med 
Vemmenhögs småbrul{_arförening 

I ett anförande vid firandet av Vemmenhögs småbrukarförenings 20-årsjubileum som ägde rum på lör
dagskvällen i Skurups Folkets bus redogjorde ordföranden i Småbrukarnas Riksförbund, Harry Larsson, 
Skåne-Tranås, för dess verksambet och dess inställning till jordbruksfrågorna. Han underströk därvid 
att man från förbundets sida kräver likaberättigande med andra jordbrukarorganisationer och talade 
även om de ekonomiska föreningarnas prissättning. Differentierade priser bör ej förekomma, hävdade 
han. statsmakternas lånepolitik samt nedläggningarna av jordbruk var andra spörsmål som hr Larsson 
berörde urnan han slutligen frambar riksförbundets lyckönskan till den jubilerande föreningen. 

Först av talarna var Vemmenhögs J Fogdarp, uppehötll si.g vid avgångs
små bruklirfÖrenings grundare, Karl bidrag ocih arealbidrag och även vid 
Bruno Larsson, som berättade om leveransbillägg för mjölk. 
pionjärtiden. Kam Bruno Larsson var Därefter var det riksol'dföranden 
fören·ingens ordiförande de första tio Harry Larsson som tog till orda och 
åren. 'berättade om det som inledningsvis 

Näste talare var läreningens Vlice nämnts. 
ordförande, Johan Mårtensson, Dy- Länsför bundsrepresentanten Viktor 
becks sätel'li. I sitt tal varnade han Nilsson tackade på länsförbundets 
småbrulkarna att lockas av de som vägnar för inibjudan och måltiden. 
avgångsbidrllJg fastställda 6.000 kro- Henry Jönsson, som var en av he
narna eller det andra alternativet dersgästerna i egenskap av förening-
800 kr. i månoaäen. Joihan Mårtens- ens ordförande under tiden 1958-1966 
son uppmuntrade i strulet småJbru- berättade om glimtar från sin ord
karna tU! att fortsätta och d·riva sina förandetid , bl. a. om den då verk
egendomar. samme kaSsören Alfred öhlin som 

Talare nummer tl'e, representanten uträttat ett mycket sto-rt arbete för 
för länsförbundet, Eric Schönström, föreningen : · 

DIPLOMUTDELNING 
Vid jubileumshögtiden ut delades 

diplom till 12 medlemmar. Fyra av 
dessa var med ;när föreningen star
tade sin verksamhet. Dessa fyra var 
Karl Bruno Larsson, Sigfrid Olsson, 
August Svensson odh Gunnar An
dersson. öwiga som erhöll diplom 
var Lars Gustavsson och Emil Mäl
ler, båda från Vemmenhög, Ivar Mår
tensson; Kroppsgården, Albin Nilsson, 
öremölla, Erik .Olsson, Almaröd, Al
bert Fors, öremölla, Hilding Nilsson, 
Lindby, ocih Axel Kristensson, Sku
rup. 

Till jubhleet hade mött upp ett 
l<JO-tal medlemmar med fruar. 

Fr. v. Vemmenhögs småbruklirförenings ordför11nde Nils Calmsledt, föreningens grundare, K~trl Bruno Lllrso
son, ordför11nde i riksförbundet, H11rry Larsson, Skåne-Traniis och föreningens veteran,. Sigfrid Olsson i sam

språk vid jubileumshögtiden. 



Fin underhållning på jubileum 
med Skurups husmorsgymnaster 

Skurups husmorsgymnastik fira

de på måndagskvällen 20-årsju· 

blleum på Svaneholms slott med 

en superb måltid, utdelning a·v 
flitplaketter och spänstmärken 
samt underhållning. Jubileet har 
tidigare högtidlighillils mera of
ficiellt genom en trevlig gymna
stikuppvisning i Skurups sporthall. 
Denna ägde rum förra måndagen 
inför en välfylld läktare. stora 
damtruppen bjöd di på ett drygt 
halvtimmeslångt program under 
ledning av . fru Britt a Sjös ten. 

l 
bestod av färggranna kjolar, kom-, märke i silver och 9 :;t spänstmärke 
pletterade med dito scarves. En ut- i brons. Detta utvisar att medlem
märkt avslutning på en som helhet rnarna i Skurups husmorsgymnastik 
trevlig uppvisning. j tydligen varit mycket flitiga. 

JUBILEET PÅ SVANEHOLM UNDERHÅLLNING 
Den egna jubileumsfesten ägde Ett underhållningsnummer som 

alltså rum en vecka senare på ~va- blev m eket u skattat var Elsa Nor-
neholms slott. Efter denna forratta- Y pp 
des utdelning av flitplaketter och lings och Helga Jönssons sång- och 
spänstmärken. l taldialog "Kolingens dröm". Samma 

Finaste utmärkelsen erhöll gym- skicldiga aktörer spelade en kläm
nastikledaren, Britta Sjösten, som 

1 

mig vals på dragspel och gitarr. Slut
fick guldplakett med blå emalj. numret på scenframträdandet blev 
Klubbens ordförande, Brita Brede- solosång av Elsa Norling som sjöng 
mar, erhöll guldplakett och Linnea "Lyckliga gatan" och ackompanje
Persson och Asta Åkerberg silver- rade själv på gitarr. 
plaketter. Följande tilldelades brons- Efter det lyckade scenframträdan

Gruppen gav prov på vinterns plaketter: Greta Lundgren, Margit det som förutom kraftiga app!åder 
övningar utförda till musi!{. I halv- Carlstedt och Lizzie Kruus. även saluterades med skarpa blix
tid mellan de båda seriösa avdel- Vidare fick 3 medlemmar spänst- tar och åskknallar följde musikalisk 
ningarna lades in ett festligt skämt- märken i guld med 3 ringar, lika frågesport under ledning av Elsa 
nummer bestående av en stafettäv- många erhöll spänstmärken i guld ~orling. Bäst klarade sig Bertha 
ling. Finalen blev en verkligt färg- med 2 ringar, medan 9 st erhöll Nilsson och Ulla-Britt Larsson. Till 
stark uppvisning - femtiotvå ham-1 spänstmärket 1 guld med 1 ring. det högtidliga jubileet hade infunnit 
bostintor i kort-kort. Det kort-korta 8 fick spänstmärke l guld, 7 st spänst- sig 54 av medlemmarna. 

Fr. v. ses Asfa Akerberg, Brita Bredemar, Brilfa Sjösten och Linnea Persson tilldelades guld- och silver
plaketter. 



Tisdagen den 7 maj 1968 -

DX-'klubbens yngste medlem, 10-åriga Lise Lolfe Mån sson, lyssnar tillsammans med Anders Olsson, Tåne bt 

DX-ing- spännande hobby 
l som kräver språkkunskapet 

Rydsgårds DX-klubb, som starta
de för 13 veckor sedan, har blivit 
pånyttfödd, sedan den helt nyligen 
kom att ingå som en fritidsgrupp 
under Rydsgårds fritidsnämnd. 

Den har nu 20 synnerligen aktiva 
medlemmar från Rydsgård, Skurup, 
Skivarp, Tånebro, Katslösa och 
Rynge. Ledare för klubben är Rolf 
Jönsson som har sysslat med DX:
ing sedan 1961. 
Klubben disponerar en lokal i Sol

berga småskola varje fredagskväll. 
För dem som eventuellt ej vet vad 
DX-ing innebär, får vi inledningsvis 
berätta att det är avlyssning av ra
dio på kortvåg. Avlyssning kan ske 
från stationer även utanför landet. 
Men då gäller det att behärska språk, 
framförallt engelska, franska och 
spanska. 

De flesta i Rydsgårds DX-klubb 
kan engelska. Ledaren själv har job
bat till sjöss som restaurangkock och 
gjort rekryten ombord på en isbry
tare. ans käraste hobb;~ under den 

l 
tiden var DX-ing. Mottagningsmöj-~ var av sina planer att gå till sj ligheterna är bättre på sjön än på igen till vintern. 

I
land, med mycket mindre störningar. l EN APPARAT 

FLERA SPRAK Rydsgårds DX-klubb har än 
Ledaren Rolf Jönsson klarar av länge endast en apparat att lyssna avlyssning på ganska många språk, Det är Rolf Jönssons- tr~ikmotta, bl. a. engelska, tyska, isländska och re. Den som DX:ar behover ene franska. Tyskan är hans favoritspråk. vara utrustad med språkkunskai Rolf Jönsson är en entusiastisk le- papper, penna och en klocka som dare för klubbens medlemmar och ~tälld .~fter GMT-tid.' d. v. s .. en har åtskilligt att berätta om och som for t. .. ex. Syenges del Inne lära bort. Hans närmaste medhjälpa- att man .staller SI~ kl?cka exakt re är radio- och TV-teknikern Gun- timme for sent 1 forhållande nar Håkansson i Rydsgård, som är svensk tid. 

behjälplig med en del tekniska fi- Rolf Jönsson har till DX-ur nesser. Kassör för klubben är Bengt gammalt fickur som är av myc Åke Andersson, Skivarp som har fin kvalitet. Han är bergsäker på DX:at sedan 1962. En medlem som den avviker maximalt 10 sekun också har längre erfarenhet av DX- under en veckas tid. Under förutsi ing är studeranden Lennart Anders- ning att den uppdrages på bestän son, Skivarp, som har sysslat med tider. 
hobbyn sedan 1963. DX-medlemmarna som samlas ' Mest troligt att det blir någon av je fredagskväll kl. 19 i Solberga s1 dessa två som kommer att överta skola, tar med glädje emot nya m ledarsysslan om Rolf Jönsson gör all- lemmar när som helst under åtE 



Torsdagen den 9 maJ 1968 

Fru Silvia Westrup med den lilla pigga rävungen so m d öpts till " Fru 
Mö l ler". 

Räv och Sankt Bernhardshund 
goda lekkamrater i Rydsgård 

Lilla pigga rävungen "fru Möl
ler" och store klumpige sankt 
Bernbardshunden Felix i Rydsgård 
är eg~ntligen ett mycket omaka par, ty rävungen väger endast un
gefär ett kilo medan Felix väger modiga 80 kg. 

Men de är mycket goda lekkamrater och mycket förtjusta i varandra. Matte,-fru Silvia Westrup, Biersgård, Rydsgård, berättar att när de 
kivar på skoj ser det verkligt lustigt l ut. Man befarar att Felix med sina stora tunga tassar skall krossa lilla l fru Möller vid omfamningarna och tumultet men Felix är alltid så varlig och det som ser ut som en klatsch är i själva verket endast en vänskaplig smekning. 

Fru Möller är förresten kvick som en vessla och smiter lätt undan om Felix är för hårdhänt. 
Silvia Westrup berättar att hon fick rävungen i sin vård för ungefär en vecka sedan. Jägaren på Biersgård hade skjutit en räv och upptäckte strax efteråt att den skjutna rävhonan var mamma till fem söta små rävungar. Dessa infångades och sedan tog fru Westrup hand om två och montören på gården, samt smedmästaren i Viilie de andra. En av de fem ungarna smet genast till skogs och har inte påträffats. 

Den lille rävungen på Biersgård blev mycket snart nyfiken på Felix och det dröjde inte länge förrän de två blev de bästa lekkamrater. Fr u Möller tycker att det är varmt och skönt att ligga hos Felix. Han har så mjuk päls och så känns det 

så tryggt för Felix är stor och stark och beskyddande. 
Felix är l 1/2 år och räknas således som vuxen. Men sedan fru Möl

ler blivit hans lekkamrat har han blivit barn på nytt och hoppar och skuttar och hittar ständigt på rackartyg tillsammans med sin nya lilla vän. 

De·! va r en sfor lunga du ha r Fel ix, lycks rävungen säga och sneglar nyfiket upp på sin bästa lekkamrat, Sankt Bernhardshunden. 



r Räv och hund 

En liten rävunge på. fyra veckor 

ii'l' det senaste tillskottet till den 

övriga djurparken hos civilekonom 

Jan Westrup på Bjersgård, Ryds- j 
gå.rd. F m Silvia Westrup har fullt 

bestyT med matsedeln till räv- l 
ungen. Sankt Bernhardshunden Fe- , 

lix är något reserverad mot "fru 

Möller", som rävungen kallas, fru 

Mötler d;iremot är mycket intres-

serctd av Felix. 

fru l klubben för att inte tala om fot- ger. 
ta i bollsmatcherna. not 

ter 

N etzen inviger 
Skurupshemmet · 
i månadsslutet 

s or 

SV f 

ter 
elf 
ocl 
ko 

Skurups nya ålderdamshem, Flinte- åsl 
brohemmet invigs torsdagen den 30 la1 
maj kl 14.45 av landshövding Gösta pr 
Netzen. Inbjudna är bl a ackså kom- so: 
munalfullmäktiges ledamöter. Hem
met har 56 vårdplatser fördelade på m• 
två dubbelrum och 52 enkelrum. en 

Ridtävlingar t 
ö::: 

i Smygehamn g~ 
På lantbrukare Bror Axel Olssons sk 

ägor i Smygehamn anordnar Sydslät- Bl 
t~s ryttarförenimt n~ ~ • 



Moderlösa · 
' 

f 
1 Fredagen den lO maj 1968 

_!ävar fi~k .fosterhem.· 

- Hej kompis! Skall vi leka? - - · 



till Sankt Bernhardstiken, som ny
ligen valpat. Tyvärr gick inte det
ta, eftersom fru Möller redan hade 
tänder, och så fick man istället 
uppföda henne på artificiell väg. 
Tiken hade just mist 11 av 14 
valpar. 

"brorsan" passade på att smita en 
dag när dörren stod öppen. Man 
hyser ingen fara för honom, efter
som en rävfamilj flyttat in i ett 
gryt undGr den ena uthuslängan. 

I början bar man ·omkring räv
ungen i en korg på armen för att 
hon skulle' vänja sig vid atmosfären 
och de främ,mande lukterna. I me
nageriet finns också en katta, som 
skall nedkomma endera dagen. Hon 
är litet kitslig för närvarande men 
accepterar fru Möller, som inte 
tycks skygga fö1· någonting. 

Felix dök då upp som en räddan
de ängel och tog sig an nykom
lingen. På kvällarna stänger fru 
Westrup om Fru Möller, men Felix 
"ömkar" och går och öppnar dörren 
för sin nya lekkamrat. 

Rävfamilj 
Hon är tamare än en valp. Hon 

är fullt hemmastadd och flyger som 
en virvelvind genom huset över 
stolar och bord. Egentligen fick 
man två rävungar från början, men 

Man är bara orolig för hur det 
skall gå när räven blir vuxen och 
känsloma börjar svalla. Hur är det 
med inavel bland rävarna, frågar 
fru Westrup sig. En bror till Fru 
Mäller finns hos gårdens smed, en 

. .. 
K~tter, · räv, barn och hun

dar dansar runt i yster lek hos 
civilekonom Jann Westrup och 
habs fru på Bjersgård .. 

-.I hemlighet har vi alltid 
önskat oss en rävunge, berät
tar fru Westrup och ej ung er 
::Fru Möllers" lov. Egentligen 
ar hon en ung charmig fröken 
på 4 veckor, som helt förtrol
lat familjen. Gårdens skogvak
tare hittade den moderlösa 
valpkullen på fem röda nystan 
och tog omedelbart hand om 
dem - på rent ofog hade nå
gon utövat tjuvskytte med räv
honan som mål. För denila kull 

·. giek det bra eftersom samtliga 
-valpar hittat ett fosterhem. 

- Jaså, Du är t1·ött nu Felix. 
Bäst jag går till katten 

Bäste lekkamraten för Fru lVIöl
ler är d-en · 80 kilo tunga Sankt 
Bernhardshanen Felix, som är med 
på rävungens ystra upptåg. När 
den nya familjemedlemmen gjorde 
sin eritre försökte man lägga den 

hos en schweizisk montör som är 
anställd hos fanilljen över somma
ren, och en har omhändertagits av 
smeden i Villie. För säkerhets skull 
har fru Westrup tagit reda på en 
lämplig make åt Fru Möller. Man 
vet att det funnits eller finns en 
rävhane hos en familj i Sklllrup. 

Tre barn och två marsvin ryms 
också i huset, ~ nog är det liv 
i luckan. 

Rid 

F1·u West1·up och Fnt Mölle1· 
ä1· såta ·vänne1· 

Rävunge leker· med katt 
Fem rävungar som blivit moderlösa genom en tjuvskytts 

härjningar, bars hem av skogvaktaren på Bjersgård. Fler 
fosterhem skaffades men på Bjersgård leker nu "fru Möller" 
med huskatten. SE SIDAN 23 



Slottskrogen Svaneholm~ 

snar,t ett minne blott 
I övermorgon, alltså på onsdag, 

; plockar källarmästare Torsten Voll

i mer definitivt ned skylten med nam

net "Slottskrogen" från entren till 

' restaurangen på Svaneholms slott. 

Den 15 maj är nämligen sista dagen 

för källarmästare Vollmer 5-års-kon

trakt. 

Som bekant blir det därefter ny 

regi av restaurangrörelsen. Källar

mästare Torsten Vallmer är en väl

känd krögare som gjort sig känd som 

en skicklig sådan, först på östarps 

gästgivaregård, sedan på Norra Ugg-

l

larps restaurang och nu de sista fem 

åren på Slottskrogen Svaneholm. 

Allmänlieten är givetvis tämligen 

nyfiken vilken rörelse som Vallmer 
1 kommer att driva härnäst. På den 

punkten är herr Vollmer mycket 

förtegen. Han avslöjar dock att "kon

traktet" kommer att skrivas i slutet 

av månaden. Vad det är för något 

kontrakt eller vilken rörelse det gäl

ler avslöjar han dock inte. 

På frågan om han varit nöjd med 

de fem åren på Svaneholm svarar 

han: Det första året var det bästa. 

Då blev omsättningen över mina för

väntningar. Nästa år blev det nå

got mindre, . men har därefter varit 

tämligen konstant med undantag för 

l 
de sista sju månaderna, eller rättare 

sagt ungefär sedan nya anbud in

fordrades per annons. Varför kurvan 

gått ned efter den tidpunkten vet jag 

inte. Med de fem åren som helhet 

9 

är jag emellertid nöjd. Del är snart dags alt plocka ned skylten för källarmästare Vollmer 

MORoch BARN 

Fru SIV KÄMPE, Syedala, med sonen HÅKAN, 1 år. 

(Sernerl foto, Skurup.) 



Grillfest och cykelrally 
med Skivarps CUF-are 

Bo Fredriksson och Ann-Britt Per s son samsas om en nygril lad korv 

l- Sldvarps CUF-avdelning anord
nade på söndagseftermiddagen ett 
cykelrally som avslutades med en 
munter grillfest på Mossby Strand. 

Deltagarna samlades på Skivarps 
torg med sina cyldar. Banan startade 
vid torget och slingrade sig unge
för en mil på småvägar. På banan 
finns 10 kontroller med frågor ut
placerade. 

Vinnare av cykelrallys blev Sven-
Börje Larsson som fick 9 poäng. 
Tvåa blev Bo Fredriksson med 8 po
äng och trea Gert Andersson med 
7 poäng. Ann-Marie Larsson och Eva 
Åkesson fick vardera 6 poäng och 
fick sålunda delad 4:e och 5:e plats 
medan Ann-Britt Persson och Sven 
Ewing med vardera. 5 poäng delade 1 

· 6:e och 7:e plats. . 
Cykelrallyts mål var Mossby Strand l 

där man efteråt avnjöt en munter 
grillfest. Åtgången på , korv var stor l 
och det var ganska naturligt, för de 1 

1 som cyklat en mil blir lätt hungriga. 
stämningen vid grillfesten. med de ·i 
värmande eldarna som speglade sig 
i vattnet vid stranden, var god och 
CUF-ungdomarna blev överensoro att 
det inte skulle dröja alltför länge 
innan de anordnar ett liknande eve-
nemang. 



Tisdagen den J 

Genarps kommun skrytbygge r inte: 

Skandinaviens 
Bostäder och 

- Av TORSTEN HANSSON -

Genarps storkommun bildades vid sammanlägg
ningen 1952 av kommunerna Genarp, Lyngby och 
Gödelöv. Genarps samhälle är ett ungt samhälle. 
Större delen av bebyggelsen har tillkommit efter 
ovan nämnda årtal. Det märks på samhällsexteriören 
att det mesta är planerat "från grunden" och med 

moderna snitt. Genarp har utvecklats till en idyll 
med trivsamma bostadskvarter för folk som söker en 
bättre boendemiljö - en sund boendemiljö där hela 
familjen har stora förutsättningar för att trivas. 
Genarps kommunalt ansvariga planerar med sikte på 
att ge Genarps invånare den bästa tänkbara sermce. 
De tänker mer på kvalitet än kvantitet. 

De vill inte att bostadsbyggandet 1 bangårdsområdet omfattande 66.000 sedan fick bli rättesnöre för hur be-J Atta pensionärslägenheter togs i skall ske i högre takt än att kom- · kvadratmeter. Järnvägen genom Gen- byggeisen skulle grupperas. För att bruk 1961-1962. I anslutning till ålarp hade nedlagts 1948. Sista tåget denna ej skulle bli för kompakt såg derdornshemmet byggdes två radhus ' munen hinner med att göra de in- gick närmare bestämt den 8 maj 1948, man till att de bibehölls väl tilltagna med 14 pensionärslägenheter. Från Två kraftfulla män som håller i de flesta trådarna av kommunen vesteringar i serviceinrättningar som således för 20 år sedan. Bangårdsom- grönområden. början fick dessa användas tillfälligt Genarps utveckling, fr. v. fullmäktige-kommunalnämndsordföranden, behövs för att trivseln skall vara rådet hade sedan dess legat öde och av folk som ämnade låta uppföra friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok o. kommunalkamrer Sven G. Larsson. ·· tryggad. l till ingen nytta. I köpet ingick även O NY SKOLA OCH FOLK- egna villor i Genarp. - ----- T å h h 1 t t stationshuset och lokstallarna. De sist- TANDVARDSPOLIKLINIK För några år sedan togs en mot· v errar som ar spe a en s or nämnda kom sedermera att användas Planer på ny skola tog fast form i tagning för d.~triktssköterskan i bruk. roll i Genarps kommuns utveckling för industriändamål av firman Plåt slutet på 1950-talet. Skolan byggdes Byggna~en ar ~ommunens och utär fullmäktige-kommunalnämndsord- & Maskin som tillverkar vagnar, 1960 och togs i bruk året därpå. Skol- , hyres tlll landstmget. föranden friherre T h u r e G a b r i e 1 dumpers m. m. och har nu ett 25-tal b d .. 1 1. tr' . I källarregionerna finns utmärkta , t"lld yggna en prag as av JUSa 1vsam- k 1 f" f . 'd 1 "ttn' G y Il e n k r o k och kommunalkam- ans a a. j ma lokaler. Skolans form avviker lo a er or ntl ssysse sa mg. 
rer Sv e n G. L a r s s 0 n. l .Kommunen började inte med s.tarkt ~ån vad som är v~gt. Det l O STORA MARKINKöP 

F 
'h G 11 k k bl ft tt nagra dyrbara skrytbyggen utan ar en lang, smal byggnad 1 ett plan. n erre Y en ro ev e er a kommunalkontor inreddes i sta- 1 För övrigt är det en genomgående Det senaste året har k~mmunen ha varit kommunalordförande i Göde- gjort flera stora markinköp för att lövs kommun sedan 1950 ordförande i framtiden ha tillräckligt med tomt-i storkommunen Genarps fullmäktige mark till förfogande och för att i god när denna valdes år 1952. Ar 1958 kunna göra upp ordentliga planer på blev han även kommunalnämndens K • d den översiktliga planeringen. ordförande. Dessa två uppdrag har . o m m u n e r n a l a g Sålunda har 90 tunnland mark in-, han fortfarande. skolstyrelsens ord- köpts norr om samhället. Den mar-l förande har han varit under tiden ken sträcker sig upp till Höj e å. Vi-; 1952-1967. 

dare har å mark som inköptes 1964 ! Sven G. Larsson har varit kom- bestående av ohrrådet där f. d. Häc-1 k lk d t keberga Sågverk har legat, gjorts en : munens ommuna amrer se an s or- tionshuset och delade plats med l princip i Genarp att ej bygga i höj- : plan för bebyggelse av ett 100-tal 1 kommune~ Genarps start. Postverket. Postverket flyttade för den. villor. l En tredJe. person .. som också ~ar två år sedan till Tornabankens nya Skolan har ritats av arkitekt Sa
r ~edve:kat till samballets utformnmg ' byggnad samtidigt som kommunal- muelsson. I anslutning till skolan 0 NYA FRITIDSLOKALER 
~om ritat de flesta större .. projekten nom att även få disponera de tidi- klinik. I planerna för framtiden finns lek· l 
ar artlktekt S t e n S a m u e l s s 0 n kontoret fick bättre utrymme ge- byggdes även en folktandvårdspoli-
1 Genarp. Hr Samuelsson. ar som .be- gare postlokalerna. Därigenom blev skola och barndaghem, vilka beräk-; k~t nume~a professor v1d Tekmska alla tre parter hjälpta _ Torna ban- O NYTT ALDERDOMSHEM _ nas vara färdiga 1968-69. 

l 
Hogskolan 1 Lund. ken, Postverket och Genarps kom- Folkets Hus ämnar man ersätta TOPP l SKANDINA VIEN med fritidslokal eller samlingslokal. 0 BANGARDSOMRADET mun. Alderdomshemmet som är Genarps En utredningskommitte arbetar med 

l FöRVÄRV ADES Det i stationhuset inredda kommu- stolthet och räknas till Skandinaviens detta projekt med sikte på att pla-En d il f" ta åt .. d nalkontoret blev samhällets centrum mest välplanerade projekterades 1960 nerna skall kunna förverkligas 1969. 

l 
d av ~ ak ra ors Ggar er s?!; från böran och därifrån utstrålade och stod inflyttningsklart 1963. Hem- Skolan behöver utökas med ytter~n nita s ~~do~~nen .xe~~ ~~ - bebyggelsen i alla riktningar. Arki- met, som är en arkitektfullträff av ligare fyra lärosalar. Friluftsbad står g e er an e var a m 0~ 

1 

tekt Samuelsson lade upp en bygg- Sten Samuelsson, har 26 synnerligen J också på önskelistan och ingår i bud-l nadsplan och en översiktks: nian som 1 trivsamma vårdplatser. ge~för de närmaste fem åren, 



En av Genarps stoltheler 

finaste ålderdomshem i Genarp 
serviceanordningar ser dagens ljus 

ålderdomshemmet - som utan överdrift räknas till skendinaviens mest 
välplanerade och komfortabla. 

En grupp lekande barn i barnvänliga Genarps kommun som planerar 
för folk som söker boendemiljö högt över "normal" nivå. 

Som synes gäller de flesta projek- 1 
l ten att ytterligare stärka den kom-
1 munala servicen för de som bor i 
Genarp. 

att husen har exakt samma former. 
Därigenom blir det ej en monoton 
helhetsbild som det blir över grupp
bebyggelse med samma hus, utan 
en idyllisk och trevlig vy. 

0 NYTT VILLAOMRADE Det är Genarps kommun som byg-
I nordvästra delen av samhället, ger husen, som sedan säljes till pri

söder om kyrkan står snart ett nytt ' vatpersoner som får överta de lån 
·l exklUsivt villaområde med 23 enfa-

1 
som kommunen fått på husen. Av 

milisvillor färdigt. I dagarna har två ' priset c:a 139.000 'kr, är det 20-25.000 
, av villorna tagits i besittning av sina kr. som behövs som första insats. Hu
ägare och ytterligare tio är inflytt- sen som är av högsta kvalitet är 
ningsklara. Ä ven de övriga tolv är byggda i två plan med tre rum och 

: snart färdiga. kök i nedanvåningen och två stora 

l Professor Sten Samuelsson har rl- rum i ovanvåningen. 
tat husen och även planen och hus- Till vart och ett av husen finns 

l 
placeringen för området. Place- också en garagebyggnad med förutom 
ringen a vhusen i förhållande till garageutrymmen även pannrum, 
varandra har professorn lyckats tvättstuga och förråd. En närmare j 
utomordentligt väl med, ty place- offentlig presentation av villorna . 
ringen av husen i förhållande till r kommer snart att göras av kommu-
som kommer in i området eller be- nen i samarbete med en del bygg
traktar det från distans, ej märker och inredningsfirmor. 



-·r---· 

Nu gräver han 2.000:de brunnen 

Brunnsgrävare från Rydsgård 

berättar brunnsintermezzon 
Av TORSTEN HANSSON 

-Jag höll på att gräva 

en brunn uppe vid Sövde 

prästgård. Jag var nere på 

ungefär 10 alnars djup då 

bottnen helt plötsligt för

svan. Emellertid lyckades 

j ag få tag i en lina och 

kravla mig upp på brunns

kanten. Då började även 

kanterna och marken där

omkring att ge vika' och 

rasa. J ag sj ö nk men lycka

des åter att arbeta mig 

fram till "fast mark". Den 

gången var jag nära att 

helt uppslukas av jorden. 
Det är brunnsgrävare 

E d v i rt A. M a l m q v i s t, 
Kläggeröd i Slimminge 

som berättar. Han håller 

just nu på med att gräva 

sin 2.000 :e och sista brunn. 

Malmqvist fortsätter sin berättelse 

från intermezzot i Sövde då han 

så att säga var nära att gräva sin 

egen grav. 
Anledningen till att botten på 

brunnen försvann var att brunnen 

grävdes tämligen nära Sövdesjön. 

Malmqvist hade oturen att gräva ige

nom "taket" på en underjordisk 

grotta som hade bildats genom att 

vatten från sjön urhoLkat ett stort 

tomrum i marken med ungefär 30 

meters .omkrets. 
- Det var ett kusligt äventyr. Ha

de jag inte blixtsnabbt fått tag i li

nan när jag kände botten försvinna 

hade jag helt enkelt försvunnit i un

derjorden och det är bra kusligt., 

Edvin A. Malmkvist färd med sin 2.000:e brunn. 



STEN I SKALLEN 
Ett annat intennezzo som nära nog 

höll på att kosta mej livet var vid l 
en brunnsgrävning i Köpingebro. 1 

J ag höll på med att gräva på 25 .. al
nars djup (en aln är ca 60 cm). Plots
ligt hörde jag ett sus i luften. Jag 
fattade omedelbart att något var på 
väg ned genom brunnen, ty vid ett 
tidigare tillfälle när j ag grävde en 
annan brunn hade en tegelsten ram
lat ner och snuddat vid min panna, 
så jag kände igen det susande lj1,1det. 

Jag kastade upp armarna kring 
huvudet men var några tiondelars 
sekunder för sen. En hönsägg-stor 
sten träffade mig i skallen och jag 
domnade bort. Efter den smällen såg 
jag stjärnor i fjorton dar - ja, tror 
nog att det var hela Vintergatan 
som dansade framför ögonen på 
mej. Men jag kryade på mig och 
blev frisk igen - och så fortsatte 
jag med brunnen. 

OMTöCKNAD AV 
STARKA GASER 

Vid grävningen av en brunn i 
Rödde kändes det plötsligt tungt att 
andas. 

Den trånga omgivningen i brunnens 
djup blev ett grått töcken. Jag hade 
bara en klar tanke i huvudet: jag 
måste upp, jag måste upp. 

Jag lyfte handen för att börja 
klättra upp. Men handen kändes 
tung som bly. Den föll ned igen. 
Huvudet kändes också tungt och 
föll ned på axeln. Jag föll mjukt 
mot brunnens vägg. Det rasade ned· 
grus vid den lätta dunsen mot 
brunnsväggen. Den nedfallande 
grusen blev min räddning - banne 
mej. 
Grusen tätade nämligen igen ett 

hål som det tydligen strömmat star
ka gaser ur. Det kändes lättare att 
andas. Yrseln försvann - dimmorna 
lyfte - töcknet försvann - det kän
des skönt ~ och snart höll jag viss
lande på att gräva igen. 

Det där med gaser som strömmar 
fram från underjorden är ganska 
vanligt blev jag sedennera varse. 
Gaserna är i sig själv ej farliga men 
de tränger undan luften och syret ' 
och på så vis kan man lätt kvävas. 
Känner man till faran märker man 
det dock i god tid och kan effektivt 
förebygga en olycka. 

Som inledningsvis nämndes håller 
Edvin Malmkvist i dagarna på att 
gräva sin sista brunn, närmare be
stämt hos Einar Jönsson, Kläggeröd. 
Det lär vara den 2.000:e inkluderat 
med brunnarna till dikningsföretag 
och brandbrunnar. l 

Malmqvist bedriver även jordbruk 
sedan 20 år tillbaka. Så sysslolös är 
han inte sedan han slutat upp med 
brunnsgrävarsysslan. 

Källarmästare Börje Persson och hans son Christer Persson har sikfel inställt på Svaneholms sloff, där 
de fr. o. m. i morgon kommer alf driva resfl!urarigr örelse under namnet Svaneholms Gäsfgifveri. 

Svaneholms Gästgifveri 
bjuder skånsk/fransk meny 

l 

deln kommer således att blandas med 
en och annan Riviera-rätt. 

"Mjölnarens goda urbenade göd
kyckling med stekt banan, kron
ärtskocksbottnar och champinjon
sås" är en av rätterna på den mat
sedel som källarmästare Börje Pers
son och hans son Christer kommer 
att presentera för gästerna på Sva
neholms Gästgifveri när de på 
söndag kör igång restaurangrörel
sen på Svaneholins slott. 
Enligt 5-årskontraktet tillträder de 

restaurangen redan i morgon men 
de behöver några dagar på sig att 
ordna inredningen som blir något 

Den rikhaltiga matsedeln med 8 
förrätter, 12 varmrätter och 6 des
serter ser synnerligen läcker och in
bjudande ut. 

Här är några smakprov till: "Kokt 
rimmad ål med skånsk sås", "Gäst• 
gifvarens ungstekta revbensspjäll 
kryddade med soya, sherry och si
rap, serverad med rödkål, sviskon 
och· äpplemos', "Rådjurfffile med jä
jägarviltsås och rönnbärsge!e'', samt 
'Slottspannkakor med lingongrädde". 

LANG ERFARENHET 

annorlunda än den varit på "Slotts- Källarmästare Börje Persson har 
krog.~n". Därför blir det allt.så först gedigna kunskaper i restaurangbran-
på sondag som restaurangen 1 ny re- .. 
gi öppnar. chen. Han kommer narmast från Ska-

Vi bläddrar vidare i Svaneholms nörs Gästgifvaregård och har tidiga-

l 
Gästgifveris ... matse~~l oc~ ,finner re varit källarmästare på restaurang
"Farbror Bor)es oxfile gratine med erna Kronan och Norra Promenaden 
råstekt potatis och gräddatuvade 1 Ystad. Sonen Christer har de se
champinjoner", där finns också "Tre naste åren praktiserat i restaurang
byttor sill med Skånel{avring och branchen på Hotell Vildng i Menton 
kumminost" och "Slottsfruns favo• på Franska Rivieran och på Hotell 
ritomelette på bacon, gräslök, pata- Metropole i Monte Carlo. 
tis och persilja". De helskånska rätterna på matse-

Redan på fjärde dagen alltså ons
dagen den 22 maj kommer i samband 
med en fest för en förening att an
ordnas asaqo på borggården, d. v. s. 
helstekning av gris. Källarmästare 
Börje Persson har redan noterat 
många beställningar i maj-juni-ju
li. Midsommarafton är reserverat för 
tre bröllop. Den nye källarmästaren 
och hans son och kollega är sålunda 
optimistiska inför starten av Svane
halms gästgifveri. 
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Skurups sagostunder ger flera 

konserter den närmaste tiden 

Skurups Sagoslunder ger konsert under marsch på idrottsplatsen. 

Skurups sagostunder, alltså kö- ·Av köpingen har vi begärt 5.000 kr år 1936 har hunnit med att göra en 

pingens ungdomsorkester, kommer ianslag och det har vi också fått, del längre utflykter. 

den närmaste tiden att ge flera vilket vi är tacksamma för. De öv- 1964 gjordes en trivsam resa till 

konserter. Den årligen återkom- riga tusenlapparna får vi genom Öland, året därpå en till Stockholm 

mande vårkonserten blir i år mån- spelningsarvoden, samt gåvor från och år 1966 en utflykt till Hamburg. 

dagen den 27 maj. sagostunderna privata och organisationer. l I fjor blev det ej råd till någon resa 

börjar kl. 19 att spela utanför sjuk- Intresset för musiken växer och i och det blir ej heller i år. Men får 

hemmet, därefter beger de sig till takt med det ökade antalet elever vi det högre anslag som vi ämnar 

Flintebrohemmet och spelar för stiger också ko.stnaderna för t. ex. begära för nästa år kan det tänkas 

de gamle där och till sist blir det inköp av instrument, arvode till lä-

_konsert vid pensionärshemmet, vid rare och dirigenter m. m. att det blir pengar över till en ut-

den s. k. Solen. Vid pensionärs- Nästa gång vi begär anslag är vi flykt. 

llemmet brukar också allmänheten nog nödgade att begära mer än hit- Skurups sagostunder kan ta emot 

Infinna sig för att a.vnjuta vårkon- tills. Hur mycket är dock ej bestämt nya elever när som helst på året. 

serten i styrelsen. 
• 

Med undantag för tiden mellan den 

Måndagen den 17 juni kommer MANGA UTFLYKTER 15 juni och den 15 augusti då sago-

lagostunderna att spela utanför pen- Skurups sag tu d b'ld d 
os n er som 1 a es stunderna har uppehåll i övninbaarna. 

sianärshemmen i Rydsgård och Slim-j-~-----------=======~~~;:;;;;
;:;~~~~::,:,;:::1 

ming.e. Tidpunkten år även där kl. l 
19. Var de skall spela först - i Ryds-

gård eller Slimminge - är dock 

ännu ej bestämt. På Svenska flag-

gans dag blir det konsert på Skurups 

idrottsplats. 

Söndagen den 9 juni, sista dagen 

tör varumässan i Skurup, ger sago

titunderna konsert i Skurups Folkets 

p~rk. D~n konserten brukar vara av 

särskilt hög klass. Då brukar det 

också vara tusentals personer som 

lyssnar till de unga musikanterna. 

Ledare och dirigent blir förmod

ligen · vid samtliga konserter, musik

fanjunkare Walter Strömblad, Ystad, 

som är deras läromästare. Biträdan

de ledare är Jan Nilsson. 

KOSTNADSKRAVANDE 

33 av musikanterna har hunnit så 

lån.,1 i sina musikstudier att de får 

vara med att spela i stora orkestern. 

Från gång till gång göres det givet

vis vissa ändringar på instrument

sättningar, solister och instrument. 

·Åldern är mellan .7 och 19 år. 

Musiken är en trevlig hobby, men 
den är kostnadskrävande omtalar 1 

ordförande i musiksektionen, Viggo 

Carlsson. I år beräknas kostnaderna 

uppgå till ca 9.000 kr. 



Krögarskifte 

Källarmästare Börje Persson med sonen-medarbetaren Christer som iir 

utbildad i Frankrike. 

I morgon söndag blir det krögar, 
skifte på Svaneholms slott samtidigt 
som nanmet ändras från Slottskrogen 
till Svaneholms gästgifveri. Efter 13 
år på restaurangerna Kronan och 
Norra Promenaden i Ystad och nu 

l senast två och ett halvt år på Ska
nörs Gästis tar källarmästare Börje 
Persson över. Han efterträder Torsten 
Vollmer, som har innehaft Svane
holm fem år, kom dit från Norra 
Ugglarps restaurang och tidigare in
nehade östarps gästgivaregård. Om 
sina nya planer är Vollmer mycket 
förtegen. Han lättar på förlåten först 
när han har skrivit nytt kontrakt på 
annat håll i slutet av månaden. 

Börje Persson som får god hjälp 
av hustrun Gittan och franskutbil
dade sonen Christer gläds över att få 
återvända till denna delen av Skåne. 

Han är optimist fast företrädaren l 
uppger att dennes bästa år var det 
första med omsättning över förvän- · 
tan. I det stora hela blev dock Voll- ! 
mer belåten med sina år på Svane- 1 

holm. j 
Redan på onsdag anordnas s k 

asado, d v s helstekning av gris, på 
borggården. Midsommarafton är re
server:~d för tre bröllop. Redan är 
många beställningar inbokade för 
sommaren. ' 

På museet anordnar Skurups hus-~ 
morsförening 29. maj-3 juni utställ
ningen "Antikviteter och kuriosa 
från hem och bod". Det blir alltså 

under pingsthelgen. Arets Svane

holmsting 29-30 juni läggs som gam

maldansafton på lördagen och något 

av Barnens Dag på söndagen. 

Ny konfirmanddräkt 

Arets konfirmande · Sic 
r t urup var enhetligt klädda i kåpor ' vid r· d 

konformation i Skurups kyrka och till • or agens 

Materia let i kåporna är v't P z· . nattvardsgangen på söndagen. 
• op m som mkopt a t·· l" 

användas till all ,_ f. d . 8 v orsam mgen och ska 
, a noon trman er t Skurt K fi · 

kyrkoherd G . Lp. on rmattonsliirare har varit 
e unnar Wallm. Inalles var det 23 flickor och 19 ., __ 

blev konfirmerade På bild , ___ . POJn;ar so>n 
• en .rea """•firma.ndema. jJ4 väg till kyrkan. 



Bilist oskadd 
med hjort • 

l 

ur krock 
Börring e 

Den dödade kronhjorthinden , var dräktig och på bilden ses fostret 
sedan jägare Åhman skurit upp hinden. 

En våldsam krock på huvudleden utanför Börringe inträffade sent 
på lördagskvällen mellan en personbil och en kronhjortshind. Förare 
av bilen var jägare Johan Ahman, Börringskloster. l'å vägsträckan 
har nyligen till~tits hastigheter på 110 km och jägare Ahman kom 
ganska fort med sin bil. Kollisionen med hjorten blev våldsam. Den 
kilades in i frampartiet och avled omedelbart. Skadorna på bilen 
blev omfattande men föraren erhöll inga skador. 

Jägare Ahman anser att vägför-made när de ser reflexerna och stan-~ 
valtningen borde sätta upp viltspeg- nar upp och då har bilisterna möj
lar som visat sig vara ett gott skydd lighet att upptäcka dem i tid. De bi
mot storvilt på vägarna. Hjortarna lister som råkar ut för kollisioner 
ser reflexerna från speglarna i god med djur på väg får ej ersättning 

1 
tid innan de springer ut på vägen. för skadorna av försäkringsbolaget 
De brukar reagera så att de antingen med mindre än att bilen är helför- · 
vänder om ell<>,. I:Jiir uppmärksa'""l- <iik:rad. 

f ~ MOR och BARN 
l 

Fru INGRID SVENSSON, Skurup, med dottern MONIKA, 2 Ar. 

(Foto: Sernert, Skurup) 

/ 



Tisdagen den 21 maj 1968 

Tre flinka väverskor som demo nstrerar utövningen av denna konsi. Fr. v. Anna-Le·na Malmborg, Tullslorp, 
Marila Da·hlkvisl, Osby, och Eva Jönsson, Trel·leborg. 

Färgrik textilutställning 
av duktiga elever i Skurup 

. Skurups köpings yrkesskola och l Vävning tycktes eleverna ha klarat l tillfällen när det gäller färgkombi
Hemtekniska skolan avslutade skol- m~d samma elegan~. Många treviigal nationerna. 
dret med en utställning av elev- klader,. du~ar och "gardmer kunde Flera av eleverna klarar dock även 
arbeten. Utställningen visas i gym- man vila . ogonen pa. F~~a resultat, den detaljen själv i slutet av kur-
nastiksalen på gamla skolan även av knypplmg - denna for den om- M · .. tt d t · t kall 
i kväll mellan kl. 18.30 och 20.30. vigde så svåra konst - · finns också sen. enmgen ar a e m e s 

Utställningen omfattar det mesta 
vad beträffar arbeten med garner 
och tyger. Äkta flamsk vävnad i 
färggranna mönster utgjorde fina de
korationer. Modellerna var övervä
gande moderna i sin utformning. 
Flamsk vävenad utgör ju en av 
Skånes urgamla traditioner och som 
av utställningen att döma vårdas 
ömt här i Skåne. Lärare har varit 
Gertrud Möller som tillika är lärare 
l vävning för den hemtekniska ett
årskursen och deltidskurserna. 

att beskåda. Lärare har för denna vara någon dussinvara utan $ågot 
gren varit textillärare Ingegerd An- ~omstkan k betraktas som något av ett \ 
dersson. on ver . 

Hemtekniska l-årskursen har även Pittoreska och trevliga arbeten 
förfärdigade av blivande sysselsätt- ' 

pysslat med sömnad med Gun Hör- ::ingshandledare hängde där också. 
ling som lärare. Resultaten hade en Arbetsterapeut T. Larsson har tjänst
mycket hög klass. Vävlärare Möll.er gjort som lärare i detta ämne. 
omtalade att eleverna oftast väljer I kväll är det årsavslutning på del-
sina mönster själva, Man ritar tidskurserna kl. 19.30 i gamla skolans 
mönstre tmed krita på tavlan och aula med utdelning av betyg och 
så sätter man igång. Naturligtvis premier samt konsert av · Skurups 
hjälper läraren ibland till vid en del musiksällskap. 



Råd från Börringejägare: 

Sätt upp fler viltspeglar 
minskar väg-vilt-döden o sa 

Den i viltvårdskretsar välkände 
jägaren Johan Ahman, Börringe
kloster, har råd att ge vad beträf
far den ökande väg-vilt-döden. Frå
gan har nu aktualiserats i och med 
att hastighetsgränsen på de flesta 
större vägar ökats från 90 till 110 
km. 

l I sammanhanget skall vi passa på 
att dementera uppgiften om att det 

, var jägare Ahman som förde den bil 
som sent på lördagskvällen kollide
rade med en kronhjort i närheten av 
Börringe. Det var en malmöbo som 
förde bilen. Jägare Ahman tillkalla
des i egenskap av jägare på Börringe
kloster för att ta hand om den på
körda kronhjorten. Med anledning 

l av att jägare Ahman är med på en 
bild med den dödade kronhjorten 
kom i artikeln Ahman även att näm
nas som förare av bilen vilket var 
felaktigt. 

några 

Jägare Ahman undervärderar ald
rig faran på vägar längs storviltstråk 
och är därför särskilt försiktig på 
platser där vägmärken som varnar 
för denna fara finns. När Ahman 
skar upp den kronhjorthind som på
kördes fann han ett nästan full
gånget foster. Det är synd på viltet ibland också någon kronhjort bli dö- tid. Man förstod att något måste gö

vid sådana olyckor. Men de är van- dade i trafiken. ras för att minska viltdöden och väg

ligare än folk i allmänhet tycks tro. När huvudleden togs i bruk i bör- förvaltningen lät sätta upp c:a 200 

I Börringetrakten brukar varje år ett jan på 1960-talet dödades 13 kron- viltspeglar med c:a 20 meters avstånd 

lO-tal rådjur, några dovhjortar och hjortar under ett och ett halvt års på det aktuella vägstråket Detta 

L-~=,;,==,;,======================--jhjälpte tydligen, ty antalet viltolyc-
kor minskade omedelbart. 

Byggarbetare i Skurup 
störtade från hotelltak 

Jägare Ahman har den senaste ti
den konstaterat att viltet börjat pas
sera huvudleden även utanför vilt
spegel-sträckan och föreslår att den 

l 
förlänges. Detta är nödvändigt nu se
dan hastigheten höjts. En kollision 
med en kronhjort i över 100 km:s has-

l tighet är livsfarlig. Vid den senaste 
olyckan hade föraren tur eftersom 
kronhjorten ej kastades upp på vind
rutan utan kilades fast i frampartiet 
Hade hjorten kastats upp hade det 

30-årige byggnadsarbetaren Kurt 
Einbjörn ådrog sig svåra skallska
dor när han på måndagsförmidda
gen under rivningsarbete vid Sku
rups hotell störtade ned från taket 
och slog huvudet i cementgolvet. 
Kurt Einbjörn höll tillsammans 

med en koHega på med att skrapa 
av takpa,pp. Han råkade då trampa 
utanför ta'kkanten ooh stört.a.de med 
huvudet före c 5 meter och slog i 
cementgolvet. 

Hans kolllega blev inte direkt vitt
ne tiH olyckan utan märkte ingen
ting förrän han hörde dunsen när hr 
Ein'björn slog i cementgol'Vet. 

Einbjörn föll ned genom ett ca 125 
cm brett och 5 meter djtllpt prång. 
Det kan tänkas att han i fallet även 
fått hårda slag mot utskjutande 
byggnadsstenar. 

Den skadade fördes till [asarettet 
i Lund. De första timmarna var kri
tiska men på kvä:Uen meddelade 
jourhavande låltaren 8Jtt det ej torde 

fara för hans liv. 

Försie poliskonstapel Göte Lindgren avstänger del 125 cm breda och 

5 me,ter djupa prång med cementgolv som Einbjörn föll ned i. 

.. · · skador för föraren. 



Safari i mörkaste Afrika 
lockar tre . Österlenpojkar 

Bo Svensson, Göran Jönsson och Bertli Andersson strålade i kapp med den nyvaknade solen när de ga,v sig i väg på det stora äventryret - Afrika per bil i 40 dagar -

På safari till mörkaste Afrika i en "campbil" modell Citroen, låter som en dröm. Det snuddar vid äventyr när man hör att resan företas per bil från Ystad och genom hela Europa ner till 9panska sydkusten. Betänksam blir man när man tänker på strejken i Frankrike, då full tank på "campbilen" knappast räcker för resan genom delta land. Bo Svensson, Y stad, Göran Jönsson, Tomelilla, och Bertil Andersson, Simrishamn, lät alla betänkligheter fara, när de startade sin Afrikaresa klockan 4.00 från Limhamn i går morse. 
Alla tre är nybakade studen<ter 

och resan har planerats i flera måna
der. Den stora studentfesten strunta
de mna i - Afrika var vik tigare. 
Kommer man dH? Pojkarna tror 
det- "Bosse" Svenssons mamma tviv
lar. Frankrike är ett stort frågetec
ken. Alla bensinstationer är stängda, 
så det blir att finna n ya vägar för 
p oj k a rna - men qlla vägar bär till 
Afrika utom de österifrån. Där
för har man inriktat sig på Alga
ciras i Spanien för att sjövägen ta sig 
över t ill Cente. Sen bär det av vidare 
till Tanger och Casablanca. Om fyrtio 
dagar trampar trion åter svensk mark 
- så :(tar man sagt. Bosses mamma 
tror emellertid annorlunda. 

- Särskilt orolig är jag inte. Jag 
har varit med om så mycket och inte 
kan man förbjuda dem att resa ut. 
Dom har fått låna min bil, och när 
de satte igång med smittkoppsvac
cinationer o dyl förstod vi att det 
var allvar. Pojkarna har hängt ihop i 
många år och gått i samma klass i 
Ystad. Det skadar inte att de får 
komma ut och se sig om. Pengarna 
räcker väl inte så långt och säkerli
gen är de hemma tidigare än plane-

rat. Så långt som till Afrika tror. jag 
inte de kommer, det är ju så ovisst 
med färden genom F rankrike. 

Solen som inte visat sig på länge 
vaknade till liv vid pojkarnas avresa 
- och solsken i rik mängd lär de 

få om de når resans mål. över Paris 
kan man inte resa som först var me
ningen, men safariresenärerna var 
vid gott mod och menade att man 
fick improvisera. 



Afrika nästa för Öste·rlentrio· 

I gryningen på tisdagen anträdde ropa. Enligt de ursprungliga planer- långt ned på den afrikanska konti'! 
tre östarleningar - Bo Svensson na skulle färden gå via Frankrike nenten de slutligen kommer :vet de 
Ystad, Göran Jönsson Tomeliila och till Spanien. Men bensinstationerna inte. 
Bertil Andersson Simrishamn ~bil- lär vara stängda 1 det just nu så oro-
l den) - en som de hoppas spännande liga Frankrike, därför lutade trion i - Det krigas ju där också, och de'll 

l 
långfärd. Från kyliga norden ämnar går mest- åt alternativ Tyskland- vite mannen Jä'r inte stå särskilt högt 
ungdomarna i liten bil ta sig till heta l Schweiz som resroute. 1 kurs, framhöll d~. Men vi väntai 
Afrika. Första afrikanska mål blir Tanger l Ännu vid avfärden vdsste de Inte och därefter tänker gr!!!bbarna ta sig oss i varje fall en spännande och In• 

1 vilken väg de skulle ta genom Eu- över ökensanden till Casabla=n=ca=. =H=u,_,r,;,t,ressan='=t=r=es=a=.======="""'""'!!._ 

· M:.OR och BARN Helstekt på Svaqeholm 

l 
~ 

Lions club i Skturup höll pd onsd4gskvällen fest på Svaneholms slott med 
~= ®mer. Först på programmet stod helstekta grisar, precis färdiga at1 
•erveras när gästerna anlände, En i allt lyckad tillställning, tyckte gäl
tema, Bild: Källarmästare Börje Persson frestar Lion-d4merna Stina 

Fru LENA MÅRTENSSON, Uppåkra, med sonen CHRISTER, 6 mi
nader. (Foto Sernert, Skurup) 

Gellström, fru Ulla Bjelke Hol erman och fru Jutta Jä 

. ' 



Källarmästare Börje Persson skär en smakbil av en av de helslekta 
grisarna. 

Helstelit gris succe på 
. Svaneholms Gästgifveri 

Nye källarmästaren på nya Svane
halms gästgifveri, Börje Persson, 
bjöd på onsdagen sina gäster på två 
präktiga helstekta grisar. stekningen 
skedde på stranden vid Svaneholms
sjön. Det doftade gott av knaprigt 
kött i hela Svaneholmsparken. 

Man kan utan överdrift säga att 
arrangemanget med helstekta grisar 
blev suC{!e och kanske dröjer det inte 
länge förrän det blir en upprepning. 
Det har varit rusning till Svane
halms gästgifveri alltsedan Börje 
Persson i söndags Öppnade portarna 
till restaurangen på Svaneholms slott. 

På torsdagen var rusningen så stor 
att källarmästare Persson inte kunde 
ta emot alla gäster som infann sig. 
Varje plats var upptagen. T. o. m. 
det s. k. borgrummet togs i anspråk 
för servering men trots allt var det 
ändå en del gäster som fick vända 
utan att ha fått smaka på något av 

vad som bjöds på gästgifvare Pers
sons matsedel. 

IFKmöter 
Nybro IF 
på söndag 

Efter torsdagens 6--0 mot Nike l 
Lomma i Sverige-cupen bör IFK 
Trelleborg ha fått en lagom injek
tion till söndagens seriedust mot 
nykomlingarna Nybro. Förlusten 

Lionsfest med helstekt gris 

Något alldeles extra ville herrarna 
1 Lions club 1 Skurup bjuda sina 
damer på när dessa på onsdagskväl
len inviterades till en "Ladies' night" 
- damernas afton - på Svaneholms 
gästgiveri. Källarmästare Börje Pers
son effektuerade beställningen genom 
att läckert helsteka tvenne grisar. 
Maten tillreddes ute i det fria, men 
måltiden intogs under slottets djupa 
källarvalv . 

Två gånger om året, höst och vår, 
anordnar Lions club sådana här till
ställningar med vilka huvudsyftet är 
att man skall träffas under angenäma 
former och må gott. Vårfesten bry
ter traditionellt ut onsdagen före 
Kristi himmelsfärdsdag. 

På bilden frestar källarmästare 
Börje Persson fruarna Elly Anders
son, Birgitta Graner och Signe Mad
sen med den färdiga huvudrätten. 

Skurnps skytteförening l l östen Andersson 91, 5) Bo Hansson 90 
.. . Klass 1: l) Leif Olerup 98, 2) Ben-

bar täv~.at om Elleholms vandrmgs- ny Lönnhorn 96, 3) Bo Persson 95,, 
pr~s. G~s~ Kvant segrade med 1161 4) Bengt Andersson 93. 
poang folJd av Oskar Olsson .. och In-~ I morgon anordnas allianstävlingar l 
gernar Olsson, båda 114 poang. 4:a . Sk d d lt d s·· d 
bl N G 01 d 111 

.. 1 urup me e agan e av ov e, 
ev sson me poang. st Köpinge och P 7 skytteföreningar 
De bästa resultaten l juniorklassen: l samt Ystads sk:r-ttegille. Anmälan 

l) Lennart Persson 94 p, 2) Bengt J skall ske på skjutbanan mellan kl 13 
• Grahn 94, 3) Christer Larsson 92, 4) och 15. . __ 



~SKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Fredagen den 24 maj 1968 

1 Elever lämnade skolavslutning 

Gillade inte rel(tors avsl(edstal 
En grupp vänsterradikala elever vid folkhögskolan i Skurup lämnade demonstrativt. 

aulan som protest mot en passus i tf rektor Börje Norrmans tal vid terminsavslutning· 

, en. De kände sig orättvist utpekade och kritiserade för sitt sätt att agera politiskt vid 

skolan. I sitt tal till eleverna sade rektor N ornnan bl a: 

Utan tvivel har en ökad politi·sering 

int-rMfat vid skolan under det gångna 

året. Det ser jag so msamhä'llslärare 

som något pos'itivt: 3ek'tionerna blir 

.stimuler3nde, de u tvecklas ti-ll debat

ter och både lärare och elever tving

as att ta ställning på ett helt annai 

sätt än ti<ligare. Men det 'fordra]," ock

så att vi har förmågan att samarbeta 

i betydelsen vi;a Tes.pek<t Iför olika 

åsikter. 
Och det finns tvivelsutan tendenser 

bland vissa ideologiska riktningar att 

använda oklart odefinierade kraft

uttryck av typen imperialism, ut

sugning, vilka är svårförståeliga för 

flertalet svenskar som inte sett var

l•en imperialism eller utsug~g. 

Det vore tacksamt med mera pre-

ciserade uttryck, inte minst kvantita

tiva sådana, och en 'förklaring om 
talar om svenslka förhållanden 

Dessa ikraftut-

tryck och olikheter i terminologin östen Llndelöw resp. Evelyn Sirnons

ökar tvivelsutan klyftan mellan oss son bjudit på gymnastik~pvisni'n, 

- vilket är onödigt, ty det finns po- .delar av den vid skolan uppsatta mu

sitiva sidor både i socialismen och- i sicalen Sallad Days framförts och re- · 

fri konkurrens. dogörelser för ' de olika skolresorna 

Det är en paradox att Ideologier lämnats. Elevlf:årens ordföran,de Gö

är nödvändiga men enligt min upp- ran Schwanbom tackade Iärarna för 

fattning finns det inga ideologier det .gångna året och överlämnade e'n 

som är fullkomliga, utan de måste tavla signerad av en av eleverna vid 

korrigeras på flera punkter, vilket journalist- och PR-linjen !Mona Jo

vi också framhållit i undervisningen. hansson-Bakström. Ö"ITi•g personal vid 

Ofta blir ju lösningen någon slags skoJoan tackades me dblommor. 

kompromiss. 

Visst är det rätt att demonstrera 

mot Rhode;,iamatchen - utan våld -

me'n j·ag ställer frågan: må:;te aHting 

politiseras? Glömme1· vi inte bor t 

humorn, ~om är en liten men vikti·g 

beståndsdel i aUvaTet. 

GYMNASTIK OCH SANG 

Dessförinnan hade manliga och 

kvinnliga elever under ledning av 

l T1·e av elevema vid den första joumalist- och PR-kursen vid 

l 
Skurups folkhögskola. F1· v: Harry Hansson, Karin Andersson 

och Hans Degerman 1 



"L · " f d · f Den nye chefen för Sklbtskrogen på Svaneholms slott, källarmäswre Börje fNOn La e gns est Persson, fick en av de törsta .dagarna på det nya stället ägna sig åt en av_ 
sina specittlitzter - helstekt gris. På två _gammaldags spett skedde "halstringen" av två smånassar. pa vardera 15 kg nere vid Svaneholmssjöns strand. Seclan beställarna - 50-l!lilet medlemmar t Skurups Ltans club - i det fria cwsmakat rykande va.rma aptitbitar och studerat helstekningsteknik, bars nassar~ ner i djupn källarvalven för portionss.tyckning och slutLig förintelse i sättskap . med ungsbakad potatts och specialsa!Lader. Pa bilden ses överingenjör Olle Grane>", källarmästare Börje Persson, fru Elsy Larsson, 

fru Ulla Brit arehan och köp1Tk'!n Ove Wick?nan 

_____ ::~ 

Folkhögskole-ele.ver upprörda 
efter rektorstal vid avslutning 
Krav på JO-anmälan och rop om och utsugning". Han uttryckte dock inte har någon som helst möjlighet som det skett hå gånger här P4 skandal hördes då Skurups folk- sin tillfredsställelse över den ökade att försvara oss anser vi vara ett skolan. högskola på onsdagen förrättade sin politiska debatten på skolan under debattinlägg på den lägsta tänkbara Han nämnde Inte vilka två gånger avslutning. Hela avslutningscere- det gångna året men ansåg att man nivå. detta skulle ha varit. Ett möjligt al-monln förflöt lugnt och stilla och inte får gå för långt i denna utan I sitt fortsatta tal kom herr Norr- ternativ kan vara den matstrejk som utan intermezzon ända till dess sko- att den- bör hållas på en mer mode- man in på Båsladdemonstrationerna ägde rum strax före jul då samtliga lans rektor Börje Norrman l sitt r!lt nivå. _ och menade sammanfattningsvis att skolans 130 elever utom sju strE'jka-avslutningsanförande kom In på _ Vi ser det som ett direkt angrepp opinionsyttringar mot våld och för- de mot den dåliga kosthållningen. de demonstrationer som förekom- på FNL-gruppen och dess verksam- tryck i världen inte får ta sig uttryck Som protest mot, som mRn kalla-mit i världen och l Sverige. het, sa"ger man ft·ån va"nstet·håll. Det i sådana demonstrationer som i Bä- d , 1 Stod. e det 'politiserande avslutn ngs-Herr Norrman menade att det är är inte första gången som man från "' t l" 1.. d tt 30 t l k 1 - VI måste hålla oss Inom de de- a amna e e - a av 8 0 Bnt beklagligt att den politiska debatten l reaktionärt håll angripit oss, hävdar mokratiska spelreglerna vid atla elever aulan. Betonas bör att även ska ta sin utformning i sådana onö- FNL-arna. Men att så här på avslut- tillfällen och det får Inte bli så att lrke FNL-sympatlsörer tog av5tånd 

.;::d::ig:::a:__:k,::ra:f:.;:t,::u,:tt:,:r::_y.::,ck:._::_s:::,om:.::__'_:'i:::m~p:e:::r.::ia:l:is:m~_::n,::in~g~e::_n~g::::ö_::ra~h~a:_:·t::::sk:::a::___:u~t:ta:l~a:::n~d~e:::n_._, ,.::d~å:__:v~IL"g!!.:a::t::a:!'nc:es~a,_~,_,l.,n.,_.,=t-"_t,.r_..,k"'o"'m"'n"'t~a~n_::d:::_ot:.J_;.fr:An talaren och lämnade salen. 
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Skurupselever 
ställer ut 

I gamla skolans gymnastiksal i Sku 

rup pågår nu en utställning av elev

arbeten från yrkesskolans heltids

och deltidskurser. Utställningen om

fattar vävnads-, sömnads- och knypp

lingsarbeten. 

B ilden: fr v yrkeslärare frk Gertrud 

Mäller och frtt Elsa Bergh, Skurup. 

• 

;NILSSÖNERNA FRÄMST 
1 när Skurup skyttetävlade 

Soligt, blåsigt, mycket folk, trevligt och spänning i luften omkring 

var det på torsdagen i Skurup då korpförbundet anordnade sin 21:a 

skyttetävling på banorna vid Veberödsvägen. Arets deltagarlista var 

en av de längsta på senare år, omkring 200 skyttar hade anmält sig. 

Kl 8 small fö1·sta skottet, och inte förrän kl 16 var det klart för pris

utdelning. 

Då kunde man konstatera att två Söderåsen, 96. 

stycken Nilsson kammat hem den Klass 4: l) Ingemar Olsson, Hant

individuella segern i respektive dam- verkarna, 97; 2) Sven Persson, 1948 

och herrklasserna. Båda nådde 100 års män, 95; 3) Lennart Bergh, Rant

poäng, dels Agneta Nilsson och dels verkarna, 94. 

Bo Nilsson. Den senare såg även till Klass 3: l) Torsten Larsson, Bed

' att hans lag skånemejerier tog hem dinge Lantbrukare, 94; 2) Kjell Jo-

1 lagsegern. Agneta Nilsson var inte hansson, Polisen, 94; 3) Gunnar H 

·sämre, bara något, och or~nade hem Nilsson, Nilssons familjelag, 94. 

en fin andraplats till sitt lag Nils- Damer: l) Agneta Nilsson, Nils

sons familjelag. sons familjelag, 100; 2) Elsa Olsson, 

Bland deltagarna kunde man fin- Pekpinnen, 95; 3) Eva Olsson, Br 

na bl a handelsanställda, lantbmka- Andersson, 86. 

re, bilreparatörer, poliser och skol- Juniorer: l) östen Andersson, Sko

ungdom. Den sista gruppen var ovan- Jan, 94; 2) Bengt Grahn, Kanonskyt

ligt .stor i år och korpskyttekommit- tarna, 94; 3) Lennart Persson, Skarp

tens ordförande Tore Jönsson utta- skyttarna, 92. 

lade sin glädje över det stigande in- Klass 1: l) Bo Nilsson, skåneme

tresset för skytte bland denna kate- jerier, 100; 2) Dan Nilsson, Nilssons 

gori deltagare. familjelag, 3) Roland Andersson, Fria Agneta Nilsson, Nilssons familjelag 

Resultat: Yrken, 98. och Bo Nilsson, Skånemejerier, som 

Veteraner: l) Gunnar Nilsson, Br Lagtävlan: l) Skånemejerier 294 p; 

Andersson, 96 p; 2) Karl Månsson, 2) Nilssons familjelag 293; 3) Frid- båda sköt 100 poäng. 

Fria Yrken, 88; 3) Eric Jonasson, Br hem 286. Mästerskap 300 m: l ) Ingemar 

Andersson, 85. l Mästerskap 200 m: l) Bo Nilsson, 

Klass 5: l) Kurt Andersson, Sku- Skånemejerier, 199; 2) Gert Ake An- Olsson, Hantverkarna, 194; 2) Gun-

rupsverken, 98; 2) Uno Roos, AB dersson, Br Lundgren, 198; 3) Sven nar Nilsson, Br Andersson, 193; 3) 

Uno Roas, 97; 3) Sven E Rödseth, Olof Olsson, AB Uno Roas, 195. Lennart Bergh, Hantverkarna, 192. 

----------~====~
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Med ett befolkningsunderlag på 
15 000 personer inom läkardistriktet, 
ålderdomshem och länssjukhem på 
platsen och med några mils av
stånd till närmaste sjukhus ansåg 
man läkarstationen av nöden 
tvungen. Dr Ringbergs inställning 
har alltid varit att ge samma ser
vice åt glesbygdens befolkning som 
städernas invånare. I dag klarar 
man av oändlit,t mycket som Lund 
tidigare fick ta hand om och tack 
vare det fina laboratoriet med la
boratris och assistent kan man i 
dag göra fullständiga bloduträk
ningar, bara de svårinställda fallen 
skickas till Lund. Dr P-E Ringberg 
och Leopold Recht är allmänprak
tiker där den ene specialiserat sig 
på kirurgi och den andre på in
värtes medicin. Samarbetet flyter 
fint - det är en nödvändighet om 
det skall klaffa som man tänkt sig 
a.nser dr Recht och försvinner från 
intervjun till ett benbrott nere i 
samhället, medan en annan ben
sk...<tda kommer in, och en finger
skada försvinner hem. Allt som går 
polikliniskt tar man hand om. Strax 

innan SDS kom hade man sänt 
en liten pojke till Lund. Han hade 
fått vänster arm bortsliten i kraft
uttaget på en traktor. Man kunde 
bara lägga ett tryckförband och 
skicka honom vidare. - Det verkar 
som om man slarvade med barn
tillsynen ute på fälten och på lant
bruken, säger dr Ringberg. - Vi fil.r 
ofta in barn som kommit i vägen 
för lantbruksmaskiner eller blivit 
överkörda av traktorvagnar, och det 
är beklagligt. 

TIDEN HAR VINGAR 

- Kan doktorn komma? Denna 
fraga ställs ofta i telefonen, och 
många ängsliga mödrar tycker väl 
att det är alltför sällan som dok
tom kommer hem. Den allmänna 
utvecklingen går i riktningen - Ta 
barnet och kom - men det är 
myndigheterna som vill ha det så 
och alls inget påhitt av läkarna. 
Givetvis avväger man - åka eller 
inte åka - noga och visst ger man 
bästa tänkbara service så långt 
tid och kraft räcker. I runt tal 80 
p~ lien ter undersöks ordentligt dag-

!igen och ca 180 telefonkonsulta
tioner per dag hinner man med. 

Tidigt uppe - sen t i säng är 
mottot för de två läkarna med 
respektive mottagningssköterskor, 
laboratoriepersonal, läkarsekretera
re och receptarie som startar kloc
kan 8 på morgonen och slutar vid 
femsnåret på kvällen. Förutom 
detta har man öppet två kvällar i 
veckan och några långa väntetider 
existerar inte. 

Ålderdomsproblemen är man inte 
främmande för och bland de 74 
patienterna på länssjukhemmet är 
det ofta mycket svårt sjuka fall. 
Läkarstationen är direkt ansluten 
till sjukhemmet och därför är 
transporterna lill undersöknings
rummen lätta. Invånarna på ålder
domshemmet får också sin läkar
vård liksom de blivande mödrarna. 

LJUSA VÄNTRUM 

Ljusa, vackra väntrum möter be
sökaren där receptionen i blockets 
centrum delar de båda läkarnas 
domäner åt. Var sitt samtalsrum 
plus två undersökningsrum står till 

"medicinmännens" förfogande. Sto
ra kirurgrurnmet, medicinrummet 
och la b bet delar man broderligt 
och andan inom detta lilla block är 
fin. Nog ges det tid för en kaffe
slurk och skämt om sista vårhatten. 
Skurup, Vemmenhög, Rydsgård, 
Gärdsiöv, önnarp inklusive var
dagsjouren i Svedala hör till ar
betsfältet, men även patienter läng
re ifrån kommer och man tar så 
många man hinner med. 

Denna läkarstation är den första 
i sitt slag inom Malmöhus län och 
man börjar nu snegla åt en tredje 
läkare. Patientunderlaget är så 
stort - resurserna finns. Utrym
mena för en tredje finns och ut
nyttjas i dag av barn- och mödra
vårdscen traJ, som ligger i di rek t 
anknytning till gymnastiksalen, där 
sjukgymnasten kommenderar ar
mar uppåt sträck. 

-Kan dok\om komma-? Ja om 
omständigheterna är sådana att pa
tienten inte kan uppsöka läkar
stationen in till Flintebrohemmet, 
kommer han. 

RID 



EL -installationer 
EL· och KYL-reparationer 

EL & KY.L':AB 
YSTAI:I •h.l'•' ' .. , S~UROfl ' 

Tel. 114 47- 124 46 Tel. 415 50. 403 08 

SERNERTS 
FOTO 

för all slags fotografering 

Tel. 406 52 

Torget S - SKURUP 

F alkyd 
fasadfärg även för 

kalkade ytor 

SKURUP - Tel. 400 95 

VId annonsering 
-ring SkD:s skurupskonfor 

fel. 404 45 eller 
Nils Bramhagen 040/738 00 

SKÅNSKA · 
DAGBLADET . 

VI täcker 73 °/o l Skurup 

För liv· och 
slaktdjutsförsäljnlng 

F:a ERIK HELGESSON 
SKURUP, fel. 401 97 
TRELLEBORG, fel. 22 94 

K~TT· & CH~RKUTERIAFFJER 

Kyrkog. 3 - SKURUP - Tel. 401 97 

Brud i vår! 
Ni som tänker gifta Er i vAr. Ni 
vill viii ha en bukett som viieker 
väninnans beundran. Ni fAr den 
buketten bunden av en svensk 
mästare i binderi hos G FLORA 

~ - ~ ~~~!.'~u?~uon 
Välkommen ln 

~r\P~ för tipa och r4d 

SKURUP Tel. 41800. 41801 
SVEDAL.\ Tel. 40 00 26 - 40 22 26 

Algots Bröd 
-gott må 

Ni tro ... 
Tillverkar olla slags 

bakverk 
SKURUP Tei.0411/41325, 40671 

J~RD- ~ 
FBISAR ~ 

Titta in till N: i Börringa eller 
rinn - vi kan erbjuda mAngo 
alternativ. 

KJELL SVENSSON 
SKURUP - Tel. 040/48 30 62 

\'air IIÄIIGNI~GS-HIL 
star. till förfogande dygnet runt 

RING 0411/41204- 41969 
ÄVEN BILSERVICE OCH REPARATIONER 

BIPntttllfJS Bil 
SVANEHOLMSVÄGEN - SKURUP 

Alltid välkommen 

till den välsorterade affären i Skurup 

Kyrkogatan 11 - SKURUP - Tel. 401 86 

Bra parkering finns 

EL-Installationer - EL-reparationer 

Kyl - Frys - Tvlft och Armaturer 

llertll•·" Elt•A·t,ri~Jka 
St. Torggalan 3 - SKURUP - Tel. 40312 

Ernst Svenssons Lastbilsåkeri 
SKURUP- Tel. 0411/41450 

lJ tlör alla slag av transporter 

KVALITETSMASKINER 
Serviee l särklass 

••• för shitnsht Jordbruk ••• 

IV\askinbolaget 

• SKÅNSKA LANTMÄNNENs MASKIN AB 

SKURUP - Tel. 0411/411 50 

FLINTBROHEM MET l SKURUP 

Väljvårrocken J 
Nu. 

Trevlige praktiska rockar 

för varens promenader 

NYA LINJER 

NYA FINESSER 

NYA FÄRGER 

Ett riktigt rockmode 

Välkommen •tl prova 

När det gäller SERVICE av 

Radio • TV • Bandspelare 
konlekta 

Lööws Radio & TV 
Tel. 0411/41480 

Kyrkogatan 30 - SKURUP 

PASSA PÅ 3:-
Stor färgbild tnkl. oms 

från Kodacolor-negativ 
l format 13X 13 eller 13 X 18 cm. 

Ni fAr den pA Kodak färgpapper 
naturligtvis - det blir bäst sa. 

KOM TILL 

FOTO-FJEll 
Storo Torggoten 8 - SKURUP 

Telefon 0411/404 33 

Nyinkommen 

ARMATUR 
i stor sortering 

IRODIR~·\ 
Kyrkogatan 8 - SKURUP 

Tel. 401 14, 401 81 

LIV- och 
SLAKTDJUR 
köpes varje vecka 

Tage Ljun-gren 
Brodda - Skurup 

Tel. 0411/46212 

Nyheter 1968 
Monorkmoped 50 SS 1.750:-, 
till denne finns ombyggnadstill
sats till Mc som g"r 4,3 hk. 
Crescent exklusiv •utomatic 
rostfritt ..O:-

OBSI Priserna ink!. oms. 

Serviceverksted för 
CYKLAR och MOPEDER 

ono E. ANDERSSON 

Tofflor 
i vårens glada färger 

Bengtsson Son 

Vårnytt 
LÄNNINGAR fr& n U:-

POPU KAPPOR fr&n 91:

KJOLAR, JUMPERS, TYGER 

i stort urval 

Oms. lnglr l prlserne 

71/å~$ 
BEKLJEDNAD 

Skurup, fel. 0411/400 98, 408 98 

Plast& 
LINOLEUMMATTOR 

Heltäckningsmattor av välkända 
fabrikat. Parkettgolv lägges, slip
ning och plastbehandling. 

Firma GOLVTJÄNST 
Hornsgatan 19 0411/40443 

SKURUP 

Kreaturshandlare 
NILS & UNO PERSSON 
SKURUP Tei.0411/401 01,40368 

Sommarbostad fel. 0410/250 78 

KOPER OCH SJEUER 
VARJE VECKA 

Färger • Tapeter 
och Kosmetika 

V ällcomna till 

tintorama 

FARG 
f. d. Wennervalls 

Kyrkogatan 14 Tel. 400 9l 

Södergatan 40, fel. 0411/40635 NU DET GJELLER 

ALBIN HELGESSON 
Skurup 

K~TT- & CHARKUTERIAFFJIR 
Tel. 0411/40l st 

Obs.l KVALITETSVAlOR 
Modernt R~KIRI 

kvalitetsmaskiner 
och TILLBEH~R för jordbruket 

vllnd Eder di till 

Kullenbergs 
SKURUP 

TEL. värel 0411/41110 

ATT HYRA 

•

- Kassafack lediga för uthyrning på 
förmånliga villkor vid våra kontor 

_ i Skurup fel 400 35 eller Rydsgård 
fel 442 13. 

SKURUPS SPARBANK 

AB GUST. HENRIKSSONS EFTR. 
,....-:::_-.. Svaneholmsviigen 1 O - SKURUP 

{~ \ Tel. 406 20 - 406 10 

·~· ''--... ~ Vlrme-, Ol)e· . o. Sanltlra Installationer 
~ ..... , .. 

NÄR DET GÄLLER - tömning av brunnar och 
sepfictankar, husrivning och röjning, transporter, 

matjord, grus och sten m. m. 

Skorops Maskinstation 
Tel. 0411/407 31 

Id,:\ Spannmål· Utsäde 
~ F ode r - Gödsel m. m. 

CENTRALFÖRENINGEN 
SKÅNSKA LANTMÄNNENs CENTRALfÖRENING U.P.A. 

Avdelningskontoret SKURUP Tel. 40S 39, 406 77 

. ~ 
ut1kerna ... 



'STAD • ÖSTERLEN 
SYDS:VENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Söndag~n den 26 maj 

Fin läkarstation • Skurup l 
•• ar ett sjukhus 

. . ' 

miniatyr • 
l 

J 

Kan du gapa? Dr Per-Eric Ringberg och fru Lilian Hultbe.rg har länga dagar på !iikar&wtionen 

Sjukhus i miniatyr - kanske inte helt - men 
nästan, har Skurup sedan ett år tillbaka. Drömmen 
sedan många år blev e nrealitet efter idogt ~rbete och 
mycken pappe·rsexercis . Tvåläkarstationen, som 
egentligen är planerad och uppförd som en treläkar
central, har till största del tillkommit på provinsial-

läkare Per-Eric Ringbergs initiativ. Redan 1959 bör
jade män med grundritningarna och sedan fick pap~ 
peren gå den långa vägen till landstinget, centrala 
sjukvårdsberedningen osv. När klarsignalen ä~1tligen 
kom hade modultänkandet gjort sin entre och med 
det adjö till de långa korridorerna. 
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Två engelskor gäster hos 
Skurups Inner Wheel Club 

Fr. v. Margaretha Ringberg, mrs Mabel Bird, Anna-Greta Chrisander, mrs Vera Sanderson och Gerda 
Holm~tedt. 

Två engel~kor, Vera Sanderson 
och Mabel Bird, skattmästare resp. 
månadsbrevskrivare i sina Inner 
Wheel Clubs i England har under 
en veckas tid varit giister hos Sku
rups Inner Wbc.>el Club. 

De anlände måndagen den 20 maj 
och fick tillfälle att vara med på 
klubbens årsmöte på Häckeberga 
värdshus efterföljande dag. De eng
elslta gästerna har haft sin skånska 

hemvist på Dybecks slott där Inner 
Wheel Club-presidenten Jane Alwen 
har varit värdinna för dem. 

Under den gångna veckan har de 
två engelska dametoa följt med Sku
rupsklubben till kollegerna i Lund 
där de visats bl. a. Domkyrkan, Kul
turen, studentbostadshuset Ulrikedal 
och intagit lunch på restaurang Ake 
Hans. En dag har ägnats åt besök i 
Trelleb01·g och Falsterbo med Gerda 
Holmstedt som ciceron. Det har ock
så blivit utflykter till Båstad och 
Norrvikens trädgårdar. Där har Äng-

elholm-Båstads IW stått för värd. 
skapet. Där visades också Märta 
Måås-Fjetterströms ateljeer. 

Lördagen disponerades för besök 
på läkarstation, lantbruksskola och 
lanthushållsskola. Vid Skurupsbesö
ket har fru Ann-Marie Knutsson stått 
för värdskapet. 

Efter te på Dybeck på lördagskväl
len och kyrkbesök på söndagen tog 
engelskorna farväl efter att ha spon
tant bedyrat att det varit ett intres
sant och trivsamt besök hos kolle
gerna i Skåne. 

500 besökte utställning hos 
~(ullenbergs Maskin i Sl~urup 

Under helgen var det åtskilliga 
Iantbrukarfamiljer som sökte sig 
till H:ullenbergs maskinaffär i Sku
rup. Då anordnades nämligen den 
sedvanliga familjedagen och rna
skinutställningen som firman bru
kar anordna på försommaren. 
I verkstadslokalerna som var triv

samt pyntade med blommor och grönt 
visades Claas skördetröska, Harves
ters traktorer och den nya enmans
betjänade bethackan. I utställnings
hallen och på planen därutanför vi
sades också den nya självlastande 
vagnen Krone, självgående rapshug
garen Hesston, samt Peugeot person
och stationsbilar. Den nya bilmodel
len NSU-RO 80 med Wankelmotor 
var föremål för speciellt stort in
tresse. 

I den grönpyntade verkstadslokalen 
bjöds kaffe vid långbord och visa
des trevliga filmer om skördatrösk
ning både här hemma i Sverige och 
tröskning av ris på sydligare bredd
grader. 

Det stora intresset som visades Köpman Ove Holm, andre fr. h., diskuterar nya självgliende rapshug• 
utställningen fick köpman Ove Holm garen Hesston med några av utställningsbesöKarna. l att besluta sig för att detta skulle ,.-----_;;:_ ________ .::...T'.------=:.._ ________ .__ 

l ~~i. ~:s!~~;~~:fe~i~die:oJ~~~i~~= d ~~-~~--- ()1 garna uppskattades till ca 500 med 
!ledning av de kaffe och kakor-por-
tioner som serverades av två damer ·. · 

1 som hade två jäktiga dagar i det 
provisoriska "köket" i verkstadslo-
kalen. ' 



Skurups Inner Wheel ;&~an:nde:ec~~~ 
gästats av två engelskoT fTån linkclub IW i Cheste?·field. Unde?· 
Sve?·igevistelsen haT de bott hos j?·u Jane Alwen på Dybecks 
gods. I vackert väde1· hm· man besett hela Skåne. Vid Båstad 
IW:s 5-årsjubileum hälsade man på och besåg då No?Tvikens 
Trädgå1·da1· och någon dag sena1·e va?· man gäster i Lund och 
gick bl a på K1LltuTen och i DomkyTkan. På Häckebe?·ga Vä?·ds
hus sammanstTålade man till en t?·ivselkväll, dä?· fru Anna-Greta 
Chrisand~T visade bilder och kåserade om Skåne. Gästspelet i 
Sve1·ige avshLpades med fest på Dybecks gods tillsammans med 
Sku1·ups rota?·ianeT. FTån festkvällen på Dybeck syns j1·ån 
vänste?· uppifrån nw Mabel Bi1·d, Ge1·da Holmstedt, Jane Alwen, 

mrs Vem SandeTson, MaTqa?·etha Ringberg och Anna-Greta 
Chrisander 

MOR och BARN 

Fru ROSE-MARIE JöNSSON, Genarp, med dollarn EVA, 10 månader. 
(Sernert, Skull'up) 



Ponderosa 
på modet 

- dans rotunda· 
sommarskåne • 

l 
Ponderosa. Det namnet har ni 

hört förr. Det är namnet på Brö

dema Cartwrights farm i den be

römda TV -serien. Men det finns 

även ett annat Ponderosa. Det är 

beläget på vägen mellan Skurup 

och Veberöd, ungefär 6 km norr 

om Skurup. 

Detta Fonderosa är en romantisk 
sommardansrotunda som ny !igen ha:ft 
en mycket lyckad danspremiär, när
mare bestämt torsdagen den 23 maj. 
Arrangörerna, Janstorps ·AlF, med 
klubbens nöjespromotor, Sigvard 
Hansson i spetsen, noterade fullt hus 
och fina danstakter av Teddy Boys 
orkester, samt livlig kommers i Gert 
Jonnys nyinredda ölbar. 

Fonderosa ligger ljuvligt inbäddad 
i en skogsdunge med lönn och bok 
och gran. Kulörta lampor i träden 
och bänkar och bord under träden 
ger platsen romantisk mystik. 

När det är varmt i luften är det 
många som avnjuter kaffetåren eller 
ölet i denna fina uteatmosfär, men 

l om vädret är ogynnsamt då 'finns det 
god plats även inne kring dansgolvet 
där bord och stolar är utplacerade. 

Den stärrrning som finns i Ponde
rosa finner man knappast på någon 
annan dansplats. Den påminner om 
den gamla goda tiden med "riktiga 
utedanser". Nu på sommaren går det 
nämligen att plocka bort väggarna 
så att endast pelare bär upp takeU 
Väderleken får avgöra från gång till 
gång. 

Fonderosa bjuder på nytt till dans 
redan i kväll då Sten-Gunnars or
kester stampar i gång kl 20 och hål

Fr. v. promotorn för nöjesavdelningen, Sigvard Hansson, hans medhjäl. 

pare Ann-Marie Jönsson, samt ordföranden i arrangörsföreningen Jans

torps AlF, Börje Andersson. 

ler på. till midnatt. Efte:som. PoJ?-de-~ gäster . som letar efter Po!lderosa .. i l sommardansrotundan P.ond~ros li~er 

rosa ar nya namnet pa Shmmmge Shmmmge. Arrangorerna ar darfor utmed Skurup-Veberod-vagen, cirka 

bygdegård är det en del långväga särskilt angelägna att poängtera att 6 km norr om Skurup. 
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Nytt ålderdomshem i Rydsgård 
Fem byggnadskroppar för 2,1 milj 

Den preliminära kostnadsberäkningen för tillbyggnad av ålderdomshemmet i Viilie anlände på måndagen till Rydsgård från Henry Akessons arkitektkontor AB i Malmö. Tillbyggnad är egentligen ej rätta benämningen eftersom det blir en helt ny byggnad som kommer att bestå av 5 byggnadskroppar grupperade nordväst, nordöst och 
sydöst om det nuvarande villiehemmet. 

Villiehemmet kornmer dock att stå l Byggnaderna bygges i ett plan och kvar men kornmer att omändras till blir källarlösa.' Varje vårdplats har lokaler för expedition med tillhöran- ,eget tvättställ och wc-stol, samt garde utrymmen, läkarmottagning med derob och linneskåp. Dessutom finns våningen. Ovanvåningen är tänkt an- dagrum, pentry, sköljrum, badrum, byrum, samt en dubblett. Dessa linnefönf.d, bårrum och stolförråd nämnda lokaler är planerade i neder- på varje avdelning. våningen. ovanvåningen är tänkt an
''ändas till 3 dubbletter att användas 
>om personalbostäder samt dagrum. 

BYGGNADSGRUPPERING 

BYGGNADSYTOR 
Av kostnadsberäkningen framgår 

att tillbyggnaden omfattar en bygg
nadsyta av 1.624 kvm varav 124 kvm 
köksutrymrnen. Den nuvarande bygg
naden, Villiehemmet, omfattar 327 
kvm, atriumgården 102 kvm. Rums
ytan för varje vårdplats blir 12,1 kvm 
och rumshöjden 2,5 meter. 

Flygeln nordväst ov Viiliehemmet 
Kommer att ha 12 vårdplatser. Fly
;eln sydöst om hemmet blir en exakt 
:ikadan byggnad, men spegelvänd och 
:år således också 12 vårdplatser. 
f?lygein i nordöst kommer att bestå 
lV tre byggnadskroppar, nämligen en KOSTNADERNA l mitten bestående av matsal och kök, Produktionskostnaden 2,1 milj kr >amt en byggnad på vardera sida om bar specificerats enligt följande: matsalen med vardera 7 vårdplatser. De fem byggnadsdelarna kommer att Byggnads- och målningsarbeten samt förbindas sinsemellan med överbygg- vvs- och el-installationer 1.800.0DD kr, da glaspartipassager. Mittenflygeln anläggningsarbeten (trädgård) 83.000 kommer att förbindas med den nu- kr, arvoden och kontroll 120,000 kr, varande byggnaden Viiliehemmet ränta och kreditivkostnader 50.00D kr, med liknande glaspartipassager som ingångsvärde byggnad 15.000 kr, Tomtinnesluter en vindskyddad atrium- kostnad (ca 7.200 kvm) 22.000 kr och gård. administrationsavgifter 10.000 kr. 

MOR och BARN 

Fru BERIT ANDERSSON, Svedala, med dottern MARIANNE, 
11 'h månad. (Sernert, Skurup.) 

Del skall bli spännande all flytta in i nya lokaler, lycker del här rara 
paret på Villiehemme·l. 



Reda.ktör GusW.f von P!a.tens djurfigurer i staffordshire-porsLin är bara 
en !itendeLttvhansstorasamLing 

Dignande bord å la 1700-tal 
attraktion på Svaneholmsexpo 

- Bord duka dig - och se, som genom ett trollslag kröp 1700- och 1800-talet fram i salarna på 

Svaneholms slott. "Antikt• och kuriosa" heter utställningen som husmodersföreningen arrangerat 

och som håller på till och med pingsthelgen. Behållningen går helt och hållet till handikappade hus: 

mödrar, så ock en vi;;s procent av de antika föremål som säljs under utställningsdagarna av Blå 

Lyktan i Malmö och Antikhuset i Ystad. Skurupsdamerna har i sanning varit ,duktiga och elds~älen 

bakom det hela har varit föreningens hildare, fru Stina Granström, Brodda Borg. 

Man 'har plågat samlare på gods Kuriöst är ja'ktsohatullet som 'kom- linsgrupper, ry>slka saltkar och mat" 

och •gårdar i södra lSkåhe och fantas- mer frå•n Torup och som ursprung- •bestick från sent 17~0-tal. Givetvis 

tiska är de saker som "offren" väl- Egen var en gåva ;från Napoleon ti11 MöllenJberg, Kristianstad. Lätt och 

villigt ställt till uustä11ningens fö.rlo- Sophia A~bertina. TalJr.i'kar, .. f.inurliga eleg;m.t är fru Stina Granströms bod 

ga-nde. Internationellt 1800- tal präglar sEtlt:kar och matbestick i gediget med ostindislkt Famille !Rose från 

det maognifika hordet som •greve Cor- brons och •glas och 'karaff~ ;_ kristall I800- talets •senare hälft med ~unna 

f.itz Bec'k-Friis dukat odh helt ti'ds- inbjöd sakert till mänga utfly>kter i glas i grönt och ljusstakar och snäc

enligt år ll>lomsterarra.ngernanget i det grÖna med · "rött vin och pimpi- kor å br0'11s empire. Furstenbergpors

empiie, soon fru Alexandra von .Horri nella och en. nyss .skjuten beckasin" . lin Ifrån greve Thott på s:kabersjö, 

trollat fram. Under fyra ä.i:-s tid har Huvudrätten kunde förvaras i mat- .tenn från ryttmä.stare Hjort i Malmö, 

hon ·gått i blomsterlära i England kantinerna av 'brons <Som vilar på små snverkandelabrar från 'baron Silfver

där huvud<v:rkteh lagts 'Vlid japa!Ils'k järnlod, värmda på 'h:emmets härd. •sclliöld på Klå.gerup, kyirlk.okalk, bud

dekoration. 'Men "det går tydligen Fru Clara von Arno1ds Meissen- 'kavel och 'byahorn Ifrån Slimminge 

' alt .trolla engelskt 1800-tal med röda porslin fi1111.s oe'kså med. Sist det var och sUvenpokalen till första De!1by

och rosa J!ejlikor ocik·s~. Magnifique till allmä•nhetens beskåda.nde var på vinnaren !finns med bland oändl[ogt 

är guldplatån me:l spegelglas på bor- antikutställningen J Köpen!ham'n. Ut- må!n:ga rar-iteter. l 
dets mitt oCh lbåde elegant och rolig sökt vadker-t är detta .på den enorma Redaktör Gustaf von 'Platens Staf- 1 

den' enge1s'ka portririnsvagnen i silver du'ken som vävts på J:ordiberga och fordshire-p'orslin nämns sist men a/b -

från tidiJgt 1800-tal. l;ätt och ibehäh- ~ 
drgt -att a·ulla de två kristal1karadlfema gracila de belgislka •glasen från rnit~en s'olut inte mi'nst. IEnda.:;t en lit del 

medsols på middagsbordet ooh or- av 1800- talet. Silv-ret ifrån samma tid av denna !Sveriges största samling 

dentligt tilltagna är de engelska lkri- har tillverkats av IMollenlberg i K.ri- ,fi!ll.t1s på expon. :Redaktör von 'Platen 

stallglasen. Den rysk-franska spegel- stia•nstad. 
platån Ifrån 1780-tal och 'Limoge-pors
linet Ifrån 1840 i !flerfärgat blom
mönster understryker skö'nheten y.t
terligare. 

·Friherrinnan Madeleine Wrede, 

Beddinge, har dukat med Berliner

porslin frän '1830- talet, franska pors-

Jhar va.Jt att visa de 'V'ilda djuren och 

jakthundarna 1nalles ca 50 st före 

mäl och ed daterar sig Ifrån mitten 

av 1803-talet. 



en sista hand vid det internationella 18-00-

Sven Hellsfenius fiffar ut från sin konsthantverksbod "små ting" 

"små ting'' ny trevlig 
i Rögle konsthantverksbod 

Högt på Romeleåsens krön -
exakt mitt emellan byarna Knic
karp och Rögla på den ringlande 
vägen mellan Ystad och Veberöd 
- har öppnats en prydlig liten 
konsthantverksbod med det opre
tentiösa namnet "små ting", som är 
ett verk av Sven Hellstenius. 
l "små ting'' försäljes · konsthant

verk av många kända namn, såsom Söwekonst (träarbeten), Manne Alex, Vittsjö (tallrikar, bägare m. m. i tenn), Birgitta Troberg (gästhand-
ar, förkläden i batik) och Kerstin Majvall (klänningar i batik). 

Där finns också Karl Fredrikssons, 
Sölvesborg, ljus- och blomsterflickor, alster från Nymölle keramikfabrik i Danmark och de berömda Torsåstupparna i björk. Det nämnda är endast några axplock bland ett rikt 
urval av konsthantverk. 

Sven Hellstenius har tidigare under 

l 
tio år haft en liten specialrörelse i Lund bestående av reklamtryck på reklamföremål, kontorsartiklar m. m. Denna rörelse har han flyttat med ' · sig ut på Romeleåsens krön, närmare \ bestämt på andra våningen i samma hus som konsthantverken "små ting". Rörelsen har utvecklats stort senare åren och Hellstenius har nu flera 
anställda. 

"små ting'' kommer att hållas öppen inte endast vardagar utan även under helgdagarna, ty då är det fler människor som är ute och rör på sig, 
resonerar Hellstenius. 

- Det är lätt att hitta till "små ting", tillägger han, ty det ligger 
mellan Knickarp och Rögla - från 1 
Rögla räknat på vänster hand och frlm Knickarp räknat på höger hand. "små ting" är inrett i ena ändan av ett gediget korsvirkeshus med äkta gammeldags handpump på gårdsplanen. 

MOR och BARN 

Fru ASTRID ANDERSSON, Skurup, med dottern EVA, 10 månader. 
(Sernert, Skurup) 



Nyanläggningen och ma.skinerna som sku!!e tagits i bruk för luzerntorkning och pellets-tillverkning blev 

totalförstör dvid den häftiga branden natten till onsdagen 

Häftig brand ödelade · 
Rygårds maskinpark 

Vid en häftig brand natten till onsdagen totalförstönles större delen av den stora tork

anläggningen för Iuzern på Rydsgård. En förbipasserande bilist upptäcktq branden vid 

00.30-tiden och alarmerade omedelbart brandkåren i Rydsgård, som snabbt var på 

platsen. Byggnaden var då helt övertänd och lågorna slog upp genom taket. Halva 

hyggnaflen är totalförstörd och resterna som inte eldhärjades har blivit svårt vatten· 

och rökskadade. ;En stor del av maskinparken skattade åt förgängelsen, däribland kyl

anläggningen och elevatorerna. Den egentliga torkanläggningen klarade sig någorlunda. 

En stor del av el-~@ningoo för

slördes totalt så även de ny.instal

lerade maskinerna. Det är säsong 

härden. Bygg>naderna låg i vind-, 

riktningen så brandkåren fick i111rik

ta sig på att begränsa elden i första 1 

hand. 
för luzem nu, <Jdh man slkulle begått.L--------------

p.remioär€J11. i går med de nya byggna

derna och maoo:-tpar!ke.n. Någon 

pellets- tillver'kmin:g hade man inte 

börjat med ännu, men på Rydsgård 

säscngen skail.l bli, dlå man knappast 

är man royoket bekymrad för hur 

kan använda vad som finns kvoar av 

tcxrka•:-tlliggningen. Man har til1freds

s:.ällamde försäkringar, men det hjäl

per inte på lä:ng;t sikt, när skörde

t:den står för dörren. Man har än

nu inte detaljgranskat föröde2een och 

vet därför inte exakt hur stora be

loppen är av de värden som gått till 

miljonersstreck et. 

spillo. M.en summaon närmar sig halv 

Vad som orsakat branden vet man 

inte. Ys~adp<Jlisen uppger att man 

he:a gårdagen haft manskap på plat

sen för utredning. Eftersom anlägg

ringen inte varit i bruk kalll branden 

inte ha orsaokats av elektriska fel. 

Det enda ma.n vet ä.r att hela tisda

gen höll man på med svetsningsar-
1 

beten. 
Tac:k vare snabb insats av Ryds

gårds brandkår kunde man rädda 

lagerlokalerna 15 meter ifråin eld-



Rydsgårdsfirma 
försenar lucernskörden 

r Brand • 
l 

l 

En brand som får svåra återverk
ningar för lucernodlare i södra 
Skåne inträffade på onsdagsnatten 
vid Rydsgårds jordbruks AB, vars 
stora grönsakstork fattade eld och 
delvis förstördes. Det värdefullaste 
- torkarna värda en miljon laonor 
- undgick dock nämnvärda skador, 
mycket tack vare ett synnerligen 
snabbt och skickligt ingripande av 
Rydsgårds brandkår. Branden med
för att den hlcernskörd med direkt 
därpå följande torkning som skulle 
ha startat på onsdagen måste up~
skjutas. Vallarna är just nu ldara 
för skörd. Det tar minst tre ' 'el\lmr 
innan torkauläggningen är klar att 
börja producera. Under tiden riske
ras att lueernvallarna blir för
vuxna, säger godskassör Stig Pers
son i Rydsgård till A r b e t e t. 

Vid halv ettiden på natten upp
täcktes att eld bröt upp genom ta
ket. Bara 15 meter från torkanlägg
ningen ligger stora lagerbyggnader. 
Brandkåren anlände som sagt 
snabbt och lyckades rädda ungefär 
halva torkanläggningen. 

Motorer, elevatorer, elektriska In
stallationer etc förstördes. Eldens 

1 skadeverlmingar uppskattas till 
cirlm 400.000 kr. Allt var emeller
tid försäkrat. Det finns även be
tryg,;:ando avbrottsförs.'ikringar, om
talal' hr Persson. Likaså inlduderas 
den växande gröda som eventuellt 
kan förstöras i försäkringsskyddet. 

Utöver godsets egna lucernvallar 
skulle ett antal kontraktodlares 
grödor köras genom anläggningen. 
Man förberedde en torkproduktlon 
för 600 hektar lucernvall med ett 
produldionsvärde på varje hektar 
på 800 kr, alltså totalt nära en hal v 
miljon kr. 

- Det är så gott som omöjligt 
att placera om dessa kvantiteter 
för torkning på annan anläggning 
eftersom alla sådana kommer att 

Snabb utryckning av b-randkå-ren -räddade det vä-rdefullaste - to-rkarna, 
vä-rda en miljon kTono-r. 

vara toppbelastade den närmaste ti- Polisen utreder brandorsaken. Re- ningen under tisdagen och man den, säger godskassör Persson. parationer pågick l torl4mlägg- svetsade bland annat där. --~--~~~~~~~~~~~--



~--· -·----

Antikvitets- och kuriosaexpo 
nyöppnad på Svaneholms slott 

Utställningskommissarie fru Stina Granström och Gustaf von Platen betraktar porslin- och kristallsamling 
från Börringekloster. 

På onsdagmiddagen öppnade Sku- Från Jordberga gods har utställts skedar och medicinsked förgylld 
rups husmodersförening utställ- porslin, Meissen, silver, Möllenberg, Möllenborg resp Grönvall. Blomster-

utsmyckningen på detta av prakt dig
ningen "Antikviteter och kuriosa glas, belgiskt och servetter vävda på nande bord var röda nejlikor. 
från hem och bod" på Svaneholms Jordberga - allt från mitten av 1800- Några andra axplock: Envoye Z. S. 
slottsmuseum. Utställningen är av talet. Przybyszewski Westrups, Rydsgårds 

En fantastisk ensemble är en "ut- gård, utomordentligt flotta silverpjäs 
stort format både vad beträffar flyktsservis" gjord av hovguldsmed som denne erhöll som pris för sin 
kvalitet och kvantitet. Det finns i Paris på 1800-talet. Utflyktsservisen häst Voters seger i det första svenska 

gav Napoleon en gång i tiden som derbyt som reds 1918. Vid sidan om 
mängder med intressanta saker att gåva till Sofia Albertina av Sverige. priset som monterats på ett pelar
betrakta och under den tid utställ- Pjäsen består av en mängd skålar i likt, manshögt stativ finns en målad 
ningen är öppen kan husmoders- förgyllt silver placerad cirkelformat tavla av hästen Voter. 

på ett stativ. Utflyktsmaten hölls k l ·u · 
föreningen säkert räkna med tusen- varm genom glödheta lod som lades Vidare Macleans nye e tl sm 
tals besökare. ned i fack under skålarna. klocka, miniatyrsymaskin, strykjärn 

Greve Thott på Skabersjö har bi- och telefon, båda anno dazumal, mi-
En stor del av utställningen omfat- niatyrhästar ur spanska ridskolan, 

1 

ta d k d b d d kl. t t'kt draa-it med fyra pjäser av Fi.irsten- ld f k r u a e or me ver 1g an 1 .,. d Slimminge byahorn, spe osa, rans 
1 o. gediget porslin, glas o. silver. För bergporslin. Det dyrbaraste duka e pendyl, italiensk albaster och mycket 

att nämna några av de fina arrange- bordet har "design" Börringekloster annat. Ganska många saker av det 
mangen: Stina Granströms, Brodda- och bestod av porslin, Limoge, utställda kommer från Ninni Sjödin 
borg (utställningskommissarien själv) Frankrike 1840, duk och servetter, och Elna Vifot. 

l . ·· k · di kt Beck-Friis-Reenstierna 1878, platå 
bord med pors m av mar e ostm s ( l . k k f k 1780 t l I samband med utställningen visar famille rase, glas från sent 1800-tal, spege bnc a) rys - rans - a ' h An 
ljusstakar och snäckor i brons, be- silver, ljusstakar Möllenborg 1857, Antikboden Lyktan, Malmö, oc -
stick av förgyllt silver och med äp- ~s;...a.ltk.;....a_r_o_c_h_s_k_e_d_a_r:...' _S_h_e_ff_ ie_l_d:...' _s_m_å_-_t_i_k_h_u_s_et_,_Y_s_ta_d.. __ e_n_d_e_l_an_ti_._kv_it_e_te_r_.~ 
pelblommor och syrener som effekt-
full blomsterutsmyckning. 1 



TorSdagen den 30 maJ 1968 

Skador för 100.000-tals kr 
vid silobrand i ·Rydsgård 

På tisdagen var allting förberett för att börja torka lucern från 500 
tunnland på Rydsgårds gård, samt från ytterligare 500 tunnland på 
andra gårdar med vilka Rydsgårds gård har skrivit kontrakt. Natten 
till onsdagen utbröt en brand i de n stora tork- silo- och pelleterings
anläggningen som kostat flera mil,joner kronor. Och huggningen av 
lucern fick inställas. De materiella· sl•adorna på torJeanläggningen är 
svåra att överblicka. Om inte det sinnrika elektliska systemet är för
stört på den delen av torken som ligger närmast den brunna delen kan 
det tänkas att de 1·ent materiella skadorna ej överstiger 150.000 kr 

Men skulle torkanläggningen vara tal gastuber var överhängande och 
så skadad att det dröjer veckor och det var med risk för sina liv som brandmännen lyckades få bort dessa. månader innan den är färdig att tas En exploderade med en fruktans-
i bruk igen kan kvaliteten och foder- värd smäll. 'pelarna flög hundratals 
värdet i de 1.00 tunnland lucern meter men turligt nog fanns ingen som skall torkas och pelleteras för- brandman i vägen för det livsfarliga sämras i så hög grad att det blir splittret. 
fråga om ytterligare några 100.000- De som utreder brandorsaken tror tals kronor i skördevärdeminskning. att det är svetsloppor från svetnings-Skadorna är således än så länge arbete på tisdagen. Det kan ocliSå mycket svårbedömda och kan i värsta vara elektriskt överslag på något fall uppgå till kanske en halv mil- ställe i den tämligen komplicerade jon kronor inklusive de skador som elektriska utrustningen vid torkan- l orsakas genom att skörden av lucern läggningen. 
nen blir fördröjd. Branden upptäck-j 
tes strax efter midnatt av en person TIDIGARE BRAND 
s~m .körde med bil förbi torkan- För ungefär tre år sedan brann laggnmgen. en tork- och siloanläggning ned till 

EXPLOSION 
Rydsgårds brandkår tillkallades 

och lyckades begränsa elden. Släck
ningsarbetet var hasardbetonat och 
livsfarligt så tillvida att det fanns 
gastuber i omedelbar närhet av eld
härden. Explosionsrisken för ett 10-

grunden vid Rydsgårds gård. Den 
gången uppgick . skadorna till ' ca 2 
milj kr. Vid det tillfället fanns det 
lucern i anläggningen som var i fullt 
arbete mitt under högsäsongen. 

Orsal{en var den gången självan
tändning i lucernmjölet genom en 
kemisk process. · 

Lastbilsförare frikändes 
för dödskörning i Skurup 

Vid tinget i Ystad stod på onsdagen en lastbilsförare från Klagstorp 
åtalad för vållande till annans död. Han frikändes på denna punkt men 
fälldes för all ha kört för fort inom Skurups köping tidigare under 
döds<fä,,del1. 

Olyckan hade inträffat nära 
s. k. femkorset i Skurup där 

det för detta fälldes han av rätten och 
en ådömdes 200 kr i böter. 

cyklist vinglat och sammanstött med 
lastbilen. Cyklisten kastades därvid 
i gatan och ådrog sig sådana skador 
att han avled. Rätten tog hänsyn till 
att vägen där olyckan inträffade är 
mycket ojämn på grund av avlopps
brunnar bl. a. 

Lastbilsföraren hade före olyckan 
hållit 10 km för hög hastighet och 

En skivarpsbo hade styrkt sig med 
sprit före en färd. Blodprovet visade 
2,6 promille. Rattfylleridomen löd på 
120 dagsböter. 

För stöld var en malmöbo instämd. 
Han hade fått i uppdrag att sälja en 
bil men misslyckats. I stället hade 
han sålt vissa delar av fordonet men 
ej redovisat. För snatteri dömde rät
ten ut 25 dagsböter. 

En stor del av den stora silo- och forkanläggningen förvandlades vid 
branden till eff virrvarr av plåt och förbrända rester av dyrbar teknisk 

utrustning. 



Fredagen den 31 marJ968 

Landshövdingen invigde 
Flintebrohemmet i Skurup 
Under högtidliga former invigdes 

på torsdagseftermiddagen Flinte- ~, 
brohemmet i Skurup av landshöv-
ding Gösta Netzen. Denne gjorde 
i sitt invigningstal jämförelser mel-
lan hur de gamla hade det ett, 
två och tre decennier tillbaka i ti
den och konstaterade att framåt
skridandet i Sverige vad beträffar 
vården och omtanken om de gamle 
varit välbehövligt. 
Han gjorde jämförelser med forna 

tiders fattighus och sade att allmän
heten till all lycka kommit under
fund med att de som byggt upp Sve
rige med dess sociala standard till 
vad det är i dag med all rätt och 
utan att böja på huvudet kunde ta 
för alldeles självklart att ägnas om
tanke på sin ålderdom. 

Landshövdingen gratulerade Sku
rups köping till det nya ålderdoms
hemmet och nämnde att även om 
det hade platt tak, vilket inte har 
falli t alla skurupsbor i smaken så 
är det dock huvudsaken hur hem
met är inrett praktiskt och välord
nat för pensionärerna och för dem 
som sköter dessa. 

• 1.1'· l'flllj /. 

Innan landshövdingen tog till or
da hade centrala byggnadskornmit- La ndshövd ing Netzen i samspråk med socia lnämndsordf. Torsten Hansson, i mitten, och länsassesso r Henry 

tens ordförande Torsten Hansson häl- Knuts so n. 

k
sat alla Dde inbjudnaf .. gästerna! vdäl-lker violin- och pianomusik av mu- l mad av de två psalmerna "Den l smågrupper och tog Flintebrohem
h~~a. e~~a var or~tom ~ ~- siklärare Ingvar Akesson, Trelle• blomstertid nu kommer" och "I den- met i närmare betraktande Till sist 

ov mSgken, ansfaslslmess?kr. enryk u - borg, och kantor Hans Palm, Sku- na ljuva somn1artid". samlades man till ett enkelt sam-
son, urups u a t1ge, ornmu- K k h d Sk' 

ln
.. d h · 1 .. d f ll "k r up. yr o er e Holmberg, 1varp, Invigningsceremonin var därefter kväm med kaffe landgång och 

na amn oc soc1a nrunn , u ma - .. .. . .. ' 
tige- och socialnänmdsordförandena holl darefter en andaktsstund mra- avslutad och gasterna samlades tårta. 

i grannkommunerna Rydsgård och -
Vernmenhög, samt arkitekter, bygg-
nadsentreprenör, övriga entreprenö-
rer m. fl . 

Centrala byggnadskornmittens vice j u o 
ordförande, nämndeman Börje Lin- ~l ' • 
den, gjorde därefter en översikt av 
Flintebrohernmet tillkomst. Bygg-
nadsarbetet påbörjades i november 
1965 och inflyttning i Flintebrohem-
met började i augusti 1967. Kostna-
derna har uppgått till 2,8 milj. k r ., 
varav 1,55 milj . kr. i byggnadsarbe-
ten. Det finns 56 vårdplatser varav 
52 st. enkelrum och 2 st. äkta-make 
dubbelrum. 

Personalen består av en förestån
dare, en biträdande föreståndare, en 
kokerska, tre ekonomibiträden, nio 
vårdbiträden, ett tvättbiträde och en • 
nattvakt (uppdelat på tre tjänster). 

Efter Börje Lindens anförande ta
lade landshövdingen varefter det var 
Torsten Hanssons tur i egenskap av 
Centrala byggnadskommittens ord
förande att överlänma Flintebro
hernmet till köpingen, just då repre
senterad av fullmäktigeordförande 
Torsten Vollmer. 

"I köpingens vård" var det en
dast någon minut, ty Torsten Voll
mer överlämnade Flintebrohernmet 
genast i socialnämndens ordfö
randes vård. Socialnämndens ord
förande är Torsten Hansson som så 
att säga fick förnyat förtroende att 
stå i spetsen för Flintebrohernmet. 
Därefter passade byggnadsentrepre
nören, byggmästare Yngve Nyström 
på att överlämna en tavla av konst
när Aspelin till Flin te brohemmet för 
att pryda någon av dess väggar. In
redningsentreprenören Göte Nygren r 
överlänmade en gedigen ljusstake 
som invigningsgåva. 

Ceremonierna inramades av vac-



Femtiosex vårdplatser 
på nya Flintebroh·emmet 

F'l' v socialnämndsordf Torste.n Hansson, arkitekt Inge'l' Pedersen, landshövding Göst'a Netze1t 

Ansvarskänn ande k om

munalmän har utnyttjat den 

ökade byggnadskvoten för ål-
' 

d erdomshem och satsar h årt 

p å p ensionärernas t fivsel. U n 

d er de senaste 20 å r en h a r 

oändligt mycket bänt inom 

å ldringsvården, speciellt på 

den skånska landsb ygden. Ett 
20-tal nya ålderdomshem har 

tillkommit på de relativt få 
åren som jag varit i Skåne. 

f 

D etta konstaterade lands- feri:ng och Skakade hand innan lands· 
hövdingen Iförsvann till IHöganäs. 

hövding Gösta Netzen i sitt tal Utvändigt 'kanske hemmet som 

vid gårdagens invigning av 

Sku rups nya ålderdomsh em, 

Flintebrohemmet. Den h eta 

sommardagen hade ett stort 

antal av Sku r ups kommunal

p olitiker och inb judna samlats 

byggts i ett pia•n ter srg sterilt, men 
det är linjerent oclh .syhnerhge<n 
estetiskt, det platta taket .till trots. 
PJ.anlösnillJg;en med tre hmkroppar 
i olika d~mensioner sammanibyggda 1 

med '1rvå !korridorer ger !besökaren 
känslan av att vara i ett lk:olle'ktlivhus 
där varje grupp 'har sin matvrå med 
egna små 'köks~kåp och egna triv-

för att övervara invi~Tng~-;;:- selrum där man .samlas ti!rl T.V-titJtah
av d enna för Skurup så vik- de och pratsbunde.r. Va~ra och lju-

sa •interiörer accentueras ytterligare 
tiga m ilstolpe i samhällets ut- genom 'bra färgval på texbilier oc'h 
veckling. samtli·ga stolar och soffor är sitt
Bland de Iförsamlade märkles bl a rikl·iga, trots att .de är 'hypermoderna. 

förste lä•Jllsassessor !Hemci•k Knutsson, 56 'platser finns på hemmet och allt 
ordföran:de i \s.kurups socialnämnd är upptaget. På csensommaren i fjor 
Torsten Hansson, lfu.JLmäktiges ord- kLmde man 'börja inflyttniiJ'lgen i det
förande Torsten WoHmer odh 1k ta ny<bygge, .som !kostat 2,8 milj. ·V•ar
muna'lnämndens ordförande ~n~ je värdplats lbe1öper sig således till 
Madsen. Landshövdingen !kom Ii s~ 53 000 lkr, ;n summa rom landshöv
anförande in på !hur JVi'ktigt det är dingen ansag vara mycket normal. 
med ~1-:dentlig serv>ice Iför samhällets -------------
åldringar. Han a·nsåg inte samhället 
vara •!Jillifredsshäl!lande om man inte 
sörj t ordentligt för dem. 

- Det är en själv'k1ar sak med ett 
tidsenligt vårdhem o·ch det är inge<n
ting som å ldringarna slka~l /bocka och 
ta~ka tCör. Vi skall vara stolta ö•ver 
vad de gjort och sörjra förr dem på 
bästa sätt. De h ar rä.bt till !komfort 
och omsorg .efter ett hårt och sträv
samt a·iv. All •vår sociala välfärd till 
tro.ts fi?ns det alltid eq .. k:yita som 
ma·n ma.ste tappa •hll. GladJande nog 
börjar denna klyf.ta 'bli mindre. Efter 
den u1ya ~iven som •kom ,för ca 15 
år sedan har 44 nya ålderdomshem 
tagits i lbru'k och lika många byggts 
till. 

l
.so~ «vslutning 'Vän'de sig Jands

~ov;dmgen till dagens !heders. gäster, 
l.nvanarna på !F'lintelbr<*temmet. !Han 
oml~ade dem lycka bill i den nya 
mllJon. [;~kaledes gav !han vårdper
sonalen en välgångsönskan i deras 
många gånger hårda och påfrestande 
a1ibete. Under rundvändring på hem
n:et synade landshövdingen inred
Jlmgar ~ch finesser g.rull'dJ.igt, mer 
an en .gang provsatt han de trevliga 
tvåmanssofforn•a i de.t !blå dagrum. 
met. Dagen 'blev .specieUt ljus för 
A'lgot odh Sofia !Larsson, 90 respek
~l~e 88 }:• tack vare landshövdingens 
!ltt ]n·, 1. ma'karnas dubblett. Den vi

tale 90-anngen :försäkrade mer iin en , 
gång att "man hade det så bra". 
Vllhgt ställde man upp otill fotogra- 1 



Landshövdingen invigde 
ålderdomshem i Skurup 
Invigningen inleddes med musik 

och däre'fter hälsades de närvarande 
välkomna av central3 byggnadskom
mittens ordförande Torsten Han..."Son. 
Han riktade bl a sin hälsning till 
representanterna för fullmäktige och 
kommunalnämnden, kommunblocket, 
arkitekter och konsulter, entreprenö
rer, kontrollanter, kommunens 
tjänstemän, pensionärerna och perso
nalen. 

EdvJn A!inge, vice ordf i centrala 
lbyggnads:kommittim redogjorde i sto
ra drag för Flintebrohemmets till
komst. Han noterade även att hem
met för närvarande är helt fullbelagt 
och att flera personer står på vänte
listan. 

Landshövding Netzen konstaterade 
att under den tid han varit bosatt i 
Skåne har han kunnat iaktta den 
1·evolutionerande utveckling som ägt 
rum. Själv har han invigt ett 20-tal 
njYa ålderdomshem och på de senaste 
15 åren har 44 st ålderdomshem till
kommit. 

·- Man ikan inte bortse från de 
insatser för att skapa vårt välstånd 
som gjorts ocb det är främst våra 
åldringar som kan tillskriva sig äran 
a v att vi n u är så lyckli·gt lottade i 
vårt samhälle, sade landshövding 
Gösta Netzen vid sitt invigningstal 
av Skurups nya ålderdomshem, Flin
tebrohemmet, på torsdagen. Ett 
hundratal inbjudna gäster hade sam- Landshövding Gösta Netzen f!ankeTas av kommunalfullmäktiges oTd-

lats i hemmets samlingssal för att fäTande Tonten Vol!meT och socialnämndens ordfäTande TOTsten Han~son. 
celebrera det fina ålderdomshemmets 
färdigställande. l belrum. Kostnaderna för 'hela pro- stod hemmet inflyttningsklart. Man 

Hemmet omfattar fyra avdelningar jektet har belöpt sig på 2,8 milj kr., kunde då avfolka det gamla ålder
med sammanlagt 56 .platser varav 52 Det första spadtaget togs den 10 no- domshemmet vid folkhögskolan som 
enkelrum och två äkta-make-dub- wmber 1965 och den 14 augusti 1967 byggdes 1934. ' 

il MHF:are belönade 
l 

Kjell Isaksson och Sven-Erik Andersson som tog sin andra inteckning 

i MHF Skurups vandringspris. 

MHF:s avdelning i Skurup höll på panjen "Vår i trafiken". I och med 
fredagskvällen prisutdelning för den att han vann Skurupsmiens tävling 
gångna säsongens tävlingar. I natt- så gick han vidare till länsfinalen i 
orienteringen i Staffanstorp tog pa- Malmö där han tog en fin tredjepla
ret Sven-Erik Andersson/Kjell !saks- cering. 
son sin andra inteckning i avdel- Tävlingsledare Jan-Åke Hansson l 
ningens vandringspris. Vid årets Al- skötte utdelningen av prissamlingen, 
bertinasväng i Skw·upstrakten blev värd ca 700 kronor. Dessförinnan 1 
Sven Olsson/Sten Larsson från Trel- fick mötesdeltagarna se tre filmer, 
leborg, totalsegrare. "Resa på Island", en tävlingsfilm 

Nils Lundborg hette segraren i fa-J samt en film om SAAB:s biltillverk-
rniljer~llyt, som in;!ic·k i trafikkam- ning . , 



l Gammal borgholme på Söderslätt 
medeltidens riddare 

• mznner om 
-Av CHRISTER NYSTRöM-

Strax utanför Skurup, på vägen mot Malmö finns en liten oansenlig vägvisare, där det står Stjärneholm. Många har säkart sett den men de flesta har väl bara hastat förbi. 
En smal och krokig väg leder in till gården Stjärneholm och går man sedan över en liten äng och vidare upp på en igenvuxen väg mot öster så ligger, bara några hundra meter från gården en slottsruin på en holme. 
Holmen ligger där, helt omgiven av en vattenfylld vallgrav och några kommunikationer finns inte utom en liten hemgjord flotte på tunnor. Det är inte fråga om någon längre sjöfärd men tillräckligt spännande eftersom flotten är rank och vallgraven djup. Färjestället är placerat nära nog exakt på samma plats som vindbryggan i forna dagar. 

Lyckligen i land möts man av or-~ till Svaneholm och dess egendomar. kideer, gullvivor och som ett jätte- En långvarig tvist uppstod emellikt tak över det hela finns de stora lertid mellan Jacob och Anne om ekarnas gränskande lövverk. Histo- godsets fördelning dem emellan och riens vingslag hörs mellan stam- 1547 tillsatte kung Christian III för- egentligen såg ut 1 färdigt skick . rnarna och över vallgravens vass likningsmän. Ännu en förlikning år Den 9 oktober 1569 avled Mogens och näckrosor . . . 1551 fastställde den slutgiltiga för- Gylden'stierne på Köpenhamns slott delningen. 88 år gammal. Ett av hans tolv barn LANGVARIG TVIST Anne Sparre och hennes make Christe~ därvde Stj:unehol~ o~h Mogens Gyldenstierne tilldelades dell?-e sal e .. ~orgen ar 1~13 till sm 
" ... i nådens år 1534 avled slot- bland annat Stjärneholm där de i k~sm Pred~j~rn Gyldenst.Ierne. Kort tet Svaneholms byggherre Mourids mitten av 1550-talet uppförde själva da~~fter borJade ~an nv3;, borger: Jepsen Spar re. Hans båda barn borgen. Byggnaden var placerad på StJ

1
.arenreholx;?- och ar 1624 låg den 1 

Jacob Mouridsen Sparre och Anne nordsidan av holmen och huvud- ru n · • · Sparre, gift med riddaren och ståt- b d fl k • yggna en an erades av tva fly- ' UTGRÄVNINGAR 
hållaren på Köpenhamns slott Mo- gelbyggnader, en mot väster och en 

Ungdomlig leklust bland ruinerna. 

r ig inträffat ~ågot märkligt på den
na borg. Inget som kunde göra den bekant eller känd utanför socknen. Här har heller inte bott någon direkt berömd person eller familj . 
Dess histor ia var kort och troligt är att det 1ällan bodde människor på borgen. Den förste ägaren Mogens Gyldenstierne var nämligen 
ägare t ill många fler slott och herresäte!} i Skåne och · i Danmark. 
Stjärneholm hörde till de mindre 

borde det definitivt ha hört till de vackrast belägna. 
Sedan en tid tillbaka har det på4 gått utgrävningar invid de återstå .. 

ende två, tre meter höga murarn• och meningen är att man skall fri .. lägga en fornminneskulle samt ~ra i ordning vallgravens stenskodda sidor liksom husgrunden. Men låt oss ändå hoppas att detta arbete skall kunna klarlägga lite mer om 
borgens historia och k anske 11m 

<5ens Gyldenstierne blev samägare mot öster. Ingen vet hur borgen Så vitt det är bekant har det ald- men att döma av omgivningen så dess ursprungliga utseende. --~--~--------~--~~----------



På upptiicktsfiird blnncl ruinerna efter Stjärneholms slott med Marianne, Lott och Finn. 



Pensionärer åter på skolbänken 
Lär sig engelska på Skurups-kurs 

- Jag ville komma ner hit till Skåne för att på ort och 
ställe se hur landskapet och skåningarna egentligen är, säger en 
illmarigt plirande Rudolf Rönngren, som kommit till Skurups 
folkhögskola ända från Raparanda för att gå på pensionärs
kurs. Och naturligtvis också lära mig ett och annat, inflikar 
han. Från snö och is till blommande gula rapsfält, det är san
nerligen kontrast det. Kontrast är det också så till vida att för 
ett par veckor sedan såg trötta lärare befriande glada elever 

i 20-årsåldern storma utför skoltrappan. Ut för att i många 
fall möta livet. Ut till feriearbeten, nya skolor och kurser eller 
kanske bara till en lättjefull ledighet med sol och salta bad. 
Och nu - mogna människor i 70-årsåldern - den äldsta 82 -
på sin ålders höst men med en helt annan aspekt på livet. 
En sak har dock båda kategorierna elever gemensamt: vetgi
righeten. Och så länge man inte lär för skolaJI'l utan för liveet 
är ju allt gott och väl. 

Det här är andra sommaren som 
Skurups foJ.kihögskola anordnar en 
sommarkurs för äldre människor. 
Ingen minimiålder är visserligen fast
ställd men 'huvudsakligen rör det sig 
om dem som kommit upp i 70-års
åldern. 

··~t..a·- · ..... <r .. · .... · . ~~<~" .· 
···.· .. ·.·•···· . . . .· i ~· /t 

Ansökningar i mängd hade man 
men det gick bara att ta emot och 
härbärgera 30. Av dem är det över
vägande damer. Men trots allt finns 
det tre helTar som alltså sannerligen 
inte kan klaga på den kvinnliga fäg
ringen som omger dem. 

Man bor, äter och har underv1s
ningen på skolan även om det då och 
då händer att man flyttar ut någon 
lektion i gröngräset. Fyra ämnen är 
obligatoriska: historia, samhällslära, 
psykologi och kostlära men dessutom 
kan pensionärerna välja ytterligare 
ämnen som: engelska, litteratur, dra
matik, textilslöjd, konst, säng och 
musik samt gymnastik. 

DRAMATISK UPPTAKT 

f 

I rustaria läser man 1900-talets 
svenska historia och i samhällskun
skap samhällsutvecklingen efter år 
1900. Här används den välkända bo
ken "Från fattigsverige till väl
färdsstaten". T kostlära lärs det ut 
om lämplig och bra mat för äldre 
och i litteratur behandlar man mo
derna svenska författare. Deltagarna 
får i textilslöjd sitta och knåpa efter 
egen håg och fallenhet. Engelskun
dervisningen är huvudsakligen lagd 
på talövningar. I psykologin kommer 
psykiatrin, åldrandets psykologi och 

AgneteL Olhagen instruerctr eleverna Rudolf Rönngren, Haparand.a, Ebba Andre.asson, Lund, Märtha 
Haag, Mjölby, och Sigrid Jacobsson, Göteborg 

socialpsykologin upp och i ämnet Det finns nämligen ett ämne som komma ut och träffa andra män
musik blir det förutom sång och heter kulturhistona på schemat och niskor som kommer från helt andra 
spel även tilliälle till aktivt musik- det innebär att kursdeltagarna skall miljöer och arbetsplatser än man 
lyssnande. få lära känna den skånska bygden själv och samtidigt kan utbyta tan-

Man skall förutom detta även stu- och den skånska kulturen. E~ början kar och åsikter med dem, menar 

d 
• kt 11 d d {(Jordes redan på annandag pmgst, då fröken Anna Berg 31 timmar i vec-

era nagra a ue a ramer, ess f h · d å s h 1 k h håll å ·u d 26 · d författare och ev själva fÖ I"Sö'ka upp- man or ut oc . t.ttta e p vane oms an oc er p tt en 1 en 
f" å t . d .. R d på slott och samtidigt passade på att se här månaden. Så det finns goda 
i?'% n go t~ en v~ge~. e a:; tt litet närmare på den utställning från möjligheter att umgås på fritiden. 
ts lagen sa åe man 1 g :'g mde a hem och bod som arrangeras där. I När man i slutet av månadert läm-

spe a upp n gra tmproVISera e see- .. . f .. d d 1 h 1.. . .· A t Olh ovng t ar et re an nu P anerat en nar skolan efter fyra veckors "plug-
ncr oc at annnan gne a agen färd till Lund samt en större öster- , .. 
kunde sn~bbt konstatera att det len tur, då man bl a kommer att stan- gande' bor man vara många kurr-
fanns åtskilliga med en mneboende t'll · Ki 'k s· .· h h y tad skaper och minnen rikare. Och kan-di tisk f" d'gh t na 1 1 V1 , lffillS amn oc s . 

·ama ar 1 e · - Mest intressant är a tt man får ske fatt ännu en aspekt på livet. Att 

V ÄSTINDIENFARERSKA 
- Jag tycker verkligen om alt resa 

och se mig om här i världen, säger 
fru Hildur Hansson, Stockholm. 
Själv duktig i engelska sedan han 
gått mänga kurser på bildningsför
bund. I vintras deltog hon utan res
sällskap på en kryssning till Väst
indien. Hennes största intresse på 
kursen är konst men även psykologi 
till talar henne. 

Påfallande många pensionärer kom
mer frän storstäderna S!Jockholtn och 
Göteborg och för dem som inte rest 
lika mycket som fru Hansson kom
mer det a.tt bli goda tillfällen för 
dem att verkligen bekanta sig med 
livet på landet i Skåne. 

Inte minst genom de samkvämsaf~
nar, badutflykter och kytkbesök som 
står på programmet. För att inte tala 
om midsommarfesten ... 

det kanske ändå inte var så dumt 
att gå i skolan ändå ... 

Fast det är ju synd, att den tan
ken kommer först på ålderns höst. 

- Men dumt är det sannerligen 
inte att pen.9ionärerna reser från sina 
hem och väl inrutade vanor, säger 
avslutningsvis t f rektor Erik An
dreasson, som ser det här med som
markurser för äldre som något myc
ket positivt och samhällsbefrämjan
de. Att inte på något sätt lämna 
dem utanför gernerulkapen som var 
med och byggde upp Sverige -
välfärdsstaten. LEFFE 



I''Nu ska hela rasket bort" 
Skurupshotell försvinner 

- Det är djävulen, så de bär sig åt. Hela verandan är väck, kall
skänken är borta och de stora vackra björkarna går åt en efter en. 
Det är hemskt så det ser ut Orden är Bror-Johan Stenbäcks. F d 
portier, vaktmästare och allt-i-allo vid Skmups hotell. 

Säkerligen kan många skurupsbor stämma in i de orden när nu riv-

Men säkert finns det invånare l 
Skurup som är _glada över att ho
tellet nu rivs. Speciellt de som var 
med på den tiden då klassamhället 
var som mest märkbart. Då över
klassen betraktade hotellet som ett 

l 
ställe endast för dem, som hade fin 
titel, pengar och status. 

Även inne på själva hotellet fanns 
klassgränserna. Där var nämligen 
olika klasser vad gäller matutskänk
ning. Ettans matsal var förstås den 
finaste och dyraste, medan tredje 
klassens matsal var de mindre be
medlades. Men utan tvekan torde 
den ha haft en viss prägel a v ställe 
för "bättre folk". På senare år 
~jordes sistnämnda matsalen om till 
1unchbar 

Hotellet byggdes någon gång på 
l890-talet av ett bolag, bildat av 
Malmös och Trelleborgs bryggerier. 
Dess förste källarmästare }är ha va
rit Axel B Olsson, som var inne
)l.a vare ett 20- tal år. Huset blev 
snart nog för litet. och 1918 beslöt 
man att bygga til Hängan in mot 
gården. 

Nar man utifrån iakttar hotellet 
så ter det sig väldigt imponerande, 
men faktum är att det endast fanns 
sju resanderum. Dessa låg i den 
äldre byggnaden. Resten av huset 
mnehöll personalbostäder, matsalar, 
en stor festsal och kök. 

ningsmanskapet går åt hotellet på Järnvägsgatan. Hål efter fönster
bågarna och utslagna dörrar gapar tomt mot förbipasserande. Gam
malt murbruksdamm sticker i nästan, och traktorernas dånande mo
torer arbetar frenetiskt. 

Den siste ägaren till hotellet har 
varit fru Svea Nilsson i Smygehamn. 
Hon omtalar att det allt som allt 

Skurups hotell vid sekelskiftet. En nykterhetsjörening har ordnat en demonstration, på trappan står krö-

funnits fyra eller fem ägare. Hennes 
make övertog det 1945 av fru Ester l -Hotellet i Skurup är gammalmo
JakobsSon och från 1949 har det ägts digt och det är rent för stort och 
av fru Nilsson. Hon är dessutom därmed dyrt i drift, säger fru Nils-
!igare till hotellet i Smygehamn. son. 

garen och ser på. 

Biorama, Skurups enda biograf, l dan förut var svältfödda på nöjen. 
kommer även den att åka med vid Lördagskvällarna får nu i fortsätt
rivningen, till sorg får> man förmoda ningen bedrivas på kafeet som 
för ungdomarna i Skurup som re- stänger klockan nio. ' 

l)e/Jc'/E/ 

~ / f6P 



Erik Cederholm och Börje Linden är tvj;.-av männen bakom årets 
Skurupsmässa. 

Klappat och klart 
för mässa i Skurup 
En popgrupp ka\lad aJnssons Fres-1 Peter Kleist, hans moder Erika 

telse, en skrattande polis samt Sve- samt systern Fredrika, som sedan 
riges sydligaste kaninavelförening hör några dagar residerar i gamla smed 
till del tagarna i årets Skurupmässa. jan i G ylle, Trelleborg, hör också till 
Mässan, som anordnats av och i Fal- utställarna. Peter Kleist sysslar med 
kets park. hålls i år för elfte året på tenngjutning och använder då den 
fredag--söndag denna vecka. På den nu för tiden ganska ovanliga meto
kommersiella sidan ställs ut bilar, den med sandformer. Förutom sina 
hushållsmaskiner, husgeråd, radio och tennsaker ställer han ut emaljsmyc
TV -apparater, bad- och fritidsartik- ken, vilket även hans mor gör. Hon 
!ar, barn- och tonårskläder m m. har för övrigt den ovanliga titeln 
Dessutom blir det också en stor ka- emaljmästare. 
ninutställning. Förra året deltog 1.000- För de nöjeslystna är det också 
talet kaniner, nwn .~ur I_Däpga .. a': välordnat. stort nöjesfält alla dagar dessa, som anmalts aven 1 ar, ar 1 • .. 
skrivande stund inte känt. Men man och dans trll tre orkestrar. På lorda-l 
kan nog anta att grönsakshandlarna gen kommer den skrattande polisen, 
i .. Sk~rup komm~r att öka sin om- Ove Flodin och popgruppen Jans
s!ittnmg av morotter ganska betyd- sons Frestelse. Söndagsprogrammet 
hgt under utställnmgsdagarna. består bl a i konsert av Skurups sa-

Den kulturella avdelmnge.n får l gastunders orekster, uppträdande av 
år deltagande av fem konstna!·er och Skurups folkdanslag, mannekäng
konsthantverkare. Lennart Kmdvall, uppvisning, trollerikonstnären Sve
konsthantverkare från S:t Olov kom- dino och Anna östs show. 
mer med handgjorda stearinljus i oli-, 
ka färger. Han sysslar även med 
väggdekorationer och emaljarbeten. SINGAPORE: ju människor döda
Från Börringe deltar Sven Andreas-l des och 14 skadades när ett 30 meter 
son, som gör olika saker i trä, bl a högt träd störtade ned över en förbi-
skålar och 11kulpturer. passerande buss i Malaysia. 



· Skurups marknad och varumässa 
bjuder på tre programrika dagar 
Årets varumässa i Skurup hålles som sed är på i 

tre dagar. "Marknadsafton" på fredag, marknad på 
lördag och "Annandag marknad" på söndag. 

Antalet utställare uppgår i år till ett 15-tal och an
talet varustånd till inte mindre än ca 400. Dessutom 
I Folkets Hus kommer Sernerts 

Foto, Skurup att visa en förnäm 
samling bilder, atelje- såväl som 
reportage, samt i både svart-vitt 
och färg, 

Lööws Radio och TV, Skurup 
kommer att visa stereoanläggning
ar; samt givetvis radio- och TV
apparater, bandspelare m, m. Vi
dare visar han Kockums spis-, kyl-, 
frys- och tvätt-utrustning. 

Knutssons Färg, Skurup presen
terar Muresco för putsade ytor, 
Alcro utomhusfärger i en mängd 
nyanser, samt Servalac. _ 

Anwa-Produkter AB, Malmö, vi
sar köksmaskiner och fru Solveig 
Almqvist, Skurup, visar hur det 
går till att knyppla Vadstenaspets. 
Detta hantverk kommer från Bel
giens nunnekloster varifrån de tra
ditionerna fördes till Vadstenaklos
ter i Sveiige. 

Det som ovan nämnts skall allt
så visas i Folkets Hus. På utom
husutställningen kommer 

Skurups Bil AB att visa BMW:s 
olika modeller. 

Knut Pers AB, Skurup visar hus
hållsmaskiner. 

blir det en grupp konstnärer som kommer att v~sa 
sina verk i en liten separat utställning. 

Utställnings- och marknadsplatsen omfattar dels 
Skurups park och dels ett stort område öster om par
ken. Vidare blir det inomhusutställning i Folkets hus. 

Fr. v. utställningskommissarie och marknadsbasen för Skurups marknad och varumässa under dagarna 
den 7, 8 och 9 juni, nämndeman Börje Linden diskuterar marknadsdetaljer med kassören Erik Cederholm. 

Erik Johansson visar Osby-pan
nans tvätt-, kyl-, frys- och hus
hållsartiklar, Matbilda Lindahl, 
Husqvarna symaskiner, Göte Olofs
son, Snårestad gräsklippare, jord
fräsar och trädgårdsredskap, samt 
Bröderna Andersson, Skurup prov 
på sina halmpressar. Slimminge 
Motor visar fem japanska bilar av 
märke Toyota. Malmö-Magasinet 
samt !ng-Britts Flick-, Dam- ton
år, båda från Skurup, visar fritids- der Kleisst som har ett tenngju- Sankt Olo! i sin utstänningsavdel- (av gips). "ståndspersonerna" och semesterkläder. teri i Gylle vid Trelleborg visar si- ning visar handgjorda stearinljus, kommer från praktiskt taget hela En grupp konstnärer har en se- na alster a" bägare, ljusstakar, flerfärgade, samt väggdekorationer södra Sverige. parat utställning av sina alster.Det smycken, kannor och fat i tenn. i emalj. Denne konstnär sysslar Från Kävlinge kommer Becks ti-parat utställning av sina alster. Det Konstnär Sven Andersson, Bör- annars mest med batik. voli som säkert ser till att barnen är Erika Kleisst, som från sin atel- ringe visar träskulpturer, träskålar, I de 400 stånden säljes det mes- och ungdomarna har många förlus-
je i Skanör kommer att visa emalj • .____t_r_äs_t~a=ti_v=m=e=d=an==L=e=nn=a=r_t_K_in_d_v_an ___ ta_f_r_å_n_k_n_a.:p.:p_n_å_lar __ t_ill __ e_lef_an_t_e_r __ te_I_se_r_a_t_t_v_a._·l.:..ja_b_l_an_d_. -----arbeten, i huvudsak smycken. Pe- ~ 



Hundra präktiga avelsdjur 
på kaninutställning • visas 

Ernst-Erik Jönsson, Skurup, visar den kaninhona med sex ungar som 
han tillsammans med fem andra kaniner visar på utställningen._ 

Sveriges syd),igaste kaninavelsför- l 
ening anordnar under alla tre da- , 
garna en. kaninutställning med u
gefär 100 djur. Antalet utställare 
blir 25. utställningsbas är Knut A. 
Olsson, Anderslöv och juryn som 
bedömer kaninerna består av 
länskonsulent Thure Borg, Trelle
borg och ordföranden i Riksför.
bundet, Gunnar Carlsson, Malmö. 
Utställarna får en viss lön för mö
dan med utställnlngsbestyren, ty 
det har skänkts ganska många pri
ser som ska delas ut vid en offi
ciell prisutdelning kl. 14.45 på sön
dagen. 

Utställningen blir mycket In
tressant med kaniner i högst va
rierande storlekar och kulörer, från 
Fransk Vädur som väger 5-6 kg 
och har hängande öron till den 
lilla kaninrasen Hermelin. En Her
melinkanin väger endast ca nio hg. 

Vid sidan om kaninutställningen 
får barnen leka med en del ka
niner (som ej ingår i själva ut
ställningen). Lekkamraterna - ka
ninerna finnes i en inhägnad. Des
sa kaniner är tämligen tama men 
barnen uppmanas att röra sig myc
ket lugnt och med små rörelser för 
att kaninerna ej skall bli rädda. 
De är emellertid vana vid utställ
ningar och mycket folk omkring 1 

sig. 
Från Skurup bidrager Ernst-Erik 

Jönsson med att visa sex kanin
honor varav en med sex halvvux
na, pigga ungar. Kaninutställning
en på varumässan i Skurup är an
ordnad som en riksutställning och 
det är många utmärkta djur som 
där kommer att visas. 
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Fredagen den 7 juni l968 • 

Fina resultat i fri idrott 
vid Skurups skolmästerskap 
Vid grundskolan i Skurup avver

kades på torsdagen skolmästerskap i 
fri idrott. Många fina klubbrekord 
noterades. Nedan följer topparna på 
prislistorna: 

Flickor årskurs 7: 
Löpning 60 m: l) Karin Sjögren, 

7 d, 8,5, 2) Gertie Persson, 7 a, 8,7, 3) 
Ann-Margret Persson, 7 a, 9,0. 

Höjdhopp: l) Christina Rahm, 7 e, 
130 cm, 2) J ette Sohönning, 7 b, 115 

' cm, 3) Lena Hansson, 7 a, och Rose 
Marie Johansson, 7 b, båda 113 cm. 

Slungboll: l) Birgitta Karls1;edt, 
7 a, 31,25 m, 2) Karin Karlsson, 7 b, 
31,21, 3) Pia Röstberg, 7 a, 28,50. 

Längdhopp: l) Gertie Persson, 7 a, 
4,10, 2) Ann-Margret Persson, 7 b, 
Rose Marie Johansson, 7 b, och Jette 
Schönning, 7 b, samtliga 3,87 m. 

Flickor årskurs 8: 
Längdhopp: l) Ulla J eppsson, 8 f, 

4,44 m, 2) Ingrid Lennartsson, 8 a, 
3,95, 3) Monica SigfridSson, 8 a, 3,91. 

Höjdhopp: l) Ingrid Lennartsson, 
8 a, 130 cm, 2) Lena Thomasson, 8 e, 
128 cm, 3) Ulla J eppsson, 8 f, och 
Monica Sigfridsson, 8 a, 120. 

Shmgboll: l) Grete Larsen, 8 a, 
37,93 m, 2) In·grid Lennartsson, 8 a, 
36,90 m, 3) Karin Larss=, 8 e, 33,10. 

Löpning 60 m: l) Ulla J eppsson, 8 f, 
9,5, 2) Monica Sigfridsson, 8 a, 9,6, 3) 
Lena Wihlborg, 8 'g, 9,9. 

Flickor årskurs 9: 
Höj.dhopp: l) Eva Persson, 9 G:2, 

130 cm, 2) Eva Ringström, 9 H:l, 120 
cm, 3) Ingrid Sernert, 9 G:l, Kerstin 
Engdahl, 9 G:1, och Anita Olsson, 9 
G:1, samtl~ga 115 cm. 

Slungboll: l) Kerstin Engdahl, 9 
G:l, 36,85 m, 2) Ulla-Britt Persson, 
9 G:2, 36,50, 3) Ann Mårtensson, 9 G:l, 
36,00. 

Löpning 60 m: l) Eva Persson, 9 

Tre glada segrare från skolidrofhfävlingarna i Skurup; från vänsler Kent 
Ahberg, 8 g, i kula, Ulla Briff Jeppsson, 8 f, i slungboll och Eskil Mag

nusson, 9 gl, i häck 60 meter. 

G:2, 8,4, 2) Anne-Lie Persson, 9 H:l, 2) Kl. 7 e 45,1, 3) Kl. 7 a 47,9, 4) Kl. Pojkar årskurs 9: 
9,9, 3) Anita Olsson, 9 G:1, 9,9. 7 d 48,2. Häck 60 m: l) Bengt Mårtensson, 

Längdhopp: l) Eva Persson, 9 G:2, Pojkar årskurs S: 9 G:3, 10,0, 2) Eskil Magnusson, 9 G: l, 
4,55 m, 2) Anita Olsson, 9 G: l, 3,85, 10,2, 3) Hans Jörgen Schönning, 9 G:2, 
3) Karin Persson, 9 H:l, 3,84. Kula: K~nt Åberg, 8 G, 11,86, 2) 10,4. 

Stafett 5X60 m: l) Årskurs 7 46,5, Jörgen UHsjö, 8 B, 11,36, 3) K.-G. Kula: l) Bengt Mårtensson, 9 G:3, 
2) ÅrSkurs 9 46,7, 3) Års-kurs 8 47,3. Jönsson, 8 a, 10,76. 12,67 , 2) Lars Lundberg, 9 G:2, 11,57, 

Pojkar årskurs 7: Häck 80 m: l) Christer Klapp, 8 f, 3) Jan Inge Nilsson, 9 G:3, 11,16. 
Slungboll: l) Göran Mårtensson, 10,6, 2) L .-B. Mårtensson, 8 a, 10,7, Längdhopp: l ) Bengt Mårtensson, 

7 a, 43,40 m, 2) Kent Lindahl, 7 b, 3) K.-Å. Nilsson, 8 d, 11,3. 9 G:3, 5,82, 2J Ronny Wi·king, 9 G:3, 
40,65, 3) Jan-.A.ke Martinsson, 7 d, Slungboll: 1l Börje Del:in, 8 b, 43,75, 5,79, 3) Hans Jörgen Schönnin.g, 9 G:2, 
38,95. 2) Lars Bertil Mår·tensson, 8 a, 40,80, 5,16. 

Längdhopp: l) Göran Mårtensson, 3) Kent Åberg, 8 g, 40,05. Löpnin•g 100 m: l) Bengt Mårtens- J 
7 a, 5,02 m, 2) Jan Alwen, 7 b, 4,37, Löpning 60 m: l) Bertil Mårtens- son, 9 G:9, 12,1, 2) Ronny Wiking, J 
3) Clas Lönnborn, 7 b, 4,29. son, 8 a, 8,3, 2) Karl-Gunnar Jöns- 9 G:3, 13,3, 3) Tommy Andersson, . 

Kula: l) Göran Mårtensson, 7 a, son, 8 a, 8,5, 3) Jörgen Ullsjö, 8 b, 8,6. 9 G:l, 13,4. l 
9,22 m, 2) Jan Alwen, 7 b, 9,07, 3) Längdhopp: 1l Kent Åberg, 8 g, 5,35, Höjdhopp: 1l Bengt Mårtensson, 
Jan Åke Martinsson, 7 d, 8,57. 2) K. G. Jönsson, 8 a, 5,12,. 3) Inge- 9 G:3, 161 cm, 2) Lars Lundberg, 9 G:2, 

Höjdhopp: l) Bertil Lönn bom, 7 b, mar Andersson, 8 e, 5,09. H.-J. Schönning, 9 G:2, och Jan-Olof 
140 cm, 2) Claes Göran Olsson, 7 b, Höjdhopp: l) Ingemar Andersson, Olsson, 9 G:3, samtliga 145. 
140, 3) Christer Nilsson, 7 e, 135. 8 e, 148 cm, 2) Jörgen Ullsjö, 8 g, 145, Diskus: l) Bengt Mårtensson, 9 G:3, 

Löpning 60 m: l) Jan Alwen, 7 b, 3) Kent Åberg, 8 g, 140, 4) Lars Ber- 34,02, 2) Jan-Olof Olsson, 9 G:3, 29,60, 
8,0, 2) Göran Mårtensson, 7 a, 8,1, til Mårtensson, 8 a, 140. 3) Stefan Ljungqvist, 9 G:2, 28,75. 
3) Bertil Lönnborn, 7 b, 8,5. Stafett 5X60 m: l) KL 8 a 41,8, 2) Stafett 5X60 m: l) 9 G:3 39,0, 2) 

Stafett 5X60 m: l) Klass 7 b 44,9, KL 8 b 43,5, 3) Kl. 8 g 43,6. 9 G:2 39,2, 3) 9 G:1 40,4. 

l 



skolbänksnötning på nytt 
Kurs för äldre i Skurup 

-Av CHRISTER NYSTRÖM-
Sedan en vecka tillbaka pågår på Skurups folkhögskola en som det heter "Sommarkurs för äldre". Det 

är andra året i följd som man nu anordnar en sådan kurs. 
Allt s.om allt deltar 30 personer från Raparanda i norr till Malmö i söder. Den långväga eleven från 

Raparanda ·är Rudolf Rönngren, en försynt, vithårig gammal gentleman, som tillsammans med två and
ra herrar bildar en förkrossande liten minoritet gentemot de många kvinnorna. 

En av dem är fru Ebba Andreas
eon från Lund. 

- Jag tog den här kursen mest 
för att jag ville lära mig engelska 
men även som vidareutbildning för 
framtiden, säger fru Andreasson. 
Strax före del)na kurs deltog hon 
i en resa till Sicilien, upplagd som 
en kurs. Kursen som pågick åtta 
dagar hade bland annat ett samman
träffande med Danila Dolci på pro
grammet. Dessutom gjorde deltagar
na flera utflykter runt om på ön 
och besökte byar och städer. 

Jag vill utnyttja min tid till något 
positivt, säger fru Elsa Goding från 
Linköping som vill satsa på fler 
kurser. Ämnena är mycket intres
santa. Och det är lätt att följa med 
framhåller fru Goding. 

Kursen pågår i fyra veckor. Varje 
vecka skall innehålla 31-34 lektions
timmar. Dels finns en grupp ämnen 
som är fasta, dels en grupp till vals
ämnen. I den fasta eller obligato
riska gruppen återfinns psykologi, 
historia, kulturhistoria, samhällslära, 
sång och kostlära. Tillvalsämnena är 
hushållsteknik, slöjd, dramatik, litte
ratur, engelska och gymnastik. 

I psykologin har undervisningen 
delats upp i etapper och eleverna 

Sklllinge IF spelar söndag kl 13.30 
mot Glemmingebro med följande: Bo 
Mänsson, Jan-Erik Jönsson, Bo Ask, 
Torsten Nilsson, Erik Lundström, 
Anders Albertsson, Juve Nilsson, 
Björn Ask, Seppo Rikkonen, Thor 
Ekström, Gert-Ake Lundh. 12;" Sven 
Svensson. 

har fått rösta om vilket område de l detta ämne. I ivern att få svara ta
vill läsa först. Man kom fram till !ar eleverna nästan i mun på var-
att psykiatrin var intressantast. andra och psykologiska termer 

Fru Agneta Olhagen undervisar i mängder surrar i salen. 

Musikläraren Jean Almstrand sjunger en sturnp för några av sina elever vid Skurups folkhögskola. Stående 
fr v Inez Björkdahl och Rudolf Rönngren. Sittande fr v Helga Carlsson och Elsa Goding. 

c 



Danskurs i Rydsgård / 
festligt avslutad 

Stig Linstedt undervisar de unga danseleverna Ulla Johansson och 
Mats Bar-ehan (närmast kameran) Lena Andersson och Per Å. Karlsson, 

Kerstin Åhberg och Göran Svensson. 

Fritidsnämnden l Rydsgård anordnade på onsdagskvällen avslut
n!ng på den danskurs som anordnats under 10 kursaftnar i Ryds
gards skola med Stig Llndstedt, Skurup, som danslärare. Förutom 
kursens ca 50 elever hade även föräldrar och vänner mött upp till 
avslutningen. 

Programmet vid denna inleddes ·intresse som visats i Rydsgård har 
med en uppvisning i formationsdans, givit skoldirektionen i Skurup en im
tango och foxtrot. Därefter plockade puls att anordna danskurser i sko
dansläraren Stig Lindsted t ut tre par lans regi. Något definitivt är ·dock 
som mera utförligt fick · visa dans- ännu ej bestämt. Men preliminära 
stegen i tango och tre andra par som planer på sådana kurser på vissa 
visade dansstegen i foxtrot. Så blev gymnastiktimmar håller på att ut
det fri dans, d. v. s. pojkarna och formas. l 
flickorna fick turas om att vara de 1 
som bjöd upp. Till sist fick även f 
mammorna och papporna en chans 
på dansgolvet, ty då. fick barnen 
bjuda upp de äldre till dans. 

Efter ett kaffesamkväm gjorde 
Stig Lindstedt och Helena Olsson enl 
uppvisning i jitterbugg som blev 
mycket uppskattad. Denna uppvis-j 
ning ger de två på söndag efter den 
mannekänguppvisning som äger rum 
i Skurups par!~ på eftermiddagen. j 

Danskursen har hållits i Rydsgårdsl 
skolas gymnastiksal. Fritidsnämn
dens representant, murare Eri~ 
Månsson framförde elevernas oc 
deras föräldrars tack till läraren, 
Stig Linstedt och hoppades att det1 till hösten skulle kunna anordnas 
flera liknande kurser. 

Eleverna överräckte blommor til 
sin populäre lärare och hurrade för 
honom. 

Stig Linstedt omtala.r att det stora 

l(anin-expo dragplåster 
på marknaden i Skurup[ 

Högt Iyftdr T o r v a l d E k på hatten och välkomnar alla till Sku
rups marknad och då speciellt till den stora kaninutställningen På 
bilden håller han just på att kontrollväga en liden vid kanin av ras 
hermelin alltmedan han småsjunger på Edvard P:s "och jag seglar 
fram så fin . i en päls av hermelin som e' gjord av en liden vid 
kanin" , 

Torvald Ek är mycket kaninintres- Där finns också ett tivoli med gung
serad och omtalar att den absolut or och karuseller och andra tivolinö
rätta rasbeteckningen på den lille 
vide kaninen är blåögd hermelin. Det jen. 
är den minsta kaninrasen i landet I kväll kommer Ove Flod'in (den 
och väger blott ca 9 hektogram. Herr skrattande polisen) att få publiken 
Ek ingår i utställningsbestyrelsen och att kikn a av skratt. Pop-gruppen 
bidrar själv till utställningen med Janssons Frestelse, känd' från TV, 
tre kaniner av ras fransk vädur. Den- kommer också att anstränga sig för 
na ras är en mycket storväxt sådan att marknads- och varumässpubliken 
och väger ungefär 5 gånger så myc- blir på sitt bästa humör. 
ket som den lirle blåögde. Varumässan i morgon, söndag fort-

I dag invaderas Skurup av åtskil- sätter med ett imponerande program 
liga tusentals personer som besöker med bl. a. konsert, folkdans, manne
marknaden och varumässan. Där kän.g- och jitterbuguppbisning trol
finns 400 varustånd, stora utställning- leriframträdanden, show, dans 'm. m. 
ar av bilar, traktorer, hushållsmaski- Om det fina vädret håller i sig [ 
ner, konsthantverk, träslöjd, fotout- väntas publiken uppgå till över 10.000 

y_s_t_äl_ln __ in~g~o_c_h __ m_y~c_k_e_t~·-rn~y_c_k_e~t~a~nn~a~t~·~p~e~r~s~o~n~er~·~============~-=-=-=~: 



Ann-Charlotte Chrislensson, Skurup, och Marila Dahl quisf, Onslunda, som fick de finaste premierna för flit 
och framsteg i förberedande vårdkurs respeklive 1 -åriga hemtekniska skolan serverar rekfor Herlut Lind
ström (t. v.) och skolstyrelseordföranden Gunnar Han s son kaffe och kakor vid avslutningen. 

Många premier till flitiga 
elever i Skurups yrkessk~la 
Ann-Charlotte Christensson er

höll vid gårdagens avslutning med 
förberedande vårdkursen vid yr
kesskolan i Skurup en flitpremie 
om 300 luonor medan kollegan Ann
Marie Persson erhöll 100 kronor. 
Båda premierna har skänlds av 
Skurups Lions club. Eva-Kerstin 
Persson erhöll ett presentkort å 25 
kr skänkt av bokhandlare Gösta 
Lidberg medan Eva Akesson och 
Lena Håkansson erhöll flitpremier 
å vardera 25 kr skänkta av Kul
lenbergs maskinaffär och boktryc
kare Sven Lidberg. 
I 1-åriga hemtekniska skolan som 

höll avslu1 - -,en samtidigt och till
sammans r, v5.rdkursen, erhöll Ma
rita Dahlqu,;t Lions stipendium å 100 

kr medan Ann-Marie Jönsson tillde
lades en premie å 50 kr skänkt av 
Solidars konsumentförening, samt en 
sparbanksbok från Skurups sparbank 
med 50 kr. 

Eva Dahlquist fick vävlärare Gert
rud Möllers skänkta premie å 25 kr. 

Utdelningen av premierna förrätta
des av skolstyrelsens ordförande, 
Gunnar Hansson i samband med den 
avslutningsceremoni som ägde rum 
på fredagsförmiddagen i gamla sko
lans aula. Dessförinnan hade några 
elever under ledning av kantor Hans 
Palm sjungit några passande sånger 
som starkt minner om de stundande 
sommarferierna "Tre trallande jän
tor" "önskan" "Midsommarbloms
ter' 'och 'I sonUnarens soliga dagar'. 

Rektorn höll därefter ett anförande 
i vilket han omtalade att vid 1-åriga 
hemtekniska sklan hade 11 elever 
deltagit under 40 veckor n\.edan 24 
elever deltagit i den 20 veckor långa 
förberedande vårdkursen. 

I sitt anförande nämnde han ocksä 
att eleverna fått undervisning av 
verkliga specialister, var och en in
om sitt fack. I undervisningen har 
ingått studiebesök till bl. a. Ystad, 
Malmö och Köpenhamn. 

Efter premieutdelningen samt ett 
anförande av skolstyrelsens ordfuran
de Gunnar Hansson sjöngs 'Den 
blomstertid nu kommer" unisont. 

Till sist samlades man i skolbespis
ningslokalen och avnjöt ett gemyt
ligt och trivsamt kaffesamkväm. 

Eleverna som kommer från skilda 
delar av Skåne tyckte nog att det 
kändes en smula bittert att skiljas 
från sina kamrater, ty sammanhåll
ningen mellan eleverna på Skurups 
yrkesskola är sällsynt god liksom 
samarbetet mellan lärare, elever, rek
tor och skolstyrelse 



Fotograf Hans Sernerl, Skurup, vid den del av hans utställning som visar reportagebilder. Det utställda 

materialet villnar om all han tillhör elilen bland Skånes fotografer. 

Fin foto- och konstexpo 
o p a •• varulllas san • 

l 
En synnerligen trevlig avdelning l varumässan som vi tidigare presen

av Skurups varumässa är den ut- terat utförligt. Varumässan är öppen 
ställning som en del skånska för allmänheten både i dag, lördag 
konstnärer gjort i Folkets hus samt och i morgon söndag. 
den fotoutställning som Hans Ser- I kväll kl 19.30 kommer Ove Flp
nert, Skurup arrangerat i anslut- din att göra ett scenframträdande i 
ning till lmnsthantverkexpon. parken. Om han kommer att agera 
De emaljarbeten som Erika Kleisst skrattande polis har han int2 av

från Skanör gjort är av högsta klass slöjat. Senare på kvällen, kl 21.30 
liksom Peder Kleissts tenntjutning- kommer Teddy Boyjl att avbryta 
ar. Konstnär Sven Andersson, Bör- dansmusiken en halvtimme för att 
rlnge visar ytterst välgjorda trä- låta den från TV kända pop-gruppen 
skulpturer, träskålar och andra trä- "J anssons frestelse" underhålla pu
arbeten. En färgstark fantasi präg- bliken. 
lar Lennart Kindvalls handgjorda l 
flerfärgade stearinljus och väggde- SöNDAGsPROGRAMMET 
korationer. Fotograf Hans Sernert Programmet för söndagen inleds 
visar i en monter prov på sina konst- kl 14 med konsert av Skurups sago
närliga egenskaper som fotograf. Där stunder och tre kvart senare är det 
finns både atelje- och reportagebH-
der i vitt/svart och färg, samtliga 
med en skärpa och motivval som 
avslöjar att det rör sig om expert-
arbete. 

Konstnärernas separatutställning 
är dock bara en liten, liten del av 

Skurup 
tid för prisutdelning från kaninut
ställningen. Kl 15 framträder Sku
rups folkdanslag och kl 16 arrange
rar Malmö-magasinet och Ing-Eritts 
flick- dam- och tonår en manne
känguppvisning som avslutas med en 
jitterbuggwppvisning av Stig Lin
stedt, Skurup och Helena Olsson, 
Rydsgård. Det rikhaltiga program
met som säkert kommer att dia åt
skilliga tusentals personer till Sku
rup fortsätter kl 19.30 med framträ
dande av fantastiske trollerikonstnä
ren Svedino och kl 21.30 av Anna 
östs show. 
· Stig Lorentz orkester svarar för 

dansmusiken i parken mellan kl 20 

och 24. 



9000 upplevde 
Sk ur u ps mässan 

Med lördagens fina väder kom 
Skurupsmässan och vårmde sin
nelaget på människorna. Trots 
att väd~ret inte höll sig kvällen 
ut, höll dock de besökande ut 
ända fram till småtimmarna tack 
vare tivoli, knepiga "ståndsgub
bar och -gummor" och popmu
sik. "Skrattande polisen" Olof 
Flodin kunde inte annat än locka 
till skratt och ''Janssons frestel-
se" frestade på sitt sätt. Hela 
9 000 människor sprang om var-

andra och trru1gdes, så nog var 
det marknadsliv, alltid. 

Mässan började så smått på 
fredagskvällen, men då hade i 
huvudsak bara några försäljare 
och tivolit öppet. DaJ!lSa kunde 
man även, men det blev ändå 
ingen riktig fart på det hala -
det liknade mest en uppack
ningsdag. 

På de gamla m<!!rknadsdagarna 
intog hästen en särställning. Nu 
fanns det inga hästar. men däre
mot stod bilarna i långa rader 
på Skurupsmässan. Men ingen 
tycktes sörja för det. 

Människorna på Skurupsmäs
san jagade runt för att hinna 
med så mycket som möjligt. Mest 
d!rog naturligtvis utställningaTna 
inne i Folkets hus och då för
stås konstnärerna som verkligen 
hade många förnämliga ting att 
visa upp. 

Berättigad uppmfu·ksamhet 
väckte också Hans Sernerts foto
alster. Och montaget var snyggt 
gjort. Kaninutställningarna loc
kade i första hand barnem. och de 
hade goda tillfällen att på nära 

. .. håll bekanta sig med grönsaks-
Fete-r Sjöberg, Sktvarp, val rusoo.d. .. .. 
för ridturen med e-n korv i ena han· awna. I dag fortsatter mar,kna-
clen och en korkbössa i den a.nd'l'a. den för att avslutM i kväll. Blonda Sibyllor spådde för en vi-t s!ant i llanclen. Frö·ken Britt Saltin, Skwrup, får veta sin lycka 



Vårkurs avslutad i Skurup 

På lördagen VCLT det avslutning föT våTkursen på lanthushållsskalan i Skurup. Fru Gunnel Larsson, Rökulla, Vel!inge, höll föredrag o~ "KT'l/~da läkeväxt och tro!ldomsört". Rektor Elizabeth Schartau redog3orde for ~c:rsen. BiLden: Fr v Anna Fischer, Sävedalen, Monica Hed, Djura, Eva Brantberg, Malmö, och Wally Bengtsson, TrelLeborg. 

Rydsgårdsskolornas läsår 
avslutat med examensförhör 

Examen i småskollärare Marianne Perssons klass l, Rydsgårds småskola, inleddes med morgonbön. 
' I samband med skolavslutningen 

i Rydsgård på lördagen avtacka
des avgående läraren Siri Melwin. 
Hon har tjänstgjort som lärare in
om kommunen i exakt fyrtio år, 
först vid örsjö skola och sedan i 

lärarinna berättade om små minn• 
från den tiden och gjorde järnförel
ser mellan den tidens skolgång octt 
nutidens. 

Enoch Hansson kungjorde också 
att Siri Melwin kommer att tilldelas 
medalj i guld, 5:e storleken för nit Rydsgård s skola. och redlighet i rikets tjänst. Siri Melwin hyllades av eleverna/ Avslutningen inleddes med examed blommor och en avskedsgåva mensförhör under två lektionstimbestående av en fin brosch. Rektor/ mar samt avslutades i Slimminge och Lago Grönvall framförde lärarkå- Viilie kyrkor. I Slimminge kyrka rens tack och skolstyrelseordföran- representerades skolstyrelsen av leden Enock Hansson skolstyrelseleda- darnoten Alfred Sandryd medan avmöternas. Enock Hansson som en slutningspredikan hölls av kommi-l gång i tiden haft Siri Melwin som nister Stig 1 Muhrgren. 

%-



Måndagen den 10 juni 1968 

l Solskens- och publikrekord på 
•• Skurupsmarknad och var·umassa Eftersom marknaden och varumässan i Skurup i huvudsak äger rum under bar himmel är publiksiffran och varuomsättningsresultaten i hög grad beroende av vädrets makter. Dessa har i år varit mycket nådiga och solskenet flödade från en nästan ständigt molnfri himmel. En stund sent på lördagseftermiddagen blev det mulet och det kom några regnstänk men detta hindrade inte att tidigare publikrekord säkert naggades i kanten. 

Besökarantalet under de tre dagarna har utan tvekan uppgått till över 25.000. Vid beräkningen av publiksiffra.'! frå man beakta att det sker en stor omsättning på folk som kommer och går. Mänga stannar endast några timmar och därför hinner publiken att bytas ut många 
gånger under en dag. 

Givetvis räcker det inte med endast vackert väder. Det skall också till ett publikdragande program och det hade arrangörerna lyckats med i år. 
Speciellt under söndagen fanns många fina arrangemang såsom t ex folkdansuppvisningen, mannekänguppvisningen med åtföljande framträdande i jitterbugg, trollerikonst-

nären Svedinos och Anna östs fram- nätburens stativ för att "väcka" trädande. mössen. 

KANINUTSTA.LLNING 

Kommersen vid de hundratals varustånden var livlig och ståndspersonalen visade liksom publiken upp Trevligare var då kanin-utställglada miner. Många packade ned ningen där publiken för endast en innan "full tid" beroende på att de krona kunde beskåda ett hundratal hade slutsålt. präktiga kaniner av skilda raser. I Det kan inte förnekas att priserna på det mesta som försåldes på marknaden var häpnadsväckande låga. Många saker såldes för priser som låg betydligt under hälften på samma vara i en butik. 
Men skillnaden på kvalitet var i vissa fall oftast lilm stor. Så allt jämnar ut sig. 

MUSCIRKUSEN 
En s k attraktion som många nog blev en smula förargade och besvikna över var mus-cirkusen. Efter att ha löst entre fann den förhoppningsfulle besökaren på muscirkusen endast en nät-bur med ett 20-tal vita och svarta möss, inte precis fagra att beskåda, springa omkring förskrämda bland en massa små föremål såsom gungor, cirkulerande trummor m.m. eller ihoptryckta någon vrå. För att få bättre "Ii v" i cirkusen knackades det då och då i 

särskilda burar fanns halvvuxna kaniner som barnen kunde roa sig med. För resultatet och prisutdelning vid kaninutställning har redogjorts i separat artikel. 

'BELATNA 
Barnen hade ett stort nöjesfält att roa sig med och utställarna av bilar, traktorer, hushållsmaskiner m.m. samt de konstnärer som hade anordnat utställning i Folltets Hus hade också lyckade dagar med stort intresse från publiken för de utställda artiklarna. 

Dansattanarna i parken blev också välbesökta men så var det också stjärnartister såsom Ove Flodin, Janssons frestelse, kända från TV, Anna östs show, samt fina dansorkestrar som lockade dit publiken. Arrangörerna· var mycket belätna med årets marknad och varumässa i Skurup och det torde också publiken ha varit 

Lärarveteran avtackad • 
l Skurup 

Åtskilliga Skurupsbor har haft vid svaneholms skola i Skurups soc- av studierektor Knut Andersson och 
folkskollärare Nils J. Nlls~on som ken. När denna skola nedlades 1960 kyrkoadjunkt Tord Månsson. 

S
övkerflyttades han till grundskolan i Mellan- och högstadierna höll sil;m 

kanske var en aning sträng, men urup. 
1 

t . t · Sk Nils J . Nilsson blev vid skolavslut- a vs u nmgar gemenskam l l urups 
effeldiv och skicklig lärare. Nils J. ningen föremål för spontana hyll-l nya skola~ gymnasti ~1al . . 
Nilsson pensioneras l sommar och · .. Avslutnmgsceremonm mleddes med 
avtackades i samband med skolav- nmgar oc~ erholl avskedsgåvor bl. _a. att skolkören framförde folkvisan från de aldre kollegerna och fran "Må k , t Ev ·t T b "So _ 
slutningen i Skurup på lördagen. lärareföreningen. ns en , sam er au es !? 
Nils J. Nilsson utexaminerades år 

marnatt" skolorkestern spelade dar-
1924 och fick sin första anställning SKOLA V~LUTNINGARNA efter "Det var på Fredriksberg" och alfischerfa~s l, d:;- g~~ 
i Rynge. Den tJ"änsten var endast t1"ll- Sk d k 1 lä d" h""l "Jag• tror på sommaren". f .. lli 1 k urups grun s 0 as gsta Je 01 Efter utdelning av bokpremier som marknad. 

a ·g i som flera andra tjänster fram sina avslutningar i Sandåkra samt förrättades av rektor Lago Grönvall 1----'=__c:"'--===::....:=:.::.:=::._--
till 1931 då blev ordinarie lärare småskola under medverkan avtackade skolstyrelsens ordförande, 

Fr. v. avgående folkskolläraren Nils J. Nilsson, Skurup, avlaekas med en präktig blomslerkorg av skolstyrelsens ordförande Gunnar Hansson och rekfor Lago Grönvall. 

Gunnar Hansson rektor, lärare och elever. Han vände sig då speciellt till den avgående folkskolläraren Nils J. Nilsson som har 37 år bakom sig i Skurupsskolor. 
Till sist höll kyrkoherde Gunnar Wallin en kort andaktsstund. 



Chinchilla exteriörbäst på 
Skurups kaninutställning 

Fr. v. kassören i Sveriges sydligaste kaninavelsförening och prisdomaren, länskonsulent Tore Borg. Ett präktigt ex. Iransk vädur från Trelleborg. 
Prisdomarna Tore Borg, Trelleborg, och Gunnar Carlsson, Malmö, gillade vid den kaninexpo som Sveriges sydligaste kaninavelsförening anordnade i samband med varumässan och marknaden i Skurup, skarp exteriören hos de nio kaniner som Kjell-Arne Åkerman, Fru Alstad l, Alstad utställt. Dessa kaniner var av ras Lilla Chinchilla. 

För sin samling av dessa exetirört Åkerman, Alstad (Malmö KAF:s hpr) Ernst Erics hpr), 14) Bertil Ericsson, utmärket kaniner tilldelades Kjell- Exteriör: l) Kjell Arne Åkerman, Malmö, (Sv. syd!. hpr), 15) John Arne Åkerman l:a pris bestående av Alstad, Malmöhus läns hpr), 2) Knut Hillborg, Malmö (Stig och Tonnys Malmöhus läns hederspris. Utställ- Karlsson, Arlöv (Hindbys hpr) , 3) hpr), 16) Ernst Kristensson, Malmö ningen omfattade ett 100-tal djur ut- Knut A. Olsson, Anderslöv (Kris- (Knut och Torstens hpr), 17) Ernst ställda av ett 20-tal utställare. Ut- tianstads läns hpr), 4) Sture Persson, Kristensson, Malmö (Algots hpr), 18) ställningsstyrelsen bestod av Algot Köpingebro (Arlövs KAF:s hpr), 5) hpr), 19, John Hillberg, M11.lmö (ToWohlin (kommissarie) , Stig Anders- Göran Olsson, Malmö (Sveriges syd- Karlsson, Malmö (fam. B. Olssons son, Knut A Olsson, Ernst E. Jöns- ligaste KAF:s hpr), 6) Ernst Eric res hpr), 20) Arne Johansson, Malmö son, Kjell Arne Åkerman, Thorvald Jönsson, Skurup (Åkermans hpr), 7) (fam. B. Olssons hpr), 21) Stig AnEk och Sture Persson. Knut Karlsson, Malmö, . (Sv. syd!. dersson, Slågarp (Sv. syd!. hpr), 22) Följande kaninraser var represen- KAF:s hpr), 8) Bror Nilsson, Arlöv, Ingrid Mårtensson, Malmö (Kjell och terade vid utställningen: Lilla Sil- (Skurups Folkets Parks hpr), 9) Leif .Tores h pr), 23) Kent-Henry Nilsson, ver, Bourgogne, Blåögd hermelin, Olsson, Arlöv (Söderslätts KAF:s iAr!öv (intresserads hpr), 24) Ingrid !Black and white, Stora Silver,lhpr), 10 Torsten Olsson, AnderslöviMårtensson, Malmö (kaninväns hpr). Fransk vädur, Rödögd hermelin, Vit (Gunnar Carlsson hpr), 11) Sture Ungdjur: 1) Arne Johansson (Ulla ;1ant, Engelsk Check, Lilla chinchilla,,Persson, Köpingebro (Tores hprl,,och Ernst hpr) samt Black and tan. 12) Torsten Persson, Svedala (Gun- · Nedan följer prislista: vor och K. B. Magnussons hpr), 13) Uppmuntringspris: 1) Torvald Ek, Hona med kull: l) Kjell Arne Gunnel Nilsson, Arlöv (Ulla och Alstad (utställningen hpr). 



Trivselrum pä 80 kvm 
för · "Sörgården-familj" 

l ' 

Drömmen om ett rum på 80 kvadratmeter och med 

"torrskaffens" uppåt väggarna finns hos civilekonom 

Jann Westrup och hans fru Silvia på Bjersgård utan· 
för Rydsgård. Silvia Westrup har alltid varit intresse

rad av heminredning och i den långa mangårdsbygg· 

naden på den kringbyggda gården har hon låtit fantasin 

spela fritt. Rummen var lite tråkiga, takhöjden vane

rande, små mörka prång - inte alls i fru Westrups 

smak. Får och kan man, så gör man som denna sprud
'lande hemmafru - slår kort och gott ner alla väggar· 

na 1 ena delen av huset och får ett stort trivselrum på 

80kvm. 

Egentligen skall man närma sig 
huvudbyggnaden från trädgårdssi
dan. Flera tunnland underbar gräs
matta brer ut sig nedanför den långa 
altanen och husfasaden är helt 

franskinspirerad med vitmålade 
fönsterluckor och franska dörrar. 
Framsidan och inre gården är en 
koJ>ia av Sörgården och besökaren 
anar inte vad som döljer sig bakom 
fasaden. 

Konfrontationen med denna dröm 
får en litet ur balans och man sjun. 
ker tacks.amt ner i en av de sköna 
sofforna med underbart pösiga dun
kuddar. Förr satte man bordet mitt 
på golvet - fru Westrup har i stäl
let satt den öppna spisen där. Myc
ket sinm•ik är denna skapelse i vit
målad tegel och §vart smide. Den 
delar upp rummet i fyra sektioner, 
kök, serveringsavdelning, trivsel vrå 
och bibliotek. 

På de höga, vita barstolarna (natur
ligtvis vid baren) sitter de tre bar
nen Poa, Charles och Jann uppflug
na i väntan på nybakade bullar och 
saft. Bakom denna bar i vitmålad 
tegel och blåmålad diskskiva döljer 
sig ett hypermodernt kök där fru 
Westrup vant lagar middag, kokar 
kaffe och diskar allt medan hon kas
tar ett "getöga" i den transportabla 
TV:n. I nära anslutning till detta 
finns det runda matbordet och sto
lama~ där man intar sina måltider, 
när hela familjen är samlad. Intill 
den tvådelade dörren i mörkbetsad 
fur (som leder ut till köksfarstun) 
går den breda trappan till övervå
ningen. 

Naturligtvis måste ett skrubblik
nande utrymme uppstå under trap
pan, men är man finurlig - så är 
man. Resultatet , av 'detta utrymme 
har blivit "torrskaffens" uppåt väg
gama. Kub-fack på diagonalen har 
blivit utmärkta förvaringsplatser för 
tona specerier. Denna vägg i mörk
betsad fur sänder tankarna till Tu
dor-stilen. Trevliga väggbokhyllor 
med underskåp fyller ut resten av 
väggen där man gjort en dekorativ 
väggfast soffa under fönstret. Röda 
tegelgol v och 

med kraftiga bjälkar understryker 
ytterligare värmen och intimiteten i 
detta enorma rum. Egentligen är in
ventarierna till största del hopsam. 

lade från loppmarknader och små 

trevliga bodar i Danmark. Från lopp- Vid skrivbordet med den /,a.ckröda Lampan skriver fru Westrup matrecept 
marknaden i Rom kommer den stora sig i Plaboy 
porslinsskapelsen med vindruvsklasar ' -

h från D r k har man lä at ritningarna till denna omändring och 1 detta fina rum, Felix, Tanja och de 
oc anma s P gårdens egna hantverkru·e har till tre S:t Bernhardsvalparna Olle, Al
hem hörnskåpet i barock. Ekskåpen, punkt och pricka följt hennes anvis- got och Tanja är redan bekanta. Kat
handgjorda av en skånsk snickare på ningar . ten Sill visades upp med sina fem 
1700-talet, har man fått för en billig - De har varit verkligt duktiga, kolsvru·ta ungar - det var bara fru 

för jag har bara ritat upp linjerna Möller som för ögonblicket försvun
slant. De fyller sin funktion som ser- på träbitar, plank och papperslappar. nit ut till sina släktingar i rävgrytet 
verings- och barskåp. Innan SDS tog farväl, släppte fru på gården. 

Fru Westrup har själv gjort alla Westrup in hela kopplet husdjur i Rid. 

medan 6-årige Jann fördjupar 



Fina premier utdelades på 
Skurups lanthushållsskola 

Tjugofem flicko:r från skilda de
lar av Skåne, och en del utanför 
landskapet, slutade på lördagen en 
21 veckors lång grundläggande kurs 
vid Skurups lanthushållsskola. Av
slutningen blllv högtidlig med sång, 
föredraget "Krydda, läkeväxt och 
trolldomsör t", samt premieutdel
ning, avslutningstal och kaffesam
kväm på programmet. 

Inledningsvis sjöng flickorna med 
klockren röst under ledning av kan
tJr Hans Palm "Tre trallande jän
tor", "Den första lärkan" och "Alla 
fåglar kommit 1en" varefter fru Gun
nel Larson, Rökulla höll ett verkligt 
intressant föredrag "Krydda, läke
växt och trolldomsört" i vilket hon 
gav många goda råd både till de unga 
flickorna och deras mödrar och fä
der som mött upp till avslutningen 
liksom hushållsskolans lärarekrafter. 

Sedan blev det sång igen. 
Rektor Elisabeth Schartau berätta

de om den genomgångna kursen som 

Fr. v. rekfor 
upp ett slöjdalsler 

började i slutet av oktober, samt för
rättade utdelning av premier. 

De som erhöll premier var följan
de: Wally Bengtsson, Trelleborg 
(Skurups Lions Clubs prem.), Eva 
Brantberg, Malmö (Skurups Spar
banks prem.), Monica Hed, Djura 
(Skånemejeriers prem), Gertrud 
Nilsson, Kävlinge (Skurups jord
brukskassas prem.), Sylvia Cromwell, 
Malmö (Wemmenhögs sparbanks 
prem.), samt Anna Fischer, Säve
dalen (Östra Skånes andelsslakteris 
prem.). De sex nämnda flickorna 
samt Lisbeth Mårtensson, Jordhol
fick dessutom vardera ett större bak
verk skänkt av Lidbergs bokhandel i 
Skurup. 

Ledamoten i Vemmenhögs m. fl. 
häraders lantbruks- och lanthushålls
skoleförening, fru Inga Svensson, 
Beddinge, tog därefter till orda och 
önskade flickorna lycka till. Hon 
nämnde att kursen börjat strax ef
ter naturkatastrofen - oktoberstor-

men - i fjor och att kursen avsl~- l 
tats strax efter en olycksbådande 
världshändelse - mordet på Robert 
Kennedy, men att det under själva 
avslutningsdagen dock var idel sol
sken. Detta togs som en symbol för 
att flickorna gick en god framtid 
till mötes om de verkligen försökte 
att utnyttja vad de lärt 'på skolan 
Hon liknade också flickorna vid de 
fagra blomster som fru Gunnel Lars
son .1yss berättat. om, och lärarkraf
terna och rektorn vid kultur- och 
läkeväxterna. 'Fru Inga Svenssons an
förande gick säkert direkt till hjär
tat på samtliga åhörare som tackade 
med starka applåder innan man sam
lades kring kaffeborden för att av
njuta ett samkväm. 

Vid detta överlämnade eleven Wal
ly Bengtsson blomsterkvastar till rek
tor Schartau, kantor Hans Palm och 
städerskorna, fruarna Olsson och 
Borg och tackade dem å elevernas 
vägnar. . 

Till sist påminde rektor Schartau 
flickoma om att de alltid var väl
komna till elevförbundet" träffar som l 

och brukar hållas varje år första sönda
gen i september. 

' 



r 

Bassäng i Skurups Bingsmark 
färdig till Midsommarhelgen 

Kent Lindhal och Anders Mårtensson, båda från Skurup, följet med stort intre,sse arbete,t med den nya 

simbassängen i Skurups fri tidsområde i Bingsmarken. 

Just nu är arbetet med Skurups ledes av de~. ar~erade plas~en me-, Anläggningen utföres av Tekniska 

simbassäng i Bingsmarken några dan botten ar mJuk behaghg sand. verken i Skurup och kostar inga 

kilometer öster om Beddingestrand Vattnet kommer att pumpas i en , . _ 

i full gäng. Det blir en bassäng med slang från havsstranden. Det blir stora summor - enda,t ca 9.000 kr. 

måtten 25 ggr 10 meter där vatten- således friskt salt havsvatten som Simbassängen beräknas kunna tas 

djupet kan varieras mellan 70 och Skurupsbarnen och de andra som i bruk till midsommarhelgen. An-

140 centimeter. använder bassängen får bada i. ledningen till att fritidsnämnden och 

Byggandet av bassängen är myc- En pump kommer ständigt och därefter kommunalfullmäktige beslu

ket enkelt. Skurups tekniska verk jämt att pumpa in nytt vatten i tat om utförandet av simbassängen 

behöver nämligen endast schakta bassängen från ena gaveln medan är att eleverna i simskolan som ti

Upp en fördjupning i marken, samt vatten rinner ut genom ett uttag i digare lärt sig simma i öppna ha

slå ner grova pålar i gavlarna. Där- l andra gaveln. Vattencirkulationen vet haft det tämligen besvärligt. 

efter lägges ut en stor armerad plast-J blir så stor att 1pan beräknar att vatt- Många gånger har sjön gått hög och 

matta som täcker hela bgtten och net i bassängen blir helt utbytt var- då har det inte varit lätt för de små 

fördjupningens sidor. På botten läg- annan. <lag. Vattnet kommer också att lära sig simma. Vidare är det 

i ges därefter sand och sedan är det att kloreras. Allt talar därför att ofta blåsigt i öppna havet men kring 

1 klart att pumpa vatten i bassängen. det alltid blir friskt nytt vatten i den bassäng som nu byggs finns 

Simbassängens "väggar" består så- bassängen. möjligheter att ordna vindskydd. 



TEORI, öVNINGAR, 
DEMONSTRATIONER 

Undervisningen är uppdelad p~ te
ori, övningar och demonstratwner 
samt praktiskt arbete. yardera delen 
upptar ungefär en tredJedel av kurs-
tiden. . . b Den teoretiska underv1smngen e-
drivs till en del som lektioner men 
också i form av fältvandringar och 
undervisningen ges i möjligaste mån 
en praktisk anknytning. Detta sker 
inom växtodlingen genom-~l~lf:~_, 
na får följa grödornas \ftvecklmg, 
uppträdandet av ogräs, växtsju~d~
mar och skadeinsekter. I maskmla
ran ägnas stort utrymme åt trakto
rernas och lantbruksmaskinernas 
skötsel och vård. Eleverna får tillf.~l -
le att avlägga prov för traktorkor
kort. 

SKOLJORDBRUK 
Den praktiska undervisningen be

drivs på skoljordb•·uket, som omfat
tar ca 90 hektar åker. Nötkreaturbe
sättningen bestär av ca 25 mjölkko; 
samt ett 40-tal kvigor och kalvar. Pa 
skoljordbruket finns et.t nybyggt 
avelssvinstall med plats for ett 50:tal 
modersugp:or. Dessutom sker uppfod. 
ning av gödsvin . 

VIDAREUTBILDNING 
De kunskaper, som inhämtats un

der den praktisk-te~retiska, sommar
kursen är av stort varde for en fort
satt utbildning inom lantbruket. Kur
sen meriterar för inträde till grund-
7läggande kurs på lantbruksskola 
(grundläggande yrkeskurs och grund
läggande praktisk-teore.~isk .. helårs
kurs) och skapar goda forutsattmng
ar för en fortsatt utbildning. 

14 POJKAR, 2 FLICKOR 

l 
Antalet elever vid sommarkursen 

är iär 16. Två av dessa är flickor. 
Eleverna är i åldern 16-::21 år .. 

De inskrivna eleverna ar Berhl Anj dersson Anderslöv Lars-Olof An-
dersson: Klagstorp, Clae~-Eric Claes
son, Anderslöv, Bo Damelsso~! Trel
leborg, Anders Eriks~on, Loderup, 
Lisbeth Ericsson, FJehe, Kerstm 
Ewing, Skivarp, Rolf Gustavsson, S:t 
Olof Bo Hansson, Rydsgård, Karl
Ma~us Hobroh, Klagstorp, Ronny 
Larsson, Svedala, Jörgen Lundgr:n, 
Södra Sandby, Bengt Arne Mohlm, 
Köpingebro, Staffan Olsson, Klags
torp, Göran Mundt-Petersen, Lode
rup, och Hans-Ake Schlyter, Trelle
borg. 

Blå stjärnor lär sig mjölka 
på kurser i Hörby och Skurup 

Ut på landet till kor och gröna 
•agar drar i dagarna Blå stjärnor 

• stora skaror. Mötesplatser blir bl. 
a. i Slmru,p och Hörby där lant
bruksskolornas dörrar öppnas för 
kurserna. Meningen med kurser
na, som pä~är under ca tJo dagar, 
är att "stjilrnorna" skall lära sig 
sl>öta ett lantbruks nötkreatur och 
de åtgärder som krävs. 
Till Hörby anlände flickorna un

der måndagen och skall ägna sig 
åt korna hos Albin Persson, Råby 
gård, och Ake Persson, Grönelund, 
samt vid lantbruksskolan. Flickor
na är hemmahörande i Malmö, Häl
singborg och Växjö. Chefsstjärna 
blir Rosmari Kotzky, Malmö. Hon 
genomgick själv i fjor en liknande 
kurs. Lärare blir agronom Gösta Hä
gerlund och rektor Anders Ström
berg. 

I Skurup deltar flickor från Mal
mö, Landskrona, Ystad och Göte
borg. Ä ven den är i farten under 
överinseende av chefsstjärnan Bir
gitta Blomdahl, Svedala. Det blir in
te bara kor som flickorna får ägna 
sig åt utan alla smådjur som finns 
vid ett lantbruk får de ägna sina 
omsorger. 

Läraren Lars Göran Nilsson ger flickorna i Skurup en första undervisning om skolan och den verksamhet flickorna får ingå i under 
kursen. 

16 elever börjar sommarkurs 
• vid Skurups lantbruksskola 

Rektor Gunnar Knutsson går igenom kursprogrammet för den förberedande praktisk>teoretiska yrkeskursen med fr. v. Bengt A. Mohlin, Köpingebro, Karl-Magnus Hobroh, Klagstorp, Göran Mundt-Pelersen, 
Löderup, och Kerstin Ewing, Skivarp. 

En förberedande praktisk-teore
tisk yrkeskurs vid Skurups lant
bruksskola startade på måndagen. · 
Kursen pågår till slutet av okto
ber. Kursens målsättning äär att 
meddela en förberedande yrkesut
bildning så att eleverna får kän
nedom och kunskaper om de ar
beten, so::::t förekommer vid ett 
lantbruksföretag, samt en allmän 
uppfattning om lantbrukets biolo
giska, tekniska oc i} ekonomiska be
tingelser och de krav, som ställs 
pä yrkesutövaren. 
Kursen bibringar även eleverna 

praktiska färdigheter i olika lant
bruksarbeten såsom traktorkörning 
och rutinåtgärder ifråga om traktorns 
skötsel och vård. Vidare rutinarbe
ten i ladugården såsom maskinrnjölk. 
ning, diskning, utfodring enligt fo
derlista, utgödsling, rengöring m. m., 
samt användning och skötsel av de 
vanligaste handredskapen. 

Eleverna lär sig i kursen också 
att förstå bakgrunden till de olika 
åtgärder som vidtas i lantbruksdrif
ten. 



Avslutning i Skurup 
l för hemsamariterna 

Två avgclende elever vid hemsamaritkttrsen i Skurup. Heljo Svensson 

och Maj-Britt Hansson, ser på när fru Gudrun Sernert gör pedikur på 

ett par okända fötter. 

Två kurser vid Skurups yrkesskola sjukvärdslära och Röda korset har , 

höll på mandagen sin avslutning. lämnat orientering om sin ve7ksam - 'l 

Dels en kurs för hem!:amariter och het. Läroämnena har fördelats på 178 

dels en för sysselsättningshandledare. timmar. 

Hemsamaritkursen har samlat 19 del- Rektor Herluf Lindström vid yr- i 
tag ~re och ämnena har varit: matlag- kesskolan, som också varit ansvarig ! 

ni ng, hemvård, si ukvårdslära, hälso- för kurserna tror att det ska bli gan

lära barnavårdslära närings- och ska lätt för de avgående eleverna att 

livs~edelskunskap, hostadsplanering få anställning som hemsamariter 
och inredning, ekonomikunskap, efter kursen. 

samhällskunskap och fotvård. Sysselsättningshandledarkursen 

Provinsialläkare Leopold Recht har samlade 15 deltagare och har pågått 1 

medverkat med fyra föreläsningar i 120 timmar. Ordet sysselsättnings- l 

På länsarbetsnämnden har man ut- handledare kommer av att man syss- ' 
!ar med arbetsterapi. Ämnesfördel- J 

tryckt sin tillfredsställelse över dessa 
kurser och det stora antal deltagare ningen här har varit arbetsteknik 

(halm- och korgslöjd, bast- och spån-~ 
de rönt. Till hösten planerar yrkes- arbeten), studiebesök, vävning. Vida-

l skolan i Skurup att förutom de två re har man sysslat med olilo slag l 

l 
kurserna för hemsamariter och sys- , 

l 
av sömnad, applikation och kors-· 

selsättningshandledare också starta, styng, med bordsvävstol, bandväv 

dels en kms för personal i öppen och stickning. Rehabilitering har 
barnavård och dels en orienterings-, 
kurs för viu·dyrken. Dessa beräknas även stått på programmet och där 

starta omkring l september. Den för- har bland annat ingått yrkessjuk

beredande kurs för vårdyrken som vårdslära och gymnastik. Social

avslutades i lördags kommer också assistent Karl-Axel Larsson har 

i höst att anordnas, meddelar rektor medverkat och gett yrkesorientering. 

Lindström. 

Vid avslutningssammankomsten l 
hade socialnämnden inbjudit till kaf- ' 
festund och förutom avslutn ingsord 

1 
av rektor Lindström höll pastor Tord 
Månsson ett föredrag om åldrings
psykologi. 
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Y stadföretag konstruerade ny sopförbränningsugni 

EN MAN SKÖTER ALLT 
• 

• •• •••• • •· .••• •·••• •·••• • • ••• d ' d d \ 

- Av CHRISTER NY'STRöM -
En helt ny typ av sopförbränningsugn demonstrerades ~å måndagen 

i Skurup. Speciellt utmärkande för denna nya anläggning är den långt 
drivna automatiken. Endast en man behövs för att sköta apparaturen 
och någon direkt kontakt med soporna sker aldrig. 

Den hygieniska destruktionen och en effektiv rökgasrening är andra 
utmärkande faktorer. De låga driftskostnaderna gör att en kommun 
av Skurups storlek endast behöver räkna med en utgift per person 
och år på 12-15 kr. Kapaciteten ligger på 1.500 kg/tim, då räknat för 
en kommun på 15.000 invånare, vilket betyder 0,7 kg per dag och 
individ. 

Disponent Ivan Jacobsson \' id Persöner AB:s dotterföretag DESAB 
i Y stad, vilket står för konstruktionen, omtalar för A r b e t e t att 
ambitionen vid konstruerandet har varit att få h·am ett alternativ till 
de planerade centt-ala storanläggningama som medför långa och kost
nadskrävande transporter. Denna anläggning lämpar sig mer för kom
muner och små städer och tar sikte på en decentraliserad sophante
ring. 

- Kommunerna kan med denna Förbränningsugnen är främst av
ugn klara sina sopproblem till en sedd för hushållsavfall men kan ock- 1 Ingenjör Ivar Westin och disponent Ivan Jacobsson, Ystad, framför den ganska modest kostnad. Det är även så destruera s k butiksavfall t ex möjligt att allt efter kommunens kraftpapper, pappkartonger och 1 nya sopförbränningsugnen. storlek utöka kapaciteten på ugnen, smärre träemballage. Burkplåt blir .. . upp till en kommunstorlek på 50.000 av den starka upphettningen (1.000° G:~asflaskor smalter samman VId den 1 invånare, framhåller disp Jacobsson. C) spröd och rostar därefter lätt. hoga temperaturen. 
==============~---------.....,.9 Töl\iS DffiEI<'f 

månader har t ex bleckburkar helt 
korroderat. 

Anläggningens olika funktioner 
styrs via ett programverk, som jämte l 

Avfallet töms direkt i en sopficka övriga el-funktioner är samlade pa 
rymmande 25-40 kbm och behövet en panel där aallt lätt kan överblic
inte särskiljas. Ugnen arbetar sedan kas. Förutom manöverrummet finns l 
med kontinuerlig tillförsel och in- i mottagningsbyggnaden ett lunch
matningshastigheten bestäms av rum med pentry, wc och dusch med 
ugnstemperaturen vilken skiftar i modern utrustning. Personalrummet 
förhållande till hur mycket värme är dessutom i ventilationshänseend9. 
avfallet i sig självt innehåller. Skulle satt i övertryck för att förhindra att 
värmen i avfallet inte vara tillräck- soplukten tränger in. Själva mot
ig utan understiga 1.000° C startas tagningsrummet för soporna är där
automatiskt en oljeförbrännare som emot försatt i undertryck vilket gör 
ersätter värmeförlusten och garan- att soplukten inte stannar i byggna
terar den luktfria förbränningen. För den utan följ~r med upp i förbrän
att ytterligare förbilliga så använder ningsugnen. 
man i stället för eldningsolja renad Ingenjör Ivar Westin som stått som l 
och förvärmd spillolja. Den utgående en av huvudkonstruktörerna för anstoftmängden från skorstenen är en-
dast ca 25{)-300 mg/ kbm rökgas. Det läggningen säger att detta torde vara 

' betyder således att ro k en knappast den första kompletta anläggningen i 
är synlig för blotta ögat. Askan från s~tt ~lag. Man .har dock redan nu 
avfallet efter förbränningen matas fatt m anbud fran ett tiotal kommu
kontinuerligt ut genom en skruvning ner i Sverige, sju i Finland och fyra 
till en sluten askvagn och askan ut- eller fem i Danmark. Redaan den 
gör bara ca 5 volymprocent av ur-,15 juli kommer den första fasta an
sprungsmaterialet. Den kan sedan läggningen att tas i drift i Sändrums j, 
laggas 1 det fr1a och efter några kommun utanför Halmstad. .' 



Skumsläckning i Skurup 

Brandkåren i Skurup provar sitt nya. skumsläckningsaggrega.t. En gamma.! bilverkstad får tjiina. som övnings

objekt och på JO ti!l 60 sek1tnder iir den fylld med skum. Aggregatet har förutom den snabba produktionen 

fördeLen a.Lt deL kan anviindas med förde! vid ladugård.•briinder. Det går 111ycket väL att andas i skummet och 

cl:iuren kan såLedes rädas frnn ntt briinnas inne. 

Effektivt skumaggregat hos brandkåren 

Brandkåren i Skurup har fått ett l rad eldsvåda. Det var en tidigare l fram under närmast obegränsad tid. 

värdefullt tillskott genom inköpet av bilverkstad vid Svaneholmsvägen Genom att det är lättskum som ut-

tt · ytt l"tt k t d t r som skumbelades och efter ett par nyttjas kan övertända rum och dylikt 

e n a s umaggrega me 8 0 minuter var samtliga lokaler helt l helt fyllas. Skummet klättrar i höj

kapacitet. Aggregatet togs i bruk vid fyllda. den (se bilden) och kväver sä små

en övning på måndagskvällen, då det Kapaciteten är 200 kbm skum per l ningom elden helt. Cirka 12.000 kr 

användes vid släckning av en finge- minut och denna mängd kan sprutas 1 har aggregatet kostat i inköp. 



Gudrun Serneri som undervisat i bl. a. hemvård visar prov på fotvård med några av eleverna samlade 
ring för alf noga kunna följa hennes råd. 

A vsiutning av hemsamarit och 
sysselsättningskurser • 

l Skurup 
Några av läsårets sista kurser 

avslutades på måndagskvällen vid 
yrkesskolan i Skurup. Det var 
hemsamaritkursen och instruktions
kursen för sysselsättningshandle
dare med 19 resp. 15 deltagare. 

Rektor Herluf Lindström redogjor- 1 höll också några korta anföranden. 
de vid avslutningen i korthet för 1 I hemsamaritkursen har följande 
de båda kurserna . . De har hållits i deltagit : Greta Andersson, Inga An-
samar bete med länsar betsnämnden. 
De båda kurserna kommer att åter-

Eleverna i hemsamaritkursen har finnas på programmet även nästa 
sammanlagt 168 utbildningstimmar läsår. Då kommer det också att bli 
bakom sig och de har erhållit både ytterligare två kurser inom vård
teoretisk och praktisk undervisning yrkeskategorin, nämligen en kurs 
i bl. a. sjukvår:d. llar:nav.ård, samt för gersanal inom §Ppen barnavård 
hemvård, åldringsvård, psykologi och omfattande 90 timmar och en orien
arbetsorganisation. teringskurs för vårdyrken om 77 

Handledarkursen i sysselsättning timmar. 
har omfattat 120 timmar och under- Socialnämndens ordförande Tors
visningen har bl. a. bestått av yr- ten Hansson underströk vid sitt an
kesor ientering, prydnadssöm, knyt- förande vid avslutningen vikten av 
ning, kor gflätning, vävning, knypp- att sådana kurser anordnas. Kyrko
l~ng och tr äarbete samt r ehabilite-1 adjunkt Tord Månsson och skolsty
rmg. r elsens ordförande Gunnar Hansson 

dersson, Marianne Bladh, Brita Dehn, 
Ingrid Ek, Maj-Britt Hansson, Hed
vig Larsson, Siv Lindskog, Margit 
Malmberg, Marta Martinsson, Elsa 
Nilsson, Herta Persson, Hilda Pers
son, Lil ian P ersson, Margit Persson, 
Heljo Svensson, Ingrid Svensson, 
Eva Svensson och Thea Österling. 

I handledarkursen har deltagit Alli 
Andersson, Elsa Hansson, !ng-Britt ' 
Hansson, Marianne Karisson, Anna l 
Larsson, Ester Larsson, Hanna Mo
berg, Edna Nihlen, Ella Olsson, Elsa 
Persson, Eva-Kerstin Persson, Mar
git Persson, Sonja Persson, Gudrun 
Sernert och Ida Åkerman. 

Himalayaväxt 
står i ,full blom 

hos skurupsbo 

K onstnär Harald TheLander, Sku
rup, har ett ovanligt och resligt 
b!omster som just nu står i ju!! 
blom. Det är en s k stäpplilja 
(Eromures 1·obustus) som mäter 
heLa två meter och bär idel fagra, 
Ljusröda blommor. 

l 

Växten hör normalt hemma i Hi-
mct!ay<l.S bergstmkter och hr The 
LandeT fick den i sin hctnd för ·tio 
år sedan. Efter två år blomnuide 
den men sedan dess har det varit 
slu t på blomsterprakten. 

----~---------------------------'"--
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1 Skumaggregat i Skurup ger 
200 kubikmeter skum pr min 

Brandkåren i Skurup bar nyligen 
inköpt ett skumbildningsaggregat 
som provades på måndagskvällen. 
Aggregatet bar mycket bög kapaci
tet och bildar på en minut ca 200 
kubikmeter skum. Till denna stora 
mängd skum behövs 200 liter vatten 
och 3 liter skumvät sim 

Aggregatet drives med en 4-takts 
bensindriven motor på 6 hästkrafter 1 Aggregatet t ar ej mycket plats och 
transporteras på en liten kärra bak
efter brandbilen. 

,Släckning med skum är mycket 
effektiv emedan skummet snabbt 
hindrar syretillförseln och därmed 
kväver elden . Efter skumsläckning 
blir minimala skador jämfört med 
vattensläckning då vattenskadorna 
ibland kan bli ganska stora. 

Vid ladugårdsbränder är skummet 
utmärkt för att t. ex. rädda djur 
som ej hunnit föras ut ur brinnande 
byggnaden. Om skum sprutas in i en 
brinnande ladugård omges djuren 
med skum som skyddar dem mot den 
starka värmen , därefter kan brand
männen gå in i skummet och rädda 
djuren. 

När brandmän går in i skummet 
gäller samma föreskrifter som för 
rökdykare dvs. en brandman får ej 
gå in ensam utan det skall vara 

Brandman Sixten Axelsson betraktar hur mängder av skum bildas på 
en enda minut när Skurups brandkår provade sitt nya skumbildnings

aggregat. 

minst två som följts åt. Vidare skaiii den som ger sig in i skummet , ty l Brandkåren i Skurup står alltså 
brandmännen stå i kontakt med nå- luftblåserna i skummet innehåller nu bättre rustad än någonsin vid 
gon utanför skummet med en lina. fullt tillräckligt med syre för män- brand och det är ju tryggt för aku-
Det är ingen risk för kvävning för n iskor och djur. · rupsborna att veta. 

-- ---

Skprups · brandkar provade skum 

S kummet fyllde på endast några minuter samtliga lokaLer i bilverkstaden 

Bra n :lkåren i •Skurup ihar fått ett 
mode:·nt skumsläck.ningsaggrega.t. 
Aggregatet hH en hög ·kapa:itet 
oc:1 kan på en minut producera 
2()~ kubik:neter skum. Unge~är 
1]12 000 kr 'h.ar man [å t t •betala för 

det. 
iSkumsläckaren har provats av 

brandkår.ens mannar ;vid en !fingerad 
eldsvåda i en 'bilverkstad i köpin,g. 
en. Släckningen -gick myc\tet sna•bbt. 

!S<>'umsläckning .har den fördelen att 
sku.h:met snabbt hindrar ytterligare 
~yretillförsel och dänför k.vätver el
den. Dessutom medför den här sor
tens släckning minimala skador järn-

fört aned konventionell vatten-sprut
ning. 

!Speciellt vid ladugårdsbränder har 
~kummet den goda egenska;;>en att 
det lägger sig som ett skydd ru.nt
omkrin g djuren, JVi1ket skyddar dem 
mot värm eu tvecklin . 



Stor aktivitet under Skurups 
vuxenskolas l :a verksamhetsår 
studieförbundet vuxenskolan i 

Skurups kommunblock har avver
kat sitt pionjärår och höll sitt för
sta årsmöte på tisdagskvällen i 

anordnats 17 fritidsgrupper och i 
Skivarp l fritidsgrupp. Grupperna 
har haft en skiftande verksamhet, 
t. ex. scouting, Ungdomens Röda kors, 
teater, DX-ing, metallslöjd och luft
gevärsskytte. 

Deltagarantalet har varit 228 ung
domar mellan 12 och 24 år. 

Marie Mårtensson, Rydsgård, 
Ove Nilsson. 

Prenumerantsamlare för tidningen 
blev Astrid Mårtensson, 

Rydsgård, Elsa Olsson, Richard Clair 
och Edna Nihlen. , Skurups församlingshem under 

ordförandeskap av Per Ove Nils
son. Detta första år har präglats av 
stor alttivitet och vuxensimlan har 
anordnat inte mindre än 35 cirklar. 
studietiden har varierat mellan 20 
och SO timmar per cirkel. Samman
lagda studietiden har varit 907 tim
mar med 303 deltagare. 

Till valberedning utsågs Bengt 
Hermansson, Hjalmar Lundberg, El
ma Malmgren, Nora ' Severin och 

VALÄRENDEN Yngve Andersson. Den sistnämnde 
styrelsen omvaldes med undantag valdes till sammankallande. 

för Astrid Olsson, Skivarp, som av- Mötet beslöt begära medlemskap 
böjt omval. Efter henne valdes i Vi ungas vänner och anslog utöver 
Gertrud Willner, Skivarp. De omval- medlemsavgiften 10 kr ytterligare 15 
da är: från S!mrup Per Ove Nilsson, kr. 

Populärast har kursen Trivselträd- Sonja Jönsson, Edna Nihlen och Vuxenskolans lokalorganisatör Ka
gården varit med 6 cirklar. Vidare Ebba Larsson, f~ån Rydsg~rd Mia rin Sjöberg fick av ordföranden mot
har anordnats 5 cirklar i metallslöjd, Nilsson och Mana SandqVIst, från ta fem röda rosor som ett bevis på 
3 i porslinsmålning, 3 i Mitt lantbruk Sl!mmmge RICkard Clair och Sbg uppskattning för det synnerligen ak
i omvandling, 3 i bildvävnad, 2 i Holmberg, samt från Skivarp Elsa tiva arbete som hon nedlagt under 
näversöm, 2 i knyppling, 2 i Äldre Olsson. · Mötet avslutades med ett 
och aktiv, 2 i CUF för dig. En cirkel Till ordförande omvaldes Per 
i vardera av följande kurser har Nilsson och till vice 
hållits:. Byggnadsunderhåll _och små- Richard Clair. 
reparatiOner, God mat - ratt lagad, Till revisorer valdes Hjalmar 
~.era grönt i ~.osten,. El i hemmet, Lundberg, Skurup, Bengt Hermans
korsång, Vad. sager dikten och Den son, Skurup, och Gunnar Nilsson, 
stora utvandrmgen. !Rydsgård. Till ombud vid distrikts-

Fritidsgruppverksamheten har ock- stämman valdes Edna Nihlen, Mia 
så varit god. Sålunda har i Rydsgård Nilsson, Ove Oscarsson, Slimminge, 

Fr. h. lokalorganisatören Karin Sjöberg, ordföranden Per Ove Nilsson 
och styrelseledamolen Mia Nilsson. 
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Släpprakt i Skurup 
Konstnär Heralc;l Thelender i Skurup har en oyanlig blomma i sin träd
gård. Planlen till blomman, som är en ert ev stepplilja (eromures ro
bustus), plockeda han för tio år sedan i Himaleyas bergslrekler. Tv.S 
.Sr efter del all han planterat den hemma i sin trädgård i Skurup blom
mede den, och nu, ålla år senare, blommar den åter. Steppliljen är 

utomordentligt vacker och har ljusröda blommor. 



Grillafton och CUF -4-kamp 
vid Bygdegården i Börringe 
Utkämpandet av en 4-kampstäv- vardera 14 .P., Bertil Nilsson 13,5 p. l Jan-Erik Fyhr, Lars Gunnar John-ling i grenarna orientering, kroc- och Clas N1lsson 13 p. zon, Inger Alwen och Monica Nils-ketspel, kast med hästsko och ba- Krocketspelomgången vanns av lansgång ägde rum på tisdagskväl- Jan-Erik Fyhr med 8,8 p. och tvåa son med vardera 9,3 p. 

len runt om bygdegården i Bör- blev Klas Nilsson med 7,7 p., samt 
ringe. Arrangörer var Börringe på delad tredje plats Arne Nilsson 
CUF-avdelning med Lars-Arne och Sune Larsson med vardera 7,4 p. 
Flykt som kampledare. I hästskotävlingen där det gällde 
Slutlig vinnare blev Lars Gunnar att kasta .en hästsko så nära en 

Johnzon, Börring,e, med 38,6 poäng uppställd pinne som möjligt blev 
före Klas Nilsson, Sturup med 37,5 Lars Gunnar Johnzon vinnare med 
poäng och Rolf Trulsson, Jordberga 8,4 p. På andra ;plats kom Bertil Nils-
35,6 p. son med 7,9 p. 3:a blev Klas Nilsson 

Orienteringen bestod av en s. k.

1

7,6 p. och 4 :a Ingmar Andersson 7 p. 
punkttävling där Lars Gunnar John- Slutligen balansgångtävingen vanns 
zon och Sune Larsson skaffade sig av Ingemar Andersson 9,4 p. före 

SPEL OCH SANG VID 
STOCKELD 

Aftonen avslutades trevligt och ge
mytligt med korvgrillning, musilt 
och sång vid en flammande stockeld 
utanför bygdegården. Sången som 
vacl,ert tonade ut över nejden i den 
vackra sommarkvällen leddes av de 
gitarrspelande flickorna Eva Jönsson, 
Inger Lindgren och Lena Nilsson, 

Tävlingsledaren L;m Arne Flykt ko liar Inger Alwen i krocketlävlingen. 



Fredagen den ] 1 juni 1968 • 

Förbryllande kombination av 
trafikmärken i Skurupsgata 

Den som kommer på Norregatan 
i Skurup norrifrån och närmar sig 
5-korset konrmer ungefär 100 me
ter innan 5-korset till vägskyltar 
vid vägens högra sida som betyder 
motorfordonstrafik och cykling för
bjuden. Omedelbart under skyl
tarna finns texten: gäller genom
fart. Dessa skyltar är begripliga 
och helt i sin ordning. På vänst
ra sidan av vägen finns däremot 
en pil som pekar söderut, alltså i 
dnn riktning som de andra trafik
märkena förbjuder trafikanten att 
köra i.å 
Pilen är verkligen förbryllande, 

speciellt för de trafikanter som kom-

mer på den gata som förbindet Sva- förbjuder körning söderut och vid 
neholmsvägen med Norregatan och vän.stra si~an s.~~ pile~ som direkt 

.. . . mbJuder till kornmg soderut. 
loper mellan Esso och kisosken Vid Vid besöket på platsen tillfrågade 
lekplatsen. Dessa trafikanter får .. nar vi fyra trafikanter vilken uppfatt
de kommer fram till N orregatan og~-) ning de hade om vägmärket med 
nen dire.kt på p1len som .. Visar. so- pilen. Det var Stig Nilsson, Malmö, 
derut. Nar de. sedan ~pptac~er aven Maj-Britt Olsson, Ingrid Nilsson och 
s~yl!en på vagens hogra s~da som Dfrk Verweij, samtliga från Skurup. 
forbJuder .. motorf~rdonstrafi.k och Alla ansåg att pilen var direkt miss
c:vklm~ so<:Jerut for g~nomfartstra- visande och förbryllande. 
f1k, da blir de vet,kl!gen funder- Den uppsatta pilen innebär väl 
samma. knappast någon större trafikta-

Bilden ovan är tagen från gatan ra. Men det är helt onödigt att en 
mellan Esso och kiosken på en plats mängd bilister skall behöva stanna 
några meter innan denna gata myn- och funderaoch reta sig över den 
nar ut i Norregatan. högst irrationella kombinationen av 

Till höger syns vägmärkena som trafi:kmärken. Tag bort pilen. 



"Skurups kommun 
handlade korrel\.t" 

- Ärendet har fått en konekt kommunal behandling, hävdar kom
munalkamrer Erling Sigfridsson i Skump i anledning av insinuatio
nerna om att ett tredje förslag till kommunala förvaltningslokaler 
skulle ha smusslats undan i nämnder och styrelser. 

Det undras ~l a vadör detta erbju-,kommunen eller ett kommunens eget 
dande om forvaltmngslokaler inte nybygge. Som bekant fastnade full
to~s up~ vid fullmäktiges samman- mäktige för alternativet U-konsult. 
trade mandagen den 29 april. Även .. 
om det inte hade hunnit förberedas FOR SENT J 

i vanlig orc!ning hade förslaget kun- - •rrots att byggmästare Håkans
nat tas upp denna dag som en skri- son vid kommunalnämndens AU:s 
velse inkommen sen fullmäktiges sammanträde den 6 maj fick besked 
kallelse hade utsänts, heter det. om att kommunen har "löst frågan 

Kommunalkamrer Sigfridsson för på annat sätt" insinueras det nu att 
A r b e t e t: köpingen skulle ha smusslat med j 

-Byggmästare Harry Håkansson i hans erbjudande. AU:s avslag på 
Simrishamn och verkmästare August erbjudandet kom dagen före kom- · 
Lundmark i Skurup erbjuder loka- munalnämndens sammanträde - så
ler åt kommunen i ett nybygge vid ledes för sent att behandlas av kom
Domus. Erbjudandet tillställdes munalnämnden vid detta tillfälle. Nu 
skriftligen kommunen fredagen den tog nämnden i stället upp ärendet i 
26 april och var kommunalkontoret tisdags kväll och gicl> på AU:s linje. 
till handa måndagen d_en. 29 april, ENDA RÄDDNINGEN 
samma dag som fullmaktiges sam- · 1 

manträde. - Kommunens behandling av ären-
- Samma måndag offentliggjordes det måste således bedömas som helt 

Råkanssons-Lundmarks byggprojekt korrekt ,fortsätter kommunalkam
i samtliga i Skurup förekommande rern. Kommunens svala, för att inte 
tidningar. Därför var fullmäktig~s säga obefintliga intresse, för Hål>ans
Jedamöter väl orienterade om pro- sons-Lundmarks erbjudande bottnar 
jektet redan före sammanträdet var- i att ett hotell, en biograf och en 
för det inte fanns någon anledning bankfilial kan räddas för Skurup 
från presidiets sida att självmant ta enbart via en lösning alternativ U
upp en diskussion även om detta konsult. Det anses nä m !igen inte 
förslag till kommunala förvaltnings- lämpligt att bland sådana service
lokaler. Förslaget borde ha införts inrättningar .med bostadslägenheter. 
i debatten av församlingen men U-konsults nybygge blir med andra 
nämndes inte med ett ord. Diskussio- ord ett rent servicehus och för finan
nen kom enbart att gälla U-konsults sieringen erfordras att kommunen 
erbjudande om lokaler uthyrda till går in som en större hyresgäst. 

Bilutflykt för CI(F -damer 

Haltprovning 
Persson, .Maj 

i Abbekås på Rydsgårds CKF-ulflykt .. Fr. v. Kerstin 
Britt Hansson, Gertrud Johansson och Stina Greta 

Ololsdoller. 

Ett 30-tal CKF-damer i Ryds
glirds CKF-avdelning företog på 
onsdagkvällen en bilutflykt till Ab
bekås och Svarte. I Abbekås be
sökte de "butiken vid havet" Kå
sagårdeil, där fru Wallbeck-Ball
gren själv visade sin lilla trevliga 
butik. 

Dilr 'fick damerna prova känning
ar, kappor och hattar som fru Wall
beck-Hallgren själv tillverlmt i 
lwnstnärliga modeller. Hon visade 
också vad butiken för övrigt hade · 
att bjuda, såsom keramikalster, blom-

lsterkransar, flätade korgar, samt en 
mängd an{!ra konstnantverk och sou-



420 (!) bänkar till salu 
på skolauktion l Skurup • 

En annons häromdagen i A r b e t e t fick säkert en 
uppmärksam läsare att haja till. Annonsen gällde en 
auktion vid gamla centraskolan i Skurup där skolstyrel
sen nu låter försälja inventarier från de skolor i kö
pingen som tagits ur bruk. 

Vid auktionen som tar sin början på lördag kl 10 ska 
"Hyltaslättarn'' Gunnar Larsson bland annat svara för 
konststycket att ropa ut 420 stycken skolbänkar, 4 org-

lar, 15 radioapparater, böcker, hyllor, kornischer, gar
diner, kort sagt allt som kan finnas i en skola. 

Orglar och radioapparater går säkert att bli av med 
men hur få folk att ropa in 420 gamla skolbänkar. 
A r b e t e t ringde upp Gunnar Larsson och frågade 
vem som har intresse av att köpa en skolbänk: 

- J a, det brukar vara gamla elever och ungdomar 
som är mest intresserade. 

Men 420 stycken, går det verkligen l auktion fö1· några år sedan, då sålde l nog skolstyrelsen ta tillbaka dem och fälle att ropa in sin barndoms mest 
att bli av med så många? vi ut ett 90-tal. Vi säljer bänkarna då går de antagligen till tippen. avskydda eller kanske mest omtyckta 

· - Ja, den här gången kanske det parvis och beräknar få 10-12 kronor Alla elever i skolorna i Skurup de möbel. Säkert tänker många med lite 
l blir lite svårt. Vi hade en liknande paret. Blir vi inte av med dem så får senaste 25-30 åren har nu alltså till- vemod tillbaka på den tid då de 

1.:;;:==========================----------=======;lsmusslade med fusklappen, tuggum-

Katarina och Jonas Nilsson samt Britt-Marie Brorsson följer skolvaktmästare Ake Svenssons förberedel.s et> 

till Lördagens a1tktion på skolmateriaL 

mit eller serietidningen, undan lära
rens vakande ögon och säkerligen har 
fallit både svettdroppar och tårfloder 

1 över dessa skolbänkar. 
·r Men det är inte bara eleverna som 
/ har tillfälle att stilla sina sentimentala 

känslor eller vilka känslor det nu är. 
Även "fröknar" och magistrar har 

l chansen att än en gång få sätta sig 
bakom den möbel, som en gång i 
tiden för dem betydde makt och 
auktoritet. För att få det hela än mer 
verklighetstroget så kan de förutom 
en kateder, ropa in lite planscher, 
kartor med karthiss. 

För pensionerade slöjdlärare finns 
hyvelbänkar och skolkökslärarinnor 
kan ta tillfället i akt att köpa sig en 
kokplatta, en rostfri diskbänk och 
några grytor. Fyra stycken trampsy
maskiner och ett laborationsbord 
finns till de lärare so mhade sin verk

l samhet förlagd till syslöj den och ke
misalen. 

Böcker av olika slag finns också 
men att begära av gamla elever all 
ropa in sina ~kolböcker är kanske all 
driva vemodskänslorna lite väl långt. 
Ingen vill väl bli påmind om sin 
l "plågsamma" skoltid alltför mycket. 
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~ SKOLBÄNK FÖR 50 ÖRE 
l 

·420 skolbänkar- släpades efter auktionen från skolgården, må,nga ång rade nog köpet, med tanke på jobbet att få hem bänkarna.. 

inventarier i Skurup på lördagen, I början fick man upp till 25 kr och upp till 50 kronor gavs, för en rister från Stockholm och infödda Den stora auktion på gamla skol-~ren Gunnar Larsson. hörde till de mest begärliga sakerna l ropade. Barnfamiljer från Malmö, tu~ 

l 
som A r b e t e t berättade om i fre- paret men efterhand gick det trögie Europakarta, medan orglarna gick skurupsbor fanns på plats och am 

dagstidningen gick över förväntan och de sista bänkarna ropades in för för 100 och hyvelbänkarna för 130 kr. som allt var det omkring 300 glada 

1 bra. Alla 420 skolbänkarna gick åt l ända ner till 50 öre. Katedrarna gick det däremot sämre l och köpsugna som samlats vid den 

f berättar den nöjde auktionsförrätta- Kartor, orglar och hyvelbänkar med men till slut blev även de in- högsommarvarma förmiddagsauktio. 

------==============~===i~~p===================~========~----~~--===========
=========~nen som var över på två timma~ 

/~ Efteråt kunde Gunnar Larsson kon-/(. / /9 / 1J statera att han blivit av med allt 
, b ....___ O O och fått in cirka 3.500 kronor vilket 

får anses som ett mycket gott resul• 
ta t. 



Skiftande skolbänkspriser 
vid auktionen i Skurup 

l På . lip-dagsförmiddagen fanns det 
• ungelåf 300 personer på skolgården 

utanfÖ!]. gamla centralskolan i Sku
rup. For ovanlighetens skull fanns 

' d~!t kqappast någon i skolåldern. 
~ Det var mestadels vuxna som i 
. många fall hade de av sina barn 

med som ännu ej börjat skolan. 
' Dragplåstret för de vuxna och de
ras minderåriga barn var den mängd 
skol,bäv'J!tar som skulle försälj as på 
aukt«m .·' Inte mindre än 420 skol-

skulle försäljas. Säljare var 
· '···'·••· ·'··~• i Rydsgård och Sku-

fanns också en del andra 
försäljning såsom radioap

hyllor m. m. 

f) 

b 

j Priset på skolbänkarna med tillhö-l Priset för ett 15-tal radioapparater, 
/ rande stolar blev synnerligen skif- fullt användbara men i avsaknad av 
tande. Priserna blev högst i början p rogram 2 och 3 varierade mellan 
men sjönk efterhand som "markna- 10 och 15 kr. Symaskinerna kostade 
den blev mättad". omkring hundralappen o~h orglarna 

De första klubbslagen lydde på 25 ca en och en halv hundralapp. Högst 
kr per par. Därefter sjönk priserna värderade hyvelbänken kostade 135 
successivt. De som hade tålamod att kr och en rostfri diskbänk exakt två
i det intensiva solskenet och het- hundra. 
tan på skolgården - termometern Auktionen inbringade ungefär 3.500 
visade på 26 grader - vänta till de kr. Auktionsförrättare var Gunnar 
sista såldes kunde köpa fyra skol- Larsson, Hyltaslätt och ropare Hans 
bänkar för en enda krona. Andersson, Tingbacken. 

Svenskamerikanen l. d. larmaren Edvin Andersson, Minnesota, barn
född i Tullstorp·, är hemma igen för fjärde gången sedan emigrationen 

1921 och tyckte del var kul med auktion och köpte en skolbänk. 



Konstnären Harald Thelander med sin sällsynta blomma, en stäpplilja 

från Himalaya. 

Ovanlig liljeväxt 
blommar efter 8 år 
På Sandgatan i Skurup bor l mor och i vanliga fall blommar 

konstnären Harlad Thelander. För- stäppliljan ungefär vartannat år. 
utom sitt konstnärsskap så är han Växten är mycket sällsynt på våra 
mycket intresserad av trädgårds- breddgrader och Harald Thelander 
växter. Men inte vilka trädgårds- känner inte till om det finns fler 
växter som helst utan i första hand av den i Sverige. 
ovanliga blommor. Några av de Herr Thelanders exemplar av 
rariteter han har är t ex en stäpp- blomman har dock ·inte velat blom-

llilja, ljusröda liljekonvaljer och ma mer än en gång tidigare och det 
blå vitsippor. var för åtta år sedan. Han köpte 

stäppliljan heter på latin Eromu- den ursprungligen i Ystad för tio 
res rebustus och har sin egentliga år sedan men tydligen har det varit 
växtplats i bergstrakter. Den kan kallt de senaste åtta vintrarna och 
bli upp till två meter hög. ö ver den har därför inte velat blomma. 
hälften av den långa stängeln är - I vinter har jag haft en korg 
täckt av vackra ljusröda blom- och en vaxduk över växten för att 

~ skydda den men jag trodde ändå 
inte att den skulle blomma igen, 
säger herr Thelander. 

Hemmabyggd . jolle vann 
seglingen -vid Abbekås 

Nils Persson, Bengt Dahlström och fru Marie Persson diskuterar vind 
inför dagens tävling . 

l\'led en hemmagiord jolle segrade Olof starek i den distanstävling 
som Abbekås båtklubb anordnade på söndagsförmiddagen mellan 
Abbekås och Hörte. seglingssträckan var ungefär 3 sjömil. I täv
lingen deltog sex båtar. 

Olof Starck.s egenhändigt förfär
digade jolle är av egen design. Den 
visade sig klart överlägsen de tn ss
jollar och den L-eka som också del
tog i tävlingen. 

Tävlingsdeltagarna fick inte så 
mycket vind i seglen som de kanske 
hade hoppats, men den lätta bris 
som rådde räckte för att det ändå 
skulle bli en lyckad tävling. 



Torsdagen den !O juni 1968 

Spänstiga och morgonpigga Utmärkt expo på Svaneholm 
husmorsgymnaster i Skurup av E Johanson-Thors konst 

kurups husmodm·sgymnastik som 20-d1·sjubilerm· i dr bö1·jade på onsdagsm01·gonen med morgongymnastiken 
Sku1·ups id1·ottsplats. Många damer ha1· insett att det ä1· verkligt nyttigt för hälsan att ställa upp kl. 7 
m01·gonen fö1· en halv- ellm· heltimmes gymnastik. Vädm·leken får i någon mdn avgöra hur ldng mo1·gon

blir. Somma1·gymnastiken ute i det f7·ia ledes liksom gymnastiken under vintm·halvdret i 
Sporthallen av B1·itta Sjösten. 

När professom vid Konstakade
min, mälaren, grafikern och teck
naren Emil Johansson-Thor för tio 
år sedan gick ur tiden förlorade 
vårt land inte endast en särpräglad, 
betydande konstnär utan även en 
ideelt inriktad, klok och mälmed
veten människa, vars krafter räck
te till att göra många viktiga in
satser utöver det egna konstnärs
skapets. Han gjorde detta i intim 
kontah-t med kollegor och lärjungar 
och helt naturligt ofta utifrån nå
gon av de förtroendeposter har 
hedrats med inom en lång rad av 
våra förnämligaste kulturinstitutio
ner. 
Varhelst han än verkade, blev 

Emil Johanson-Thor aktad, respekte
rad och avhållen. Han drog sig aldrig 
tillbaka för ett uppdrag, där han var 
medveten om att han kunde göra 
verklig nytta. 

Till 1d-årsminnet av konstnären 
Emil Johanson-Thor (1889-1958) an
ordnas under sommaren en utställ
ning på Svaneholms slottsmuseum, • 
där många av hans förnämsta verk 
visas. Där finns prov både på hans 
oljemålningar, etsningar, torrnålsgra- , 
vyrer, litografier och teckningar. 

Ett så helgjutet och harmoniskt 
livsverk som Emil Thors, kan väl 
betraktas som något åtminstone re
lativt unikt i vår svenska nutids
konst. Så gott so in allt bärande och 
väsentligt som Thor skänkt oss i 
sina verk, bottnade i och inspirera
des av hans förmåga av spontan in
levelse i hembygdens natur, slätten i 
närheten av Landskrona, de gamla 
byarna åt Anderslövshållet, Ven och 
Öresund. Den miljön, detta alldeles 
speciella klimat blev en livsbeting
else för konstnären. 

Utställningen på- Svaneholms slotts
museum är en attraktion inte endast 
för konstkännarna och konstälskar
na utan för en bred allmänhet som 

1 
l' 
l 
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säkert tämligen snart konstaterar att Bokhandlare Gunnar Johansson-Thor vid sin faders, professorn vid de utställda sakerna är verk av en 
stor mästare _ en mästare och konst- Konstakademin, målaren, grafikern och tecknaren Emil Johanson-Thors ' när som knappast blir bortglömd de utomordentligt vackra och fängslande oljemålning "Bengtas träde" ' närmaste seklerna, med motiv från Torna-Hällestadstrakten. ~~==~==~------------------------------- ----------------



Ny simbassäng för Skurupsbor 

Nu har skurupsbom~ fått en fin 
simbassäng att ta i bruk lagom till 
midsommar. Bassängen ligger i 
Bingsmarken, någ1·a kilometer ös
ter om Beddinge strand. l går tap
pade man vatten l bassängen, så 
nu är det bara att " ta sig vatten 
över huvudet". 

Bassängen har måtten 25 X10 m 
och man har få tt ett hög;sta vatten
djup på en och en halv meter . Det 1är 
Tekniska Verlken i Skur up som har 
byggt bassängen och hela kalaset har 
kostat 9 000 kr. 

Främsta s1kälet t ill att man byg:gde 
"den är bassängen var för att sim-

Hovsångerska ställer ut 
rya-konst på Svaneholm 

Hovsängerskan Marianne Mörner 
som i huvudsak är bosatt i Stock
holm men ändå starkt knuten till 
Skåne och skurupstrakten genom 
att hon på somrama brukar vistas 
på Jordberga, utställer över som
maren ett 10-tal av sina finaste 
rya-arbeten i Svaneholms slotts
museum. 
Att knyta ryor är kanske ingen 

speciell konst . . Däremot krävs del 
konstnärligt sinnelag för att kunna 
komponera smakfulla mönster och 
det är just det som hovsångerskan 
har. Kompositionerna av mönsterna 
har nästan uteslutande tillkommit ge
nom tillfälliga ögonblick av inspira
tion. Kompositionernas färger och 
mönster är oftast spontana uttryck 
för upplevelser i naturen eller genom 
en stark känsla för något föremål 
eller någon särskild händelse i hov
sångerskans liv. Därigenom har samt-

liga mönster komponerats genom 
stark inlevelse och med ett djupt en
gagemang. Då blir också resultaten 
av högsta kvalitet. 

Av de utställda rya-konstverken är 
1 

en del i hovsångerskans ägo, men en · 
del privatägda har utlånats till ut
ställningen. 

Marianne Mörners pyssel med rya• 
konst är för henne en hobby för att 
kunna koppla av från det ordinarie 
yrket. Utställningen är premiär för 
hovsångerskan och har tillkommit till 
stor del p. g. a. påtryckningar från 
vänner och bekanta som insett att 
kompositionerna är av stort konst
närligt värde, och väl värda att visas 
på utställning. 

Rya-verken finns i Svaneholms 
slottsmuseums högst belägna regioner 
men det är mödan värt att p!·omene
ra uppför trapporna föl' att se och 
beundra dem. 

skoleeleverna5 undervisning inte 
skulle bli lidande som den blivit 
fö rr om åren. Man har nämligen 

haft undervisningen förlagd till ha

vet. Och där har vädrets ma~er t itt 

som tätt spelat sin a spratt. Men nu 

skai! del bli ändring på det ... 

Marianne Mörner vid ryamallan "Majolika" som förfärdigades för någ

ra år sedan. Färgkombinationerna i blått, gult, rött och brunt är myc
ke·! vackra. 



Jörgen Hansson, Skabersjö, får startkortet av Lillian Lavesson, Skurup, 

före starlen i bilrallyt. 

CUF -bilrally • 
l Skurup 

Skurups och Slimminges CUF-av-1 Här följer resultatlisten för de bäst 

delningar anordnade på söndagen ett J 1 d 1 · .. 
bilrally med start vid Skurups Fol- p acera e: . Knut Nilsson, Arlov, 2. 

kets park. Deltagarantalet blev ej !Karl Mårtensson, Skurup, 3. Arne An

stort. D.et var nämligen alldeles för l dersson, Lin ä by, 4. Ebbe Johansson, 

varm.~ for . att folk .. skulle lockas av Torna-Hällestad, 5. Per Erilt Nils

att satta s1g att kora bilturen på 7 son, Ystad, 6. Kjell Ake Lundh, An-

mil. derslöv. 

Klara för av• 

STJÄRNKLART I SKURUP •lutning ä:ro ·da 

tio flickor som genomglltt Blå Stjärnans traditionella. sommarkurs ( 

Skurups lantbruksskola.. Där har flickor såväl teoretiskt som praktiskt 

fått öva sig i djurskötsel under ledning av skolans lärare. K ursdeltagarna 

kommer huvudsakligast från Skåne och på bilden ser vi Elisabeth Hällje, 

Malmö, i diskningstagen med mjölkcisternen. 

Tidigt skånemåleri 
på Svaneholms slott 

Konstnärens son Gunnar Johansson-Thor med faderns inträdesprov till 

Konstakademien. Målat från Stigbergsgatan i Stockholm. 

En utställning med tidigt Skåne-~ och återvände ofta. vilket även har 

måleri öppnas idag på Svaneholms satt sina spår i hans produktion. 

slott Det är några av konstnären Många av hans målningar och teck

Emii Johanssan-Thors efterlämnade ningar är som nämnts hämtade från 

verk som ställs ut. Emil Johansson- Ven och han köpte där år 1924 en 

Thor är kanske mest berömd för stuga, som sedan kom att an vändas 

sina landskapsmålningar, och man till sommarbostad. Från Ven är 

ser ofta hur vissa orter i Skåne stän- hämtat bland annat det imponerande 

digt återkommer, som t ex Anders- verket Noaks Ark, vilket beskriver 

löv, Silleköpinge och .Toma-Hälle- hur öborna rustar sig för att gå om

stad sam~ ocks~. från on Ven. bord på arken och rädda sig undan 

. Konstnaren faddes 1 Land.skr~!la världens undergång. Tavlan har ut

ar 1889, dar hans far var faltskar- lånats av Malmö museum för ut

mästare 1902 flyttade • familjen till ställningen på Svaneholm, som ska 

Stockholm och samma ar slutade so: pågå till slutet av augusti. 

nen Emil skolan. Han var re~an da Utställningen omfattar ett 25-tal 
fast besluten att bh konstnar och åln' g . 0 

h d t tt t 1 
hade en del smärre utställningar m '!l a1 c . .essu om .e an a 

l i n h n l909 kom ·n å Konst- tecknmgar. Det ar konstnarens son 
nnk ad . a 1 P Gunnar Johansson-Thor som numer 

a a emien f"" lt f d ft 1·· d Ist 
Om Johmsson-Thors ungdomsår i orva ar a ~ms e .. . er 1;1mna e a er 

Stockholm berättas att hemlängtan och som varit b~?Ja!phg VId arran

blev honom svår och han tog sig gerandet av utstäl!nmgen. 

för att fotvandra ända ner till sitt 
kära Skåne. Han blev dock kvar vid Bilbraftd. Vid 13-tiden på onsdagen 

akademien och 1924 blev han. lära:e gick brandlarmet i Sjöbo då en bil 
for att fJorton år senare krona sm . . · 
bana med en professorstiteL 

1 

fattat eld 1 N orre gatan. Men brand-

Under hela sin levnad behöll han kåren kunde vända, eftersom ägaren 

dock banden med sitt hemlandskap själv hade släc~t elden. 

- 6-g 



Bokhand!are Gunnar Johanson-Thor - son tiU konstnären EmU Johan.son -Thor - visctr här upp en M.vla 
u r faderns rika produktion. Målningen är från 1938 och föreställer Vens kyrka 

Johanson-Thors tavlor 
på Svaneholms slött 

Svaneholins slotts museum i Skurup ordnar från och med 
i dag en utställning på ett urval av Skånekonstnären Emil 
Johanson-Thors rika prod'1ktion. Samtidigt visar hovsånger- \ 
skan fröken . Marianne Mörner, Stockholm, e-tt tiotal rya
mattor. 

Må,Jaren, 1gralfi!kern och tecknaren Italien soon sångerlika 'Oah 'kom se
samt sedel1!l1era professorn vid K'Onst- dan hem till Sverige och har ~edan 
<likademi'n i SiUodk:hoLm är represente- dess turnerat Eui"opa run!t ISOm ho•V· 
rad med o•J jemåln'ingar, etsningar och sållJgersfi<:a. 
torrhåls·gra.vyler, Uitograd'ier och tec'k- 1-------~---------''
n'ingar. I uts-tällningen 'ingår 'ä ven 
hans lkan.;!ke mest 'be!'Ömda <Verk - s 
Noa!k·s ark. !Målningen thar lånats ,från /) 
Malmö museum. ~ 

Gusta.f Näsström Skrev 1bl ·a 01m ho- 1 J o;b nom: "Han iförbEr en redba:nt stude-
ranide 1yrilker, .som s'tillsamt odh trä-
get lever sig in ·j markernas .ooh trä-
dens struiktur, ,i gårdarnas ~ryJgga 
gråstenslängor och mollnens <Vandrinlg 
undJer hinlll'heilsJrua>an. - HaiiliS sbora 
å1terlbliCik ger ett syJml)ati9kt i'ntryck 
a'V aiHV'ar, 'gedigenhet och heder." 

!Hovsångerskan Marianne Mörner 
som lbörj>ade iknyJta .ryor för t io år se
dan ställer nu ut för första ·gå,.gen 
- 73 år •gammal. !Hon tog en gång i 
tiden examen (på lko'nstlfadk, ifor ltil1 
Mtinchen Jlör att studera 'Vi:dar.e på 
a'lm:demin. !Hon dok senare UPIP i 



Undersökningar 
Svaneholmss j ön 

• 
l 

Som ~'Ynes är detta inget sjöodjur utan sna;ra;re fil mag Folke Persson 
frän Lund. Han ctrbetar vid a;vdelningen för ekologisk botanik vid uni
versitetet och är i dctga·r-na; sysselsMt med att ta prover m m från Svctne
ho!mssjön. Uppdragsgivare ä·r en rad institutioner bland annat den lim
nol.ogiska som nu gör undersökningar för a;tt lmnna. förhindret ati sjön 

växer igen. 

l 
Kurspremiär i Skurup 

En feriekurs . fö1' studef'a.nde ungdom bärjade pd md.ndctgen f Sku1'Upa 
la.nthmhdll&skola.. Kursen ä1' den första i sitt slag och de 11 deltaga'l"'lf4 
ska unde1' fyra veck01' framd.t få insikter i såväl bostadsplanering 1om 
närings- och livsmedelskunskctp, arbetsmetodik i hushållssyssloma och 
fa;mi!jekunska.p m m. P d bilden ses fr v Kerstin Månsson, Svedctla., Bodil 

Bernhoff, Trelleborg, och Ingrid Ode!!, Klctgstorp. 



Anläggningen kostade enda.st 9.000 kr. 

Skurups simbassäng klar 
Unnder hela midsommarhelgen var 

glada badare i farten i Skurups kö
pings simbassäng i Bingsmarken, och 
i dagarna startar även köpingens 
simskola i den nyanlagda bassängen. 

Det är tekniska verkens egna man
nar som har sval'at för anläggningen 
och kostnaderna håller sig under 

1
9.000 kr. Att bassängbygget blivit så 

pass billigt beror på att ingen gjut- krångel de senaste dagarna, vilket 
ning erfordrats - man grävde helt bl a föranledde att man på tisdagen 
enkelt ut bassängen på 25xl0 meter fick tömma bassängen eftersom det 
i sanden och fodrade in den med vatten som fanns i den inte var rik~ 
600 kvm plastduk. Som djupast är tigt rent. Snart ska emellertid allt 
bassängen 1,4 meter och vatten tar klaffa hundraprocentigt, lvvade per~ 
man från havet. sonalen på tekniska verken, och i 

Helt intrimmat är ännu inte pump-l alla händelser är ju bassängen re
aggregatet och det har varit en smula dan ornentligt "inbadad". 

Tisdagen den 25 Juni 1968 

Hemteknisk kurs startar i 
Skurups Lanthushållsskola 

17 flickor i 18--20-ärsåldern star
tade på måndagen en hemteknisk 
kurs för studerande ungdom vid 
Skurups lanthushållsskola. Ferie
kursen pågår i fyra veckor och 
omfattar bl. a. bostads- och fa
miljekunskap, samt närings- och 
livsmedelslära. 

I kursen får flickorna bl. a. un
dervisning i god bostadsmiljö, rätt 
sammansatt kost, varudeklarationer. 
Kursen siktar bl. a. på att väcka 
intresse för arbets- och tidsbespa
rande metoder och hjälpmedel. I 
kursen ingår också en del studiebe
sök på olika platser. De 17 flickorna 
bor under kursen som slutar den 19 
juli på lanthushållsskolan. 

Följande deltager i kursen: Kers
tin Assarsson, Furulund, Bodil Bern
hoff, Trelleborg, Asta Björnsson, Os
by, Hjördis Brodin, Klagstorp, Brit
ten Ekstrand, Osby, Ann-Christin 
Erlandsson, Ystad, Ylva Folkesson, 
Genarp, Catharina Isaksson,övertor
neå, Margareta Hansen, Klippan, 
Anna-Stina Knutsson och Bodil 
Larsson, båda från Skurup, Kerstin 
Månsson, Svedala, Eva Mårtensson, 
Ystad, Ingrid Odell, Klagstorp, Gu
nilla Ohlsson, Ystad, Kristina Ström, 
Munka-Ljungby, och Asa Ahström, 
Har lösa. 

Fyra av flickorna i hemtekniska kursen. Fr. v. Bodil Larsson, Skurup, 
Kerstin Assarsson, Furulund, Ylva Folkesson, Genarp, o~h ÅSll Åhström, 

Harlösa. 



30 tar traktorkorliort 
vid lantbruksskolan 

Fr. v, lantmästare ·Cars Göran• Nilsson ger Görall Larsson, Sjörup, Göran 
Petenon, Löderup, och Jörgen I-undgren, S. Sandby, de först~ ins.truk

tionF>rna. 

30 pojkar kommer under inneva
rande vecka att genomgå en kurs 
som berättigar dem till -traktorkort. 
Om de klarar det obligatoriska teo
retiska provet, måste tilläggas. Det 
händer dock mera sällan att någon 
inte klarar detta prov. 

de unga traktorkörkortssugna poj
karna brukar klara provet alldeles 
utmärkt. 

Pojkarna undervisas utöver vad 
som kräves för traktorkörkort även 
i en mängd andra saker som dalig 
skötsel och vård av traktorn, skydds
och säkerhetsföreskrifter m.m. Leda

Utbildningen under den veckolånga re för kursen är lantmästare Lars 
är nämligen så grundlig att Göran Nilsson. 

MOR och BARN 

Fru GUNVI KNUTSSON, Skurup, med pojkarna KENT 3112 år och LEIF 
9 mån. {Foto: Sernert, Skurup) 



unsdagen den 28 juni 1988 

Artisttävling för amatörer 
vid 34:e Svaneholmstinget 

liksom i fjor kommer Svaneholmstinget på söndag kväll att avslutas med ett stort fyrverkeri, som kommer 
att återspeglas i Svaneholmssjön. 

Envoye' Z. Przybyszewski West
rup, Rydsgård kommer att svara 
för hälsningsanförandet vid 34:e 
Svaneholmstinget som äger rum nu 
på söndag vid Svaneholms slott 
och dess vackra omgivningar. Ti
digare om åren har Svaneholms
tinget börjat redan på lördagen. 
I är är emellertid lördagskvällen 
reserverad för medlemmar i gam
meldansföreningen STASS som an
ordnar dans iSlottsparken. 
Svaneholmstinget på söndagen in

leds kl. 13.30 av Trelleborgs musik
kår varefter hälsningsanförandet hål
les. Därefter fortsätter programmet 
med ans och lekar kring midsom
marstången. Vidare blir det kasper
teater. 

Scouterna kommer att arrangera 
trevliga pristävlingar. Efter ytterli
gare en konsert av Trelleborgs mu
sikkår kommer årets Svaneholmstings 
stora dragplåster, nämligen en artist-

tävling för amatörer där publiken ut
ser vinnaren genom att rösta. 

En timme senare blir det prisut
delning i scouternas tävlingar och kl. 
19.30 prisutdelning i artisttävlingen. 
På kvällen blir det dans i Slotts-

ken efter W inners orkester. I pau-

cu0 -
...:;71 

sen kommer publiken och deltagar
na att få njuta av ett stort fyr
verkeri på Svansjöns strand. 

Pigaile basartjänst kommer att mö
ta upp med ett stort tivoli med bl.a. 
karusell, skjutbanan, spelautomater, 
tombolor m.m. 



Ernst Olsson upphör med 
affärsrörelsen i Skurup 

Helga och Ernst Olsson i den affär på Kyrkogatan i Skurup som upphör 
på lördag. 

Köpman E r n s t O l s s o n l betstider. Jag fick ofta arbeta från 
Skqrup som på lördag upphör med sju på morgonen till 9 på kvällen. 
sin livsmedels- och bosättnings- Folk handlade mycket mer åt gång
affär vid Kyrkogatan med anled- en och inköpen tog lång tid. Då 
ning av att han uppnått 65 års ål- fanns ingenting paketerat. Ett rejält 
der och pensioneras firar i år flera inköp kunde ta en förmiddag eller 
jubHeum. eftermiddag i anspråk. 

Det är jämt 50 år sedan han bör- Då fanns det knappast några bilar 
Jade sin livsgärning bakom livsme- och därför fick folk samla sina in
delsdisken. Och det är jämt 20 år köp till några gånger i månaden . 

• ~an han startade affärsrörelsen i Konkurrensen i branschen var minst 
Skurup. Dessförinnan hade han lika hård då som nu. Men köpmän
drivit egen rörelse i Hönsinge un- nen höll hårt på Skånes köpmanna-
der ett 20-tal år. förbunds prislistor. Några priskrig 

Ernst Olsson berättar: som nu fanns inte. 
Som 15-åring började jag i Axel Under innevarande vecka lämnar 

Larssons diverseaffär i Dagstorp. Olsson kraftig rabatt på varorna. 
Där stannade jag tills 1927 då jag På porslinsvaror lämnas exem~elvis 
blev föreståndare för köpman Os- 40 procent rab<1tt. 
kar Hanssons, Löddeköpinge affärs- Ernst och Helga Olsson har sin 
filial i Borgeby. bostad i ovanvåningen. De ämnar 

A:r 1929 startade jag och min hust- bo kvar och uthyra affärslokalerna. 
ru Helga egen livsmedelsaffär i Vem som skall hyra är ännu ej 
Hönsinge. Denna drev vi till 1948 klart. Det är mycket möjligt att det 
då jag startade den nu befintliga blir en annan bransch än livsmedel. 
affärsrörelsen vid Kyrkogatan i Sku- I och. med affärsrörelsens upphö
rup. Ernst Olsson går gärna till- rande permitteras fröken Karin Ols
baka till tiden för nära ett halvsekel son som arbetat där i sex år och 
sedan bakom disken i Dagstorp. fru Ingegerd Nilsson ~om arbetat i 

Då fanns det inga hestämda ar- rörelsen i 13 år. 
-------

MOR och BARN 

MOR och BARN 

Fru AGNETA LARSSON, Skurup, med dottern EVA, 8 månader. 
(Sernerts, foto, Skurup) 



.Svaneholmstinget 
för både barn och 

fest 
vuxna 1 

!!;om minister Z. P. W est r u p 
nämnde då han öppilwd det !!1• ~~ 
Svaneholmstinget på .öm.agmillon
gen blev ll.etta ting !le •• t :Jlik~ ,;j111o 
föregång8J'e, som traoiitiO•IcJlt b\'U
kade bjuWI >in pub!~ på t& av 
något statsråd eller annan prominent 
person, och därefter 1~t uvpträdan
de av .. n teatergrupp eller känd 
sångare som Jussi Bju···ing •. d. 
Liknande programinslag var säl<m·t 
uppskattade innan TV :n &< ·nlint 
g,iort sitt inträde l våra hem och 
där allmänheten på ~å .·f.tt d.lr,li
gen får tillfälle att 11mgås med vår 
tids stora förmågor. 

Det nya Svaneholmstinget bVF·i:dt 
mera på lokala förmågor och på att. 
dess besökare själ la fid roa sig ak
tivt och vände sig i 'örsta hand till 
familjer med ungdoma: och bur. 
Det 34:e Svaneholmstinget blev så 
kert en stor upplevelse :ör tl"'llr- . 
tens barn och ungdomar och ä'JP'l 
för de vuxna som kunde roa sig ' 
kretsen av sin familj. 

LOTTAKAREN 

Tänk vad publiken tyckte dP.t var 
roligt när Lottakårens medlemmar 
ställde upp i täv!ingen att "hoppa 
i säck" med de unga ~coutc"D'l. l)t 
~ldre hade ~örmågan att ta le!ren 
med samma allvar som de unga och 
vann faktiskt flera av sä •khJPl, .. 
ningstävlingarna. 

De ynl<fe barnen hade oc:<~å små 
separata tävlingar där det ga .• rlE' at!. 
t. ex. "explodera" ett v1sst antal bal
longer på så kort tid som möjligt. 
Där kunde de roa sig med att pricka 
ned plåtburkar byggda i triangelform 
dansa kring midsommarstången som 
fortfarande står kvar på Svaneholms 
slottsträdgårds stora gröna gräsmatta 

Scouterna hade anordnat små täv
lingar där det gällde att kasta en 
tyngd i ändan av ett rep genom ett 
bildäck som fanns på ca tio meters 
avstånd. De hade också arrangerat 
en mängd andra trevliga tävlingar. 

Kasperteater var ett annat "Oligt 
inslag som publiken hade hjärtligt 
roligt åt. 

DAGENS CLOU 

"Dagens clou ' var en amatör
tävling där ungdomar i åldern 11-
16 år från praktiskt taget hela 
Skåne ställde upp. Pristagarna er
höll fina priser. Även i den täv
ling fick publiken ta aktivt del 
genom att avgöra rangordningen 

l 

Henry Andersson, Skurup och Eva Alwen, Torsjö hjälper Per-Håkan Jönsson, Malmö att blåsa upp ballonger. 

genom att rösta. Flera av arrange-l ter upp till dans på utedansbanan l Senare på kvällen avfyrades ett l tinget blev säkert lika mycket upp
mangen inramades av takt- i slottsparken. Arrangörerna hade tur utomordentligt vackert fyrver- skattat som sina föregängare och 
fast och välljudande musik av med vädret ty under dagen var det ~l~eri som speglade sig i Sva- publik~n har säkeli;. in~et e_mot ~tt 

Trelleborgs musikkår. l soligt och fint och sommarkvällen neholmssjiins spegelblanka vatten- l ~rrandgor~rnal forts1·. B:ttnmgsvtt 1
18åt fol-Jer en ms agna mJen a a pu-

På kvällen spelade Winners orkes- blev ljus och varm. yta. Arets version av Svaneholms- bliken mera aktivt roa sig själv. 



Goda resultat vid DM 
bågskytte i Skurup • 

l 

Fr. v. Eli& Engström, Dagmar Matnon, Anja Seppä, 

För andra året i följd fick Slru- Hood 958 p. och Ella Engström, 
rups Bågskytteklubb förtroendet Trelleborgs BK med 950 p. 
att arrangera Skånska mästerskapet Av herrarna blev det som väntat 
i tavelbågskytte. I damklassen Arne Ljungqvist, Skurups BK som 
blev Anja Seppä, Svedala BS su- avgick med segern. Det blev en 
verän segrarinna med 1.085 p. När- överlägsen sådan med 1.149 p. I ju
mast kom Signe Andersson, BK norklassen blev det betydligt jämna-

Svedala. 

re mellan de bästa. Där vann Chris
ter Engström, Trelle borgs BK med 
874 p. över Jan Gustavsson, och 
Henrik Nilsson, båda representerande 
Satserups GF med 856 resp. 832 p . 

I lag vann Skurups BK medan 
Satserups GF blev 2:a och Arlövs 
BK 3:a. 

RESULTAT· 
Damer: l) Anja Seppä, Svedala BS 

1.035 p., 2) Signe Andersson, BK . 
Hood 958, 3) Ella Engström, Trelle
borgs BK 950. 

Juniorer : l) Christer Engström, 
Trelleborgs BK 874 p., 2) Jan ·Gus
tavsson, Satserups GF 856, 3) Henrik 
Nilsson, Satserups GF 832. 

Utom tävlan: Christer Daneham
mar, Tibro BK 938 p. 

Herrar: l) Arne Ljungqvist, Sku
rups BK 1.149 p., 2) Jan Erik Anders
son, BK Hood 1.066, 3) Arvo Korkki
nen, Hälsingborgs BK 1.054, 4) Gun
nar Asplycke, Arlövs BK 1.050, 5) 
Knut Nilsson, Satserups GF 1.004, 6) 
Leo Brogaard, Satserups GF 994, 7) 
Gunnar Bergström, Satserups GF 
991 , 8) Sven Lindahl, 'Skurups BK 
988, 9) Elve Göransson, Arlövs BK 
962, 10) Sigvard Mattsson, -Hässle
holms EK 956. 

Herrlag: l) Skurups EK (Ljung
qvist, Lindahl , Andersson) 3.076 p., 
2) Satserup GF 2.989, 3) Arlövs BK 
2.947 p. 



Succe för amatörtävli~g 
på 34:e Svaneholmstinget 

Fr. h. Marie MC~tlmros, Hälsingborg, 12 år som blev 2:a i. tävli~gen för 
sången "Pelino - världens roligaste clown", Lena och St1na KJellander, 

Malmö sbm ble·v 3:a, för framträdandel av låten "Spegling". 

Intresset för den amatörtävling fina framträdande och sin 2:a place
för ungdomar i 11-20 års-åldern ring i prislistan erhöll hon ett fint 
som anordnades i samband med guldarmband. 
34:e Svaneholmstinget var mycket 3:a blev yngsta kvinnliga deltaga-

ren 11-åriga Lena Kjellander, Mal
stort och de stora gröna gräsmat- mö som sjöng "Spegling". Hon ac-
torna utanför Svaneholms slott kampanjerades av sin storasyster 
var fullpackade med folk när del- Stina. Även de andra fem som fram
tagarna i . tävlingen började sina trädde gjorde succe, men det var 
framträden på scenen. blott tre som kunde få de "stora" 
Vinnare av tävlingen blev 14-årige pri~~ma. Samtliga övriga del~gare 

c a r y p e r s s 0 n, Beddinge som erholl guldmanschetter eller silver
sjöng "10.000 röda rosor" ackompan- a~)>and. 
jerande sig själv på el-gitarr. Efter Tavlingsledar~!.l Ingvar Andersson 
hans framträdanden blev det en och !:tans medhJal~are ~or ha en elo
stormapplåd. I l:a pris erhöll han ge for e~ ~ynnerhgen mtressant oc.h l 
en fin transistorapparat. lyckad o tavlmg som helt vann pubh-

Som god 2:a röstade publiken in ken~. g1.lland~. Hoppas på e~ hknan-
12-åriga Marie Malmros, Hälsingborg. de tavlmg v1d Svaneholmstmg nr 35. 
Hon tog också publiken med storm 
när hon framförde "Pelino - värl- Q 
dens roligaste clown". Hon ackom- IJ 
panjerade sig själv till gitarr. För sitt ~· ... 

'\l 

Arne Ljungqvist 
vann på hemmaplan 

Det blev som väntat Skurups Arne Ljungqvist som tog hem potten 
när DM l bågskytte på söndagen avgjordes på idrottsplatsen i Skurup. 
På de avslutande 30 metrarna liammade han hem hela 326 poäng efter 
att he'a tiden skjutit jämnt och säkert. Det knäckte närmaste konkur
renten Jan Erik Andersson, BK Hood, vilken !'bara" kom upp i l 066 
poäng mot Ljungqvists 1149. Skurupsskytten tog därmed sitt 13:de 
DM-tecken, 

överla•g va1r tävlingen ]amn och Resultat: 
inte ens Arne Ljungqvist gick säker. Herrar: l ) Arne Ljungqvist, Siw-
Det var först på den avs1u1ande ru,ps BK, 1149 poäng, 2) Jan E•rik An
skjutn1ng.en på avståndet 30 meter d erssen BK Hood, l 066, 3) Arvo 
som han med flotta 326 poän.'g kunde Kork·k1nen, Hälsingborgs BK, l 054, 
ska.ka av sig 'sina argaste ko.nku.rren- 4) Gunnar As.plycke, Ar:ö'Vs BK, 
ter. Den gode Arne hade fö·rnesten l 050, 5) Knu t NHsson, Satserups GF, 
täv.Jingen igenom skj•utit jämnt och l 004, 6) L eo Brogaard, Satserups GF, 
framförallt säket'L På 90 m hade han 994. 
257, på 70 m 284, på 50 m 282 och Dam er: l) An) a Seppii, 'Svedala BS, 
s·å 326 på die a>vs!Jutande 30 metrarna. l 035, Z) . s'ie-ne A·ndersson, BK Hood, 

På platserna närmast efter Arne 958, 3) Ella En.gstdm, Trelleborgs 
Ljungqvist var det en strid på k.ni- BK, 950. 

I damklas·sen blev det ookså en fa- J unio•rer: l) Christer Engs·tröm, 
ven. Mellan tvåan och femman skilde T reliEborgs BK, 874, 2) Jan Gustavs
det bara 62 poän,g. son, SatserUJps GF, ~55, 3) Henrik 
vor~t som gick och vann . Anja Seppä Nilsson, Satserups GF, 832. 
från S'.'edala var nära 100 poäng föTe La.g, herrlag: l) S.kurups BK (Lju.ng
sh1:;:;ärmaste medbä·vlerska. q vist, Lindahl , Andersso.n), 3 076, 2) 

Christe Engström, Trelleborg, seg- Satserups GF, 2 989, 3) Arlövs BK, 
rad·e i en jämn juniorklass och i lag- 2 947. 
tävlingen teg hemmaklubben Skurup --------------
något oväntat förstaplatsen före se- Legalt från Österlen 
gertippade Sa,tserup. Så de·t blev nå- Skivarp: Aktenskapsbetyg för smed 
got a·v en S'\{Jurupsdag, denna. Intnes- Gert Eve Bertil Olsson, Skivarp, och 
serade bå·g·skyttar - och även andra tandsköterskan Gun Ingrid Anders
med - kaJn på fredag kväll i TV se son, Kattarp, 
ett program om Skurups bågskytte- ö Vemmenhög: Vigda: jordbruks
k:1ll!bb som Lars Gunnar Björklund arb Hans Ake Olsson och Gullan 
gjo·r t. Marianne Nilsson Dybeck. 

Tävlingen samlade 70-talet star- örsjö: Död: f förmannen ·Albert 
t.ande som givetvis inte var ·så· där Emanuel Holmberg, örsjö, 85 år . 
värsta nöjda ·med den kraftiga vind Villie: Död: f kreaturshand! Nils 
scm rådde och s·om spelade skyttarna Edvard Persson, Villie, 87 år. 
mån.ga ~praH. \ 

Arne · Ljungqvist, Skurup, btev årets DM-mästare i btigskytte. Här ses 
han i c~ktion på 90 m, diir tvdan på sconma distans Leo Brogård, Satse

rup, intresserat följer träffarna 



Ljungkvist -triumf 
i hågskytte-DM 

Det blev inte några större över- Syedala 1.()35 p, 2) Signe Andersson, 
raslmingar när DM i bågskytte av- BK Hood, Malmö, 958, 3) Ella Eng
gjordes på söndagen i Skurup. ström, Tre'lleborgs BK, 950. 
Bland de individuella segrarna var Herrar: l) Arne Ljungkvist, Sku
som väntat Arne Ljungkvist, Sku- rups BK, 1.149 p, 2) Jan-Erik An- , 
rup som tog hell\ klassen. I Jag dersson, BK Hood, 1.066, 3) Arvo 
däremot tog SkuruJ} överraskande Korkkinen, Hälsingborgs BK, 1.054. 
priset före segertippade Satsemp. Juniorklassen: l) Krister Engström, 
50 personer hade samlats på Skuu- Trelleborgs BK, 874 p, 2) Jan Gus

rups idrottsp~ats i det vackra vädret tavsson, Satserups GIF, 856, 3) Hen
för att se DM som pågick i sex tim- rik Nilsson, Satserups GIF 832. 
mar innan segrarna kunde koras. Då Lag: Skurups BK Arne Ljungkvist 
hade 144 pilar per man skjutits. De Sven L" dahl :B·· · And ' som är intresserade av bågskytte kan m • on e ersson, 
se skurupslaget i TV på fredag. 3.076 p, 2) Satserups GIF 2.989, 3) Ar-

Resultat: Damer: l) Anja Seppä, lövs BK, 2.947. 

Tre glada kvinnliga bågskytte-deltagare i Skurup. Fr v A nja Seppä, 
Svedala, El!a Engström, Trelleborg, och DagrMr Matsson, Hässleholm. 



Leklusten stor vid årets Svanehol~ting 

Fru. Clara von Arnold i lw.r'USe!len till.mmmans med skuru.psbamen Bo Kenneth LaTsson och Eva Göransson. 

Det var ungarnas och ungdomarnas 
dag på Svaneholms-lägret i går. Barn 

i alla åldrar lekte. och hade kul i 
den vackra omgivningen vid slottet. 
Där fanns karuseller, "vinst-varje
gång-tombola", satt och kakor och 
en massa annat. Dessutom hade scou
terna sett till att det blev fart på 
leklusten också. Men den hade för
stås ungarna med sig när dom kom 
så det blev föräldrarna som fick lätta 
på barnasinnet. 

Scouterna hade ordnat med diverse 
övningar som rönte stor förtjusning 
och man hade också satt upp ett 
komplett läger l ett hörn av parken 
där scoutföräldrarna fick ta del av 
hur deras barn lever när det för 4 

svinner ut i skogarna. 
Sen var det naturligtvis dans kring 

midsommarstången, visserllgen en 
. vecka för sent, men bättre sent än 

aldrig, tänkte lekledarna och drog 
1. gång dansen så det skalv 1 den 
gamla slottsbyggnaden bredvid. 
Allt medan Rutger Mclean från sin 
statysockel fundersamt blickade ut 
över sin för dagen livliga omgivning. 

Det hela började dock med att 
musikkåren från Trelleborg blåste 
1 gång med en ,öppningsmarsch och 
ett hälsningsanförande hölls därefter 
av hr Z P Westrup. Det 34:e Svane
holmstinget var öppnat. 

Efter dansen och lekarna och pr!,._ 
tävlingarna var det kasperteater och 
det gick utan vidare hem hos Lars, 
2 år, Marie 4 och Nils-Erik 4,5 samt 
alla de andra 1 samma ålder. 

Musikkåren kom igen och den M 
man starka jubileumsorkestern spe
lade nu den bästa dansmusik man .,., 
kunde tänka sig. Den skulle säkert :,'.~., .. i, göra sig som dansband och till på ·• 
köpet väl antagligen bli den storsta '· 
dansorkester som skådats. :'; 

~ 



Söt och välsjungande clown Marie Malmros från Hälsingborg, 



ARTISTER 

Sedan blev det dags för en av da
gens höjdptmkter. Aristtävlingen, 
som hade fått nio anmälningar och 
en ända från Sävsjö. Det var 17-årige 
Ingemar Svensson som med en äkta 
beväringsmössa från sekelskiftet på 
huvudet klämde i med "Tjo uppå 
Backamo''. Något av hemlandstoner 
för Ingemar och även välkända för 

l 
en överste. Och en sådan fanns på 

. plats också. Konferencier var närn
i !igen överste Jan von Horn. 

Carry Persson från Beddingestrand 
sjöng om de "Tiotusen röda rosor" 
som han vllle skänka åt någon men 
vilken talade han inte om. Carry är 
fjorton år och spelade själv elorgel 
till sin sång. Svartetrion var ett käckt 
gäng och innehöll syskonen Per och 
Pia Persson samt Madelene Johans
son, aUa 11 år. Pet· spelade dragspel 
och flickorna gitarr och tillsammans 
förklarade dom att Vi skall gå hand 
i hand. 

Välsjungande Kerstin Persson, 15 
år, från Skurup, hade till och med 
hel orkester till sitt förfogande. Etta
sin sång "Tre små ord" tyckte IIJ)ell• 

kern att hon var värd en extra app. 
låd eftersom hon ensam fick för
svara hemmalaget Skurups färgi!'I'. 

"l do adore her" sjöng de tvl 
terntonåringarna Kerstin ErikMon 
och Sonja Ahlström från Eslöv och 
det gjorde dom till eget gitarrackom
panjemang. Malmös hopp Ruth Per
gament också hon 15 år sjöng till 
piano Early Authum. Dagens publik
favorit intog sedan scenen och det var 
endast 12-åriga Marie Malmros från 
Hälsingborg. Hon sjöng om Pelino _. 
världens roligaste clown och lockade 
ner bifall inte bara för sin Biikra 
och fina sång utan oekså för sin ut
styrsel i clowndräkt Eva och Ann
Christio Jeppsson från Eslöv, syst-

I
rar och 13 respektive 16 år förkla
rade de hade "Hjärtat på rätta stäl
let" och som sista artist sjöng 11-åri
ga Lena Kjellander med fin röst 
"Spegling". 

T T. t l • ( Ett verkligt dragplåster 
u ng a a anger l opp blev den amatörtävling 

som ordnats i samband med det traditionella Svaneholmstinget och sam

lade jättepublik. Tä.vlingen var öppen för ungdomar mellan 11 och 20 år, 

och inte mer än 37 år sammanlagt kom segrande trion upp i. Eget gitarr

ackompanjemang bestod sig ettan, 14-årige Cary Persson, Beddinge (bil

den) som i utbyte mot "10 000 röda rosor" fick en transistorapparat, och 

gitarr spelade även tvåan, 12-åriga Marie Malmros, Hälsingborg, som 

gjorde lycka med "Pepino - världens roligaste clown", och belönades 

med guldarmband. På tredje plats placerade sig 11-åriga malmötösen 

Lena Kjellander, som sjöng "Spegling", till storasyster Stinas ackompan-

jemang. 



SV ANEHOLMSTINGET : 

Familjefest för . gammal öch ung 
~'annorlunda'' ting -i slottsmiljö 

o p a 
Om inledningen på årets Svanehohi1sting blev en aning medioker - i och med att vädrets makter 

satte en käpp i hjulet p-a lördagskvallen - blev söndagen en på alla sätt värdig final dag. Solen strå
lade från en nästan molnfri :himmer och även om inte vinden va r på sitt allra snälla;;,te humör kunde 
den dock inte förta den fina stäi1mingen. Med det utmärkta vädret kom också fo lket och det hela 
blev till en riktigt trevlig familjedag för 5kurupsbor och andra gästande som denna vackra söndag 
hade sökt sig ut till Svaneholm för att tillbringa den i genuin slottsmi ljö. Summeringen på årets 
Svaneholmsting-det 34:e i ordningen- vilket den här gången satsat på ungdomen och gjort det 
till en fest speciellt för barnen, måste bli att arrangörerna är inne på rätt väg. 
Arrang~rande Svaneholms andels

förening u. p. a. och Vemmenhögs 
härads fornminnesförening hade den 
här gången tagit ett radikalt steg -
pa grund av krasst ekonomiska s'käl 
och för att traditiq_nen med ett år
ligt ting skulle leva vidare - då 
man satsat på ett ungdomens Svane
holmsting. Och familjens med färden
delen. 

För en verklig familjefest blev det. 
Man hade väl sörjt för bamen och 

de kunde ettermiddagen lång roa sig 
med allehanda lekar medan föräld
rarna stolt såg på sina telningar och 
då och (få muntrade upp derri i stri-

dens hetta. Ty barnen tog inte det 
här med tävling så bokstavligt. I 
deras tyC'ke var det mera fråga om 
en strid man mot man inte minst 
sträckte man på-sig när antagonisten 
föll från stocken när man hade put
tat ner honom med hjälp av säc'ken. 
Eller när det lyckades en att slå i 
spik bättre än sin medtävlare. E'ller. 
när man vann ballong'k:applöp
ningen ... 

Lörda•gen var upptaktskväll men 
då hade man ingen vidare tur med 
väderleken och därför kom bara 300 
dansanta gammeldansare för att ta 
sig en svängom på slottet. Man hade 
räknat med minst det dubbla, då 
gammeldansföreningarna räknar hela 
3 CGO medlemmar i sina led. De som 
kom kunde dock fröjda om till to
nerna av Tore Häggs orkester. 

Sprittande musik av jubilerande 
Trelleborgs musikkår inledde sönda
gens ting o~h där~ter höll , envoaye 
Z. P . Westrup, Rydsgård, hälnin!fs
anförandet ,innan spe:rkern överste 
Jan von Horn kunde dra igång lekar 
och tävlingar. 

Midsommarstången stod 'kvar och 
lekledare tog hand om barnen och 
dansade och lekte 1 med dem kring 
stången. När de var trötta ficl< de 
saft och bullar. Och åbgången på den 
varan var det inget fel på. 

Förskolelä1-arinnor från Skurup och 
Rydsgård bjöd tillsammans med ele
ver på Kasperteater och scouterna 
från samma orter hade ·arrangerat' 
många trevliga pristävlingar för 
barnen. 

TÄVLINGAR 
Där kunde de t. ex. springa en hin

derbana, tävla om att slå i spik 
snabbast, kasta ner plåtburkar med 
bollar, sätta svans på katten med för
bundna ögon, springa säck och först 
ta s ig i mål i ballonglöpningen m m. 

Hinderbanan och att försöka få ner 
kompisen från stoC'ken med jutesäc
ken i högsta hugg blev helt natur
ligt de populä1-aste tävlingsgrenarna. 

Hur ett riktigt scoutläger ser ut 
visade Skurups och Ryd9gårds senior
scouter. Där förevisades också liv
linekastning, kuddkrig på stock, 
patrull- och ledartält, lägerspis, där 
man bl. a. gräddade bröd, patrull
kista och knopkarta. Ett äkta signal
torn fanns även uppbyggt. På en 
anslagstavla fanns dagens matsedel 
uppspikad. Matsedeln såg dock en 
aning underlig ut ur näringssyn
punkt 

MA TRADITIONE FORTLEVA 
När kvällsmörkret så stilla sänkte 

. sig över Svaneholms slott sköt man l salut med ett hejdundrande fyrver
keri enligt gammal, god tradition. 

Tre "traUande" jäntor går till tings. SoLen stråLade heLa. da.gen· och 
stråLar gör också Annika ArnoLd, Kirsten Kristenson och Karin Persson 

Dansparen tog sina sista ste•g till 
Winners orkester och 1de sista ljuden 
från tjutande karusellåkande tonade 
ut i natten. Och så var Svaneholms
tinget slut för den här gången. Ingen 
hade några mer pengar att skjuta, 
spela på ''banditerna" eller köpa sig 
en lott för. Inte en tivolit - nhet 
för året för ungdomens skull - kun
de fresta längre. 

LEFFE 
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Något så sällsynt som el! storkbesök hade på lisdagen bröderna Emil och Hilding Bengtsson, Sliilleröd, Blenfarp, nöjet all konslafera på sina ägor. storken salt under ett par timmars tid uppflugen på en höslack och gonade sig i värmen. Bröderna har aldrig tidigare sett till någon stork på sina ägor. 



- 't:. 
-: 

Tre älgar på visit i Steglarp 
onsdagens SkD kunde vi 

redogöra för hur bröderna 
Emil och Hilding Bengtsson, 
Slätleröd, Blentarp, hade 
storkbesök på sina ägor. 
Även idag har vi ett unikt 
djurbesök all komma med och 
den här gången rör det sig 
om ingen mindre än skogens 
konung l egen hög person, 
som i tre granna exemplar 
- varav en tjur - behagade 
visa sig i trakter där den nor· 
malt inte hör hemma. 

O Det var lantbrukare Nils
Agne Andersson, Steglarp, 
Skivarp, som fick syn på de 
tre älgarna, när de under 
några timmars tid på torsda· 
gen.1gick i hans åker och be· 
tade; 

O När de var mätta och be· 
låtna (får man förmoda) be· 
gav de sig iväg från Anders· 
sons ägor, sprang över vä· 
gen vid Skivarps sockerbruk 
och försvann in i en skogs· 
dunge. 



Högtid för 

D STORKENS värmer har 

högtidsstunder. Praktiskt taget 

dagligen inströmmar rappo·rter 

om gästande st~orkar . . Stork i 

Gena.rp, stork i Blentarp, stork 

här och stork där. 
Det är naturligtvis roligt, 

även om det kan rä>ra sig om 

samma stork. 

. Här sitber den i alla fall, på 

en hövolm som tillhör bröder

na Emil och Hilding Bengts

son i Slätteröd, Blentarp. Brö

derna fick . syn på den när de 

på morronen skulle börja hö

bärgningen. Den blev två tim

mar försenad på grund av 

storken. Så länge satt den ' 

•• van11er 

nämlig,en kvar och putsade si

na fjä~ar innan den bestämde 

sig för .il'tt kuska söderut igen. 

l 

Hesök av tre 
fick La.ntbrukare NUs Agne Ande,·sson, Steg!arps gård, Skivarp, 

älgar på orMdagen. I e~t ~imrne uppehöll sej djuren på lums ägor, 

tnnan de satte av m t skogen 

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



Älgbesök l 

Stork i Bientarp 

l'idigt på tisdagsmorgonen, då bröderna Emil och Hilding Bengtsson, 
Slätteröd, Blentarp, skutte börja dagens arbete med höskörden satt det 
en stork på en höskulte och mornade sig. Den satt kvar i solskenet hela 

Skivarp . 

tva timmar innan den lyfte och satte kurs söderöver. 

hade man på onsdagsefte• middagen, där tre välvuxna älgar uppenbarar'e sig hos Lantbnrkat'e Agne 
Andersson på Skylarps gård. Älgarna gick ä.nda in på husen. Foto: Sernere i Skuntp. 



Lärdomsköpingen Skurup mest känd 
för sina många fina skolor 
Av TORSTEN HANSSON 

Skurup är en ungdomlig köping 
- dock icke om man räknar kö
pingens ålder, för i det fallet har 
den nått över medelåldern. Sku
rups köping bildades år 1914 och 
är således 54 år. 

Ungdomlig är äen såtillvida att 
det finns mycket ungt folk i Sku
rup. Och detta beror mycket på 
att Skurup är lärdomsköpingen nr 
ett här i landet. Utöver en hyper
modern grundslmla för kommu
nens egna barn och ungdomar 
finns dessutom lantbruksskola, 
lantht,Ishållssl•ola, folkhögskola och 
yrkesskola. 
Till des3a skolor kommer mas~or 

av ungdomar från inte endast Skiine 
utan från praktisKt taget hela lan-
det. · 

Folkmängden i Skurup är enligt 
folkbokiCHogen ca 4.700. I verld\;,;
heten finr.s det dock betydligt fl e r , 
ty endast ett fåtal av ungdomaraa 
på de fyra stora skolorna är ej man
talsskrivna i Skurup men finns äf.r 
ändå och sätter en ungdomlig .pni
gel på den gamla trivsamma köping
en. 

Skurup är centralort i det bliva1' 
de kommunblocket Skurup o~h 
grundskolans högstadie för hela 
blocket är förlagt till Skurup. Därför 
bidrar även denna skolan till att ge 
Skurup ett ungdomligt ansikte. 

0 LANTBRUKSSKOLAN 

kurser där brukar ungefär hälften i många skiftande ämnen. Inom in- sätta sig i Skurup, och dels kommer 
vara från Skåne och hälften från dustri och hantverk finns sålunda säkert flygfältets förlängande till 
övriga Sverige. Det vittnar om att kurser i bågsvetsning, matematik och Sturup att påskynda byggandet av 
folkhögskolan i Skurup, som har yrkeskurs för instaHationselektriker. ny väg mellan Skurup och Ystad. 
gamla anor - undervisningen star- Inom handel finns kurser i maskin- D.en första etappen av denna har re
tade i slutet av 1880-talet - är ett skrivning, engelska, tyska och span- dan påbörjats med utgångspunkt 
välkänt undervisningsforum med ska. Inom husligt arbete och vård- från Rödaräcks-kurvan några kilo-
gott rykte och goda traditioner. yrken finns kurser i matlagning, hus- meter norr om Skurup. 

Undervisnil\gen sker i huvudsak i behovssömnad, vävning, flamskväv-l Tendensen att industrier i Sverige 
tre stadier, 1:an, 2:an och 3:an. Ut- nad, _knypplmg och kurs for syssel- söker sig allt längre söderut för att 
över dessa stadier finns det många sattmngshandledare. · få närmare till den europeiska mark
komplettermgskurser. r. samarbete. med Skånska Lan t- naden och tendensen att nya indu-
Karaktär~stiskt för Skurups folk- mannens Maskm AB 1 Skurup b~- strier numera inte bygger endast i 

högskola är att den består av fem l dn ves en mbyg!l'd verkstadsskola for städerna utan allt oftare på lands-
b~ggnader .. idyllisltt belägna i ~~r- lantbruksmekamker. bygden och då speciellt i köpingar l 
hallande till varandra mellan bJor- Vid samtliga kurser i Skurups yr- och blivande centralorter i kommun
kar och små trädgårdsanläggningar. kesskola uppgår elevantalet till sam- blocken gör att Skurup kan se ljust ' 
Skolan kommer att kompletteras med manlagt ungefär 350 st. varje år. Ele- på framtiden . . : 
ytterligare byggnader, ty det finns verna kommer från alla delar avi 

• dag Kommunerna l 

boplats endast för ett fåtal elever i 
anslutning till skolan och nu är det 
meningen att det skall byggas ett 
elevhem. Huvudbyggnaden som 
byggdes på 1920-talet kompletterades 
för ·några år sedan med en enplans 
byggnad med matsal , kök, aula, tea
terlokal och filmrum. Rektor vid 
folkhögskolan är B e r t i l J ä r n e -
s t r ö m. 

Skåne och ibland även utanför land
skapets gränser. Rektor är H e r u l f 
L i n d s t r ö m. 

0 GRUNDSKOLAN 

I Skurups grundskola undervisas i 
lågstadiet 158 elever, i mellanstadiet 
177 elever och i högstadiet (elever 
från hela kommunblocket) 448 ele 
ver. Sammanlagt 783 elever. 

Tusentals duktiga skånaka lanthru-
kare har fått de första mera djup- O YRKESSKOLAN 
gåen~e kunskapern:: om jordbruk och Skurups yrkesskola som är starkt O STORT INTRESSE 

Rektor är L a g o G r ö n v a 11. 

husdJursskotsel pa Skurups lant- allierad med grundskolan i Skurup FöR SPORT OCH IDROTT 
bruksskola. Verksamheten mleddes såtillvida att yrkesskolan i många I Sk .. · t t t rt f" .. 1' 

år 1908 under namnet Skurups lant- ämnen har gemensamma lokaler med urup ar m resse s o or oas-
mannaskola De byggnader som sko d k 1 h t å h lt'd k tan all sorts sport och !drott. Den · 

. · . - grun s o an ar v e 1 s urser fl tt t'll Sk . .. k rt l lan disponerar idaa byggdes år 1950 ' .. l' 1 • . h t k . k k som Y ar J urup mar er sna 
". .. · nam Jgenen -ar1g em e ms s o- att det är ett livligt samhälle med 

Huvudkurserna ~d skolan ar dels la. med ,vavn:mg, .en hemtekn~sk,, ter- stora möjligheter att skapa trivsel 
en praktisk-teoretisk helårskurs och l mmskurs. Darutover anordnas 1 yr-~ för sina invånare 
dels en sommarkurs och en vinter- kesskolan en lång rad delhdskurser De största 10 kl~bbarna inom sport l 

och idrott är Skurups korpidrottsför-
...... .... bund, Skurups skytteförening, Sku

rups AlF, Skurups tennisldubb, Sku
rups bordtennisklubb, Skurups båg
skytteklubb, Skurups badminton
klubb, Skurups kvinnliga gymnastik
fören~ng, Skurups sportklubb (brot
tare), samt Abbekås båtklu:bb. Den 
sistnämnda klu.J:J<ben har de flesta av 
sina mest entusiastiska medlemmar 
just i Skurup. 

0 MANGA INDUSTRffiR 

I Skurup finns flera stora indu
strier. Skurup-verken som tillverkar 
lantbruksredskap har ett 160-tal an
ställda, Bröderna Anderssons gjute
ri ett 60-tal anställda, Skånska Lant
männens · Maskin AB ett 60-tal, 
Lundgrens Formvel'ktyg ett 50-tal, 
och Akvarex ett 100-,ta.J. Personalen 
vid den sistnämnda fabriken är j hu
vudsak kvinnlig. Dessutom finns en 
mängd andra mindre !industrier. 

0 LJUS FRAMTID 

Inledningsvis nämndes att Skurup 
är ungdomligt. Ungdomen har fram
tiden för sig och det har verkligen 
också Skurup. Många saker pekar på 
att Skurup har sto~a möjligheter att 
utvecklas och ·gå en god framtid 
tiU mötes. 

För det första är Skurup utsett till 
centralort för det nya kommunbloc
ket och som sådan kommer bebyggel
sen inom blocket mer än tidiga!re 
att koncentreras tiU Skurups köping. 

För det andra kommer Skurup att 
få vissa fördelar av att det länge 
planerade storflygfältet skall byggas 
i Sturup. Dels är det troligt att 
många av de personer som skaH ar
beta _ vid 'flygfältet kommer att bo-



överst en vy från ett av Skurups kqpings många moderna bo

stadskY.arter, nämligen från Långgatan. Där under en vy från en 

central del i Skurups köping, i mitten mejeriet · och i bakgrunden 

· grundskolan och kyrkan. 
~~-------------------l 

kurs. Dessutom anordnas ett flertal 

mindre kurser med inriktning inom 

vissa speciella grenar av jordbruket. 

Undervisningen är i stort sett upp

delad på teori, övningar och demon

strationer samt praktiskt arbete. Den 

teoretiska undervisningen bedrives 

till en del som lektione r men också 
i form av fältvandringar och genom 
noggrann uppföljning av grödornas 

utveckling. Den praktiska undervis
ningen bedrives på ett skoljordbruk 

omfattande 90 hektar åker. Nötkrea
turbesättningen består av . ca 25 
mjölkkor samt ett 40-tal kvigor och 
kalvar. På skoljordbruket finns ett 
nybyggt avelssvinsstall med plats för 
ett 50-tal modersuggor. Vidare sker 

uppfödn~ng av gödsvin. 
Rektor på lantbruksskolan är 

Gunnar Knutsson. 

0 LANTHUSHALLSSKOLAN 

Skurups lanthushållsskola byggdes 

i början på 1960-talet och är sålun- ~ 
da betydligt yngre. Den första kur

sen började i juli 1962. Varje år an
ordnas två 21-veckorskurser med 
vardera ett .40-tal elever. Lanthus

hållsskolan bedrives som en inter
natskola och samtliga elever bor på 
skolan. Välkänd är den långt utan
för Skånes gränser och som exempel 
kan nämnas att vid vinter-vår-kur
sen med 25 flickor var 16 från Skåne 
och de övriga från Bohuslän, Stock
holm, Blekinge, ,Älvsborg, östergöt-

l:lnd och Jämtland. . 
På Skurups lanthushållsskola lär 

sig flickorna bli duktiga husmödrar. 
Där får de lära sig matlagning, bak
ning, konservering, dukning, serve
ring, hemvård, slöjd och trädgårds

skötsel, kost-, barnavårds- , hälso-, 
sjukvårds-, trädgårds- , samhälls-, 

ekonomi- och husdjurslära. 
Lanthushållsskolan är närmaste 

granne till lantbruksskolan och där
för planerar ofta de båda skolornas 
manliga resp. kvinnliga elever sina 
samkvämsaftnar tillsammans. Det 
blir mycket trevligare då. Rektor för 

lanthushållsskolan är E l i s a b e t h 
S c h a r t a u alltsedan skolan ·starta

de. 

Rektorsträff Skurup: fr. v. Gunnar Knutsson, Lantbruksskolan, Elisabeth Scharlau, Lanthushållsskolan och 

0 FOLKHöGSKOLAN 

Till folkhögskolan i Skurup kom

mer ungdomar från hela landet. Av 
de 130 elever som varje år går på 

Erik Andreasson, Folkhögskolan. 



Skurupsbo USA-stipendiat 
' 

Reser runt i sydstaterna 
I går åkte Lars Wickman, 

Skurup till USA som Lions
stipendiat. Väl där skall han 
tillsammans med 24 andra ut
ländska ynglingar resa runt 
i Amerikas sydstater. Men det 
blir inte enbart resa av. Av
slutningsvis samlas man i Ala
bama-staden Montgomery för 
att leva lägerliv. Samhällsori
enterande ämnen står i hu
vudsak på programmet. Som 
ressällskap får Lars tvi andra 
svenskar. 
Det är Lions clulb i Skurup som 

förmedlat stipendiet till lägret -
som ·officiellt heter Montgomery 
I.;ions Cluib International Youhh Camp 
- oC'h som i år hålls fö~ tfem te 
gången. 

På lägret tfår .de 25 utländs.ka ung
domama i 20-årsåldern , träiffa li;ka 
många a.meri·kaner • i sa•mma ålder. 
Lä·gerp,rogramme-t behandlar politik, 
ekonomi, samhällskunskap och histo. 
ria lbl a men. dessutom blir det även 
tillfälle fin ut,flykter i omgiv>ninga.r
t\a, 

I ~jor fick liigerdeltagarna va.ra 
med om seminarieövningar och höra 
såväl senatorer som guvernörer ihål
la >f.Öl'edrag i aktuella ämn,en. Gu
vemÖ.rSiparet George Wallace med 
fru ställde då upp som j.ntetwju
objekt. l 

Nä•sta tfredag är odet meningen att 
de .gästall}de un,gdomarna skall stråla 
samman med .de amerikanska j 
Was-hington och 'därefter går !färden 
vidare genom :rriånga. stater och 

· städer. G.eorgia, Virginia, Tennessee, 
Kentucky och Florida !l'år bl a ·be
>Ö!k. Varje lokal LionSk1uibb !På de 
platser man ·besöker skall ställa till 
med oliika arrangemang för stipen
diaterna. 

L!'ars Wickman tog studenten i 

/ 
l 

Mamm{t Karin ser ti!t att det är en välpressoo Lms Wickman 
sam kommer tilL' lande.t i väster 

Ystad i rvåra~ och after USA-:besöket 
väntar militärtjämt ,j hemlandet i 
sJ.utet a·v september. Innan det är 
dag5 iför inryckning Iförlänger Lars 
USA-vistelsen me·::! ett par rveckor 
föt· litet privata avsticka.re. 

l(lädstöld 
l \ 

för 4000 
, 1 Skurup 

Ett 'kon.feldi'onsföreLag i Skurup 
anmä}de på lördagen att mam haft 
påhälsnrillg av tjuvar. Värdet av det 
tillgl'iopna ö~et15fLger 4 000 kr. 

Det var i en lagerbyggnad bill 
Malmö-magasine t i köpit1Jgen som in>
brotlet Sikedde, De som beredide s ig 
trllträde bill byggnaden ha·r i huvud. 
sak koncentrerat stg på skjorll<>T och 
kostymer. Ungefär 15 kostymer och 
ca 20 skjortor saknas och de xepre
sen ter ar ett v är· de av gobt ooh vtä1 
4 000 kr. 



av Vinnare 
Svaneholm 

amatörtävling på· 
allroundmusiker 

- Av TORSTEN HANSSON -

Vinnaren av den amatörtävling 
som för någon tid sedan ägde rum 
i samband med det 34:e Svane
holmstinget, 14-årige C a r ry P e r s
s o n från Beddinge, är inte endast 
en duktig sängare som genom att 

· vinna tävlingen kunde konstatera 
att pul)Hken gillar honom. Han är 
också på god väg att bli en skick
lig musiker. 

När hal} vid amatörtävlingen sjöng 
"Tiotusen röda rosor" ackompanjera
de han sig själv på en elektronisk 
orgel med inbyggt rytmaggregat 
Orgeln är hans dyrbaraste instruJm~nt 
som han vårdar ömt. 

Carry är emellertid allroundmusi· 
ker och spelar också på gitarr och 
dragspel. Den allra senaste tiden har 
han även bor-jat att lära sig ett 4:e 
musikinstrument, nämligen fiol. 

Intresset för musik var påfallande 
redan när han var litet barn och in
tresset har inte minskat. Carry Pers
son som studerar vid Anderslövs 
realskola ämnar utbilda sig till sång
are och musiker. Hur högt han siktar 
törs han inte avslöja. 

Den unge musikern svarar ofta för 
musikunderhållningen vid fester och 
sammankomster i hemtrakten. Han 
håller sig strikt till noterna och me
nar att skall man utvecldas till riktig 
musiker måste man hålla sig till dem 
och inte ge sig in på musicerande 
efter gehör. 

Efter framgången vid amatörtäv
lingen på Svaneholm· kan Carry 
Persson med självförtroende fortsätta 
mot sitt mål - att bli "proffs" inom 
sång och musik - han klarar det 
säkert. 

är 

14-årige Carry Persson vid sin nya fina elektroniska orgel som har 
inbyggt rytm-aggr119at och låter som en hel liten orke·~ler. 

--------



Till USA för en två Skurup- Washington. månaders studievis
telse i sydstaterna har nybakade studenten Lars Wickman, Skurup, 
flugit som Lions-stipendiat. Unge Lars skall tillsammans med ytterli
gare 25 stipendiater göra en rundresa i Alabama, Kentucky, Georgia, 
Virginia och Florida, och deltar också i Montgomery Lions Club Inter
national Youth Camp. Resan har förmedlats av Lions Club i Skurup. 
Bilden: Köpman Ove Wickman ger sonen förmaningar inför Amerika-
resan. 

100 deltog • betodlardag l 

Fr. v. agr. Alf Bjelke~Holterman, belinspektör Henry Mårtensson och 
förste belinspekör Erik Poppius. 

Flera av de försöksodlingar som 
visades vid den betodlaredag som 
lantbruksnämnden i Malmöhus län 
i samarbete med Jordberga socker
bruk samt Skytts-Vemmenhögs och 
Ljunits-Herrestads försöksringar 
anordnade på tisdagen visade klart 

ogräsets uppkomst. 
De försök där både pyramin och 

betanal använts var i regel bättre 
men kostnaden hade också varit 
större och det rådde olika åsikter 
om det var lönande med båda be
sprutningarna. 

och tydligt att lantbrukarna snart • FöRSöK I VALLBY 
skall kunna slopa momentet gall- Med betinspektörerna Erik Poppius ring i sin betodling. och Henry Mårtensson samt försöks-

Framstegen med användandet av ringsledaren agronom Holterman i 
monogermfrö, som sås med så långa spetsen begav sig deltagarna från 
f 

.. Slättåkra till Birger Andersson i roavstånd att en gallring är över- Vallby, där i ett försök varannan 
flödig, är nu så stor att det inte rad såtts med färdigt bestånd och torde dröja många år förrän detta varannan med 14 frö per meter. För
sådd-alternativ helt segrat över söket var besprutat med wenzar vid andra. sådd och betanal efter sommar-
Deltagarna i betodlaremötet sam- skötseln. lades vid Slättåkra gård, där fyra Skillnaden på raderna var obetydlig olika försök visades. Det första för- och detta vittnar om att alternativet söket bestod av ett fält med bet- "färdigt bestånd" är att föredra framplantor från superenkornsfrö med en för alternativet med 14 frö per meter. diameter av blott 1,35 cm. och med I det förstnämnda fallet har nämligen ådd å kostnaden för gallring bortfallit. ett s avst nd på l2-15 frö per me- Nästa station i fältvandringen var ter samt plantorna solohackade. Det andra försöket visade ett betfält med hos K. Mattsen i Vallby. Där visades plantor från monogermfrö med dia- ett fält med färdigt bestånd. Där metern 3,25-4,25 och med ett sådd- hade emellertid fröet såtts med för l avstånd på 12-15 frö per meter samt ~'få·f'fllanfu~ och pl~nantale}.hade . plantorna solohackade. · lVI. or ~ or per n:e er •.. var or en f Det tredje försöket: samma frö som efter)ustermg hade mast goras. 

försök 2, men sådda. med ett sådd- l e FöRSöK I GRöNBY 1 avstånd om 15-18 fro per meter som . . .. . , maskinellt gallrats. Slutligen det Hos Anders N.1lsso~. 1 G~onby Visafjärde försöket visade plantor efter des. ett ~to~t falt ... dar halften såtts samma frö som i försök 2 men sådda e~hgt prmcq~en fard1gt. bes~nd. och med 8 frö per meter och icke gall-j halften enligt ga~ln?gsprm<;_!pen. rade. Det sistnämnda således ett l Plan ta_n tal.et på det. fard1ga beståndet s. k. färdigt bestånd där ingen gall- holl s1g till ungefar tre plantor per ring behövs. ':!eter. Avstånden var kanske en 
De fyra försöken visade inga mar- liten smula fo.: stora men, I>!antor~a kanta skillnader. Kostnaden för det stod mycket Jamnt och forsoken VI· s. k. färdiga beståndet hade emeller- s~r att klarar m.an av .det viktiga 

l tid varit avsevärt lägre emedan det s~ddmomentet, ,dar de~ galler att .ha ej funnits kostnad~r för utförandet talamod med lag hastighet och ratt av gallringen och den kostnaden är bedö!IDling av fröavståndet, så blir i ·dagens läge tämligen dyrbar. ocksa resultatet gott. 
Vart och ett av de fyra försöks- • FöRS"'K I ··NNARP fälten var uppdelade i två hälfter, 0 0 

där ena hälften hade besprutats med Slutligen besöktes Nils Ingvar betanal efter ogräsets uppkomst och Nilsson i önnarp, där ett intressant den andra hälften besprutats med försök med pyramin visades. Ogräspyramin vid sådd och betanal efter medlet hade sprutats 10 dagar efter 
uppkomsten och odlaren hade låtit .u."---------------..1 obehandlade rutor ligga kvar i de-
monstrationssyfte. Skillnaden på det 
besprutade fältet och det obesprutade 
var mycket stor: Om hr Nilsson hade 
underlåtit att spruta mot ogräs hade 

l 
det bli vi t synner !igen dålig skörd. 

Från önnarp begav man sig till 
Skurups lan tbruksskola, där efter en 
kaffepaus följde en livlig diskussion 
i växtskyddsfrågor. Slutligen före
togs en mindre markvandring på 
Skurups lantbruksskolas marker. 



Rybsskörden påbörjad i Skåne 
Tidigaste premiären på länge 

Lantbrukare Olle Andersson, Svensmaden, Skurup, konstaterar belåtet att rybsen ser fin ut 

På tisdagseftermiddagen 
började rybsskörden hos 
lantbrukare Olle Andersson, 
Svensmaden, Skurup. Den 9 
juli är ett ovanligt tidigt 
datum för att börja att skör
da rybs. 

O Maskinstationsägare Stig 
Andersson, Vemmenkärr, 
som ombesörjer huggningen 
av Olle Anderssons rybs, 'be
rättar att han aldrig varit 
med om att hugga rybs så 
tidigt någon gång. Hans 
"rybspremiärer" har de se
naste fem åren varit: 

1963: den 17 juli hos Fritz 
Andersson, Ängamöllan, Hyl
teberga, 1964: den 18 juli 
hos Nils Dannerup, örsjö, 
Rydsgård, 1965: den 24 juli 
hos Nils Larsson, Domkyrko
hemmanet, Slimminge, 1966: 
den 19 juli även detta år hos 
Nils Larsson, samt 1967: den 
13 juli hos Gustav Gustavs
son, Bedens gård. 
O Rybsen är som bekant 
närbesläktad med raps och 
endast experter kan skilj a 
de två växtsorterna åt. Skill
naden är egentligen endast 
den att rybsen kan sås se
nare på hösten än rapsen . 
men ändå skördas tidigare på 
'lommaren. Rybsen är något 
1cortare än raps och oljehal
ten brukar mestadels var? 
något lägre. 



Svensk -amerikanska gästar 
Skurup för släktforskning 

Miss Selma Jacobsson granskar kyrkoböcker assisterad av kyrkoherde Gunnar Wallin och nästkusinen 
Gunhild Martini, Skurup. 

Svensk-amerikanskan, Miss S e l
m a J a c o b s s o n, har nyligen be
sökt Skurup i syfte att forska ef
ter släktingar där. Selma Jacobs
sons morföräldrar utvandrade till 
Amerika år 1879 - Selmas mor var 
då endast 3 år gammal och minns 
därför ingenting från Sverige eller 
resan över Atlanten. 

det yrket och nu ville det svenska 
skolväsendet få informationer om 
Amerikas skolväsen. Hon stannade 
Söderti!Jje i fyra år. 

Därefter blev det många besök i 
Sverige. Här filmade hon flitigt och 
i , Amerika har hon visat åtskilliga 
filmer härifrån och spritt kännedom 
om Sverige. Hon har också ordnat 

Ar 1929 träffade Selma en svenska värdefulla kontakter mellan organi
i Chicago, fru Tora Fr~berg från Gö- sationer för emigrantforskare i Sve
teborg. Fru Friberg berättade då att rige och immigrantforskare i Ameri
hennes mor hade berättat att Selmas ka. 
morföräldrar en tid 1879 bodde hos 
dem i Göteborg i väntan på att bå- Hon medverkar också till stora ut
ten till Amerika skulle anlända. - stä!Jlndngar i Amerika om Sverige. 

Samtalet med fru Friberg gjorde Under några år var hon speciellt in
Selma intresserad av Sverige men tresserad av Lappland och samerna 
det dröjde ändå länge innan Sel.ma och om dessa har hon visat många 
Jacobsson fick tillfälle att se sina filmer i Amerika. 
förfäders hemland. Intresset för Sverige smittade av 

I slutet av 50-talet företog hon en sig och hon blev snart även intresse
studieresa till Sverige och blev då rad av hela Norden och gjorde bl. a. i 
erbjuden att undervisa i en försöks- besök på Island. 
skola som småsiöjdslärarinna i Sö- I Chicago har hon trots många svå
dertälje. righeter lyckats få till stånd ett stort 

I Amerika hade Selma Jaoobssonlarkiv med handlill'gar och brev rö-

rande svenskar som för länge sedan 
utvandrade till Amerika. 

Besöket i Skurup nyligen gjorde 
hon för att besöka pastorsexpeditio
nen och där ta del av kyrkoböcker
na för att forska efter släktingar. 

Hon är skicklig släktforskare och 
vet precis vilka handlingar och regis
ter hon skall leta i och efter vilka 
metoder. Kyrkoherde Gunnar Wallin 
i Skurup är själv intresserad släkt
forskare och har därför ·med intresse 
hjälpt fröken Jacobsson med arbetet 
i arkivet. 



l 
l 
1 

Phil Ochs - protestsångaren 
Plötsligt står han där, ensam i 
ljuscirkeln, en bit över de för
samlade. Ingen såg när han 
kom, omärkligt slingrade han 
sig förbi bänkraderna. Nu ser 
alla på honom. Han ser ut som 
han just gått i blåst, som om 
han ännu frös lite, som om han 
var trött. Svart skinnjacka, 
svart hår, turkosblå skjorta. 
Stor gitarr, nyköpt . i London. 
Den förra kom bort, försvann 
på en station någonstans. 

Phil Ochs, protestsångare, 27 
år, från Ohio. Nu sjunger han, 
om Amerika, rasförtrycket och 
Vietnamkriget för Lunds stu
denter. För första gången sjung
er han i Europa. Han är trött. 
Robert Kennedy har nyligen bli
vit mördad. Amerika blir allt 
sjukare. Kanske reser Pihl Ochs 
inte tillbaka dit mer. Kanske bo
sätter han sig i London. Eller 
Kanada. Sjunger på klubbar 
där, spelar in grammofons)sivor. 
Det ser så mörkt ut för Ame
rika. 

Phil Ochs tror inte på Ame
rika. Men han tror på sången. 
Att den har möjlighet att på
verka. 

- All konst har alltid sitt be
rättigande, säger han. Sång lik
som böcker har en funktionell 
uppgift i samhället så länge 
samhället fungerar. 

Förr lyssnade Phil Ochs mest 
på rytmiska Westernsånger. Då 
tänkte han bli journalist och 
gick . på en journalistkurs på 
Ohiouniversitetet. Sedan kom 
han underfund med att han inte 
kunde uttrycka det han ville ge
nom tidningsskrivande. Och så 
upptäckte han Woody Guthrie, 
hans musik, hans enkla, ut
trycksfulla texter. Phil skrev en 
sång till honom, "Bound for 
Glory", och reste till New York 
för att sjunga den för honom. 
Spela gitarr hade han lärt sig 
under studietiden. 

Woody låg på sjukhus obotligt 
sjuk. Han kunde inte tala, levde 
som i en annan värld. Bara hans 

hustru kunde tyda hans små hu
vudrörelser som meddelanden. 
När Phil sjöng sin sång för 
Woody var hon närvarande. 

- Han tyckte om sången, det 
såg jag på hans huvud, sade hon 
efteråt. 

Phil skrev fler sånger. Sjöng 
upp dem på små undangömda 
kafeer i New York. Protest
sånger, politiskt vänsterinrikta
de. Om Amerika. Först enkla 
sånger, Westerninspirerade, se
dan mer komplicerade. Nu har 
han återgått till enkla texter 
och melodier. En utveckling lik 
Bob Dylans. 

Phil engagerade sig i politiken 
också på annat sätt än genom 
sin sång. Han hjälpte t ex Ro
bert Kennedy i ' hans valkam
panjer. Senare gjorde Kennedy 
en del uttalanden som fick Phil 
att tvivla på hans förmåga. Och 
i årets valkampanj har han stött 
McCarthy istället. Men han tar 
mordet på Robert Kennedy myc
ket hårt. 

- Amerika är en stormakt 
på väg utför, säger han. Se på 
"inbördeskriget" mellan svarta, 
vita, fattiga, rika. Se på kriget 
i Vietnam. Och våldet som bli
vit en naturlig företeelse. Nästan 
varannan person äger en pistol. 
Det finns 100 miljoner privat
ägda skjutvapen. 

Amerikas folk översvämmas 
av våldshändelser f~:ån TV-appa
rater och biodukar. Barnen le
ker krigslekar på gatorna. Det 
har blivit så vanligt med våld 
att man inte reagerar för kriget 
i Vietnam på annat sätt än 
som spännande underhållning, 

Nu har Phil uppträtt på ett 
flertal klubbar i New York för 
en stor entusiastisk publik och 
han har spelat in ca sex gram
mofonskivor. Detta är hans förs
ta europaresa. Efter besöket i 
Lund reser han till Tyskland. 
Därefter blir det Stockholm. 
Och Amerika: kanske aldrig 
mer. 

AnUa Johanso1l 

Med bl a bollspel och andra lekar fördrev simskolan en del av fäTs

ta dagen. Här nya. simläraren Lotta Bernert tillsammans med Ann

ChaTlotte Nilsson och Asa Bingsmark. 

Det blev en ruggig upptakt 
för simskolan i Ringsmarken 
Skurups köpings simskola i Bings- elever skrev in sig första dagen, men 

marken startade på måndagen i allt det finns plats för fler som vill lära 

annat än önslreväder. Det regnade sig simma eller bättra på tidigar€ 
förvärvad simfärdighet 

nästan oavbrutet och luften var gan- De av kursens elever som redan 

ska sval. Detta hindrade emellertid kan simma kommer att ägna de här 

Inte merparten av de 39 eleverna att 

!a ett premiärdopp i den nya bassän-

1en - premiär för simskolan alltså. 

veckorna åt prov för märkestagning, 
och efterhand kommer också de and
ra att simma för märken. Tre styc
ken omtalade redan i går att de hade 

Barnen samlades på gamla skolan siktet inställt på bronsmagistern. 

bch med skolbuss for de sedan ned Under den tid simskolan pågår kan 

lill fritidsområdet. Dät; delade sim- prov avläggas för simborgarmärket. 

lnstruktor Gunvor Martensson och Första dagen var det sex som simma

hennes för året nya medhjälpare och l de de stipulerade 200 meterna närn

f d elev Lotta Sernert in eleverna i 1 ligen Erik Schönning, Claes 'Lönn

. grupper samt gav en del allmanna born, Bertil Lönnbarn Dan Anders

anvisningar och badråd. son Kerstin Hellqvist och Kerstin 
Trots det ruggiga vädret blev det Hol,mström. 

lllltså badning utav, i 15-gradigt bas-
~ängvatten. Men doppet varade bara l 
en stund så det blev tid över för an
nat ock~å. Bollar plockades fram och ! 
man ägnade sig åt !el< på landbac
ken· och höll på sä s'itt värmen uppe. J 

Simskolan pi'qår tre veckor med , 
9\'Slutning den 2 augusti, då barnens' 
[Öräldrar är ,-iilkorrllla att närvara. 39 l 

VA/~ 



Rivningsplanen för Skurups 
hotell gOdkänd av byggnämnd 

Rivningen av Skurupsbiografen Biorama i hotellkvarleret stoppades i sitt slutskede av byggnadsnämnden, 
men nu är det snart klart för rivning av återstoden, samt det stora hotellbyggnadskomplexet vid sidan om. 

En ansökan cm godkännande av att tillgå så att först kommer taket 
ansvarig arbets~edare för rivning- att plockas ned sedan kommer · väg-
en av hotellby'ggnaden i Skurup garna att rivas s. a. s. underifrån av j 
har tidigare bordlagts av Skurups en stor grävmaskin. Väggarna kom
byggnadsnämnd som även inford- mer således att undermineras och 
rad e en rivningsplan. Rivningen av 1 det kommer följaktligen att uppstå \ 
biografbyggnaden hade då redan stora ras då och då. Därför är det 
påbör,iats men fick alltså plötsligt av stor vikt att inga personer har 
stoppas. Nu har emellertid en riv- möjligheter att komma i närheten 
ningsplan inlämnats och godkänts. av byggnaderna, med undantag av 
Ansvarig entreprenör är Nils Pet- entreprenörens arbetare. 
tersson i Skurup. Från kyrkorådet för Skurup-Hass-
Ett staket har nu satts upp runt le-Bösarps kyrkliga samfällighet ha-

ltring området. Rivningen kommer de inkommit ett protokollsutdrag rö
rande stadsplanen för Prästjorden. 
Enligt utdraget ansåg kyrkorådet att 
en utvidgning av gamla kyrkogården 
var nödvändig och att olika alterna
tiv diskuterades. Rådet ville nu ha 
ett sammanträde med by'ggnadsnämn
den för att diskutera saken. Efter 
överläggning i byggnadsnämnden be
slöts att meddela kyrkorådet att kyr
kans önskemål kommer att beaktas 
vid det fortsatte arbetet med stads
planen och att rådet lämpligen bör 
sända in en skiss över den planera
de kyrkogården. Vad gäller det ön
skade gemensamma sammanträdet 
bör detta ske när planförfattaren bli
vit klar med ett reviderat förslag. 
Detta beräknas vara klart i månads
skiftet september-oktober. 

1 Markägare som berörs av stadspla
neförslaget Munksholm 2, hade läm
nat in en skrivelse och begärt proto
kollsutdrag från nämndens samman
träde. De ville ha var sitt utdrag 
upptagande den eller de paragrafer 
som utvisar på vilket sätt deras brev 
i frågan behandlats. Dessutom ville 
de ha utdrag med byggnadsnämndens 
beslut angående den aktuella stads
planen. 

Nämnden beslöt svara att dess pro
tokoll finns tillgängliga för allmän
heten på byggnadskontoret under ex
peditionstid. Där står det fritt för 
var och en att själv göra önskade av
skrifter. Dessutom tillades att mark
ägarnas tidigare brev i frågan. be
mötts genom nämndens yttrande av 
den 27 maj. Detta har i rekommen
derat · brev tillställts alla de som 
framfört erinringar mot förslaget till 
ny stadsplan. 

Nya System AB hade ansökt om 
dispens för nybyggnad av lagerlokal 
i anslutning till butiken på tomt nr 3 
i kv. Blända. Ärendet har tidigare 
bordlagts i avvaktan på komplette
rande handlingar och sådana hade 
nu lämnats in. Medgivande från be
rörda grannar samt yrkesinspektören 
saknades dock. 

stadsarkitekten hade yttrat sig i 
frågan och påpekat att byggnaden 
skulle bli belägen på mark som en
ligt gällande stadsplan inte får be
byggas. Vidare skulle biluppställ
ningsplatserna få direkt utfart till 
Västergatan. En utbyggnad kunde 
därför inte ske utan att stadsplanen 
ändrades ansåg stadsarkitekten. Han 

l
vilie för .. sin del inte tillstyrka di
spensansokan. Detta var inte heller 
nämnden beredd att göra, utan Sy
stembolagets önskan blev sålunda av
styrkt. 



l JVIedeltidsmusik vid konsert 
Svaneholms slott sniuseulll • 

l 
En ovnnlig musikgrupp - Prae

toriusgruppen - bildades Ar 1962 
av några musiker med specialin
tresse för renässansmusik. Gruppen 
har bl. a. spelat i radio och TV, 
konserterat på Musikhistoriska mu
seet l Stoekholm och turnerat med 
Riksltonserier. 

Flera av gruppens medlemmar har 
studerat musikforskn,lng och har mu
sikpedagogisk utbildning. Sitt namn 
tog den efter tonsättare Michael Frae
torlus (1571-1621) som i boken "Syn
tagma Musicum" beskrivit renässan
sens instrument och spelsätt. 

Gruppen började på söndagen en 
tume under namnet "Musik i som
mar-Skåne". Först hölls konsert 1 
Ystads klosterkyrka och på mända
gen i EbbehaHen, Trelleborg. På ons
dagen höl:ls konsert i Wrams Gun
narstorp och på torsdagskvällen var 
det SvanehO'lms slotts tur. I dag, lör
dag, ger gruppen en konsert på <Nim
mingehus. 

ORIGINELL ENSEMBLE 
Praetoriusgruppen har tre kvinnli

ga och tre manliga medlemmar. Den 
musik de utför är danser, instrumen
talstycken och sånger från medelti
den "5h renässansen av bl. a. Gilles 
Binchois, Guillaume Dufay, Tielman 
Susato och Michael Praetorius. 

r 

Praeforiusgruppen på Svaneholm, sillande fr. v. Bengt Johansson, Eva 
Helenius, Kerstin Benner, slående Toivo Meikop, Clas Pehrson, Gunilla 

Niska. 

SKURCJP 

Vår SKO-rea 
börjar på måndag den 15 juli 

Kvalitetsskor till bottenpriser 

s~~ 
Järnvägsgatan 13 - SKURUP - Telefon 0411/40113 

Musikinstrumenten är även de av 
typ medeltid cch renässans. Sålunda 
spelar Kerstin Benner och Eva He
lenius blockflöjt, krumhorn och vio
la da gamba, Gunilla Niska sjunger 
samt hanterar slaginstrumenten, 
Bengt Johansson spelar luta, dulcian, ...:...---------------------------....! blockflöjl och krumhorn. Toivo Mei- r-----------------------------, kops musikinstrument är blockflöjt, 
krumhorn, mungiga och siaginstru-

l 
ment medan slutligen Clas Pehrsson 
spelar blockflöjt, krumhorn, rausch
pfeiffe o.ch fiddla. SI(O-REA 

börjar måndagen den 15 dennes. 

Bra skor till jättebilliga priser 

SVENSSONS SKOAFFÄR 
Kyrkogatan 37 - SKURUP - Tel. 0411/403 48 

SI(O-REA 
börjar måndagen den 15 juli 

Jättebilliga priser 
CHRISTIANSSONS SKOR 

Södergatan 22 - SKURUP - Telefon 0411/ 40250 



Bilolycka vid Skivarp 
krävde två ·dödsoffer 

Fem danska ynglingar i 20-årsåldern 
som på fredagskvällen passerade 
Skivarp på väg från Malmö till Ystad 
för att fortsätta vidare till Bornholm 
blev svårt skadade, när bilen som de 
åkte i, i en kurva vräktes mot ett 
träd. 

En av de skadade avled på väg till 
Ystads lasarett och en annan dog 

strax efter ankomsten till lasarettet. 
Olyckan inträffade ungefär 300 me

ter öster om bygdegården Agården 
vid Skivarps samhälle. Den asfalte
rade vägen gör där en svag vänster
kurva. Troligen har bilen haft för 
hög hastighet och kommit så långt 
ut i vägkanten att fordonets högra 
framparti träffat ett träd som står 

alldeles ut till vägbanan. 
Bilen studsade åter ut på vägbanan 

och hamnade ett 20-tal meter från 
trädet, totalt ramponerad. 

De skadade fördes med två ambu
lanser samt i polisbilar till Ystads 
lasarett. 

Polisen har misstankar om att fö
raren av bilen var spritpåverkad. 

11 juli 
26 mm 

• 
l Skurup en höstdag: 

12 grader regn och bara 
Den 11 juli 1968 1 Skurup - vil- terna till väderlekstjänst ritade pryd-, mm regn. ken höstdag mitt i högsommaren! ligt in 12 grader som högsta dags- På fredagen solade det upp på etDuggregn på förmiddagen och ös- temperatur i journalen och på fre- termiddagen och temperaturen steg regn på eftermiddagen och kvällen, dagsmorgonen uppmättes nederbör- och steg ända upp till 16 (!) grader. och kallt som en novemberdag. den som fb11 från torsdag morgon Skämt å 8ido bläddrar man i vä-Graderna på termometern kunde kl. 7 till fredag morgon kl. 7 till derleksjournalen på Skurups lanträknas på fingrarna - den höll sig exakt 26,1 mm. bruksskola och granskår julirapporunder större delen av dagen till unge- Juli har hittills inte blivit den fina terna ett lO-tal år tiUbaka finner man fär 10 grader - men 'strax efter mid- semestermånad som juni siade om. att juli-temperatuterna brukar hopdag var kvicksilvret uppe och nosa- Junis medeltemperatur var 20,1 gra- pa upp och ned och ha markanta de på 12-gradersstrecket. Vaktmästa-, der men medeltemperaturen under kurvor så semesterfirarna behöver ren vid Skurups lantbrulcsskola som julis 12 första dagar var endast 19,2 ännu ej misströsta. Kanske är nya minutiöst sköter och bokför rappar- grader. Sammanlagt har fallit 41,8 värmeböljor på väg. 

KLÄNNINGS-REA 
På måndag återkommer vi med vår 

sommar-REA som pågår endast 4 dagar. 

KLÄNNINGAR, JUMPRAR, ATELJ:E
ROCKAR, NYLON- OCH BOMULLSROCKAR 

M. M. 

Stuvur i god sorteriug 

Välkomna till oss, där Ni kan handla varor 
till verkligt billiga priser. 

MANUFAKTURBODEN 
Kyrkogatan 34, SKURUP 



Folkfest och publiksucce då 
Jokkmokks-]okke sjöng i Tånebro 

överraskningarna blev · många 
när Jokkmokks-Jokke på fredags
kvällen besökte Tånebro IF:s dans
afton. Arrangörerna med Erik ila
gentoft i spetsen hade varit myc
ket dystra dag'en innan, alltså på 
torsdagen. Då hällregnade det 
och var kallt och trist och man 
anade att fredagskvällens dansaf-

ton med scenframträdande av 
.Tokkmokks-Jokke skulle bli ett fi
asko eftersom allt skedde under 
bar himmel och man vår utlämna
de åt vädrets makter. Därför blev 
det en glad överraskning när bil
köerna växte på fredagskvällen 
och Tånebro IF kunde notera ett 
ordentligt publikrekord, trots att 

l 
de nu under 19 år ordnat fester i l Jokkmokks-Jokke blev själv posi- 1 
Tånebro. Utöver det 100-tal pensio- tiv:t överraskad över denna stora pu
närer som de ordnat bussresa för blik på denna lilla festplats och ock
kom ett 1.000-tal ungdomar. så över att arrangörerna tänkt på de 
Förra publikrekordet var rnidsom- gamla och placerat u.t -stolar och 

mardagen för två år sedan då Nisse bänkar till dem på "1:·a parkett". 
Ahlrorth lockade ungefär 500 till fest- Jokkmokks-Jokke gjorde, inspire
platsen. Nu slogs alltså det rekordet rad av den stora, förväntansfyll
med över det dubbla. da publiken, ett utmärkt framträdan

de - betydligt längre än vad som 
kontrakterats. 

Han tillfrågade också de äldre vad 
de ville höra och på begäran sjöng 
han bl. a. "Gulle, Gullan". 

På topphumör gjorde han spon,tant 
även några extra sångnummer. 

KOLA-REGN 
Etter framträdandet gick J okke 

impulsivt fram till ett chokladstånd 
och köpte 100-<tals chokladkolor som 
han sedan från · scenen kastade ut till 
publiken. 

Jokkmokks-jokke höll också ett 
improviserat tal i vilket han omtala
de att Tånebro var den trevligaste 
plats och publik som han besökt de 
senaste åren. Han beklagade att hån 
hade ännu ett scenframträdande an
nars skulle han stannat hela kvällen 
i Tånebro. 

DRöM BLEV VERKLIGHET 
Många av de närvarande pensionä

rerna har just Jokkmokks-Jokke till 
si.."l. idol och det var därför som ar
rangörerna hade anlitat just honom 
ti:l scenframträdandet. 

De blommor · som han fick skänk
te han vidare till en kvinnlig, vithå
rig, rar pensionär. Hon har i flera 
år d·römt om att få se och höra Jokk
mokks-Jokke och nu när hon t. o. 
m. fick blommor av honom blev hon 
så rörd att det syntes en tår i ögon
vrån. 

TIDERNAS SUCCE 

Jokkmokks-Jokke bekantade sig efter scenframträdandet med många av del 100-tal pensionärer som fanns 
på "parkett" omgiven av ett 1..000-tal ungdomar 

Tånebro IF:s fredagsarrangemang, 
som innan befarades skulle regna 

1 
bort blev alltså den största succe un
der alla de 19 år som den lilla 
idrottsföreningen anordnat sommar
fester i Tånebro. Och glädjande var 
ju också att Jokk.mokks-Jokke blev 
lika överväldigande förtjust i sin pu
blik som publiken i honom. 



Auktion på skolinventarier 
lockade 3.000 till Skivarp 

trängseln men klarade likväl av att 
klubba för ca 1,000 bud på ungefär 
5 timmar. 

Det lilla samhället Skivarp i en sådan storpublik. Föremålet för 
V emmanhögs kommun invaderades detta enorma intresse var dock den 
på lördagseftermiddagen av tusen- auktion som skolstyrelsen kungjort 
tals personer från när och fjärran. skulle ta sin början kl. 14 på en öp-
En stund blev det fullständigt tra- pen naturskön, högt belägen platå FAGLAR 
fikkaos ·och efter vad vi kunde se mellan Sltivarns mölla och kyrkan. Kunde det möj~igen vara de upp-
fanns ingen polis på plats för att En stor del av publiken var säkert stoppade fåglarna som var mest loc
ordna upp de långa billtöerna. Ski- turister och folk på genomresa som kande av priserna att döma är det 
varpsborna själva var förvånade. s. a. s. bara följde . med bilköerna. mycket troligt. Högsta budet av des
Vad stod på? Vart skulle allt fol- Nåja, de ångrade sig förmodligen sa nådde en ståtlig kungsörn som 
ket? inte utan stannade kvar och bjöd värderades till 125 kr. 
De kunde nämligen inte tro att friskt på vad som försåldes. Huvudparten av de uppstoppade 

den lilla auktionen på skolinventa- Utroparen A I v i n E k b l a d, Dy- djuren var ganska gaola och skol
rier vd skolan i Skivarp skulle dra beck hade det verkligt jobbigt i styrelsen var mycket nöjd både med 
===========,..;,.,~==============,;,=;,.-.;;...~1 priserna på dem och på allt annat , 

som försåldes. Auktionssumman upp
gick lill 11.000 kr. 

Men åter till fåglarne. En ormvråk 
kostade 40, en kattuggla 26 och en 
trana 25 kr. Vi noterade också att 
en häger värderades i 23, en pigg 

l
' liten sparvhök i 20 och en hornugg
la· i 18 kronor. 

Sedan fanns det också en del fyr
benta uppstoppade smådjur som t. 
ex. en vessla som såldes för 22 kr 
och en iller för en tia. 

BRA PRISER PA SKOL
BÄNKAR 

Priserna på ett 50-tal skolbänkar 
blev långt över de mest optimistiska 
funderingar som skolstyrelseledamö
tema hade vågat göra. Huvudparten 
.av skolbänkarna kostade mellan 10 
och 20 kronor men en del kostade 
30, 40 och 50 kronor. 

Nedan följ.er ytterligare axplock ur 
det vidlyftiga och 20 sidor långa auk
tionsprotokollet: 

2 st rottingar (från skol -agans tid) 
6 kr., planscher från några kronor 
till några tior, pinnstolar 11 kr, ra
dioapparater 20-30 kr, lodlinor 23, 
skoställ 36, väggtavlor 6, 8 och 11, 
kart .• · från en krona till 45 kr för 
en Skånekarta, symaskiner mellan 
30 och 90 kr respektive 65, hyvel•bän
kar mellan 100 och 160 kr, hushålls
våg 25, låda med fysikmaterial 81, 
orglar 260 och 200 kr, kulramar 4 kr 
per st m. m. 

Allred Göransson, Skivarp, känner 
sej för på bocken, skall man vågar 



Skurup 
för Skånes oljeväxtodlare 
lnfor'lnationsliur·s • 

l 

Fr. v. maskinkonsulenterna Sigfrid Andersson, Åke Paulsson från lantbruksnämnden i Malmöhus län, lantbr. Nils Christensson, Gärdslöv, försöksledare Bengt Lööf, Svalöv och insp. Sture Persson, Klagstorp, Olje
växtodlareföreningen 

Skånes oljeväxtodlareförening 
anordnade på måndagseftet·midda
gen i samarbete med lantbruks
nämnden i- Malmöhus län en infor
mationskurs på Skurups lant
brul<sskola för oljeväxtodlare. 

l:e Iantbrul<skonsulent Sigfrid 
Andersson öppnade kursen och pre
senterade de assistenter och lant
mästare som senare skulle leda de 
olika kursavsnitten och demonstra
tionerna. 
Därefter gav lantmästare Bengt 

Lööf, Svalöv odlingsråd och då spe-

5k]) lY? 

ciellt vad beträffar olika skörde- ler är det mycket möjligt att direkt- l metoder, bl. a. direkttröskning kont- metoden kommer att göra en come ra tröskning efter strängläggning. back. Diskussionen hölls inne i au-
Lantmästare Lööf menade att det lan. 

på lång sikt skulle vara mest lön- Förutom Bengt Lööf stod även konsamt med direkttröskning. Många trollanten i oljeväxtodlareföreningen lantbrukare var dock motståndare till Sture Persson, Tygelsjö som "Sva
detta och frågade sig: vem skall be- rand e"· 
tala om det kommer en storm och Efter diskussionen förflyttade man tar 50 eller 60 procent av skörden J sig i lantbruksskolans .. maskinhallar genom att baljorna spricker och frö- och på går?BPl.anen dar lantbrukset ramlar till marken. konsulent Szgfnd Andersson och as-

L .. .. f f . h "ll tt d d' kt t ... k. sistenterna A. Pälsson och I. Bjerk. oo z am o a me zre z os - born demonstrerade och berättade om nmg blev det dels :~t ru;betsmoment skördetröskorna BM-Volvo, John mmdre (alltså stranglag~mgsmo- Deere, Massey-Ferguson, Claas, Akmen~et) och dels blev det ):lade kva_n- tiv och Dronningbor.g. 
tztat.vt och kvahtatzvt battre skor- Givetvis gick man speciellt in på 
dar. . oljeväx-ttröskning. Han. menade att de!,! lantbruka.re Efter en kaffepaus blev det tillsom direkttroskar får sa mycket stor- fälle för frågor från kursdeltagarna re. skador a;~t det g<;>tt och v~~ upp- angående -tröskningsproblem. I kurvager. en stormskordeskada vart sen deltog ett 40-tal. lO:e ar. 

Lantmästare Lööf ville dock inte 
rekommendera metoden med mind
re än att vederbörande lantbrukare 
har så stort rörelsekapital att han 
kan klara av skördeår med för di
rekttröskning ogynnsam väder1ek. 

Diskussionens vågor giclt höga om 
de två skördealternativen. Det står 
var och en fritt att välja det ena 
el·ler det andra. Med de fina skörde
tröskor som nu står till buds att 
tämligen snabbt klara av stora area-



Simskalepremiär i Skurups' 
nya bassäng i Ringsmarken 

Sten Gösta Andersson simskalelärare Gunvor Mårtensson, Ingrid Olsson, Kerstin Jönsson i ett vått 

Vid simskalepremiären i Skurups 
nya Iilla simbassäng i Bingsmar
ken var det ordentligt vått inte 
bara i vattnet utan även uppe på 
land. Regnet stod nämligen som 
spö i backen. De 20 pojkarna och 
19 flickorna från klasserna 1-7 
brydde sig inte om regnet - de 
skulle ju bli våta ändå - och kla
gade inte när simskalelärarinnan 
G u n v o r M å r t e n s s o n assiste
rad av L o t t a S e r n e r t började 
ge sina lektioner i simkonsten. 
Det är nu ll:e året i följd som 

Gunvor Mårtensson leder Skurups 
simskola, i år för första gången as
sisterad av en av hennes tidigare 
simskoleelever, Lotta Sernert. 

Ungefär hälften av de 39 eleverna 
är nybörjare medan den andra hälf-

premiärväder 

ten redan kan simma, men siktar på J med sig varm dryck, uppmanar Gun
brons- silver- och guldmärken och vor Mårtensson. 
i vissa fall även på bronsmagistern.l Vid Bingsmarken finns det om
Vattnets temperatur var 16 grader. klädningsrum och barnen kan också 

Tidigare om åren har simundervis- sitta inomhus ~ch äta sin matsäck i 
ningen skett i öppna havet. Det har bussen. 
många gånger varit mycket besvär 81mskolan pågå1· t. o. m. den _l 
ligt för eleverna om det blåst och va- augusb. Fredagen den. 2. augusti ar 
rit hög sjö och vilken 7-åring tycker det avslutmng med tavlmgar, bull
det är roligt att lära sig simma i fest m. m. 
halvmeterhöga vågor. ______ ..:..::.===-~---~-

Den nya simbassängen är därför 
ett synnerligen väl uppskattat pro
jekt även om den är provisorisk och 
i stort sett består av en fördjupning 
i marken mad en nedsänkt plastduk. 

Trots det enkla utförandet - an
läggningskostnaden är endast ca 
9.000 kr - är den ändamålsenlig och 
fyller väl ~in uppgift. Vattendjupet 

~---------------1är ca 70 cm. Detta kan bli betydligt 
djupare om man vill. Och måttet 
25x10 meter räcker också väl till. 

En pump lrommer ständigt och jämt 
.att pumpa in nytt vatten i bassäng
en från ena gaveln medan vattnet 
rinner ut genom ett uttag i andra ' 

' gaveln. Vattencirkulationen • blir så 
·stor att man beräknar att vattnet i 
bassängen blir helt utbytt varannan 
tdag. · 

Under den tid som simskolan på
går startar skoibussen varje dag kl. 
halv tolv från Skurups gamla skola. 

~ Aterfärden från Bingsmaclten är 
om väderleken är god ungefär kl. 
halv fyra men dagar när väderleken 
är besvärlig en timma tidigare. Bar-

en har matsäck med sig och i de l 
flesta fall även något varmt att dric- 1 
ka. Så som väderleken är för när

l varande är det viktigt att barnen får • 



Pebbles och Barnbarn ur Flintafamiljen 
på sommarferier hos Hugo i Slirnminge 

"Den som vill i täppan skåda 
är välkommen till att fråga 
Den som ej har detta vett 
visas bort rätt och slätt" 
De orden samt en stadig polis på 

500 kg och fast blick i ögonen 
möter en när man tar vägen över 
Egarp i trakterna av Slirnminge 
norr om Skurup. Närmare bestämt 
finner man devisen och polisen vid 
1 lantbrukaren Hugo Lindbergs 
gård. 

Det hela är nu inte så farligt som 
det kan låta. Polisen är naturligt
vis ingen äkta utan en cementdito. 
Just cement därför att en av Hugo 
Lindbergs många fritidssysselsätt
ningar är att tillverka figurer i 
cement. 

Att som hantverkare arbeta i ce
ment är naturligtvis ganska ovanligt 
och Hugo berättar att han inte tar det 
så mycket på allvar utan mer som en 
hobby. 

När han blev pensionär för några 
~r sedan slutade han helt med jord
bruket och arrenderar nu ut mar
ken. För att ha något att göra kom 
han på iden att börja med dessa 
cementfigurer. 

CEMENTMUSIKANTER 

Men egentligen var det inte riktigt 
så det började. 

- Det var så att det låg en stor 
sten däruppe, säger Hugo och pekar 
uppåt tomten. Vi skulle ha väck den, 
men den låg för nära huset så vi 
kunde inte spränga den. 

- För att göra något åt eländet 
gjorde jag den där dragspelsgubben 
och lät honom sitta på stenen. Men 
för han inte skulle bli ensam gjorde 
jag en gubbe till, med fiol, och 
ställde intill. 

Så började det och nu finns de där, 
de två musikanterna i folkdräkter, 
och om man riktigt anstränger sig 
kan man nästan höra hur det svänger 
i atmosfären. Men det kanske var in
billning. 

Desto mer påtaglig är däremot den l 
t'h'l~ ~trn""lrP'n ~"""' l-t"nn"n T'r"'A-~ ~l+'ho+ 

Hugo Lindberg lyssnar ur "Söderhavssnäckan" medan P ebbles Flinta drar igång en låt på sin gitarr. 
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Onsdag 17 juli 1968 - U 

Skadegörelse i Ringsmarken 
på Skurups nya simbassäng 

Gunnar Ni!sson från Skurups elverk och fritidsnämndens Sven Hansson studerar skade,görelsen vid bassän11en 
i Bingamarken. 

Den nya simbassängen i Bingsmarken, som _byggts av Skurups köping, har redan råkat ut för skade
görelse. Bassängen, som är klädd med en 0,2 mm plastduk i bottnen och på sidorna, låg för någon vecka 
sedan torrlagd, eftErsom man skulle göra den sedvanliga rengöringen. Under en Jlatt har då några perso
ner hoppat från bassängkanten och ner på sidorna samt sprungit omkring i den ton-lagda bassängen. 

Dessutom hade skadegörarna skor Strax intill bassängen finns err plastduken och inte i onödan hop-
på sig, och med klackarna har man duschanordning uppmonterad. Även pa på den. Den förstnämnda skade~ 
rivit . sönder plasten så att flera den har råkat ut för skadegörelse. görelsen kan ha kommit till oav~ 
stora hål uppstått. Inte bara på En person, troligtvis en äldre, har siktligt, då det kan tyckas att plas
sidorna utan också i bottnen, trots klättrat upp på duschen och på så ten skulle hålla även vid större 
att denna är täckt av ett sand- sätt brutit av den övre delen. Detta påfrestningar. Så är dock inte fal
lager. Troligen har det varit minst lär ha inträffat någon gång natten !et trots att duken är av krafti-
ett par personer, eftersom man fun- till lördagen eller söndagen. gaste sorten. 
nit många "fotspår i sanden på bas- Något spår efter förövarna har De hål som uppstått i bottnen 
sängbottnen. Gunnar Nilsson från l man inte. Skurups köping vill rik- har man redan lagat, och det gjor
Skurups köping uppskattar repara- ta en vädjan till dem, som badar de att simskolan på måndagen kun
tionskostnaderna till 300-400 kr. i bassängen, att vara försiktiga med de starta sin verksamhet utan man-

kemang. Allt som allt är 45 barn 
Två HHK-spelare lämnar sin klubb anmälda och simlärarinnan Gun-

för Gllmåkra vid Arets ishockeystart. vor Mårtensson tillsammans med 
Det är Gert Ekstrand, som tidigare assistenten Lotta Sernert hade fullt 
spelat i G!imåkra, samt skyttekungen jobb att hålla styr på alla småt
i div TII St.ig Lilja. Dessutom har tingarna i åldrarna 1-7 år. Trots 
Glimåkra värvat t d oskarshamnsspe-1 något kyligt väder var humöret på 
!aren Bo Rosen. topp. 
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FLINTEBROHEMMET 

Skurups nya ålderdoJnsheJn 

invigt 30/5 1968 



Fr. v. reseledaren, lantmästare Lars G. Nilsson granskar tillsammans med Lars Erik Olsson, Skurup, Per 
Olof H_,nsson, Alslad och Lilian Andersson, Norrköping Skånska Dagbladets artiklar om de senaste 

händelserna i Tjeckovakien som de reser till idag 

31 elever på Skurupsskola gör' 
studiebesök i Tjeckoslovakien· 

31 elever ur helårskursen samt dig trakt. Besök görs där också på dage:q blir det hemfärd genom DDR 
driftsledarkursen på Skurups Iant- en gård med svinuppfödning som och vidare till Sassnitz, Trelleborg 
bruksskola startar i dag, onsdag, specialitet. och Skurup. 
en studieresa till Tjeckoslovakien. Efter besök i Pisek är eftermid- Dettagare i resan är Nils-Erik Hå-
Besöket varar i en vecka. dagen fri för utfärder på egen hand kansson, . Oxie, Lennart Johansson, 
Avfärd sker tidigt på morgonen till eller bad i en flod ·där. övernatt- Oxabäck, Per Jönsson, Vellinge, 

Trelleborg där de åker färja till Sass- ning sker på hotell O.tava. Söndagen Sten-Ake Knutsson, Laxå, Per-Arne 
nitz och vidare per buss genom DDR är fri och kan disponeras efter be- Loren.tsson, Trekanten, Lars Malm
till Dresden. Där gör de den första hag av resenärerna. ström, Lomma, . Torgny Nilsson, Äs-

1 

övernattningen. P å måndagen besöker man slotts- peröd, Ingemar Olsson, Skurup, Lars
Färden går nästa dag till Prag ruinen Zvikov, samt gör en båt- Erik Olsson, Kristianstad, Ingemar 

för sight-seeing och på eftermidda- färd på sjön Orlicka. Det blir också Persson, Munka-Ljungby; Lennart 
gen till Kutna Hora, där de över- rundvandring i slottet Orlik med sto- Persson, Genarp, Sven-Eskil Svens
nattar. ra och rika samlingar av möbler, son, Glemmingebro och Bo Thorsell, 

Tredje resdagen, alltså fredagen, tavlor, glas och porslin. Ramdala. 
görs ett besök på en lantbrukskoo- Efter lunch i Blatna beger man Lilian Andersson, Norrköping, Eva 
peration. Förmiddagen är reserverad sig tiLl Plzen med Skoda-verken och Lindskog, Skurup, Elna Svensson, 
för avdelning väx.todling och ef.ter- stora ölbryggerier. Inkvartering sker Oxie, Leif Andersson, Tomelilla, Len
middagen för fjäderfän. sedan på hotell Slovan. Tisdagen ut- 'nar.t Andersson, Trelleborg, Veine 

Lördagen ägnas åt besök i Tabor nyttjas för studiebesök på ett bryg- Backenius Oskarshamn, Anders 
-en stad med många historiska min-J geri och en humleplantage. På kväl- Björklund, Malmö, Torgny Carlsson, 
nen och beJä en i en mycket bör- len sker avfärd till Dresden. På ons- Visby, Bengt Eriksson, Alstad, Agne 

D 

Eskilsson, Norjeby, örjan Folkesson, 
Genarp, Bo Fredlund, Huddinge, Nils
Ingemar Georgsson, Dösjebro, John
ny Gustavsson, Sjöbo, P er-Olof Hans
son, Alstad och Sven Hansson, Vel
linge. 

' Reseledare är lantmästare Lars-Gö
i· ran. Nilsson; Skurup, och busschauf
för Kj~ll-lngvar Persson, Hammen
hög. ------------------
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Program vid invigningen av Flintebrohelllfl.let den 30/5 1968 kl. 15.00. 

}~us ikframförande 

Hälsningsanförande av Centrala Byggnadslwmmi t t ens ordförande 

Torsten Hansson 

Orientering av Centrala Byggnadsko1;:t.:1i t t ens vic e ordförande 

över Flintebrohernmets tillkorust . 

Invigningsanförande av landshövding Gdsta Netzen 

Centrala ByggnadskoHLli ttens ordförande overlämnar .i?lin·cebro

hemmct till koumuna. l fulLEi.kt i ge 

Anförande av kommunalfullmäl::t ige s ordförande 

· ;usikframförande 

Avs lutning av kyrkoherde 3irger ~.olmberg 
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KORSUL~ER OCH ENTREPRENÖRER 

Arkitekt: 

Arkitekt SAR Jan Löfqvist 

Thornbergs Arkitektkontor AB, Malmö 

By~gnadskonstruktör: 

O. Hersö o. H. Terne 

W.H.T. AB, Malmö 

Byggnadsentreprenör: 

Byggmäst. Yngve Nyström, Skurup 

Målnings entreprenör: 

Målerifirma M. Heinrich, Ystad 

VVS-konsult: 

Holger Nilsson, Rörkonsultbyrå AB, Malmö 

VVS- entreprenö~: 

Roskvists Värme & Sanitet AB, Skurup 

Ventilation och Fläktinredning: 

Fläktverkstäderna Bahco, Malmö 

El-konsult: 

Gregor Anden AB, Malmö 

El-entreprenör: 

El- & Kyl AB, Skurup 

Trädgårdsarkitekt: 

Stenkil Sollerhed, Lomma 

Trädgårds entreprenör: 

Owe Nilssons Anläggningsfirma, Sjöbo 

Inredningsarkitekt: 

Inger Pedersen, Fredrikssund, Danmark 

Inrednings entreprenör: 

Nygrens Möbler, Skurup 



Kostnader vid anläggningens färdigställande 

Byggnadsarbeten 

Värme och Sanitära Installationer 

El-installationer 

Ventilation och Fläktinstallationer 

Arkitekt-, Konsult- och kontrollantarvode 

Inredningar 

Köksinredning 

Trädgårds- och väganläggningar 

Kronor 

Byggnadsarbetet påbörjades den 10/11 1965 
Inflyttning påbörjades den 14/8 1967 

1.551.635:04 

384.837:21 

188.811:-

109.139:-

218.924:-

212.824:-

43.672:-

105.530:-
2.815.372:25 



Vårdplatser och personal 

Vårdplatser: Omfattar 4 avdelningar med sammanlagt 56 platser 

varav 52 st. enkelrum och 2 st. äkta make dubbelrum. 

Personal: 

Läkare: 

Terapeut: 

1 föreståndare 

1 biträdande föreståndare 

1 kokerska 

3 ekonomibiträden 

9 vårdbiträden 

1 tvättbiträde (deltid) 

1 nattvakt (uppdelad på tre tjänster) 

Provinsialläkare Leopold Recht 

Deltidsanställd 
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Lantbrukselever i SkuruP 1 

till Tjeckoslovakien 
Tidigt på onsdagsmorgonen bar 

det iväg' till Tjeckoslovakien för 
32 ungdomar vid Lantbrukssko
lan i Skurup. Det är den årliga 

$tudie- och utlandsresan. Tidiga

re har man bland annat besökt 

Polen och Österrike. Att det blev 

Tjeck0$lovakien i Ar har dock 

nå ot att göra med att lan

det för närvarande är så aktuellt. 
Man tog färjan till Sassnitz, och 

därefter blir det buss g;enom Öst
tyskland och övernattning i Dresden. 
I Prag blir det några rundturer i sta
den för att se på omgivningarna och 
berömda platser. I staden Kutna Ho
ra studerar man lantbrukskoopera
tioner ocn speciellt då växtodling och 
fjäderfä. 

Ta bor är en annan stad med m!nga 
historiska minnen, och där görs ock
så ett besök på en svinuppfödnings
farm. Skodaverken och ett ölbrygge
ri i staden Tljen får besök liksom en 
humleplantage. 

Ledare för gruppen är lantmästare 
Lars-Göran Nilsson, och eleverna 
kommer dels ur den just nu pågåen
de driftsleoarekursen och dels ur hu
vudkursen. 

Några av resenärerna studerar Ar b e t e t s stora rttbriker om läget i 

Tjeckoslovakien. Fr v reseledaren Lars.Göran Nilsson, Lars Malmström. 

Lomma, Lilian Andersson, Norrköping, Targny Andersson, Vanstad samt 

Leif Andersson, Tamelilla. 



"mmaanfah~t - -r-;;:o~e~tet' i;;;~\·;~g T;ingt;~--l/8 ' Las Palmas 31/8,\ 
~'Y · ;.:\·sakta lunkar upp mot eget mål, en m/s Pearl Sea avg Gdynia 1,1/8 Bre-

. ..._ ~ bra bit bakom siste trelleborgske merhaven 13/8. · 
... ~ ,. ;1en -- -·----1 

. \:' ~(l -t · till - . ~;l· f~\ Korpens Dag i Sku:up 
~ fyrkamp 25 augusti 

Den numera traditionella kraft- ~vedala, varefter Vellinge och Trel
mätningen mellan korpförbunden i leborg ställs mot varandra. Matchen 
Trellebors, Svedala, Vellinge och om tredje plats planeras till kl 12.45 
Sk>lrup an•angeras i år för -första och kll3.30 blir det finaL 

lagia
och 

kapas 
ep o-,fu·;\ gfm •eo " SkillHP''""'" och bli< l vollcybolkupen få< end"' ;pe- i 

· 

0

c\;l en fin konditionsmätare efter som- lare från styrelser och sektionssty
sa ar rnarens individuella friluftsövningat relser delta. Här svarar Sven Kris
·. Bi\r i korpleden. På tävlingsprogrammet tiansson för matchledningen och 
ättade \står fotbollscup, volleyboll-cup efter matcher Svedala-Vellinge 
.n. be- pius en tennisturnering 'och en tips- och Trelleborg-Skurup gör man kl 

fmns d • · k 4 k'l t 5 d' · f t proroen• P"~' • 'ruM<'· 10. O upp om tre lepnoot v~ to< 
r oss Korpens dag i Skurup arrangeras det klll.i\0 blir final. 
w· d- \söndagen den 25 augusti och inleds Tipspromenaden med praktiska 

å Jen med tennisturneringen, i vilken prov är öppen för samtliga delta
Robert varje lokalförbund ställer upp n:ted gare från lokalförbunden, men en-
medel ett dubbellag. Matchledare blir dast de tre bäst placerade damer

n .·man Sven-Ake Ljunggren, assisterad av nas poängresultat räknas respektive .~h o~ \TommY !J.junggre~, och matcherna förbund till godo. Promenadledarf. 
al ~81 a börjar kl 9. Tre tlmmar senare be- är J an Lindskog. 

0 
w•· l'""" men '"'" ITomme vid J;~- Ledore !ö< t>vling"n" "m helhe 

'ler'ska\len. . är K G Kruus och biträdande le~ v.. Kl 9.30 ;Uul>' ;Av.U fntboU.eup~" dore E<"" 5""'""· Gi"tvie '' 
d"hl<ll· ;om vnllcybnllen. M<etehled"" ioe det ,;lejt !ii< ott deltog"'~ ekell ~~ fotbollen är Sixten Kristiansson och l. kunna förfriska sig mellan tävlings-

Noren i första matchen möts Skurup och passen. • 

Fr ä. 
ter 

att 
stä. i 



Rydsgårds CKF på trivsam utflykt-

l 
Utfärdskommitten fr. v. Astrid Persson, Magda Kristensson. och Märla Engdahl samlade framför det stora 

utfärds-s ällskape•t l 
i 

Den kvällsutfä:rd som Rydsgårds
ortens CKF:s utfärdslwmmitte, be
stående av Astrid Persson, Märta 
Engdahl och Magda Kristens
son planerat på tisdagskvällen 
möttes av stort intresse och delta
garantalet blev 75. Kvällsutfärden 
var avsedd för hela familjen och 
det var därför också många barn 
med på färden. 
Den långa bilkaravanen startade 

vid Viilie kyrka och färden ställdes 

mot Bondrumsgården i Fågeltofta. 
Bilfärden gick på småvägar med 

vackra omgivningar och även själva 
bilturen hade deltagarna därför stor 
behållning av. 

På Bondrumsgården som är över 
två sekler gammal har inretts ett 
hembygdsmuseilln. Även själva går
den är i •sig själv ett museiföremål. 
På gårdsplanen finns t. ex. en gam
mal hästvandring som användes för 

att driva hackeisemaskinen, Där vi- ! 
sades också mängder av gamla häst- l 
redskap, såsom plogar, årder m. m. l 

Inne i korsvirkesbyggnaderna vi-l 
sades hur inredningen var förr i ti-

1 den. Den var då mycket primitivare i 
och det var ett slit att vara bond- i 
mora. Men då .hade man förstås bå- i 
de pigor och drängar på en så stor!' 
gård som Bondrumsgården. 

Från den begav sig det stora fa-

Sic)) 



Kii!larmiistare Börje Persson tog emot giister10a på b"o1·ggården 

1 Amerikanerpå Svan'~hol11J; 
Skåne är ett härligt land och Söderslätt just så typiskt svenskt som våra 

landsmän i förskingringen minns det. · Mång a återvänder på ti kort sejour och sam

manlagt 150 svensk-amerikaner och amerikaner invaderade går Svanehohus slott, där 

krögaren själv tog emot på borggårdeti. 

Att det va1· m'änniskor från landet[ ingen yankee undvara clrinken före 
ther,eov,et· v.ar inte .att - ta miste på. maten och mycket papasslig,t sade 

Drinkarna gick till vänster ooh mat- en mrs till en annan näJr hon gick 

vraken till höger. Som bekant kan nerfö'r •trappan och över borggåTden 

_4 ............ c.u v'-u 1ut:u unater seg-~ Ullbak 

per- lingama är två radioutrustade följe- bra vä 
tnnd 
m de 

i 
ska 

1år-

Antik~ pistol 
togs 1 museum 

Nå.go'} gång mellan kl 13 och 14 
på torsdagen föcrsvann från slotts
museet på Svaneholm strax utRI11för 
Skurup, en .antik amertk.a-nsk revol
ver, värderad till500 kr. Den ärmärM 
med museets ka.talo-g:nummer. 

Polisen tror att , d.e't möjligen är 
någon som lagt sig till med revolVern 
wm souven4!1'. 

" , .. Y' Läkarstationen 

.Sim 
sta( 

fic~ 
Sim 

fått e 
de mt 
nume 
brelh 
till st 
en il 
och l 
1nans· 
några 
inncb 

för att klättra upp för ännu .en trap• 
p.a till lunchen: ' 

- Se upp rhed din dl'ink och inte 
med trappstegen. 

Det är fjä.rde året som Svenska 
Amerika Linien ordnar denna kryss
ning till Sverige, där man gör strand
hugg lite här ·och var. Med "Kungs-

l holm" til Göteboa·g kom 450 sV'ensk
amerikaner, som efter landstigning 
och sightseeing i Götet fortsatte till 

1 Köpenhamn va•rifrå:n man i går gjor
de skånska slott och.· herresäten den 
ä.r.an. 

l 

Dagspfogrammen är späokade och 
innan man per buss nådde Sv.an·e• 
holm hade man sett både domkyrkan 
och Kulturen i Lund m m och innan 
man återvände till båten i Köpen
hamn skulle man hinna med såväl 
Öveds- som Bosjökloster och flyg
båta-rna i LandskJ;Ona. 

Reso1m.a är mycket populä-ra och 
den 8 au..-usti ,kommer en ny sänd
ning till Svaneholm, där k~rögaren 

bjuder på drinka-r och lunch·. 



SLMA i Skurup gästades 
av västtyskf! lantbrukare 

l förgrunden SLMA:s disponent Slure Andersson och fil. stud. Lena 
Olsson, Alnarp, som medföljde del tyska sällskapet som guide 

Skånska Lantmännens Maskin l närmast var intresserade av höns
AB i Skurup fick på onsdagen be- gården, svinstallet och växfodlingen. 
sök av ett 30-tal tyska lantbruka- I Skurup gjordes även besök på 
re som samtliga tidigare har stu- Skånska Lantmiinnens Centralföre
derat lantbruk i Soltau. ning. Därefter gick färden vidare till 

Disponent S t u r e A n d e r s s o n Forsakar för övernattning. 
på SLMA visade dem företaget och Tyskarna stannar fem dagar i Skå
berättade om de 1 olika avdelllingar- ne. För att studera olika sidor av 

j na och om det stora reservdelslag- svensk .. jor~~ruksnärin~ . kommer ~e 
ret. Tidigare på dagen hade den tys- att besoka aven Råbelovs gods, Kn
ka delegationen besökt lantbrukare stianstas hushållningssällskaps Skep
lngvar Andersso-n, Svenstorp, där de parlövsgård, vidarP. ett småbruk 

i Hörbytrakten, Weibulls i Lands
krona, samt en gård med svinupp

tvingades docjt att hugga sig genom fädning i Tå~arp. Skånebesöket av-
take,t vid släckningsarbetet. Hur slutas på sända~. Skånes Turisttrafik
branden uppstått än ä!Ulu inte klar- förbund har varit de tyska gäste-rnaj 

behjälpliga med att lägga upp rund-
\,~l~a~·-----------------------i~~-n~i~Swkwå~nue~· ------------~--~ 

Slimminge CI(F besökte 
känd Börringekonstnär 

Fr. v. Signe Nilsson, konstnär Sven Andreasson, Astrid Lundgren 
och CKF-ordföranden Brita Larsson-

F;tt 40.tal 1rtedlenunar • ur Slim
minges CKF-avdelning gjorde på 
onsd!lgskvällen en kvällsutfärd 
till konstnär Sven Andreasson i 
Börringe. Han visade och berättade 
om sin träslöjd. Särsldlt förtjust är 
han i att göra ljusstakar och skålar. 
. Hans atelje och- bostad är inrymda 

i ett gammalt men för honom myc-
' ket hemkärt hus som till hans sorg 

Jo 

är dödsdömt. Han bor nämJ.igen in
om Sturupflygfält-rejongen och hu
set kommer ut<tn förbarmande att ri
vas om några ' år. CKF-damerna tog 
tillfället i akt och köpte en del fin<t 
träslöjds<tlster. 

Efter besöket i Börringe åkte det 
stora sällskapet damer till Stjärne
holins herrgårdspensionat där de av
njöt ett animerat kaffesamkväm. 



Tiqig kornskör(l i Skåne · 
På fredagen började lantbrukare , Einar Andei'SSon, __ Li.ndesb~r~, 

Skurup all skördetröska sitt korn. Öen 19 juli är ell. tamhleb .. ' '.d'~ 
datum för all. börja på kornskörden. Den brukar 1 reg.e . orJa ' 
må~adsskiflel juli-augusti. J fjor · var del dock rekordl1d1g k~rn.· 
skörd Då började herr Andersson tröska korn redan den 15 JU!•· 
Kvalil~len verkar vara god i år och vattenhalten uppskallas till 

c:a 20 procent 

• 

Föreningen nerlagd 1948 
styrelsen träffas o 

a~; 

Medlemmarna i Svedala belodlarförenings styrelse: fr. v. sittande Herved 
Möller, Skurup, Carl Wressel, Skabersjö, Per 'Emil Jönsson, Alslad, Edvin 
Jönsson, Skurup, Folke Flodin, Sicabersjö och Sigurd Olsson, Gärdslöv. 

l Ar är det jämt 20 år 
1 
sedan l Den enda aktivitet styrelsen nume

Svedala betodlarförening upphörde ra utvecklar är de årligen återkom
att existera. Helt har dock inte den mande träffarna. At·t man fortllatt att 
upplösta föreningens verksamhet träffas under två deccennier beror 
legat nere. Den sex man starka sty- inte på någon sentimental nyck att 
relsen-har nämligen varje år sam- ·upprätthåHa den gamla betodlarföre-
lats ti,ll ett "årsmöte". ningens traditioner utan skall sna-

. • .. . . rare ses som ett originellt sätt av 
,,Det, ~:e arsmote~. har 1 är varJt sex mycket goda vänner att träffas 

forlagt rtiH Sku:rup d~r styrelsens sek- en gång varje år under · mera hög
reterare E d. Y u~. J o n s s o n, Hult~- tidliga former. 
skog, stått for vardskapet. Några di-
rekta årsmötesförhandlingar före- ~· 
kommer dock inte numera. Betodlar-
förenirigens samtliga' affärer och 
verksanilieter avvecklades vid upplös- ..--:n. 

l~i;li~gen 1948. Bl.a. donerades före- s· j 7 ). /)~ ·~1-
ningens hela ekonomiska behå:Uning, K_, ...f/ ~U, 
4.0()o · kr., till H'l'iilans och Skurups 
lantmannaskolor, 



Skolupprop z Skurup 

På tisdagen vaT det uppTop för 35 f lickor sorn t.r>d.er sommaren och höste·n. 

ska !ä1·a sig hushåUsarbete, sömnad och vävning vid Skurups lanthus

hcLHsskola. Uppropet förriittades ao skolans rektor Elisabeth Scha1·tau. 

På bilden ses tre glada, vetgiriga fl ickor, fr ?! Ann-Charlotte Christens

son, Skurup, Norma Söderberg, Ski!!inge, och Gunilla Rasmusson, 

Staffanstorp. 

Sv0:lor på Svaneholms slott l 

Med femstämmig· lovsång för ju!!t halsar välkomnar silalungarna på 

bilden en efterlängtcul c;Le.l av dagens föda . M or är i annalkande och 

har på andr~ bilden hunnit fram till bokanten för snabbutfodring av den 

'Otål{gt gapande kvintetten. Svalboet" återfinns i valvet in till borggdrden
6 

på Svaneholms slott och uppmärksam?nas av . ~otograf HCL?t3 Sernert i 

1 Skurup, som hörde ungarnas pip · efter ma.t oclt\ m ed kamerCLObj ektive t 

inställt avvaktCLde svaJmors ankomst och fördelning av uppsnappade god

bitar till familj en 



Rapsbaggarna irriterar • o 

1 ar 
Det har de senaste dagarila l!;Ia

gats över rapsbaggåmas mängd och 
envishet längs bad- och cainping
platserna kring Trelleborg. De små 
flygfäna irriterar genom att de 
tränger in strängt taget . överallt 
och gärna sätter sig i hår och ·klä
der. Vad beror denna plötsliga "in
vasion" · på? Vi har ställt frågan 
till agronom Stig Andersson vid 
Statens Växtskyddsanstalt i Akarp. 

- Rapsbaggarna Uppträdde rätt 
sent i år, som regel inte förrän rap
sen blommat, säger agronom Anders
son, och då den allmänna meningen 
är, att rapsbaggen inte gör någon 
större skada efter blomningen, har 
man sprutat i mindre omfattning än 
vanligt. Detta har troligen i sin, tur 
bidragit till att det blivit många 
larver, som nu .kläckts. Därför har 
.vi också något större antal rap's
baggar än normalt. 

Anhållen för 
dråpförsök 

Den 37-årige utlälming som på 
fredagseftermiddagen på en restau
rang i Malmö svårt knivhögg en 
landsman i bröstet, begärdes på 
tisdagen häktad vid Malmö rådhus
rätt. Misstanken gäller dråpförsök 
alternativt grov misshandel. 

Gärningsmannen blev för omkring 
ett år sedan bestulen på 120 kr. då 
han låg och sov i sin bostad. Senare 
fick han av en god vän höra att den 
nu knivhuggne mannen1 var den som 
stal pengarna. 

Då han på fredagen i berusat till
stånd fick syn på den utpekade tju
ven beslöt han sig för att "märka" 
honom. 

Stal på makans 
arbetsplats 

Hallen full av rapsbaggar har 4-åriga fiken fröken Julie fåll. Fröken Julie 
som vistats i Beddinge varje sommar i fyra år har aklrig tidigare råkat 
ut för en sådan enträgen uppvaktning så det kan väl vara förlåtligt 

om man ser litet generad ut. 

- Någon större fara för grödan ät 
inte rapsbaggen vid denna tid på 

En alkoholiserad malmöbo i 30- säsongen, fortsätter agronom Anders
årsåldem stal för en tid sedan på son. Det är bara blomkålen som är 
ett företag i Malmö 600 kr. i kon- i farozonen. Där kan den bli besvär
tanter. Tillgreppet skedde ur ett lig, eftersom den äter sig in i kålen. 
olåst kassaskrin medan mannens Men rapsbaggen tillhör den vanliga 
fru skötte städningen på firman. "ohyran" och odlarna vet att be
Pengarna förbrukade mannen sam-
ma dag på restauranger. spruta de odlingar, där rapsbaggen 

dyker upp. De rapsbaggar, som nu 
Följande dag bröt han på ett hotell- tydligen uppträder i stora svärmar, 

' rum upp myntboxen tilf en TV-appa- tillhör övervintrarna. 
rat. De 21 kronor han kom över Det innebär att vi kan få ett be
gick åt på spritinköp. Några timmar svärligt rapsbaggeAr nästa år. Men 

sprutning mot rapsbagge är närmast 
s~nare . anmälde han sig självmant en normal rutin, så vi ser inte med 
for polis~n. . . någon panikkänsla på ökningen. Där

'j Utrednmgen ledde på tisdagen till j emot kan det naturligtvis kännas ir
åtal mot mannen. riterande för campare och semester-

firare att helt plötsligt konfronteras 
med , dessa närgångna kryp. 

INGA BLADLöSS 
Omslaget till regn och relativt ky

ligt väder har annars haft det goda 
med sig, att stråsädE;!n i det närmas
te helt befriats från bladlöss. 

- Detta får man anse vara po
sitivt, framhåll':!,' agronom Anders
son. Men det fmns också ett prob
lem med regnet. Fortsätter fuktig
heten och · det inte torkar upp or
dentligt, kan det bli besvärligt' med 
svampsjukdomar. Dessa gynnas av 
fuktig väderlek. Så nu hoppas vi på 
en bra torrperiod. 

I denna önskan instämmer säkert 
inte bara lantbrukarna utan även 
de semesterfirare, som ännu har le
dighet kvar att njuta av. 



Grav kritik av revisorer 
v1sserllgen en del platarbeten, men 
de kommer inte att bullra så mycket 
och utföres endast på dagtid, me
dan tryckluftsarbetet pågått till kloc
kan 22. 

Dessa arbeten utföres i samband 

mot förvaltning • 
l Skuru[J Tobak för 10.000 

stals i Skurup Det fortsätter att gnissla .. i det het f-ör utlämnat lån till brf. Zim- la · byggnauskommttten har beslutat 
kommunala maskineriet i Skurup. merman saknades, samt ~;ttt kommu- om sekreterarearvode. Kommunal
Nu senast har kommumilnämnden nens andelar i Malmöhus läns vård- fullmäktige bol'de beretts tillfälle be
fått mottaga en skrivelse frän re- hemsförbund uppgår Ull 36 ·st. mot sluta härom. , Cigaretter och andra tobaksvaror 
visorerna, som i samband med re- i boksintet upptagna 24 st. Ovan- 9. Såväl kommunalnännden som till ett värde av omkriilg 10.000 
visil!llen fÖr 1967 gjort en del beska nämnda brister skaU snarast tillrät- skolstyrelsen har beslutat om utbe- lil'onor stals vid ett inbrott i Do
påpekanden . . Bl.a. har anslag över- tas. talning av reseersättning tHI vissa mus natten till tisdagen. Tjuvarna 
skridits av kommunen och vidare 4. Bokslutets omsättningstiligångar tjänstemän utan att avtal enligt har berett sig tillträde till affärs
har byggnadskommitten antagit ett respektive kortfristiga skulder bör grund förelegat. lokalerna genom att slå sönder 
anbud som vida översteg det lägs- specifieras. Särskilt kan påpekas ·att 10. Viss rationalisering av löneruti- glasentredörren mot bilparkeringen 
ta. · specifikationer saknas· 'för familjebo- nen skulle med fördel kunna genom-
Kommunalnämnden har nu be- stadsbidrag, barnavårdsmannens av- föras, varvid oan'Vänd bokföringarna- och sedan fortsatt in i tobakslagret. 

handlat skrivelsen som upptar tret- räkning samt ob11gationer. ski'n bör tagas i bruk. Vidare skulle Där har skåpdörrarna till tobaks· 
ton punkter och beslutat delge de 5. Trots re.visorernas påpekande i viss lönestatistlkbehandling, som sker lagret brutits upp. oc)l renrakats från 

-å varor. Förutom. tobaksvarorna har 
berörda förvaltningsorganen kritiken tidigare berättelser har stora över- såväl å kommunaJkontoret som tjuvarna också försett sig med dam -
Skrivelsen från revisorerna med på- skridanden förekommit under '1967. skolkontoret kunna samordnas. Vi- och herrkläder; väskor, baggar och 
pek;mde och önskemål har följande Bl. a. har telm1ska . nämnden utbyggt dare saknas fullständigt personalre- diverse andra varor. Hur stort det 
lydelse: Lillgatan utan att fullmäktige beretts gister, vilket bör upprättas för un- totala värdet av det stulna är kan 

l. Under hösten har vi för avsikt tillfälle att besluta härom. Förvalt- derlättande av uppgiftslämning, bud- man inte uttala sig om förrän en 
att kontrollera kommunens inventa. ningsorganen ·erinras i om skyldighet getarbete m.m. inventering gjorts. Klart ·är dock att 
rier, varför samtliga Inventarieför- att söka behö:vliga tilläggsanslag. 11. Den budgetredovisning, som värdet av de stulna tobaksvarorna 
valtande nämnder före den 1/11 1968 6. Vid utbetalning av årsanslag UH upprättats för 1967, anser vi bör gö- ligger omkring 10.000 kronor. Då det 
~ill kommunalkontoret har att in- föreningar och organ.!Sl'ltioner bör fö- ras något mer detaljerad så att för- här är det tredje inbrottet på kort 
komma med fullständiga in·ventarie- regående års räkenskapssamman-· troendemännen erhåller bättre in- tid i affärer där stora partier to
förteckningar. Förteckningarna skall drag för respektive förening töretes formation. baksvaror har tillgripits utesluter in- ' 
endast upptaga verkliga .inventarier för kontroll att tidigare beviljat bi- 12.. En mängd littreringsfelaktighe- te polisen den möjligheten att det 
såsom möbler, maskiner konstverk drag kommit fören,!ngen tillgodo ter förekommer i räkenskaperna för är samma liga som ligger bakom 
o.d. · samt använts till avsett än~an:åi. år ~967. Vi ~r väl - medvetna .. om samtliga inbrott. Tidigare har ]:>1. a. 

2. Kommunens fastighetsregister 7. Centrala byggnadskolllmitten har svårigheterna 1 samband med over- Domusaffärerna i Tornelilla och Trel
skall snarast kompletteras med ny- Y.!d yiss upphandling inte info.rdrat gå~~en till ~atabehandling och f~r- leborg utsatts för inbrott. Vid inbrot
in·köp, försäljningar, lagfarter . o. d. pmforande ·anbud. Vi anser att of- utsatter att rattelse sker snarast moj- tet i Trelleborg kom tjuvarna bl. a. 

3. Vid genomgång av kommunens fentligt anbudsförfarande skall till- ligt. Någon form av ansvarig littre- över tobaksvaror för 15.000 kronor. 
värdehandline;ar konstaterades att l lämpas vid al! kommunal uppband- ringskontroll är absolut nödvändig. ---------------
vissa av kommunens aktier i indu- ling. Vidare har kommitten i bl.a. Denna lwntroll bör ske å kommu- G· 
stribyggnadsbolaget inte var påsl>riv- paragraf 110 utan motivering aJ,ltagit nalkontoret mnan bokning-stansning 
na, att inteckningssäkerhet för ut- ett , anbud; som väsentligt översteg verkstäHes. 
lämnat lån till industribyggnadsbo- det lägsta . anbudet. .. ' . 13. säkerhetshandlingar för pågå
laget saknades, att inteckningssäker- 8. Såväl lönenämnden som centra- ende entreprenadarbeten å norra Al-

derdomshemmet saknas och skall 
snarast införskaffas avseende el- o<lh 
vvs-arbeten. 



,_. ............ -=aa ...................... .. Torsdagen den !5 juli 1868 

35 nya elet?er i h~stkursl}n 

på Skurups lanthushållsskola 
En ny kurs började på «sdagen går -bl. a. rörelselära och samhälls- 1 Hansson, Trelleborg, Margareta Hans

på Skurups lanthushållsskola. U n- kunskap. 1 son, Vellinge, Eva Isacson, Malmö, 

der 20 veckor framåt kommer 35 Följande elever har antagits vid Lena Jönsson, Eslöv, Gunilla Lager

flickor från alla håll i Sverige att skolan: Marianne Andersson, Kvarn- crantz, Askim, Eivor Lennartsson, 

finslipa sina kunskaper. Vndervis- by, Barbro Andersson, Skurup, Eva Tvååker, Monica Lindberg, Häger

ningen omfattar både en praktisk Blomberg, Eslöv, Ann-Charlotte sten, Margareta Månsson, Rydsgård, 

och en teoretisk del. Den prak- Christensson, Skurup, Vivianne Ann-Kristine Nilsson, Malmö, Bir

tiska undervisningen omfattar olika Eriksson, Lund, Louise Follin, Dan- git Nilsson, Borrby, Lisbeth Nilsson, 

former av matlagning, slöjd, hem- deryd, Elisabeth Fält, · Hälsingborg, Genarp, Töre Nilsson, Malmö; Gu

vård, trädgårds- och dj~rskötsel. Görel Gervind, Anderslöv, Anna- nilla Rasmusson, Staffanstorp, Ingrid 

Fr, v. Gunill~ Rasmusson, Slaffansforp, Ann-Char! olle Chrislensson, Skurup, Louise Follin, Danderyd och I den teoretiska delen med ett Lena Grahm, Tomelilla, Lestey Gull- Rasmusson, Rydsgård, Gellevi Ru-

Anne Swenell, Malmö. femtontal ämnen .på schemat, in- bransson, Trelleborg, · Gull-Britt nesson, Torne, Lilly S_tridh, Ystad, 

----:-------------------....:..:...:....:
_:..::=.:..:...--------------------===.:::..:.:::::_:::.::_::..:.::.:=__~:_:::..:.::

:::.::_:::__.:::::_~_:_:=::..:.:::___:::_::::..:.::=:..':.:-__.::
=::_::=: Anne Svenell, Malmö, Ann-Britt 

Svensson, Arlöv, Elna Svensson, Oxie, 

Maj-Lis Svensson, Skurup, Norma, 

Söderberg, Skillinge, Birgitta Thu

resson, Löderup, Eva-Lil Zelmani, 

Hägersten, Katharina Willenid, Mör

bylånga, Lena Wiren, Malmö. 

l(räfti 



Skurupsungdom van~ landskampr 
Reser till lägervecka • 

l Norge 

Visat framfötterna har verkligen de här fem dukliga URK:arna gjort, och del inte bara för fotografen. Genom 
fina pre·s·lalioner har de nämligen segrat i en motionslandskamp och får nu åka till Norge som belöning. 
Fr. v. Monica Oscarsson, Marie-Louis~ Lindskog, fru Märla Johansson (ledate för URK-gruppen), Bengt Lind-

skog, Lars Olsson och Jan Johansson. 

Fem unga URK-are i Skurup har 1 d~gseftermidda!;en och först se~t 1 gas av ordföranden i den norska 
verkligen gett sin bygd god PR. pa II!åndagen ar man framme VJd motsvarigheten till CUF John Dale. 
Genom en verkligt god insats har resmålet Oppdal. .. . år . 
de i hård konkurrens med övriga Ungdomslägret med deltagare från, Programmet i ovr1gt best av olika 
ungdomar i Sverige placerat sig förutom Sverige, även Norge och tävlingar, rundturer och studiebesök. 
som första lag i den motionslands- , Finland kommer att pågår under en På kvällarna skall de olika län
kamp som pågått under tiden 15 veckas tid. Lägerprogrammet kom- dernas ungdomar· svara för under
okt.-15 maj. Som belöning för den mer att vara både omväxlande och hållningen och på torsdagen är det 
prestatonen får de nu represen- krävande. Den första lägerdagen äg- den svenska gv.up·pens tur. På lör
tera Sverige i det nordiska ung- nas åt 1 tältslagning och förbrödring dagen, avslutas lägret med bl. a. en 
domsläger som börjar på måndag. med övriga nc•rdiska deltagare. På ungdomsgudstjänst och finaler i vol
A,>färden från Skurup sker på sön- tisdagen skall lägret officiellt invi- leyboll. 



Både gammal och ung far aktiv del i förberedelsearbetena för den 
kommande sto·ra hembygdsfesten i Rydsgård. På bilden ses en grupp 
unga· eldsjälar i arbete med en bjälke till dansbanan medan e·ldsjälen 

i festkommitten Eric Månsson håller upp affischen. 

På lördag går startskottet för den J timmar senare är det dags för en 
stora hembygdsfesten i Rydsgård. riduppvisning av Ystads ridklubb. 
Arrangörer är Rydsgårds AIF o.ch Kl. 17 utspelas en av söndagens höjd- · 

(Rydsgårdsortens CUF-avdelning. punkter. Då är det nämligen dags 
· Festligheterna hålles på den idyl- för den stora amatörtävlingen, där 
llliska idrottsplatsen · i Rydsgård. Pro- publiken bil. dar . juryn och röstar 
grammet för festen, som p,ågår i fram de bästa förmågorna. Goda · in
dagarna tre,' är mycket omfattande satser av deltagarna belönas med 
och omväxlande. Det har lyckats priser. 

l arrangörerna att engagera artister av Amatörtävlingen avlöses av en 
mycket . hög klass. kabare "Janne och Gregor", som l Hembygdsfesten inleds som sagt på framförs av Rydsgårds CUF. Tid

J lördag den 28 juli med non stop- punkten för den muntrationen har 
dans. För den modern.a dansmusiken bestämts till kl. 18. Söndagens pro-
svarar österlenpojkarna medan Sten gram avslutas därefter med dans till 
Gunnars orkester spelar upp till musik av Telfers Hammondhissar. 
medelåldersdans. På onsdp.gen avslutas hembygds-

SöndaglOns program är det mest festen med dans. Dansmusiken sva
omfattande. Begivenheterna börjar rar den välkända orkestern Charliez 
redan kl. 14 med en spännande fot- för. Orkestern har med sig väl-. 
bollsmatch mellan hemmalaget AIF sjungande vokalissan Gunilla Ehrn· 
och gästande Bollklubben Ymor. Två born. 

Simskoleslut i Svarte 
för 97 unga deltagare 

Simlärarinnan Ann Svensson, Ystad tillsammans 
Kent Selander. 

I dagarna har simskolan i Svarte simskolan i Svarte blivit en verklig 
haft avslutning för säsongen. Under framgång. Trots att temperaturen i ! 
en dryg månads tid har 97 ungdomar vattnet ofta inte varit högre än tio l 
lärt sig simmandets ädla konst. Som grader har aktiviteten varit sjudan
föreståndare för simskolan har frk de . Under avsiutningsfestligheterna 
Ann Svensson, Ystad, på ett för- korades också bäste simmaren. Det 
tjänstfullt sätt fungerat. Vid avslut- fina epitetet gick i år tiH Kent Se
ningen som gick av stapeln med lander s·om föruhJm tidigare erövrad 
bl. a. simtävlingar kunde rektor Fritz magistergrad nu fick motta ett he- l 
Rosengren, Ljunits, konstatera att, derspris av rel>lor Rosengren. 



Margit Jones med verk e·! "Spargris för fasta karaktärer" 

Känd konstn.ärlnna har funnit 
sit~ Eldorado utanför Skurup 

Skåne har verkllgen blivit ett · grupp gamla Abbekåsfiskare med nå - inte sådant att en ket·amiker . kan 
eldorado för konstnärer från alla got skärskådande i blicken under de leva på det har.. producerar. Som 

buskiga ögonbrynen. maka bil en av Sveriges mest kän-
håll i landet. ,I varje fall är detta Utan att vilja vara vanvördig skul- da konstprofessorer och konstnärer 

' riktigt sommartid. Hösten och vin- le man kunna karakterisera myc- med många representativa plikter 
tern tycks inte inbjuda till konst- ket av hennes produktion som "Fer- tillåter inte heller tiden ett konst
närligt skapande med sin grå och lin i keramik". Det finns också närligt utövande på helti<;l för Mar-; 

många likheter med Ferlin~konsten git Jones. Somrarna i Skivarp blir 
lrarga fulhet. Det skånska sommar- som inte är abstrakt o. svårförståelig därför en tid av mycket hektiskt 
landskapet med sina svepande lin- utan enkel och naiv. Man måste allt- skapande. Och måste vi väl tillägga 
jer och leende, öppna skönhet är så inte vara långhårig expert förttill både nytta och glädje för byg-

' däremot mycket inspirerande. Och att kunna tillgodogöra sig den här den då många av hennes verk har 
formen av k9nstnärligt skapande. fått en hedersplats i många skfulsl•a 

så ser man så mycket av himlen Tyvärr är det ekonomiska klimatet hem. 
i ett slättlandskap. f---'-------~=====;.:_====-----====-
De här slutsatserna har dragits av "POTTMAKERSKA" 

en av vårt · lands mera säregna Margit Jones hör inte till de konst-
konstnärsprofiler, keramikern Margit närer som har strävat efter offent-

lighet - då skulle hon ha varit Vi-
Jones från Stockholm med somar- da mer känd. Hennes skapande har j 
adress Skåne. Sedan några år till- under åren mera varit-ett behov att 
baka har hon tillsammans med ma- l ge uttryck för tankar och känslor 

l än att ge kommersiellt utbyte. Lit
ken, välkänd professor och skulptör , tet ironiskt säger hon själv på tal 
inrättat en verkstad i Skivarp några \ om sin verksamhet, kalla mig inte 
kilometer utanför Skurup. keramiker eller konstnär utan "pott-

Margit Jones hör till de konstnä- ma,kers.~a"Jör det är i alla fall värl-
rer som har gått den långa vägen. den~ n.~st aldsta yrke. .. . . . 
Sin grundläggande konstnärliga ut- Na, aven on:- ~an v.~lJer eplt.etet 
bildning skaffade hon sig på konst- pottmaker~ka lStallet for keramiker 
fack åren 1938>---40 under den legen- kan det. mte sk;ymma det. faktum 

l 
d:-:riske läraren Sandberg Därefter att Margit Jones ar en av vart lan~s , 
följde några år av praktiserande i finaste ~.onsthantverkare. Hennes fl
olika verkstäder fram till 1949 då g~re~ kar;:netecknas av en levand~ 
hon öppnade egen verkstad i Norr- ~1~m1k, ga~a ~ed. ett utt:yck a. 
viken. 1962 upptäckte makarna Jo- loJe o.ch m1ld ~.rom. Det ar ocksa . 
nes de rika möjligheter Skåne kan l e~ mar~bar. strava~ hos. h~nne att l 
erbjuda konstnärer och verksamhe- fanga s1tuatwnskom1~en ~ . tillvaron. 

· ten flyttades över till en liten idyl- . Av ~ennes produkhon ar d7t den 
lisk bondgård i Skivarp. figurativa konsten som dommerar, 

Vid det här laget har konstnärin- !5ubbar och gummor,. ofta ordnade l 
nan flera uppmärksammade utställ- 1 grup~er. T.ex. skvalhan~e gummor 
ningar bakom sig i bl.a. Gävl€, symbol!.skt arrangerade tillsammans 
Stockholm och Linköping. Bland of- me-d hons. Det kan också vara en l 
fentliga arbeten märks väggutsmyck-
ningar hos S.A.S. i Stockholm och ! 
Oxelösunds järnverk. l 



Rödakorsare Skurup 
hela !ande~· 

• 

l 
/ 

är bäst 
• 

l ' 
Fem , me.cflemma.r i Un~domens 

Röda Kors i Slkunup 'har visat sig 

.. va.1'a de frä~sta 'ffio'tionä·rerna i 

landet. I en riksomfatta~.de täv-

11ng har ode fem Skurupsung.do
marna belagt förrsta platsen, och 

därför belönats med en resa till 

Opdahl i N·orge, där de skall del

taga i ett läge•r under en vec-ka. 

Tävlingen har pågått från den 15 

o:ktober i fjor till den 15 maj i år, 
o oh va.ri t upplagd E·Orrn en mo-

tionstlä.vJ.an. Man har bland annat 
haft alt välia på gång, c)"kling, 
skridsko.r och kanot fö•r att s-amla 
så mycket poäng som möjligt, och 
det blev alltså Skurupsimgjdomama 
som :fliak: ~hop flest poäng i he1a 
landet. 

F2r v Bengt Lindskog, Lars Olsson, Ma.rie-Louise Lindskog, Stimminge URK:s lewaTe fru Märta Joha;nsson, 
Monica, Oscarsson samt Ja.n Johansson 

t 



.Bäst 
• Sverige! l 

Fem ungdomar i Slimminge Ungdomens Röda kora placerade sfg p.! top• 
pen i en riksomfattande motionstävling, Starten för tävlingen gick ! 
oktober förra året med avslutning i maj i dr. Första priset var en vecka.a 

vistelse i Norge pd ett stort ungdomsWger med deltagare frdn hela Nor

den. På söndag eftermiddag bär det av till Norge för de fem ungdomarna 

med sin ledare fru Märta Johansson, Slimminge, Skurup. På bilden po

,serar stående fru Märta Johansson, Marie-Louise Lindskog, Bengt Lind• 
l J skog, Jan Johanssan och rittande Lars Olsson och Mooica. Oscct'J"U01\. 

Trippelkrock i Skurup\ 

I
På fredagseftermiddagen. intr_ällade en trippelkrock på Kyrkogatan i 
s.~urup med tre danska bilar rnblandade. Krocken inträffade sedan den 
forare som åkte längst bak i kön inte observerat alt bilkön bromsade 
ulan r:ned full fart körde in i framförvarande b il. Vid kollisionen inträf~ 
fade 1nga personskador men de materie-lla skadorna blev betydande 
~'fler polisutredning kunde dock de tre danskarna, som inte var i 

sällskap, fort sälta den avbrutna ~ emesterresan. 



l Initiativrik . skurupsbo planerar 1 

l 'att uppföra turistanläggning 
l 
! 

Fabrikör Almkvist demonstrerar hur det gamla stämpeluret använd'es. När uret var i funktion vid sekel
skifte,! fanns inga stämpelkort utan varfe arbetare ha de ett nummer som "slogs" in på en remsa i uret 

med veven. 

på en turistanläggning har nu tagit l en velociped från cykelns barndom, 
fastare form sedan ett markområde en original bensinpump från tiden 
om 11 tunnland inköpts. Ännu skall omkring 1915, gamla biografmaskiner 
dock det här ärendet vandra genom m . m. Bland nyförvärven kan närn
flera instanser innan det är defini- nas stämpelur från sekelskiftet -
tivt klart. För dagen verkar dock vem visste förresten att sådan fanns 
utsikterna till en snar lösning mycket redan · då . 
goda. Det aktuella området lämpar De här gamla antika sakerna har 
sig också mycket bra för en sådan nu sin plats i en lokal i Skurups 
här anläggning genom den omedel- köping. Fabrikör Almkvists hobby 
bara närheten till riksväg 11 o<;h de att samla på gamla fina rariteter är 
goda parkeringsmöjligheterna. nu omkring femton år gammal och 

"JOHANN A" 
med tiden har lokalerna blivit all
deles för trånga för de många unika 

En av anläggningens attraktioner rariteterna. En av anledningarna till 
kommer att bli den rika samling av markköpet har därför varit att få en 

Skurup hör ju tyvärr inte till de 
orter turisterna stannar Upp i. På 
sin höjd gör man en snabbvisit i 
en affär på genomresan till mera 
lockande Iesmål. Orsakerna till 
detta förhållande är inte svåra att 
finna. Trots natursköna omgivning
ar saknar köpingen många av de 
attraktioner som kan verka lockan
de på turister campingplats 
för att bara ta ett exempel. Från 
privat håll har dock nu ett initia
tiv tagits för att förbättra de här 
förhållandena. Inom en nära fram
tid kommer nämligen en turistan
läggning att påbörjas i Sandåkra, 
3 km utanför Skurup. gamla prylar som i den planerade 

1 
Initiativtagaren är en av köping- anläggningen kommer att bilda en 

J ens mera välkända profiler, exper- separat del. Bland rariteterna kan 
ten på veteranbilar m . m. fabrikö- nämnas veteranbilen Johanna från 
ren Manfred Almkvist. Hans planer 1914 och av fabrikatet Ford. Vidare 

permanent och rymlig utställnings
lokal. När ·nu detta kan kombineras 
med en turistanläggning till fromma 
för hela bygden kan man bara buga 
och lyfta på hatten för denne intia
tivrike Skurupsbo. 



''Källdisar'' titt-objekt 
l 

Skurup o p a åuktion l 
• 

l 

Garry Engrnan ropccde in en. kaffe'kv.arn modeH större. Lasse Holmqvist småler: "Hur ska , du få.. hem de:it? 

En kvaPtett "kändisar" dök på lör
dagseftermiddagen upp på en lös
öreauktion i Skurup och vålLade oro 

i de nyfiknas led. J ordbruksminis

ter Eric Holmqvist och statsrådet 

Le·nnart Geijer tog det dock liga 
· lugnt som TV:s Lasse HolmkV'ist och 
' Gan·y ·Engman under tittar- och 

tisslarstormen bland övriga auktions
besökare. · 

,Om hr Geijer äger eller hyr som

marställe i Sydskåne må vara osagt 

men de tre andr.a har sökt semester
ro där: Lasse Holmkvist i Nöbbe

löv, Garry Engman i Villietrakten 

Den väger 400 kg . : •. " 

och jordbruksministern i Slimminge. 
Med jämna melalnl·um syns en eller 

ett par av dem på diiverse auk,ti.o

ner för att söka komplement 'till 

sommarbostädernas möblemang eller 
p1·ydnad. 

· Auktionsförrättar.e Claes Knutsson 

noterade bl .a att jordbruksministern 

ropa•de in småprylar ·fö.r sammanlag:t 

3 kr, Lasse HolmJ..:vist betalade ~n 

tia för en soffa och lika mycket för 

en katederpulpet. Värst var Garry 
Engman, som klubbades för en gam

mal (.r.e-verkskvarn även apoteks-

kvarn kallad --' .På så där 400 kg. 
170 kr kostade dyrgripen: . 

I övrigt gickauktionen i snälltågs

fart. På ett par timmar var det hela 

över, sedan r0p.aren Rans Anders- l 

son, önruarp, avverkat cirkus ett rop 

i minuten. 
5GCi-600 människor trängdes kring 

honom när han satte igång klubb

kriget. Där fanns möb1er, por~lin, 

hushållsgrejor och mycket annat. En 

spinnrock kostade 150 kr, en antik 

soffa 105 och en s k ameriak1ocka -
en fyrkantig gamling i Moraklocka

stil - klubbades för 160 , kr. 

------------~---------~------=.~----------------~--
--~-----
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F d Inte mindre än sju auktioner hölls på lördagen i &ödra 
ö'rsta, all Ta . . . Skåne •. Pd köpman Julius Hans&on& tomt vid torget f 

Skurup fanns bl a datsråden Eric Holmqvist, Lennart Geijer, fru Alice Holmqvist &ami 
Gary Engman, som införskaffade en &törre kaffekvarn, och Lasse Holmqvist, •ona 
köpte en pulpet1 blarid r.oparna. . 

Slalom på vattenskidor 
ny sportgren i Abbekås 

Full fa~t på skidorna har Hans Bergqvist, Abbekås, när han rundar en 
boj urcler ~öl]daSjens slalomtävling i Abbekås. 

~bbekås båtklubb är, en liten 111en synnerligen aktiv klubb. På sön, 
tiagen introducerade man en ny form av tävJapde p~ vattt;et nijmli
gen vattenskidor. En sportgren &om fpr övrigt är likfl rolig att åse 
som att utöva. Nu var det väl inte direltt några duvungar som ställ
de upp på sön~fi!Hm för att avgöra den inbördes ställningen genom 
ett klubbmasterslmp. Tävlingen har föregåtts av en intensiv 
träning. 

) 

J 
Trots mycket . ~ 

hos de något gec)!gna kunsk 
kunde inte en annorlunda skidåk aper nart BjeFkhö 
våta elementetoch ann.an vurpa t~~~ brink, 5; 5. X~l~. 4. Anders Ryder. 

Dd~rgp.s stora oc~ndvfz.kas .. till åskå-t JaUn Ivrelancjer 9 ~~. Jkakobsson, 7· 6 
en ganska lå . o orstall da .. . I)d~r sönd' .,z z p ar. ' . 

' b~nan ble nga och svåra noJe. båtklubben _., ii!ifPn avverkade · 

J. f~~t ~!k!:Je!{i!e~j~~ts~f~!n~~~ f~~
1;['e~ ~~k:~iif~~~;!i~n~:n ~i~~~ 

toko_lle_t: , ' a.st en prick i pr g: '-:Id ~e två bäste ana l tyå l)eat var.: 
" Przshstan i .. . . . 0 till fmal. ur varJe heat g· 1• ,..... ovngt fzck fT Result 't zc,.. 

. , ·. o J ande J.Jt- n·'·t T a : l. A. nders V'f t . L = +ngest d l o . 2 L en- Olof St il . j 3, Sven p, . en-
arck. ' ersson; 4. 



Lösöreauktion i Skurup 
lockade många ''k,ändisar" 

Många känpisar b~sökje på lörq!lgep <jU~tiofleF1 i Skurup. P~ bilelen ses fr. v. siatsråden Eric Holmqvist, Lennart Geijer, fr-u Alice Holmqvist, Gary Engman qch Lasse Holmkvist. . . 
Li:irdageps lösöreauktion i Sku

rup känpetl)~~ades av ~nabbp bUd 
qch IJledverkan av ett stort uppbåd 
kämJis!lr. Bl.a. kup.de roparen Bans 
Anderss1m önna~p. glä4la sig ~t 
bud frän jo~:j}brukswinis*er ~olm
qvisj;, statsrflqet Geijer sal)1t TV :s 
Lasse Holmkvi-st ocu Gary ~ng
man. Gary Eng~an ~'lll1ade för öv
rigt in en 400 kilo tung kaffekvarn, 
för att enligt upgift från honom 
sj~lv kup11a ha nymalet lmffe var
je morgon i sommljrstpgan. 

Med den bravaden blev han också 
högste budgivare av kändiskvartet- 1 

ten som nöjde sig med både mind~:e 
1 och billigare saker. Priset för den / 
1 unika pjäsen måste annar.s beteck-l 
'nas som mycket Fimligt då den ur,-

1
1 sprunglige ägaren gav nära 4.QOO kr 
, föl' kva~·nen för 40 år sedan. 170 kr l nu är väl då något av reapris. 

Bet:ydligt måttligai-e i sina bud vat 
jordbr)lj{S!llinisterri som ropade in 
några småprylar för tre kronor. 
Lasse Holmkvist kompletterade mö~' 
blemanget till sommarstugan i Nöb
belöv genom att ropa in en soffa o!3h 

1 
en gamma~ skrivpulpet för två tior. 

\
Lennart Geijer cha. nsade friskt på att 
göra ett fynd genom att ropfl in någ
ra lådor me!l okänt innehåll för någ

.ra kronor. 

ivrigil auktionsbesöka,re infunnit i pade in en kälke för en tia. Men han fl.kt och mening att göra några fynd tänkte kanske fvämst på det antika . · .. · värdet då kälken var från 1800-talet. Och v1sst kunde man j;Ora gpda af- r ÖVrigt kan sägas att auktionen färer 'i S}l:urup den )lär lörda&~efter- gick mypket ',snåJ:Jbt uqd.an. På ett ffii!lda&en. Några eXil!llPel: 5Q st par timmar hade en massa prylar !aJP.pglas till fotggenl!'lnipgr gick för pytt ägare. En något hes och tr:ött utqep. rii)ga ~ll!llap. IJV 5 kr, viljret inte ropar:e som vevkligen hade gjort ett b.lir mera i:ip. eq tioi:irinll' Pill' glas, gott dagsverke kunde kopia av, och Ett antikt sJiåp sålqes fi:ir lOP,-\appe!} för de många fynqsöj!:arna var lörpch en spinnrock fpr lpO. :f{ijjk{! l dagens stora nöj.eshändelse i Skurup ningen tryggade den person som pver. 



YSTADS ALLEHANDA måndagen den 29 juli 1968 

l(änt folk på auktio~n i Skurup 

Några bekanta ansikten bland publiken vid lördagens skurupsauktion, fr v statsrtiden Eric Holm· 

qvist och Lennart Geijer, fru Alice Holmqvist samt TV-männen Gary Engman och Lasse Holmqvist. 

Möbler, porslin m m från samman

, lagt fyra dödsbon jämte en del andra 

tillskott gick under klubban vid en 

lösöreauktion 1 Skurup på lördagen. 

Konkurrensen om de köplystna var 
hård 1 lördags, då det hölls flera auk-

: tioner Inom en ganska snäv rayon 
men uppskattningsvis 500 personer 
hade i alla fall hittat till köpman 
Julius Hanssons gård, där auktionen 
hölls. Trots den stundtals tryckande 
värmen härdade de flesta ut till slu-

tet fast priserna· sjönk förstås något Två statsråd kunde man hitta l 
efterhand. mängden, Eric Holmqvist och Len

Att publiken stannade kvar berod· nart Geijer. Jord!bruksrnlnlstern nÖj· 
de kanske inte bara på dntresse !för de sig med att ropa in några små
vad som såldes utan säkert rndnst prylar med för större köp svarade 

1 
lika mycket på att det fanns åtsk!l- från TV-rutan välkände Lasse Holm
liga bekanta ansikten att titta på. qvist och Gary Engman. Den först· , 
Många s k kändlar har ju sina som- -nämnde köpte bl a en soffa och en 
marbostäder i skurupstrakten och gammal kontorspu1pet, medan Gary 
några av dem hade sökt sig till kö- Engrnan ropade in en kaffekvarn 
pingen i lördags Iför att söka lrornp- modell äldre som han fick betala 170 
lettera :Inredningen i sina sommar- kr för. 
torp. . · 50 'kr för en spinnrock, 160 för en 

L------------:-------:;77 
________ .J s k Arnerikaklocka med årtalet 1870. 

på målat och cirka hundralappen för 
en antik soffa är några andra exern
ipel på vad som betalades. 

Auktionsförrättare Claes Knuts-
son Slirnmdnge höll 1 trådarna, me
dan roparen Hans Andersson med 
sedvanlig fermitet såg till att det bela 
gick snabbt undan. Efter cirka två 
timmar var samtliga saker bortklub· 

1 

ade. 1 



Huvudrollsinneh'lvarna 1- CUF:s kabare "Janne och Greger": 
fr. v. Greger Olsson och Jan Lundgren. 

Hembygdsfesten i Rydsgård 
blev en stor publiksucce 

Efter en något trevande och matt upptakt till årets hembygdsfest 
l Rydsgård på lör!lagskvällen klllminerade fe~tligheterna på söndags
kvällen. Då kunde också arrangörerna g}ädja ~ig åt att lördag~kvällens 
publiksiffra på 500 person~r hade genomgått en fördubbling. Men så 
var jlet oct-sä ett synp.~rligen rikt urval av nöjen som utbjijds unger 
söndagen, Frän klockan 14 till 23 kunde den so~ }Jade båge lust qch 
ork hålla i g~ng. 

För dem som orkacl!! med h:la pro-, ~almros från -Hälsin~bor~ __ som . m~d 
grammet såg dagen ut s~ har: Fot- g1tarr och klockren rost sJong s1g m 
boll, riduppvisning, amatörtävling, i juryns hjärtan. Andrapriset gick till 
cabare modell l:mskis, och sen som Cgerrys; in ~!lggn]_pp från Beddinge 
avslutning på en krävande dag, några och tredje till Kerstin Olsson, Sku-
timmars dans. rup. 

Vad fotbollen beträffar så gick nog 
den uppgörelsen mellan ortens stolt
het AlF och gästande Ymer mest i 
underhållningens tecken. Efter två 
mycket målrika halvlekar, där dock 
de flel>ta målen gjordes av Ymer slu
tade uppgörelsen med att hemm<!la
get mot 3 gjorda mål kunde netera 13 
i baken. 

Om nu inte fotbollslaget hade lyc
kan med sig och matchen inte känne
tecknades av någon större kvalitet så 
blev dock de övriga arrangemangen 
desto mer bejublade. 

RYTT4RE 

En sextett unga ryttare från Y stad 
svarade för nästa pqnkt i program
met genom en uppvi~ning i rid
konst. Under si!kre Q. A. Gör;ms
sons ledning inledde rytt<!rna med 

·en kadrilj som framfördes med ele
gans även om väl samspeltheten in
te var av bästa märke. De unga 
ryttarna avsluta!fe uppvisningen 
med krysshoppningar som knep en 
hel del applåder av den sakkunni
g;l publiken. 
Efter de här två inleqande övning

arna ökades publiksiffran mer qgh 
mer, för att när det var dags för 
amatörtävling och cabare ha nfu.a nog 
fördubblats. Att det här med ama
törtävlingar är populärt inte bara 
bland publik!'m besvis!;!des av <!tt 
årets deltagarantal varit rekordstort. 

Förstapriset ett presentkort på 150 
kr., gick till endast tolvåriga Mari 

BRA BUSKIS 
Cabaren Janne och Greger hade 

ep:nptsetts med förväntan av många, 
S)j:ådespelarförmåga inhöstade ock
så de unga aktörerna livliga applå
der. Vissj: var det busiks nten av 
gqtt märke och roande och under
hälland~. Efter de här mera still
saunna inslagen var dagens familje
program avslutat och ersatts av 

'sprittande dansmusik framförd av 
Telfers H;pnmoni{Jlissar. , 
Efter den här festdagen som hade l1 

karaktär~n av final ' trots att hem
bygdsfesten avslutas först på onsdag, 
kan konstateras att årets upplaga j 
verkligen gått hem hos publiken. 
SlJitPJild§~t skulle alltså kunna j 
sammanfattas så här,: att CUF och 
jdrottsfijr~ningen genom en frisk sats
ning med trevliga programinslag kun
nat notera en pupliksucce. 

Brevdovetävlingar 
Malmödistriktet av Svenska Brev

duve<fiirbundei: ' har· hållit tävlingar 
meq orevduyqr från Eneryda ' och 
Söflertälje1 strii-c]j:qr på 15 resp. 50 
mil. Hastigheferna ligger omkring 70 
km/tim i båda tävlingarna. 

Res)llt!J:t: ]jJneryda 150 km, ungdjur: 
Thure Perssop, BF Spurt, 1.191 meter 
per minut, Johan Jönsson, Värnhems 
BF, 1.:J_S0,4, Nils Skytter, BK Fram, 
1.180, Erj~ Perssop, Eriksfälts BF, 
1.174,5, Kurt Christoffersson, Kulla
dals BK, 1.1'l'4,4, l{ari-Axel Pettersson, 
Oxie BK, 1.172, Börje Hallberg, Gull-

·ks BF, 1.171,4, Kerstin Jensen, Mal
zpö B~, 1,!71,3, Torsten Löfstedt, Vin-. . n 

Skivarps blomsterdrottning 

VEM F ÅR 'fiTELN I ÅR? 

Bilden visar en liten "blomsterdroflning" från förrct_ årets biomsterfesf 
i Skivarp. 

Vem skall bli årets bJ.omsterdrott- de i kuvert märkt "Blomsterdrott
ning fråqar sig många vackra flic- ning". Efter personlig kontakt med 
kor i Skåne. Det kommer att visa de främsta kandidaterna, förrättar se- , 
sig vid den stora blomsterfesten i dan juryn sitt val, som inte kan ' 
Skivarp. ,Traditionsenligt har man överk·lagas. 
förlagt festen .till sista fred'agen och J-===========--- -
lördagen i augusti, men festens höjd-
punkt, hlomstertåget, kommer i år J 
söndagen den l september. Blir väd-
ret så vackert som !kommitterade :s~- A _j/{;7-hoppas kan det komma 20.000 perso- /.._) -
ner till Skivarp den dagen. 

Så mycket publik finns det plats 
till på festområdet och fri parkering 
erbjuder man generöst å flera om
råden vid .infarten tiJ,l Skivarp. 
Blomsterdrottningen kommer man att ~ 
hylla inte bara i festtåget utan ock- ~ -.........__ 
så inne på festplatsens estrad. Där 

1 överlämnas tilJ henne bl. a. det spe-

l 
ciellt för drottningen av juvelerare 
Reutner, Ystad, komponerade hals· 

l 
smycket. Hpn får dessutom present
kort på en resa ut i Europa. 

' Alla vackra flickor i Skåne kan 
anmäla sig som kandidater tilll drott
ningtiteln. Men senast den 20 augus· 

l i måste juryn i Skivarp ha foto och 
en kort beskrivung av vederböran-
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