


~~Journalisthögskola~~ i Skåne 
siktar på anställning direkt 

Red. Leif Nilsson går igenom cJ;e,t nyhets:rooteriwl e'levern.a. lutdeJ att 
arbeta med vid mdndJCLgens letktioner. Da,g!ig tidninf1$läsning ingår i den 

infornloCLbivCL undervisningen 

J o urnalister finns det gott 
om, skribenter är så många 
och freelancer är varje liten 
"djuping" med eller utan 
skägg som skriver insändare, 
aktuella frågor, "kultisar", pop 
m m. Hur många skribenter 
finns det, som förutom en 
snabb penna och skärpt sinne 
även kan redigera? Skåne har 
en egen liten journalisthög
skola, där m·an förutom god 
allmänbildning även tänker på 
det redaktionella och lägger 
stor vikt vid framför allt redi
gering och layout. Folkhög
skolan i Skurup startade i sep
tember för andra året en kurs 
i journalistik, och 25 elever 
från olika hörn av vårt land 
har sökt sig dit . . Några egent
liga krav på skolunderbyggnad 
har man inte, utan alla som 
har hågen till tidningsvärlden 
har möjlighet att söka dit. 
MIJ.n fOJrdr.ar Vlisserlli.gell'l 'beltyg lfu-å.n tilken ·omfattar redigering, som man l kulLen fick omedelba~ semestervi

genomgångna sko]or oc'h kurser, och a!'betan· mycke.t hlwt, me~, samt Layout kö.1ria.t p•å di:LkJJi ti.dni,n,g.ar. I ett p.ar · 
de sö&ande ofår owå skick. L,-,. en och hUll' man på r:att s~tt beh:md1aJr fai,l fö!'1än<§des kJo.ntr.ak.ten. 
färnk inte·rvju som de ,gj·OO't. Slrolan ,det svenska ordet 1 nknft. V'aJ.'annoa.n Man v.Ul cppna denna möjhl~et 
skall i a.nsöknmgsth:mdllingama ikun- vecka samlas man på r.n.ttredakticnen för ,d,e s·om av olika anLednin1g:ar .så 
na spå:ra talang odh v;aksamhe.t, kolit kl 17- 22·30· aJ(.t . säga missat tåget. .Med de sko-l
sagt det nmn gör att man tr10r på in- Efter der.,sa tva terminer är ele·ver- ref·o.z;meu· som varit u,nder de senare 
div.bden · rom en f1,amtid.a s:kr~bent. na formeLLt berättigade att si:Jka till å1'Bn : f~nns det ktrt:appast någon möj~ · 
Genom ett testförfi3Jl'aru:Le, där elit- j·<YUJ.•ruaJ:istSko1a., men man saJtsaJr ock- J:igh,e~ fär litet. ~kl.re .:;om i111tJe .ha.r ,en 
verna ·får fylLa sex~sju sido!l'S f.r1åge_ så på "dilr.eik.ten" · lti1l en tiodningsan- •Iångv.ar.i·g · skqlgång ba.k·om sig att 
form<ul:är. kan man ·til'l vUsS deil av- sbäHn1n,g. Många ~år del!l vägen och komma ' in på; en , j o~tistslkoli. 
läsa deras uOOitiska vaJkenhet odh amh'a vidaJreu tbi1dla.r sig. Ku,rsen är 
deras ' litterlira kä.nslål{!jhet (genom Ul11i.k - dess 111<)tsw.r~g.h;e.t f.inns inte 
dik.ta.n•a!lyser) samt dertas allrotll1id!be- niå,gonostans i Svmge. Man kan på e.tt 
toning, par ·andra håll 'genomgå en ~knande 

'De t fin11s mån1ga som gjwt sina er·- ' 
far~nhete!r \mder -e.tt brd]{@ liv, och ' 
som inte - ba·ra vet te-oret:i.Skt hur , ' 
saker och tin1j( fu.n,ge:r-ar i samihiil<Ls- • 
rn3.skine.ri-eot. De.t -är fö;r de.ssa v>ag,t11a 
och .P<n·itJv.a mänJ1i2,k01' man viJl bju- ' 

Kursen som omfatta.r <terminerna kurs, men där får e1evem.a €n•ba!l't 
sep.tember~clecemh2·r och januarri., den teo,pztiska komp.ete.nsen. 
maj är uppdelad i -en 11dJnin,gsteJmli.sk 
och redaiktionelil avde~ning samt €ll 
allmänlbil::l.ande. Den sen.a1·e omfattar 
hi~to.ria, engelska, svensk~.<, samhälll.s
lära m m. Ryra dag>aJ.- i veckan saJm
las mra,n på den fingerade 1t.i-tiningren 
för 1att • un.de·r leidn.in·g av red~tö
"'el!'na Leif Nilason, Stllil'e Rammen
skog och. f\e.r EkLund lär;a sig press
kunskap, PK-regler, presSkännedom, 
stilistik, p:resse.tik ocih dy likit på den 
teoretiska sidan. Den ~wänna prak-

El~?Vema själva .anser .det v·ara då- ·d,a den.na möjlig!het ti11 ert:t redl3:k
JigJt me.d utb11d.n:in,g•nmöjHg'he.terna tionsbo1'd, och gemenskapen på sk'O
itruom detta yrke, och man v·i11 län-ta lan är synn•erligen stimu]eDan.de. 
f.rån grunden för att kunro komma MaJn ' hal- he·La tuden 'haJft -il<Mtakt 
nägon:stan.s utan att bli stoppa!d på med J1ouma~ist~ötrlbundet och Tid
grund av bl:'istanKLe kunJsk-apEl!' mom rrin~1lgivar.eföreningen, som Wn 
till exempel redigering och 1ayoeut. början v-ar en anll.ng skepti.skla. Men 

Rektor Bentil Jänneström på Fo·llk- som saJgt fjoråret bLev bättre -än man ' 
hö~kolan uppger ·att fi·ol'år·ets a.-.e~- vågatt 'hoppas på, och i år lhllr man 
tat Wev b~ttre än vaJd man vågaJt ha~t 200 sökande, varav 24 ·antogs. 
h'Oppas på, oc'h 1.1ongefär hällDten av RID 

.. ' 

redlaktion.sjobbet fr v Thommas Ha,mberg, Stefan Bengtsson, Ha.m Almquist, Kurt lva,rsson och 
Ha:ns Zetterlund · 

-



Ljudvall-trumhinna 
sprängdes i Skurup 

Fr. v. visar paren Rune Andersso·n/Eva Månsson och Ulf Ekblad/ Ann-Marie Thuring sin shake-stil. 

Av TORSTEN HANSSON 

På Kiviks och Sjöbo marknader brukar polisen gå omkring med en decibellmätare 
för att mäta ljudintensiteten från sex-showers och PR-pratmakares högt påskru
vade högtalare. 

Något speciellt decibell-rekord tror vi nu inte någon av dessa marknader har, 
åtminstone inte om man jämför med diskotekträffen Greve Rutger i Skurups park 
häromdagen. 

Där sprängdes Decibel-vallen. Om 
man med en sådan menar gränsen 
näst intiH det outhärdliga när det 
gäller ljudstyrkan på s.k. Beat-mu
sik. 

TECKENSPRAK 
Annars gick det lugnt och stä

dat till. Inget bråk. Det går helt 
enkelt inte att "mocka gräl" med 
varandra när ljudstyrkan är sådan 
att luften vibrerar som en äldre 
stationär-tröska på högvarv. En och 
annan använde teckenspråket , men 
för övrigt var al.l konversation 
överflödig. AJ.la befann sig på sam
ma våglängd. Helt upptagna med 
att spisa Beat-musik och shacka 
(U t t a 1 a s : Sc h e i j k a) i takt till 
den. 

På tillströmningen av ungdomar 
var det inget fel. Affischer med 
upp-shakande, förlåt , uppskakande 

utformning fanns uppsatta i Sku
rup me<i omnejd och kanske även 
på andra hålL i den vemmenhögs
ka bygden. Dessa verkade säkert 
lockande på många. På affischer
na stod underst med stora bok
stäver: Go-Go-flicka från Syd-Af
rika. 

Och mycket riktigt: På en upp
höjd estrad i ena hörnet av dans
golvet utförde en livslevande, ung 
negress en sorts rytmisk dans. Dock 
inte alls i så livlig takt som ung
domarna på dansgol vet. Under dan
sen belystes hon med en strålkas
iare som skiftade färg i så hög 
takt att ' ljuset mera uppfattades 
som ett flimrande norrsken än en 
scenbelysning. Dansösen ägnades 
dock mindre intresse. Ungdomarna 
var helt upptagna av att lyssna 
och shaka. 

Den dansande negressen sade sig 
vara från Södra Afrika. Hon har 
annars sin dagliga gärning på Ryt
mic Dance studio i Malmö. Enligt 
henne ' själv var åldern ungefär 
mellan 23 och 25 år. Hennes pappa 
och mamma visste inte så noga. 

TIO KRONOR 
Antalet entre-lösande (en tia per 

person) var betydligt större än vad 
som kunde skönjas inne i parken. 
Publiken v~lade. De kom och gick. 
Kanske i takt med hur vana deras 
trumhinnor var vid dylika shake
aftnar. Alilt gick städat och ordent
ligt till. Ordningsvakterna hade 
ingentin•g att anmärka. 

Basen för greve Rutger, Bruno 
Ek(\ahl, Falsterbo, korner enJigt 
vad han uppger snart att upprepa 
arrangemanget i Skurups park. 



Dir. Ragnar Mårtensson med sin patenterade uppfinning kvicklolle.n. 

l( vi ck tänkt svedalabo 
uppfann kvicklotten 

- Av TORSTEN HANSSON -
Atskilliga kvicklotter har varje år försålts i Sverige sedan detta 

enormt revolutionerande lotterisystem uppfanns. Det är i dagarna 
exakt 10 år sedan direktör Ragnar Mårtensson i Svedala kom på 
denna snilleblixt. 

På företaget AB Föreningsvaror i 
Svedala, som expedierar åtskilliga 
tusentals lotterivinster om året till 
lotterianordnare runt om i landet, 
hade Mårtensson haft stor erfaren
het av lotterier. Han hade gjort den 
iakttagelsen att med det dåvarande 
systemet med "vanliga" lotterier var 
det många lottköpare, uppskattnings
vis 20 procent av dem som vann, som 
gick miste om sina vinster. På lot
terier av den gamla typen verkställes 
dragningarna i regel först åtskilliga 
månader efter försäljningen. Många 
av lottköparna har vid dragningen 
för länge sedan glömt bort sin lilla 
undanstoppade lott och glömmer 
därför att kontrollera om det finns 
någon vinst att hämta ut. När sedan 
lotten så småningom kommer fram 
är det oftast för sent att hämta ut 
den eventuella vinsten. 

PATENT 

Sedan väl Mårtensson kläckt iden 
med att ha dragningsresultatet som 
en förborgad hemlighet inne i kvick
lotten återstod dock mycket arbete 
innan den perfekta kvicklotten ut
experimenterats. Det lyckades emel
lertid och direktör Mårtensson har 
sedermera fått både svenskt och 
norskt patent. 

Till en början var det många olika 
företag som tryckte kvicklotter. Det 
uppstod då många problem genom 
att tillförlitligheten till kvicklotter
nas kvalitet varierade starkt. På se
nare tid har därför hr Mårtensson 
lämnat ensamrätten till ett enda fö
retag i Sverige, nämligen till Höst 
AB i Hälsingborg. Detta företag sys-
selsätter en stor stab anställda med 
att tillverka och "nita" kvicklotter. 

strålande och kvicktänkta uppfinning 
- kvick-lotten - som med största 
säkerhet har ökat lottförsäljningen 
enormt här i landet. 

Kan man omedelbart efter det man 
köpt en lott få reda på om man vun
nit eller ej, ja då köper folk gärna 
lotter. Skall man vänta i månader 
eller hal vår på dragningslista, nej, 
då är man inte så intresserad. 

Ragnar Mårtensson kan alltså i da
garna fira 10-årsjubileum över sin 1.__ 

Aggarps gamla mölla 
har fått nya vingar 

Vacker vy av Aggarps mölla. 

En l•erkligt vacker och beta
gande vy att beskåda finns u~
för Svedala vid Aggarp. Det ar 
den gamla möllan som för en och 
en halv månad sedan fick nya fi
na vingar att stolt svinga mot 
skyn. Dessutom begåvades möllan 
med ny ytterbeklädnad. 
Det var ett verkligt mödosamt ar

bete som utfördes av möllebyggar
na bröderna Alfred och Martin 
MÅnsson från Tornelilla och mjöl
nare Nils Broome, övraby kvarn. 
Dessa fick god hjälp av frivilliga 
från Svedala Röda kors-krets. Ar
betet med att sätta nya träbalkar och 
nya vingar på möllan var mödo~amt 
eftersom det i huvudsak utfordes 
med handkraft och med en hand
driven vinsch som enda tekniska 
hjälpmedlet. 

Enbart en av de två träbalkar som 
vingarna sitier fästade vid väger 
över ett ton. 

* 92 AR GAMMAL 
Möllan är en mansålder gammal, 

den byggdes år 1876. 20 år senare 
lyftes den upp . på en rund sten
mur i två våningar. Därigenom kom 
vingarna och ovanpartiet . myc~et 
högre upp och vindarna fiCk batt-

re kraft att driva runt vingarna. 
Sedan dess har möllan varit i bruk 
fram till 1951. Den siste möllaren 
på Aggarps kvarn var Anders Pers
son. 

Efter hans bortgång skänkte han~ 
barn möllan till Svedala Röda kors
krets. Det var för sex år sedan. Röda 
korskåren hade en stark önskan att 
restaurera möllan men hade ej de 
ekonomiska resurserna. Det förflöt 
några år innan Rödakorskåren väd
jade till Svedala kommun om eko
nomisk hjälp. Detta lyckades och 
Svedala köping beviljade nio tusen
lappar i anslag. Dessa pengar an
vändes till att reparera byggnads
stommen, lägga ny papp på m ... m. 

I fjor gjordes en kostnadsherak
ning på ny segelbana och nya ving
ar. Kostnaden med material, tran
sporter och arbete beräknades till 
21.000 kr. Denna summa anslog Sve
dala köping och de inledningsvis 
nänmda möllebyggarna åtog sig att 
utföra arbetet. Nu kan alltså möllan 
åter stolt svinga sina vingar. Den 
känner sig troligPn ung på nytt trois 
att den är 92 år. Officiell återin
vigning kommer att ske på vårkan
ten 1969. 

T.H. 



Auktionsförrältare Bengt Ottosson, Svedala, har redan bokat in ett tio
tal auktioner för vårsäsongen i sin stora auktionsförteckningsbok. 

Bengt Ottosson: 

Många auktioner 
bokade för o varen 
Auktionsförrättare B e n 1;: t O t t o s s o n, Svedala, kommer liksom de 

senaste åren att under nästa säsong lullla åtminstone de större auk
tionerna i kompanjonskap med auldionsförrättare Bertil Andersson, 
Löberöd. Bengt Ottosson tror att antalet auktioner för deras del 
kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. En av anledning
arna är Sturups-projektet. Där kommer minst ett 50-tal egendomar 
att försäljas och de flesta lantbrultarna komme1· troligen att hålla 
auktion. 

För ö~-rigt fortsätter strukturratio-, egendomar. De auktioMr som h~~
naliseringen och egendomar kommer les efter ~971 kommer dock med. sa-

. .. kerhet bh av andra storleksordnmg-
att slås samman t1ll storre enheter.! ar än nu, eftersom det då kommer 
Ottosson tror dock att denna för- att röra sig om större jordbruksen
vandling till större enheter snart har heter och dyrbarare maskinparker. 
nått sin gräns och att det o !n tre, Ropare vid Ottosson/ Anderssons auk
fyra år kommer att bh betydligt för- tioner under den kommande sä
re auktioner än de senaste åren. Un- songen blir Erik Grönvall i södra 
der de två sista åren har ungefär Skåne, medan Bertil Andersson själv 
hälften av de auktioner Ottosson- ropar vid auktioner i sitt gamla di
Andersson hållit varit på egendo- strikt i Mellanskåne. 
mar som skulle läggas till andra T. H. 

Växtshop • 
l Svedala 

med självbetjäning 

Harald Lundberg visar en del exemplar av gulgrön cypress i sin växt
shop. l bakgrunden syns exemplar av olika gran typer, bl. a. silvergran. 

- lfår kan kunderna gå omkring och själva plocka åt sig de bus
kar och växter de vill ha, berättar plantskaleägare H a r a l d L u n d
b e r g som driver W i c k m a n s P l a n t s l•.o l a .. i Aggllll! utll!1för 
Svedala samtidigt som han visar fem långa JOrdbaddar, i vilka finns 
åtskilliga tusental växter löst plan ter ad e. Det är en modem s. k. 
växt-shop enligt sjiilvbetjäningsprincipen. 

- Nart;urligtvis finll5 här ständigt 
någon av plantskolans folk som kan 
ge kunderna råd och hjälpa dem 
Wl rätta. Växternas namn fmns ut
satt på små skyltar, så den saken 

butiken 'ute i det fria, växer i po
pularitet för varje dag och kund
kretsen ökar starkt, säger hr Lund
berg som får avbryta sitt samtal för 
att expediera några kunder. 

är det förstås inga problem med. ---~------------JJ 
En grupp växter som är riklir,t 
representerad är vinrt:ergröna växter, 
alltså sådana växter som håller sig 
gröna året runt. Av dessa är de 
flesta barrväxter. Några av de just 
nu populäraste vintergröna växter
na är gulgrön cypress, blåen och sil
vergran. 

På några andra namnskyltar lä
ser vi "Juniperus Chinesis Pfizeria
na" och "Juniperus Chinensis 
Blaaws var". Harald Lundberg om
talar att Wickmans plantskola grun-
dades år 1910 av August Wickman. 
Harald Lundberg köpte företaget år 
1950. Arealen omfattar ungefär 9 
tunnland. Huvudparten av arealen 
användes för odling av kransgrönt 

Den sista tiden har emellertid 
växt-shopen tagit mycket tid i an
språk, ty den nya självbetjänings-



Onsdagen den 2 oktob.(r 1968 • 

Brandchefskifte Skurup • 
l 

Fr. v. ny!'! brandchefen i Skurup, Lars · Johansson från Tumba, avgående brandchefen, Hjalmar Larsson, och 

brandstyreisens ordför ande, William Sjös ten. 

Brandstyrelsen i Skurup anord- rikör Gunnar Jönsson, metallarbeta- man, 1933 blev han vice brandchef 

nade på måndagskvällen ett sam- re Stig Mårtensson och fabrikör Nils och 1951 brandchef. Det är sålunda 

kväm på Svaneholms slott, var- Trenk var även fullmäktigeordfö- inte mindre än 40 år som Hjalmar 

vid den avgående brandchefen, randen, källiarmästare Torsten Vol!- Larsson tjänat brandförsvaret i Sku

Hjalmar Larsson, avtackades och mer och kommunalnämndsordföran- rup. Han erhöll som avskedsgåva 

den nye brandchefen Lars Johans- den, fabrikschef Knut Madsen när- ett präktigt bokverk och blommor. 

son från Tumba välkomnades till varande. De båda sistnämnda höll Den nye brandchefen, Lars Jo

sin nya tjänst som började under avskeds- och tacktal till Hjalmar hanssen började som brandman i 

gårdagen, den l oktober. Larsson som varit knuten till Sku- Tumba. Han har därefter genomgått 

Förutom brandstyreisens ledamö- rups brandförsvar ända sedan 1928. först brandförmansklassen och sedan 

ter, tra:tlikbilägare William Sjösten, .Närmare bestämt den 28 maj detta brandmästarklassen vid Statens l 

verkmästare Sven Leo Larsson, fab- år började herr Larsson som brand- brandskola i Solna. Den l januari 
1967 tillträdde han tjänsten som vi
ce brandchef i Tumba och under 

-.. gårdagen, den l oktober tjänsten 
som brandchef kommunblocket 
Skurup. 



Nye socialassistenten 
' 

tillträdde • 
•• Skurup 

Nye socialassistenlen Lars Persson från Svedala flankeras till vänsler av kontorist Inger Ohlsson och av socialnämndens ordförande i Skurup, 
Torsten Hansson. 

Socialbyrån i Skurups köping har 
sedan socialassistent Karl-Axel 
Larsson slutade sin tjänst i mars 
månad varit utan en ordinarie så
dan befattningshavare. 
Under ett par sommarmånader vi

karierade Tommy Holmberg, men för 
övrigt har socialnämndens ordföran
de, Torsten Hansson, barnavårds
nämndens ordförande, Sune Hansson 

och nykterhetsnämndens ordförande, 
Johan Wemner, fått rycka in som 
ersättare. 

Under tisdagen tillträdde emellertid 
den nye socialassistenten, Lars Pers
son, som närmast kommer . från Sve
dala. Han har för några år sedan 
praktiserat på Skurups kommunal
kontor och är därför i viss mån ti
digare bekant både med lokaliteter 
och personal. 

Stilig modevisni~g 
med Skurups Rl(-krets 

Skurupskretsen av svenska Röda 
korset anordnade på tisdagskvällen 
en välbesökt och trevlig manne
känguppvisning i Lantbruksskolans 
aula under medverkan av firmorna 
Waldecks, Marta-boden, Christians
sons skor och Gujes damfrisering. 
Publiken fick se över hundra vis

nin.gar - inJte mindre än 22 manne
känger deltog. Visningarna från Wal
decks presenterades av fru Linne 
W aldeck medan fru Ebba Larsson 
var konferenciär för Marta-bodens 
visningar. Samtliga mannekänger, så
väl manliga som kvinnliga, komplet
terade plaggen med skor från Chri
stianssons skoaffär. 

Kantor Inga Lindblad spelade lätt 
pianomusik under visningen. 

Eva Lindskog visar en käck disko
le·kdress i orange och guld. 



Skurups brandchef avtac~ad 
Tumbabo tillträder på heltid 

Skurup har fått ny brandchef på heltid. Vid en ce'remoni avtackade ordföranden i Skurups 
brandstyrelse,

1
William Sjösten, den avgående brandchefen Hjalmar Larsson och hälsade den 

nye, Lars Johansson från Tumba, välkommen som efterträdare. Den avgående lämnar nu sin 
post inom borgarbrandkåren efter 41 års tjänst, där han sedan 1950 varit brandchef. 

Samtliga av brandstyreisens ledamö

ter hade samlats och förutom tacktal 

överlämnade man Skåneboken och 4ll 
blomsterkvast. Fullmäktiges ordfö

rande Torsten Wollmer framförde ett 

tack från fullmäktige och på kom
munens vägnar tackade kommunal
nämndens ordförande Knut Madsen. 
Som brandchef har Hjalmar Larsson 
närvarit vid byggnadsnämndens sam
manträden, och han har inte missat 
något under de fem senaste åren där 
dess nuvarande ordförande Knut 
Madsen suttit där. 

Vid det senaste sammanträdet i 
byggnadsnämnden i förra veckan 
passade man på att avtacka den 
trogne brandchefen. Den nye chefen 
är 35 år och kommer från Tumba, 
där han varit knuten till Botkyrka 
brandkår. Han blir köpingens förste 
heltidsanställde brandchef och dess~ 

\~ 
Fr v avgående brandchef Hjalmar Larsson avtackas av brand
sty7·elsens ordf William Sjösten unde1· överinseende av nya 

brandschefen Lars Johansson, Tumba 

utom chef för brandstyrkan inom 
hela Skurupsbiocket. Inom köpingen 
håller man nu på med förberedelser
na för den nya brandstationen, ·som 
är kostnadsberäknad till en miljon 
kronor och där fullmäktige anvisat 

l Brandchef · avtackad 

Hja!?na:r Larsson, Skurup, blev på måndagskvällen hy!tad och avtackad 

efter att ha varit i Skurups brandkår i över 40 år och dess brandchef 

sedan 1950 da han efterträdde framlidne H L Rosengren. Tac k et tiLL av

gaende bmndchefen framfördes av brandstyretsens ordförande William 

S jösten som överlämnade ett bokverk och blommor, sf mtidigt hälsades Il 

11 Skurups förste heltidsanställde brandchef La'rs Johansson, Tumba, väl

kommen. På bilden ses nye brandchefen Lars Johansson, den av gäende l~ 
Hjalmar Larsson och brandstyretsens ordförande William Sjösten. , 

stadsäga 338 inom Skurup för det 
nya bygget. 

Ritningarna har gått på remiss till 
samarbetsnämnden för yttrande in
nan fullmäktige filttar slutgiltigt av
görande i frågan. 



/b 

Fullsatt när Sten Broman 
spelade för Skurupselever 
På onsdagseftermiddagen gav 

S t e n B r o m a n med stor orkes
ter en flott konsert på Skurups 
folkhögskola. Repertoaren bestod 
helt av musik av en av Sveriges 
främste tonsättare, Franz Adolf 
Berwald som levde på 1800-talet. 

Före konserten berättade Sten Bro
man på ett synnerligen medryckande 
och underhållande sätt om Franz 
Berwald som människa och musiker. 
Berwald var på många områden, bå
de inom musik och vetenskap ett 
helt århundrade före sin tid. 

Franz Berwald har först på senare 
tid blivit "upptäckt" och betecknas 
stå i klass med de sto·ra mästarna 
Beethoven, Bach m fl. Med stor in
levelse framförde sedan orkestern 
under Bromans ledning uvertyren 
till operan "Estrella de Soria", ad a-

l gio ur "Sinfonie &\rieuse", samt fi
nal ur "Sinfonie Sin,guliere". 

l Folkhögskolans aula vru· fylld till 
sista plats. Alla folkhögskoleeleverna 
tog givetvis chansen att upplevå en 
konsert av så hög klass och med en 
sådan musikens mästare som Sten 
Broman som dirigent. 

Sten Brornan omgiven av folkhögsskoleelever som vill ha hans llutograf 
på de häften om Franz Berwald som utdelades före konserten. 

CUPFINAL I SKURUP 

I en jämn och trevlig uppgörelse finalbesegrade Fria Yrken med 4-3 El & Kyl i skurupskorpens fotbollcup. 

Domare var Arne Andersson och för segrarnas fullträffar svarade Gert Andersson, Bengt Andersson, Jan 

Persson och Janne Herrström. Målgörare för El & Kyl var Bo Dehman, Tåge Mårtensson och Thomas Nils

son. P4 bilden ses segerlaget med Jan Carlsson, Jan Persson, Gert Andersson, Bengt Andersson, Olle Ljung-

gren och Jan Herrström. 
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Frisyrer, skor och klädtno.de 
visades för 200 Skurupsdamer 

Den mannekänguppvisning som 
Skurups Röda korskrets anordnade 
på tisdagskvällen 1 lantbrukssko
lans aula samlade fullt hus, d.v.s. 
cirka 200 damer. Efter Röda kors
kretsens ordförande, Anne-Marie 
Knutssons välkomsthälsning, in
ledde Marta-Boden sin visning av 
barnkläder med fru Ebba Larsson 
som konferenciär. 14 b&.~:n, från 
2 till 13 år, visade många praktiska 
och flotta plagg för de minsta. 
Minsta Ull-mannekängen var 2-
åriga Marie Lid·berg som visade en 
vit orlonteddypäls. 

Därefter presenterade fru Gerd 
Christiansson skor från Christiansson 
Skor. Hon berättade att det i år är 
mycket populärt med lackskor, ofta 
i kombination med mocka. Uteskor
na är av skinn. Promenadskorna 
!iterfinnes i höst med bulldoggstår 
och klumpklack. De mera innebeto
nade skorna har dock både slankare 
och högre klack. Den vanligaste 
färgen är brunt i en mängd olika 

, nyanser. 

Bilden t. v. visar Gudrun Serneri fästa en postischfrisyr på Lena Kris
tiansson. T. h. visar Ninnie Sjödin en flott dräkt med sjubbkrage. 

Linnea Waldeck övertog sedan 
mikrofonen och presenterade plagg 
från Wa1decks som visades av åtta 
mannekänger, varav tre i tonåren. 
En sak som publiken blev hörbart 
förtjust i var en festklänning i svart 
terylene-georgette, Parisinspirerad 
och med lös skörtvåd framtill. 

Mycket applåderad blev också en 
svart maxikjol i mirakelsammet. Till 
maxikjolen bars vit blus i spetstery
lene med lång ärm. 

En utsökt flott diskotekdress, svart 
med silverbrokad och försedd med 
en stor duchess-rosett tilltalade ock
så. Till diskotel«iressen bars långa, 
vida byxor i georgette. Diskotek
dressen kan också användas som 
rniniklänning. 

e FRISYRER 
Till sist in togs stora scenen av 

Gertrud Sernert, Gujes damfrisering, 
och hennes frisyrmannekänger. Fru 
Sernert berättade att höstens stora 
succe heter La Ca togan, en mjuk, ' 
kvinnlig, lättkammad frisyr. Det är l 
Frankrike som dikterar det modet l 
och den mexikanska kvinnan har 
varit förebild. Denna förebild gestal
tades av Lilian Andersson med pann
band och fjäder. 

Birgitta Lindahl visade prov på en 

La Catogan-frisyr med mycket mar
kerad silhuett där nackpartiet är 
luftigt bakåtsvept och uppborstat i 
rosettform. Kerstin Nilsson och Berit 
Svensson visade två andra variatio
ner av La Catogan. 

Anita Herrlin visade den tyska 
frisyren Barcarolle. Den är luftig,· 
rörlig och lekfull. Barearolle har 
framåtborstade lockar, gan.ska slät 
med mycket lugg. Den kan varieras 
för alla åldrar. 

Lena Kristiansson visade Paris
frisyren Mini Vogue. Denna frisyr : 
har skapats för att förbättra frisyrens 
hållbarhet hos de damer som inte 
permanentar sitt hår. Mini Vogue är 
en helt ny behandling som ger ett 
frisyrstöd 'åt dem som har ett rakt, 
kortklippt hår. 

Till sist visade Monika Nilsson, 
Lotta Sernert och Margareta An
dersson några vackra fantasifrisyrer. 



SyskonpOrr öppnar 
skoaffär;; Skurup 

Syskonparet Karin och Bertil Hansson blåser upp ballonger som barnen 
skall få i dag när den nya bffären på Kungsgalan öppnas. 

Bertil Hansson i Skurup och hans lillasyster Karin Öppnar i dag, 
fredag ny skoaffär på Kyrkogatan 9 i Skurup. Det är i de lokaler 
som lng-Britts Dam- flick- och tonårsaffär tidigare haft till sitt för
fogande men som nu flyttat in i lokalerna bredvid. 

Bertil Hansson har de senaste sju Lokalerna för skoaffären är prak
åren varit anställd som expedit hos tiskt inredda med riktad belysning, .. . .. så att ljuset faller direkt på skor-Malrostroms herrekipermg som aven na på hyllorna. Taket och övre de-
försäljes skor. len av väggarna är målade i en 

djupblå färgnyans som bryter för
träffligt mot den röda färg som 
större delen av den övriga inred-
ningen har. 

Bertil Hansson föredrar att på hyl
lorna utställa helpar, så att kun
derna kan ta på båda skorna och 
provgå med båda och "känna hur de 
känns". 

Bertil Hansson och hans tidigare 
kollega från Malmströms, Stig Lind
stedt har kommit överens om ett 
omfattande samarbete mellan !ng-

l 

Britts dam- flick- och tonårsaffär 
och firma Ska-Bertil - namnet på 
den nyöppnade skoaffären. De båda 
affärerna ligger vägg i vägg. Kun
derna kommer att utan något som 
helst köptvång kuna prova ut både 
kläder och skodon och kan sålunda 
välja på olika kombinationer mellan 
kläder och skor innan de har köpt 
något av det. 

Karin Hansson har den senaste ti
den noga följt upp tonårsmodet i 
skor för att kunna ge de råd som 
kunderna behöver. 

Under öppningsdagen har Sko
Bertil öppet mellan kl. 10 och 20. 
övriga affärstider blir måndag-tors
dag kl. 9-18, fredagar kl. 9- 19, samt 
lördagar kl. 9-13. 

Under öppningsdagen har utlovats 
ballonger till barnen, samt överrask
ningar. 

Nytt tallriksredskap med 
hydraulisk fjärrmanövrering 

Ett nytt tallriksredsltap, Colombi a CODH, är en nyhet som Brd. 
Anderssons i Skurup förhandvisat i dagarna på bl. a. Skurups Lant

..- brukssko la. Det nya redskapet är utfört med fast transportanordning 
och med hydra~lisk fjärrmanövrering av arbetsdjupet. 

Redskapet är dubbelskärande i två l Ett större redskap med 28 tallrikar 
sektioner och försett med stora tall- och en arbetsbredd på 3,2 meter ' 
rikar 26". Axlarna i sektionerna är finns också på tillverkningsprogram- l 
delade vilket underlättar vid vänd- met. Ett sådant redskap, som är av
ningar då påfrestningar härigenom sett för de stora traktorerna - vi
blir mindre. Draget är mycket kraf- sade företaget häromdagen hos lant
tigt och lätt ställbart. Redskapet har brukare Anders Nilsson, Akesholm, 
också belastningsramar samt tandade Anderslöv. 
tallrikar i främre sektionen. Detta Men även om man· kommit med 
tillsammans med den stora tallriks- nyheter, kommer den tidigare kon- . 
diametern gör redskapet syn.'1erligen struktionen av Colombiaredskapet m. 
lämpligt för hårda vallar, stubb, trä- tallriksrullarna ställbara i olika ar
da samt nedplöjning av gödsel och l betsvinklar, att tillverkas även i fort
halm. Redskapet finns i storlekar sättningen berättar företagets chef, 
18 och 22 tallrikar. direktör John E Vifot. 
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60-åriga Skurups ·lantbruksskola 
jubilerar. med godkänd s71inavel 

Av den lilla bygdeskolan i Skurup har blivit en modern läroanstalt med elever från he
la landet. Detta faktum konstaterades i flera sammanhang vid kursavslutningen här
om dagen som fick formen av ett 60-årsjubiieum. Det var nämligen 1908 som Skurups 
lantmannaskola efterträdde den samtidigt nerlagda lantbruksskolan i Trelleborg. 
En lång rad gäster från nä r 

och fj ärran vä lkomnades av för
valtningsnämndens ordförande 
Theodor Mårtensson, som också 
"spikade" några viktiga data i 
skolans utveckling. Detsamma 
gjorde rektor Gunnar Knutsson, 
som erinrade att- företrädaren i 
Trelleborg startade 1867, alltså 
ett år före den första folkhög-
skolan. 1 

Skolan i Skurup har en lång, 
god tradition att falla ·tillbaka 
på - men ' inte att somna på. 
Bland viktiga milstolpar i "ny
are tid" nämnde rektorn de helt 
nya lokalerna 1950 efter prin
cipbeslut av jordbruksminister 
Bramstorp ca 10 år tidigare. 
Dessförinnan hade skolan med 
begränsade resurser tjänat 
främst den egna bygden med 
den äran. 
Man hade också förvärvat skol

jordbruk, som i dag utvidgats till 
ca 100 hektar eget och arrende

Veteranerna i Skurup representeras på bilden av f rektor Albert 
Olsson längst t h. T v om honom elevrådets ordförande Lars Malm
stl·öm, Lomma, byråchef G von Zweigbergk, Lantbruksstyrelsen, rat. Där drivs en intensiv djur

skötsel och nästa år torde en 
gammal tanke vara förverkligad .--
- godkännandet som avelsbe
sättning yorkshire med ett 50-tal 
modersuggor. En ny, ännu större 
och modernare maskinhall har 
just på börjats . · 

Genomgången av de olika kur
serna visade att allt flera elever 
å terkommer för a tt · bygga på 
kunskaperna frå n grundkursen . 
Inte minst den förkortade lant
mästarkursen har vunnit stor an
slutning. överlag har antalet elev
timmar ökat kraftigt i samtliga 
kurser, fördubblats eller mer. Den 
gedigna undervisningen talade för 
sig själv i ett estradsamtal om 
skånskt och mellansvenskt, dvs 
gotländskt jordbruk, mellan fyra 
3.Vgående . elever i den korta lant-

1 nästarkursen. Ex 

och rektor Gunnar Knutsson. 



. -
YSTAOS ALLEHANDA måndagen den 7 oktober 1968 

Lä.trtgst t v pd bilden, med vandringspriset i handen, mt1lskytten Per Hansson. Lagkamraterna Heter 
Karsten Nilsson, Nils Lundberg, Mats Nilsson, I-ngemar Nilsson, Göran Svensson, Kjell Wallström, 
Roland Larsson, Jan I Grahn, Bo Karlsson, Ja·n Sjöström och Per-Ake Karlsson. Lagledare är Gert 

Olsson. ' 

Skiv·arp segrade i knattecupen 
Rydsgård var snubblande nära att 

för gott lägga beslag på andringspri
set i Skurups AIF:s knattecup. Men 
fem minuter före full tid i final
matchen, som spelades i lördags i 
Skurup, slog Per Hansson in mat
chens enda mål och säkrade därmed 
cupsegern åt Skivarp. 

Rydsgård ställde upp som storfavo-
1 rit efter att ha imponerat ordentligt 
i första omgången. Länge såg det 
också ut som om laget skulle kunna 
avgö.ra finalen till sin fördel och 
dänned ta hem priset, i vilket man 
förut har två Inteckningar. Rydsgård 
hade emellertid det mesta av spelet 

men framför motståndarmålet låste 
det sig. 

I första halv.lek dominerade Ryds
gård ·stort och Skivarp hade inte 
mycket att säga till om, medan dä
remot · andra halvlek var jämnare. 
Ofarliga var Skivarp dock inte. Man 
!!Varade för flera fina kontringar och 
hade den för dagen bäste avslutaren 
i sitt lag. 

Per Hansson blev matchens hjälte 
genom sitt mål. Han har för övrigt 
gott fotbollspåbrå, storebror Lars
David är som bekant en herre som 
kan uträtta stora ting på plan. 

Genom cupsegern tog. Skivarp sin 
första inteckning i det vandringspris 
som sattes upp i samband med AIF:s 
första knattecup för fem år sedan. 

Skurup och. Rydsgård har vunnit två 
gånger vardera. I den nu avslutade 
cupen fick . Skurup respass i semi
finalen medan Rydsgård genom 
avancemang till flnalen tog ett kraf
tigt grepp om vandringspriset. Men 
Skivarp ville också .ha ett ord med 
l laget. 

Fyra lag ställde upp till cupspel, 
förutom de tre nämnda även Sjöbo. 
Det var en liten missräkning efter
som inbjudan utgått till dubbelt så 
många. 

Omedelbart efter finalmatchen för
rättade fritidsnämndens ordförande 
Sven Hansson prisutdelning. Skiv
arpslaget fick segertrote och plaket
ter och plaketter fick även Ryds
gärds-laget. 



Måndagen den 7 oktober 1968 -

Cupvinnande Skivarpsknatlarna· hissar sin målgörare Per Hansson. De övriga i laget är: Karslen Nilsson, Nils Lundberg, Mals Nilsson, Ingemar Nilsson, Göran Svensson, Kje·ll Wallström, Roland Larsson, Jan l. 
Grahn, Bo Karlsson, Jan l. Sjöström och Per Åke Karlsson. 

Vandringspris i fotboll 
till Skivarpsknattarna' 

Skivarpsknatlarna är några riktiga fotbollsenfusias,1er. Förutom all 
de är ytterst flitiga på hemmaplan med små inbördes serier, där man 
återfinner lagnamn som Djurgården, MFF, Älvidaberg m. fl., har de 
nu också tagit första inteckningen på ett vandringspris för junio'ffol· 
boll, som Skurups AlF slällt upp. l finalen i lördags på Skurups lP 
möfle de grabbarna från Rydsgård oc:h slog dem med 1--0. Mål· 
görare var Per Hansson. 

I vandringspokalen har Skurups gången, och som prisutdelare har 
och Rydsgårds pojklag redan förut Kjell Rosen, olympisk guldmedaljör l 
vardera två inteckningar. 1948, lovat ställa upp. 

I Skivarps egen knatteserie har nu 1----------~------1 

ytterligare ett par omgångar spe.J!!ts, l 
och det blev på nytt en del om-
kastningar i tabellen. Den stora 

1

. 
bomben var att Örebro slog ledande 
Atvidaberg, som därmed åkte ner på 
tredje plats. MFF tog i ställe.t led- j 
ningen genom att besegra HIF. 

1 
Resultat av lördagens matcher: 

Norrköping-öster 3---0, MFF-HIFI 
1- 0, örebro-Atvidaberg 3-2, Djur
gården-MFF o:-2, Norrköping-öre-
bro 3-1, HIF-öster 4----D. 'j 

MFF 5 4 O l 17-7 8 
HIF 5 3 
Atvidaberg 5 3 
Norrköping 5 2 
Örebro 5 2 
Djurgärden 5 l 
öster 6 l 
På lördag spelas 

l l 

o 2 

2 l 

o 3 
l 3 
o 5 

den 

14-6 7 
26-10 6 

li>---12 6 
8-11 4 
8-16 3 
3-29 2 

sista om-



Ingenjör Åke Lundkvist, längst t. v., informerade om vagntillverkningen 

studiebesök hos SLMA i Skurup 
Föreningsrörelsens ungdomskon

takt som består av representanter 

ur organisationerna CUF, HUF, 4 H, 

Vi Unga och Vuxenskolan gjorde 

på ,fredagseflermid~agen ett slu

di~esök hos Skånska lantmännens 

maskin AB i Skurup. 

SLMA:s disponent Sture Anders

son svarade för värdskapet och bjöd 

inledningsvis på en rundtur i de 

olika avdelningarna och berättade om 

företaget. 
Därefter samlades gästerna, som 

uppgick till ett 20-tal, till en diskus

sion som leddes av ingenjör Ake 

Lundkvist, och disponent Sture An

dersson. Det uppstod en livlig debatt, 

bl. a. om sortiment, marknadsunder-

sökningar som föregår beslut om lan-j Till sist bjöds ungdomarna på kat

sering av nya maskintyper, servke, fesamkväni. Föreningsrörelsens ung

personal m. m. Gästerna fick sedan domskontakts ordförande, lantbruka

se en film om BM:s tillverknings- re Jan Evert Olsson, Borrby, tolkade 

program både vad beträffar traktorer gästernas 'tack för studiebesöket och 

och industrimaskiner. den livliga diskussionen. 



Skördevesper 1 Skurupshygden 

Till skördevespern i Slimminge kyrka hade kyrkovaktmästarlamiljen 

lagt ner .ett verkligt omsorgsfullt arbete för all åstadkomma en snygg 

dekoration av jordbruksprodukterna framför allaret. Bengt Lindskog 

lägger här sista handen vid verket genom alt tända ljusen. 

På söndagen, Tacksägelsedagen, an-j ka, som hade smyckats med blom

ordnades skördev·esper på skilda håll mor av syföreningen. De besökande 

i Skurupsbygden. Slimminge CKF hade uppmanats att klä sig i härads

höll sin i Slimminge kyrka, där kom- dräkt, vilket några också gjorde. 

minister Stig Myhrgren predikade. Gudstjänsten hölls av komminister 

Kyrkovaktmästarfamiljen Lindskog Claes Isberg. Efteråt serverades 

hade lagt ner ett omsorgsfullt arbete kyrkkaffe. 

på en konstfull skördadekoration I Lyngby kyrka hade Lyngby CKF 

framför altaret. Kaffesamkväm i för- sin vesper. Stiftsadjunkt Kjell Lund-

Kamrattacl~ till brandchefen. 

Brandkårens kamrnf;förening h;vlla· 

de på måndagen den avgående 

br!lndCh!lfen lijalmar Larl!son, Alf 

:K/lrlstedt fllrde brandmänne111! talan 

och up;pva.l{tade med )Jlommor. Vid 

l!amma ~!ll(äl!en väll<omnades d~n . 

nye brand oh eten Lars J ollansmm, 

110m ny t/Jr tör~a gång!l,n b!lkanta4!l 

si~ mad beJ11. l!ln bran<lmans~yrka. 

PA bUllen Avtw:~er .4-lt l<arlat~dt 

briU!dcbet.en Hjalmal' Hersilon (t h) 

samlingshemmet följde efteråt. quist predikade, och efter högmäs-~-------------
-.1 

Skivarps CKF förlade sin · kyrk- san bjöds alla besökande på kyrk-

söndag till Västra Vemmenhögs kyr- kaffe. 



Tisdag~n ·tten· 8 ·o~toher· 1968 • 

Banktjänstemännen fr. v. Irma Andersson och Ingrid Sjöslätt i färd med alt hänga upp konstnären Knut 
Aneruds mål ni ng "Rallaros". 

Skur·ups ]ordbruksftassa 
konst under de 3 spardagarna 
Inför de tre spardagarna, ons- liten premie. Den som sätter in minst nade på Skurups jordbrukskas

dagen, torsdagen och fredagen den 100 kr får 5 kr i premie och den sa kommer senare att utställas. 
9, 10 och 11 oktober har kamrer som sätter in mi~st 1.000 kr får 10 Teckndngstävlinge:n har indelats i 
Sten-Erik Fredriksson på Skurups k.r i · premie. följande klasser: Klass 1: Barn som 
jordbrukskassa låtit pryda lokaler- I samba:nd med jordbrukskassans fyl'lt högst 4 år, klass 2: Barn 5 och 
nas väggar med målningar och ak- spardagar anordnas också · en teck-~6 år, klass 3: barn mellan 7 och 9 
vareller av konstnären Knut Ane- ningstävling med många fina priser. år, samt kla!1S 4: barn, 10 år och 
md. De bästa teclmingarna inläm- äldre. 
Knut Anerud har nyligen haft sin ~--------=.;;_===--~-------~======,_1_ 

första separata utställning, det var 
för en vecka sedan i Hammenhög. 
Denna utställning blev en stor succe 
för Anerud och nu får även folket 
i Skurupsbygden tillfälle att be
skåda hans vackra konst. 

Det är motiv :tlrån Spanien och 
konstnärens hemtrakter. I egenskap 
av botan•Lst har Anerud ofta vackra 
blomster som inotiv. · 

Under de tre spardagarna som bör
jar i morg0'11, onsdag bjuder Skurups 
jordbrukskassa även på diverse and
ra saker, t. ex. kaffe med dopp, pre
senter till barnen såsom ballonger, 
säl:lskapsspelet "Svarte Petter" och 
Sparbössor. Vidare får insättarna en 



1r 
1 Rydsgårds D X-klubb startar 
snart spännande DX-tävling 

Lederen för Rydsgårds DX-klubb, Rolf Jönsson (i mitten), inslruerer sine klubbkamreler. 

Rydsgårds livaktiga DX-klubb, 
som nu vuxit ut till 25 aktiva 
medlemmar, startar inom kort en 
tävling för sina medlemmar. Täv
lingen går ut på att uppsnappa så 
många radiostationer som möjligt 
och bekräfta detta genom QSL el'
ler brevverifikatloner. 

Svårigheten stiger med avståndet 
till sändarstationen och poängberäk
ningen har gjorts med hänsyn där
till. Följande poängberäkning följes: 
Europa l poäng, N ordarnerika 2, 
Asien och Afrika 3, radiostationen 
HCJB i Sydamerika 5, Australien 6, 
Mellanamerika 8 samt Syrlamerika 
10 p. 

Endast ett svar per station och 
dygn räknas. Tävlingen börjar den 
12 oktober 1968 kl. 23.59 gmt och 
slutar den 12 januari 1969 kl. 23.59 
gm t. 

Anmälningar till tävlingen skall,2:a pris presentkort på kläder och 
vara inlämnade senast den 12 ok- 3:e pris radiohandbok. 
tober kl. 18 till Rydsgårds fritids- Tävlingsjuryn består av Rolf Jöns
nämnd eller Rolf Jönsson. l pris i l son, Rydsgård, Bengt-Ake Andersson, 
tävlingen utgöres av trafikmottagare, Skivarp, Göran Jönsson, Tånebro, 
resa eller presentkort på kläder. samt dessutom en ojävig kontrollant. 

Tävlingsledare är Rydsgårds DX
klubbs entusiastiske DX-are och ord- k 

·· de Ro~sson. b 



Svedala Jordbrukskassa 
anordnade-upptaktsmöte 

Konsulent Ingvar Persson (t. v.) tillsammans med kamrer Birger Nilsson 
och ordföranden i Svedalakassan lantbrukare Erik Magnusson, Min

nesberg. 

Svedalaortens jordbrukskassa an-len tusenlapp får en tia i premie. : 
ordnade på måndagskvällen ett I samband med spardagarna kan 
upptaktsmöte för styrelse, styrelse- barn delta i en teckningstävling. Täv-

lingen har indelats i fyra klasser en
suppleanter, revisorer, revisorsupp- ligt följande: Klass 1: Barn som fyllt 
leanter, kontaktmän samt jord- högst 4 år. Klass 2: Barn, 5 och 6 år. 
brukskassans tjänstmän. Medbjud- Klass 3: Barn mellan 7 och 9 år. Klass 
na var även de äkta hälfterna. 4·: Barn, 10 år och äldre. 
Upptaktsmötet inleddes med att Erik Magnusson överlämnade där- . 

.styrelseordföranden Erik Magnusson, efter ordet till konsulent Ingvar 
Minnesbergs gård, hälsade välkom- Persson som redogjorde för säljtäv
men och informerade om spardagar- lingen 1968-69 "Vinn på ungdoms
na den 9, 10 och 11 oktober. kontot". Det är en tävling dels mel-

lan landets centralkassor, dels mellan 
Under de tre dagarna· bjuder Sve- de 775 jordbrukskassorna och dels en 

paJaortens jordbrukskassa kunderna individuell tävling mellan jordbruks
På kaffe och kakor medan barnen kassefunktionärer, förtroendemän, 
får läsk. Det delas också ut presen- kontaktmän m . fl. som deltar i täv
ter både till vuxna och barnen. De !ingen. 
som gör insättning om 100 kr eller De ungdomar som sparar ett visst 
där över erhåller en premie om 5 kr belopp erhåller premier. Aldern för 
och de som gör insättningar på minst spararna skall vara mellan 15 och 
~===============~-s5 år. Konsulent Persson visad~ ock

.så bildbandet "Slant på gång", 
Till sist visades en trevlig och uiJ~ 

derhållande färgfilm, "Äventyr om 
hösten", varefter deltagarna i upp
taktsmötet samlades på Svedalagår
den för en angenäm måltid, sam
kväm, allsång m. m. 

Fr. v.: Skurups jordbrukskassas kamrer, Sten-Erik Fredriksson och sty
relseordförande Edvin Jönsson, Hyltaskog, fyller myntpåsarna efter den 

första av de tre spardagarna. 

26 nya konton första dagen 
hos Skurups jordbrukskassa 
Under den första spardagen vid l ning hela dagen med att servera de 

Skurups Jordhru'kskassa ö.ppnades många jordbrukskassebesökarna kal
inte mindre än 26 nya sparkonton. fe och kakor. · 
Det var en jämn ströl!.l av folk hela Spardagarna vid Skurups .Jord
dagen. och antalet msat~nmgar upp-, brukskassa fortsätter i dag och 1 
g1·ck till 208 st. Sammanlagt msattes morgon. Under båda dagarna såller 
på sparkonto }90.000 kr. Denna SUJ?1- kassan öppet mellan kl. 9 o·ch 15 samt 
ma ar ungefar 65.000 kr. storre an l me.l.lan 17 O<lh 19. , 
den första ' spardagen år 1967. ---·--

Flera damer hade full sysselsätt-



skurupfår~nartbarndaghem, 
brandstation och inomhus.bad 

Av TORSTEN HANSSON 

Utöver det omfattande bostads
byggnadsprogrammet har Skurups 
köping för de närmaste åren pla
ner på en läng rad projekt. Av 
dessa finns bl.a. parndaghem, 
brandstation eventuellt kombinerad 
med ambulansstation, större · till- · 
byggnad av skolan, inomhusbad
bassäng, ny skolidrottsplats, isba
na, tennisbana m.m. 

Först på dagordningen står ett 
nytt barndaog<hem. Fullständiga rit
ningar är inlämnade tiJl byggnads
nämnden för ansöka om bygg
nadslov. Barndaghemmet är plane
rat för 25 barn. Det kommer att . 

uppföras i anslutning till nuvaran
de jordJbruksdaghemmet vid Tegel
gatan. Barndaghemmet kommer att 
stå i direkt förbindelse med jord
bruksdaghemmet genom en korri
dor under tak. 

Det är samma arkitekt som ritat 
båda projel<ten och till det yttre 
blir det ungefär samma byggnads
stil. Barndaghemmet som uppföres 
i ett våningsplan beräknas kunna, 
tas i bruk före 1969 års utgång. 

AMBULANSSTATION 

SkiBser till en ny brandstation 
som om aUt går efter beräkning: 
arna kommer att uppföras öster 
om barndaghemmet ligger färdiga. 
Den är kostnadsberäknad till ca 
en miljon kronor ooh kommer att 
betjäna hela kommunblocket. 1 

projektet ingår även ambulanssta
tion. Malmöhus läns landsting ha1 
ännu ej uttalat sig om Skurup har 
möjlighet att få en ambulans !lta
tionerad i köpingen. Skurups kom
munalmän hoppas givetvis att 
landstinget skaJl vara positivt in
ställt till ambulans i Skurup. I 
Skurup finns ett stort ålden;loms-

. hem och ett stort länssjukhem med 
ett 70-tal patienter varför de före
kommer många sjuktransporter till 
och från Skurup. 

UTBYGGNAD AV SKOLAN 

Ett nära förestående projekt är 
tillbyggnad av grundskolan om ca 
1.200 kvadratmeter. De nya loka
lerna komme.r fö,rmodlig_en att O!ll

fatta följande: Fy~a ny; ämnesru~ ...,._ 

om sammanlagt 240 kvadratmeter, 
ny matsal och samlingsrum inklu
sive utrymme för bar-disk på sam
manlagt 235 kvm, ekonomilokaler 
för tillredningskök om 130 !{Vm, 

musiksal om 09kvm, två textil-

Skurups köpings kommunala toppfrio, ko mmunalnäm ndens arbelsulsko ll, fr. v. To.rs.fen Hansson (ordf. i 
socialnämnd och central byggnadskommille}, Knut Madsen (ordf. i kommunalnämnd och byggn·adsnämnd) 
samt Edvin Ahrling (kom muna lnämndens vice o rdf.) samlade kring stadsplanekarfan över köpingen. 

slöjdsalar om vardera 70 kvm, ke-
miinstitution, maskinskrivnings
sal och rum för handelsutbildning 
på vardera 60 kvm, personalmatsal 
om 45 kvm, arbetsrum för lärare om 
35 kvm, vävkammare på 30 kvm, 
samt vidare mindre utrymmen för 
grupprum, rum för skolpsykolog
skolkurator, rum för tillsyningslä
rare, materialrum, vilrum och för
rådsrum. 

Tillbyggnaden kommer att ske 
söderut från den västra flygeJn av 
den nuvarande byggnaden. 

byggnadskommitten har dock fåt\ 
i uppgift att även redovisa alter
nativa förslag till mindre simhall. 
Uppförandet av simhall i Skurup 
är ett löfte som kommunalnämn- · 
dens arbetsutskott gav då man val
de att hyra lokaler för kommunal
kontoret i stället för att bygga 
kommunalhus. Arbetsutskottet me
nade att simhall borde byggas före 
kommunalhus för att Skurups skul
le bli mera attraktivt. Det löftet 
väntar skurupsherna och då fram
förallt ungdomen på att det skall 

1 SIMHALL MED infrias så snart som möjligt. Efter-

50-METERBANOR som simundervisning i skolorna 

Ce_ntr~ pygsnadskommitten har , i det närmaste är obligatorisk har 

fått i. uppdrag att 'fortsätta utr()d- Skurup stor11 möjligheter att erhål-

ningen om simanläggning i Sku
rup. 

Vid ett fullmäktigesammanträde 
i j.uli var man tämligen ense om 
att sikta på uppförandet av sim
hall med 50-metersbanor. Centrala 

la statsanslag till en simhall som 
skulle placeras i anslutning till 
sporthallen vid skolan. 

IS- OCH TENNISBANOR 

I närheten av sporthallen och 
platsen för den blivande simhal
l~n har reserverats plats för bl.a. 
isbana och tennisbana. Dessa · pro
jekt ligger doc k kanske fyra eller 
fem år i framtiden. Ett annat stör

re projekt i Skurup som dock ej 

går i 'kommunal regi är uppföran
det av stort byggnadsko-mplex i 
kvarteret Jumbo, omfattande re
staurang, hotell, biograf, hobbylo
kaler, kommunalkontor, samt stora 
affärslokaler. Det blir på samma 
plats där det n)'1lig~m r~vna Skurups , 
hotell har legat. 

Ett annat större privat 'projekt 
som aviserats är ett affärskomplex 
strax norr om 5-korset. 

J ordbrukets hästar 
blir allt fåtaligare. Vid bearbetning
en av materialet från sommarens 
jordbruksinventering har framgått, 
att deras antal sedan i fjor sjunkit 
från 79.317 till 56.699. · 

I Malmöhus län fins nu blott 4.634 
hästar mot 4.901 för ett år sedan. 
Antalet nötkreatur har också gått 
ned, från 176.880 till 167.588. I öv
rigt har räk1;1ats 5.624 får och lamm, 
404.791 svin samt 899.315 höns och 
kycklingar. 

I Kristianstads län finns nu blott 
3.709 hästar mot 4.064 för ett år se
dan. Nötkreaturens antal har också 
gått ned, från 174.097 till 172.051. I 
övrigt har räknats 6.573 får och lamm, 
424.881 svin samt 1.106.500 höns och 
kycklingar. När det gäller de sist
nämnda är det endast ett län, Hal
lands, som visar högre siffra 
(1.188.400). 



Aktiviteten ·på Ostergårdsområdet, där en radhusbebyggelse har påbörjats, är stor. Nio lägenheter är klara och före första maj 1969 ska de 

re•sterande 36 vara klara. · 

Intensivt hostadsbyggande 
1 expanderande Skurups köping 

• 
l 

Ett samhälles expansion och framtidsmöjligheter kan 

till stor del skönjas i bostadsbyggnadstakten. 

För Skurups köpings del har bostadsbyggandet varit 

Skurups köpings organ för ett in

tensifierat bostadsbyggande är stif

telsen Skurupshem. Denna stiftelse

verkställde på en relativt kort tid 

genomförandet av det största bo

stadsprojektet genom tiderna 

Skurup, nämligen Fr1dhemsområ

det om 101 lägenheter. Fridhems

området omfattar en nordlig del 

av samhället, väster om Sandåkra

vägen, 

101-lägenhetsprojektet påbörjades 

1965 och de första 25 lägenheterna 

blev inflyttningsklara våren 1966. 

Programmet genomfördes helt en
ligt planerna och de sista lägenhe-

terna av de 101 blev färdiga i 
början av 1968. Nu återstår slutfö
r<q~det av trädgårdsanläggningar, 
samt asfaltering av gatorna. 

NY RADHUSBEBYGGELSE 

Stifte!sen Skurupshem fortsatte så 

snart Fridhemsområdet var klart 

med ett nytt projekt, nämligen rad

husbebyggelse på östergård pla

nerat för 45 lägenheter. östergård 

är beläget norr om Östergatan. Lä
genhetsfördelningen är följande: 
3 st om l rum och kÖk, 22 st om 
2 rum och kök, 17 st om 3 rum och 
kök, samt 3 st om 4 rum och kök. 

De första 9 lägenheterna blev in
flyttn>ingsklara den l oktober i år. 

' 

;O f f o 

mycket livligt de senaste åren och mycket tyder på att 

denna byggaktivitet ökar ytterligare, såvida länsbostads

nämnden inte snålar med kvottilldelningen. 

Det var 5 st 3:or, 3 st l:or -och l st 

2:a. 

REDAN UTHYRT 

Därefter sker inflyttningen suc

cessivt den förste i v-arje månad. 

Den 1/11 blir ytterligare 4 st 3:or 

klara, den 1/12 4 st 3:or, och den 

1/1 1969 4 st 3:or. Inflyttningarna 
fortsätter i februari 1969 med 5 st 
2:or, i mars med 5 st 2:or, i april 
med - 6 st 2:or och 2 st 4:or, samt 
slutligen i maj med 5 st 2:or och 
l st 4:a. Fastighetsförvaltare Erik 
Lindskog omtalar att samtliga 45 
lägenheter redan är uthyrda. Det
ta bevisar att det fordras ett enormt 
bostadsbyggnadsprogram i Skurup 

för att det ej skall bli för långa 

köer. 
Bostadsproduktionen i Skurup 

omfattar inte endast lägenheter 
utan även åtskilliga en-familjshus. 

Kommunalkamrer Erling Sigr'ids
son lämnar följande statistik över 
egnahemsbyggandet de senaste 
åren. 1965 blev 8 färdiga, 1966 9. 
Ar 1967 ökade byggnationen kraf
tigt och inte mindre än 18 blev • . 

inflyttningsklara. I år beräknas 16 ~ \ 
egnahem byggas. Kamrer Sigfrids-
son räknar med att år 1969 kom
mer att bli ett rekordår för Sku
rup när det gäller färdigställan
det av en-familjshus, bl. a. därför 
att det är denna kategori som får l 
större delen av kvottilldelningen. 



Endast snål kvottilldelning kan 

stoppa 200-lägenhetsprojektet 
Stiftelsen Skurupshem planerar ett nytt bostadsprojekt på öster

gårdsområdet utöver den radhusbebyggelse om 45 lägenheter som re-

dan påbörjats där. ' 

Byggnationen skall omfatta flerfamiljshus i tre våningar. Köpingen 

har infordrat anbud och inte mindre än åtta förslag har inkommit. 

De olika bygghe!'"rarna och arkitekterna har presenterat tämligen olik

artade förslag. Antalet lägenheter som förslagen omfattar pendlar mel

lan 180 och 225. 

De inlämnade anbuden ligger nu· 

på is i avvaktan på att köpingens 

kommunalmän skall kunna bilda 

sig en uppfatming om hur stora 

kvoter länsbostadsnämnden kan 

komma att tilldela Skurup de när-

maste åren. Det är nämligen ett 

riskfyllt företag att an taga något 

anbud om köpingen inte kan va

ra förvissad om att byggnationen 

kan genomföras kontinuerligt utan 

att behöva stanna upp något år 

beroende på otillräcklig kvottill

de1ning. 

* HELST UTAN UPPEHALL 

De som inlämnat anbuden har 

planerat att när de påbörjat bygg

nationen skall de kunna fortsätta 

utan uppehåll. I annat fall spric

ker de kalkyler som ligger till 

grnnd för anbuden och då blir det 

kraftiga tillägg och indexreglering

ar. 
Fastighetsförvaltare Erik Lind

skog och kommunalnämndsordfö

randen Knut Madsen poängterar 

att skall projektet förverkligas bör 

detta ske senast under perioden 

1970--1972. År 1969 har man ej räk

nat med på allvar eftersom kvot

tilldelningen detta år nästan helt 

reserverats för egnahemsbyggna

tionen. 

* STOR MISSRAKNING 

Den knappa kvottilldelningen för 

1969 - blott 50 lägenheter för hela 

kommunblocket Skurup - blev en 

mycket stor missräkning för kö

pingens kommunalmän och givet

, vis -även för de två andra kom

munerna inom blocket, Rydsgård 

och Vemmenhög. 

En 'delegation kommer inom kort 

att uppvakta läl}sbostadsnämnden 

med begäran om en synnerligen 

kraftig extra kvottilldelning. 

Tilldelningen 50 lägenheter för år 

1969 rimmar ju inte alls med rege

ringens löfte om en för landsbyg

den positiv lokaliseringspolitik. 

Den knappa tilldelningen är en 

svår chock !ör kommunalmännen 

i hela block t. Den bromsar hela 

utvecklingen. 

Ledande kommunalmän omtalar 

att de hade räknat med en tre 

gånger så stor kvottilldelning. 
Takten av byggnation i Skurup 

de senaste åren visar tydligt hur 

stor efterfrågan på bostäder är i 

trakten. 

* STURUPS-PROJEKTET 

Bostadsprojektets i Skurup ge

nomförande under perioden 1970--

1972 parerar bra med Sturups-pro

jektet. Under dessa tre år kommer 

många familjer att behöva bosätta 

sig i närheten av Sturup och då 

förmodligen i Sturup, och då bör 

det finns god tillgång på lägenhe

ter. 

En vy frå'n en av de många uppväxande bostadskvarteren Skurup, 

Detta är en husrad vid Långgatan. 

Avståndet mellan Sturup och 

Skurup är idealiskt för dem, som 

ska arbeta vid flygplatsen. Det vo

re ganska naturligt att de under 

sin fri tid önskar bo till

räckligt långt utanför bullermat

torna. Det planerade bostadsområ

det i Skurup är dessutom planerat 

i "rätt" del av samhället, nämligen 

i den norra, dvs. mot Sturup. En 

biltur mellan Sturup och öster

gårdsområdet i Skurup kommer in

te att ta mer än ca tio · minuter i 

anspråk. Länsbostadsnämnden bör 

ha även Sturup i tankarna när de 

bedömer hur stor kvottilldelning 

Skurup bör ha. 



Skolelever i Skurup lär dansa 

Stig Lindstedt instruerar unga danselever 

Ett 60-tal elever från mellanstadi et vid Skurups grundskola får 
dansundervisning varje fredagsefter middag i Folkets hus. Initiativ
tagare till dianslektionerna är skol idrottsförerJngen i Skurup. Den 
danskurs som påbörjades i fredag s och som kommer att fortsätta 
varje fredagseftermiddag omfattar 20 timma.I·. Danslärare är Stig Lind-

stedt. 

De deltagande eleverna har upp
delats i två grupper. Stig Lind
stedt omtalar att det i den ena 
gruppen får plats till fler delta
gare sam lämpiligen kan anmäla 
sig i rn,orgon eftermiddag när dans
lektionerna fortsätter d Folkets hus. 

Det är möjligt att det även kom
mer att anordnas danskurs för hög
stadiet. Det finns redan intresse 
härför men antalet deltagare är än
nu ej tillräckligt stort. 

Det är inte första gången som 
skolungdom i Skurup får tillfälle 

/lj1o 

att lära sig dansa genom sko~ans 
försorg. För tre år sedan anord
nades liknande danskurser och även 
då var Stig Lindstedt danslärare. 
Det har diskuterats men är ännu 
en bestämt att lägga in dansunder
visning på skolschemat 

St!g Lindstedt har varit danslä
rare i fler tidigare danskurser i 
skurupstrakten i privat regi. Af
färsrörelsen tillåter dock inte så 
mycket tid för dansundervisningen 
numera, omtalar Skurups jit
terbug.kung. 

FÖRST 
en modern och vacker frisyr 

Gudrun Sernerts 
DAMSALONG 
Tel. 407 62 

SEDAN 
ett vackert fotografi 

Hans Serneri 
FOTO 
Tel. 406 52 

Välkomna 
STORTORGET 5 - SKURUP 

Ring gärna och beställ tid 



Fredagen den Il oktober 1968 • 

1 Het debatt väntas i Rydsgård 
l Tvist byggnämnd-bostadsstiftelse 

En punkt på kommualfullmäkti
ges dagordning i Rydsgård vid det 
förestående sammanträdet måndag 
14 oktober siar om en förestående 
het debatt. I . punkten heter det att 
byggnadsnämnden haft ett dåligt 
samarbete med stiftelsen Rydsbo. 

Byggnadsnämnden i Rydsgård be
slöt nämligen vid sitt senaste sam
manträde enhälligt att tillskriva så
väl fullmäktige som kommunens och 
stiftelsens revisorer och påtala det 
anmärkningsvärda i stiftelsen Ry~
bos relationer till byggnadsnämn
den. Med anledning därav har bygg
nadsnämnden översänt ett antal pro
tokollsutdrag utvi~ande vad som fö
rekommit mellan byggnadsnämnden 
och stiftelsen Rydsbo i år. Dessa 
protokollsutdrag är utsända till samt
liga fullmäktigeledamöter. 

l 
I ett av dessa protokollsutdrag 

står att byggnadsnämnden vid ett 
l tillfällen beslöt anmoda stiftelsen 
i Rydsbo att senast 15 augusti 1968 
' ha inkommit till byggnadsnämnden 
l med förslag till aktuella utbyggnads-

planer på fastigheten ÖrSJO 16:25 tade att påtala de anmärkningsvärda 
och de önskemål beträffande plan- relationerna mellan stiftelse och 
ändringen som kunde anses förelig-
ga. Protokollsutdrag hade översänts byggnadsnämnd. 
till stiftelsen med mottagningsbevis, På dagordningen vid fullmäktige
-men dess ordförande och verkstäl- sammanträdet på måndag står yt
lande ledamot hade inte kvitterat terligare 16 andra punkter. Bl. a . . 
försändelsen och denna hade därför anhåller fritidsnämnden om 3.500 kr. 
återkommit i retur till kommunal- i anslag till utredning av fritids
kontoret. nämndens hela verksamhetsområde 

Det var bl. a. efter denna hän- och 6.500 kr. till utredning av fri
delse som byggnadsnämnden beslu- tidslokaler. 

99 satte -in 99.000 kronor 
1 Rydsgårds jordbrukskassa 

Ordföranden i Rydsgårdsortens jordbrukskassa, Arv id Mårtensson, och 
hans dotter, kassör Ally Rosberg, kopplar av under middagspausen den 
första spardagen som var v erkligt jäktig genom att prova en av de 
Svarte-Petter-kortlekar som under spardagm·na skänkes t i ll barnen. 

Kamrer Gunnar Nilsson ser till att de följer spelets regler. 

Truet 99 dominerade resultatet från första spardagen · i Rydsgård~
ortens jordbruk&kassa. Under premiärdagen, alltså .på onsdagen, g,jordes 
99 insättningar på sammanlagt 99.639 kr, omtalar kamrer Gunnar Nils
son. 

Som sed är under jordbrukskas- vid Mårtensson som spelade med sin 
sans spardagar, bjudes alla besökan- dotter, kassör Ally Rosberg, medan 
de kunder på kaffe och kakor och kamrer Gunnar Nilsson nöjde sig 
barnen på läsk. De vuxna får en pre- med att se till att ingen fuskade. 
sent i form av ett paket kaffe medan Under sista spardagen i dag, fredag 
barnen får ballonger, sparbössor samt har Rydsgårdsortens jordbr•'kskassa 
kortspelet Svarte Petter. öppet mellan kl 9 och 15 samt mellan 

Detta kortspel bereder tydligen kl 17 och 19. 
även vuxna underhållning, ty vid Kamrer Nilsson påminner om att 
Skånska Dagbladets besök i mid- alla barn är välkomna med teck
dagspausen kopplade funktionärerna l ningar till den stora teckningstäv
av med det underhållande kortspe- !ingen. Denna är indelad l fyra klas
Jet. Det var styrelseordföranden Ar- ser med fina pris i varje klass. 



Stort schackintresse 

Pe:r Arne Johansscm tiLt v,änster och Jörf!en. Härstep.t spe:ta.r under Anders &t1Ulströms öv.erinse:ende 
På söndag spelar Skurups nybil- .,. gammal spelare, och det är den se

dade schackklubb sin första match, nare som står för instruktionen, där ·och de unga entusiasterna har .re.- . man de närm.<~ste fem. yeckorna dan : ett lag i lägsta divisionen. huvudsakligen instruerar \ ~ öpp-Sammandrabbningen sker i Malmö nings- och slutspel. , 
och man har anmält tre vuxna och Intresset är mycket stort och vartvå juniorer. InitiatiVltagarpa till je fredagskväll kl 19 samlas man det hela är unge Anders Sandström på gamla s!rolan, som tillhör grund
och folkskollärare Sven Lerstorp, skolan, sal ru· 13. Bortålt niotiden som från starten för några veckor troppar juniorerna av, men de äld
sedan fiCk med sig tolv spelsugna, re sitter kvar fram till småtimmardärav fem vuxna. I dag har man na. Man får hålla på i lokalerna så 20 medlemmar och väntar att till- länge man vill, och kommunen har strömningen ökar snabbt under från första början ställt sig mycket 
höstens ldpp. Egentligen var det positiv till . denna nya fritidssyssel
Anders som så innerligt gärna ville sättning. Lokalen som är stor och starta en klubb, men eftersom han 
är. relati~ . ung vältrade han över rymlig disponerar man fritt. Det är 
det hela på Sven Lerstorp, som är bara materiel och resor till de olika 

~p.S· . ,J,,, 

platserna för framtida matcher som 
man får bekosta. Eftersom klub
ben räknas som en fritidsgrupp 
kommer man att få statsbidrag och 
detta förenat med en årsavgift på 
10 kronor för vuxna och 2 kr för 
juniorer kommer a!lt ge Skurups 
schackklubb en stabil ekonomi. 

Spelarna som är från tio år och 
uppåt kommer mangrant varje vec
ka, och man väntar sig mycket av 
juniorerna. Just nu håller man på 
med en rankinglista, <lär man spe
lar dubbelt, och med tiden blir det 
klubbmästerskap. Vad man för 
närvarande efterlyser är fler vuxna 
spelare som har vana och som 
eventuellt kan hjälpa till med ung
domarna och kanske peta laget 
uppå!t i divisionen. 

Med tiden kommer man att få 
skaffa spelklockor, men man tijn
ker låna sig· fram till en början, 
och Malmö Schacksällskap har lo
vat att hjälpa till på olika sätt för 
att stödja denna nya och· ungdom-

Ll!ga klubb. 



Extra högtidligt vid CI(F:s 
20:e skördevesper i Skurup 
Skurups C~F:s lO:e skördeves

per som anordnades på torsdags

kvällen i Skurups kyrka präglades 

av särskilt högtidlig stämning ocll 

en annorlunda utformning av ves

perns program. 

Gästande komminister Claes Is
berg från grannkommunen östra 
Vemmenhög höll en tacksägelsepre
dikan som gick direkt till åhörarnas 
hjärtan,t kyrkokören under ledning 
av kantor Bengt Olsson sjöng yp
pm·Jigt och kollekten som går direkt 
till hjälp åt nödlidande i Biafra blev 
rekordstor - 499 kr - den högsta 
som någonsin noterats vid en skörde

. vesper. 
l 

1 Den nya formen av vespern bestod 
bl. a. av växelsång mellan liturgen, 

1 komminister Isberg och CKF-damer-
1 na Mary Hermansson, Edna Nihlen, 
Adina Hansson, Anna Olofsson och 

1 Sonja Jönsson av psalmen 445, "0, 
Kriste du som ljuset är". 

Kollekten uppbars av två flickor 
ur kyrkliga ungdomskretsen, Jette 

: Schönning och Eva Svensson. 
; Komminister Isberg påminde i sin 
1 korta, men anslående predikan om 
l de många ting som vi i Sverige har 

l att v~a tacksamma över i jämfö
r else med många andra folk i andra 

CKF-damern~ fr. v. Edn~ Nihlen, Mary Hermansson, Adin~ H~nsson 
Härla Holmgren och Anna Olofsson smyckar altaret med skördealster: 

frukter och vackra blomster. 
delar av världen. Han talade också 1 ,,.=======------------------======~__:_ 

om ett annat 20-årsjubileum, näm- : ---- ---------- -

et) 
.. 

v 

!igen tilllwrnsten av FN: s stadgar ' 
om de mänskliga rättigheterna för · 
20 år sedan. 

Efter denna ovanligt välbesökta 
och högtidliga skördevespar samla
des kyrkfolket i församlingshemmet · 
till kaffesarnkväm. Där framförde ' 
kyrkoherde Gunnar Wallin sitt och 
församlingens tack till komminister · 
Isberg, till CKF-avdelningen, till 
sångkören och till alla andra med
verkande . för den ljusa högtid som 
20:e skördavespern i Skurups kyrka 
utformades till. 

Skurup öppnar 
stor livs~nedelsaffar 

Fiskaffär • 
l 

.. aven 
Nya fisk- ooh viltaffären vid 

Kyrkogatan 8 i Skurup som innehas 
av Linnea och Olof Röstberg öpp
nade under gårdagen en stor livs
medelsaffär alldeles i anslutning till 
fiskaffären. 

Det är de lokaler som Erik Hel
gesson tidigare har bedrivit köttaffär 
i. Väggen mellan de båda affärerna 
som alltså nu blir ett och samrna fö
retag har ersatts av glasväggar och 
glasdörrar så att kunderna kan gå 
från fiskaffär till livsmedelsaffär och 

. vice versa. 

Herraskapet Röstberg har samtidigt 
som de öppnat den nya livsmedels
affären även ytterligare kompletterat 
utrustningen i fiskaffären. Det finns 
nu bl. · a. en kyldisk som fryser ned 
fisken och varorna till1ninus 30 gra
der över natten. På dagen lig~er fis
ken på is och håller sig fräsch och 
färsk utan att för den sakens skull 
vara djupfryst. 

Linnea och Olof Röstberg har dri
vit fiskaffären vid Kyrkogatan i 16 år 
och är nu givetvis glada över att ha 
kunnat lrornplettera. denna med en 
livsmedelsaffär. 

Under öppningsdagen bjöds alla 
kunder på kaffe och kakor. 

Linnea och Olof Rös-tberg i sin nya livsmedelsaffär som ligger 
slutning till der~s andra fisk- och viltaffär. 

an-



Fru Klara Andersson med en vacke.r kaffekitte,l i koppar 
l 

Koppar 9ch spettkaka 
lockar till Slimminge 

Den som spar han har både koppar, tenn, silver och guld. Klaras kafe upptill allfar

vägen i Slimminge utanför Skurup är så rikt på många års samlarentuiasn1 att det 

kan liknas vid ett smakfullt inrättat museum i miniatyr. Redan som liten skolflicka 

b~rjad·e fru Klara Andersson att gömma p å små kära ägodelar, och vurmen höll i sig. 

Två stora Skånelängder fulla från golv till tak inklusive etl utsökt spettkaksbageri har 

l'esultatet blivit och hit kommer folk från n är och fjärran för att i Gästhuset njuta en 

kopp gott kaffe kokat i gamla kopparkokare och smaka av det hembakade brödet och 

de spröda spettkakorna. 

)ci2~ 
/~a 

/75Y 



Många släktklenoder har man ta- djupa kopparfat med rejäla ·hand

git vara på och lumpsamlarna har tag pryder väggen i en av storstu

varit kära gäster i detta hem. Det gorna. Troligtvis använde man des

har hänt att •tre stycken lumphand- sa ' till "meaftansgröd" men vid rik

lare statt på gården på samma gång tigt stora kalas kunde man också 

och gått tomhänta från Slimminge. tillaga aladåber i dessa. Allmoge

Varje år kommer en julhälsning stugan med sin sättugn, gamla 

från skådespelare Olof Widgren, brudsäJten och stenbord används 

sem mer än en gång besökt Klaras speciellt om julen och i husen finns 

Kafe och för några år sedqn gjor- inte en fönsterkarm eller hyl1a som 

de Olle Björklund fi'ån TV ett be- är tom. Det är mycket arbete med 

sök och överräckte Veckans Blom- att hålla samlingarna i ordning, 

ma från Damernas Värld. men har man vig tsitt liv åt detta 

och speciellt till jul är det stor ef
terfrågru1. Till en kaka på 70 cm 
höj d går drt å t 120 ägg, och Va.J1 t 
snurrar fru Andersson spetten me
dan smeten droppas pa. I , dessa två , 
1700-talshus startade fru Anders.! 
son sin rörelse 1938 och man har då 
inte varit isolerade' i denna lilla by 
utanför Skurup. Många besökare 
från såväl Sverige som landen utan 
för våra gränser har söM sig hit 
och med sina samlingar och sitt 
spettkaksbagerf hru· man besökt bå
de u \ställningar och mässor. 

Vid besöken får gästerna vid så har man, och allt skiner nyput

varmt och vackert väder bänka sig sat och rent. Rid. 
ute i sommarloggian på gamla Spettkaksbageriet är i fullt bruk 

scharabangsäten och husväggen är--"'="===--=-------======-=======''======== 

rikligt dekorerad med h,yllor, där 
både strykjärnsuppsättningar, 
munkjärn och -andra nyttoföremål 
från anno dazumal dväljs. Förr tog 
man emot gäster både bittida och 
sen men då gick det att få hjälp 
i både kök och serveringsavdelning. 
I dag är det on t om personal och 
man har inskränkt rörelsen till alt 
•ta emot sällskap som beställer i 
förväg. bet är lättast så när man 
som fru Andersson är ensrun om 
ruljansen. Bland släktklenoderna 
tronar fars två amerikakoffertar 
och stora rummet i Gästhuset 
pryds av föräldrarnas vita matsals
mö bel. I det lilla förrummet till 
köket finns en uppsättning kaffe
rvstare där1 

gamle grosshandlare 
Hjorts från Malmö kafferost står 
spm klenoden i samlingen. På en 
hylla instill står en ganska unik 
kruksamling i svart-blått. Den är 
unik så till vida att det är stenkols
glasyr. Forna tiders familjer var 
fästade vid sina djur, det minner de 
gamla "gåsabänkarna" om. Då ha
de man bänken i storstugan och 
stoppade i gässen, när de kulle lig
ga på ägg. Sidorna pryds av små 
hjärtformade öppningar där gässen 
stack ut huvudena för att få luft 
och två gånger om dagen tog man 
ut dem på stuggolvet för alt tde 
skulle få uträtta sina behov. Gåsa
bänken har nu blivit en sibtplats i 
kafeets kök där man som sagt fort
farande kokar kaffe i gamla kop

P<'rkokare. 
Varje pryl har sin historia och 

många av sakerna är helt unika. 
lliland händer det a t t gästerna ploc
kar med sig något som lätt går ner 
i fickan. Men sådant märker fru 
Andersson, som har sinne för detal
jer och de nya "samlarna" kan ju 
inte ha någon större glädje av det 
överkomna, då det är så pass rara 
saker att man inte kan ha dem 

framme. 
Är man en sån storsamlare som 

Klara i Slimminge är man natur
ligtvis medlem i Samlarföreningen 
Nordstjärnan och på deras utställ
ning för några år sedan på rådhuset 
i Malmö fanns fru Anderssons kom
pletta k~pp\usamling . Utan över
ord kan sägas att hon i dag har 
Sveriges största privatägda kop
parsamling där generalens koppar
kittel är mest i ögenfallande. En 
släkting till · Klara som var adju- , 
tant hos general Ehrenswärd lyc
kades komma över denna mäktiga 
kittel, när regementet' lades ner. I 
dag pryds kitteln för det mesta med 
ängsblommor. Vackert mönstrade, 

N G ·Oluon, SkunJp, få'f' .sin t4"lG t'II4Pket'a.d Il'* tä:vlingsleda.ren 

Erik Jcma,sa~m. 

Ystads stora dag 
i Skurupsskytte 
pet blev Ystads l!'BU:s stora dag båda klassema kom de två bästa på 

~ar Skurups FBU och hemvärn på samma träff, i högre hade Nilsson 
lordagen anordnade en massmönst- och Mårtensson också samma träff 
ring av skyttar med k-pisttävling på sista målet, men Nilsson var bäst 
som fältskytte i Hassel-Bösarp s grus- på det näst sista. I lägre klassen vann 
tag utanför Skurup. 33 skyttar ställ- Bengtsson, öresunds sjövärnsflottilj 
de upp. Tävlingsledare var Erik Jo- på sex träffar mot Ystads Samuels
nasson, Skurups hemvärn, och N G sons två på sista målet. Resultat: 
Olsson, Skurups FBU. Tävlingen Högre klass: l) Sven-Erik Nilsson, 
omfattade sju stationer, därav två Ystad, FBU 37, 2) John Mårtensson, 
dubbelmåL do, 37, 3) Gunnar Månsson, Ryds-

Av de sex första platserna i högre gårds hemvärn, 37, 4) N G Olsson. 
klassen tog Ystads FBU platserna l, FBU Skurup, 35, 5) Gustaf Svahn 
2, 5 och 6 och fick en man in på Ystad FBU, 33, 6) Helge Isberg, do 33: 
andra plats i lägre klassen. Maximi- Lägre klassen: 1) Ake Bengtsson. 
träff var 42. I båda klasserna kom öresunds Sjövärnsflottilj (SVF 9), 31; 
de två bästa på samma träff, i högre 2) Ragnar Samuelsson, Ystad FBU, 

hade Nilsson och Mårtensson också 31, 3) Uno Olsson, Rydsgård, 30, 4) 
Hans Karlsson, Skurups skytteför

samma träff på sista målet, men ening, 28, 5) Sune Månsson, Ryds-

Nilsson var bäst på det näst sista. I gårds Hemvärn, 26. 



MAndageu den 14 oktober 1988 --

Vinnande Iage•! Skivarp i den synnerligen spännande serien div. Yl, södra sydvästre d~r lagen l top~·n 
ständigt skiftat om serieledninge·n: Åke Ni lsson, Tommy Olsson, Thomas Åkesson, Tore Karlsson, RoH Pe-rs
son, Hans, Bo och Bengt Sjödin, Peter Markborn, Tonny Eriksson, Stig Holmgren, Nils Nilsson, Bertil Mslias-

son och lagledaren G ert Åke Lönnborn. · 

Skivarp vann serien ;Jver 
lfanstorp på bäst målkvot 
l"otbollselvorna från Skivarp och 

Janstorp ficlt samma poängsiffra 
efter sista slutomgången l div. VI 
Södra Sydvästra. Nämligen 24 po
äng. Skivarp vann doclt på bättre 
millkvot, närmare bestämt 55-27 
mot Janstorps 87-22. Bäst målkvot 
i serien hade dock serietrean Lilla 
Beddinge som hade hela 66--28 i 
målkvot. Lilla Beddinge hade dock 
en poäng mind~e än guld- och sil
verlagen. 

Lilla Beddinge har gjort en fan
tastisk rad höstmatcher och har en
dast missat ett enda poäng och det 
var just mot Skivarp. 

Seriefyran Rynge som varit syn
nerligen ojämna bevisade att de till
hör seriens outsider som kan skrälla 
till ordentligt ibland, både i ena och 
andra riktningen. Pä lördagen skräll
de det allra mest, då vann de över 
Beddinge med 19--0 (Nitton- noll). 

De fyra lagen Sklvarp, Jal'llltorp, 
Lilla Beddinge och Rynge har onek
ligen varit seriens suveräner men 
redan nu vågar vi påstå att fortslit
ter Lilln Beddinge samrna stu i näs
ta serie och de slipper ta.mpss med 

l 
Skivarp då måste de vara 
riter. 

storfavo-~ som Sk.lvarp på andra plats, alltså 
med samma poäng. 

Spelarna var mycket bra på plan 
med hänsyn till det dåliga vädret, 
det regnade nämligen hela matchen 

Matchresultaten: 

SKIVARP-GISLöV 801. 
Samtliga spelare inom Skivarps IF 

ltämpade tap·pert och vann över Gis
löv med 3- 1. Målgörarna var Rolf 
Person, Stig Holmgren och Tony 

1 Erikoon. I halvlek ledde Skivarp med 
l-D. . 

Matchledare Gert Åke Lönnhorn 
berättar att det har gått starkt upp
åt för Skivarp under säson~en trots 
att vi misst tre spelare och aven haft 
en del skador. Eftersom vi har 15 
spelare i A-laget är vi ju ganska 
säkra ändå. 

.Lönnborn uppger vidare att doma
ren var väldigt osäker l spelet. Trots 
det kalla och duggiga vädret var det 
en publik på cirka 150 personer. 

JANSTORP-RYDSGARD ~ 
Lika bra gick det för Janstorps IF 

som slOg Rydsgård med 4--0. Målgö
rare var Leif Nilsson som gjorde tre 
mål, det fjärde gjorde vänsterhalven 
Evert Nilsson. Janstorp slutade lik-

igenom uppger matchledaren Börje 
Andersson, men trots detta kämpade 
samtliga för att nå en god plats. 

L. BEDDlNGE-Ji.LAO'rORP '7-2 
Gott resultat blev det för Lilla 

Beddinge under lördagens match mot 
Klagst01-p då de vann med 7- 2. 

Matchen var ganska spännande 
Klagatorp tog först ledningen med 
2-D men detta kvitte!'ade snart L. 
Beddinge och i halvlek stod det 
2å2. Mälgörarna var Kjell Hanseon 2, 
Christer Karlseon 2, Jan Andersson 
1, Gert-Åke Hansson l, och 'rommy 
Kronqvist 1. Hösten har vatit den 
bästa tid under säsongen uppger lias
sören Torsten Hansson. L. Beddinge 
låg 2: a nerifrån efter våromgången 
men ligger nu på tredje plats. 

Det har 'endast varit ett byte med I 
spelare under säsongep.. Ingen har \l 
tänkt Iänma läget. Tränaren ":Bigge" 11 
Andersson fortsätter som vanligt att s 
träna spelarna · nästa år. ' 



SIUV ARPS se_qmnde lag j div . VI sydvästm: Ståen l f· · · ·· Holmg ren, Toni ETiksson PeteT Ma?'kbol'n B en t S .. c t . ?. v .. -~agleclm en Ge?·t·Ake Lonnbo?·n, Stiy 
Knästående fl'. v. Hans Sjödin Tommy Olsson g Ak.1oc;/[ Bo ST.1/0clm, N ·tls Nzlsson, B ertzl Mattiasson. ' , e z sson, zomas Akesson, Rolf Pel'sson och ToTe 

Ka1'lsso11. 

Dag Wardeus, Ystad, Thommas Rudolfsson, Stehag, Alve Pithisson 
Landskrona och Per Sandström, Tånebro var några av dem som tävlad~ 

framgångsrikt i Rydsgård. 

Bordtennistävlan 
) 

i Rydsgårds skola .. 
Det var bordtennistävlingar un· 1 Tånebro hade även arrangerat en 

1 
der hela söndagen vid Rydsgirds annan serie med 8 deltagande lag 
skola. Bäst var steglingeJaget med sammanlagt 24 pojkar. 
vilket var helt suveränt och vann Matchresultat: 
alla sina tre matcher. FK Tor- Landskrona 6-1, Steg-

Tånebro spelade för första gången !inge BTK-FK Syd &--1, Tånebro 
i allskånsk bordtennis men var mest IF- Landskrona GIF &--1, FK Syd
med för att få lite rutin. Det fanns FK Tor 6-4, Tånebro IF-Steglinge 
ganska många unga lovande bord- BTK 1--{l, FK Tor-Tånebro 5-5 och 

1 
tennisspelare och resultatet blev Steglinge BTK-Landskrona 6-0. 
över förväntan. 

I pojklagsserien kommer samtliga 
lag att dras samman till tre träffar 
och den första, vilken Tånebro sva
rade för, arrangerades på söndagen. 
Nästa gäng blir den 24 november 
e_ch den kommer att arrangeras av 
FK Tor. 

SERIETABELL 

Steglinge 3 3 o o 
Tor 3 l l l 
Tån e bro 3 l l l 
syd 2 l o l 
Landskrona 3 o o 3 
Rekord o o o o 

18-2 6 
1(}.-12 3 
12-12 3 
7- 10 2 
2-18 o 
H o 



Moms för företagare 
startade i Skurup 

Momskursledat·en, kamrer Sten-Erik Fredriksson med några av kursdel
tagarna, i främsta raden äkta paret Anna-Grel!t och Stig Andersson och 
där bakom Allan Jönsson och Albin Helgesson samt Gunnel Lindskog 

och Ebba Larsson. 

ö ver hela landet pågår under de 10 veckor som återstår av året en 
intensiv lmrsverksamhet i ämnet moms. l Skurup är det fle1·a orga
nisationer som erbjuder kurser i detta ämne. På måndagskvällen 
startade studieförbundet vuxenskolan i Skurups kommunblock en 
serie kurser i moms för företagare till skillnad för kursernål i moms 
för lantbrukare som redan tidigare har påbörjats. 

Kurserna i moms för företagare le
des av kamrer Sten-Erik Fredriks
I!On. Han berättar att varje kurs om
fattar 7 kursaftnar med 3 timmar 
varje gång. Kurserna är förlagda till 
nya skolan i Skurup. Antalet i varje 
kursomgång är maximerad .. Tre om
gångar är fulltecknade. Men intres
set är stort och det följer inom kort 
fler kurser. 

De som ännu ej har anmält sig har 
tillfälle att göra detta i kväll vid den 

moms-information som länets lant
bruksnämnder i samarbete men cen
tralkassor, driftsbyråer, RLF och 
Vuxtmskolan inleder kl. 19 i lant
bruksskolans aula i Skurup. 

Alla som har rörelse och därför 
måste känna till reglerna om mom
sen bör ej missa detta tillfälle i kväll 
på lantbruksskolan där arrangörerna~· 
har ställt flera specialister i ämnet 
till förfogande. 

Fyra pensionärsföreningar 
på trivsamträff i Sl{_urup · 

Fyra pensionärer var och en representerande de fyra deltagande pen
sionärsföreningarna har samlats i "Lilla paviljongen" ute i Skurups park 
för ait diskutera de högaktuella pensionärsdebatterna i TV. Fr. v, Gun
nar Pettersson från Svedala, Ebba, Antonius från Rydsgård, Anders 

Olsson från Skurup och Hulda Olsson från Vemmenhög. 

Fyra relativt unga föreningar med verkligt pigga mOOI.emma.r sam
lade~ på tisdagsettermiddagen till ett verkligt gemytligt och trivsamt 
kaffekalas i Skurups park. Det var inte bara kalfekalas utan också 
sång och musik och gammaldans s.l\ klackarna slog i taket. De livak
tiga föreningarna var pensionärsföreningarna i Skurup, V emmenhög, 
Rydsgård och Svellala. 

Vid middagstid gick flera bussar i 
skytteltrafik till parken och när vär
den, ordföranden i Skurupsförening
en Albert Dahlberg med sina med
hjälpare sett till att alla satt bän
lmde kring kaffebordet visade det 
sig att det endast var några 10tolar 
över i Skurups park, vilket innebär 
att antalet pensionärer vid den min
nesrika träffen uppgick till ca 300. 

Inledningsvis spelade t~e glada spe
lemän . underhållningsmusik på två 

Sedan man åter samlats i dans
rotundan berättade konsulent F. 
Carsten om bl. a. vinterns studieäm
ne, om miljöfrågor och mycket an
nat, samt ledde en stunds allsång. 

Till sist flyttades långborden in till 
väggarna och så blev d'et en timmes 
dans. Under hela timmen val: det 
trångt på dansgolvet vilket visar att 
det var en synneerligen pigg kvartett 
klubbar som gästade Skurups park. 

dragspel och en gitarr. Det var glad·a 1--~-~---~----~~-
låtar. 

Innan kaffet avnjöts höll ordföran
den i Malmödistriktet Edvin Malm
sjö ett föredrag om bl. a. pensions
försäkringsbetänkandet och en del 
organisationsfrå~or. , 

Efter kaffesamkvämet som varade 
drygt två timmar, ty det tar lång tid 
att servera så många kaffe, prome
nerade pensionärerna omkring i den 
vackra parken och samlades i små
grupper för att diskutera och be
kanta sig med varandra. 



Aiznu talar man i Skurup 

om olyckan på grevebanan 
- J ag var på väg hem i kvällningen när jag Eick höra talas om olyckan. J ag bör

jade följa banan från Skurup, och kom till sisL fram till olycksplatsen. DeL var mörkt, 

kallt och mycket snö. Den första j <;l g träHade var lo kl öraPen som låg i snön och frös. 

Han frågade efter eldaren och honom hiLtade vi senare död, berättar Martin Karlsson 

i Skurup. Det hände den 18 januiri 1929, d-en värsla tågolyckan som inträffat på "gre

vebanan" mellan Malmö och Y s lad. I snös t ormen spårade tåget ur, slog ruul och flera 

tågresenärer riskerade livel. Två mänui:;~.;.or omi..:om. 

Martin 1\arlsson var bland dem 

som först kom till platsen. I det 

hårda snövädret pulsade han iväg 

· längs banvallen västerut från. Sku

rup till Kallsjö, där olyckan in· 

träffat. 
Han gav sin överrock till den 

frysande lokföraren Henning Hans

son. Sedan började sökandet efter 

eldaren Viking Bengtssdn, men när 

man fann honom var eldaren död. 

Snöstormen var svar, men hind

rade inte skurupsborna ifrån att 

bege sig ut för att hjälpa till med 

räddningsarbetet. Man fann loket 

liggande på sidan, tendern kastad 

upp och ner och vagnarna kring

spridda. Man betecknar det sQm 

ett under att inte fler skadats all-

varligt eller avlidit. 1 

Sa snart 0lyckan blivit bekant 1 
Ystad satte man in ett extratåg, 

där bland annat läkare följde med, 

I Marsvinsholm plockade man upp 

frivil)iga, och i Rydsgård väntade 

ytterligare folk som ville göra en 

insats. 1 

När extratåget kom till platsen 

hade den värsta snöyran lagt sig, 

och man kunde i månens sken bör. 

ja med räddningsarbetet. Det dröj

de dock till gryningen innan man 

på allvar kunde börja röja undan 

på olycksplatsen. 
Vad som orsakat olyckan har man 

aldrig lyckals fä någon klarhet i, 

teorierna går i sär. Några vill göra 

gällande att snöhinder varit an

ledningen, medan andra tror att en 

plog orsakat utsparningen. 

DEN FöRSTA OLYCKAN 

Det har inträffat åtskilliga olyc

kor på grevebanan under årens 

lopp, men så vitt man vet är den 

första lokaliserad till någon gäng i 

slutet av 1882, sju år efter det att 

banan tagits i bruk. 
Olyckan inträffade vid örsjö, där 

ett tåg med g~ds- och personvag-

nar spårade ur. Hur många som 

skadades o vad som' orsakade olyc

kan vet man tyvärr inte i dag, det 

har visat sig omöjligt att finna nå-' 

gon som varit med eller närmare 

känner till olyckan. · 
Men man vet så mycket att gods- · 

vagnarna innehöll last av skiffer, 

som kastades ut över området. De 

bräckliga vagnarna av trä slogs 

sönder, och godset förstördes. Man 

kan än i dag träffa på skiffer i 

marken pä platsen som av allt alt 

döma härrör från olyckan. 
Mycket mer än så vet man inte 

om den första olyckan på banan, 

med undantag av ett fotografi som 

visar alt taget troligen hade ' fem 

vagnar, varav minst en var per

sonvagn, Ett faklwn som gjorde 

att det tog nägra år innan befolk

ningen på nytt fick förtroende för 

järnvägen. 1882 tyckte man för

visso inte det var skönt att någon 

tog tåget! 

Martin KMlsson kan be1·ätta var den första olyckan, inträffade . I fä Ltet till höger om spåren träffar 11w n 

ibland på rester av det ursplirande ti'tgets last av skiffer l 
_i 



KA DAGBLADET SN-ÄLLPOSTEN Önsdagen den 16 oktober 1968 
YSTAD- ÖSTERLEN 

Hel.a. bygden var på benen för .att k rävde två människoLiv 

Den .. första oLyckan på grevebanen meL!.a. n Malmö och Ystad. Den inträffade 1882 

2~ 

En son1 var med 
Vi be;·ä tt<JJ::!e för en tid sedan i 

SDS om den fö;·sta tågolyckan 
på , grevebanan mellan Malmö 
c:h Ystad 18~2. Vi trodde inte 
c'å a·:t det fortfarande fa,nns 
ni1gc.1 sc:n va:·it tned om oiyc
ka·n . tnen det visade sig mot 

aJ.! förmodan att ~å var fallet. 
F disponent= P er Nilsson. 
Ystad, 2•1 a:·, kan be.:,ätta vad 
s:>m hänce: 

"O.lyck.a,n hände t:il julaito:1 
- u!82, va:·vid både förare oc.l1 e: 

dare dödades. D e:·as namn var 
Alund och H~ama'"'• båda bo -

,.- satta i Ystad. Om några fle:· 
dödades ä :· mig .ej bekant. men 
jag tror det knappast då de'l 
enda personvagnen stod kvar 
på banvallen .. L oket hade rullat 
av spåret, nedför en sLänt ull 
en äng och låg med h julen i 
vädret. Vi måste gå förbi vag
narna, ~-::>.m lå·g i en elTlda rö1a. 
ooh gå på ett tåg satir-. to~g os..> 

tillbaka till H indby sta.tion . • Jag 
var då n.3.5ta!l sex ä:· ., 



UTGIVARKORSBAND 

'· 

w w w 

BLÅ 

El isabeth Hällje var med 
på lägerkursen i Skurup. 
Vad hon gör? Diskar en 
mjölkcistern så klart. 
Foto: Sernerts i Skurup. * * * 
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~--------• Torsdagen den 17 oktober 1968 

V emmen~ögs hantverksförening 
firar 75-årsjubileum på lördag 
Av TORSTEN HANSSON 

Vill man se Vemmenhögsbygden 
i vidaste perspeldiv, s!mll man be
ge sig till en utsiktspunld på Ro
meleäsen, exempelvis Kläggeröds
höjden, ca en mil norr om Slm
rup. Havet synes ligga sä nära. 
Slätten breder sin väldiga rutmat
ta av åker vid åker ända fram 
till den mjukt buktande kurslin.ien. 
Man får ett mäktigt intryclt av j~
dens betydelse i denna välsignade 
bygd. I jordbrukets hägn ha and
ra näringar vuxit fram - handel, 
industri, hantver. 

Sä börjar Vemmenhögs m.fl. hä
raders hantverksförenings senas
te jubileumsskrift och vid närmare 
studium av den i är 75-årsjubile
rande föreningens historia finner 
man att hantverkarnas antal och be
tydelse för bygdens utveckling varit 
stort ända sedan seklets början. Den 
enda skillnaden är att hantverkar
nas yrke alltmer har börjat så smått 
att "industrial•iseras" men ännu finns 
många som i ordets räitta bemärkel
se kan kalla sig h:mtverkare. 

l 
Initiativet till bildande av en han t- sar, vars medlemmar ofta samlades 

verksförening i Vemmenhögs härad ti.ll kretsmöten. 
utgick från Skurup. På kallelse av Med•lemsanslutningen ökade oav
skräddarmästare Martin Niisson, brutet och i mitten på 1940-talet var 
mötte hantverkare från hela häradet 90 hantverksmästare anslutna till för
upp på Skurups hoteH den 13 fe- eningen jämte två hedersledamöter. 
bruari 1893. Vid mötet enades man Medlemsantal·et för de olika kretsar
om att "varje hantverkare, som in- na var då för Skurup 35, Anderslöv 
om Vemmenhögs och angränsande 17, Skivarp 14, Rydsgård 16 och 
härader vill bö.rja för egen räkning, Klagstorp 8 medlemmar. Svedala
bör söka lagliga rättigheter". kretsen med Apderslöv biJ.dade år 

Beträffande yrkesutbildningen ut- 1935 egen hantver~sförening , Nu om
talades: "Hantverkslärhng, som ge- .fattar aHt;:sä foremngen,~ verk
nomgått sin lärotid och uppnätt 18 samhetsomrad~. sam~a granser som 
års ålder, bör kunna söka rätt att f.d. Vemmenbogs harad, an~ kom
bli gesäll. Han skall då med egna munerna Skurup, Vemmenbog och 
händer ha utfört ett arbetsprov, som Rydsgård. 
bedömmes av fackmän". GESÄLLERNA FRÄMST 

STOR AKTIVITET På senare är har de styrande i 
föreningen a.Jltmer vinnlagt sig om 

Hantverksföreningen hade vid slu- att göra gesällutnämningen till en 
tet av första verksamhetsåret 43 med- minnesrik högtidsstund för den unge 
lemmar. I början hölls möten varje lärlingen. Yrltets heder betonas, lo
månad. För det mesta voro samman- jaliteten mot yrkesbröderna frambä
komstema förlagda t iH Skurups Ho- ves genom en särski.ld ritual med 
tell, men möten höll os även i Sve-1 förebilder från skråväsendets dagar. 
dala, Skivarp, Klgastorp, .\.nderslöv l Det ceremoniel som an·vändes inom 
och Rydsgård. På dessa platser fanns Vemmenhögsföreningen har utarbe
underavdelningar av föreningen, kret- tats av . 40-talets ordförande, L. H. 

9 

Fyra av nuvarande styrelsens funktionärer, fr. v. styrelseledamolen (tidigare ordförande) snickarmästare Algol 
Jansson, Skivarp, klubbmästare Henry Hansson, Svaneholm, ordföranden, smedmästare Joel Rosengren, 
Rydsgård, samt vice ordföranden, fabrikör Tage Rosqvisl, Skurup, visar fram informationsskrifler om Sve-

riges hantverks- och induslriorganisalion. 

Rosengren. l delmakare och bagarmästare, varde-~ högs hantverksförening .. högtidligh.~l-
Medlemsantalet uppgår nu Ull ett ra 2 av herrfrisör, konditor, snickar- ler jubHeet med en hagtid j)å lor-

60-tal. 25 yrken är representerade. mästare, boktryckare, samt vardera 1 dag på Svaneholms slott varvid bl.a. 
Det finns 7 smedmästare, 5 målar- av yrkena skräddarmästare, toffel- representanter från Skånes hant
mästare vardera av yrkena fabrikör, makare, plåtslagarmästare, elektriker 1 verks- och industriorganisation är 
byggmä~tare, rörledningserutreprenör slaktarmästare, skorstensfejarmästare l inbjudna. Förtjänstmedalj ~~ och ve
och urmakare, vardera 3 av mästare radiotekniker och vagnmakare. teranmarken, samt mastarrmgar 
inom bilbranschen, damfrisörer, sa- - ii)ARSJUBILERANDE Vemmen- kommer rutt utdelas. 

/ 



industri hämtar sig 
konjunkturen nu går uppåt 

Hantverk -
•• nar 

- Konjunktursvackan som vi hamnade l för några år sedan är passerad, konjunkturen är på väg uppåt !gen 
och återhämtningen börjar bli märkbar. Det gäller också för hantverk och industri, som givetvis fick känning 
av nedgången, men där trenden nu blir ljusare. Detta konstaterar fabrikör Joel Rosengren, ordförande för 
Vemmenhögs m fl häraders hantverksförening. Han ser optimistisk på framtiden för den mindre industrin och 
hantverket, men sticker för den skull inte under stol med att man måste räkna med problem av olika slag. 

Många av de gamla hantverksyr- östhandeln 

kena har försvunnit, en del andra Men problem finns. Till dem räk
ligger l dödsryckningar. Enstaka hov- nar hr Rosenggren den ökande kon
slagare finns kvar till kvarvarande kurrensen på hemmamarknaden av 
hästar, en och annan vagnmakare prisbilliga och kvalitativt goda ar

tiklar från länder med vilka Sverige 
inte tidigare haft särdeles omfattande 
handelsförbindelser. Hit hör i främ
sta rummet Japan och öststaterna. 
Detta får återverkningar för vår pro- · 
duktion, menar han. 

· också, för att nämna några exempel. 
Samtidigt tycks vissa yrken gå mot 

·en ny vår, såsom toffelmakare och 
frisör. Och faktiskt kommer det fram 
ett och annat nytt också, golvläggare 
exempelvis. 
· För en stor del av hantVerkarna 
ter sig framtidsutsikterna goda, me
nar hr Rosengren. Inte mycket kan
ske inom der~/~amla traditio~~lla 
.yrken, men som underleverantorer 
till stora dndustrier. Det förekommer 

' redan ·t stor utsträckning, och ten
densen fortsätter, att stor.företag !äg• 
ger ut mindre saker på underleve
rantÖirer och drar därigenom nytta 
av de små företagens mindre om
kostnader. Fördelarna är emellertid 
timsestdlga, eftersom småföretagen å 
!in sldS tillgodogör sig de storas ut
vecklingsarbete och teknik: 

..,. Underleverantörssystemet. före
kommer dnom praktiskt taget alla 
branscher, omtalar hr Rosengren. 
Men kanske i störst omfattning in
om verkstads- och möbelindustrier-
n a. 

Utländsk arbetskraft 

- En annan sak som återverkar för 
oss är överskottet på utländsk arbets
kraft, anser hr Rosengren som finner 
detta vara en oroande trend i det 
svenska näringslivet. Den berör inte 
bara storindustrin utan lika mycket 
hantverk och småindustri, hävdar 
han. 

Utbildning 

En viktig faktor vid bedömningen 
av den kommande utvecklingen för 
de mindre fÖlretagen är givetvis rek
ryteringen av yrkesutbildad arbets
kraft. Hr Rosengren konstaterar att 
hantverksyrkena i dag inte är sär
skilt attraktiva, men också att yrkes
utbildningen har eftersatts av sam
hället. 

Joel Rosengren 

Förr l världen sköttes utbildningen 
av "mäster" d v s av företagen själva. 
Och fortfarande lärs många upp i 
företagen, trots att statsbidraget till 
utbildningsverksamheten är lågt. 
Men numera finns ju också yrkes
skolorna, som emellertid på alla or
ter inte tänker hela yrkesskalan och 
vilkas utbildningskvalitet tillika va
rierar. 

Viss utbildning sker dessutom 
l SHIO:s (Sveriges· Hantverks- och 
industriorganisations) regi. Organisa
tionen bedriver en omfattande stu
dieverksamhet. Ämnen som mekanik, 
teknik, arbetsmarknad och ekonomi 
ligger förstås. nära till hands, men 
kursutbudet omfattar många andra 
områden. Språk, litteratur, konst t ex. 

Intresseorganisation 

SHIO är riksorganisationen för 
hantverks- och industriföreningarna, 
till vilka inte bara hantverk · och 
mindre industrier är anslutna utan 
även "närstående företag". Organisa
tionen skall bevaka dessa gruppers 
ekonomiska, sociala och kulturella 
intressen i förhållande till statsmak
terna samt föra deras talan i sam
hället. Den är vidare en remissin-



Vemmenhögs hantverksförening 75 år 
planerar aktiveringskampanj i höst 

Vemmenhögs m fl häraders hantverksförening, som går att fira sin 75-
åriga tillvaro nu på lördag, gör detta mitt under en period av intensivt 
aktivt arbete. Visserligen är medlemssiffran ganska låg just nu - ca 50 
företagare finns upptagna i matrikeln- men det är något man tänkerrå-
Toppsiffran 90 medlemmar kunde 

föreningen notera lagom till 50-års
jubileet fast då var förstås under 
laget betydligt större. Sedan började 
en nergång strax efter kriget och den 
fick ytterligare fart omkring 1955 för 
att, som man hoppas, ha nått botten 
nu. Att en del äldre hantverk nu
mera försvunnit har väl viss del l 
tilllbakagången som även kan bero 
på att den gamla stammen hantver-

1 

kare efter hand fallit bort. De yngre 
har sedan inte slutit upp l samma 

lomfattning men nu hoppas man som 
sagt få även dem med i föreningen. 

Järnvägarna ~nedförde 
uppblo~nstring 

da bot för med det snaraste. Uppåt 12b medlemmar biir det finnas under
lag för inom verksamhetsområdet och den siffran vill man också söka 
uppnå. Icke medlemmar skall därför besökas nu i höst och det blir en 
kampanj som man hoppas skall ge gott resultat. 

Skall man berätta Vemmenhögs 
Hantverksförenings historia måste 
även några ord nämnas om Skurups 
utveckling. Rutger Macklean betydde 
naturligtvis mycket för denna men 
riktig fart sköt den först då järnvägs
linjen Malmö-Ystad byggdes. Med 
tillkomsten av järnvägarna skedde en 
differentiering och förskjutning av 
näringslivet inom häradet. Kring de 
nya järnvägsstationerna grundades 
Industrier, affärsföretag växte upp 
och hantverkare slog sig ner i växan
de antal. 

Detta blev inledningen till en ny
hyggar- och grundarperiod med hög
konjunktur inom ·ett flertal yrken. 
Det var 1874 som den nämnda förbin
lieisen kom till och efter hand starta
des även järnvägslinjerna Trelleborg
Rydsgård och Börringe-östra Torp 
som samtliga förmedlade trafik ge
nom häradets olika delar. Bland de 
befolkningscentra som då växte upp 
kan nämnas Skurup, Rydsgård, Skiv
arp och Klagatorp inom häradsgrän
sen samt Anderslöv som ännu i åt
skilliga avseenden räknas till · den 
helhet som häradet utgör. 

Fym herrar som planerar för hantverksförenirvgens 75-tlrsjubileum. Fr v snickaremästare Algot Jans
son, fabrikör Henry Hansen, föreningens ordf. smedmästare Joel Rosengren och rörinstallatör Tage 

Några av de nämnda samhällena, 
framför allt Skurup, Skivarp och An-

stans som yttrar sig i lagstiftnings-, 
slmtte- och näringspolitiska frågor. 

Låg anslutningsprocent 

Ca 30.000 medlemmar har organisa-
tionen - och det skall bli fler. För 

l 
hela landet . planeras en nyr.ekryte
ringsdrive och nyrekrytera skall ock
sil vemmenhögsföreningen göra. 

- Anslutningen här är tyvärr då
lig, säger hr Rosengren, vars för
hoppning är att man skall lyckas få 
med helst alla förstås, l varje fall de 
flesta, företagarna i blocket. För till
fället är Inte mer än 30 procent an
slutna. Men .krafttag skall tas f&r att 
förbättra siffran. 

derslöv, var visserligen redan tidiga
re medelpunkter på slätten men med 
järnvägarna ·följde en ökad ekono
misk livlighet. Som exempel kan 
nämnas att på 1860-talet fanns i Sku
rup tre skomakare, lika många sme
der samt några målare, svarvare, sa
delmakare, skräddare, snickare och 
kakelugnsmakare. År 1890 hade an
tålet hantverksmästare i Skurup 
tre skomakare, lika många smeder 
samt några må)are, svarvare, sadel
makare. skräddare, snickare och ka
kelugnsmakare. År 1890 hade anta
Je+ hantverksmästare i Skurup vuxit 
tilL 57, i Rydsgård fanns 16, i Skivarp 
i1 och i Klagatorp 12 st. 

Slut med skråväsendet 

Den nya tiden blev emellertid inte 
enbart av godo för hantverkarna. Ge
nom förordningar 1846 och 1854 ha
de skråföreningarna upplösts och 
fullständig näringsfrihet införts. Det 
betydde att hantverket berövades si
na urgamla privilegier _och att orga
nisationsarbetet lamslogs. Detta sågs 
naturligtvis inte med blida ögon av 
de gamla hantverkarna som ansåg 
det viktigt att råda bot på missförhål
landena. Kontroll över yrkesutbild
ningen ansågs nödvändig sedan en 
mängd nya företagare börjat etable-

Rosqvist. • 

ra sig utan att äga ens grundläggande 
yrkeskunnighet. 

På flera håll märktes därför en 
strävan att samla hantverkarna i fö
reningar ·och så även i Skurup. Där
ifrån togs initiativet till bildande av 
den-nya föreningen och på kallelse 
av skräddaremästare Martin Nilsson 
mötte hantverkare från hela häradet 
upp på Skurups Hotell. Detta skedde 
den 13 febr 1893 som väl därför får 
anses som föreningens födelsedag. 
Vid mötet enades man om att "varje 
hantverkare som inom Vemmenhögs 
och angränsande härader vill börja 
för egen räkning bör söka lagliga rät
tigheter". Beträffande yrkesutbild
ningen uttalades: "Hantverkslärling 
som genomgått sin lärotid och upp
nått 18 års ålper bör kunna söka rätt 
att bli gesäll. Han skall då med egna 
händer ha utfört ett arbetsprov som 
bedöms av fackmän. 

Vid mötet tillsattes en kommitte 
med uppdrag att utarbeta stadgar för 
den blivande hantverksföreningen. I 
denna kommitte ingick skräddare
mästare Martin Nilsson, byggmästare 
P Mårtensson, skomakaremästarna M 
Pettersson, J O Lindahl och N Hel
gesson, samtliga från Skurup samt 
målaremästare O L Lövbyrg Ryds
gård. 

Ingen politik 

mars 1893 var förslaget till före
ningsstadgar klart. I sin si utgiltiga 
utformning följde stadgarna de prin
ciper som angetts vid februarimötet 
men dessutom hade tillkommit en be
stämmelse om att politiska frågor in
te fick behandlas vid sammanträde
na. Vidare beslöts "att räntan på fö
reningens samlade medel kunde ut
delas som stöd åt behövande äldre 
medlemmar som kommit på obestånd, 
ävensom åt dylika personer fattiga 
änkor och barn. "Dennes sida av 
verksamheten utbyggdes ytterligare 
genom tillkomsten av en sjuk- och 
begravningskassa samma år. 

Den 5 mars antogs stadgeförslaget 
och då valdes även föreningens förs
ta styrelse. Ordf blev skräddaremäs
tare Martin Nilsson Skurup, vice ordf 
byggmästare P Mårtensson Skurup, 
sekr målarmästare O Lövberg Ryds
gård, vice sekr · skomakarmästare N 
Helgesson Skurup och kassör skoma
karmästare J O Lindahl Skurup. öv
riga styrelseledamöter blev skoma
karmästare M Pettersson Skurup och 
skräddarmästare O L Huldberg Sve
dala. 

Organisationen fick från början 
namnet Vemmenhögs härads Hant
verksförening. Medlemskap kunde 
vinnas av "varje välfrejdad hantver
kare ocli Industriidkare som arbe
tar för egen räkning". Medlemsavgif
ten fastställdes till två kr. 
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Nio ordförande 
under 75 år 

Nio man ha1· haft hand om 
ordförandeklubban under hant
verksföreningens 75 dr. Den 
förste ordf. Martin Nilsson 
uppehöll posten jmm till 1898 
och etterträddes dd av skoma
karmästare Johan Möller Bör
ringe som i sin f!U?" avgick 1916. 
Semare ordförande har varit 
skräddarmästare Johan sten
beck Skurup 1917-1926, bygg
mästare N H N O?" den Skurup 
1927-1930, bagarmästare Os
kar Hansen Skurup 1981-1932, 
skräddarmästare L H Rosen
gTen Skurup 1933-1945, snic
ka?·mästare Algot Jansson 
Skivarp 1946-1954, pldtsra
garmästare Lennart Bergh 
Skurup 1955-1967 och i dr har 
smedmästare J o el Rosengren 
Rydsgård övertagit klubban. 

' A:mvu mindre o,msättning har 
det varit bland sekreterartlUt 
där det bara finns fem man att 
räkna upp. O L Löv berg som 
valdes till sekr. vid föreningens 
bildande avgick 1898 och efter-

i träddes dd av snickarmästare 
A Andersson Svedala som satt 
kvar till 1909. Under heZa 32 
dr, frdn 1910 till 1942 sköttes 
sedan skrivgöromdlen av md
larmästare Hja:lmar Mäller 
Rydsgdrd som avlöstes av 
byggmästare J Albert Nilsson 
Skurup, 1943-1949. Nuvaran
de sekreteraren fabrikör Hil
ding H anssan Skurup tillträd
de dd och kan s11ledes snart fi
ra 20-drsjubileum pd posten. 
. Nuvarande styrelsen har föl
Jande sammansättning: ordf. 
smedmästare Joel Rosengren 
Rydsgdrd, vice ordf. rörin8tal
Zatör Tage · Rosqvist Skurup 
sekr. fabrikör Hilding Hans~ 
son Slourup, kassör elektriker 
Karl Olsson Rydsgdrd samt 
konditor Stig Andersson Sku
ru~: Byggmästare Yltl!gve Ny
stram Skurup och snickarmäs
tare Algot Jansson Skivarp. 

----' Klubbmästare är fabrikör Hen
l ry Hansen Skurup. 

l 

sällsbrev och de fördelade sig på föl
jande sätt inom resp yrken: målare 
160, smeder 70, möbelsnickare 63. 

• ·skräddare 25, sadelmakare och tapet
serare 21, vagnmakare 15, skomakare 
14, bagare 13, urmakare 8, herrfrisö
rer 5, plåtslagare 3, garvare, kvarn
byggare, konditorer, tunnbindare och 
dramfrisörer vardera 2 samt bygg
nadssnickare l gesäll. 

Flera underavdelningar 
Vid slutet av första verksamhets

året hade hantverksföreningen 43 
medlemmar och tillslutningen ökade 
efterhand. I början hölls möten var
je månad, för det mesta på Skurups 
Hotell men även l Svedala, Skivarp, 
Klagatorp och Anderslöv. På dessa 
platser fanns nämligen underavdel
ningar till föreningen. Svedala och 
Anderslöv har sedermera bildat eg
na avdelningar och även Klagatorp 
har försvunnit ur bilden. Namnet på 
föreningen - Vemmenhögs m fl hä
raders Hantverksförening - är därför 
numera något inkonsekvent och det 
är också aktuellt med ett namnbyte. 

Redan tidigt var man inom förenin
gen på det klara med att hantver
karna måste gå fram på bred front 
för att nå sitt mål. Ax 1915 kom en 
ombudsman från Sveriges Hant
verksorganisation till Skurup och 
agiterade för anslutning, styrelsen 
var genast med på detta och på ett 
senare möte beslöts om inträde. I 
samband med detta omarbetades även 
föreningens stadgar. Ax 1931 gick fö
reningen även in i Skånes Hant
verksdistrikt. 

Många gesäller 

Som synes har åtskilliga av de här 
yrkena numera mer eller mindre för
svunnit. De nämnda siffrorna be
lyser även hur nya yrken i stället 
kommit fram och blivit populära. Un
der de första 50 åren utnämndes t ex 
endast 2 damfrisörsgesäller medan 
det numera är detta yrke som domi- ' 
nerar vid utnämningarna. 4-5 nya 
gesäller har varit en normal siffra för 
nya gesäller de senaste åen och det 
bör väl tillfogas att det även före

. kommer andra yrken även damfrisÖ:. 
rer. 

I början av 1900-talet gjorde en viss 
livaktighet sig märkbar Inom före
ningen och 1920 slog man ett stort 
slag för kännedomen om hantverket 
som arbetsform. Då firades nämligen 
hantverkets dag med en ståtlig fest t 
Skurups Folkets Park och på hotel
let. Samtidigt anordnades en utställ
ning av alla slags hantverksalster 
äldre och yngre verktyg, gesällspro~ 
m_;ffi samt hemslöjd. Omkring 80 ut
ställare deltog och besökare ström
made till i stora skaror. Behållnin
gen av denna minnesrika uts.tällnin~ 
finns noterad och den uppgick till 
2.369:85 kr. 

Från senare år finns väl Inte så 
mycket att berätta. Verksamheten 
har gått i lugna banor utan några 
me~ anmärkningsvärda händelser. 
1949 var det förstås lite oroligt. Då 
föreslogs nämligen att det nuvarande 
systemet med tre sektioner Inom fö
reningen - en för resp Skurup, 
Rydsgård och Skivarp - skulle slo
pas och att varje kommun i stället 
borde bilda en egen avdelning. Det
ta förkastades dock något som säkert 
ingen ångrar i dag med tanke på det 
låga medlemsantalet just nu. 

Utmärkelser vid jubileet 

Redan den 3 sept 1893 utnämndes 
de första gesällerna. Då ,-delades ge
sällsbrev ut till skomakerilärlingen 
<?,lof Nilsson-Haglund från örsjö, ut
lard hos skomakaremästare J O Lin
dahl Skurup och till målarelärlingen 
Henrik Andersson-Fritzen som gått 
i lära hos målaremästare L P Malm
berg Börringe, Under de första 50 
åren utfärdades sammanlagt 408 ge-

ne 75 åren firas som tidigare 
nämnts, nu på lördag med en hög- -
tidlighet på Svaneholm. Högtidsta
let kommer att hållas av ordf i Skå
nes Hantverks- och Industridistrikt 
!ng Åke Järnum Hälsingborg och vi
dare deltar bl a SHIO:s representant 
Viking Forsberg Stockholm. Utmär
kelser kommer givetvis att fördelas 
och bland annat får tre styrelseleda
möter förtjänsttecknet för tio års ar
bete. Vidare blir det utdelning av 
veteranmärken och märkesringar. 
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W emrnenhögs m. Il. här,ad~rs hantverkare och småindustriidku.re, som under 7 5 , tb . 
verksamt bidragit tUl näringslivets utvecldiRg, kan med g-ott sam,vete r•eko11unendera 
sina tjänster och sina produkter till bygdens folk. 

SKURUP H. KARLSTEDTS THULINS UR·, OPTIK· MASKINELEKTRISK VERKSTAD 

ALGOTS BRöD 
RöRLEDNINGSFIRMA & GULDSMEDSAFFÄR OLSSONS RADIOTEKN!SKA 

Tel. 0411/413 25 
Per Henriks911tan 1 Anders Thulin FIRMA 
Tel. 0411/406 56 Tel. 0411 l 401 40 

BERNHARD ANDERSSONS S. KARLSTEDTS BEGRAVNINGS· 
Karl Olsson, Viilie 

/ TRENKS SNICKERI OCH Tel. 0411/443 09 
HERREKIPERING BYRA - SADELMAKERI lAVELINRAMNING · 
Tel. 0411/401 60 Östergatan 5 Nils Trenk 

ROSENGRENS MEKANISKA 

Tel. 0411/402 89 Tel. 0411/409 20 
YERKSTAD 

KONDITOR STIG ANDERSSON ' Joel Rosengren 
Tel. 0411/404 73 PLATSLAGERIMÄSTARE SALONG WADGARDS EFTR. Tel. 0411/445 00 

CARL LARSSON Adele Engström FRISöR NILS ANDERSSON Mårtensgatan 1•5 c:iRSJö HOVBESLAG OCH 
Tel. 0411/413 7J Tel. 0411/406 4-1 

Tel. 0411/400 04 
SMIDESVERKSTAD 

PLATSLAGARE LENNART BERGH LUNDGRENs FORMVERKTYG AB WEBERG ME!<ANISKA Johan Jönsson 

Tel. 0411 /401 23 Tel. 0411/411 30 VERKSTAD AB Tel. 0411/440 58 
Tel. 0411/411 85 

BRINCO-VERKEN JOH. L. PERSSONS WESTERGAARDS BAGERI 

Fabrikör Lars Brink UR & GULDSMEDSAFFÄR 
RYDSGARD 

Tel. 0411 /305 21, 305 22 

Tel. 0411/305 79 Kyrkogatan 15 
Tel. 0411/400 94 ERNST ANDERSSONS SKIVARP 

BENGTSSON & SON 
NYSTRöMS BYGGNADS AB DAMFRISERING 

AKE BENGTSSON Tel. 0411/440 85 SMEDMÄSTARE 

Tel. 0411/406 35 Byggmästare Yngve Nyström KRISTIAN HALLGREN 
Skoigatan 15 MÅLARMÄSTARE Abbekås 

FORTUNA·CONDITORIET Tel. 0411/404 56 YNGVE ANDERSSON Tel. 0411/331 33 
Knut Salomonsson Tel. 0411 l 441lo52 
Tel. 0411/403 61 ROSKVIST VÄRME & SANITET AB SNICKARMÄSTARE 

Fabrikör Tage Roskvist BYGGMÄSTARE 
Bilreparatör Bifger Gylldorff Tel. 0411/411 75 HUGO BROGREN l 

NILS ALGOT JANSSON 

Tel. 0411/40212 SKURUPS BOKTRYCKERI AB Bleckstorp Tel. 0411/30215 

GUJES DAMSALONG A. Nilsson Tel. 6"\11 /442 84 SKIVARPS RöRTJÄNST AB 

Gudrun Sernert Södergatan 14 HAKANSSONS RADIO & TV Innehavare: 

Tel. 0411/40762 T~l. 0411/405 67, 416 78 Tel. 0411/442 32 lnganjör Helge' Person 

KNUTSONs MALERIFIRMA SKURUPS BIL OCH TRAKTOR MALARMXSTARE 
Tel. 0411/300 70 

Yngve Knutson Gunnar Jönsson EINAR JöNSSON SNARESTAD 
Tel. 0411/400 95 Tel. 0411/415 00 Tel. 0411/440 31 

KNUTSSONS RöR & SMIDE SKURUPS BATTERIER SMEDMXSTARE 
MALARMÄSTARE 

Södergatatl. 72 Svaneholm JOHAN LINDAHL GöSTA NILSSON · 

Tel. 0411/402 48, 406 28 Tel. 0411/451 80 Tel. 0411/44111 Tel. 0411 /700 58 

.-.---1:'!·•··-· ....... -."!········---··--·.-.-.T..m..•-·-· .... ---.-••• -.-..-.---.-----~~Aor:N'A&p&Y&TJ'&r&r&r&y r !1!!11 F M r r ? e r T r r m p r g r r r r n n e -.-...... -.----·-·----~ 



När den mäktigaste mannen 
kommer till mötet i dag 

sparkas han direkt! 
· fullmäktige är en av Skånes l~de 

A_v_T_H_O_R_V-:-A-:-L-::D~H:-:A-::N-::S:-;S:-;O~N folkpartister. Den välkände krogaren 
Torsten Vollmer, i. år ·~n av partiets 

f 11 "kt'ge huvudkandidater till forsta kam.ma-
MALMÖ «4'll3» När u ma l - ren. Han lämnade den 15 maj l år 

ordföranden och den mäl~tigast':. man- chefskapet på Svaneholms re~tau
nen i Skurups kommun ~ .. dag. oppneri r-g och flyttade. Till en adress mom 
det sammanträde han SJälV l vanl g au 

Or .. - 1
·ng kallar till, så blir .. det med kommunen, trodde lilla. _ _._. . 

u .u i d n Det bar emellertid nu v"""' mg 
~erhe~ det sHista han gor e att Vallmer inte varit bosatt i "kom-
forsamlingen. an kommer e~ d n i maj och utan att 
vad Aftonbladet erfarit att omede - mune~S:.~t ~nom kommunen fär man 
bart avpoum.~ras. tt lysas rar: tillhöra kommunalfullmäktige. 
j Sammantriidet kommer a av n k å olika sätt se till att 
eftersom kallelse inte skett i s k .. laga Man an p d .. östberättigad in-

ni D t ·· nämligen ordforan- man fortfaran e ar r nala f" 
ord ng. e laf och han är inte val- om kommunen, ,men ko~mu . or-

g~ ~r:n ~äktigef=lir~rups tr~:d~~~:~~~ig~~ s:r:n h~tem~~~ l 
VarJe beslut som . d 13_ 12 får nu utse en ny kan-

tullmäktige i dag kan nvas upp om me , l 
å .. · ka ; kommunen över- didat ti11 posten. 

n gon manms • ;,;:.:...-~----------, 
klagar. ·t "'d 

Beslut från tidigare samman ra. en 
hade av samma sk"ål kunnat nv~ 
upp om någon överklagat innan b
den var ute. Inte förrän nu .. h~ man 
emellertid vetat hur det forhall sig 
med ordförandens valbarhet. 

Ordiiiranden i Skurups kommunal-

l'fgghet 

Varm öl 
fällde 
förfalskare 

De ljumma ölf~askor~a. avslöja
:le honom. Då polisen bonade syna 
l<ylskåpet närmare, fann man .att 
det i själva verket var en for
Ealskningscentral och narkotika-
gömma! .. 

Isoleringen ~ylskåpsvaggarna 

jJJJPE l" 

i 

Fullmäktigemöte ställdes in-
1 DUGER V ÅR ORDFÖRANDE? 

Ett för vårt land troligen unikt kommunalrättsligt fall 
har uppstått i Skurup där det ifrågasätts om kommunal
fullmäktiges ordförande Torsten VoJlmer som boende i 
anna1,1 kommun sedan den 15 maj numera är behörig att 
verka som kommunalman i Skurup. Kommunallagen ut· 

trycker klart att bostadsband ska finnas, men det finns 
prejudikat om att dispens kan medges "under särskilda 
omständigheter" och frågan är nu om detta kan t·ädda 
Vollmer. Varken länsstyrelsen eller Kommunförbundets 
expert kunde ge besked under gårdagen. 

För "att Inte riskera att fullmäl<- restaurang den 15 maj har han varit sätta sig utanför kommunen. Genom sammanträdet hade justerats . och an
tiges beslut skulle överklagas" ute- bosatt i Gärdslöv som ligger utan- prejudikat har exempelvill lärarvika- slagits. 
blev Vollmer från torsdagens sam- för Skurup men i Trelleborgs kom- riat friat en kommunalman från bo- Innan €Xpertisen har sagt sitt fick 
manträde med fullmäl<tige som mun. Han är fortfarande mantals- stadsbandet men inte förhållandet att således fullmäl<tige på torsdagen 
också efter tre kvarts diskussion och kyrkaskriven i Skurup mendetta en person bosaette sig i annan kom- anta att Vallmer inte är valbar. 
beslöt att avlysa sammanträdet och friar enligt kommunallagen inte från mun för att få närmare till en ny Han var därmed inte behÖrig att 
l dag förhöra sig hos länsstyrelsen bostadsbandet för att man skall vara tillfällig arbetsplats. kalla till fullmäktiges samm·mträ
på nytt, Vill det sig illa kan avgö- valbar kommunalman. Bedöms Vallmate som icke valbar de, som således inte var lagligen ut
randet föras till regeringsrätten Av stor vikt för bedömningen om i Skurup var fullmäktiges julisam- lyst. Och eftersom sammanträdet 
med allt vad förseningar och efte~- "särskilda omständigheter" kan åbe- manträdet olagligt även om det är inte var lagligen utlyst kund~ det 
släpningar l Skurups kommunala ropas i fallet syn.es vara om Voll~er för sent att bråka om den saken nu. int~ ajourneras. utan fick a':'.Iysas. 
h\IJidlande som detta kan innebära. har ansträngt sig hundraprocentigt . . .. . Fragan ar ocksa om en fullmaktige 
Sen Torsten Vallmer som krögare för att skaffa ny bostad i Skurups Klagotiden utgick namhgen tre som inte är fulltalig har besluts

lämnade från sia Svaneholms slotts- kommun eller tvingats tillfälligt bo- veckor efter det att protokollet från rätt. Länsstyrelsen har bollen. 
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Fullständigt virrvarr rådde i Skurups fullmäktige n är de på torsdagskvällen började att trassla in sig l 
lagparagrafer, kommunallagars tillämpning, invecklade juridiska frågor som inte ens fullmäktigeledamoten, 
advokat Gunnar Gottfries kunde svara på. De problem man brottades med växte och växte och till slut 
fann vice ordföranden, nämndeman Börje Linden so m i ordförandens frånvaro ledde förhandlingarna, att 
upplösa sammanträdet. 

Det första proble.met var om ord-, Ledamöterna vågade ej ta chan-1 invecklade och det torde dröja flera 
föranden Torsten Vollmer- på senare sen att fullfölja sammanträdet sär- veckor innan köpingen kan få svart 1 

tid har sådana boendeförhållanden skilt med tanke på att en av punk- på vitt från länsstyrelse eller annan 
att han enligt kommunallagen har terna på dagordningen gällde val av myndighet om vilket som är rätt och 
rätt att vara ordförande i Skurups tre valmän av vattenrättsnämnde- fel. 
fullmäktige . Om så ej är fallet kun- man. 
de fullmäktigeledamöterna icke hel Om sammanträdet senare kom att 

ogiltigförklaras om någon överkla
gade besluten så hade detta fört 
med sig att även val av vattenrätts
nämndeman indirekt hade kunnat 
ogiltigförklaras och därmed även vad 
denna vattenhättsBämnd hade beslu
tat. 

ler betrakta kallelsen till samman
trädet som giltigt. 

Torsten Vallmer tillträdde den 4 
juni en tillfällig befattning som di
rektör för söderköpings Brunn i när
heten av Norrköping. När han ej bor 
där är han bosatt i Gärdslövstrakten 
alltså utanför Skurups köpings grän
ser. Problemen var sålunda synneJigen 

En av anledningarna till att sam
manträdet avlystes var att Torsten 
Vallmer tio minuter innan samman
trädets början i radioprogrammet 
sydkvarten hade uttalat att han ej 
ämnade åka till sammanträdet i Slm
rup på den grund att fullmäktigebe
sluten kunde äventyras om han p g a 
sina boendeförhållanden ej hade rätt 
att vara fullmäktiges ordförande. 



Fyrhjulsdriven svensk traktor visades 
vid skånsk plog- och traktordag i regn 

J?en stora traktor- och plogdemonstrationen på Västraby gård 
mellan Hälsingborg och Ängelholm blev trots - eller tack vare! 
- intensivt regn under förmiddagen välbesökt. Inte mindre än 
3.500 personer kom för att se vad traktorerna förmådde prestera 
på Västrabys styva lera. Lantbruksnämnderna i Hallands, Kris
tianstads och Malmöhus län hade gemensamt arrangerat de
monstrationen, som planeras bli årlig och vara förlagd till olika 
delar av regionen. 

Firmatänkandet var vid denna raren kan stå och köra. Detta un
demonstration slopat, och trakto- derlättas av att ratten är ställ
rerna var uppdelade i 4-hjulsdriv- bar i åtta olika lägen. Bränsle
na och 2-hjulsdrivna och förde- tanken är placerad bakom förar
lade efter hästkraftantaL Besö- platsen vilket gör att insteget är 
karna kunde då lättare jämföra :fymHgt. 
traktorer de är intresserade av. För att förbättra sikten är ljud-

Det är ovanligt att tillverkarna dämparen placerad under motor
visar produkter som inte är fär- huven. Reglagen för hydraulik, 
digprovade. BM hade emellertid kraftuttag och parkeringsbroms 
för denna gång gjort ett avsteg är placerade på en panel på föra
från sina principer och visade här rens högra sida. skyddsramen är 
sin nya 4-hjulsdrivna traktor, T ännu så länge provisorisk. Den 
814, som väntas komma i pro- kommer att se annorlunda ut om 
duktion först om ett år. Trak- traktorn skall marknadsföras i 
torn drog vig. demonstrationen en landet. Den är intagen för prov-
6-skärig överums SH-plog med ning i höst. 
gott resultat. Andra nyheter, som visades i 

Traktorns tekniska huvuddrag större sammanhang för första 
är mer eller mindre fastlagda. 
Den har fyrhjulsdrift vilken kom-
mer att arbeta på de fyra låg-

tväxlarna. Motorn är-en sexcylind
irig Volvo-diesel med turbo på ca 
1125 hk. Växellådan är mekanisk 
med 4 växlar fram plus en back 

1i vardera höge och lågläget. To
talvikten utan belastning ligger 
på ca 5,5 ton. Den kraftiga mo
torn och fyrhjulsdriften beräknas 
ge mycket god dragförmåga. 

USA-byggd Fordtraktor 
väger 7,5 ton 

Ford 8000, som tidigare visats 
på några utländska utställningar, 
visades för första gången i Sve-

. rige. Motoreffekten är ca 130 
hk vid 2.300 varv/min. Totalvik
ten vid plöjningen var 7,5 ton. 

, Förarplatsen tycks vara väl 

BM-Volvos nya, fyrhjulsdrivna traktor T 814 som visades i prototyp 
pcl traktordagen i Skdne. 

gången, var den ryska traktorn 
MTZ-52, den ungerska Lutra D 4 
K, John Deere 2120 och Muir 
Hill, 4-hjulsdriven med 113 hk 
Fordmotor. 

Några försiktiga firmor utnytt
jade inte alla skär på första vän
dorna. När det fått fastare grepp 
för fårhjulen ökades plogens ar
betsgredd. Körhastigheten sjönk 
därvid men kapaciteten ökade i 
de flesta fall genom den större 
arbetsbredden. · 

Genom att minska arbetsbred
den hade säkert en del traktorer 
gjort bättre ifrån sig i stället för 
att köra med hög slirning. 

l 
planerad. Golvet är slätt, reglage 
och pedaler så placerade att fö- Frdn traktordagen pd V ästraby gdrd i Skdne. 

De flesta traktorer var försed
da med risdäck eller de nya spad
gripdäcken. Två BM-Volvo 600 
plöjde på samma teg. De var för
sedda med specialdäck resp stan
darddäck. Avverkningen på trak
torn försedd med specialdäck var 
betydligt högre. Hastigheten 
skilde inte mycket men arbets
bredden var större: 4X14" resp 
3X14". P O Falknäs 



Ändrad maktbalans i Skurup 
(s)-ordf avgör jämn votering 
Vice ordföranden i Skurups kom

munalfullinäktige, nämndeman Bör
je Linden har kallat till nytt full
mäktlgesammanträdll . på mAndag 
kviill. ordföranden, källarmästare 
Torsten Volimer är ej kallad. Om 
detta är han underriittad och är 
fullt införstådd med att orsaken 
iit den att om han deltar finns det 
risk för att besluten blir överkla
gade. Kommunalkamter Erling Stg
fridsson hllde ,llå fredagen en syn
nertlgen jäktig dag med ntt under• 
sökä väd expertisen anser om Tor
sten Vollmets rätt att vara full
mäktigeledamot i Skurup trots att 
han ej är bosatt där. 
Såväl representanter för länssty

relse som 'kommunförbund kan endast 
lämna vissa rekommendationer men 
lämna absolut besked kan de ej. :En j 
av länsstyrelsens representanter gav 
ett råd: ställ till med ett fullmäkti,ge
sammanträde med ett oviktigt, mind
re ärende och låt Torsten Vollmer 
delta. överklaga sedan beslutet. Då 
måste mynd1gheterna lämna svart på 
vitt på om Torsten Vollmer är val
bar eller ej. Är han ej valbar !!ter
står endast att länsstyrelsen får göra 
ny rösträkning och utse ny fullmäk- 1 
t!geledamot. 

SAMMA DAGORDNING 
Vid fullmäktigesammanträdet på 

mlihdag :kl 18.30 i församlingshemmet 
blir dagordningen den samma som 
vid sammanträdet i torsdagskvälL 
Det minskade antalet deltagande full
mäktige från 25 till 24 förskjuter 
maktbalansen från de borgerliga till 
socialdemokraterna vid jämna vote
ringar. 

hman var ställningen 13 botge1•liga 
och 12 socialdemokrater. På måndag 
då folkpartisten Torsten Vallmer ej 
deltar vid fullmäktigesammanträdet 
blit det 12 bo11gerliga och 12 social- ' 
demokrater. 

Om en eventuell votering utfaller 

så att 12 borgerliga röster står mot skulle i så. fall innebära att det blir 
12 socialdemokratiska röster vinner en maktbalansförskjutning i Skurups 
socialdemokr~terna .. g~no~ at,t en av kf en längre tid framÖVer till social-deras ledamoter, BorJe Lmden, fun- .. 
gerar som ordförande. demokraternas fordeL 

Problemet med att få klarhet i om Lagen om att ordförandens röst är 
Vollmer är valbar eller ej kan dra utslagsgivande vid jämna voteringar 
ut på tiden och kansk~. ta. måna~er gäller dock ej när det är frågan om och halvår. Det kan namhgen tå11- . v· . . kas att ärendet måste prövas i rege- personval. 1d hka votermg avgöres 
ringsrätten och sådant tar tid. Detta sådana medelst lottning. 

Expert i kommunalrä'tt: 

- V o limer blev obehörig 
när han lämnade Skurup 

- Det kan inte råda någon tvekan om att Torsten Vallmer upphö1·de att va1·a behörig kommtmalman 
i Skurup samma dag som han flyttade utanför kommunen, menar en framstående expert på kommunal
rätt, universitetslektom Tage de la Matte i Lund. De la Mate som numera är pensionerad efter många 
å1· som lärare i kommunalrätt vid Socialhögskolan i Lund säger att lagen är entydig på den l!.är punkten, 
inte medger skilda tolkningar. Men inget hinder finns för sammanträde med fullmäktige utan Vollmer. Det 
ät· bara att stencilera nya kallelser och låta v 01·dföranden Börje Linden underteckna dem för att kallel
sen skall vara behörigen utlyst. Så har också skett varför fullmäktige sammanträder redan på måndag 
för att behandla de ärenden som skulle ha avgjorts på torsdagskvällen. 

Ett hinder är det inte heller att och om det sker frivilligt eller på- tillfällig arbetsplats. 
fullmäktige i händelse av Vollmers tvingat saknar betydelse. Behörighe- Som besvärsinstans vill Iänsstyrel
Jbehörighet är reducerad i väntan på ten upphör automatiskt, man behö- sen givetvis inte uttala sig i sakfrll
:1Y sammanräkning för utseende av ver således inte själv avsäga sig. gan, men har rekommenderat S·ku
efterträdare. Sammanträde kan hållas Det i anslutning till fallet Vallmer rups . kommun att låta Vallmer delta 
om mer än hälften av ledamöterna omnämnda rättsfallet om lärarvika- i ett mindre viktigt beslut, som sen 

l
' är närvarande. Sen betyder det inget 1 riatet som friade från bostadsban d, 3kulle överklagas för att framtvinga 
av vilken anledning ledamot eller le- 1 daterar sig från 1927 och har fått länsstyrelsens behörighetsprövning 
darnöter är frånvarande. "min?re styrka, udden borttagen" av och om Vollmer inte låter sig nöja, 

Torsdagens sammanträde stupade ett rattsfall som nämns i Regerings- även regeringsrättens. 
således uteslutande på att kallelsen rattens årsbok av är 1946 och som Kommunförbundet föreslår en an
inte var utfärdad av behörig person. stoder lekta.:· de l~ Mottes uppfatl- nan v~g ~ör att framtvinga behörig
Lagen säger att man varje minut ska m~g. Det galide har en kommunal- hetsprovnmgen: Att kommunalfull
fylla behörighetsvillkoren. Så fort kvmna, som bedömdes obehörig sen mäktige med Vollmers utflyttning 
Vollmer flyttade till Gärdslöv var hon tre månader hade bott i en an- som skäl begär ny sammanräkning 

, han obehörig som kommunalman i nan kommun för att fä närmare till inför länsstyrelsen för utseende av 
Skurup utan prut. Av vilken anled- ny ledamot. 
n'ing man flyttar till annan kommun Att fullmäktige åter sammanträder 

redan på mändag beror bl a på att 
man måste utse valmän för val av 1 
vattenrättsnämndeman. Denne skall 
näml'igen utses i Ystad redan pil ons
dag. 



sotaryrket -i hörjan av seklet 
ett hårt jobb utan något skydd 

- Av TORSTEN HANSSON -

Har man utö\'at ett yrke i över 60 år, då kan man det 
både utan och innan. Då är man mästare i ytket. Slwr
stensfejarmästare O. G. Modeer i Skurup, som är heders
ledamot i Vemmenhögs med flera härades hantverksför
ening, och som ikväll fhar sitt 75-årsjubileum på Svane
holros slott, hal" sotat slwrstenar ftån det han var 12 år 

och tills han pensionetades som 72-åring för några år se
dan. Men åldern märks ej på honom. Han kan fortfarande 
balansera på höga hustak. Hans liv som sotare har varit 
prövande och strävsamt, men tydligen är hårt fysiskt ar
bete ett bra recept att fötbli vital, stark och frisk som 
74-åring. 

De ällra flesta hantverkarE!, åtmln- sotatlärling hos fadern. Ä ven hans ras. Ett allmänt utttyck för sotning 1 ris. Det fick lärlingarna vanligtvis 
stona de ~ldre, har var!t med om två bröder var lärlingar. var att fara o. stiga kåpor". Det be- själv plocka och fastgöra vid "stån
~y~ltet stravsamm.':l och har~~ ~r som Efter fem år h<;s . fadern beg~v sig tydde att man kröp ned i skorste- !{an" den tyngd som fungerade som 
larlmgar. och gesaller. I. borJan ,av den unge sotarlarhngen ut for att . , "sänke". 
seklet f1ck .de unga poJkarna .shta prova yrket på andra platser. Han nen o~h gjorde den ren och däref-
många år mnan de kUhde rakna praktiserade i Mellansverige, bl. a,_, i tet' klatttacle upp igen. INGA SKYDl>SATGARDER 

~:f nAgo~~u~da ~et~ln~ngt De hfl~st~ stockhol m, Sltara, Oskal'shamn och Förflyttningen inne i skorstenama Förordningar ~m stegar och 

1 w:b~~~~ing c .. rJäst!~na" 0~aro~yc~~t ~arlst~dD. Sena.re prohvaNde hanDytrk.~t skedde genom att sotaren spände 1 skyddsåtgär~.er.. for sotarna fanns 

h. d t f lit f" kl 11 t aven 1 ann'l~rk oc orge. e ar knän och armbågar hårt mot inner- knappast. Darfor blev de l det .~ar-
.. 0c. ~ var u o~. ar g om denna larlingsHd som Modeer vä . arna På så vis förflyttade han rnaste arkobster som kunde klattra 

att en larlmg m te. stannade Iange på l berättar Det var allt annat än en l gg · h d Kl" d d" på väggar och tak Någon olyckshän-
1 ts . · s g upp oc ne . a erna var ar- . · . 

samma P a · , dans på rosor. för alltid klädda med grovt läder delse h<irde aldri~ Mod~er talas o.~· 
ÄkVDE YRKET wr · . 

8 
., pli knän och armbågar. Vid sotning- Sotarna var tydligen v1ga och val-

. . , . ·1 .n.RöP l SKOR T.~>NAR en var han barfota för att skorna tränade och klarade sig alltid. Men 
O G Modeer har fatt sitt yrke 1 På den tiden var de flesta Sl{Or- ej skulle bli fulla a'v sot. många sotarlärlingar som från början 

arv efter fadern som var skorstens- f ' k 1 .. • • inte riktigt förstått vad de givit sig 
f eJ· arrnästare i Eslöv. Så snart Modeer stenar så stora att sotarna 1ck ry- I borJan av seklet bestod "kreJset" . å Il . h d d f . k ..,. _ 

· .. · .. · · t•l · t b... k m p e er eJ a e e ys!S a 10r 
junlot; slutat skolan började han som pa inne 1 dem nar de skulle rengo- eJ som nu av s a -r1s u an av JOr - utsättningarna fick ge upp och slu-

O. G. Modeer, 74-årig, vital skorstensfejarmästare i Skurup poserar 
bredvid ett porlrätt av sig själv som ung. 

1 dan arbetade han l Malmö som so- fö1·ändrats mycket. Nu finns det 
taregesäll i 5 år varefter han flc)!: stränga bestämmelser för husägarna 
skorstensfejarmästareanstäl1ning i ett om stegar och att eldning ej får 
distrikt som omfattade Skanör- ske vil>st antal t'irnrnar före sotning 
Falsterbo, Ve!Hnge . och Bunkeflo. m.m. skorstensfejarmästarna har 
Där stannade han till början av 1940- också fått mycket bättre redskap och 
talet. Då fick han tjänsten som skor- tekniska hjälpmedel. Nu finns t. ex. 
stensfejarmästare i Skurup. Denna stoffsugare som kan användas pre
tjänst har han sedan haft i 25 år els som en dammsugare inne i skor
tills han pensionerades för några år stenarna. 
sedan. Men O G Modeer har trivts med 

STOR FöRÄNDRING sitt yrke även om det många gånger 
har var'it hårt och strävsw:nt. Han 

Under de sista decennierna har är en hantverkare av gamla stammen 
skorstensfejarmästarens arbetsdag soni det nu inte finns många kvar av. 

ta omgående. 

INGA BAD 

Vad beträffar bestämmelser O!ll so
tarlärlingars och anställdas tillgång 
till badmöjligheter fanns inga såda-

1 na under Modeers tid. På många 
platser fanns ej möjligheter till bad r 
varje !{väll. På en arbetsplats - det 
var l Strömstad - fick den unge 
lärlingen varje kväll bege sig till 
en källa och hämta vatten i en 
hink. Sedan tvättade han sig i det 
blott 10-gradiga vattnet ute i ved
bon. 

GESXLL I MALMö 

Vid 24 års ålder begav sig Modeer 
till Malmö där han genomgick en 
fackskola och erhöll gesälJ.brev. Se-



1STEN Söndagen den 20 oktober 1968 
l 

En gångbil jett för två kronor 

tillät promenad på järnvägen 
Vem har inte skrattat åt den välkända skämtoocknlingen 

där infödingen hoppar på syllarna mellan spåren och 

sti'lisamt undrar hur dom vi'ta i aU v-ärlden kaP- tycka 

a:tt järnvägar är så bekväma. Men 1898 skrattade man 

inte, då var jäniVägarna bekväma - även om man inte 
f 

Gångbiljettler vaa- ett faktum bland 

a:mat på den välbekanta greveba
nan mellan Malmö och Y stad. Där 

kund!e man bland aJimat för två 

k.ronor lösa en abon.."J.em!:.ngsbiljett 

mellan SkUJrU.p och Rydsgård, en 

sträcka på fem kilometer, 
Dessa gångbi:ljefrtJer utfärdad<es en

dast i ett fåtal fail, och gångaren 
skul.le anföra sän9kil.da skäl för att 

bevhljas deama ynnest. Grev<ebanan 
var då en prri.vat•jäamväg, och be

stärnmelsema var stenhårda. Däa:till 
korn att biljetternas pris, två kr, 
var en ansenlig summ-a och det var 

aldrig någon rusning efter biljet

terna. 
Ett exemplai· av dessa rariteter 

films i Skurup, och skrevs u t 1898 

till I A Ljungberg. Biljetben tillät 

deame Ljungberg att umLer ett år 

gå på ba."l.a.n mellan Skurup och 

Rydsgård. Det var faktiskt behag
lig~are då att gå på jätnvägen istäl
let för vägarna som var urusla och 

mycket längre. 
Men det räckte inbe bara med att 

gå. BiljettJens Oaksida meddelar ock
så var Innehatvaren hade att iakt
aga: 

"Att ej nedtrampa doseo::i.."l.gama å 

banken eller ballasten, att gå afsi
des då tåg naJ.kas, samt arl;t lyda ban
betjeningoos tillsägelser. Allt vid på

följd af biljettens förlust och friq
lysnings'stadgans tillämpande" . . 

M.en det kunde förstås inte undvi

kas att mindre bemedlade tog chan-

färdades med tåg. Man kunde nämligen lösa en gång· 

biljett meHan två stationer om man misstrodde tåget leler 

inte hade råd. Eller om tid1Jabellen inte passade. För flitigt 

"resande" bley det dessutOlll billigare. 

sen och smygtrafik€111ade järnvägen. 1898 tog man ba.gagei undeT armen och pl'omemcvde pä. järnviigen till en kostYIJCbd OJV två kr om åTet 

JämnvägstjäJnstemännen: visade sig 

dock mycket effektiva, och stoppade han tvingades då att i fortsättningen 

bryskt varje okänd gångare. Kunde hålla sig till de urusla vägarna i 

1ate gällande gångbill.jetter uppvisas stället fÖ!r att utnyttja den fantas

V1ar ft"iipassageraren mycket illa ute- tiska uppfiav1ingen järnvägen ... 

. . . på vars baksida. man bl a uppma,na.s att '"ga a,fsides d.d tag nalkas" 



Subventionerad proVinsialläkare 
~privatpraktiserar · i sessionssal! 

Lilla samhället Skivarp i Vemmenhögs kommun på Söderslätt i 
Skåne ståtar med säregna läkarförhållanden. 

Kommunen har på eget bevåg engarerat en provinsialläkare som 
privatpraktiserande läkare på- lördagar! Mottagningsrum: samman- . 
trädeslokalen i kommunalhuset. Där finns inte den ringaste läkar-

utl'ustning. Ett läsrum är väntrum. 
Kommunen subventionerar läkarmottagningen (utan ltå(ot betlut l 

kommunalfullmäktige). Samtidigt håller man på att bygga läkarmot• 
talDing av fullt modernt snitt. I denna ska den nu engagerade läkaND 
verka, s'edan hon pensionerats, som "kommunal" läkare. . 

Den aktuella 
1 

provinsialläkaren på samma beslut som gällde dem .. --============================= 
Katharina Klapper-Wallgren har Något nytt beslut h,ar inte fattats i KUFISKT l 
annars inte hand om läkarvården i kommunalfullmäktige. 
Skivarp eller i Vemmenhögs kom- Fru Maj From , selu·eterare i 
mun. Hon år provinsialläkare i KOMPLIKATION landstingets sjul>vårdsstyrelse för 
Ystad. den öppna vården till A r b e t e t: 'i 

Nu kompliceeras situationen ytter- - Det är något kufiskt. Jag !>ände 

VÄNSTERJOBB ligare av att den tredje provinsial- till att man sökte läkare men inte att 
läkartjänsten vid läkarstationen 1 detta hade hänt. Jag tog för givet att 

Läkarvården i den kommun där Skurup, under tiden som man i Vem- man resonerade med landstinget 
hon nu ''vänsterknäcker" på lörda- menhögs kommun skaffade egen lä- först . 
gar sköts av provinsialläkarna vid ltare, har hunnit besättas och att - Principen som vi följer är att 
landstingets ultramoderna läkarsta- provinsialläkarmottagningen' i Skiv- patienten transporteras till läkar-
tlon i Skurup - närmaste större ort. arp återupptas som filia). mottagningar med ordentlig utrust-

Provinsialläkarna där har också Provinsialläkaren håller alltså ni ng i stället för att. filialmotts,~-
regelbundet haft mottagning i mottagning i l()kaler i samma hus ningar etableras. Vi hax inget emot 
Skivarp. Dock inte i något sam- där den av kommunen subventio- att man förbättrar situationen för 
manträdesrum utan i mera ända- nerade "vänsterknäckande'' · andra patienterna men det hela måste ju 
mAlsenliga lokaler i samma hus l läkaren har mottagning l ett sam- samordnas. . · 
anslutning till den där verksamma manträdesrum. Någon mer kommentar ville man 
distriktssköterskan. Samtidigt pågår bygget av ett dag- på landstinget inte ge förrän man 
I februari gjordes ett avbrott i centrum i Skivarp i regi av stiftel- hunnit undersöka förhållandena. 

denna rutin i avvaktan på att den sen Raspegården. I detta byggs mo
tredje provinstalläkartjänsten vid derna läkarlokaliteter in. 
tre-läkarstationen i Skurup skulle 
besättas. "VET INTE ... " 

l. ANNO N~ Tandläkare Wennerborn: 
- Meningen när vi annonserade 

l Under tiden gick man i Vemmen- efter läkare var att få en läkare som 
högs kommun till aktion . Man lät en sedan när dagcentret blir färdigt kan 

!
kommunal stiftelse (Raspegården) vara i den moderna Iäkarmottag
som nu bygger ett dagcen trum i ning vi bygger där. Jag tro1• att den 
Skivarp annonsera efter läkare. I läkare vi nu fåt t tag på är intres
Läkaltidningen - Läkarför bundets seerad av detta när hon pensioneras 
organ. om ett år . Hon har l<öpt villa här . 

Tandläkare Gottfrid Wen nerborn A r b e t e t: Blir det en kommu
(styrelseledamot i stiftelsens styre]- nalt anställd läkar e? 
se och kommunalfullmäktig - parti : Tandläkare Wennerborn : 
"Kommunens väl" - och kommunal- - Det blir det nog lntj!. Men v! 
nämndsledamot) till A r b e t e t: har ju inte byggt lokalen för att den 

- ·Jag satte in annonsen. Det hade ska stå tom. 
vi beslutat i stiftelsens sty1·e!se. Beträffande det faktum att pro-

A r b e t e t: vinsialläkarna vid läkarstationen i 
- Men läkaren verkar ju i kom- Skurup skriftligt gett besRed om att 

munens lokaler, med kommunala man kunde återuppta mottagninganti 
subventioner och hälsovårdsnämnden i Skivarp, säger tandläkare Wenner-
annonserar om mottagningstiderna. born: · 
Krävs det inte ett beslut av kom- - Det beskedet kom sA sent !!l vi 
munens organ·? hann inte ta s·tällning till frågan. 

Tandläkare Wennerborn: A r b e t e t: År det provinsiallä-
- Det finns ett gammalt beslut i kares taxa eller privatläkartaxa som 

kommunalfullmäktige om hur pro- tas ut på den mottagning som kom
vinsialläkarna skulle ersättas. Nu har munen subven tionerar doktor I·Gap
vi bara tagit upp det i kommunal- per-Vi; all s:rim för? 
nämndeen. Vi tyckte att det var Tandläl\are Wennerborn: · 
samma sal< nu . - Det vet jag inte. 

Kommunalkamrer Einar PrRhl för - Kommunalkamrer Einar Prahl l 
klarar: Vemmenhögs l<ammun: 

- Ho n får samma ersättning som l - Vi har inte föresl<rivi t någon
provinsialläkarna. Utbetalningen går 

1 
ting. Vi får se hu r det blir så små-
mngom. 

Lördagsmottagningen (kl 10- 12) 
har pågått ! tre veckor. Ingen upp
gift fi nns om hur stor anslutningen 
ha1· blivit. 

Provinsiallältare Ka tharina Klap
per-Wallgren till A r b e t e t : 

- ,Jag har genom a1man person 
fått kladecken att det inte finns 
något hinder föx min mottagning. 
A r b e t e t : Har ni ' lördagsmottag

ning inom ert eget distril>t? ·.- · ·.:· 
Dr Klapper-Wallgren: 
- Ja , jag har jourtjänstgör ing. 
(Den na jourtjänstgöring är en sak 

som åligger provinsialläkare. Arbe
tets anm). 

Fler av A r b e t e t ~ frågor ville 
doktorn ej besvara . 

Inom . Malmöhus läns landst ing 
ställer man sig fr ågande inför det 
som in träffar i Skivarp. 

Växtförädlingen 
Regeringen har för första halv

året 1968 utdelat växtförädling5-
avgi ftsmedel om 1.889.200 kr 'så- · 
lunda: Sveriges utsädesförenin~, · 
Svalöv 801.000 kr, EX W Weibull 
AB, Landskrona 912.200 kr, AB 
Hallands frökontor , Getinge 169.400, 
Skåne-Hallands Utsädes AB (Hal
lands frökontor). Getinge 500 och 
Algot Holmberg & Söner AB, Norr
köping, 6.100 kr. 



Fyra fick förtjänstmedalj då 
hantverksförening jubilerade 

De fyra förtjänstmedaljörerna är fr. v. 5nickarmäsf. A lgot Jansson, Skivarp, smedmäst. Johan Lindahl, Ryds
gård, och längst t. h. plåtslagare Lennart Berg h, Sk urup, samt sillande fabrikör Hilding Hansson, Skurup. 

3:a fr. v. ordf. i Vemmenhögs m. fl. häraders hantverksförening Joel Rosengren jämte ordf. i Skånes hant-
verks- och industridistrikt Åke Järnum, Hälsingborg. 

Vemmenhög m. fl. häraders 

hantverksförening höll på lör
dags-kvällen en högtidssamman

komsf på Svaneholms slott med 
anledning a.v föreningens 75~års

jubileum. Högtidstalare var ord
föranden i Skåne·s hantverks- och 

industridi.strikt, ingenjör Åke Jär
num från Hälsingborg. Han för

rättade även kvällens medaljut
delning. 

I sitt tal framförde distriktsord
föranden Järnum lyckönskningar 
från såväl Skånes hantverks- och 
industriförening so mriksorganisatio: 
nen. Han gav vidare en översikt 
över hantverkSfärerungarnas verk
samhetsområde och dess organisa
tion. Han gick också in på den 

aktuella näringspolitiken och orga- ningen. Fyra medlemmar fick 

nisationens bevakning av denna. 

Speciellt inbjuden var kamrer Ha-

Hantverksorganisationernas förtjänst
medalj. Den kan bara erhållas av 
medlemmar med minst 10 års för

raid Svensson från Skandinavislra troendeuppdrag som styrelseledamot 

banken i Skurup. Han hälsade i ett bakom sig. De fyra som fick me
att i dalj var: snickarmästare Algot Jans
ban- son, Skivarp, tidigare ordförande, 

smedmästare Johan Lindahl, Ryds
~ens resurser, inte enbart i rena gård, tidigare kassör, plåtslagare 

tal medlemmarna välkomna 

större utsträckning utnyttja 

penningaffärer, utan även vad ,be- Lennart Bergh, Skurup, tidigare 
träffar t. ex. dess notariatavd. ordförande och smidesmästare HU-

Ordföranden smedmästare Joel ding Hansson, Skurup, nuvarande 
Rosengren tog upp föreningens fram- sekreterare. 
tid i ett tal och propagerade för en Dessutom tilldelades fabrikör Lars 
intensifierad medlemsvärvning. Han Brink, Skurup, veteranteckneet, som 
framhöll att även· om många gamla fås efter 25 års medlemskap. Kon
hantverkaryrken är på utdöende, ditor Stig. Andersson, Skurup, erhöll 
ökas ändå medlemsunderlaget stän- en mästarring. 
digt, tack vare att bl. a. service- Ake Järnum assisterade vid me
företagen blir allt fler. daljutdelningen av fru Elly Anders-

så var det dags för medaljutdel- son, Skurup. 



Ingenjör Ake Jlimum (t h) överlämnar förtjänstmedaljerna till Algot Jansson och Hilding Hansson. 
Fru Elly Andersson assisterar. 

Silvermedaljer till hantverkare 
vid föreningens 75-årsjuhileum 

Vemmenhilgll m fl häraders hant
verksförening firade på lördagen 75-
ArsjubUeum med en festlighet på 

Högtidstalet hölls av ingenjör J"år
num, som talade om hantverksor
ganisationens ändamål samt helt kort 
redogjorde för verksamheten i orga

Svaneholms slott. Det skedde 1 när- nisattonen. Givetvis frambar han 
varo av en stor del av föreningens också varma lyckönskningar till 75-
medlemmar jämte gäster, bland de äringen. 
senare SHIO:s distriktsordförande Gratulerade gjorde också grann
Ingenjör Åke Järnum Hälsingborg l föreningarna genom sina represen
samt ordförandena l grannförening- tanter. Svedala och Anderslöv upp
arna 1 Svedala, Anderslöv och Ystad. vaktade .med blommor och Ystad med 

en bronsstatyett. Till talarna sällade 
sig bankkamrer Harald Svensson 
Skurup, som bl a Informerade om 
bankservice. 

Ett uppmärksammat inslag v}d ju
bileer brukar vara medaljutdelning 
och sådan förekom även vid hant
verksjubileet Ingenjör Järnum för
rättade utdelningen, assisterad av fru 
Elly Andersson Skurup som över
lämnade blommor. 

Hantverksorganisationens förtjänst
medalj i l!lilver tilldelades fyra med
lemmar: plåtslagaremästare Lennart 
Bergh Skurup och snickaremästare 
Algot Jansson Skivarp, som varit 
ordförande i 13 respektive w· år, vi
dare smedmästare Johan Lindahl 
Rydsgård, kassör i 15 år, samt fabri
kör Hilding Hansson Skurup, före
ningens sekreterare under ett 20-tal 
är. 

Fabrikör Lfl.rs Brink erhöll vete
rantecknet, som man tilldelas efter 
25 år som medlem, och till konditor 
Stig Andersson Skurup överlämna
des en mästarring. 

Medaljöremas tack för utmärkel· 
serna frambars av Algot Jansson. 

Polisskolan 

Rikspolisstyrelsen har antagit polis· 
aspirant P E Hansson önnarp Sku
rup till en 43 veckors konstapelskurs 
vid polisskolan. 

Föräldramöten 

Klassmöten anordnat tre kvällar 
denna vecka för föräldrar och måls
män till elever i · grundskolans tre 
högsta årskurser. Man börjar med 
åk 7 i kväll, i morgon blir det åk 8 
och på torsdag åk 9. Vid samman
komstema informeras om vuxenut
bildningen på gymnasie- och högsta. 
dienivå. Vidare presenteras skolans 
undervi.sningsmateriel samt oriente
rar lärarna om kurserna i sina äm
nen. Nämnas kan slutl!gen också att 
det kommer att förrättas val av 
klassombud. 



lubileiande hantverkare 

Fru El!y Andersson dekorerar snickarmästare Algot Jansson, Skivarp, fabrikÖ'l' Hilding Hanss-on, Skurup, får 

förtjänstmedaljen av ingenjör Ake Järnum, Hälsingborg. 

l Vemmenhögs m fl häraders hant-l På lördagslwällen celibrerade varo med en festlighet på Svane
verksförenings 75-årsjubileum. hantverksföreningen sin 75-åriga till- holms slott. Fabrikör Hilding Hans
------''-----''---'----------- son, Skurup snickaremästare Algot 

Jansson, S'kivarp, smedmästare Johan 
Lindahl, Rydsgård, plåtslagare Len
nart Bergh, Skurup; erhöll SHIO:s 
förtjänst medalj, för nitiSkt arbete 
till yrkenas föl.'lkovran, konditor Stig 
Andersson, Skurup, fick 
mästarringen. Utmärkelserna utdela
des av S•kånes ordf i Hantverks- och 
Industridistri•kt ing Åke Järnum, 
Hälsingborg, med assistans av fru 
Elly Andersson, som fäste en röd 
nejlika på herrarnas rocksla~. An
derslövs, Svedalas hantverksförening 
uppvaktade med blomsteruppsatser 
så också S'kandinaviska banken i 
S:kurup. Y stads hantverksförening ' 
presenterade med en statyett "Fri
tidsflickan". 

WEMMENHOGS M.FL. HÄRADERS 

HANTVERKsFORENING 

till subskriberad middag i samband med 

föreningens 75-årsjubileum 

Lördagen den 19 okt. 1968 kl. 17.30 

å Svaneholms slott 

Välkomna 

familj 

STYRELSEN 

PROGRAM 
VÄLKOMSTHÄLSNING - HISTORIK 

Högtidsfal och utdeln. av medaljer av Skånes hantverksdistrikts 
ordf. lng. ÅKE JÄRNUM 

MIDDAG, SAMKVÄM och DANS 

KAFFE kl. 23.00 

Middag, drycker, kaffe 43:- kr. 

MENU 
RÄKCOCKTAIL med KUMMINBROD 

URBENAD KYCKLING MED SALLADER 
GLACE JUBILE BISOUIER 

J:}. 

OL eller VATTEN 

SLOTTETS RODVIN 

SENIORS PORT 

KAFFE AVEC 



Sex fick belöning 
lpå hantve}karjubileum 

FT v oTdf i ,skånes ha.ntve'T'ks. oeh industTiförbund ing Ake Jämum, 
Hälsingborg, .fiJ,bT Hilding Ha7hS'son, SkuT,up, smedm/Wt Joel Rosengren, 

Rydsgå1'd, och hedeTsledamoten uTm.aka.re Johan Persson, Skurup 

Vemmenhögs ~D häraders hantverksförening celebrerade 
lördags sitt 75-årsjubileum på Svaneholms, slottsrestaurang 

i Skurup. Tillslutningen av medlemmar med damer var god 
och bland gästerna märktes SHIO:s skånedistrikts ordförande, 
Åke Järnum, Hälsingborg, som förutom lyckönskningar från 
riksorganisationen delade ut belöningar till sex medlemmar 
den jubilerande föreningen. 

Vemmemhögsföreningens ordföran- ligt lättsam historik över de gångna 
de, smedmästare Joel Rosengren, 75 åren. 
Rydsgård, inledde me~ hälsningsan- Högtidstalet hölls av hr Järnum, 
förande och v ordf installatöl· Tage som bl a berörde SHIO:s syften och 
Rosqvist, Skurup, lämnade en trev- 1 aktuella aktiviteter. Med assistans av 

'~-------::---------i fru Elly Andersson, Skurup, delade 

l 
han sedan ur SHIO:s förtjänstmedalj 
i silver till plåtslagarmästare Lennart 

;v 
6-1 

· Bel·gh, Säurup, och snickarmästare 
J Algot Jansson, Skivarp, båda t i di
~ gare ordförande i föreningen, till 
1 dess nuvarande sekreterare, fabrikör 
Hilding Hansson, Skurup, och smed" 
mästare J o han Lindahl, Rydsgård. 
utom fabrikör Lars Brink, Skivarp, 

Veterantecken för 25 år erhöll dess
utom fabrikör Lars BriJilk, Skivarp, 

, och mästarrmg konditor Stig Anders
son, Sk'urup. Av uppvaktande och 
hyllande gäster kan noteras ordfö
randena i grannföreningarna i Ystad, 

. Sved<.~la och Anderslöv. 

Evy Christensson i den helt nyinredda· och moderniserade blomstet
affären vid Kyrkogatan 16 i Skurup. 

·Moderniserad blomsteraffär 
öppnas _ på nytt i Skurup 
Nya Blomsteraffären vid Kyrkogatan 16 i Skurup kommer i mor

gon, fredag att motsvara firmanamnet så till vida att det är en helt 
ny blomsterbutik som kunderna då får stifta bekantskap med. Affärs
innehavaren fru Evy Christensson har drivit affären i 15 år. Nu har 
hon ansett tiden morgon för 'en omändring och modernisering av 
affären. 

Praktiskt taget allting är nytt. Ny ring av blomkrukor av alla slag, hå
golvbeläggning, ny väggbeklädnad, de av enklare och exklusivare ut
nytt prydligt tak med originell bräd- formning. 
beklädnad med infällda rektangulära Det stora skyltfönstret har försetts 
lampor med vitt sken, nytt stort med särskild el-värme för att ned
skyltfönster, som lär vara det längsta bringa fukten så att det ej blir im
utmed Kyrkogatan, fyra nya strål- beläggning. 
kastare som går att förflytta på ske- Under öppningsdagen erbjuder fru 
nor sidledes i taket och som går att Christensson blomster av vissa arter, 
rikta in på de blomsteruppsatser som bl. a. chrysantemum, till särdeles lågt s 
ön!lkas. Vidare är all hyllinred- pris. Även till det yttre skall bloms- ~ 
ning ny. terbutiken förnyas. Ytterväggarna 1 Inför nyöppningen har fru Chris- skall nämligen få beklädnad av mo- Il 
tensson ett mycket stort lager blom- saik. Denna del av restaurationen 
mor. Vidare finns ~.yC!ket rik sorte- har dock ännu ej påbörjats. f 



' . 
Tisdagen den 22 oktober 1968 -

Femårsbudget i Svedala 
omfattar 39 milj. kr. 

Svedalas kommunalkamrer Bo 

Niiman och kommunalingenjör 

Hans Holst har de senaste måna

derna nedlagt ett omfattande team

work på ett vidlyftigt förslag till 

5-årsbudget för Svedala köping. 

Förslaget skall inom kort presen

teras för kommunlnämnden. 

5-årsbudgetförslaget omfattar åren 
1969- 1973. Denna utarbetade "nådiga 
lunta" för Svedala omfattar inte 
mindre än 56 A 4-arik trots att försla
get är tämligen koncentrerat. I för 
slagets inledning omtalas att flyg
fältsfrågan nu är avgjord om inget 
alldeles speciellt inträffar. Placering
en till Sturup medför många pro
blem för Svedala köping att lösa. Det 
första problemet blir att omflytta be
folkningen i området vid Sturup så 
att de drabbade får minsta möjliga 
olägenhet av den nya flygplatsen. 

Flygplatsen väntas medföra en ex
pansion i omkringliggande kommu
ner. Vid Arlanda flygplats är ca 2.500 
personer anställda. Även om Stu
rupsfältet ej blir av samma storleks
ordning kommer ett stort antal män
niskor att vara sysselsatta där. Det 
gäller för Svedala köping att se til~ 

att bullerproblemen bemästras. 
I 5-årsbudgeten redogöres bl. a. för 

befolkningsutveckling, åldersfördel
ning; bostadsbyggnadsprogram, lä
genheters fördelning på olika områ
den och hustyper, kartskiss över 
exploateringsområden, beräkning a'V 
skattenvecklingen samt kostnader
nas och intäkternas utveckling. Vi
dare finns investeringsplan, nyex
ploatering, tidsplan vid nyexploate
ring, sammanställning av beräknade 
bruttoinvesteringar under 5-årsperio
den samt sammandrag av flerårs
budgeten. Till denna finns två alter
nativ. 

Driftbudgeten för de 5 åren sam
manlagt är i båda alternativen 39,3 
milj. kr. Kapitalbudgeten balanserar 
i alternativ l på 35,6 milj. kr och i 
alternativ 2 på 14,1 milj. kr. 

Investeringsplanen ha<r uppgjorts · 
på tjänstemannaplanet. Några stryk
ningar har i princip ej vidtagits utan 
investeringsplanen får betraktas som 
en "önskelista". Det ankommer nu på' 
förtroendemännen att göra stryk
ningar och prioriteringar av investe
ringsobjekten. 
· Skattesatsen har i förslaget hållits 
på o-förändrad nivå (11,09) under hela 
5-årsperioden. Efter det att prutnin.g
ar m. m. gjorts bör en omarbetning 
av flerårsbudgeten ske för att kunna 
användas som ett handlingsprogram 
omtalar de två männen bakom ver
ket, kommunalkamrer Bo Niiman och 
kommunalingenjör Hans Holst. 

Ledarna vid ula rbetandet av flerårsbudgeten har fr. v. kommunalkam

rer Bo Numa n och kommunalingenjör Hans Holst varit. Vid stencil

appa ralen assisteras de av kontorist Alva Dahlskog. 

't~ 



Premiärkurs i Skurup 

L!tnclstingsrcldet Ingva.r BjöTkma.n överlä:rnna:r betyg o ch brosch till Ruth Andersson vid avslutningen pcl 
liinssj u.khemmet i Skurup. I mitten in strulctionssköterslcan Gudrun Wo !l ter 

l På länssjukhenunet i Skurup av- första sjukvårdsbiträdeskurs på 7 chef Ake Asplund, båda Lund samt 
slutades pa fredagen en för orten veckor. Tidigare har dessa kurser Skurups länssjukhetms husmor, sys

r:p, s varit forlagda till antingen Lund eller ter Gunvor Spektor. 
Ystad. ' Av de 12 eleverna tillhör 7 Sku-

12 elever utexaminerades i närvaro lt'upsområdet, 4 Andet'Slöv och l 
av bl a landstingsrådet Ingvar Björk- Ystad. Samtliga, återvänder nu i 
man, Trelleborg, instruktionssköter- praktisk tjänstgöring på respektive 
skan Gudrun Wollter och personal- hemorte>·. v ' f :;.ejro 



D 

Kursavslutning i Skurup 

Landstingsrådet Ingvar Björkman ku·rsledare Gudrun WoHter med några av kursdeltagarna fr v Vera Ser
nert, Anna-Lisa Malmborg, Sylvia Lindkvist, Ulla Skoglund, Elsa Jensen och Astrid Friis. 

På länssjukhemmet i Skurup av- Vid avslutningen representerades l av landstingsrådet Björkman och av 
sl_utades un~er .fred~gen . en. utbil~- landstinget av landstingsrådet Ingvar kursledaren, instruktionsskö~erskan 
nmgskurs for SJUkvardsbltraden v1d B ... k Tr 11 b · 1 h f Gudrun Volter, Lund, f1ck filekorna 
länssjukhem. Kursen är den första JOr man, e e org, persona c e sina broscher. 
av detta slag som hållits utanför Åke Asplund, intendent Nils Brun- Kurser av detta slag kommer nu 
Lund o~h bl~~d .de to!~ d;ltagarna l din samt för undervisningsavdelning- att o:·dnas även. på andra platser 
har vant SJ U bitraden fran Skurups- utanfor Lund, narmast 1 Trelleborg 
hemmet. en Maj ö stgärde. Betyg delade ut och därefter i Y$tad. 



Fallet Vollmer "spökar" i fler kommuner 

SITTER PAMPARNA SÅKERT? 
Fallet Torsten YoUmer i Skurup har fäst 

uppmärksamheten på ett förhållande som kan 
sätta även många andra svenska kommunal
mäns behörighet i fara om någon kommer sig 
för att klaga. Det gäller alla de förtroendevalda 
som ;visserligen är mantalsskrivna, kyrkobok
förda och skattebetalare i den kommun där de 

- Av BöRJE GLIMMEBY-

Yerkar som kommunalmän, men har sitt fak
tiska boende i annan kommun. I Skurup är 
mångårige skol,;tyrelseledamoten, bokhandlare 
Gösta Liedberg, ett sådant exempel, i Trelle-

borg hl a gyronasierektorn Ove Gerard och 1 

varuhusdirektören C G Thorsson. - De bar 
ingen behörighet som kommunalmän i Skurup 
respektive Trelleborg, menar f läraren i kom
muah·ätt vid Socialhögskolan i Lund, universi
tetslektor Tage de la 1\fotte, och Kommunför
bundets juridiske expert Wilhelm Berg . 

. Mot. bakgrunden av utslag i re ge-~ ta bostad i Beddinge, Trelleborgs l tvårumslägenhet som var enda al-~ Wilhelm Berg i kommunförbundet kas boendebegreppet i de här akturmgsratten - bl a ett från 1927 om kommun. Rektor Gerhard bor i Mal- ternativet i Skurup när han lämna- är av samma mening och att det ella fallen sålw1da: ''Den som p g a läkaren som vikarierade i annan mö och direktör Thorsson i Rengs de tjänstebostaden på Svaneholm. faktiska boendet betingas av farnil- arbetsförhållanden tillbringar dygnsk_?rnmun sju månader me~ ändå an- kommun. 

1 

Först om någon månad kan han få je bostaden där man tillbringar sin vilan på annan fastighet än den där sags som kommunalman 1 hernkorn- I fallet Vollrner anser Berg att en passande lägenhet i Skurup. mesta dygnsvila. Platsen för dygns- hans fastighet är belägen anses bo-rnu~en - gör ~ock Berg den .:es7r- den förre svaneholrnskrögaren skulle Lektor de la Motte till Arbetet: vilan ska också vara avgörande för l satt hos familjen om han regelbundet vatwnen att hansyn till omständ1g- haft en god chans att klara sig om - För att ha rösträtt i en kom- mantalsskrivningen och en annan hu- besöker den när tillfälligt hinder ej l heterna. k_an f~ia från en strikt for- hans behörighet hade prövats. Chan- mun räcker det med att vara man- vudregel är att folkbokföringsorten möter". Med andra ord kan det fakmell tillampnmg av kornrnunalla- sen hade bestått i att Vollmer hade talsskriven där, men ska man vara ska vara densamrna som boendeor-l tiska boendet inte styrkas med mangen. Om det nya Skur~ps-fallet me- kunnat bevisa sin utflyttning till v:albar måste man också ha sitt fak-l ten. talssk r ivningsort och kyrkobokfö-1nar Berg dock att Liedbergs fas- Trelleborgs kornmun som nödvän- hska boende där. . J ~~11·"~1·'"-;~ordningen tol- ringsort b ln.L.8 }h \ 
tighet.inooh•• i Skuwp in to kon dig s H t t tid' t 1 lW ---·-·-- -···" •• >w - > rädda hans valbarhet där. Liedberg ." om 1 e e Igar~ om a ~t , .~ 
äger den fastighet i Skurups köping a~såg sig Vollmer med hansyn till · , e • • , e 
där hl:'-.n driver sin b~khandel och sm stora familj, fem hemmavaran- . ' ·r,. • '~~~~~~~~~d:r~in~"'"''!!'~""'~ ;m d Skurups-patnp jzck vandtUilf5 

VOLLMER AVSÄG.ER SIC ALLT 
Det riksbekanta fallet med Skurups kommunalfull

mäktiges ordförande Torsten Yollmer har nu tagit en 
vändning i och med att han avsagt sig alla kommunala 
uppdrag. Därmed faller också frå!!an om han som boende 
i annan kommun, Trelleborgs, sedan drygt fem månader 

tillhaka ska räknas som behörig eller obehörig kommu
nalman i Skurup. Undersökningen läggs också ned. Om 
någon månad flyttar dock YoUmer åter in i Skurups 
kommun från Gärslöv och omöjligt är det inte att han 
då ~ör come hack ,;om kmnmuna!man. Med undantag av 

fullmäktige finns det inget hinder. Utöver fullmäktige är 
det bland annat kommunalnämnden och industrinämn• 
den som han nu bar lämnat. 

Då sarnrnan:·äkningen för län& ty- , la om petitesser, säger Vollrner för gav en förklar ing som jag to!l.ad2 A tt j:' g fö r ti!""' IJ pt är :m ställ dR , det i s<irldrtss största borgerliga par- 1 som samarbetsPämndens ordföran. l till min fördel. scm tc'·n·, < dirc:lur >å l'-"'' t hol'l t ict i l:ot!:uen (högern två n:a .alat, .bol1\p.utiets voll mer lanserades so~ relsen för utseende av Vollrners ef-
1
Arbetet. Det finns så mycket som ~om pa :ö,lerLöp i :'~S b··• . hutdl folkp:iti t t \·å). Högermar:uLn i{nut m 'n efterll·~da,·e. ::.om ordforande_J terträdare - troligen förmannen på llig:J,e.r efter. Problemet med att kom- lJ ~ro r pu att j ng fHnn dc jobbet . U ad,. n lansem dcs som namndwnl- k~nmmnalnamnden var han aldn& Akvarex Bruno Ring:,'tröm - redan mnnalnänmdcn har komrrut på efte r- HE~ILIGT PHOJL;T n~st pa , ande och me~ t sji'lnotii n- föra n el C' men det ansågs olam pllgt att patankt. 

har begärts, återställs den borgerliga kälken med budgetförslaget 1969 När jag i maj lämnade tjä n:.te- tligt bland flera anbud efter Svane- ' hög~rn , ~om är etl av de s~1ä bor- Efter att tidi!?are ha _var it fullmäk. majoriteten 13-12 redan inför full- hänger dock inte samman med fallet bostaden på Svaneholms slottsresta u- l holm. ger !Jga _pa r tierna, skulle besatta bå- tiges vice ordforand.e 1 åtta år ble1 mäktiges nästa sammanträde i början Vollrner - det beror på att löne- rang tvingades jag flytta u tanför 1 SAliNADE KANDIDAT da mdforan~epost.erna. , John ~ Vtfot ordforande 196'l. ~aQ av november. ställningen vid det se- nämnden dröjde och på att det nu kommunen, som inte kunde erbjuda l John E Vtfot tllJ A r b e t e t. efter~radde socialdemo~raten . Borjaa naste sammanträdet har annars va- hav' blivit diskussion om kommunala mig annant än en tvårummare. Det Hur Vollmer vid senaste årsskiftet Lmden, so~ vant ordforande l fyr rit lZ-12. Vid votering efter parti- ordförandearvoden. gick ju inte för vi är sju personer blev ordförande i Skurups fullmäkti- PATAN KT år och kor;ttra VIfot hade tillsatts med linjerna hade sociail.dernokraterna - Det finns prejudikat i rege- i familjen. En privatägd bostad i ge har sin historia. Förra året satt - I det läget drog jag mig frivil- lottens hJälp._Infor Innevarande man-, . tt å tt kommunen frånrycktes mig i sista högermannen John E Vifot fortfa- Jigt tillbaka. Jag fyller 60 år nästa datperuJd ville _socialdemokraterna med vice ordföranden Börje Lindens rmgsrä en P a en person som stund. Därför fick det bli Gärdslöv. rande i fullmäktige och centerpartis- år och är egen företagare. Jag ville med stod av praxis från a~.dra kom-rö'st som utslagsgivande, tagit hem tvingats temporärt flytta utanför Nu ska det inte behöva dröja mer ten Gunnar ~rsson var _ordförande å ner i varv och har inte längre rnune_r !lled ]arnnt styr~eforhå~lande spelet. Någon sådan votering blev det kommunen har kvar behörigh~ten än någon månad innan jag får en 1 Iwmmunalnamnden. Nar Larsson g. gott om tid för kommunala upp- hB:. m_dforandeposten antmgen. l full-dock inte. som kommunalman. Av den menmg- ny passande lägenhet i Skurup. Där avsade si l! som nämnledamot harle d~·ag J~a av•"de mig som rw'föran- makllge eller lwmmundajnamn~enl. .. .. • k r b 1 · 1 l' . · åt . b f t f' " 1t h •s ·' .. - · ' " · · .. . .. d l'lo• r borgarna sadf' neJ rog soc1a -_ Jag tar det här steget for at t en ar ocksa om mun or une ets JU- ) n Jag e1 ~N as. or "," ;· .. or:!',.· c<>n1erDartiet ingen ny ordforanrle-
1 
de. som fuJlmak<IgP och Inmna " clr ·w,k•·oterna för aret bor t sin kan-

Skurups kommun skall få arbrts o : riot. På länsstyrelsen vill e man gi-~ ~ag . Y1ett ':,. ~~n~-~~~-s/~~11 1;1~m r.ero'J:cl<~ l<c·-,licat r1t f""l'1fJ ra t o!• rt t man Jäv· • kul.1nrriii1' nd ' n mPn l :vr r~th ,;i d:· t, ;·· ·rn f .•. , vice ordför and epos-l an sa an,.,P . . a ' e J ' . . . .. . .. 'J l l d . f Il 'T t ' l' . f 11 ~ ·-··oe och pamparna inte ska behö-~a käbb- vetvis i.nle uttala sig kategoriskt men som jar• ~VE,]ar med. mrd SJ U Pla··da t 1 tnllmal;h ;,; e ar de .: 1 som e amot 1 u ma · .ge ,en ) u m. "''"' · 



Två . nya böcker av TV-Selma 
Alkoholproblemet· nästa gång? 

Yttel"ligare två böcker samt nionde eller tionde romanen- hon minns inte riktigt vilket- till en och 

samma veckotidning har den författande småbmkarhustmn Selma Ståhl-Andersson på Lilla Gt·önadals 

gård utanför Skurup nu producerat och fått antagna. TV -Selma som hon kallas efter sin framgång som 

hembygdsskildrare i televisionen har fortfarande många ideer på lager och ömmat· närmast för att ta 
upp alkoholisternas och narkomanernas problem, om talar hon för A r b e t e t. 

- Visst är jag medveten om att sjuk, epileptiker eller en cancersjuk i' dare än att tjäna pengar på att 
myndigheterna har ögonen på pro- fjängelse. l bringa medmänniskör i fördärvet? 
blemet men det är ju för den skull - TV-Selma gissaT att hon möjli-
inget som hindrar att jag själv bidrar "AVSKYVÄRT" gen har ärvt sin litterära ådra t;fter 
med ett inlägg för att det äntligen 1 en morbror wm under forsta 
skall hända något. fortsätter hon. - - Förståelsen är då större för nar- världskriget skickades tHl Central-
Man måste ju ha klart för sig att det komanerna av den anledningen a"tt ~uropa som kri-gskorre-spondent, för 
går en skarp gräns mellan alkoholis- det här som regel rör sig om en last en smålandstidning och sen dess har 
ten och måttlighetssuparen. Alkono- med mycket svårare sju:kdomsverk- varit språlöst försvunnen! Man kan 
listen är en sjuk människa och skalilningar än alkoholismen. För den i:> te tro n. ågot annat än ait han blev 
behandlas därefter, inte sättas i fin- skull vill jag kanske här främst skjuten. 
kan utan underkastas vård. Annars l tryoka på skärptare straff för lang- Hon debuterade som bokförfattw:e 
lca.n man lika gärna kasta en socker- arna. För finns det något avskyvär- med "Tattar-Lea" 19GO och gav ut 

M 1 "Silverkorset" året efter. Sitt mesta 
/), 1 Å ';L stoff hämtar "non från egna upplevel-
lk /.-t . C v, / r. 6-.:1 ser eller berättelser från s;na barn-

t,~ 
~- 1 O domsår på T1·olle Ljungby gods där 

). l O fadern var torpare på Aby vid Valje. 
Fadern lYlev senare soldat och antog 
då namnet Ståhl. "Tattar-Lea" skrev 

l 
hGn redan som trettioåring för 25 år 
sedan och skickade ett kap i te l till 
Bonniers. Hon fick ett uppmuntrande 
svar men bads skicka in hela boken 
för att en riktigt bedömning skulle 
vara möjlig men lät det bero. 

FöRNEDRING 

• 

"Bortbytingarna" spinner hon på 
temat om att ett fideikommiss i varje 
fall förr inte fick övertas utan av 
manlig arvinge. Hon rör sig här mest 
i fan ta sin s värld medan "Isabe-lla" 
åtminstone för intrigens stomme har 
verklighetsunderlag. Det handlar om 
den förnedring en flicka förr ktmde 
få utstå när det hade gått henne illa, 
som det hette. I det när fallet 
tvingades hon infinna sig till hög
mässan och falla på lm ä vid al tar et 
under tiden som prästen och försam- Selma 8tåhl-And.eTsson visaT upp S"inu:t debutböckeT som kom ut i böTjan 
lingen bad för henne. Bland de bed- av 60-talet. "TattaT-Lea" sk1'ev hon anna.u fö,. 25 d1' sedan men Uit den 
jan?e i b~nkarna kunde mY.cket väl sen tTots uppmuntran f1'ån ett föTI.ag ligga på is. 
befinna sig barmafadern, kand eller 
okänd för menigheten. tvingas ställa om sig när förä:ldrarna l TV-Selma säljer så bra att hennes 

TV-Selmas nya veckotidningsro-l kommer på obestånd. Under sitt båda första böcker förhandsbeställdes 
man handlar om överklassflickan mors flicknamn börjar hon själv tjä- i bortåt 10.000 ex per bok men fram
som växer UPP i sus och dus men na levebrödet. gångarna går he-nne inte åt huvudet. 

- 1.- Jag vet min begränsning men 
klart det är roligt att klara sig så bra 
i den mördande konkurrensen. En 
annan av 'henne-s ideer är att för
medla sin åsikt om dagens ungdom 
som är mycket bättre än gårdagens, 
anser hon. - Det är bara det att förr 
skrevs det inte så mycket om ungdo- l 
men annars hade funnits kanske väl 
så mycket dramatiskt stofi som i 
dag. 



Landslingsrådet Ingvar Björkman, Trelleborg, överlämnar betyg och diplom till Anna-Lisa Malmbo rg . och 
Siri Månsson. 

sjukvårdsbiträden 
fick betyg i .Skurup 

Den 7-veckors sjukvårdsbiträdes
kurs som Malmöhus läns landsting 
anordnat på det nya länssjukhem
met i Skurup avslutades på fre
dagseftermiddagen med betyg- och 
diplomutdelning. 

!Trelleborg 
lhygger 

Det var landstingsrådet Ingvar Skurup och Lund i stället för samtBjörkman som assisterad av inten- liga kursdeltagare som är från Skudent Nils Brundin, personalchef Åke rup, Anderslöv och Ystad. Det är Asplund och kursledare Gudrun givetvis mera praktiskt att landsWoliter utdelade betyg och diplom tinget "kommer ut" till ett sjukhem till kursdeltagarna. Samtliga erhöll och håller kursen där. 
betyg i följande tre ämnen: sjuk- De 14 kursdeltagarna var, från vårdslära, anatomi-fysiologi samt länssjukhemmet i Skurup: Lena Anhälsolära. dersson, Ruth Andersson, Linnea Den avslutade 7-veckors-kursen i Carlsson, Anna-Lisa Malmborg, SiSkurup är den första som landsting- ri Månsson, Vera Sernert samt Ulla et anordnat utanför Lunds stad. Al- Skoglund; från länssjukhemmet i la sjukvårdsbiträdeskurser i länet Anderslöv: Astrid Friis, Elsa J enhar nämligen varit koncentreradel sen, Sylvia Lindqvist och Evy Nilstill Lund. Nu är det endast kurs- son, samt från mentalsjukhuset i ledaren som behöver åka mellan Ystad: Westra Jönsson. 
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'ungdomsgården 

De spar inte på tiden • • • 
Trelleborg har i dag följande 
program: Kl 15-22 öppen verksam
het, 17-19 hobby för yngre gruppen, 
18-19.45 sömnadsgrupp I 19.45-21.30 
sömnadsgrupp II. 

TRELLEBORG 

i d.a,g% 
SAt.IMANTRADEN: 

- Rengs kommunalfullmäktige 
19· i Stora Hammars skola. 

- söderslätts lottakår årsmöte på 
Hantverksgåroen, Vellinge kl 19. 

- Svedala-V Kärrstorps pastorats 
församlingsdelegernde kl 19 i Svedala 
församlingshem. 

- Hammarlövs pastorats försam
lingsdelegerade i Skegrie pensionärs
hems sal kl 19. 

- Skegrie kyrkostämma kl 18.30 i 
• sklllbiblioteket. 

- Dalköpinge pastorats försam
lingsdelegerade i Gislävs kyrka kl 19. 

- Alstadsortens CKF i Alstads fri-
tidsgård kl 19. ' 

·- Börringe CKF månadsmöte kl19 
i bygdegården. 

Lantbruksnämndens informa
tionsdag för husmödrar på Sveda~a 
hvtell kl13.30. 

- Trelleborgs MHF sömnad Hem
gården kl 19-22. 

Josef Olssons nya bildserie 
"Gondola Signore" i Lileborgssk0lans 
hörsal kl 19. 
SPORT: 

- ,Solidars barngymnastik i Ö På kontrollen vid Börri:nge kloster .gällde det för deltagarna att på k:orta.st tid akifta hjul, sedan hjulet 
Grevie folkhögskola kl 14. 

- Trelleborgs gymnastikförenings tagits av skulle föraren taga. en mnda runt bilen med hjulet innan det fick sättas på igen. Christer Ljung-

kvinnliga avd i Läroverkets gymnas- gren, Skurup, tar rundan med hjulet, påhejad av fästmön Gun-Inger Johansson, Skurup. 
tiksaL ' 

Trelleborgs m0tionsklubbs 
kvinnliga avd kl 16.30, 17.15, 18, 18.45 
flch 19.30. 

Trelleborgsidrottens samor-
ganisations halvårsmöte kl 19.30 på 
studiehemmet 

Sparbanksveckans tävlingar i Sve
dala--skurup sarniade ett 40-tal resp 
60-tal deltagare från skilda håll. I 

Skurup, där man samlades i en en
da klass, blev segraren Nils-Åke 

(;J,Pif l· _. 

7'1.. 2. 

Åkesson från Hyiltarp, Svedala . 
12 frågestationer och ett praktiskt 

prov, avståndsbedömning av djur
figurer i terrängen ingick. Medar
l'angör ttll sparbanken var i Svedala 
korpen och i Skurup MHF. 

I Svedala var de rätta svaren: Co
loradoskalbagge, 14 år, hundxas, 
nässelfjäril, 1973, kaprifol, jitterbug, 
sparbanken - familjebanken , Anita 
Ekberg, 47:an Löken, Vita banken, 
vide. 

Auktioner 
i Skurup 
Lördagens båda auktioner i sku

rupsområdet samlade ca 200 besö
kare på vardera ställe. Auktions
förrättare var i' båda fallen advokat 
Torsten Truedsson och med Alwin 
Ekbladh Dybeck som ropare. I Lind
by såldes dödsboet efter mö-belsnic
karen Viktor Viderberg, en fastig
het om ca 3 hektar ink! äldre bygg

Klass A: l) Alasie Hansson, Sv e~ 
dala 10. 2) Almryd, Malmö 8,10, 3) 
B Pålsson, Ake Larsson, Svedala 8,10, 
4) B Nilsson. Svedala 8,10, 5) G Päls
son, Svedala 8,05, 6) G Saved. Sve
dala 8. 

Klass B: l) Gert Hansson, Svedala 
10, 2) Kenneth Nilsson, Svedala 7, 
3) Anita Andersson, Trelleborg 5. 

Klass C: l) Kenneth Andersson, 
Trelleborg 6,(}5, 2) Gertie Jönsson, 
Anderslöv 6.05, 3) Jan Nilsson, Sve
dala 6. 

Med start från Skurups sparbank i 
Skurup och mål vi11 filialkontoret i 
Rydsgård gick Skurupsslingan över 
en sju mil lång bana med fem kon
troller såsom avståndsbedömning, 
hjulbyte och manöverprov. De 20 bäs-
ta får priser. · 

De sex bästa: l) Nils A Åkesson, 
Hyltarp 29 prickar, 2) Nils Brönmark, 
Skurup 40. 3) Knut Andersson, Sku
rup 46, 4) Gert Klang 49, 5) Ernst 
Dahlberg, Stora Beddinge 50, 6) Eva 
Helgesson, Skurup 52. 

nader till grannen lantbrukare Lars Sk · b 1· 
J eppsson, Angdala, för 50.000 kr. En ar Sig av ute J 
gasolspis kostade 100 kr, en bandså!.l En man blödde ymnigt efter att 
140 kr och , motorn till samma såg vid 17.30-tiden på söndagen ha sku-
100 kr. 

Vid auktionen på fröken Ingrid r it s1g av en butelj i Beddingestrand 
oth fördes i am bulans till Trelie

J eppsso·1s dödsbo vid Mejerigatan i borgs lasarett där det v isade sig ska
Skurup blev priserna bl a: sex dj u-
pa tallrikar av Gustafsberg "Sva- darna inte var av allvarlie beskaf

lan" summa 120 kr. tre flata tall- fenhet trots att han hade skurit av 

rikar d:o, summa 80 kr, chiffonje pulsådern i handen. 
100 kr, två karmstolar summa 42 kr, 
äldre kaffekanna av porslin 45 kr, Till den senaste tid1!ns många bil-

äldre tillbringare av porslin 31 kr, stöldex i Trellebore: lades natten till 

12 kaffekoppar summa 32 kr, damm- söndagen ännu en men den stulna 
sugare 50 kr, jordglob 60 kr, bara- åträff 

l meter 40 kr, ett par lakan med örn- bilen kunde denna gången P . as 

gott suguna 2fi_kc--------------~~~Jll~~~~~i~~~a~lm~ö·~----_t 



Plöjningstävlan • 
l Skivarp 

Bengt Anderssons, Rydsgård, plöjning bedöms av domarna Knut Fager
ström, Per Jönsson och Gert Inge Andersson. Skivarps CUF ordf. Kerstin 

· Ewing är med och kollar. 

Skivarps och Slimminge C'~.'F-avd . 

anordnade på söndagen en plöjnings
tävlan med sex deltagare. Jordstyc
ket vilket de deltagande plöjde på 
tillhörde Sture Andersson, Hörtevall, 

Skivarp. 

Resultat: 1) Bengt Göran Anders
son, Rydsgård, 81,5 poäng. 2) Sven 
Ingvar Nilsson, Genarp,, 76, 3) Sten 
Ake Fredriksson, Skivarp 67, 4) Bert 
Isaksson, Kämparp 64,5, 5) Björn An
dersson, Skivarp 60,5, 6) Clas Kull
berg, Rydsgård 60. 

överdomare var Knut Fagerström, 

Skurup, Gert-Inge Andersson och 
Per Jönsson, Vellinge. Tidsdomare 
var Carl Gustav Andersson, Lindby. 

Korp-BT i Eslöv 
Eslövs korpförbund inbjuder till 

korpbordtennis för 2-mannalag un~ 
der vintern 196S-69. Alla som fyllt 
15 år och som inte har deltagit i 
någon av Skånes bordJtennisförbunds 
sanktionerande tävlingar efter den 
31 augusti 1967 får delta. startav
giften för varje lag är 40 kr. Ledare 
för korpens bordtennissektion är 
Kjell Persson som också tar emot 
anmälningarna. 

Vi~dgässen lovliga 

Mats Alwen, Dybeck, med en del av p1·emiä1·dagens jaktbyte 

Startsignalel}, för årets vildgås
jakt gick på fredagsmorgonen kloc
kan sju. Under premiärdagen av
sköts; på Kapten Ebbe Alwens, Dy
becks gård, i Skivarp, 27 stycken 
vildgäss: vilket är normalt för en 
jaktdag. En av fåglarna var ring
märkt vid fågelstationen Arnheim 
i Holland. Ringen skickas alltså dit. 

Vildgåsjakten går till så, att jä
garna placerar sig i gömslen på fäl
ten vid kusten och inväntar gässens 
streck upp mot sjöarna fram emot 
kvällningen. På morgnarna kommer 
flockarna i motsatt riktning. 

För att undvika at de 

l 

sega exemplaren, som i allmänhet 
leder flockarna, avskjuter man ett 
vildgåssträck bakifrån, där de unga 
aptitliga fåglarna finns. 

I Amerika är det vanligt att man 
använder vättar (fågeltrapper) att 
locka vildgässen med till jakten. 
Dessa vättar finns i handeln även 
i Sverige, men har ännu inte vun
nit någon större spridning. 

Svenska vildgåsjägare använder 
i stället byte från den första inflyg
ningsvågen som lockfåglar. Vild
gårjakten pågår till den 15:e no
vember. 



Världens äldsta tamgås 
överlever Mårten igen 

Fm Betty Hansson, BöLarp, GödeLöv, Genarp, med si71: gås född i maj 1943, 25 år på sitt 26 

I Genarp finns världens äldsta gås. Hon fyllde 25 år i våras och förvånar alla med altt forl
farande vara produktiv. I ar lade hon hela 15 ägg, vilket resulterade i 11 välväxta gässlingar. 
Varken gåsens ägare, Adolf och Betty Hansson på Bölarps torp, eller annan tillfrågad expertis 
har tidigare kunnat notera att en tamgås blivit så gammal. Högst märklig anser man också den 
garhla gåsens fruktbarhet vafa. 
Makarna Adolf och Betty Hansson avkommor och släktingar under noterats, men en god bit över 300 

på Bäla>·p i Genarp har sysslat med J Adolf Hanssons slaktai'irn:lv, men stycken är det utan tvekan. Den gam
gåsuppfödning i snart 50 år. Aldrig själv kommer han att uppleva /yt- la gåsen har ett givande samarbete 
ticf1gare har någon av deras genom terligare Mårtenshe).ger, om hen or- med en kalkonhäna. Gåsen står för 
åren otaliga gäss uppnått en så akt- kar. Makarna Hansson har 6estämt äggproduktionen och kalkenhönan 
ningsvärd ålder som 25 år . Avels- att hon skall få leva så länge hon sköter ruvnin-gen. 
gässen brukar i aHmänhet har gjort vill, eftersom hon verkligen har gjort Vidgäss kan bl1 upp till 40 år 
sitt innan dom fullt 15 år. Den gamla rätt för sig. När hen dör skall hon gamla, 15 till 20 å1· är inget ovanligt. 
fortsatte emellertid att uppfylla sin begravas vid torpet. Att en tamgås lever och är produk
förpliktelsel· utan minsta anmrä.k- Förmodligen är rekordgåsen inte tiv ännu vid en å1der av 25 år och 
ning även efter "pensionsåldern" och bara äldst. Hennes avikornmer lär va- fem månader, säger sig tillfrä•gad 
fick dänför leva vidare. ra den iill antalet största "bamaska- zofllogisk expertis aldrig tidigare hört 

Till Mårtensheigen nästa vecka ra" en gå:Shona någonsin varit mam- .talas om. 
hamnade ätsk.iJliga

1 
av .gammelgäsens ma till!. Någon exakt siffra har inte 



Världens 
äldsta gås 
finns i Skåne 
Hör och häpna, alla gåsens vänner: Världens 

äldsta gås finns på skånsk mark. "Mårtina Gåsa

mor" bor i Genarp och har fyllt 25 år i maj. . 

D Varken lekfolk eller lärda män i den zoo

logiska staten har hört talas om att en tamgås 

blivit så "urgammal". Så länge ingen kan visa 

svart på vitt om motsatsen, så utnämnder vi 

"gåsan" i Bölarp att inneha det absoluta ålders

rekordet för den sorts gäss som lever för att dö 
inför Mårten gås. 

D Verkligheten är väl nu underbarare än dikten 

- och det som nu håller på lift hända inom den 

skånska gåsamarknaden är väl förmer än Nils 
Holgerssons underbara resa? 

D Ingen knivsudd rör vid den 25-åriga "gåsans" 

strupe inför Mårten gås i nästa vecka. Det försäk

rar ägarna, makarna B e t t y och A d o l f H a n s

s o n, som är stolta vårdare av rekordgåsen. Och 
SkD berättar vidare om saken på 

- SIDAN 17-

På bilden · ses fru Be·tfy Hans 
i famnen. (fo io Ha ns Sernert) 

med "Mårfina Gåsamor" 



Fredagen den l november 1988 

Ingen kniv rör vid Mårtina Gåsarnors strupe 
"Dum som en gås" gäller inte rekordgäss i Genarp 

- Av WILBORN AGREN -

ÄNTLIGEN HAR. VI träffat världens äldsta nu le

vande - g å s. Att "gåsen" lever på skånsk mark 

kommer väl knappast som någon större överraskning 

eftersom just Skåne är gåsens förlovade hemland 

på jorden. Lagom till Mårten Gåsutider har Skånska 

Dagbladet passat på att göra en visit hos den sega 

gåsanestorn. Som har fyllt 25 åri maj, och nu traskar 

vidare på sitt 26:e levnadsår. Om Mårtina Gåsapiga 

lyckas hanka sig fram över den anstormande vin

tern - som man för hennes skull hoppas skall bli 

riktigt mild och god - och hinner fram till maj 

månad, så uppnår hon sistnämnda åratal. Och så 

långt SkD har kunnat utröna både hos experter och 

lekmän, s lär , det här faktiskt röra sig omett unikt 

ålderstal för . en gås. Ingenstans i Skåne, inte ens ända 

uppe i ,kungliga huvudstadens vetenskapliga skikt, 

har någon kunnat slå skånska Mårtina på näbben. 

Hon är äldst, har av allt att döma aldrig haft någon 

äldre jämlike - och förblir förmodligen denäldsta 

kända "gåsan" på planeten Tellus. Nu vaggar Mår

tina Gåsamor vidare mot ännu en M årtens gåsadag 

- och ingen mänsklig varelse kommer vid henne 

med ens den yttersta udden av en slaktekniv! 

Med risk för att förorsaka den "GASAN" DEN GAMLA 1 vi då och då haft gäss som uppnått * häpna över et så fruktsamt be- ning kan sträcka på sig över åtmin · SkD kontaktade också docent 

•erkliga folkvandringen till Mårtinas Redan när makarna Hansson som omkring 15 års ålder, berättar Adolf * sked, tycker ni? Naturligtvis. Det stone ett världsrekord (när det nu E r i k F a b r i c i u s, Stockholm, 

hemvist skall vi ändå avsiÖJ·a den Hansson. Men det har inte varit nå- * som här händer och sker mitt gick så dåligt för Ricki Brusch, ni expert i sammanhanget. Han berät-
nygifta kom till Bölarp började de å ) •n f " ATP .. ·· d t 

härmed bevingade o.rten i Skåneland. gon regel precis. När "Mårtina Gå- * framför ögonen p oss och and- vet .. ... artina ar nog . . . tar, att man vet att gassen ar e mes 
att odla gäss. Den konsten är rie • t ä .. ·· kligt in , !å 1· d fä 1 M t tt "Id 

Den världsäldsta "gåsan" (så säger samor" behagade leva ar ef er r, * ra, e.. mar · , m sann. · ng 1va e · g arna. an ve a Vl a 
synnerligen väl förtrogna med efter och därtill sköta sig föredömligt, * "Gåsan" hos Hanssons har c.vlat gäss kan bli uppåt 40 år gamla. Men 

man om en gäsahona, då hon bor i 47 års försök. Genom snart femtio år tänkte vi al:t hon skall sannerligen Om Adolf och Betty gjort något * många gässlingar i sina dar. Det vad gäller tamgäss kände docenten 

Skåhe) har i alla sina 25 år och fem har tusentals gässlingar sett dagens få leva precis så länge hon vill. sä11skilt åt Mårtina? * är nog så, att hon också har • e- inte till så pass höga siffror som för 

månader haft sitt bo i torpet Bölarp ljus i deras småbruk, plockats ·ur Jo, sanningen att säga så har den * kordet vad gäller antal ungar. Vi gåsen i Bölarp. Han var också im-

under Björnstorps gods, beläget i skalet och ömt vårdats till dess att D MÄRKLIGT MINSANN här "gäsan" ' blivit den verkliga k e l- * har med enkel matematik kom- ponerad av "gåsans" fruktbarhet. 

Gödelövs församling i Genar~s kom- gässens ödesdag timat. Utan att husbondfolket gjort nå- g r i s e n på. Bölarp. Och hur 5kulle * mit fram till cirka 325 stycken! Agronom C a r 1 P i r a vid Alnarps-

mun. gonting särskilt åt saken har den hon kunnat bli något annat? En sån . instHutet tillfrågades om hur gammal 

Det är makarna A d o 1 f och B e t- * Och slutpunkten för gåsen är här rara "gåsan" bara levt vidare. gåsarnor hittar man inte i var buske Hur många det i verkligheten rör han ansåg att en tamgås kan bli. 

* t t li t Mårte Gå t 'd Ar efter är, och •rll·gen lagt gott - inte ens i vari~ _Ian. d här i världe .. n. sig om spelar ingen roll. Mårtina Tolv år, tippade han, och börJ'ade 
t y H a n s s o n i Bölarp som sett ren na ur g n sa 1 er- " " G• h · t k"' l f.. · '-

* D t .. 1· .... f"" om a'"gg, de har ruvats av en kalkon- Et_t så troget, P .. älithgt och hemkart "samor ar mor s a or Slg, oc"' bläddra i sina samlingar för att hitta 
den här "gäsan" födas, och som haft na. e ar synner Igen sv.... or dJU ta 1 om hand är favoritgåsarr på stället. Det tycks å t tn ttigt * gåsen att överleva detta datum. :tiöna, kläckts och tjusiga ungar har Mrå t'r mahn valltid h ft' d t b den 25 _åriga gåsan vara medveten n go mer ma Y · 
hand om det nu ålderstigna fjäder- * Hos Hanssons i Bölarp har knap- skapats r ma ar a a e ra. .. 

fäet genom alla åren. * past något undantag fått råda. M · ä tå tt .. slingarna som Hon har bott vid en landsväg i hela om. Med hogburet huvud tassar ho•'l 

" När 'gåsan' kom till jorden, * Lagom till gåsabeigen har Adolf falli~neJ'ers rvfår~en ~:samor varit så sitt liv (om än en liten väg), och sett BU,rämt Jrin~ ~i\t i t1å~aflock,en få 

det var i maj då göken gol . .. " * plockat fram slaktekniven, och precis lika sin mor så det har inte människo: - och gässlingar - ~om- .? arp ... on ~r m e e ugg angs 1g 

å · f"' t ·t kl kt D t' .. ma och g..t ... Och han· vankar v1dare for det odesd1gra som brukar drabba 
Och ret var således 1943 - hur * efter konstens alla regler or van o . . . e sager man. mot nya öden och äventyr. hennes släkt och vänner inför Mår-

otroligt det än låter för att handla * den ti llstrupen på de gäss som t tid s· äl" kl h · d 

* 1•-gt i f"' .. b t"' t J"' * Som ett rent fenomen får man Ingen vet hur gammal en tamgås ens en .. J v arar on Slg un an 
om gäss. Men nåogt minnesfel i detta ,... orvag es am s amna Ad lf kn D t t h * de levandes antal. En gås är * betrakta fakta, att Mårtina även egentligen kan bli. Ingen tycks hel- o. s. lV. e ve on. . . 
stycket lider man inte av hos herr- * född att dö ..:.... och bli en härlig * i år lade 15 ägg - och resultatet ler ha reda på vem som innehar Mårtma går nu mot de tr_ettw: 

skapet Hansson i Bölarp. Adolf och * måltid ~·ir folk som älskar att * blev ll mårtinagässlingar. Vad världsrekordet i det stycket. Tills Kanske: H?n har f~~t C?nt av var~ 1 

Betty· vet P~ pricken vad de talar * smörja kråset. , . . * säger ni nu då, gott folk? ÄI' vidare får åldersrekordet för gäss. benen .. 1 host. J?et ar JU så rug~lgt 
om, då Mårtma Gåsamor avhandlas. j - När det gäller avelsdjur så har * det inte så man rent av kan 1 anförtros Mårtina i Bölarp. En skä- om hostarna, m ':'.et. Vem h!lr .. m te 
-------------~~:...__..:...:.::......::.:...:....:==.~.:...:=::_----'-- l ont av vark, forresten, tillagger 

Jt'"Jt-JtJt~lf'"Jt'lt-~li'*JtJtltJtlt O"l(l,< b':rl"' 1:l\i=f-lll o..s e~~ ... ~"'<t:! ::r-m o=8l>~» "'~~g?.::r'l(l Adolf. 
m,~~I!S.§3, s:+~~ooo !f ... ~E'~=[~~e:=~ l ~~g.§: '"':+~;:~ o. 
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~kurups brottarlag 

får förstärkningar 

Grannsämjan är god mellan Skurup och Svedala även i brottning. Från 

Svedala har Skurup nämligen hämtat tränaren Kjell Ingvar Johansson 

som här tränar Stig Malmbergs brygga. Bantamviktaren Malmbergs 

återgång från Kulladal tiH Skurup är dock inte riktigt klar - annars 

kan han hoppa in i skurupslaget i december. 

• 
l 

Linden ny ordförande 

Skurupsfullmäktige 

Avgående ordföranden i Skurups 
kommunalfullmäktige Torsten Wall

mer ... 

Skurups fullmäktige godkände 
vid sammanträde på måndagskväl
len Torsten Vollmers begäran om 
befrielse från samtliga uppdrag in
om . .Slmrups köping. Fullmäktige 
besh:'.t att hos länsstyrelsen begära 
ny rostsallllllanräkniug för utseende 
av ny fullmäktigeledamot. 

Till ny ordförande för återstående 
delen av år 1968 valdes nämndeman 
Börje Linden och till vice ordföran
de lantbrukare Torsten Hansson. 

Fullmäktige beslöt vidare om föl
jande fyllnadsval efter Torsten Vall
mer: 

Ledamot i kommunalnämnden till 
'den 31/12 1971 fabrikör Sven Sjösten 
ledamot i industrikommitten till de~ 
31/12 1971 trafikbilägare William Sjö
sten, suppleant i samarbetsnämnden 
till den 31/12 1971 adjunkt Per-Ove 
Nilsson, samt suppleant i valbered
ningen till den 31/12 1970 fru Ebba 
Larsson. 

Till ny suppleant i kommunal
nämnden efter fabr. Sven Sjösten 
som uppflyttats till ordinarie leda
mot valdes verkmästare Sven Ring
ström. 

Samtliga ovan nämnda beslut fatta
des enhälligt. 

Det är under ett olympiaår som Skumps 35-åriga brottarklubb har 

gjort come back i seriesystemet efter ett par års bortavaro och det är 

dä rför naturligt att man enligt tungviktaren Kjel Ake Johansson följer 

den olympislm devisen "bättre ki:impa och v!sa intresse än tvunget 

segra." DåHgt har det också gått fö1· Skurup i de inledande seriematch- Il 

erna: 0-8 mot klat·a guldfavoriten Altona från Skegl'ie efter bara fyra 

minuters brottning totalt (!) och 2-6 mot Marsvinsholm. Men det 

finns många lovande ungdomar och från Kulladal får man tillbaka 

i varje fall bantamviktaren Börje "Skl'Oddas" Andersson, bördig från • · • och tillträdande Börje Linden. 

Sjöbo, som blir klar redan till nästa match, borta mot Dalby den 9 nov. 

Även kulladalam Stig Malmber i samma klass har skrivit på för sin 

gamla klubb men öve1·g:'mgen är ändå inte riktigt avgjord. l 
-Ja, det där med "att visa in tres- , dem 18 nya ungdomar som har 

se och kämpa är viktigare än att kommit i hö.st, oC'h kan om det 

v'1nna" far (;r· f·f:s il'ltr - 'l
1 a <> a 1 :n1i'ver .: tä1la u r: ... :-1ei tre man i var

f,alTlllid rnen U! en hörjan ~< an vi' je kJacs utom flugv!kt mm mer än 

kra.r~ast :.:1 i·" ···n. . . ·1 )ii e~L ·. 1• .... ,1~ · i·~ . c ! .. "·t ·let. 

tungvrktaren Kjell Å~<e Joban~s3n ·räcker det inte. Mot AltJna t:öredrog 

för A ri:>etet. - Vi bar visserJl·cren 1' vi o<.L<så att Jämna w o i nagJn 1kla3s. 

ett 30- tal brottare i träning, b~and Kjell Åke J•o'hansson är ocksi 



Momsen problem i Skurup 
Bo·kföringsbyrå inrättad 

Claes Knutsson och hans fru Inga-Karin vid sina respektive arbehplatser i den nya bokföringsbyrån i Skurup. 
- Det är momsen, säger Claes Knutsson, som tvingat oss att ut

vidga vår rörelse och mera fast 
etablera oss i Skurup. Vår rörelse 
har tidigare varit mest av frilans
karraktär. Med "oss" menar han sig 
själv och hans hustru Inga-Karin. 
De har i en följd av är varit Slim
minge- och skurupstraktens lant
brukare och företagare och även 
andra behjälpliga med bl. a. bokfö-

l 

ringsuppdrag, bOutredningar, auk
tioner och deklarationer. 
- Momsens införande vid kornrnan

de årsskifte, fortsätter hr Knutsson, 
har resulterat i att jag fått många 

, uppdrag att till en början sköta 
moms-bokföringen för mänga företa
gare, då speciellt äldre, som inte är 
så slängda i bokföring och databe
handling. Givetvis kornmer vi att l fortsätta med även de andra grenar
na av verksamheten. 

Makarna Knutsson öppnade på 
mändagen sin nya bokföringsbyrå 
vid Västergatan 4 i Skurup. Denna 
bestär i stort sett av tre lokaler, 
väntsal, kontor samt lokaler för för
räd, lunchrum, pentry m. m. Bo
stadsorten har de ännu inga planer 

på att ändra. De föredrar att bo kvar 
"hemma i Slirnrninge". 

suD (l 'J 

1-j/ 
l J l . <;;u o, 

/6,W . 



32. l· - YSTAD. ÖSTERLE:N r ' l U~"VLn . 

Ny undervisningsmetod 

gav oss ny musikvetare 
Rektor Bertil Järneström på Skurups F olkhögskola har sedan ett och ett halvt år 

tillbaka, ett eget radioprogram om och med amerikansk och engelsk folkmusik. Pro· 

grammet heter "Folk Bag" och ges varannan lördag. Iden till det första programmet, 

som alltså sedan växte ut till en serie; fick rektor )ärneström efter att en tid ha \ar· 

betat med att lägga om undervisningen i engelska frh ett traditidnellt tråkigt "måste", 

till ett engagerande och intressant studiesätt 

- Det började som ett pedagogiskt 

problem. Vad kan man göra för att 

få engelskundervisningen intressant 

och engagerande? Jag undervisade lj. 

digare i många år på det vanliga 

sättet med att ge eleverria ett par 

sidor att lära sig till nästa lektion. 

- Jag tyckte det var ledsamt, att 

man inte kunde intressera folk för 

ett ämne, som är så viktigt och som 

ägnas så mycket tid. 
- Alla 1ärare har ju någon gån.g 

kommit in i klassen och sagt att: "Nu 

skall vi sjunga en sång." Vid hög

tidliga tillfällen. Sista dagen före 

i uluppehållet, vid Lucia eller när lä

raren fyller åt. Det tyckte eleverna 

al1tid var kul, eftersom läxförhöret 

då utgick. Nästa dag återgick man 

till trallen med !läseboken. 
- Dessutom var och är dessa en

staka sånger, t ex "Tipperary" och 

"Carry me back to old Virginia" 

dammiga och mer eller mindre bort
.glömda i sina hemländer. 

- Jag ansåg att man skulle kom-

- ma in oftare med den här skivan. 
In te bara skriva upp den en gång på 

tavlan, utan också följa upp det hela 

med en ordentlig genomgång av glo

sor och historisk bakgrund m m. 
- Efter att ha börjat i liten skala, 

utökade jag antalet sånger, byggde 

på med ordentliga ordlistor, pratade 

om de olika sångernas bakgrund och 

betydelse och byggde också upp ett 

kunskapsstoff om historiska sånger, 

protestsånger och liknande. 

ENGE11SKA SA ROLIGT .•. 

Det hela slog väl ut. De flesta 

elever var stormande entusiastiska. 

Dom hade inte kunnat tänka sig att 

engelska kunde vara så roligt. Det 

gav mig anledning att helt enkelt 

sluta med textboken. En jämförelse 

visade, att jag med sångerna hann 

med lika många glosor, som tidigare 

med textbok. Har man dessutom ro

ligt, så är metoden väl motiverad. 

- Eleverna har bandspelare med 

en mängd folksånger inspelade och 

dom sitter på sina rum och spisar 
läxan. Det låter nå't. 

SJÄLV PA SKOLBÄNKEN 

Så småningom blev det så, att 
jag måste läsa på och skaffa böcker 

mell. ball:grund·smate1·ial, Jii,g skickade 

efter böcker från England och Ame

rika och fick sätta mig själv på skol 

bänken, för att kunna svara på alla 

upptän,kliga frågor och ge bakgrunds

stoff. 
- Med tiden blev jag själv mer 

och mer gripen och intresserad av 

folksånger och fann att både sång

erna och artisterna var väldigt fasci

nerande. Jag kom i kontakt med un

derbara människor som Leadbelly och 

Woody Guthrie. Leadbelly var en 

lika fantastisk som tragisk neger

sångare. Det var liksom en väckelse 

att forska i den värld Leadbelly 

hade levt i sydstaterna, de män

niskor han mött, de vägar han hade 

vandrat, hur sången och musiken 

verkligen var en del av hans liv -

mångas liv, negrernas och de fat
tigas. 

- Det gick upp för mig, som en 

sol, att de sånger vi haft som under

hållning och avkoppling, var födda 

ur kött och blod - var livet självt. 

Leadbelly var ett mirakel. Han satt 

i fängelse större delen av sitt liv. 

Han var på samma gång djävul och 

ängel. Två dråp och ett gr9vt över

fall hade han gjort sig sky l dig till, 

men hans musik är sagolik. 

FöR.STA 
RADIOPROGRAMMET 

Mitt studium av Leadbelly var 

upptakten till det första radiopro

gro.mmet. Jag t,yckte att detta var 

något att berätta om. Redan på fyr

tiotalet medverkade jag i radion för

sta gången och det har under åren 

blivit några program i skilda sam

manhang, underhållningsprogram, fö

redrag bl a. J ag hade alltså kon tak ter 

och intresse. 

- När jag kontaktade radion visste 

ingen vem Leadbelly var, än mindre 

kunde man stava hans nanm. Jag 

skickade u~p ett manuskri pt, som 

antogs efter att ha bantats ner. Pro

grammet väckte· en viss uppmärk

samhet. Något av min entusiasm hade 

väl avspeglats. Man bad mig fortsätta 

om jag hade mer och jag gick vid'llre 
med andra artister. 

- Woody Guthrie är ett annat in

tressant namn i amerikansk folkmu

sik. Han var ingen stor sångare, men 

en underbar människa, som betytt 

mycket för folkmusiken. Han är ideo

logiskt intressant och har mest på

verkat protestsångens utveckling -

i protester mot kriget, mot auktori

teter, mot imperialismen. 
- Man brukar säga att Peter Sea

ger, Joan Baez, Tom Paxton, Phil 

Ochs m fl är "Woodys children". Den 

generation som nu är i gång, har 

alla lärt mycket av Woody Guthrie. 

De sista tretton åren satt han på ett 

sjukhus i New York i en sorts för

lamande nervsjukdom. Så småning

om miste han talförmågan och den 

sista tiden var man in te säker på om 

han kunde höra. Förra året avled han. 

- Det är ett ganska säreget öde. 

Medaa hela Amerika spelade hans 

sånger och började undra vem Woody 

var, satt han på ett sjukhus helt för

störd av sjukdom. Det blev nästan 

vallfärder dit. Bob Dylan kom dit 

från mellanvästern en dag 1963, to

talt okänd då, bara för att träffa 

Woody Guthrie. Han kände att han 

måste se denna människa, som han 

hade hört och läst så mycket av. Bob 

Dylan l111r skrivit ett stycke som he
ter: ' 'A song 'to Woody". 

- För några år sedan var också 

Phil Ochs där och spelade för Woody. 

Denne nickade uppskattande, men 

man är inte säker på om han kunde 

uppfatta sången. 
- Sånt där är förstås sentimentalt, 

men det visar vilken oerhörd bety

delse vissa har haft och har, för näs

tan alla folksångare av betydelse i 
dag. 

- Det är alltså inte underligt att 

jag är fascinerad av honom. Han 

intar också en hedersplats på min 
hylla. 

- Efter att ha kör.t drygt ett år 

med "Ballads and Blues", som in

gick i programmet. vilket först hette 

"Folk music U.'::·A'', så har jag nu 

v::rannan vecka fo1kmusik från Eng

land. Det finns j u så mycket eng

elsk musik, som vi här i Sverige 

inte har en aning om. 

- Nog är det ganska märkligt att 

svensk publik är mera henuna i ame

rikansk musik, än engelsk. Vi har ju 

så my,eket gemensamt med den eng

elska sångs'katten. Det har hittills 

blivit två engelska program. Vi får 

väl se hur de tas emot i fortsätt-
n ingen. 

den Ulf 



Perspektivskissen visar en de! av Centrttmhusets exteriör. 

På måndag förmiddag tas första spadtaget för Centrumhuset i Skurup. Det be
tyder start för det stora byggprojekt som ska ge moderna lokaler åt en rad centrala 
funktioner i köpingen. Byggkostnaden är beräknad till cirka fem miljoner kronor 
och byggtiden till cirka 18 månader, vilket innebär att Centrumhuset står färdigt 
under våren 1970. 
Centrumhuseli upp1ar merparten av lingskonsul~ AB). och där skall kunder hos företag i 

cvarteret Jumbo i köpingens cen.trum. De!!Sa aktiviteter ligger kring ett huset ooh företagens anställda kunna 
3yggnadshöjden varierar fråD en, två stort utomhustarg som sommartid ska parkera sina bilar och från källaren/ 
x:h till tre våningar i olika delar av inrymma utomhusservering. kan de med hiss direkt nå första, 
cvarteret. I tredje våning'llplanet finns slut- andra eller tredje våningen. 1 

Bottenplanet skall inrymma en stor ligen ?O hotellrum, konferenslokaler Centrwnhuset som har direkt ut- / 
>aruhall, bankkontor (för Skandina- och kontor för Kommunaltekniska och ingång till tre gator byggs ·i ma-
liska Banken), biograf (med cirka planeringsbyrån AB. rinblått och vitt. BygghetTe är Sku-
l50 platser) och kiosk. rups Fastighets AB, generalentrepre-

I andra våningsplanet är köpingens 80 P-PLATSER nör Byggnads AB Yngve Nyström, 
n.ya kommunalkontor inrymt liksom Totalt omfattar bygget drygt 6.000 totalprojektör Kommunaltekniska 1 

en restaurang med såväl bords- som kvadJ:atmeter eller över 23.000 kubik- Planeringsbyrån AB och byggadmi-~ 
barservering, advokatkontor, bokfö- meter. Dessa siffror innefattar också nistratör Sydsvenska Utveclclingskon
ringsbyrå, tandläkarmottagning och det utrymme som upptas av de drygt sulter AB, samtliga med kontor i 
konsultföretag (Sydsvenska Utveck- 180 parkeringsplatserna i källarplanet Skurup. 



19-årig flicka i Skurup 
blir TV-kändis inom kort 

"Prototypen" för den svenska skolflickan i de övre tonåren läser för närvarande på 
Skurups folkhögskola. Kerstin Larsson hete r hon, är 19 år gammal och kommer från 
Hälsingborg. I en kommande TV-film får vi se hur Kerstin .Larsson personifierar den 
typiska, svenska skolflickan, hennes vardag, hennes sätt att tänka och handla. 

l 

Den 24 november får svenska TV- hur en gyronasieflicka lever, hur jåkta fram en sådan hår sak, , nät · 
tittare bekanta sig med Kerstin hon studerar, roar sig med sina det gäller att lära känna de män~ 
Larsso.n och, i hennes gestalt, de kamrater, umgås med sina syskon niskor nian arbe<tar med. Karl Tho
flesta andra skolflickor i samma och föräldrar. Den speglar också rell har gjort ytterf).gare tva 40• 
åldersgrupp. hennes intressen och hur hon odlar minutersfilmer om helt vanliga 

Filmen, som gjorts av TV -produ- dessa. Efter ett teaterbesök t ex människors liv och situation Den 
cent Karl Thorell, Stockholm, spe- sitter hon tillsammans med några ena porträtterar, Karl-Etik Eriks
lades in i mars i år, när Kerstin kamrater och diskuterar den pjäs son, metallarbetare i 50-årsåldern, 
gick på gymnasium i Hälsingborg. man sett. En mängd intervjuer finns bosatt i Finspång. "Karl-Erik Eriks-

När filmteamet kom till skolan, också i filmen, där Kerstin får son" visas den 20 november. Den 
fanns åtskilliga kandidater till "den svara på precis allt om 'sig och andra filmen heter "John Persson" 
svenska skolflickan". Efter prov- sitt liv. och där får vi den 5 dec e~ ber 
filmningar och intervjuer, fann - Jag har funderat ganska myc- träffa en skrothandlare, verksam i 
man att just Kerstin var den som'· · ket på om jag, sen filmen visats,' · Mora och Rättvik. " 
hade. mest gemensan;t med de flesta komn:er .att ~änna mig utlämnad, _ Det har gjorts många filmer 
av sma ~edsystrar l ~kolorna. men Jag tror mt~ at~ folk kommer om udda figurer, kändisar och orgi-

- Det ar klart ~tt J~g blev både att reflekt~ra ~arskllt n;tycket på nal och ;först på senare tid har man 
stolt ?ch glad, nar f1lmgubbarna, ~ad som sags. Jag .har 1 alla fall börjat intressera sig för den van
som giCk ?ch sp~ade på sk.olan tog m te sagt något som Jag ångr~r. liga medborgaren, som inte utmär
ut JUSt m1g, berattar Kerstm Lars- Producent Karl Thorell v1d Sve- . kel' sig eller gör något väsen av sig: 
son. Somliga h:ar undrat varför va- riges Radio i Stockholm har gjort . , . .. . 
let föll på mig, men det är ju inget filmen: "Kerstin Larsson". Dessa tre filmer f?lJer manniSko~a 
man själv kan svara på. Det är en gammal ide, som av på. arbetsplahen, l ~emmet ?ch fOI;-

Inspelningarna tog två veckor att J p\·aktiska skäl inte kunde förverk- e.nu;.garn~_osv;, och Jag har V!d.V:~;rJe , 
göra. Filmen berättar alltså om lig;u; förrän i vintras. Man får inte · ;;;~:~e r;~ttat metodeh · efte11 fore-

- När det gäller Kerstin, är hon 
en ung mär)niska utan förflutet. F il
·men kan bara ge eri bild a,; hennes 
liv och miljö i dag och av kamra
terna runt henne: 

Kers\in har inte skaffat sig några 
högtflygande planer på en film
karriär. 

- N ej detta var en engångsföre
teelse. J ag siktar mot socialhög
skolan, för att försöka bli skolkura

' tar. I många år har jag också fun
derat på att bli småskollärarinna, 
inget är riktigt säkert. Vi får väl 
se vad det blir. 



Kerstin Lalr8SO'n vid Skurups fofkhög slooZa blir TV -kändis den 24 dietJober 



MÅRTINA GÅSAMOR, 
25 år och äldst i hela landet 

Till Mårten Gås lyckades vi spåra upp världens äldsta tamgås. 

Rekordgamla gässet finns - som sig bör - i Skåne. M å ' t i n a 

G å s a m o r heter "gåsan", som man säger om en gåshona på dessa 

~reddgrader, fyllde 25 år i maj i år. Hon vankar vidare framåt i 

livet, lade 15 ägg på vårkanten och ur dem kröp intP mindre än 

Uka många gässlingar. Vilka decimerades till 11 överlevande -

vackert så. 

O Rekordgåsen finns hos makarna dersnlats - och det vet hon san

A d o l f och B e t t y H a n s s o n på neriigen också om. 

t.orpet Bölarp under Björnstorps O Så länge i.;.·,gen annan kan visa 

gods några mil utanför Mc.lmö och svart på vitt och överträffa M,år

Lund. Det var år 1921 som de båda tina gåsarnor i ålder och värdighet, 

110m nygifta radde sitt bo på det så länge får denna "gåsan" också 

här stället. De började omgående tillmätas titeln världsäldsta gåsa

att bl.a. odla gäss. en gärniilg de mor. Visserligen lär en gås ha upp

utfört i 47 år således. Den konsten nått 24-årsstrecket - men det är 

kan de två, Adolf, 72, och Betty, ju ett tag sen Mårtina var där. Och 

'lO år. "Mårtina" har trivts särskilt inte bara det: tänk, att egenhändigt 

bra, varit flitig med äggen och på lägga 15 ägg så här på åiderns höst, 

det sättet skött sig så pass, att hen·- det är, enligt experterna, ett oslag- • 

nes livstid förlängts övei varje bart rekord. Varken docent Gustaf 

Mårtens gåsahelg, med ett år i Rudebeck i Lund eller docent Erik 

taget. ' Fabricius i Stockholm .. båd& veten-. 

D Nu har emellertid 25 år för
svunnit - men ingen kniv får 
röra vid hennes strupe den här 
gången heller. Mårtina överlever 
även Mårten Gås 1968 - och 
traskar mot sin 26:e föd'elsedag. 
Livet går vidare - även för en 
gås; Men öbservera, att Mårtina 
Inte alls är ''dum som en gås" -
snarare tvärtom! Och vem skulle 
vara älsklingsgåsen hos Betty och 
Adolf, om inte Mårtina·: Det an
ses självklart, att hon står på he-

skapare på området, vet om någon
ting liknande. Inte heller på Al
narpsinstitutet kände man till så 
skyhöga ålderstal för ett. gäss. Så 
Mårtina · får vara lugn - till dess 
någon annan nu levande tamgås 
visar sig vara äldre. En vildgås kan 
bli 35-40 ~r . men det är en annan 
historia. 1 •

 

O Till detta ber vi att få önska Er: 
glad Mårten Gås. och välkommen 
att besöka Mårtina Gåsamor, 25,5 
år. i Bölarp, om det bär sig! 

! LP 7/11 -68 

UNs-PåsTEN 
- Tidning för Örebro län

Utkommer varje helgfri torsd. 
·Redaktör o. ansvarig utgivare 

HUGO SELLD:EN 
Redaktion och expedition 
Hagmarksgatan 5&, Örebro 

Postadress: 
Box 397, 7~1 05 Örebro 

Telefoner: 
Redaktion • ....... , ; 12 80 20 
Expedition och an- - · 

nonsmottagnine . . 18 28 90 

Postgiro: 46 29 80 

Annonspris fr.o.m. l jan 1968 
Före text .. .. .. .. .. 6·5 öre 
I texten ·, ;-: .. . .. . 65 öre 
Efter text . . . . . . . . 55 öre 

Prenumerationspriser: 
Helt år ............ 22:-
Halvt år •........... 12:
Kvartal : . . .. . . .. . . . 7:-

Annonser skall vara tidningen 
tillhanda senast onsd. kl 09.00 

Tr yck! bos Tryckcentralen~ Örebro, 1968 

- WILBORN AGREN 

Aids ta gåsen? 

Fru · Betty Hansson i Bölarp, 
Gödelövs församling i Skäne, kan 
säkert stoltsera med att vara äga
re till landets äldsta gås, född i 
maj månad 1943, och alltså ca 25 
är gammal. Enligt zoologisk ex
pertis är en så hög ålder på en 
gås unikt. Denna fru gås har 
verkligen varit på alerten: inte 
mindre än 12- 15 gässlingar har 

'hon ruvat fram varje är. Arets 
kull var på 15 gässlingar. Men ) 
vad har vi norr om landsvägen 
för glädje av det? Se nästa sida! 



l 
Attachen förtvivlad: 
Var göra av gåsen? 

Attache Valeri Borissov vann en livs levanda gås till Mrs Lulu. Vorsters förtjusning. Källaremäst Börj• Persson Svaneholm får hjälp av Carry Persson iklädd Vemmenhögsdräkt, med att hålla gåsen. 

Bra PR för Sweden och Svane-o På lördag blir det samma gåsalott- holms slottsrestaurang gjorde desa ning när ett hundratal medlemmar t l krögare Börje Persson när han pil Junior Chambers Commerce, komme:r lördagskvällen gästades av den grupp till Svaneholm för gåsamiddag. Ny~ ambassadfolk från elva länder som under veckoslutet har rest runt $ årsdagen gästas slottsrestaurangen av Skåne. 
85 fransmän som kommer till Bull~ Värd för den äktskånska gåsamid~ tofta med flyg i Sveriges-Radio-TV:s dagen med 25 deltagare var Aker~ regi. Jippot blir då helstekta grisar ' lund & Rausing och Tetra Pak i Lund med stekning i det fria sedan restau- med direktör Gad Rausing i spetsen, rangpersonalen har tagit emot i får- Av de 25 deltagarna var det märkligt skinnspälsar. nog en svensk bland de tre som före. ;;;;;;:;;;;;;;;======~~~~l drog buljong framför svartsoppa före 

gåsen och avslutande äppelkakan 
med vaniljsås. 

När sällskapet efter middagen dro .. 
sig ned i borgrummen för kaffet möt~ 
tes de av 15-årige musikstuderanden 
Can·y Persson från Beddinge som ut~ 
klädd till Nils Holgersson spelade 
(piano) och sjöng skånska sånger. ;(~ \l~r~f~r 

,8?L pce-,z_/ /9 A/ 

~u:!-t. /?fr,~ fl 
TITTA UNDER STOLEN! 

Krögaren Börje Persson trädde sen 
fram med en levande gås och med
delade att den skulle lottas ut. -
Men vi har ju inte fått några lotter'! 
undrades. - Joda, titta under sto~ 

57'cEI'I (cRHP tloi(S Tel( - s~tJ(/1-~'ct~<. 
larna! Dragningen utföll så att bul~ 
gariske attachen Valeri Borrisov vann 
gåsen. Glädjen blandades dock med 
förtvivlan för hur ta en levande gås med sig? 

Det löstes med att krögaren slak~ 
tade gåsen, gjorde den färdig för 
stekgrytan, slog in den snyggt i 
cellofan och virade band i svenska 
färgerna om. Paketet överlämnades 
så till den lycklige bulgaren &trall! 
,innan han skulle gå. 



En grupp ambassadfolk som under 

några dagar gästar Skåne avslutade 

sitt besök på lördagskvällen med en 

iiklta skånsk gåsmiddag på Svane

halms slott. Den läckra fågeln tyck

tes smaka väl och några i sällskapet 

vågade sig även på att avsmaka 

I!Vartsoppan. Kväl~ens clou blev ut

lottningen av en levande anka och 

lycklig ägare till denna blev attacM 

Valeri Borissov från Bulgarien. På 

bilden står källarmästare Börje Pers

son beredd att överlämna fågeln och 

den skrruttande . damen te l höger är 
mrs Lulu Varster Sydafrika. . 

Sällskapet bestod av ett femtontal 
diplomater frän utländska ambassa
der i stockhalm och de representera
de Bulgarien, Frankrike, Indonesien, 
Israel, Kanada, Norge, Storbritan
nien, Sydafrika, Tjeckoslovakien och 
Västtyskland. Resan hade arrange
rats av svenska institutet i samar
bete med Lunds turisttrafikförening. 
Före svaneholmabesöket hade diplo
materna bland annat hunnit med att 
studera universitetet och lasaretJtet i 
Lund samt göra en rundtur i Häl
singborg och gå på teater i Malmö. 
Skånska industrier och skånskt lant
bruk hade de också hunnit titta på. 

I samband med lundabesöket blev 
Ilet som bekanrt en ·ganska våldsam 
'demonstrat;on, frärru.t l.'ik ad moc 
sekreterare E SVarster från Sydafri
kas ambassad, som ingiek i sällska
pet På Svaneholm gick dock allt 
lugnt tillväga. En samling polismän 
syntes emellertid l environgerna, tyd
ligen en extra försiktighetsåtgärd, 
som alltså dock inte behövdes. 

Kje!Z Isaksson släpper väg Ingernar Bokander Skp. 



r---

RATIONALISERINGSFA CIT 

Lantbruket i slättbygden har andra förutsättningar för rationaliseringen än sJ.<;ogs- och '"'lellanbygderna. 
----- l 



Tjas d-rickl?'l" vatten direkt fr/tn k.ranen som en tlliinniska 

TYRANNEN HETER TJAS 
Hos dekoratör Alf Johansson i Skmup letar man under mattorna Efter pengar och efter 

muttrar, skruvmejslar m m i stuprännan. Mat bitarna får man vakta väl när man bänkar sig 

runt bordet och huse4 förhoppningsfulle son Magnus, hela 2% år, har ett speciellt kylarmärke 

på sin trampbil. Mysteriernas upphov är den ta ma kajan Tjas-, som funnits hos familjen i 

iyra ar. 

Pa sitt sätt är Tias ett stackars 
"hittebarn", funnen av bekantas 
bekanta i en oark i Malmö och 
som efter någ~a korta gästspel i 
antlra hem slutligen hamnat hos 
Skurupsfamiljen. Tjänsteställning
en har det varit litet si och så 
med fram till i somras, då "pippi" 
lade fyra ägg på vinden i uthuset. 
Jrågra ätteläggar blev det emeller
tid inte och familjen sörj11x knap-

1 p3st över detta. En tam kaja räc

ker. 

Till sin läggning är Tjas mycket 
sällska:;::»juk och tillgiven, men 
kvinnor göre sig inte besvär. F'l:u 
Joharuson blir allt som oftast hac
kad i benen, medan husets herre 
hälsas vid hemkomsten med för
tjusta skri. Sitt nattlogi har Tjas 

pa uthusvinden, men då det dagas 
hackar hon på fönstret i vardags
rummet och vill in. 

Älsklingsplatsen är den gamla 
vägskåten i fönstret och speciali
teten är att tjuva pengar som 
mycket omsorgsfUllt göms under 
mattorna. Något silver försvinner 
inte. ·men väl muttrar, skruvmejs
lar m m som slängs i stuprännan. 
Nä1· Tjas och husets boxer var 
enda barnen i familjen roade sig 
husse 'fh matte med a1t lägga 
p:mg,ar L en tändsticksask som Tjas 
skickligt öppnade och stängde. När 
Magnus sag .dagens ljus blev det 
besvärligare. Rädd som man var 
föt· att kajan skulle hacka babyn 
schasade man bort henne varje 

gång hon slog sig ner pä barn
vagnen och resultatet blev att Tjas 
flydQ.e fältet och stannade borta i 
tre månader. 

En vänlig granne ganska långt

ifrån hade J:tört talas om familjens 
tama fågel och kunde återbörda 
Tjas. Numera avvikel' aldrig kajan 
utan inskränker sina flygturer till 
brevlådan vid vägen. Maten får 
hon i köket. Familjen vill äta i 
fred. 

Hunden, katten och fågeln samsas 
bra och lille Magnus har en rolig 
lekJcamrat som allt emellanåt tar 
en åktur med sin lille vän pä den 
fina trampbilen. 

Text: BE\'VE 
Foto: HANS SERNERT 

( (}; l l 



Boxern Pe-tra hö-r också famiXjen. Knack;a:r på fönstret 
när hon vm in 

l 
)l 



/ Diplomater i Skurup 
tjuvstartade gåsagille 

Den . grupp diplomater som 
nyligen gästade Lund på 
inbjudan av Lunds turisttra
fikförening och Svenska in

stitutet hade i lördags en 
avkopplande afton på Svane
halms slottsrestaurang i Sku
rup. Det är ju Mårtenstid och 
källarmästare Börje Persson 

presenterade gåsen i både le
vande och stekfärdig form till ' 
femtontalet utländska gästers 
stora förtjusning. 
Demonstrationen i Lund i torsdags 

mot detta attachebesök var inte helt 
glömd men gästernas något störda 
sinnelag sövdes effektful'lt av källar
mästare Persson. Först blev det tjuv
start på gåsätandet - officiella gås
premiären skedde överallt på sönda
gen - oeh senare lotsades gillesdelta
garna ner i Borgrummet för efterföl
jande kaffesamkväm. Det var här 
som varje man under sin stol fann en 
lapp med lottnummer. Numret i sin 
tur gav möjlighet att vinna "årets 

gås''. källarmästare Börje Persson presen-terar en äkta skånsk 

Bulgariske attachen V Borissov blev levande tillstånd för gåslotterivinnaren, bulgariske, att;a,chen 

den lyckli~e men verkade närmast v Borissov •• 

chockad nar den kraftiga pnsgåsen · 

presenterades i levande tillstånd. Han/rades i stekfärdigt skick på silverfat, musikalisk underhällning på piano. 

återfann sin psykologiska jämnvikt inslagen i blågula band. Den ombesörjdes av Gary Persson, 

när gåsen efter någon timma serve- Till gåsaftonens förnöjelse hörde som iklädd toppluva och träskor i 
likhet med Nils Holgersson spelade 
skånska melodier. 

som efter någon timme får godbiten serverad på silverfat 

.. 

TJUVSTART öVERALLT 

/Som sig bör firades också Märten 
i Ystad och på Österlen. Där liksom 
på flera andra hålL tjuvstartade man 
och lät lördagen bli Mårtensafton. 

överallt noterades fullsatta restau
ranger med matfris)<a österleningar, 
som· lät ·sig väl .sinaka av svartsoppa, 
gås och äppelkaka .. . 

l 00 sl(adades 
vid läl(tarras 

HONGKONG (TT-Reuter) 'Mer 
än 100 personer skadades, 15 a v 
dem ·svårt, när· ·en. åskådarläktare 
på lördagen kollapsade vid en brit
tisk militärparad i Hongkong. 

Mer än 8 000 personer hade sam
lats för att se paraden som bolls 
av 48:e gu1·khabrigaden, De flesta 
skadade var kineser. Armehelikopt
rar och ett dussintal ambulanser 
förde de skadade till sjukhus . 



A-klassens Karl Lund Guran 1 kl1"cn: l l Kw·] Lundh Göran Aku-
Akerb<'rg fra n Hälsingbo!·g. var l :w .. tt.> 1sin b eJ!.,.. 31 pric~<a:: 2 · 
mycket överlägnsa när Skurup pa Gunr'ar Johans.,cn Henry Turesson. 
söndagen anordnade en av arets se.- Kni,linge 49; 4J Gösta Johan~son Jan 
biltävlingar i MHF -distriktets mo- Celander, Billes:·wlm 69. B-klas>en: 
tormästerskap, Novembersönda. ll Junny Heilberg/Ulf Bengtsson, 
Bland de 66 deltagarna i denna ori- Lund JO; 21 Nils Havenberg/Knut 
entering klarade sig nämligen dessa Andersson, Skurup 81; 3) Evert Nils
hälsingborgare undan med 31 pric- son/Jan Torstensson, Esarp 93. Klass 
kar, men så är de också vana täv- N: l) Alf Rasmusson/ Hans Karlsson 
Ungsmänniskor och duktiga kartläsa- Rydsgård 66; 2) Karl-Erik Svens
re. Näst bäst blev segrarna i klass son/Bo Anders Larsson, Slaffanstorp 
EB Landskrona Bo Bondesson/OJa 95; 3) Valter Olsson/ Leif Kristoffers-
Nordtorp med 47 prickar. son, Malmö 108. 

Tävlingen gick över en 12 mil lång Icke MHF-medlemmar: Klass EA: 
banan Jämstorp - Bö1Tinge - Grön- 1 l Stig Arne Persson Christer Nils
' Anderslöv - Näsbyholm - ,on, Hörby 60; 2) Rolf cch Jan Gadd, 
!:>.n,rup med nio tidskontroller. Bil~c.:erga ~J. K 3 s EB: Bo Bon<,e.,;
Sammanlagt fyra mil var svarta vii- s<.>P Ola No:" .Jrp. Landskrona ·17: 21 
,ar. 1-Lk ··s slingor vallade stöL·•a Ja. L<. ···<.> .Sc:~ ·t , :inrson, T r, n __ 

nuvur!IJr:- et. En ideligt regnande och bor~ 5 ; 31 Inge ?<J on Knut Arne 
d""-'' ,il<t paverkade resultaten men A~d. s~r.n, Lödde;,i.p n~:e 55. K'a·.s 
alla var ända belåtna. EN: l l Tommy qcb t 'i jorn CarJ,_ 
Re~ultat; MHF-medlenunar. A- sop, Lilla Harrie 39; 2 Lenna1 t Kisä-



SKÅNSKAD 
MÅNDAGEN DEN ll NOVEMBER 1968 

Apotekstekniker Knut Ekblad i (ärd med alf identifiera en' specialitet, nyligen uppackad ur en kartong .frin efl leboratorium 



Telefon ns 00 Distrihutionen ns 09 

APOTEKARE SEDAN 30 Å 

Grävde upp maskrosrötter och 
plockade rölleka till droger 

- Av TORSTEN HANSSON -

- På den tiden hörde till arbetet att ro ut i Svane
holmssjön och plocka folium menyanthis (vatten
klöver) eller ge sig ut på ängarna och, gräva upp 
rad ix taraxaci (mas krasrötter), plocka flos mille
folii (rölleka) och fructus sambuci (fläderbär). 

Dessa medicinväxte1· användes för att tillverka olika 
s.Qrters droge1·. Det va1· ett intressant jobb och mera 
r·örligt än n?J,. Knut Ekblad som arbetat som apo
tekstekniker" på Skurups apotek sedan 1930 gör 
intressanta jä1nfäTelser om arbetet då och nu. 

Den bild som allmänheten har av 
apoteket i Skurup är i regel endast 
själva apoteksexpeditionen och affä
ren. Efter den rundtur som Knut 
Ekblad bjöd på, konstaterades att 
butiken endast utgör ungefär en tion
del av hela lokalutrymmet. 

• 6.000 SPECIALITETER 
Nere i ett av källarutrymmena 

finns t. ex. ett kylrum som håller 
ungefär 13 grader. Den lokalen är 
ungefär dubbelt så stor som butiken 
och rymmer åtskilliga hundratals 
sorters medikamenter som skall för-

varas svalt. 
I fem andra lokaler finns apoteks

varor, indelade i olika grupper för 
att personalen lätt skall kunna finna 
dem. 

Skurups apotek lagerför c:a 6.000 
apoteksgrundämnen eller som de be
nämnes på fackspråket, specialiteter. 

Det är verkligen många namn som 
apotekaren, farmaceuterna och apo
teksteknikerna måste känna till och 
veta var de finns. Som hjälp finns 
ett stort kartotek över alla speciali
teterna och en notering om var de 
finns, vilken lokal och vilken hylla. 
Personalen vid Skurups apotek be
står av apotekare, två fannaceuter 
och sex apotekstekniker. En av de 
sistnämnda, nämligen apotekare Sven 
Svenonius fru , Hillevi, tjänstgör dess
utom som kontorist. 

emellertid ökat enormt och därför 
har persona~tyrkan snarare ökat än 
minskat på Skurups apotek. Ständigt 
och jämt -kommer vetenskapen nya 
kemikalier och specialiteter på spå
ren och dädör sker det en ständig 
utökning av sortimenten. 

A och O på ett apotek är den e 200 RECEPT PER DAG 

absoluta kontrollen. Det vilar ett stort ansvar på apo-
- Allt som expedieras genomgår tekspersonalen. Förbrukningen av 

tce kontrol~tationer. För att det skall olika sorters läkemedel cch andra 
uppstå något fel måste den mänsk- ap~teksvaror är mycket stor. På apo-· 
liga fliktern slå fel på tre olika sta- teket i Skurup expedieras i genom 
tloner, och det har aldrig hänt under snitt varje dag c:a 200 recept och 
de 38 år. ]'ag har IJ'änstgJ·ort här på å "k t 60 COO 

• ENORM KONTROLL per r ra na c:a . . 
apoteket i Skurup, säger hr Ekblad. Det borde vara mänskligt att något 

En liten flaska med tabletter eller - Därför behöver ingen person eller några av dessa 60.000 recept blir 
medicin kostar oftast både en och vara rädd för att få t. ex. arsenik på något vis felexpedierade. Men 
två tior. Det som gör läkemedlen så i stället för något annat mindre far- inte ens en så liten felmarginal till
dyra är inte innehållet i och för sig, ligt preparat. låtes. Ni som han~lar på apoteket 
berättar hr Ekblad. Det är allt arbe- På tal om arsenik. Det är som alla i Skurup kan vara helt lugna och 
tet med detta, innan det blir utprovat vet ett gift. Alla gifter är inlåsta övertygade. 

och kontrollerat i alla leden ända och vid hanteringen av gifterna är Kontrollerna avslöjar ofelbart de 
tllla kunden har det i sin hlUld. kontrollen ytterst sträng. Vid an- eventuella fel som den mänskliga 

Varje sändning som apoteket tar vändning av något av gifterna i nå- faktorn orsakar. Fel göres på apotek 
emot fiån någon leverantör kontrol- got medikamtnt är det minst två som på alla andra ställen. Men de 

leras ytterst noga. Det räcker inte ~tsoner som övervakar blandningen. blir i så fall ofelbart upptäckta innan 

med att jämföra namnen Poå följe- På så vis är fel genom den mänsk- de når kunden. Det bör vara trrggt 
sedeln med namnen på askarna och Jiga, faktorn praktiskt taget omöjligt. att veta. 
burkarna. Nej, man identifierar det 1----------------+-~-~-----------
som finns i för.packningama (dock 
inte vissa plomberade förpackningar 
direkt för laboratorierna). 

Detta sker i särskilda apparater 
där man t. ex. undersöker Smältgra
den, specifika vikten och andra egen
skaper. Därigenom får maR· en abso
lut kontroll på att det är rätt vara. 
Står det på burken t. ex. sublimat 
så kan man efter identifieringen 
också vara absolut övertygad om att 
det är sublima t. 

Dessa kontroller göres alltså i sam
band med uppackning av varor frän 
leverantörer. 

Två årsmöten på 
Svaneh~olrns slott 
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Skurups 80-åriga 
' 

har hyst flera kända 

Ordentligt tillknäppt ter sig 1888/89 års elevkull vid Skurups folkhögskola . 

••• och troligen hade heT1'arntJ chockliTats åtskilligt av barfotalassarna i tredje årskursen modell 1968!69. 



folkhögskola 
. författare 

l I skuggan av den svenska folkhögskolans hundraårs-
jubileum fyller Skurups folkhögskola i höst sina åttio 
år och har därmed lagt bakom sig en mansålder av 
kraftig utveckling, i vilken bygdens befolkning alltid 
varmt engagerat sig. Liksom många andra svenska 
folkhögskolor har skolan också anknytning till littera
turhistorien, inte minst genom skalden Ola Hansson 
som här fullborclade bl a den europeiska litteratur
historians första essä om Nietzsche. 
Redan 1870 väcktes tanken på att 

gJ."Ullda en fo].khögskola i häradet, 
men eftersom den nyinrättade 
Wulffska lantmannaskolan uppen
barligen ansågs fylla 'utbUdningsbe
hovet fick de nya skolplanerna vila 
till sommaren 1887, då man vid ett 
möte i Anderslöv beslöt grunda Vemmenhögs m fl häraders folkhög
skola. Skolan skulle enligt vad man först beslöt förläggas till Klagstorp, 
men vid närmare eftertanke fann man Skurup lämpligare. 

PENGARNA RÄCKTE INTE 
Skolans förste rektor, eller dire·ktör som det då hette, blev en i folkhög

skolverksamhet redan förfaren man, 
fil kand Nils Hansson, född på Rust
gården i Hönsinge 1850 och bror till 
skalden Ola Hansson. För finansi
eringen svarade en förening med 118 
medlemmar som förbundit sig att 
betala in en årsav.gift på 10 kr varde
ra under åtta år framåt. Detta förs 
log emellertid inte långt, och rektor 

son, som pensionerades 1908, fil kand Nils Buhre, som 1940 efterträddes av 
fil mag Stig Lundgren, vars efterträ
dare Bertil Järneström tillträdde i 
fjor. Sin aktivitet har skolans ledar
gestalter inte inskränkt till undervis~ 
ningen - Nils Hansson engagerade 
på sin tid skurupsborna i flitigt be
sökta diskussionsa!ftnar, Nils Buhre 
var varmt engagerad i Svaneholms 
slottsmuseum och Bertil Järneström har gjort sig ett namn som expert på 
internationell folkmusik. 

Bland de skalder som haft anknyt
ning till Skurups folkhögskola är för utom Ola Hansson som under ett 
sabbatsår här 1888 ,89 upplevde en 
mycket produktiv period av sitt liv, 
0ckså August S trindberg som flera 
gånger gästade skolan, lundafilosofen 
Hans Larssan som tjänstgjorde som 
lärare på skolan en sommar på r~ 
talet, och Anders Österling som bl a 
skrivit en dikt om en av Skurups 
elevförbunds årsutflykter iill Bökeberg. 

och styrelse fick ur egna fickor ta 1_-----====------pengar till nödvändiga inköp första 1· 
året. 

I den första kursen vid skolan del tog 37 elever, alla söderslättsbor och 
alla män. Redan sommaren 1890 
startade emellertid en kurs för kvinnliga elever och på schemat som 
tidigare omfattat bl a kommw1a!för
fattning, lagkunskap, nationalekono
mi och liknande, tillkom därmed t ex lappning, glansstry1kning och 
hålsömnad m m 

Trångt var det om utrymmet de 
första åren, den enda lärosalen var 
inrymd i södra delen av nuvarande 
rektorsbostaden, och i resten av hu
set bode Nils Hansson och hans moder Karna, som i många år fungera
de som skolans husmor. Nya lokaler! tillkom 1898, då man tog i bntk en 1 gymnastiksal, till vilken så mycket 
pengar insamlats a tt det också räckte 
till kök och matsal i en särokild byggnad. E fterhand tillkom special
.;ala r för (ysii< oeh kemi och 1934 en helt ny sk.olbyggnad, den s k högre 
S«olan . En ylledigare otark utbygg
nad har skett under de senaste tjugo 
aren, då skolan utökat.; med gamla 
kommunalhuset och flera privatvillor 1 
samt för endast något år sedan södra 
ålderdornshemmet som nu fungerar 
som elevhem. 

Som rektorer har under de gångna 
åren tjänstgjort förutom Nils Hans 



- Fem år var jag då jag fick börja som vaktepåg, och sen har man fått slita livef igenom. Men huvud

sll'ken är att man får äta golf och må ·bra, anser Adotf Hansson. 

- Hej med dej, Betty lilla, och lycka till med kommersen, ropar Adolf at 'in hustru. 



SKÅNSKA DAGBLADET 
TISDAGEN DEN 12 NOVEMBER 1968 DEL 2 

Torparen i Bölarp och greven på Björnstorp alltid på god fot 
1 

L 

l 
l 

\ 

Adolf skjuter villebrådet - och Betty torgar bytet 
- Av WILBORIN AGREN -

* ACK, vi har haft så många kreatur, 
kreatur av alla de slag, att vi tidvis knappast 
haft rum själva här på torpstället. Redan då 
vi kom till Bölarp 1921 satte vi upp med djur, 
och utom nötkreatur, hästar och svin, så har 
vi satsat på gäss, ankor och höns. Skall man 

tala om "djurens liv" någonstans i de här trak
tJ!rna, så får det väl bli på Bölarp. Det är 
makarna B e t t y och A d o l f H a n s s o n på 
ett småbruk under Björnstorps gods i Genarps 
kommun som är i berättartagen. Deras hem
vist är den verkligt skånska, betagande idyllen. 
Stugan är täckt med halm och dess exteriöra 

utformning även i övrigt bär prägel av länge 
sedan svunna tider. Inomhus har emellertid 
den moderna tekniken och ~yuppfunna be
kvämligheter lyckats komma. l köket finns kyl 
och frys - och framför TV :n tar sig makarna 
fH ansson en titt, då och då: M an måste vara 
med sin tid, så klart. 

Adolf liansson, 72, är egent
ligen färsing till börden. Hans hustru 
Betty är Lundaflicka, och den Lun
daanknytningen har suttit kvar ge
nom åren. Fr.u Hansson, 70, började 
som 7-åring att sälja på torget i Lund. 
Den vanan har hon inte släppt. Själv 
säger hon: - Jag kan på inga vill
kor vara borta från saluplatsen på 
Mårtenstorget Jag m å s t e dit, det 
får hända vad som helst, förstår ni. 

Egentligen har makarna Hansson 
ganska vitt skilda intressen. Adolf är 

lagd åt "det jordiska", och styr gär
na med de praktiska betingen hem
ma vit\. Betty är mera utåtriktad, 
umgås gärna med folk ur alla kate
gorier och älskar att göra affärer. 
Adolf är mannen som helst stannar 
hemma, medan Betty måste ut och 
l u'fta på sig då och då. 

D BYXTYGET 
De båda kompletterar varandra 

riktigt hr<~, och tillsammans har de 

klar~t en hygglig utkomst i snart l Adolfs far var möllebyggare, och 
femtto år. hade också en mölla i !Anklam. Stor-

Adolf Hansson är född i Lövestad men vräkte söndec vädermöllan i 
1-896 och hade sitt första jobb med början av seklet, och famrljen måste 
att vakta gässen i Hörr, Tolånga. Färs- se si&: om efter någonting annat. S!u•
pojken var den gången endast fem !igen haiDn<~de man på Romeleåsen 
år gammal, men för debutjobbet som- - eller Västerlen, som Adolf kallar 
maren 1901 fick han i alla fall ett trakten i den här delen av Skåne. 
halvt kilo ull. Aret efter höjdes "lö
nen"': - Kan du tänka dej, att jag 
utom ullen också <fick ett tygstycke 
som räckte lagom til'l ett par byxor 
åt mej. 

D SLET HÅRT 

Fem 6r v11r j11g d6 jag fick börj11 som v11klep.\g, och sen h11r m11n 1611 slil11 livef igenom. Men huvud-

När seklet var mycket ungt och 
Adolf Hansson från Färs hade med 
föräldrar och syskon flyttat till Ro
melebygden vidtog nya tjänster för 
brödfödan. Adolf skildrar sina eska
pader all t under yviga och talande 
gester: 

sliken iir 1111 m11n lår ät11 gott och må br11, 11nser Adolf Hansson. 

så blev torghan'dlandet vår bästa ti'll
gång. 

Betty har ett bra och passande 
affärssinne. Hon kan konsten 
att handla med torgmänniskorna. 
Minst 2.000 smågrisar har hon avytt
rat under .torgvisiterna i snart fem 
decennier. Hon har sålt ägg, svamp, 
köttvaror, blommor och åtskilligt an
nat. 

Hon är en av de markanta profiler
na på Mårtenstorget i lärdomsstaden. 
- Så länge jag orkar skall jag till 
torget. Det lönar sig inte längre -
men vad gör det? Jag får komm<~ ut, 
och träffa mina gamla kolleger och 
kunder. Och lite affärer gör man ju 
alltid, ärtdå.. Några kilo ägg, lite 
svamp, kött och så. 

j n_ärnlig~n Alv~~en, säger .~dolf. Här l ?i ser, och på en sten har jag huggt l Professor I. l n gers i Lund säger: 
nnner ~u en bäck &enom sänkan, 110m IJI namnet. - Det är rena pryderiet, att man 

- - ~ - - - • - • •• • • • • & , då och då ändrar ortsnamn. Det skall 

- Jag var 7 år, då jag en sommar 
jobbade hä~ i b)l'gden. På petlandet 
'fick jag gå och led<! hästen, och det 
vårjobbet handlade om elva tunnland 
betodling, vill jag minnas .Men nu 
skall ni få höra vad sommarlönen 
var: precis 25 öre och fri skjuts till 
Sjöbo markn<ld ... Det var grejer, det 
tycker .Ndolf. 

- Hur skulle det se ut, om jag vore 
borta från torget en lördag? ·tror ni. 

Förr körde hon till torget i Lund 
med häst och vagn. Nu åker hon 
bil med sonen. Till torget ska hon 
- i alla väder. D KONFIRMATION: 

10 KR. 
På somrarna hade pojken, Adolf, 

arbete, och på vintern giek han i 
skolan i Gödelöv. På den tiden var 
man inte så petnoga med skolgången. 
- Jag tjäna'de dräng hos Nils Ols
son i Hyllinge. Så var det tid att 
gå och läsa för prästen. Eftersom 
jag hade kortare väg .till prästgården 
i Bonderup, men egentligen var 
skriven i Gödelöv, fick vi "köpa" 
pwts på läsbänken hos prästen i Bon
derup. 'Min husbonde betalade 10 kr 
för åtgärden, och sen läste jag fram 
där. 

- ·En dräng fi'ck slita sig ur säng
halmen klockan halv fem om mor
n<~rna och hänga med i slitet till 
sent om k'vällen. Fy för sablarna så 
räligt. Men det var tvunget a.tt gå 
och en S<lk behövde man aldrig ba 
'bekymmer för: fritiden. Någon ledig
het, till exempel en sön'dag, var det 
inte 1<11 om. 

D FLICKAN PÅ 
TORGET 

Betty Hansson är född i Lund och 
har läst fram i Sankt Peters försam
ling. Hon var i staden ~il! 15-års
åldi!rn och kom sen till bonden Nils 
Andersson som barnjungfru. 

- Sjru år, tror jag att jag var, då 
jag började "stå på torget" hemma 
i Lund. Jag plockade vilda blommO<" 
och sålde för tio öre buketten. Och 
redan då blev jag totalt torgbiten! 
När jag sedan gifite mig med Adolif, 
och vi skulle klara oss och våra barn, 

man knappast uppmuntra. Bölarp blir 
kvar, namnet har ingen förklenande 
betydelse. "Böle" betyder bo <tänk 
på '"Råttböle'"). 

D BRA GREVAR 
Jo, då, grevarna Gyllenkrok på 

Björnstorp har vari t och är mycket 
bra folk, betygar Betty och Adolf. 
Vi har jobbat här genom alla åren 
och alltid bemött.s vänligt. Nu får vi 
bo i torpstugan Bölarp så länge vi 
kan, och vi bor gratis också! Vi h<lr 
alltid stortrivts här. 

Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok 
å sin sida berömmar makarna Hans
son, som han alltid levt på god fot 
med. Bra folk, tycker han. 

- stugan är i bra skick, säger 
Adolf. Vi lagar. halmtaket och under
håller det noga. Karl Täcka .. e från 
Kullaskogen har gjort en reparation, 
och nästa år lägger vi om en takhal
va. 

Adolfs främsta hobby är jakten. 
Ingen vet hur mycket villebråd han 
fällt i sina dar. Vildkaniner sköt han 
massor av för en del år sedan. Ny
ligen var han på vildgåsjakt Jakt
bytet har get,t bra tillskott i hushålls
kassan. Betty har torgat bytena. 

Skånsk idyll 1968? Jo. då, den finns 
i Bölarp - far dit. 

Allt sen 5-årsåldern hade Adolf 
olika jobb hos bönderna i hembyg- , 
den. Som U-åring fick han 50 riks
daler som lön :för en hel sommars 
idogt arbete (ingalunda 8-timmarsbe
ting). 

- 'Min största ·}ön fick jag 1913, 
då jag hade 275 kr i årslön. När 
jag var 17 år gammal hade jag varit 
ute och arbetet åt andra i tolv år ... 

D VACKRA Å"LV
DALEN 

Det var 1921 som Adolf och Betty 
gick till prästen. De slog sig ner på 
torpet Bölarp, där de alLtså finns än 
i dag. Greve N i l s G Y' Il e n k r o k 
lade samman tre små torp till ett 
och man fick på det sättet 25 tld 
jord att odla. Här satte makarna Hans
son igång. klrea.tursuppfödning, och 
höll två hästar, ~ kor, ungdjur, 
svin, höns, ankor, gäss, får och andra 
djur. 

- Bölarp låter inte så sn)'lggt, sA J 
jaa har ~ett stället ett nytt . namn, , 

fP'O'O• 

• Lund l 



sKURUPS FASTIGHETS AB 
BYGGER KVARTERET JUMBO 

~fNTRUM 
~USfT 

Verkslällanc!~ direktören i Skvr~ps fa.slighets. AB, Gu n illa Thelander t&r första spadt&gel till Cemrumhuset. 
Åskådarna ar fr. h. ledamolen o Skurups fasloghets AB, Per Sjödin, byggnadsnämndens ordför&nde, Knut 
Madsen, VD i Kommunaltekn"iska pl&neringsbyrån AB, Gösta Johansson, Borås, samt byggm. Yngve Nyström. 

Det var en kVinna med karlatag 

Hon satte spaden i ~rn~arken .. 
för Skurups centrumhns 

l 

- Av 'l10RSTEN H!AN\SSON - "mark" som i huvudsak !består av det, mina grävmaskiner skall fort-

Med uppkavlade ärmar. och med granit, gn•ejs och gamla, men ack sätta med grävningen i morgon! 
en ny, stor, tung och rejäl spade så hårda tegelstenar från Skurups Närva!'ande vtid det för Skurups 
tog verkställande direktören l Sku- rivna och med marken jämnade ho- köping smått historiska ögonblicket 
rups Fastighets AB, Gunilla The- tell är inte lätt 'för en karl och än- var 'även ledamoten i Skurups Fas
lander kl. 11.15 på måndagsförmld- nu mindre lätt för kvtinna. Men tighets AB, Per Sjödin, vd för 
dagen det första spadtaget till ett litet, litet hål i marken lycka- Kommilllaltekniska PianeringsbyTån 
byggnationen av Centrumhuset l des vd Thelander dock åstadkomma. AB i Borås, Gösta J<thansson, full
Skurnp. Byggmästare Yngve NY~Ström som mäktigeord!f., nämndeman BörjeLln-

"All början 'bliver svår" är ett stod i omede1bar närilet teatel"Vis- den, vice ord.föranden i fulhnäktige, 
talesätt som Gunilla Thelander fick kade till den energiska flickan med lantbrukare Torsten Hansson, >bygg-

1besanna. Att ta första snadtål!et i spaden: Nu räcker det. nu räcker .nadsnämndens och kommunalnänm~ 
===::.:.....:;;.:.::..,,;:;;==:;:::::,::;.,,;;;;;;:;;:.:;;;;;;,:;~:b=====---------- 1 dens ordförande, fabrikscll.af Knut 

Madsen, kommunalingeritlör Bo 
Svensson, bankkamrer Harald Svens
son, skandinaviska Banken, m. If!. 

Som omnämnts i lördagens SkD
artikel om det planerade Centrum
huse~ i Skurup är byggkostnaden 
beräknad till 5 milj . kr. och bygg- · 
tiden till 18 månader. Om byg?,ti
den skal.] kunna hållas förutsättes 
dock att det eoj 'blir för långa och 
svåra vintrar som fördröjer ibygg
nadsar1betet. 

Centrumhuset skall inrymma •bl. a. 
restaurang, hotell, biogra!f, •bank
kcmtor, varuhall, kommunalkontor, 
advokatkontor, bok'föringsbyrå, tand
läkaremottagning, konferenslokaler, 
konsultföretag.. m. m. 



Första spadtaget • Skurup l 

I gå1· togs första spadtaget till Cenh·umhuset i Sktmtp . Huset hm· kostnadsbe1·äknats till ci1·ka 
fem miljoneT, och ska stå jä1·digt unde1· våren 1970. Spadtaget togs av VD i Skurups Fastig
hets AB, j1·u GunilLa B1·edernar-Thelande1·, som fick a1·beta undeTstödd med goda 1·åd av f1· v 
byggmästaTe Yngve Nyst1·örn, /Skuntp, diT Gösta Johansson, B01·ås, byggnadsnämndens o1·df 

Knut Madsen och o1·dj i Sktt1·ups Fastighets AB Pe1· Sjödin 

Pi>rsta spadtap;et på Centrunthuset Pn måndetgen togs förstaspadtaget till few 
miljo11ersbygget Centrumhuset i Skur11i 

iiin,arande vill den litla cere>110nin !>ar bla representanter för Skurups niim .,der och styrelser sawt Iii 
Kommunaltekniska Plane1·ingsbyrån A B och give tvi& för byggherren, Skurups Fastighets A B, f~r vars räk

ning Gunilla Thelander fattade spaden. B yggmästare Y ngv s Nordström, direktör Gösta Johansson, Borås, K nut 

{~#J M®'j ;I ~:;-·;:g "" in~•n~•d• d•~n. 



Äldsta gåsen i Sverige 

klarai-även -årets -blot 
Lagom till Mårten Gås ha r vi lyc)Iats !!På~.a upp världl}n!l älds

ta1 tamgås. R ekordgamla gässet 'finn" - so~"sig bör ....:. i Sk.åne. 

Mårtina Gåsamor het er "gåsrn", som ;na~ sltger om en gåshona 

på dessa breddgrader, fyllde ~5 år i ma,j i .å';": 'Hon vankar v'idare .' 

framåt t livet, lade 15 ä gg På vårkanten· och ur dem k röp i~te ' 

mindre än lika många gässlinga r. Vilka deci~erades till ll ö~e.r
levande - vackert så. 

R ekordgåsen finns hos makar-, svunnit men Ingen kniv får 

a Adolf och Betty H a nsson på röra vid hennes strupe den här 

torpet Bölarp under Björnstorps gången heller. Mårt~na överlever 

go.ds några mil utanför Malmö o. även Mårt'!m Gås 1968 - och 

,.Lund. Det var å r 1921 som de .traskar mot sin 26:e födelsedag. 

b åda som nygifta redde sitt bo Livet går vidare - även för en 

på. det hä r stället. De började gås. Men observera, att Mårtina 

omgåepde att bl.a. odla gä,ss, en inte alls är "dum som en gås" -

gärning de utfört i 47 är således. snarare tvärtom! Och vem skulle 

' ~en konsten kan de två, Adolf vara älsklingsgäsen hos Betty och 

. 72, och Betty 70 är. "Mårtina" Adolf, om inte Märtina? Det an

' ar trivts särskilt bra, varit 'fli- ses självklart, att hon står på he

ig med ägg en och på det sättet dersplats - och det vet hon An

skött sig så bra •. att hennes livs- neriigen också om. 

tid förlängts över varje Mårten Sä länge ingen annan kan visa 

gåsahelg, med ett är i taget. svart pä vitt och överträffa Mär-

Nu har emellertid 25 är ' för- for~.. ~ sidan 1 

Märtina Gåsamor, 25 är, med sin matmor BettY, Ha.ns.on. 

( ' 
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Nervös offset-premiär för 

NYA "SKÅNSKAN" 

Sd blev det i premiären. Anita Brorson, Anna-Lena Adamson, Olle Ander~son, Ronnv Dahl, Su.etl"n.e Bl~ 

gren, Thoma~ Uhrbom, Ram Greif1 och St!g BltLdh beundrar förstil numret av nyB "Skdnileo:n" t'Unt •~tt-ol

redaktions-bOTdet. 

Skånska Dagbladets Jä,;are fick vänta lite längre än vanligt på tidningen l mor!!e. 

Men det var ltelt i enlighet med ordspråkets mott o: Den som väntar på något gott., . 

Nät· "Skånskan" kom så var det nämligen nya "Sicånskan", i nytt format, med ansikte 

oeh tryckt i den nya toppmoderna offsetpressen. Det va r Skånska Dagbladets 80-årspre

sent till sina läsare (och till sig själv). 

"Det var spännande timmar l natt", 
berättar chefredaktör Gösta Håkans
son som tillsammans med större de
len av redaktionen väntade in pre
miärnumret av nya Skånska Dag
bladet. 

"Det glak bra d& föt'sta timmarna 
men sedan fick vi tekniska svårig
hetler som gjorde att utgivningen för
senades. Läsarna har hört av sig re
dan, dels för att fr1•ga efter 1id
ningen försl~s. men <•ckså fur aLL 
tala om att man iir niijtb med <lel. 
nya utseendet oeh tryc-ket." 

Så långt Gösta Hc•kansson. 

Skånska Dagbladets första nummer 

kom ut 1880 och ända från den tiden 
har man drivit jordbrukarnas och 
centerpartiets politik. I dag ägs Skån
ska Dagbladet lokalit av 6.000 andels
ägare där Skånska tidnings- och 
trycik'&riföreningen har aktiemajori
teten. 

Den nYa offset-pressen har byggts 
av den amerikanska firman Miehle-
Goss-Dexter. · 

fått omskolas för att klara av de1 
nya tryckförfarandet. Gösta Hå
kansson: - AHa har varit positiva till 
vår modemisering och lagt ner mye
ket arbete för att lära sig de n" 
handgreppen och metoderna. 

Skånska Dagbladet blev allts6. fözw,. 
ta Malmö-tidning i offset-tryck. Mett 
A r b e t e t är dem hack i hälarna. 

A r b e t e t s offset-anläggning bllz 
övergången till offset skedde den slörsta i silt slag. Och vi hoppu 

"från d~g till dag" nu i helgen. Se
n:ll'e skall man kornplclt<>ra offset
tryckningen med d:1Lasiiltningen en-

naturligtvis alt vi ska slippa sådana 

falaliteler som kollegerna på Skåns-

ligt en metod som IBM utarbetat. kan råkade ut för i premiären. Men 

sätteripersonalen har naturligtvis vi lovar ingenting ... 



J idaklåv Ge taklöv 
Vad ko~rnrner namnet .a. v? 

Alldeles i närheten av 
Gödelövs . kyrkby finns en 
vägvisare på vilken vägfa-' 
raren kan läsa namnet Ge
taklöv. Det är ett ortsnamn 
som förmedlar många as
sociationer alldeles om
gående. Platsen ligger allt
så på Romeieåsen och un
der Björnstorps Gods. 

r··SK-åns'kT IJ'ä'gl) a d e t 
kom vägen förbi häromda~ 
gen. Förbi Bölarps pitto
reska och medeltidsvackra 
torpställe var det bara någ
ra hundra meter fram ti!I 
Getakiöv. 

l Säkert .har många vägfarare som 

1 
rest genom Gödelövs kyrkby och 
uppmärksammat vägvisaren med 
namnet Getaklöv undrat vad som kar 

; finnas på den orten. 
- Där torpet Getaklöv liggei 

.fanns fordom fäl'adsmark, .men skog 
planterades i början av 1920-talet, be
rättar friherre T h u r e - G a b .r i e 1 
G y Il e n k r o k för SkD. ' Man kan 
ju bara tänka på att torparen där. 
förr ;i t iden höll sig med getter. Det 
var nämligen vanligt på Bj-örnstorps
torpen i gamla tider. Men någon ·när
mare orientering kdng namneltls upp~ 
komst kan jag tyvärr inte ge, 

JIDAIHAV 

att Getaklöv kommer sig av "att klöv
ja en get". Det är aut vad ja:g vet 
om namnet på vårt sommartorp. Tor
pet har emellertid en mycket vacker 
belägenhet i ~kogsbygden på Rome
leåsen, och vi tjusas av naturen och 
själva läget, liksom vi trivs ,j den 
vackra stugan. En konstnär bodde där 
och inredde en atelje, så ateljefön
stret finns alltjämt kvar. 

Grannen till Getaklöv, hr Ad o .J f 
H a n s s o n, säger ltill SkD vid vårt 
gemensamma besök: 

Samtidigt påpekar hr GyHenkrok, - Jag minns ju torparen P e r A n
att mljn i bygden under hans 'fP P- d e r s s 0 n som ·bodde ·här förr. Han 
vä:><ttid al'lmänt uttalade torpnamnet o.ch hans .hustru .hade el,;;a barn, och 
"Jidaklåv". Det säger äldre männd- deras son Jöns Persson var den 
skor i bygden a!J.tjärnlt. Om torpstäl- .siste brukaren vid detta torpet. Ä ven 
tets benämning säger dr In g e m a r han har d<Jck samlats .tili sina fäder 
I n g e r s i Lund, att Getaldöv bety- och nu finns det so.mmar.torpare på 
der "ett ställe där getter kliver". Man Getaklöv. Och då brukas inte jor
höll ~ig med getter på torpet förr. den av de som är på sommarnöje, 
Uttrycket "klåv" är en• dialekta[ form säger hr Hansson. 
för benämningen klöv. Det är .tro- - Men .hör ni, titta er omkring, 
ligt att torpet fått si·tt namn genom så skaH ni upptäcka hur vackent det 
någon där inträffad händelse av nå- är vid Getaklöv. 
got slag. Därmed är studiebesöket vid Geta-

Torpet Gebiklöv är numera som- kl'öv slut, och vi får formedla det 
marstäne och bebos av bokhand.Jare stoff vi lyckats skrapa !hop på SkD. 
T o r s t e n B ö c k m an i Lund. Han Om någon läsare vet något mer om 
säger: t , .. Getaklöv så tag kontakt med vår re-

- Jag har av ortsbor hort sagas daktion i Lund. WILBORN AGREN 

tiders människcbarn har naturligtvis gjort "6verkan" p6 torpställets exteriör: moderna fönster t. ex. 
har satts in .l .: men i stort sett finns gamla tiders idyll kvar vid torpet Getaklöv. 

---------~ 

Ett stenkast från Gödelövs ky.rka finns ·en tjusig byväg, där vägskylten 
talar om att den vägfarande kan komma till Getaklöv. 

l l 



** * 
TV-porträtt på vanligt folk 

l 

Vad tycker do~ om världen? 
- :4v NENNE W .l.HLANDER -

e Karl-Erik Erik8Son, metallarbetare, e Kerstin Larsson, 
studerande, e John Persson, s,krothandlare. 

Här har n,i tre huvudpersoner i var .sitt TV-program, 
som tillsammans bildar en liten serie i slutet på november 
och början på december. · 

- Vi tänkte så här, att lika gärna som man gör porträtt 
på kända konstnärer, artister o a v, så kan man porträttera 
vanliga svenska medborgare, förklarar producenten Carl 
Torell, som gjort programmen tillsaminans med målaren 
Sigvard Olsson och fotografen Lars Lundgren. 

Karl-Erik Eriksson metallarbe
tare i Finspång 1 öster~ötland är 
den som TV-tittarna möter först, 
onsdagen den 20 november. Sönda
gen den 24 november är det dags 
för Kerstin Larsson, studerande 
frå.'1 Hälsingborg, I början av de
c~mber är det så dags för Jphn 
P ersson, s!cåni· ·. P.en som blivit 
skrot hawllare i Rä ttvik i Dalarna. 

Carl Torell: - Det ?Jar tidigt i 
tJäras vi träffade . dom här män
nis~o?-na. Kanske mest av en 
slnmp. Avsikten var att skitdTa de
ras VIlTdagsliv och lli!!ooro i 
kontTast till huT dom via massme
dia up:p!eve1' vär!d.shände!ae,- som 
Vietnamkriget o dyl. Vi träffade. 
dom i fabriken, i skolan o s v. 

eom Ideallsten Eriksson. Han är 
den som utanför jobbet för ett 
mycket aktivt fritidsliv, är medlem 
i en nykterhetsrörelse och sysslar 
en hel del med scout- och ung
domsverksamhet. Hur möter han. 
världsproblemen? 

19-åriga Kerstin frå.n Hälsi·c g. 
borg, f n studerande vid Skurups 
folkhögskola, henne har TV-teamet 
filmat mest i skolmiljö. Hur disku. 
terar man i hennes kt•ets, hur ser 
hon på världen och sin egen situa
tion i den? Men vi får också lite 
mer persoaligt träffa hennes · fa-
milj och pojkvän. , 

KERSTIN LARSSON, 19, se,- pd sig själv och viirldcm'frdn· tkDtmUj8n. 

~if 1'1);1 

_SVENSI( SKOLFLICKA 1968 

Ideallsten 
Karl-Erik Eriksson möter vi dels 

som tempoarbetare·, seda.n flera år 
-L -n nrl~ ... +"'.J · V'' " ,. 1 J 

CaTl Torell: - John Per8son, 
skrothandlaTen är vät den 80I7n är 
svdrost att beskriva så här i fö1'
väg. Det avsnittet handlar om en 
mycket stark pe1·son!ighet, om skå. 
ningen som föT 25 å,. sedan flyttade 
till Dalarna och jobbade sig upp i 
sin bran.•ch Honom möter a!!tsd · 
~···' 

TV-~ro/1 för Skurupselev· 
På söndag kommer speciellt ele

verna på Skurups folkhögskola att 
titta på det program som berättar 
om vardagen för en svensk skol
flicka. 

Den som haft skolflickans roll vid 
inspelningen ·av programmet är näm
ligen en elev på Skurups folkhögsko
la, 19-åriga Kerstin Larsson som går 
i tredje årskursen. 

Programmet inspelades redan i bör
jan av året. Då gick Kerstin i andra 
ring på gymnasiet ·i Hälsingborg. I 
två veckor hade Kerstin Larsson 
"TV-kameran i hälarna". Från det 
att hon åt frukost på morgonen och 
tills hon släckte nattlampan på kväl
len. 

I programmet finns också en del 
intervjuer med Kerstin där hon be
rättar om vad hon anser om en 
mängd sake;. Kerstin kommer på 
söndag att så programmet tillsam
mans med mor och far hemma i Häl
singborg. Det känns lugnast så, tyc
ker "Tv-stjärnan" Kerstin Larsson. 

l 

Kerstin Larsson går Skurups folkhög~kolas tredje årskurs. 

~· 



p, essbyrab.tradel fru Berith Larsson vis&r den plats där papperskorgen sutt 1t o~h C:ar brcnden utbröt. Bakom henne skymlar varuaulomalen, som nägon försökte elda upp för någon manad seda n. 

MÅNDAGEN DEN 18 NOVEMBER 1968 

Pyrom·an brand i Skurup? 
Råd'ig taxiförare ingrep 

Pyromani , slarv eller inbrottsför• :: •· ! D?n fr. ~an ställer sig Skurup;.polist-n etter en mystisk brand i pJ·t·~ . !,yr3ki~"ken \id järnvägssta tionen i Skump natten till lördag~,t. Om inte c·!den upptäckts i tid och släckts efter ett raskt ingripande av t3xid•auffören Otto 
Ol~son, Skurup, kunde skadorna blivit betydande. 

Elden observerac!es sa mtidigt av två p ~ r ö·oner ,-:' ha1v h"tide.n på n atteP. Dit s! ~ g i c : ~r kraf~ ;g." lågor upp ur en i-2.P r; , rsk:>tg p} k askens u t <:: !da. Av t·: tt .-- ~ F!_Jr?r k : . :ergJ aset i ki~cken rr.e:l ~·t par s karpa kna'I J.~. vi1lcet t.:.p: . f~ · t .:: ._, ~ s 2v en person, 
1 b.)cr.de i fasEghe ~~· ~1 L~ .t en~~t. Även en förbip :: ~se 1 ·· e . b ,-r ~i: ~-~ g flamm ::: rna. och v~e. '~:.-.. \.: st2.: ;c.~n : n i närhe"r-n kun:!e bra.~ - kHP 1'! 1armas. 

RADiGT INGR! P!\.l'IDE 
Men :n1;s n l~r2r . .5rnZ.r.:nen hunn it til i platsen I'l ade cre ert;d taxiför ':l.:-en O .. to o :sson 1~/C h ~ ts ln ä va el d en genom R~t k a: t a Cvf'r s · n rock 

och sli'e n er ra;· !JNSkorg r - ~ fr å n !l v3ggen. Om inte branden pil detta sä t~ kunnat kväves i Eln lir.< 1a , är ' d et troligt ea den lått ett värre förlapp .. Varorna i n c · n för g 2 N var l na~hgen 1 farozonen. Had e även d~ssa n3tts av lå; ·:: rr.3, !?ku1 'e e 1de·ns · sp:-:ddng b 1>. :t b' .xtsna b b. !\u ;nskl·ät.lde sig s!{;:: ' ::rna f; ~ 1 dc •.,r av 

ytterväggen, föru tom d€'\t förstörda fönstc>t. 

PYR0'\1.'\N? 
P.r~-:!'ldo :··: :>.··· .:-· .1 är än så 1änge okänd . men det t ro· ·s ·3ste är vä! att n 'lgon v.-trdslös perse n s'J~:gt e n glödande fimp eller tc!!ds:.'cka i pappe rskorge:o. där d ~n se~~~ legat och pyrt för a~t av b!åst~n slut 1;gen flamma upp. Men man kan inte h ell er ute sluta att det rör s'g om en pyroma n eller inbrottsförsö:<. 

ANDRA GANGEN 
I\;;-1~-{ot snm stärke r denna m isstan-l ke, är att c! et för omkring en mano cl · edan började 1,;-'nna under den in':· . ·gganc!e varuau '. omaten. Den g '• ,, -r n vrr elden k!art an lagd , även or.: ska:lorn3 blev obetydi:ga. Men l omstär.1igheierna är så pass lika at t saken ve rkar sjuk. Polisen uppman ar närför personer. so m hän ~el•ev:s råkat iaktta något misstänkt i samband med detta, ~tt höra av sig. 
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Ovanlig skånsk mil j ö blir 
landets modernaste golf~ana 

Av ROLF JOHNZON 

Sveriges svåraste, egen
domligaste, modernaste och 
naturskönaste golfbana 
håller på att projekteras 
mitt i Skåne. Mitt uppe på 
Romeleåsen i en kuperad, 
naturskön terräng ämnar 
en grupp golfbitna skå
ningar anlägga en 18-håls
bana. Dessutom skall där 
anläggas en . countryclub 
med pub, klubbrestaurang, 
lekplatser för barn, över
nattningsrum och swim
mingpool. Hela ·projektet 
har beräknats kosta cirka 
700.000 kronor. 

är · Nils Hammar med hustrun Lis 
som sekreterare. Dessutom finns and
ra golfvänner med såsom i första 

,hand Sten U. Queckfeldt, ingenjör 
Olle Pettersson, dir. Henric Zethrae
us i Skan.ör, major J. H. Zethraeus 

,på Kvarnbrodda gård och järnhand
ilare Gert Liedholm, i Skanör. 
' Intresset för golf är redan mycket 
stort i landet, omtalar inspektör Sten 
U. 'Queckfeldt för SkD. Det påstås 
att vi har fler golfspelare i landet 

·än det finns fotbollsspelare, men om 
den uppgiften är riktig vet jag inte. 
Allt talar dock för att intresset för 
golf ökar för varje år som går. Det 
kan därikör aldrig bli tal om för 
många banor. Kvarnbrodda blir en 
utmärkt samlingspunkt för ett tätt
befolkat Skåne, där människor kan 
koppla av i en naturskön omgivning 

· med sin favoritsport, säger hr Queck
: feldt. Nämnas kan att i närheten av 
·golfbanan skall det ligga stora som- , 
;mars lugeomr/.lden som redan nu hål- ; 
i ler på att byggas upp. Intresset för 
:"vår" bana är dessutom stort från , 

.. 

i d~ n kommunala sidan. Vi har haft ' • 
Bakom hel!a iden står två fram- en informationsträff med kommunair · 5-.§rige Olle snackar golf med modem fru Lis Hemmer som ocksi vi111r 

synta män och en energisk fam.iJj. : män från Veberöd, som ställde sig. en modell på hur ma n tänkt. sig anläggningen. : (Bilder: Hans Sernert.) : 

.Det var direktör Claes Ramsgård i positiva till projektet. Vi skall nu': .. . · - h 
Dörröd som tillsammans med inspek- , höra vad samarbetsnämnden i kom- overn~ttmi?'gsru~ oc kanske även Iför goH bH avdragsgHit . i deklara-
tör Sten U. Queckfeldt i Veberöd munblock Lund anser om våra ideer. len swunmmgpoo . ftioncn. -1 
kläckte många års drömmar till en l ' A VDRAGSGR.LT l Ett nytt informationsmöte ska!'! 
teoretisk ide. Sedan koppJades fa- ' ARRENDE F " fin i in skull .. håll as på Östarp i slutet av måna-

. · · H K b od : · or ans er gens amnar 
mllj~n _Nils ammar på var~. r - ; Att kostnaden kan hållas så låg . :man starta en andelsförening, där 'd2n då riktlinjerna för en aktivitets--
da m 1 sammanhanget och därmed som under en miljon kronor hänger dl få k" ärd' 'kampanj 8kall dras upp. Vi ämnar 

d bö. . 1 · , • • me . emmarna r opa en v e- 1 l 
kun e man TJa P anermgen. samman med det arrende på 49 år ·1 tä' dl d 1 

å 1000 kro affischera i samtliga sportaffärer, på 
Nils Hammar och hustrun Lis, bå- som vi ämnar teckna med jordäga- :' ~~s ni g .. ~n feinp 

1
·
1 70 

tanol inrtrvar- ·l' samtliga motell och hoteJ.l över heJå
1 d lfb . 1 •'--·'·-- t"lld · . . uera. ....g ns e - es-

a go ·. 1tn.~ an"""""""""• s a e sm !ren. Vi får då disponera samt11ga j senter och när vi blir dubbelt så ISkåne för att informera golfvänner,. 
gård till forfogandje och nu arbetas byggn.a. der vilket kan hålla bygg- . .. t vi 1 å tal b berättar h~ Queckfeldt vidare. Om 
d t · t · t · 'int · t •-- f" 1 • . manga sat er g ng, om ar r , 
e m enSJ.v J en . enms yre..,., or kostnaderna nere. Förutom själva • Q · kf ldt Vi h oda ,_ t kt •allt går efter beräkningarna skan 
t f .. kli d .. If · ,1ec e . ar g .. on a er , 

a t orver ga r:nna ·~are~a go - fgolfuanan ämnar vi bygga en pub, med banker som skall .hjälpa oss ocih byg,gstarten äga rum i mars 1969 ocJ:l; 
~?'na . Cl~es Ramsgård. ar gJve~ ord- len klubbrestaurang, en lekplats för 'mc·dlemmama att klara andelsköpen . i första bollen kan då spelas ut hösten 
forande :_ _styrelsen. V1ce ordforande barn, . ba.<.tu·. förvaringsutrymmen, gPnom lån. På så sätt kan Intresset '1970 på d~ 6.100 meter långa banan:.'--

En skansk cvenllg miljö med enetrid och bergknaller skall förvandl111 till lendels modemitlie goltbene. 
På bilden ses ingenjör Nils Hammer i den miljö man linkt tig banan. 



'erSkurups AlF :s A-lag. Bakre ledet fr. v.: lagledaren, Per Olsson, Johnny Johansson, Dennis Persson, Ro
land Axelsson, .. Ch m ter Andersson, Tommy Svensson och LEif Svensson. Främre ledet fr. v.: Sven 

Jon_sson, Bo Hjalmarsson, Olle Jönsson, Rolf Dehlen och Ebbe Rasmusson. 

Fem lag i Skurups AlF 
får "fotbollsmedal j er" 

Fotbollssektionen i Skurups AIF:s 
·45-åriga hisfuria har under det 
gånga spelåret nått det sammanlagt 
bästa resultatet. Visserllgen blev 
det inget guld men för övrigt "me
dalj" . till samtliga lag urom ett 
lag som dock var mycket nära och 
kom på 4:e plats l sin serie. 
A-laget 'blev nämligen 2:a i sin 

serie och var även en av de stri
dande i YA-cupen. 

B-laget var det enda lag som ej 
fick medalj utan fick 'nöja sig med 
4:e platsen i sin serietabell. 

Juniorlaget, som h11r fått en ny 
lagledare i · .Nils Hylten, belade en 
hedrande 3:e plats i sin serie. 

' 16-årslaget var endast ett mål från 
.seriesegEtm f9Ch blev alltså 2:a. 

De tyå. ,1~-årslagen blev 2:a resp. 
3:a i sinG! serier. 

3 silver ooh 2 lbrons och en 4:e 
placering av Skurups AIF:s 6 se
riespelande lag visar a-tt det är verk
lig bredd på fotbollssektionen och 
det lovar gott för framtiden. 

0 DOM KUNDE VUNNIT 

Lagledaren för A-laget, Per Ols
son, är en herre med stora preten
tioner. Han är inte helt nöjd med 
det gångna årets resultat. Han kan 
inte ri•k,tigt smälta att Skurups AIF:s 
A-lag inte vann s in serie. Han anser 
att av höstsäsongens 5 förlorade 
poäng var de 4 totalt onödiga. Han 
menar givetvis förlusterna mot bot
tenlagen Klagshamn och Malmö SK. 

- Litet bättre kämpa.tak-ter i de 
matcherna så hade Skurups AlF va
rit seriesegrare. 

Men han tillägger: Det gör 
ingen nytta att gråta över spilld 
mjölk utan vi får hoppas på en frisk' 
satsning både från spelares och le
dan~s sida under 1969. 

CJ 12 FLITIGA 

Följ ande spelare har deltagit flest 
matcher och kommer vid årsmötet 
i dag att tilldelas Svenska fotbop
förbundets stora bronsmedaljer: Olle 

Jönsson, Bo Hjalmarsson, Rolf Deh
lo:,n, Sven Jönsson, Leif Svensson, 
Elbbe Rasmus-son, J ohnny J ohansson, 
Göte Jönsson, Dennis Persson, Ro
land Axelsson, Christer Andersson 
och Tommy Svensson. 

LJ sTöDFöRENING BEHöVS 
En sak som Per Olsson gärna vill 

undel'Stryka det är tillkomsten a v 
en stödförening. Skurups AlF hade 
säkel't haft mycket stor glädje av en 
sådan stödförening i stil med dem som 
finns i t. ex. Tomeliila och Sjöbo. 
De utgör säkert en stor inspirations
källa för de aktiva inom idrotts
föreningarna där' 

l' 
Vi har visserligen en s. k. suppor-

terklubb här i Skurup men inte nå
gon med sådana a k ti vi te ter och in i
tialiv som i Sjöbo och Tomelilla. 
Emellertid har vi fått ett starkt eko
nomiskt stöd av Skurups köping och 
det är vi tacksamma för. 

ol./ /!61 



CI(F:s rattillåstare 
fiCk pris • 

l Skurup 

•t. 

Fr. v. ledamolen i raltmäslerskapskommitlen, Anna-Lisa Ni lsson, Skivarp, 
delar ut priser till Knutsson, Köpingebro, Eva Hansson, Bussjö, och 

Marianne Andersson, Skivarp. 

I samband med det höstmöte som 
Vemmenhög- Ljunits - Herrestads 
landstingsvalkrets av CKF på mån
dagskvällen anordnade på Lant
bruksskolan i Skurup förrättades 
prisutdelning från rattmästerskaps
tävlingen. Prisutdelare var leda
moten i rattmästerskapskommitten 
Anlla-Lisa Nilsson, Skivarp. 

Pristagarna var följande: l) Inga 
Knutsson; Köpingebro, Stora Kö
pinges CKF. 2) Inga Klang, Ystad, 
Ystads CKF. 3) Eva Hansson, Bussjö, 
Bromma CKF. 4) Birgitta Nilsson, 
öja, öja CKF. 5) Marianne Anders
son, Skivarp, Skivarps CKF. 

Höstmötet inleddes med att kret
sens ordförande, Svea Jacobsson, 
Svenstorp gjorde en tillbakablick på 
riksdagsmannavalet och . därvid kon
staterade att centern haft en viss 
framgång. 

Efter ett politiskt betonat inled
ningsanförande överlämnade ordför
. anden Jacobsson ordet till Maj _ Lars-

son, Luttra, som är medförfattare till 
studiekursen "Så arbetar vi i CKF" . 

Maj Larsson berättade om under 
vilka förhållanden - depression: och 
arbetslöshet under 1930-talet - som 
Landsbygdens kvinnoförbund växte 
fram, och hur därmed kvinnornas 
intresse och insyn i samhällsfrågorna· 
vidgades efterhand. ' 

MANGA KURSAMNEN 

Nästa kvinna i talarstolen var di
striktsstudiesekreterare Ingegerd 
Nilsson som orienterade om en lång 
rad kursämnen, bl. a. om de som be
handlar framtidsmiljö och interna
tionella frågor. · 

Efter prisutdelning till de segrande 
i Rattmästerskapet följde kaffesam
kväm varefter fru Gunnel Larsson, 
Rökul!a, berättade om vad som hänt 
på kyrkomötet. 
Aulan på Lantbruksskolan var fylld 

till två tredjedelar vilket innebär c:a 
150 deltagare i höstträffen . 



iUg . . 

:no11: nhögi 

Nye _ ordföranden, köpinan Knut Nilsson (t. v.)) i samsprA'k med avgiende ordföranden, kiillarmiisfare 
sten Vollmer. 

• 
l 

Kurt Nilsson_ ny ordförande 
Skurup AlF efter Vollmer l 

l 

l 
Vid årsmötet med Skurups AlF vice kassör B. Kullberg samt övrig Bergh. Bertil Kullberg valdes till l 

på torsdagskvällen 1 Nya Penslo- ledamot Rune Olsson. Revisorer: sammankallande. Representanter vid J 

natet nyvaldes till ordförande för Lennart Mårtensson och Harald Skånebolls årsmöte: Per Olsson och 
år 1969 köpman Knut Nilsson efter Svensson. Fotbollssektion: Per Ols- Göte Bergh. KommittE~ att utreda l 
källarmästare Torsten Wollmer som son, Olle Tall, Rune Olsson, Nils frågan om materialförvaltning och 
avsagt sig uppdraget. Skurups Hylten och S. Höjvang. Per Olsson tvätt: Per Olsson, Nils Hylten och 
AIF:s fotbollssektlon har haft en valdes till sammankallande. Göte Bergh. Ekonomiutskott: Per 
lyckad säsong där de sex Jagen - Uttagningskommitte för fotboll: Olsson, Rune Olsson, Knut Nilsson, 
A-lag, B-lag, juniorlag, 16-årslag Per Olsson, Olle Tall, Nils Hylten Göte Bergh, Bror Larsson och N. 
samt två i4-årslag _ klarade sig samt tränaren. Fotbollens ungdoms- Hylten. 
bra 1 sina respektive serier. sektion: Erik Persson, Rune Olsson, Valberedning: Lennart Akerberg, 

Jan E. Persson, Knut Andersson, )'lertil Mårtensson, Leif Larsson och 
Som framgått av sep;irat artikel i Christer Axelsson, Sture Andersson, Nils Hylten. Bingo- och lotterisek

skånska Dagbladet om fotbollssek- Bertil Kullberg, Axel Mårtensson och ion: Per Olsson, Bertil Mårtensson, 
tianens årsberättelse tog trEf av lagen Lennart Knutsson . Rune Olsson val- K. Helgesson, Olle Tall, Karin Tall, 
silver, två .av lagen brons och ett av- des till sammankallande. (.eif Larsson, Nils Hyl ten, Hans Hans
lagen en fjärdeplacering. Såväl A- Lagledare för A-lag Per Olsson, >on, Ella Hansson, Lisa Kullberg, 
laget som 16-årslaget var mycket nä- för B-lag Olle Tall och för jurtiorlag Olle Jönsson, Göte Jönsson, Lars E. 
ra att vinna sina resp: serier. Otur N. Hylten ordinarie och Jan E. Pers- 'önsson, Göte Bergh och Sven An-,

1 var med i spelet. son biträdande. Friidrottssektion: Alf ~ersson. Fritidsgruppledare för fot-
Medlemsantalet ökade också starkt Hötzel och Tommy Andersson. Bil- poll och handboll: Sven Höjvang, 

under 1968, närmare bestämt från 204 jettförsäljare och motigare: Hans Rolf stridsberg och Bertil ,Mårtens
till 284. Det är en mycket stark ök- Hansson, Bertil Kullberg, Bror Lars- son. 
ning. Medlemsavgiften hålles relativt son, Ake Persson, Sture Andersson, Skurups AlF anordnar årsfest för 
låg - endast 10 kr. Karl Sjövall, Nils Hylten, Kaj Hel- medlemmar och supporters i kväll, 

Vid förhandlingarna som leddes av gesson, Be~til Mårtensson och Göte lördag, på Svaneholms slott. 
Knut Nilsson gjordes följande per-1-----------------+-------------
sonval: Ordförande Knut Nilsson, 
sekreterare Nils Hylten, kassör Göte 
Bergh, vice ordförande Knut An
dersson, vice sekreterare Per Olsson, 

Många landslagsmän 
... .. .. 

~ ~vl' 



har hå!lit sin traditionella årsfest för SKURUPSAI F spelare och stLpporters på Svaneholms 

slott. Iviedalj?·egnet- som inte duggade alltför tätt efter andraplaceringen 

i serien - sköttes av nyvalde ordföranden Knut Nilsson, som efterträtt 

Torsten WoUmer. Pa bilden ses Skarups A IF:s nyvalde ordförande t h 

tillsammans med fr v Christer Andersson, Dennis Persson och Johnny 

Johansson . 

lantbrukare Lennart Ekblad rallar sitt nyförvärv och fAr fin~sema 
demonstrerade av Ke nne th Persson, f . v ., och Lennart Persson, t. h. 

~ ·ningsdemonstration 
erade i Svedala 

J 



Skurup hade folkvalid 
Bråkmakare fick 

DET FINNS knappast någon person i den här delen 
av Skåne, som har haft så mycket att göra med lands
fiskaler, diverse lagöverträdare och förbrytare, finkor och 
polishäkten, som förre fjärdingsmannen F r a n s A l m
k v i s t i Sandåkra, Skurup. Själv har han inte råkat i 
konflikt med lagens arm, men han har forslat ett oräknat 
antal personer till laga näpst. Få har ägt och äger allt-

Av någon egendomlig t.iHfällighet 
tycks siffran 8 vara ett bra ·tal för 
Frans Almkvist. Han är född 1888, 
han blev fjärdingsman 1918, han ha
de den tjänsten .till 1938 - och han 
har fyHt 80 år. Så det så. 

Av gammalt menar ·IllSil att siff
ran 8 är ett uttryc kför kraf.t och 
beslutsamhet, pondus och rätilskBif
fens beteende. I fråga om Almkvist 
slår det i varje faJol huvudet på 
spiken, .ffi att säga. Hans gestaLt 
mi•nner om styrka och handlings
kraft. Han är "rak i ry~gen som 
en korpral" som man sa förr i värl
den. 

- Fjärdingsma"" Almkvist är den 
verklige hedersmannen, Y'ltrade en 
skurupSbo till S k å n s k a D a g b l a
'd e t. Han har al-ltid haf.t vårt för
troende, oc'h sin besvärliga uppgift 
'som biträde åt kronabetjäning
en skötte h8'tl på ett mästerligt sätt, 
sa man. 

0 FOLKVALD FJÅRDINGSMAN 

1918 skulle man. skifta fjärdings
man i Skurup. På den tiden ~ck 
det så till att kommunalstämman 
valde fjärdingsman för en tid av 
tre år i taget. På topp av inkom
na förslag tiH fjärdingsman den när
liggande treårsperiode<n befanns 
Frans Almkvist. Kommunalmannen 
Lar·s Andersson knaekade på hos 
kimkvist i Sandå•kra, och framfönde 
sitt ärende. 

- Jo, det är srå, a.tt vi ska tiH 
och välja en ny fjärdingsman här i 

socknen. Vi har tänkt oss 8Jbt du, 
Almkvist, skulle bli den mannen . . . 

Vad svarade en socknens man på 
det tHI'budet? Hette m8111 FranB kim
kvist, så var ·be~rlutet S11'8bbt fa.ttat: 
ja, tack, jag antar ·kommunalstäm
mans .beslut! Följande a nrt: a g
n i n g s b e v i s •blev därpå upprättat: 

Frans Almkvist. å SandAkra var
der härigenom förordnad att under 
tre år fr. o. m. den l jan. 1918 V1Br 

f j ä r d l n g s m a n l Skmups socken 
odh Alluer det hooom att vid ut
övninge. av denna befattning ställa 
sig till noggrann efterrättelse 
såväl föreskrifterna l k. m:ts nå
diga Instruktion för fjärdingsmännen 
den 929 sept. 1899 som ock vad lag 
i övrigt stadgar ooh honom l tjän-
steärenden anbefalles. Skurup t 
landsfiskalskontoret den l jan. 
1918. Carl E. Lagemolm. Landsfiskal. 

Sedan var det dags för kimkvist 
att ikläda sig legitimooionen för fjär
digsmannens ämbete: en armbitidel 
de första åren. Först längre fra.m i 
tiden blev det förordnat allt en fjär
dingsman fiok bära ontformsmössa 
med polisbrickan över skä:l'men. 

0 POJKFUF'FENS 

Det dröjde mte länge förrän den 
reslige so!d&taonen, född l Skurup 
och aHtså i arbete på hemmaplan, 
sa-tt sig i allmän respekt. kl'mkvist 
behövde knappast med höga ord· oCh 
hotelser sätta sig l konstruerad pon
dus. Av ooturen ägde han sådana 
förutsättningar som en god fjärdings-

Av WILBORN AGREN 

jämt ett så fint renomme som just "fjärdingsskarl Alm
kvist i Sandåkra". Han är nu 80 år men har fått behålla 
sin resliga gestalt relativt obruten, äger god hälsa (som 
det brukar heta om åldringar, men i det här fallet äger 
detta epitet täckning) och hans skarpa profil syns regel
bundet i Skurups centrum. Han äger ett pyttelitet hem
man i Sandåkra, presenterar en mönstergill och stilfull 

man på l~mdet på den •tiden borde ' gl'Ömde att mönstra sin värnpHkts- · 
äga för att nå sitt mål : aM hå!Ha bok. Det ·blev 5 kr i böter för det. 
lag och ordning V>id makt. En kiHe vägrade -betala femm1m, och 

* - Det förekom förstås busliv dll delt gi.ck så lån•gt, BJtt fjärdingsman
* och dA . här l trakten, säger ban. n en hemsökte ·karlen för att föra 
* Det var Inte alltid lätt för poli- honom tHI finkan och där sitta av 
* sen att hålla bypojkam al styr. femman. Men då drog "vägraren" 
* VI hade en polis här på sin tid, upp plånboken och erlade böterna 
* men för honom sökte en del ung- kontant. Det VIM' ovanlig;t på den 
* domar göra fuffens. Ibland V1Br tiden. * det min tur att svara för ord- Vid ett ti.JI.fälle skuHe Almkvist å 
* ningen. När jag då var l antA- lagens namn hämta. en förbrytare. 
* gande bände det att frldstörar- Men manrum passade på att smita 
* na plötsligt sa: - Pojkar, l kväll ut ur huset - srå ALmkvist gick 

* får vi vara lugna för det är miste om !bytet. M~ nästa gång ·be
* Almkvist som går vakt. Och hagade fjärdingsma'!)!ren •komma tUI 
* bråkstakarna gjorde mig sällan därmed tjuven, som stod i köket 
* några större besvär. hullet bakviigen - och ÖVe'!Taakll!Wl 

SATT AV BöTERNA och slevade i sig. ny.kokit äl'lt8oppa. 
Etter skrov-målet bsr det av tm 

En stor del av fjärdingsmannens sinkaburum. 

beting V8J1' att indriva skatter o<lh bö- * _ En gång stod jag på vakt 1 

ter. Vad gällde skatteresetema var * ett skogsbryn olih skulle ta fast 
det ofta må<nga om och .men. Fol•k * en man som skulle anhållas. Jag , 
hade låga skatter, men också onJt * fick se ett bästfonlon och trodde 

~;ngtspengard Otch aH.betala _?öter ~n * att det var den av mig efter-
a - e var annu varre. - * sökte. Jag hoppade fram och 

för var det inte ovaniiilit att "fol·k * högg hästen 1 grimman. Döm om 

satt av bötema". Dert: tog tre dagar * min förvåning, dA jag upptäckte 
att sitta av 10 kronurs böter, 4 da~ * att det var en helt annan kusk 
g:ar för 20 kr i ·böter o<lh sedan * än den jag sökte! Det var en 
kunde man sitta av 20 kr per dag. * 
I !<ängd-en var det a!lttså "rena för- * man som var pi väg efter barn-

morskan At sin havande hUBtru! 
tjänsten" allt följa fjärdingsmannen * Jag hade tagit fel och fick för
tiJ.l .finlkan i Ystads poJ.ishus ocq på * 
den vägen ·bli kvitt 'bötfällningen·. * klara mitt fatala misl!ltag, säger 

Almkvlst. 

TOG FEL PERSON 

Mlmga ·karlar beväringsåldern 
FICK EN HURRING 

På den .tJden, för några årtionder 
9edan, gick det för si·g a.tt fjärdings
ma.nnen gav bråstaken och den bång
styrige t. ex. en rejäl örfil. Intet 
hinder förefanns "att ta l" om den 
som skuUe anhM!as stretade emot 
eller brukade V'åld mot kronobetjä
ningen. Fjärdingsman var tonte att 
leka med! 

0 TRASKOMAKARE 

Almkvist är född i HyHeberga och 
son tiH soldaten och .träs'komakaren 
Magnus Månsson/ klmkv.ist. Fadern 
var en man som ·kunde tillvel'ka re- 1 

jäla träskor, varav sonen Frans har 
endast ett modellpa'l'. Solda.t Mag
nus antog;s till Vemmenhögs kompa
ni för .roten nor 76 i Gustafs socken. 
Han var en god soldat med höga 
bety·g - mest berörmig, Som 11-
åring kom Frans ut tiU sitt första 
jobb: sommardräng i Hylte'berga, •lö
nen en tia för sommaren 1899. Flera 
"tlokron011Sjobb" haiiD h8'tl med före 
läsningen 1903. 

* Avgångsbetyget från skolan l * Sandåkra 1902 är ett verkligt "* toppbetyg. Det har poäng nog för * att försiA till Inträde vid gym* naslet. 

ei).,Jr~e soldalsonen Frans i Sandilkra tar sig regelbundna cykeltur!tr: - AH cykla är verk~igen mitt biste 
nöje, sii,.51er han till SkD. 

- ~~-~~--

* - Men det var Inte tal om vi* dare studler för ett •barn från * ett fa,!Ugt hem på den tlden. * Det var endast de rikas barn som * skulle studera då jag var barn, * sliger han. 
När Almkvist V'!ldes Ull fjärdings

ma n hade har, ~ 



fjärdingsman 
en "hurrirl • 

SIQ ' ' g 
ordning på torpet, och älskar att pyssla - ute och inne. 
Sannerligen, ett besök hos Frans Almkvist lönar sig, ty 
det ger mycket - främst för den som är vän av ordning 
och reda. Gamle fjärdingsmannen ses nästan dagligen 
på sin cykel efter allfarvägen i orten. Han försummar 
inte motioneiandet, och av gammal vana måste han ner 
till samhället då och då. 

användning för si•n flin'ka skriv·kO'llst' Det var tydldgen inte äm'betets, 
och förmågaiii att ut,tryoka sa- bricka som satte roi· ki Herrans tul<t 
ker .och .ttng på pa.pper. - Penman och fö~mmring, utan fastmer den 
ha:r jag aldrig haft svårt att han- pondus som hans trygga väsen in
tera. Bara jag hål.Ut i den har den gav. 
gått snaJbbt .. . 

0 KRONOBETJANINGENS 

HEMLIGHETER 

Träskomakarens Frans var "dräng
pojke", han va:r stordräng 1~7 
för ca 250 kr om året, ha<n V'll'I' i 
flera år sockerbruksarbetare. 1911 
blev han små'brukare på 2 1/2 Ud 
i Sllllldåk.ra, trän 1918 fjärdingsman 
i 21 år och därpå var han "eXItrn 
polis" J 15 år ltill 1953. Nu n1uter 
han sLtt otium, ensam i siltt rara 
tjäH, plockar med 1.300 .tulpanlökar 
i trädgården och sköter aHt annat 
inom sirt:t hank ooh stör. 

* Det var problemat!Skt att vara * fjlinfingsman iblMld. All8 ären* den var hemllgstä~plade. * - Du · får Inte tala om saken * ens för din hustru, brukade läns* man förmana mig. Det kunde 
:* vara svårt att t. ex. ge sig av * hemifrån och hAlla sig 'borta tW * sent på nättema, Gumman und* rade ju var jag höU hus! Men * allt redde upp· sig, säger han. 

Besöklte han en person, så undrade 
genast ~nna.<rna: vad skulle fjär
dingsman där i.nme hos dem och gö
ra? Nyfikenheten grep folk i ·bym, 
då lagväktaren hemsökt någon. Men 

1 .Mmkvlst klarade slrur åligganden. 

0 CYKLIST OCH PRICKSKYTT 

Den gamla karaklteristiska fjäT
dingJSmannamössa är ,fortfacra•nde en 
av Frans Almkv.ista ·käraste persed
lar. Tänk, om den. huvud·bonaden 
k!mde berätta. r 

Vi tit·tar in i fimnrumme, och där 
på en .hyJ.la står några poka:ler funt 
uppradade. Fjärdingsmannen var 
också en träffsäker plstolskyltt, det 
är tydligt. Han ·bommade inte ta'V
lan, hanterade vapnet med den ärm. 

1200 I ARSLöN 

Att vara fjärdJngsman gav knap
past någon ekonomisk välmåga. Lö
nen var liten. När han v.Hie ha på
ökt 1931 uppkam e.~t brn•k, som fi
gurerade även på 'kommumalt plan. 
Men länsman stod på Almkvist si
da , och Frans fiok vad han begär
de: 1.200 kr i årslön den gången. 

Det bästa ·nöje som Almkv.ist vet 
äT att cykla. Han har också sim spe
chl'igjorda velociped i gott trim med 
cykelpumpen fästad på ramen efter 
gamla 'bra regler. 80-årimgen drar si•g 
inte för att ge sig av ut i trafikens 
vimmel ,i H-<trafiktider som våra. 

Men kärast är Sandåkra, och Sku
rup är or.ten där han aJ.J.tid varit 
skriven. 

Det ir n.\gof tryggt sitAnsitt 6ver den reslige Slturupsgetlelfen Frlt!'S 
Almkvist i SaocfAkre. H1111 her ordning och rede ~ sitt lilla hemman. 



På den/ tiden 

. l 

var lagens 
långa arm 
mycket mager 
19l8 skulle det bli byte på fjärdingsmannaposten i 

Skurup. På den tiden var det kommunalstämman, 

som valde fjärdingsman för tre år i taget. Den gången 

var det små'brukare Frans Almkvist, som blev vald. 

Han innehade sedan tjänsten till 1938. 

n - Det var en händelserik tid. Kunde den gamla 

fjärdingsmannamössan berätta, skulle den ha mycket 

att förtälja ... Det förekom busliv även på den ti

de~, men med knep och lämpor gick det att hålla 

ordning. 

O Att vara fjärding~man innebar knappast någon 

välmåga. 1931 ville Almkvist ha löneförhöjning. Efter 

iJnycket om och men fick han det också och tjänade 

därefter hela 1.200 kronor om året. 

SIDAN NIO 
- Del ,... fettigt hos triikomakerns men vi fiok s4 vi klerede livfutnken, siger f. fjintings~ ,._ ~vist i ""§u!Vp. · "' bordet ligger den 

gaml·a möue som k'ronobetjiiningens utsände bar pi t9......... . 
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För 21 år sedan tröttnade en kringflackande Konsum-konsulent på ett mera aktivt 

fotbollsspelande. Platsen var just då Sandviken och därav kom det sig att Karl-Gustav 

Kruus började sin korpbana där, i en av de första lokalförbunden i landet. Nu.mera 

återfinns Karl-Gustav i Skurup, som väl de flesta korpvänner i Skåne känner till. Stark 

man i det fem år unga lokalförbundet och fort/arande aktiv, sina 50 år till trots. En dag 

som orsakade ''lnässjall" i Femstadsturen på cykel, som korpen hade varit ofina nog 

att placera just när en av deras "stora (intte bara bildligt) män passerade det halva 

seklet. 

Den bokstavliga storleken hos 
Karl-Gustav Kruus har gett upp
hov till många glada och spydiga 
skämt. De sistnämnda har dock 
regelbundet fastnat i halsen, sedan 
det visat sig militären och idrotts
mannen visat de spefulla ryggen. 

Som den gången för något år 
sedan när fanjunkare Kruus var på 
manöver i Norrland och fick höra 
den gamla vanliga visan, att inte 
kan farbror klara av det här. 

Men det gjorde farbror betydligt 
bättre äh sina yngre kompisar. 

D Började 1947 

Korpbanan började alltså 1947 i 
Sandviken, där han var med och 
startade ett fotbollslag i Konsum, 
som ingick i lokalförbundet. 
Förutom klippa i laget satt han i 
styrensen i klubben och lokalfÖr· 

8 Porträttet 
bundet och var allt i allo. 

Men den nomadiserande tillvaron 
var inte slut, något som Skåne
korpatna i allmänhet t>Ch Skurup
korparna i synnerhet gläds åt 1 
dag. 1954 blev han skåning ech in
ledde en ny korpepok. 

D Blygsam början 

Han tog initiativet till något som 
så småningom skulle utbildas till 
Skurups loka!förbund. Början var 
som alltid blygsam, men inte vår. 
Skll l'Upshorna anamm:1de sn abbt 
motionideerna och hjälpte till att 
bygga upp en korporganisation av 
icke föraktliga mått. 

Idag har man mycket livaktiga 
sektioner med handboll, volleyboll, 
fotboll, friluftswrksaml)et och 
gymnastik på programmet. Egna 
IO'kaler och eget kansLi b idrar ock
så till att livaktigheten bara ökar, 

D Inte en man 

Som i alla sammanhang är det 
inte en mans verk, men i detta fall 
är det inte fel att säga att det är en 
molns tanke. Att det är så yvs inte 
Karl-Gustav Kruus, men gläds des· 
to mer över utvecklingen. 

D 2.300 åskådare 

Ta handbollen. till exempel, 
som ligger mi·g särsokilt vannt om 
hjä·rtat. Vi har 2--300 åskåda~e vid 
varje match och det bidrar både 
till ett ökat aktivt intresse ooh till 
en god ekon!Jmi. ·-

1 år har Karl Gustav nöjt sig med 
att vara reserv · i handbollen .. ef
tersom Konsum i år inte har något 
eget lag. Men så sent som i fjor 
spelade han aktivt på fronten, och 
han kommer säkert igen nästa år. 
Och Ringsjön runt utgör inga pro
blem för en korpledare från 
Skurup. 

D Roligare förr 

21 år i korpsammanhang, var det 
roligare förr? 

- Det är klart att det var mera 

En rtor korpman: Karl Gustav Kruur~ Skurup. 

lek och också en betydligt mindre 
rörelse på den tiden. Behovet av 
motion var j u in te heller så stort. 
På den tiden fick jag efta åka cy
kel mellan butikerna under min 
konsulentVerksamhet och så hade 
många det. Motionen i jobbet och 
på fritiden var något automatiskt 
jämfört med nu. 

- Men jag måste säga .att hl!r l 
Skurup är det fantas1Jiskt roligt att 
jobba. Intresset är stort och stimu
lerande och ingen är rädd för att 
vara med på "jobbarsidan" och ta 
ett handtag. Jag har också en 
känsla av att vi här tar det på be
tydligt mera lek än på många and
ra håll. 



l 
· Byggnämndsordförande: 

, Sk~rupsborna ~a,n ~a det lugn, 
.. SYSTEMET .. 'BLIR KV A 

('/)t; ~d/ Som mtt ön IO'l~t l•nt,.ifullt botodrnu Skum" byggn•dmämnd• • Hi• igwooo, lö< dot ~dn h" dot '""'' m it n'<on " hb m. Vi h~ L{! t[ t ordförande Knud Madsen, påståendet i en malmötidning att Skurups hela tiden varit inställda på en samförståndslösning av samrna siat A systembolagsbutik skulle vara i farozonen på grund av sch ism mellan som kom tiiJ stånd när stadsplanen för det påbörjade Cent.rumhuse1 l! bolaget och byggnadsnämnden. - För det första har Systembolaget i köpingen måste ändras. Centrumhusets ändrade stadsplan är ett di l: ·f aldr ig hotat med att lägga ned Skurups-butiken om man inte får sin rekt med Systembolaget analogt fall. 
f' - A tt Systembolagets intenden t kommunikationsmöjligheterna mel- , ändring som jag tr or a tt länsarkitek - Cen lr wn huset utan att prickning 

1 
.. Zeth H ansson sk ulle ha sagt för en la n lagret' och u tsk änkningsbutiken len är lika villig a tt tillstyrka som togs bort 

1J 
}f malmötidnin g att h an fann m y ndig- blev bättre . Vi ha r aldr ig i bygg- uen ändring av stadsplan en för k v --- -v heterna i Skmup avogt ins tällda kan n adsnämnd en varit emot den ut - J um bo han nyligen gick me::! pa. H är ~ D jag inte tänka mig. I var j e fall har formning som Systembolaget vill h a gällde det också ett prickat område V,... ' han ingen anledning till en sådan men har pekat på att lösningen s tri- som inte kunde över byggas fö r 

~~l 
inställning, fortsätter hr Madsen. der mot gällande stadsplan (från år 

- Intendent Hansson har besökt 1938) varmed nämnden är förhindrad Sk • Sk mig två gånger för att disk utera bevilja byggnadslav. Nybygget skulle ytt et l UfUP KFUK- KFUM nybygge av en befintlig lagerlänga nämligen k omma in på ett s k pr ic- borg Flick-att er sätta den b efintliga m indre. kat områ de . Inom Skurups skytteförening pågår h arniar i dag k l 19 Nybygget skulle utformas så att - Vi har prövat den utvägen a t t få l nu luftgevarssasongen för fullt . Vad scoutlokalen. Tag m ed emballage dispens men som väntat sade läns - gäller å rets presta tioner i tuomhus- anmälan till julfesten. styrelsen nej enligt en resolution sky tte blev som tidigare om talats N 
som jag f ö fick mig tillhanda p å G Olsson klubbens framgångsrikaste 
onsdagen omtalar Knud Madsen sky tt med deltagande i länslaget vid v idare. ' SM som kulmen. Ofta förekommande 

~rsätter V ellingescou ter nas 
söndag, d en l december, kl 
anordnar Vellinge scoutkår sin 
... = .n- ~ .. .,..11- .!.-• . - Men i det nya läget är det intP namn i nrL~listnrn~ "or n~lro' ,..,_,, __ 

. =Tvingas Skurups systeni stänga 
Byråkrati hindrar utbyggnad 

Varuhanteringen vid Systembolaget i Skurup .~r. jäm
fört med tidens krav mycket orationell och besvarhg. 

arbetet med mer än hälften. 
En del av lagret förvaras nu i en liten lagerbyggnad på 

Systembolagets innergård. Lagerbyggnaden ligger på ~.:a 
15 m avstånd från but iksbyggnaden. Huvudd.elen,av split· 
och öllagret finns dock i källa ren under butiken. 

Butikschefen Bertel Edvall och System~olagets 
dis tl"iktskontor i Malmö har länge planerat en hllb.ygg
nad, som praktiskt taget hade skurit ned varuhantenngs-
När nu lastbilarna kommer med källaren eller bäres de 15 meterna 

· 1· d •·te dessa först lastas av från lagerbyggnaden på garden. spnt a or m= . 
pa gården. Därefter lyftes en del Jn ARRETSAMT 
i den lilla lagerbyggnaden och en .. 
del ned i källaren. Spritlådorna le- Sedan Iange har man haft planer 

lf vereras på stora pallar. Detta kan pa att riva den lilla lage.rbyggnaden 

f 
mellertid ej utnyttjas utan lådorna pa garde.n och 1stallet gora en llll-

1 staplas i källaren. Allt eftersom byggnaden med ett lager 1 samma 

stadsplanen för nämnda område, 
fastställd 1938. var ··prickad" d .v.s. 
försedd med förbud att bygga på. 
Anledningen till att nämnda områ
de på 1930-talet pricakdes på stads
planen lär enligt biträdande inten
denten Nils Berglund vid distr ikts
kontoret i Malmö vara den tidens 
syn pa försvarsberedskapen och tor
de idag sakna all aktualitet. ft

e bäras ned, en och en, och se- byggnad till den befmthga butJks-r t teljfacken i butiken blir tomma plan. Da hade pallarna med spnt-

J 
forslas en ny lada upp per hiss från ladorna med truck kunnat stallas d1- DISPENS l, ~ 1 

rek t pa plats i den nya lage,·bygg .. -' fl d Systembolaget ,ökte sedan bygg-"' Persson, Ho··rby . Suppl. på l år: An- naden. Vidare hade man se an nar 1 nadsnämnden i Skurup avs agit 

~ 
na-Gr"'a Pettersson. Hörby, Arne butikslagret skulle .. påfy.llas. haft en- .. 11 d •· "' å by·ggnadslov, dllipens från ga an e 

( 

J o·· nsson, Nunnäs. Elsa Johannesso .. n . das\ en kort stracka 1. samma v -
1 De 1 d byggnadsplan av länsstyre sen. n-Ingemanstorp, Erik Myrgren , Horb)' ningsplan att flytta sprn a orna. .. na har emellertid avslagits av läns-

t 
och Ku rt Svensson, Hagstad . ReVl - Hanteringen hade bllvlt avsevart styrelsen p.g.a. att omradet med det / sorer: Alex Andersson. Osbyholm . enklare. tilkänkta byggnaden är prickad. och Gunnar Håkansson . Hörby. Att dom där förargliga prickarna Su ppl. Bertil.Persson, Västerstad. Ta- PRICKAT som gr undar sig pil förebyggande lo-

U Vidare beslutades att även högsta- nämnden . i Skurup begärt byggnads- världksriget skall hindra systembo-

lagerbyggnad är höjden av orealis-
tisk byråkrati. . .. 

Att dispensansökan avslag1ts ar 
dock ett faktum och systembolaget 
har nu endast en chans tilL Det ar 
att begära stadsplaneändring av om
rådet. En sådan kan ta månader och 
år. Det är därför inte helt otänkbart 
aH systembolaget istället lägger ned 
sin ·butik i S kurup. 

KRITIK 
Kritiken mot byggnadsnämnd och 

länsstyrelse som i tur och ordnmg 
satt krokben för systembolagets ra
tionalisering genom att lägga så stor 
vikt vid 1930-talets pr ickning av om
rådet är just nu stor i Skurup. 

Givetvis vill skurupsborna ha kva.r 
s itt systembolag istället för att beho.
va åka till Svedala eller Ystad for 
att handla spritvaror. ij ge Servin, Ronås. Systembolaget har av byggnads- kalförs varsatgärder i Skurup före 2:a 

diet får vara med i föräldr aföre- lov för nämnda tillbyggnad. laget från att få till stånd en rationell 
ningen. I _~B~y~g:g~n~a~d:sn~a~· m~n:d~en~-f~a=n=n~~d=a~_a_t_t+------------------------------Rektor Lennart Holmgren omtala-l-

Olstorps kyrkliga syföreni~.g 
anordnar auktion i hemmllJO på fre
dagen den 29 . Det ske~ hos fru E<ht 
bnilsson och pastor Gosta And~rsson 
inleder . Förutom försäljmng blu dei\ 
kaffeservering. dragmng på en de 
lotterier m.m. 

de seda nbehovet av en rök ruta och 
något slag av föreningsrörelse p{. 
skolan till nästa år . Vidare sa lian 
att man räknar med slutsyn på 
Idrottshallen den 20 januari. 

T iJI sist talad e rektor Olle Eng
quist, Arlöv över ä mnet "står eleven 
i centrum?"". 

Handarbetsförsäljning på 
Skånska Dagbladet i Höör Kyrkkaffe i ö. Karaby .. 

serveras efter gudstjänsten forsla 
söndagen i ad vent. K affet serveras 1 

kvrkstugan och det CKF -avdelmng-



Visionär skurupsbo vill förvandla 
grusSchakt till svenskt Colosseum 
~Av TORSTEl'rHANSSOW ~ 

- En helt annorlunda magnifik 
samllnssplat& för storkongresser 

-och världsmötcpJ., m~ också .Jör 
teater och konserter m.m. En ner
sänld amfiteater. Kommunlkat!o
nerna med övriga Europa via stor
flygf"åltet Sturup och framtida stor
hamnarna Ystad och TrelleborR 
samt Malmö, Köpenhamn via Kö
penhamnsbron sknlle vara heR till
·fred8ställande. 

~ - -- --- - r 
Vem är det SOID talar om '(lid? 
Jo, St'ig -i.ind.stedt i Sku· 

som tittSr -tre, fyra !decennier ir 
framtiden, in d nästa sekel. 
Llndstedt ser Billvarligt och - tank~
lt ut över det stora grusschakt 

el'lan Torsjö och Hassle-Böearp 
kilometer sydö91: om Skurup, 

·· ger pannan i dju~ veck och pla~ 
nerar vidare. För sig sjlilv mum!a 
an: Jag är då i övre medelåldern 
2 år, och har slutat j'ltterbugga. 
Men du min son, säger han öoli - 15~ 

rige Tommy, du är då i din ~ 
dagar. 

Filatsen där Stig liindstedt tänke 
ig at!t denna ofantliga, men int 
esto mindre rea~iserbara amflteate 
lrli byggas, är al-ltså det -stora gfus-

schaktet söder om Skurup. Jättegry-
n i marken är ovaiformad o 

mäter ca. 100Xl50 m. Det är på sin 
·· len djuplt så det rymmer ett or 

-!närt 5-våningsbus. Det påmlnne 
Ul sin form om Roms Ool~um oc 

ha arena och scen i mUlten sam 
e plats för åtskUl!lga ~ntlrls per 
ner i trappstegsformade avsatse 

runt omkring. 

UTBYTBAR ARENA 
Eftersom amfiteatern sk\lllle kunna 
vändas för en IIAng rad olika än] 

siAsom nationena och lnter· 
tionel~a kongreser, konserter, tea
r, TV, arenasport _. eller liknande 

ki!Ue mittscenen kunna ändras om 
h kompletteniB på relatiVt kort tid. 
.. ör måBI:e l ena smaländan avj 

V81len fäUas In en ca 3 m hög och 
O m ·bred 1ucka och där innanför 

byggas ett underjord'lskt rum där d;J 
olika scent!Ubelhören praktiskt ocbl 
lätt kunde förvaras och vara 'lättåt

omllga när s<l!1~n ~w·le "omrpöb-
eras". r~ · 

På var och en av de ca 10.~ 
, at&erna skul-le givetvis finnas hör
lurar, mkrofoner, röstnlngsappara-, 
.tur för voteringar och a:llehanda • 
:praktiska och komfortabla anord
fingar. 

RULLTRAPPOR OCH 

• 

TRANSPORTBISS skuHe leda en hiss verUklrlf upp' t!iU, av· året-~nt-karaktär, vänneisoleradllrealiserbart: Det kostar åtsk-Hl!lga i 
I denna storarena skul-le finn markytan. Denna 8~_le vara ~v stortl och uppvarm·bar. Taiket skuUe bestäl lmiljoner k r , men hela byggnadspro-

~
ulltrappor på var 15:e meter 1fol1Illat och avsedd for . matel'llaltran- ;~v ett kupolfo~at pl~tt~k eller ~vj ljekteit vHar s. a. s. på sina egna väg- l 

en separat utgång och entre ovanfö sporter. J ~~knande matel'llal som bHat naturh1 ~ar och gdlv i den stora naturliga 
varje ru-lltrappa så att teatern snabb PLASTKUPOL SOM ,lJUS på dagen. !fördjupningen i marken. l 
kunde utrymmas - ett tiotal minute . l Det är bara för kommunalmännen l 
ör att utrymma hela den jättestor , GENOMSKINLIGT TAK FöRSTA ATGlUIDEN: j i Sk'urups kötJ!ng att sätta igång: i 

1Ioklrlen. : Ar 2000 .har man. säkert -kommi ARKITEK'ITÄVLING 1 'utlys arkltekttävling! Det behövs 
' Från det tidigare nämnda under- ~ångt på värmeisoleringens ?IDråde l J a, projektet är ekt hugskott - c-ttl ingen jäkt - lnvignillg.<låret är år \! 
)ordiska rummet med scenmateria :och amfiteatern skuHe glvetvt"..s vara, fvitt hu!liikott kanske. Men det är~ 12000! ' 



\.NSKA DAGBLADET Lördagen den 30 november 1968 

Jan Cedet'holm, längst t. v., och Alrik Dahlberg, längst t. ·h., ger nigra 
ii'V Skurups unga akvarievänner, fr. v. •Rune Mårtensson, Kennef.h Ek, 

Bengt och Tomas Å•kesson, råd om akv·arium. 1 l 

Skurups akvarieförening ' 
återuppstår efter l O år 
Sklll'llps akvarieförenlng bar le

gat på Is l tio år. På torsdags
kvällen fick föreningen · nytt liv 
genom biitlativtagam.a Ahlrtk 
Dahlberg odh Jan Cederholm som 
samlat ett 15- tal akvarievänner till 
Skurups Folkets hus där man Tie
slöt återuppta aktiviteterna. En i.n
terimstyrelse med Kjell Adolfsson 
som ordförande, Alrik Dablbel'g 
som kassör och Stefan Ljungkvist 
som sekreterare tillsattes. De som 
mött upp till träffen representera
de skilda åldrar frän 8 till 45 år. 

Ahlll\ik DaMberg berättar att de 
som har akvarium har stor n)'ltta 
och glädje av att vara med i en 
d)'lik fören1ng. Där kan de disitu
ters fiskarnas och akvariernas. sköt-

sel, 'byta fiskar för att ej få för 
mycket inavel. 

Möte skail·l håNas en gång .r må
naden. Nästa möte bestämdes ,tiU 
torsdagen den 12 december · ti Fol
kets hus. Då ·kommer programmet 
bl.a. att innehåilla lbingo-tävHng med 
fiskar som priser. Vidare vfsas fil
mer om fiskar. 

Ahlrik Dah]ber.g intygar aJtt akva
rium och fiskar är en •trevlig .ho'bby. 
Han har haft akvarium i många år 
och håller på atlt drtva fram nya 
fiskar.ter genom korsningar. 

Han hoppas att Skurups akvarie
förening ska.J'l få ny vind i se~en 

och att många möter upp på nästa 
möte. 

Underhållande pr~aifl' 
för V emmenhögspensionäre~, 
Ett 'både ovanligt långt och under- blev varmt applåderad~ av pu'bllketl\ 

hä:llande program bjöds under tors- som helt fyUde Gästgivaregåroeru;: 
'dagsef.termiddagen och kvii!llen, pen- största sal. 
sionärerna i Vernmenhögstr!llkten på ·slutligen visades utomordeMligt 
Gästgivaregården i Sktivarp. Pro- vackra fär.gfillLmer .från lblomsterfes
grammet inleddes med ett samman- tema i Sktivarp ända från 1940-l:IJ.lllt 
träde varvid rapporterades att före- och fram UH årets !blomsterfest. 
ningen har tre studieci'fll<lar igång, l~-----=7=====,= "körsång", "sömnad!' och "bl6mster
vård". Vidåre 'beslöts att· anordna 
jul·fest fredagen den 20 december 
med julbord, Bralitt-program m.m. 
på Gästgivaregården i Sktivarp. An
mälan om deltagande skaM gÖras .till 
disponent 'Ernfrid Andersson. 

Därefter vidtog det egentliga pro
grammet. Uetta inleddes med att en 
grupp sängare frän Moo.mö pensio
nä'l'Sföreningg sång·kör framförde väl l 
valda delar av sm repertoar. Sex 

1 
Malmömusiker intog därefter scenen 
och framförde under lednting av .ka
pel~mästare K. Alm ett ·knippe gla- l 
da melodier. 

Elsa, Ms:lte och Bengt Mårtensson 
från Trädgårdspaletten j Malmö gav 
därefter en 'både underhå:l1lande och 
lJärorik ·kurs i juldekorering med 
blommor, ljus ocb julpynt: under 
mottot "gör det själv". 

1 

De vackra: arbeten som där skapa
des av mästaren och hans elever 

l 
Cb\ 

MINNESSTEN.EN öVER RUTGER MACKLEAN, som pla:cerats v>i:d 

-uppjarr(Jen tiiiL~ Sva ne>holtm, h:aJr fåtJt en vöJI!be>hävU:g maike up i'nfÖ'I' ju/:ern. 

Da fym stora troden som omger ~tenen hJaJr ansatls, och meld borste, 

tväbtrnedel och v·atoem har vaJotrnästare Nils Hulten på Svam.e·holm gjort 
resten. Nu S!fM stejnlen ordewtWigt från vägern och dlet Vall' ju O"'lJE!klige•n 

avsi-kten när ma1t reste den 

--

• 



Rutger Macklean 

FÅR MAKE UP 

. 'd 'k "g 11 inti!! uppfarten till Svaneholms slott har fått Mmnesstenen vt n sva . 
1 .. . •- t'll . l Träden som omger mmnesstenen tar ' en välbehovltg puts ...... gom ' JU • .. • 

kuperats och stenen syns nu väl f?·ån vägen. Ste~en har .tvattats sa att 

f t "d ba"ttre BILDEN· Vaktmästare Ntls Hulten, Svaneholm, texten ram ra er · · . 
ger Macklean en välbehövlig tvättntng. 

F 

HON J(LJPPER TILL! 

S kurupsflickan A gneta Nilsson, känd som suverän pistolsky~t, .re:ek-

terad av stna man tga s . z· kyttekamrater för sin pricksäkerhet ' tavlmgs-

sammanhang, öppnar på må.ndagen frisörsalong på Östergatan i . Skuru~: 

Agneta har fått sin utbildning på Knut Wulffs salonger och pa Malmo 

stads yrkesskola. Förutom en stor prissam.ling från sitt pisto lskytte har 

hon diplom på sin yrkesskick lighet från Malmö frisörföremng. 

Den nya 
frisyrlinjen . 

Förnyelse med personlig 
och ind ividuell hårvå rd 
av yrkesskicklig perso· 
n al. 
Fö rsä ljning av posticher 

sa m t Derme tics. 

Lämplig julgåva ett 
presentkort från 

GUJES Damsalong SKURUP 
Tel. 407 62 



POSTEN Måndagen den 2 .december 1968 

Lätt för a,bt f!ukta. in en mk beruL lw.r A gneta, som priva.t är en skicktig pistolskytt 

Skurup klipper 
herrar i huvudet och på banan 1 

Pistoltös • 
l 

:-Ion hc:.r s:.ktz.t in sig på att klippa till det ~anliga släktet. 
I-:::on ~ör C:et i:å skild:J. sätt: c:ntingen som rens2rvice eller som 
konkurrmt på täviinzsbanorna. 24-åriga Agneta Nilsson i 

I fem år har hon arbeta t som herr
frisär på en stor salong i Malmö, i 
sex år har hon haft pistolskytte som 
hobby. Hon är också Skurups pistol
skytteklubbs enda kvinnliga lagmed
lem i serieskyttet 

Hon har förbJivit Skurup och för
äld:·ahemmet trogen även under Mal
möåren och för något år sedan star
tade hon herrfrisersalong i lilla Ryds
gård. Där var oturen framme, vid 

en enldsvåda i Stängselnät AB:s fas
tighet, i vilken hon hyrde lokal för 
stördes denna och i företagets ny
bygge fanns inte plats för Agneta 
Nilsson.Nilsson. Men nu har hon hit
tat annan lämplig lokal på Österga
tan i Skurup för sin fortsatta yrkes
verksamhet. 

Pistolskytten Agneta räknas av 
hemortens pistolskytteklubb som en 
tillgång inte minst vid seriematchan-

Skurup är herrfrisör till yrket, pistolskytt av klass på skjut
banan. I dag etablerar hon sig som Skurups första kvinn
liga herrfrisör med egen -1>along. 

det. Tre år i rad har hon varit syd
östskånsk mästarinna i en 'årligen 
återkommande YA- tävling, bland öv
riga meriter kan noteras att hon ett 
år varit klubbmästare och ett år cup
mästare i konkurrens med sina man
liga medtävlare. 

På senare tider har hon börjat 
skjuta med gevär också, hO!! har 
delatgit i ett träningsläger för gevärs
skyttar på Revinge och räknar lång-

luffarpromenader i jakt på småvilt 
som en av sina bästa avkopplings
alternativ. Konditionen , som är v~k
tig för precisionsskyttar, skaffar hon 
sig bl a i simbassängen. F n håller 
hon för övrigt på med att avsluta 
dykarutbildning. 

Hon bör ha goda förutsättningar 
att till vardags i sin herrsalong på 
Östergatan fortsätta att klippa till 
köpingen.s manliga släkte. 



Jag är instängd här säger TV -Selma 
Social problematik blir nästa ämne 
* * Småbrukarhustrun 
"T V -S e l m a" S t å h l
A n d e r s s o n i Skurup 
slår till igen. I dagarna 
kommer hennes tionde 
följetong - en presta
tion av en skrivande 
landsbygdskvinna. Mas
sor av följetongsläsare 
väntar ivrigt och nyfi
ket på hennes favorit
skrivning från gård och 
bygd. Fyra av dessa 
hennes alster finns i 
bokform. 

* * Nu berättar Selma 
Andersson för S k å n s
k a D a g b l a d e t att 
hon egentligen i hela Ji. 
vet känt sig fången, in
stängd i en kapsel. Hon 
anser i dag, att hennes 
livskall borde ha varit 
författarens. · 

- SISTA SIDAN -
BILDEN: - Jag bär på en 
"olöst knut", det handlar om 
att få skriva om den sociala 
problematiken i vårt svenslUI 
folkhem, säger TV -Selma. 



Ojämn kamp för Selma i 
Följetongskrivandet går 

-Av WILBORN AGREN-
* HON ÄR KVINNAN som hamnat på fel plats i livet. 

Man behöver inte resonera med småbrukarkvinnan som 
tillsammans med sin make satts att slita ihop till bröd
födan på fem ynka tunnland JOrd i trakten av Skurup, 
för att få klart för sig: en ojämn kamp, där två människor 
~åste draga det korta strået. När de kom till lilleputt
hemmanet i början av 1930-talet var det svåra tider. Den 
unga hustruns sällsamma författarådra hade då ännu 
inte brutit fram. Men i dag bär hon på betvingande bud
skap inom sig, vilka ligger där inne och spränger och 
värker. och vill födas. Hon är på fel ställe ... 
Selma Andersson nitar lin· betving

~mde ord hos lyssnaren. Inget tvi·
vel: hon· har aldrig varit ämnad · att 
leva- inom så pass snäva gränser som 
de man måste notera på L!Ua Gröna
dal. Man · talar oin fol'k som 'Inte 
hamnat l rätt utövning l detta H
vet. Tv-SeLma vidgår, att hon är 
just en av dessa "vHsekonmal' ur 
yrkessy-npun•kt. 

Det är ln.te så, att hon lnrte trivs 
med jordbruket, nej dA. Han är 
född i skogs- och jol1dbru·ksbygd, vet 
inget annat av. Som ung f!i()ka kom 
hon ut i livet: som piga, kom till 
Säbyholm och Barsebäcks slott, och .. 
Jo, jorden kan hon förlika sig med. 

'Men se detta, 11tt ,tvingas 'klara en 
familj på fem tunnland jord i går, 
l dag och i morgon - det är ändå 
omrimligt för normalt folk. Selma 
tar eld, <jå hon talar .i egna· Intres
sen. Och undra på det. Hon kan gär
na slLta med tantbrukarhustruns roll 
- ·bara den rollen fått utspelas på 
en areal som burit åtminstone en 
tvåa framför femman (.tunnland jord) 

- Tänok er själva, hur det varit 
för oss, en ·familj om fem människor. 
Vd har -inte råd med det mest• . Och 
vi skriver år 1968. 

D TAPPRA SELMA 
I LILLEPUTTLANDET 

Det- är orimligt att begära. Bltt en 
familj skall kunna hänga med i da
aens försörjningssituation och ut
veokliingssamhälle med detta: knappa 
småbruk som enda utkomst. Ändå . 
måste Ernst och Selma Andersson 
reda sig. 

- Jag :ko.mmer .egent>ligen Ingen
stans. Jag får sitlta .hemma. Ändå 
skulle jag vilja korrim ut, få spränga 
de snäva eii,klarna, få möta nya 
människor, få ägna tid åt forskning, 
studier och for.tblldning. Det är så 
m:ycl<et jag saknat i aJJa dessa år. 
Äooå har jag burit på betvingande 
ord, ord för e:tt levande budskap, 
bu~p till människorna. 

- lilen jag slitter här, kommer 
Ingenstans, säger Selma Andersson. 

Ja, . visst är hon .tapper, det är 

uwenbart. Men hOn är· bunden till 
en .. tilllvaro som är alldeles för 'knapp, 
mänskligt sätt. Hennes dagliga värld 
är ett li!Jeputtlaiii4. H!>n måste få 
spränga 'gränseniå just nu! 
. Det är detta hori · tryeker på Inför 
~k!D.:s U·tsända medarbetare. 
· V.i träffade Inte Ernst. Han slet 

ute på jorden. 

0 PENNAN RASPAR 
HOS TV-SELMA 

Emellertid har 1960-talet ändå in
neburit en verklig omvändelse för 
denna kv,lnna. Hermes skapande 
skönllteträra begåvning har fått 
komma tiN uttryok. - Jag har skri
vi.t .i alla t.ider, skrivit och kastat 
manusen. Vem har brytt sig om mitt 
kladd, tror. ni? De har jag- hävt, bara' 
hävt. Men jas har varit tvungen allt 
än4å s~riva, någoriJtirig inom mig 
måste )tt. ~ t!U varje. pris, om än 
ut för .att kastas på elden, förintas. 

Selma Ståhl häl1stammar från Ifve
tofta socken vid Blekingegräsen, född 
1912, född fattigare än de flesta. -
Men jag fiek.1 ~~önoing i skolan i 
lfvetofta 1924, t:( jag hade så lätt 
för mig i plugget. Och att skriva, 
det var rena dansen, det svängde 
kring pennan. 

- Här ser nd oförresten sparboken 
med de två kronor som blev min 
belöning i skolan för 48 år sen. Sen 
dess. skrev jag så många opus, att 
det l!kul:le ha räckt till massor av 
böcker. Det blev inte en enda. 

- Vem ·· tror ni skulle h8! blhit 
förläggare åt mej? 

Men pennan raspade vidare. Små
brukarhustrun kunde inte låta bli. 

0 EN DEBUT . l SkD lll89 

- Min debut i trycket daterar sig 
till 1939, alltså för trelltio ar sen. 
Jag fick in en dikt i "Skånskan" 
- kan ni tro det! Sen matade jag 
Sk!D rätt regel1bundet med obka als
ter, !Lkaså ski()kade jag till andra 
tidningar. Men det mesta jag skrev 
kom aldrig . ip•för offentligheten. Jag 
höH nära på att resignera - fast 
jag bar på · stoff åt medmänniskor! 

* DET VARGRATT i luften, typiskt novcmberväder, när 
S k å n s k a D a g b l a d e t kom till Lilla Grönadal, 

postadress Skivarp, läge nära Torsjö. Diset tryckte män ... 
niskorna, och atmosfären hämmade tillvaron för dem. \ 
Denna upplevelse manifesterades, då vi stegade in hos 
fru S e l m a A n d e r s s o n, maka till hemmansägaren 
av 5 tunnland jord, Ernst Andersson. Där inne mötte vi 
"TV-Selma", som säger: Hur in i aftonsången skall vi i 
längden förmå att klara oss här? Jag är en fånge här! Jag 
bär på budskap inom mig. Jag vill skriva, skriva, skriva, 
ge folkhemsmänniskorna en väckare. Men hur skall man 
bli 1förlöst härifrån, tror ni? 

- Låt mej berätta, att jag tror, att 
);!,g ärvt min skr.ivarådra från min 
morfar. Han var repor,ter, skrev för 
Smålandsposten. Under första världs
kriget ·blev ·han utskickad i Europa 
på repor.tage. Jag vet knapp.t något 
om honom, men skul<le så gärna vil
ja forska . Men hur skaH jag fara, 
jag · saknar pengar och härd·medel. 

i()ke guld skuret ·med täljknivar, in
te. 

Hon har lagt handen vid sin .11ioi'lde 
följetong, som debuterm- i dagarna l 
veckotidningen. Follk skall riva lrt 
sig tidningen. Det ~r ,mänga som äls
kar ''TV-Selma", tr:lvs med hennes 
skön1~teratur. 

Jag går här hemma... 0 EN KNUT INOMBORDS 
TV -Selma är där igen: fången hem- MEN Fölt FEG ma. 

·Tjugo år efter SkD-debuten, alLt- Selma talar på nytt: - Det enda · så 1959, skrev' hon en uppsats med jag vill är att skriva! Jag känner tema om hur det var i .hennes lby .i det just nu som om det finns en gammal t id, Träplogars by. Opuset ouppLöst knut där inne i• mitt Inre. gavs plats i Nutidsprosa. Det var en Hur skall den !&as? Jag vdill ta litu uppsatsllä~ing- med 75 bidrag från med den sociala problematiken i vår 
Skåne, ~arav 14 utvaldes. Sel•ma .tog tlid. Men ja~ är väl för feg, kanske? vinsten, fick 150 kr för segerartH<.eln Jag vägar dnte sjunga ut. Jag är !lu ooh sen 40 kr Iför pub!ioobngen i ·så pass obildad, kan -ingenting, vet Nutidsprosa. så lite, är så okunnig. Men jag bär 

_ Man blir Jtnappast fet på att på ett oskrivet blad. De.t ·bol'de få 
skriva om man är småbrukarhustru bli en bok, ja, flera. 
och heter "Tv-selma" ... Så säger Hon har hittills UJtkommit med fyra av sina alster .i bokform. Om det hon själv. blygsamma honoraret vU1 Selma inte 

O TIONDE FöLJETONGEN vittna. Föl1tjiilu?ten på det hon har 
ÅR ETI' FAKTUM skrivit är mest 'i andra händer, sJU

så den egen<tl:iga vinsten. Men Träplogaro by gav ·henne med- - Och jag, jag . vHI bara skriva, vind. Nu ·b'örjade hon .forma en föl- glad om någon ödslar trycksvär.ta på jetong, gay gestalt åt · det som rörde skildringarna. Ty figurer, handling, sig där inombords. Tattar-'Lea hette allt rör sig inne i mig. Jag umgås hennes debutroman, som ltryclttes i med gesta!Jterna, lever precis i handHemmets Veckotidning, och 1961 blev J.ingen, jag måste skriva. Ja, det måsen bok. Ett ml!jöbidrag, stoff från te jag. . . !Men fem tunnland jord, Selmas barndom och ungdomsåT i oCh långt tHI stan . . . Hur skaJ.l• jag hembygden. Samma år utgaw Sl!- komma nånstans i den här världen, verkorset i bol&>rm. tror ni? 
Pennan raspade i Lilla Grönadal, TV-Selma ~·knar någonting : en .in-dag och natt, natt och dag, bittida jektion, den faktor som ger henne och sent. När skrivklådan kom över flykt, en ·kraft so.m frigör henne henne fick annat stå .still. Hon m å s- från instängdhet och ·knapphet. Hon t e skriva, låta budskapet formas i behöver en ekonomisk frigörelse, så ord på papper. att hon .kan börja skriva det 'bud-Roman efter roman, hela ·bunten skap som är "en knut inne i mig". 1 

av följetonger, al'lt detta har gett Pengar skulle göra underverk. l henne en publlik. Människor, som 
väntar på vad Selma ståhl-Anders- 0 APOR, NATUREN, , 
son skal.! berätta härnäst. När hon FRAMTID, GULDTRAI) 
har en följetong l veckotidningen st.i- En småbrukarhustru i sydskånska ger upplagan. - Det har jag själv landamären har talat. Hon kom från · fått klarhet om. Men gaget? Litet. Ett norr för att "stängas inne" d söder. ~1 bidrag åt falltiga små-brukare, men 



Lilleputtlandets trånga sektor 
vidare men knuten är olöst! 

- Hur ·in i aftonsången tror ni all vi ska ~unna leve pi smöbrv'kef p6 L. Grönad&l 1X:h några svin l Mitt skrivande har i alla fall gett on lite mer 
pengM - rnet'l jag för sit ri nga honorar, än sit länge. 

l 
OemotståndLiga ·krafter 'inombordS 
tränger på och ebt budskap måste 
födas. TV -Selma förgås annars. 

-Om framtiden? Ja, naturensjälv 
reglllrar nuet och framtiden. Vår •här- · 
stamning har med aporna att göra 
- direkt. Bibelns Gud och det krist
na a1ternatjvet, nej, inte för mig. 
Jag tror på profetian om att him
mel och jord skall förgås, och att 
helvetet ·kommer. Vetenskapen har nu 
klargjort .den saken. 

- Ni känner väl filigransarbetet, 
det som innebär att silver- och guM
trådar flätas samman tilo1 vackra or
namentella a·rbeten. Jo, då, jag gör 
lli,ligran med· linnetrådar - guldtråd 
har jag inte, inte här i Lilla Gröna
dat Men det blir vacker.t med Linne-

: trådar. Och så knypplar jag, det är 
skönt. Men pennan, ni vet, pennl'Bil
pet, budskapet inifrån, gestaLterna, 
aHt detta älskar jag1. 

Selma Ståhl-Andersson säger: -
Jag !tror att jag är född att skriva! 

- Egentligen är milt liv alf dikta. Jag lever ständigt tillsammans med gestalter som tillhör min diktning. 



1Klubbar förbilligar 
inköp av miniracing 

RoLf Isa,csson kryper så nära de fascherr111d e snabba bilarna som möjLigt 

Ge inte era söner något elek
triskt tåg i julklapp - ge ho
nom en mnuracing så har 
pappa sysselsättning hela hel-

gen. Anläggningen är dyr - en 
bil kostar mellan 80 och 90 kr, 
en anläggning med 30 meters 
körbana ca 2 500 kronor. Man 

kan om man vill delta i denna 
mini-sport satsa på dylikt in
om föreningar och ungdoms
sammanslutninga[·. Så har man... 
gjort i Skurup där MHF se-

' dan ett par månade11: tillbaka 
förfogar över nya ljusa och 
inte minst varma lokaler. För 
att ordna någon fritidssyssel
sättmng för ungdornsavdel
ningen väckte man tanken på 
miniracing. 

Genom lo tteni.er · Ulll:iE~' de senaste 
{u-,en haa.· ungdomarna själ va samöart; 
ihop medlen 1lilJl denna imlponeroode 
anläggning S:)m i går V'i:sad1e.s för 
press och köpilngens fri!tlidl9llä=d. 
K;ommllil1en har he,a tlliden. var:ilt po
sitivt mstäl·ld till denma nya hobby 
men tyvärr räcker fP!L~t.snäm•nd:ens 

an.sLag enbart till lokalhynm o<:h 
knappa.st ~et. Men som ~agt har me:l
len kommit från lottar-her och var 
och en som vill dielita på banan mås
te själv 1nköpa bil och ga,;;på:dn:ag. 
Ä!r man händig lr.an maJn bygga &ilbt 
eget :fiaJ.,tvidW>der för m betydli.g)t 
hiJ:ti.gaJL·e s1a>t1Jt - man km också 
1nham.dla utgå.rngna ånsmod.zneu- tHI 
re:Woemde prhse~. 

De 45 ungdrurtarna k,:ymmer att de
las upp i gru.pper om 12 s ty ck e:1 i 
varje och på detta sätt kam mam. så
~edas få ek011Jorn:i<Sk hjälp för :1\r·iilids
gru;pper. På tonsd!lllg samhas ailla 
mned1emmall1!1a <bi.l:l en ilrilv.se1alfiton och 
mate och ,givellvis hoppas man. på artt 
nya medi1emma.T .Skalll hiirl1ta vägen >tiTI 
derlJI1Ja lll!Y'a 1oikal på Pll"äis11garlJain.. 30 
meber.sbalna hålller måitten för dli-

str1ilkis-, ikiliubb- och lll!l!dre 11ä~~ 
och ikaJn myaket en!keilit gör!BIS om när 
man lä.tit sig ai!La kurvor och back
krön. Hobbyn är på stark f;ramm!lllriSCh 
och i Ma.lmö fli.nn<s -ett pa~r dy lii'ka -
!c~jjn,g8JI.' medan d!61» i Tr ::lWD.rtl 
är under uppföl'all1lde. s: "hasfiig:hc

len är 2a0 km/ tim och bi:La,m.a är di-

• . 115J.m»erad.e 1: 24. 1 



Flitiga CKF-damer l 

stöpte 200 julljus 
r:"'" 

Lundqvist, Ida Lundberg och Signe Andersson 
färd med ljusstöpning. 

Damerna i Skivarps CKF-avdel
ning samlades på måndagseftermid
dagen i Kampanjhemmet i Skiv
arp. Under sju timmar arbetade 
man flitigt med ljusstöpning som 
sed är inför var je julfirande. 
Det var ett lO-tal damer som sam

lats och de hann under intensiva 

l timmar att stöpa omkring 200 ljus. 
Det bör räcka för användning under 
hela julhelgen och även in på nästa 
års firande. 

De som samlats kom även överens 
om att mötas i Bjärsjölagård för att 
se julutställningen i början av nästa 
vecka. 

l 
SLMA-chef besökte 
SI(URU·PSINDUSTRI 

·Frc\n vänsler Skånes SLMA-chef Slig Nilsson, Malmö, försiiljnings:c'hef 

Nils Larsson, Skurup, disp. Erik Andersson, BHieberga, och direktören 

för AB Bröderna Anderssons Gjuteri civilingenjör Jdhn Elis Vifot vid 
en pick-up-press. 

AB Bröderna Anderssons Gjuteri 
i S~urup - en av Skurups största 
industrier med ett 100-tal anställ
da - gästades på torsdags'eftermid
dagen av en delegation frän Skän-

, 
ska Lantmännens Maskin AlB 
med disponent Stig Nilsson från 

.. huvudkontoret i Malmö i spetsen. 
Anledningen till besöket var att 

besökarna ville se industrin i sin 
helhet. Industrin har nämligen sedan 
sekelskiftet varit ett av landets stör
sta jordbruksredskapstillverkare. 
Gästerna 111ille dessutom få informa
tioner om en del tekniska detalj er 
om pick up-pressarna Svecia och 
Svecia :Kombi, vilka bröderna An
derssons Gjuteri är ensamtillver
kare av i landet liksom flertalet 
andra hö- och halmpressar. 

Med sig hade disponent Stig Nils
son sin försäljningschef serviceche
fen, samt ett iilertal platschefer 
Skåne. 

En av de detaljer i konstruktionen 
som SUMA-herrarna ville fingrans
ka med maskinexperterna vid Sku
rupsgjuteriet var den 'säkerhetskopp
ling för nålar ooh nå:laxel som sedan 
några år pick up-pressarna från Sku
r.up utrustats med. Denna detalj har 
i allt vidare kretsar betecknats som 
ett utomordentligt viktigt komple
ment eftersom det i ooh med denna 

1 

utrustning ej finns någon risk för 1 

krökta nålar och axlar och, något l 
obehörigt skulle passera pressakana- l 
len. 

'SIMA-chefen var även intresserad 
av tallriksredskapet Colombia som 
är dubbelskärande och användes för 
stubbearbetning, träda och VIal!. Den 
detalj som fingranskades där var att 
transporthjulet placerats innanför ra
men istället för utanför som det är 
på de flesta andra. Genom att trans
porthijulet placerats innanför kan 
lantbrukaren bearbeta åkerna ända 
ut till kanten äV!en om det finns 
träd, stolpar eller annat i åkerkan
ten. Vidare är den stora tallriksdia
metern - 650 mm - en stor fördel, 
liksom att främre sektionens tallri
kar är tandade och därigenom får 
bättre grepp om halm och lätt 



Terapiarbeten såldes 
Skurup för· 5.000 • l 

De terapiarbeten som pensionärer-~ nar, salladsbestick m. m. < 
na på Flintebrohemmet i Skurup Aven de kvinnliga pensionärerna 
tillverkar och som försäljes före var-. har varit duktiga och aktiva och till
je julhelg är mycket eftertraktade. verkat många textilsaker, t . ex.' 

Försäljningen ägde rum på tors- knypplade spetsar till handknutna 
dagskvällen. En halvtimma före ut- ryail\attor, välgjorda och fina saker. 
satt klockslag bildades en lång kö. . Sedan fanns det också julpynt såsom 
Sedan portarna väl öppnats såldes små kyrkor, ljusstakar, tomtar och 
på några timmar terapiarbeten för annat. 
över 5.000 kr. Denna försäljningssum-
ma är ungefär två tusenlappar högre 
än i fjor. 

I år fanns många träslöjdsartiklar 
att välja på. Karlarna har tydligen 
varit mycket aktiva och flitiga. Där 
fanns fina speglar, brickor, ljuskro-

Västra Ingeistad-östra Grevie 
Röda korskrets 

anordnar sin sedvanliga julsoare på 
ö. Grevie folkhögskola söndagen den 

8 dec. kl 15. . . _. _ l 

Lördag 7 december 1968 -11 

MHFare fick pris 

Pri.&utdelning var det härom kvällen i Folkets park i Skurup. Det val' 
pristagarna i MHF:s dagorientering Novembersöndag som samlade ett 
sjuttiotal deltagare där Alf Rasmusson som förare och Han3 Carluon. 
Skurup, som kartläsare tog hem segern i klass N med 56 prickar i proto
kollet. Bilden: Alf Rasmusson, Hans Carlsson och. tävlingsledaren Ja:rr. 

Ake Hansson. 





yn som ej passar in i atomvärldens pussel 
* DET FINNS små byar i Skåne genom vilka en 

gammaldags allfarväg alltjämt slingrar sig fram. Den 

bygdekitltur som, hör en gången generation till är det 

inte så värst mycket kvar av någonstans i Edvard 

Perssons och Lasse Holmkvists landskap. Men har 

man noggrann uppsikt då man far fram i trakten av 

strecket som utmärker "söder om landsvägen", så 

kan man faktiskt hitta ett och annat gammaldags. 

Sådant som mammutstadens jättegrävskopor annars · 

totalt utplånar från moder jord. Visserligen harUllar 

det knappast om byn i det skick och utseende som 

våra fäder såg den. Men det finns dock så mycket 

kvar av tiden kring senaste sekelskiftet, att det är 

värt att berätta om anno 1968. 

* VI KOM till Trunnerups By- den lilla byn med 

de mycket åldriga anorna. l det spindelnät av all

farleder som slingrar sig fram varstans i de här trak

terna av den skånska bygden, är det långt ifrån lätt 

att hitta dit. Lokaliser{ng: Rydsgårds kommun, Villie 

församling, vid vägen Bjärsgård-Rögla, tre kilome

ter från väg nr l 02, som ortsborna kalla Lundavägen. 

Så nu kan ni ge er ut på strövtåg till Trunnerups 

Hej, hej, p~ er alla som kommer till Trunnerupl Tycker ni inte att det ir 
en kul by här? Flemming Krislersson och Nils-Mikael Bengtsson på väg 

hem från dagens skolgång. 

by. Det bor omkring trettio siälar i själva den här 

byn - men det finns två handelsbodar där! Det 

ligger en rad hus på ömse sidor om viigen - men 

det är synd om fastighetsägarna, som måste fram

härda intill -den här illa skötta byleden - belagd 

med lera! 

D ert. är många år sedan en tids
typisk dörrpingla varslade handla
ren om att en kund anlänt in i 
handelsboden. Den dörrpinglan 
finns emellertid på hedersplats hos 
makarna, köpmannaparet E l s a 
och H i l d i• n g L ö f l u n d. Den 
har man placerat i finrummet, och 

boddörrens signalering sker nume
ra på elektrisk väg - modernt och· 
allting. Den här boden är den äld
sta i Trunnerups by. 

- Handlaren Per Löflund öpp
nade handelsföretaget för precis 85 
år sedan, omtalar fru Löflund. Han 
startade därmed den första affä-

- Ja, s~ S'kulle jag förstAs ha lite godis ocks~, ~pekar Sylvia 8 few 
tant löllund i handels'boden. ' ' 

AV 
WILBORN 
'.l GREN 

ren här, och det skedde i ett hus 
här intill. Farfar dog 1933, och där
på övertog en dotter till honom 
rörelsen. Senare .kom hennes bror, 
min make, in i bilden. 

Därmed drivs handelsboden på 
86:e året. I samma släkt, och med 
många trogna kunder. Fru Löt
lund skryter med sin kundkrets: 
fantastiskt fina kunder, säger hon. 
De är föntjusande tillägger hon. 
Naturligtvis kan man säga detsam
ma i byns andra lilla handelsbod. 

D HELA BöNOR! 

V ar någonstans i världen - hölr 
vi på att skriva - kan man 

köpa hela kaffebönor och få dem 
malda på kvarn i byboden, tror 
ni? Rätt gissat: i Trunnerups by, 
hos Löflunds, så klart. Just som 
vi beundrar kaffekvarnen och in
andas den sköna aromen av "Löt
lunds lila, gröna eller gula", sä 
öppnas boddörren. 

S-åriga skolflickan S y l v i a 
P e r s s o n träder in med en väs
ka i ena handen, och en lapp i 
den andra. Hon går ärende åt mam
ma, och skall handla. Ni ser träf
fen i handelsboden på vår bild. 
- De är ~adiga kunder i den fa 
miljen, säger bodbilträdet fru Elsa 
till SkD. 

* Men ingen vet hur länge det * finns två lanthandlare i Trun* nerups by. Kanske man redan * nästa år har stängt •båda bod-* dörrarna och avslutat en lång v 
f 

Forts. nästa sida Ii 



SA rullar tiden vidare i en· liten by kring Iraklen "söder om landsvägen", Trunnerups by med sin usla all

fargala men med något av· sekelskiftets nimbus. 



öve•rsi-ktsbi!d frdn öremÖ!l!!.spelen 

14-åring suVerän i bordtennis 
V ann inte mindre än 3 l(lasser 

l l 

När Öremölla BTK på, söndagen arrangera de Öremöllaspelen för trettonde året framstod 
blott 14-årige Bo Isaksson från Rack som täv !ingens suverän. Han vann inte mindre än tre 
klasser, även herrsingel A. Spelen hade samlat 317 deltagare och det bjöds stundtals på 
bordtennis av mycket god klass. Arrangörerna har all heder av arrangemanget och kunde 
fint hålla det uppgjorda tidsschemat. l 

Resultat. herrsingel, juniorer: l) 
Jörgen Nilsson, FK Syd; 2) Per Sand
ström, Tånebro IF; 3) Bo-Inge Nils
son, FK Syd. 

Pojksingel A: l) Jörgen Nilsson, 
FK Syd; 2) Folke Lundin, Benestads 
W; 3) Kenneth BoJ"g, FK Syd. 

Pojksingel B: l) Per . Sandström, 
Tånebro IF; 2) Kenneth Borg, FK · 
Syd; 3) Roland Eiman, Skillinge. 

Damsingel: l) Lena Holst; 2) Bodil 
.Johanson. 
1 Flicksingel: l) Ann-Margrct Nils-
~ son, S:t Olof; 2) Eva Erntsson, ön
neköp. 

Herrsingel, oldboys: l) Kurt Hå
kansson, Benestad; 2) Gert Olsson, 
öremölla. 

Herrsingel B: l) Bo Isaksson, 
Rack; 2) {ngvar Isaksson, Rack; 3) 
Pe1· Sandström, Tånebro. 

Herrdubbel: l) Bo Isaksson/ Ingvar 
Isaksson, Rack; 2) L T Bendroth/K 
Eriksson, S:t Olof; 3) J Nilsson/D 
Wardcus, FK Syd. 

Herrsingel A: l) Bo Isaksson, 
Rack; 2) Bo I Nilsson, FK Syd; 3) 
Lars T Bendroth, S:t Olof. 

senlund•gara" 5, Malmö. som för 14 5·80 
l{.ronor kÖpt nämnda fastighet av Vem
menhögs kommun; 

fastigheten Hunnestad 15:2 i Skårby 
socken för Kungl Maj :t och Kronan, 
som för 220 000 kronor köpt nämnda 
fastighet av Jan Ove Olsson och Kers
tin Olsson: 

!fastigheten Fränninge 7:12 J Frän
ninge socken för kamreren Bertil.Scha

. rin och hans hustru Birgit Scharin, 
Eslöv 12, Eslöv, som för 35 000 kronor 
köpt nämnda fastighet av Nils An
dersson och Anna Andersson; 

fasti heten R 6:27 i Lövestads soc-

Bo Isa.ksson, öja, fick i en'finnl mölJa klubb'kamratem och 
kusin.e.n l11gvar · 



Över 300 bordtennisspelare 
de!tog i Öremölla-spelen 

Fr. v. Per Sandström, Skurup-T6nebro BK oc'h Bo lsocsson BK Rockel, Ojo. Båda tog hem flere fina segror 
i spelen. 

Inte mindre än 22 bordtennis- FLICKSINGEL: Final: Ann-Mar-
klubbar deltog på söndagseftermid- greth, So-Eva Ernstsson, ö, 21-14, 
dagen i de s k öremölla-spelen i 21-9. 
Skivarps gymnastiksal. 317 starter JUNIORER, HERRAR: Semifinal: 
avverkades. Per Sandström, Tå-Folke Lundin, 
I nedanstående resultatlista använ- Be, 21-12, 21-16. Jörgen Nilsson, Syd 

-20, 21-16. Folke Lundin, Be-Ste
fan Hansson, Lö, 21-13, 21-18. 

Final: Nilsson, Syd-Lundin Be, 21 
-1-7, 21-15. 

POJKSINGEL B: Semifinal: Ken
neth Borg, Syd-Olle Sandström, Tå, 
21-13, 21-17. Per Sandström, Tå
Roland Eiman, Sk, 20-22, 21-13, 21'• 
-17. 

Final: Sandström, Tå-Borg, Syd, 
13--21, 21-13, 2.1-16. 

des följande förkortningar för klub- -Bo Inge Nilsson, Syd, 21-17-21-17. 
barna: Anderslöv (A), Skillinge (Sk) Final: Jörgen Nilsson, Syd-Per 
Glimmingebro <GD, Sankt Olof (80), Sandström Tå, 16-21, 2.1-10, 21-13. 
Rynge <Ryl, önneköp (Ö), Gärsnäs POJKSINGEL A: Semifinal: Jörgen 
(Gäl, Skurup <Skul , Lövestad (Lö), Nilsson, Syd-Kenneth Borg, Syd, 22 
BK Rack i öja (öja), Tommarp (To) . l-------------------------------...1 
Mellan-Grevie (M-G), Bientarp <Bll , cYl 
Andrarum (A-rum), Bennestad (Be>.. 4 9~ 

. Ugglarp <Ul, Knickarp (Kn), Tåne- '/ 7 
bro (Tål, övraby (Öv), Alax i Bor~by J~ / L-... 
CAj), Syd i Ystad (Syd), öremölla 
(Ör). 

HERRSINGEL KLASS A: Semifinal 
Bo Inge Nilsson, Syd-Ingvar Isaks-
son, öja, 13--21, 21-12, 23--21. Bo (.} 
Isaksson, öja-Lars Tore Bendroth, O 
So, 21-14, 21-11. 

Final: Bo Isaksson, öja-Bo Inge 
Nilsson, Syd, 21--15, 21-12. 

HERRDUBBEL: Semifinal: L T 
Bendroth, So/ Kent Eriksson, So-Bo 
Bendroth!Kent Eriksson, So-Bo 
Greko ·Kaj Johansson, M-G, 19-21, 
21-15, 21-17. Bo Isaksson/Ingvar 
Isaksson, öja-Jörgen Nilsson /Dag 
Vardeus, Syd, 2()-22, 21-16, 22-20. 
Final: Isaksson / Isaksson, öja-Bend
roth/ Eriksson, So, 15-21, 21-17, 21 
-10. 

HERRSINGEL KLASS B: Semifinal ; 
Bo Isaksson, öja-Per Sandström Tå 
20-22, 21-16, 21-15. Ingvar Isak~son' 
öja-Ake Karlsson, Syd: 21-11, 2l 
-11. 

Final: Bo Isa·ksson, öja-Ingvar 
Isaksson, öja, 21-16, 21-17. 

OLDBOYS: Final: Kurt Håkansson 
Be-Gert Olsson, ör, 21-19, 21-14: 

DAMSINGEL: Final: Lena Holst, 
So-Bodil Jönsson, A, 21-17 21-11. 

tl, l- w~r~t_r 
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l Tre nrnp 
Som A r b e t e t tidigare omtalat har Slmrups MHF 

köpt en miniracingbana som med sina fem banor och 
varvräknare kostade 2.500 kr. Näst i tur står Trelie-

l 

borgs motorklubb som ersätter den gamla banan , med 
en sexbanorsa~1läggning i de nya klubblokalerna vid 
Algatan 78 (Siriushuset) där inflyttning sker mellan 
jul och nyår. Två tidigare bostadslägenheter, en fyra 
och en trea, har slagits samman och ändrats om så att 
gamla trerummaren blir en stor etta för ungdomsavdel
ningen och minira.cingbanan, den gamla · fyran en trea 
me d bl a mötesrum och ett ba.ITum. 
- Att miniracing nu börjar att tas en hundralapp. Varje deltagare får 

på allvar visas av att den snart kom- skaffa sin egen bil, än så länge är . 

l 
mer in i Svenska Bilsportförbund et, det ett tiotal. Att ' mmiracingbliar 
omtalar Johan Påhlsson i TMK för blir en mycket önskad julklapp i 
A F b e t e t. - Miniracing är också många Skurupshem kan tas för 
en sport så god som någon. Den krä- givet. 
ver stor skicklighet antingen det 
gäller att avverka så många antal 

1 rundor som möjligt på tio minuter i eller en halvtimma. · , 
1 Skmup blev förmodligen den 
första MHF-avdelningen i Skåne 

1 med en miniracinganläggning som 
här har byggts upp av ungdomssek
tionen. Banan är 31,5 meter lång och 
fyller därmed hela yttre salen i nya 
MHF-lokalerna vid Prästgatan. 
Främst genom lotterier har ungdo
marna skrapat samman de 2.500 kr 
man fick lägga upp. Underredet är 
av trä och masonite. Bilar kan man 
få till skilda priser från 25 kr till 

45 UNGDOMAR 

30-metersbana, minst, krävs för att 
få anordna tävlingar mot andra 
klubbar inklusive serierna. Det var 
Ake Persson och ungdomsledaren 
Kjell Ek som såg miniracing i Mal
mö och blev så begeistrad att de 
puffade för sådant även i Skurup 
när man nu .inte kunde få tag på en 
bana för motocross. Fritidsnämndens 
generositet med 

1
hyresbidrag är en 

anledning till att ungdomsarbetet 
kan bedrivas så framgångsrikt. Man 
har 45 ungdomar som skall delas 
upp i 12 fritidsgrupper. 

Här en bild från fö•·sta. tävlingen på Skurups MHF :s nya. miniracingbana 
som ha.r fem banor. Deltagarna. iir uppifrån Bengt Ake Andersson, Peter 
Olofsson, Bengt Arne Gustavsson, Lars Wendel och Göran Mårtensson. 

Banans ska.lha.stighet: 200 km/tim. Bilarnas skala.: 1:24. 
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SKANSKA DAGBLADETs specialnummer Jorden ger- 1968 

Så här skall jag utbilda ritig 
för att kunna bli driftig bonde 

Kan vem som helst bH bonde? De n frigan har också ställts l sam
band med möjligheterna för en bU vande tantbrukare att få statuga 
garantilån. I det sammanhanget oe h l en annan artikel l J~rden ger 
har de ekonomiska vll11roren klarla gts när det gäller att förvärva egel 
lantbruk, 

\ Mim här skall vi se på de fo~d
ringar som kan stä U as på. den utbild-

1ning som är nödvändig för den bli-

l

vande, självägand<! lantbrukaren och 
även för en kunnig anställd i jord
bruket. Dessa spörsmål har dryftats 
med 'byråchefen G ö s t a E r i c s s o n 

ji Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stock
·holm. 

- Om jag svarar ja på den 
ovanståend<! frågan, så innebär det 
att vederbörande måste ha brin-

' nande Intresse för jordbrukaryrket 
och ha de förutsättningar som go
da kunskaper på bredden utgör, 
svarar byråchef Ericsson. 

30-40 PROC. UNGDOM 
FRÅN TÄTORTER 

I vårt nuvarande skolsystem med 
gpundskolan som utgångsbas finns 
förberedande praktiskt-teoretiska 
kurser vid lantbruksskolor. :Kiurser
na är av två slag och omfattar ett 
halvt eller ett år. Om• en yngling 
kommer från tätortsmiljö skall han 
söka till ettårskursen. TV'å skolor 
har speciellt inriktat sig på elever 
från tätort, bl. a. Berga i Västerha
ninge. En annan finns i Göteborgs
området. Berga tar 25 elever i förs
ta årskurs och eleverna utgör ett 
urval av ett större antal sökande 
från Stockholm. Det finns alltså inga 

YRKESKURS, 
PRAKTIK_, DRIF_TS
LEDARKURS 

- Och efter detta första steg på 
vägen till bonde? 

- Så kan eleven söka in i en 
grundläggande yrkeskurs på en lant
bruksskola, dels en vinterk!urs på 21 
veckor, som endast är teoretisk, mest 
besökt av ungdomar . från landet, dell 
en helårskurs som både är teore
tisk och praktisk. Därmed har ele
verna den grundläggande utbildninl- ! 
en klar med grundskolan som bas. : 

Efter del)na helårskurs skall ele
ven vara klar att kunna ta anställ- ' 
ning på en gård eller återgå till · 
hemgården, om han kommer från en 
sådan. 

Som krav gäller att eleven skall 
arbeta två år i praktiskt lantb.ruk 
för att kunna gå vidare. Efter de 
två åren kan eleven söka in på ~n 
lantbruksskolas driftsledarkurs om 
21 eller 40 veckor . Därmed har han 
en avslutad skolning för arbetsle
dande funktioner inom jordbl"'lket. 

SPECIALKURS P Å 
T. EX. HUSDJURS
OMRÅDET 

rekryteringsproblem. I de förbere- - Finns det också andra möjlig-
dande kurserna har vi 30-40 .proc. heter? 
tätortsungdomar, och det visar sig - Den elev som känner sig fär
att det i dag finn·s en påtaglig läng- dig för en speciell inriktning från 
tan till landet och naturen. Det to- början kan gå från grundkursen till 
tala antalet elever i deosa förbere- en specialkurs på husdjurs- eller roa
dande kurser uppgår till omkring soo· skinområdet på omkring 1~12 veck
pr år. or. De kurserna Innebär ~e-

lyrleJsel G6ste Ericsson 

egen gård kring 30-årsåldern och 
Inte bar någon fädernegård att räk
na med? 

- Han får då se till att han 
har ett visst eget kapital och hos 
lantbruksnämnden söka statligt ga
rantilån. Och därmed är vi inne 
på lånebehovet etc. och bur man 
sk-all förfara för att få lån ord
nnde. 

80.000 PERSONER I 
FRAMTIDENS 
JORDBRUK? 

- liur många är sysselsatta i jord
bruket i dag? 

- Vi har knappt 250.000 männi
skor nu medan en tredjedel av de 
sysselsatta inom näringslivet var en
gagerade i jordbruket på 1930-40-
talen. 

De mest extrema beräkningarna 
• för framtiden talar om l!!a 80.000 

personer sysselsatta i jorobruket, 
och då skulle det årliga rekryte
ringsbehovet kunna uppskattas till 
omkring 2.000. 1 
- Hur stort bör ett fami!jejord- l 

bruk vara f. n.? l 
- Det bör omfatta 50 bsktar om 

det gäller enbart växtodling, och det 
; ~mn då klaras av en man. Vid blan-1 
dad produktion mäter man hellre 
arbetså-tgången och räknar då att en- -

1 familj-sjordbruket kräver '"e:a 3.000 ar-~ 
. betstimmar per år av ägaren och 
hans familj. För varje anställd mås
te jordbruksproduktionen kräva yt-1' 
terligare c:a 2.000 effektiva arbets
timmar .för att bli lönanek 

JORDBRUKAREN 
BöR V ARA MANG
KUNNIG 

- Är en ung man kl:lir att bli' 
driftig j ord·brukare med de kurser , 
som här nämnts? 

öKADE KRAV PÅ 
FLER SPECIAL
BEFATTNINGAR - Nej, inte helt och 1hållet. Utom 

att ha gjort skolor och kurser skall 
- Men så har vi den fortgående en bonde kunna klara underhållsar

minskningen av jordbruksenheter? bewt på gården.' Han skall kunna 
Hur påverkar den situationen? vara snickare och ha kunskaper r l 

- Den har sedan länge påverkat att undel'hålla .och vår~a maskiner, 
rekryterlnJen till jordbruket och tro- _ ,_ha~-~~ -~ar~en amW. tiioloa och 1 

l 
·- -·- ---, 

Skurups lantbruksskola får illustrera denna skoltyp 



Visste ni 
om mjölk 

att svensken i genomsnitt konsu
merar pr år ca 164 liter mjölk och 
7 liter grädde, ' 

att mjölken innehåller alla 
'för människan nödvändiga närings
ämnen, särskilt värdefull för sitt in
ne\låll av äggviteämnen, kalk, A-vi
tamin och B-vitamin, 

att mjölk i förhållande till sitt nä
ringsvärde är ett av våra billigaste 
födoämnen, 

att mjölken inte tål solljus och bör 
@rvaras i mörker, 

att skummjölk innehåller värd~ful
la äggviteämnen, mjölksocker, kalk, 
B 2-vitamin m. m. men saknar fett
lösliga vitaminer, bl. a. det för barn 
så viktiga A-vitaminet, 

att en god vana är att dricka minst 
3 stora glas mjölk om dagen som 
bl. a. ger oss hela dagsbehovet B 
2-vitamin, nästan hela dagsbehovet 
kalk, omkring halva dagsbehovet 
äggviteämnen och ungefär fjär
dedelen av dagsbehovet B l-vitamin 
eller 465 nyttiga kalorier, 

att en dag emellanåt på bara mjölk 
eller filmjölk och någon färsk frukt 
ger slankare linje men ändå all nä
ring man behöver, 

att yoghurt görs med en annan bak
terieårt än filmjölk, 

att laktofil är vanlig mjölk som 
surgjorts med mjölksyrebakterier och 
ur vilken en del vatten och mjölk
socker borttag.; ts och att fetthalten 
vanligen är 5 proc., 

att lättfil görs på samma sätt som 
filmjölk men har lägre fetthalt, van
ligen 0,05 proc. 

att fruktfil är vanlig filmjölk som 
smaksatts med rent fruktkoncentrat, 

att vispgrädde har minst 40 proc. 
fetthalt och kaffegrädde minst 12 proc 
fetthalt, 

att grädden blir tjock när den vis
pas, lättast kall, på grund av att äm
nen i grädden stabiliserar väg
garna på de blåsor som bildas när 
Juft piskas in i grädden och 

att grädde minskar verkan av de 
syror som finns i kaffe. 

rad arbetarutbildning. Eft~r denna l !igen har vi under många år redan 
kurs bör eleven söka anställning och haft en rekrytering av ungefär den 
praktisera, och om han inte kan få storleksordningen som vi behöver i 
anställning kan han söka in på när- framtiden. Den får inte gå ned så 
liggand<> områden, bl. a. affärssidan. mycket mer. Folk måste det till för 
Den som vill fördjupa sitt tekniska att vi skall kunna behålla den pro
kunnande söker sig då till ett före- duktion vi nu har och som vi räk
tag inom maskinbranschen. nar med att ha i framtiden. Sam-

- Hur är . det med tillträdesåldern tidigt som det antal människor som 
bland lantbrukarna f. n.? är direkt sysselsatta i jordbruket 
'- Den har tidigare legat i åldern minskar i antal ökar kravet på till-

30-35 år, men en tendens kan nu gång på special- och servicebetatt
spåras till en lägre"4lde.r. Fäder över- ningar. Det blir möjligt att finna 
lämnar ofta jordibnilket till en son nya former av tjänster för dem som 
och arbetar hos sonen. har utbildning. 

Och den som vill skaffa en 

meteorolog. Kan han åtskilligt annat 
också som hör ihop med att driva 
ett jordbruk kan han spara stora 
kostnader. "Gör det sjäiv''-prinoipt>n 

' i så sto.r u !sträckning som mäjligt 
är viktig för det ekonbmiska ut
fallet a v driften. 

Att vara jordbrukare i dag inne
bär sålunda att vara kunnig l fac
ket och mångkunnig i litet av var
je som hör till yrket. Att vara 
bonde l dag är ett krävande yrke 
ur många synpunkter, .9.m han vill 
uppnå så hygglig utkomlit-som möj
ligt av sitt arbete, franytAller by
råchef Ericsson. 

Jordbruksutskottets ordförande, riksdagsman Nils G. Hansson i Skegrie, visar några av skolans, grisar f6t 
ulskolfsled amöferna. 
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LASA I SKANSKAN 
* DET ÄR uppenbart, att ortstidningen betyd~ mycket 
för invänarna i stad och bygd även i gamla tider. Om det kan 
mänga människor, som kommer ihäg hur dat var med den 
saken, berätta för oss. 

* INFöR SkD:s jubileum har vi gjort an enkät i ViT lands
del. Vi !äter nägra personer erinra sig händelser de .läst om i 
SKANSKA DAGBLADET. Det är inte enbart de störr~. hän
delserna i värtden som folk minns. Även lokala saker ptockar 
man fram ur minnets gömmor. 

ReportSjlll: Wilborn Ågren 
Bilder: Sernerts Foto, Sl<urup 

Tre SkD-läsare i Smygehamn: 

äsa Skånskan 
var karlgöra 
* TRE PENSIONÄRER sitler 
i en soffa på Smygehem -
belligel i Sveriges sydligaste 
samhälle Smygahamn - och 
småpratar. Förre mjölnaren 
N i l s A n d e r s s o n, 84, 
och född i Dalby socken, 
håller på att ögna igenom 
dagens nummer av Skånska 
Dagbladet. Med i pratvrån 
den här. gången har han fru 
K e r s t i n P e r s s o n, lika 

·gammal som Nils och med 
Källstorps församling som 
födelseort, och fru H i l d a 
M å r t e n s s o n, född 188,8 
i Blentarps socken. 

l mitt barndomshem 
höll vi Skånskan. Det var 
den tidning folk som regel 
höll sig med i trakten, för
mäler fru Persson. Mest var 
det tar, Hans Jönsson, som 
svarade för tidningesläsning
en - ty faktiskt ansågs det 

nog att tidningsläsning inte 
var någonting för fruntim
mer at( syssla med. 

- Se, mannen läste högt, 
medan kvinnan spann, hand
arbetade eller . förrättade 
andra sysslor, inflickade fr~ 
Mårtensson . 

- Det hände inte sällan 
att man läste Skånskan me
dan kvarnen snurrade och 
malde, påpekar Ni'ls Anders
son, som under mån9a . år var 
ortens omtyckte mjölnare. 
"Möllaren i Tullstorp'.' sa man 
mest. 

* St:INDERLJUt 
- Det var faktiskt många 

som skulle läsa varje tid
ningsnummer. D~rför blev 
Skånskan faktisk(, ordentligt 
sönderfäst innan man var fär
dig med den. 

Tre gamiii och trogna läsare av Sk6nska Dagbladet, Kefslin Persson, Nils Andersson och Hilda Mårlensson, bor nu pa Smygehem i Smygeh11mn. De beriiifade iniressant om vad d,e läst i Skånskan i tlydda lider. 

- Inte blev det mycken 
tid till att läsa tidningar, då 
man var ung, inflickar fru 
Persson. Neej, vi hade allt 
annat att tänka på. Det var 
husb0ndfolket som skulle lä
sa ortsbladel. Jag minns ju 
att det var vanligt att man 
gick och väntade på post
mannen _:. som kom med 
nyheterna. 

De tre i pratvrån berättar 
vidare. l Aurora kunde man 
i gångna tider läsa en an-

l nons - :,ekl"am för det egna 
bladet, forslas. · 

- Skall vi prenumerera på 
Skånska Dagbl.adet? Då får 
man mycket papper för 
pengarna. 

- Skall vi prenumerera 
på Ystads Allehanda? Då får 
man veta när Per Olsson säl
ler pannlofflorna ... 

- Skall vi prenumerera på 
Aurora? Då lår man Skandi
naviens bästa tidning . 

l Något i den sirlen hand-
lade det om i reklamen, sä
ger en av de tre. Men Auro
ra finns inte mer . 

- Men nu tör tiden är det 
så, att jag !ör min del läser 
inte bara det lilla ortsbladet 
Trelleborgs Allehanda, tör
täljer Hilda Mårtensson. Del 
skall vara Skånska Dagbladet 
också annars gillas det 
inte! 

(Forts. sid 13) 
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DETSTODATT 

Semleren, förre lentbrukaren Jöns G. String, St. B eddinge, her ett bestämt minne fr o\ n Sko\nske Deg
bledets allra förste .\r, 1888. 

Donator i St. Beddinge: 

Du skulle ha varit med -88 
Oväder vid Skånskans start l 
* FRÅN AR 1888, det år då vid Ubbetorps kronobostiille tidningsurklipp. Det mesta är l 
Skånska Dagbladet debute- i Tjellmo, skrev Skånskan. saxat ur Skånske~n. Äldsta ur-
rade på den svenska tid- * u. klippet är från 1898. Det året 
ningsmarknaden, bevarar den SKAnSKAN UTKOM omkom cirkusdirektören Cor-
färgstarke förre odalmannen l Jöns G. Strängs barn- radini i glansnumret "bal-
och skånske donatorn J ö n s domshem fick Skånska D<1g- longfärden till cirkuskupo
G. Sträng i Stora Bed- bladet ingång redan från len". Det hände på Lorens
dinge, ett bestämt minne. dess första nummer, som ut- bergs cirkus i Göteborg och 
Det handlar om den svåra kom den 15 november 1888. väckte stor uppståndelse. 
stormen det året. Den väl- Hans far, Göran Sträng, var Skånskan publicerade två 
diga orkanen slet bland an- handlare och behövde en stora illustrationer till artikeln 
nat sönder bron vid Herre- tidnings service. om olyckan. 
manna. Den klövs på iäng- - Det var förresten även Ett klipp frlln 1898 berättar 
den och ett hästekipage, för- på den tiden angeläget att om mördaren Luigi Luccheni, 
spänt med två hästar, var hålla sig med en tidning, an- ett annat om den amerikans
just på väg över bron. Det nars fick man inte veta något ke kommodoren George De
var en olycka folk mindes nytt utifrån världen, kom- wey, segraren i sjöslaget vid 
länge. menterar hr Sträng. Skåns- Manila. 

Det är från minnena av kan koslade fyra kronor förs- Ett gulbrunt klipp från 1904 
stormvädret 1888 som man la helåret 1889, ett lösnum- talar om 11tl generalguvernör 
än i dag kan få höra talesät- mer fick man betaiii med tre Bobrikoff blivit skjuten i 
!et "du skulle varit med åtti- öre. När far annonserade kos- Helsingfors. Samma år be-
åtta, då var det värre". lade det fem öre raden. rättar ett SkD-klipp om de 

Hr Sträng minns säkert rätt, - Vi be~rn gick till järn- mångli krigen i världen: 
och Skånskan berättade tak- vägsste~tionen och hämtade -Ryssl11nd mot Jap11n, Engl11nd 
tiskt en del om ovädrets härj- tidningen och den övrig11 i Tibet, Amerika mot Filippi
ningar. l Vadstena blåste ta- post som kom. nerna, krig i Sydamerika, e~r
ket på slottet sönder i mitten _ Det Vllr märkligt att SkD menier mot lufk11r, Somali
av november. Den 25 no- redan efter ett års tillvaro Vllr land mot Italien, tyskarna i 
vember berättade SkD om en "den mest spridda lllndsorts- Sydväst11frik11, sult11nen slogs 
våldsam snöorkan på Nord- tidningen i riket" i Marocko, turkar och eng-
Amerikas östra kust. Här elsmän i Are~bien, holländare 
hemma var det tydligen svårt * DIGER LÅDA och infödda på Sumatra, "i 
oväder: mycken potatis i Jöns G. Sträng har alltid Centraliiirika herrskar nästan 
Finsponga län, Ostergötland, varit en intresserad samlare. evigt krig". S11nnerligen ett 
var oupptagen i slutet av no- Bland ann11t har h11n en trä- urklipp 11tl bevara, bäste hr 
vember, då havre mejades låda som rymmer en massa Sträng. 



Mor Eliida i Skurup berättar: 

Det ansågs vara "synd" 
att läsa ''HEMMET''! 

DET VAR tre hushåll som till
sammans prenumererade på Skåns
ka Dagbladet när fru ELLIDA 
OHLSSON, nu 79 år, född i Sku
rups .socken, var ung. Tidningen 
I<o,itade fyra kronor om året, en 
tämligen stor summa pengar på 
den tiden. Delat på tre var priset 
överkomligt. Man läste tidningen 
växelvis en månad som första tur. 
Efter månaden hade den tredje 
familjen i tur lagt tidningen på 
hög - och efter månadens slut de
lades makulaturen. Ty papper var 
värdefullt förr i världen. 

- Jo. Sk.!mska Dagbladet passa
de bra i sitt stora format att läg
ga på matbordet. Men Ystads Al
lehanda lade man på hyllan i spis
kammaren, berättar fru Ohlsson. 
Hon har läst Skånskan sen hon var 
barn. 

HEMMET 
Fru Ohlsson berättar att Skånska 

Dagbladets söndagsbilaga, den så 
kallade damtidningen, var en läs
ning som prenumeranterna satte 
högt pris på. HEMMET var nam
net på bilagan , som debuterade 
med sitt provnummer den 16 de
cember 1894. och från det följande 
året medföljde Skånskan inför var
je söndag. Hemmet hängde med 
som särskild bilaga till 1945, men 
gick sedan upp i tidningen. 

- Det fanns emellertid folk som 
ansåg att det var "synd" att pre
numera på Skånska Dagbladet, ty 
den gav ut en "söndagstidning'' 
med romaner i, säger Ellida Ohls
son. 

Fru Ohlsson var en flitig läsare 
av tidningen. en vana som består. 

I särskilt gott minne har fru 
Ohlsson annonserna från Malmö 
Angkök, vilka regelbundet inför
des i SkD. Där fick man dels re
da på veckans matsedel och dels 
de olika rätter som serverades. Fö
re och kring sekelskiftet kostade en 

middag 30 öre. Priset var det sam
ma även om man hämtade portio
nen. En sejdel bayerskt öl kunde 
man köpa för 7 öre i Angköket. 

·_ Anhqpningen av småannonser 
var väldig i Skål1Skan, säger fru 
Ohlsson. Rader av platsannonser, 
hyresannonser och affärsutbud 
fanns i varje nummer. Det var 
åtråvärd läsning, likaså ett bra 
tidsfördriv i den tidningsfattiga ti
den. 

KRAFTPILLER 
I fru Ohlssons hem i Svenstorp 

nr 5 har man letat fram ett ex. av 
SkD daterat den 26 juli 1912. En 
annons: "H vad förmå Wiltons Blod
kraftpiller? Originalask 100 piller 
2:85." Pillerna rekommenderades 

/f " 

som bot för alla slags åkommor. 
Fru Ohlsson berättar: 

- Jag minns alltjämt boerkri
get, som timade 1899-1902 mellan 
England och Boerrepubliken. Man 
läste om detta i Skånskan, och jag 
kommer ihåg hur karlama disku
terade konflikten. Ibland kivades 
de om utgången, t:Y en del höll på 
engelsmännen och andra på boer
na. Så väntade man på vad SkD 
skulle berätta om kriget nästa dag. 
Utrikesnyheterna var annars kort
fattade i tidningen vid sekelskif
tet. 

Fru Ohlsson deltog i tävlingen 
"Glömda ord" i Skånskan 1938. Hon 
fick omnämnande. 



-Västra .. Nöbbelövs skolhistoria e~tt 
Av HARRY FROSTENBERG lan och de nya lokalerna var av så gediget slag, att 

man tryggt kunde räkna med att de skulle fylla sin 
uppgift minst 100 år framåt i tiden, såvida de inte 
ödelades genom eldsvåda eller på annat sätt. Den 
profetian slog tyvärr inte in. Folkminskning och 
kommunsammanslagning medförde, att den nya sko
lan indrogs redan 1962. Småskolan hade rönt samma 

Vid vårterminens början 1940 var det fest i Västra 
Nöbbelöv. Då invi~des den nya folkskolan, modern 
med gymnastiksal, bad och skolkök. Tillsammans 
med e11 bostadsbyggnad för två lärare hade den kos
tat den lilla församlingen på 700 invånare 105 000 kr. 
Vid invigningen sades detförhoppningsfullt, att sko-

Medan skolans övriga lokaler stod 
tomma, användes gymnastiksalen 
några ännu för frivillig gymnastik. 
Det underliga var nämligen, att 
Vemmenhögs storkommun lade ner 
de tre skolor, som hade gymnastik
sal. Sådan · fick man där först 1967, 
då nytt gymnastkhus byggdes efter 
30 års fövberedelser. I år, för ett par 
månader sedan beslöt kommunen 
sälja V. Nöbbelövs skolQr och lära
rebostäder. På grund av brist både 
på användning och tillsyn hade de 
ursprungJ.igen så förstklassiga bygg
naderna redan börjat bli i dåligt 
skick. Nu kommer e;o färgfirma att 
flytta in där, och man får hoppas; 
att för denna blir fram tiden mera 
lyckosam. 

Det första skolhuset i V. Nöbbelöv 
torde ha uppförts redan omkring år 
1768 på backen mit emot kvrkan. I 

en genom ett riksdagsdekret gjordes som 1843 på sockenstämman beslöt 
obligatoriskt 1842, hade socknen re- att som engångsanslag lämna 25 riks
dan i 70 år haft en fast skola med daler för inköp av ett läsebibliotek 
ordnad undervisning i byns centrum. inom socknen och 1885 beslöt att till 
Om undervisningen i denna skola samma bibliotek årligen anslå 25 
heter det i ett visitationsprotokoll kr av de medel som inflöt för be
fdn 1795 att "katekesförhör ska tre gagnande av likvagnen. 
gånger om året i kyrkan av pastor • INRÄTTADE 
hållas" . En skolemästare hålles för 
hela socknen, och till undervisning>j D AVFOLKNING 
nyttjas ABC-bok, psalmbok, Luthers 1858 inrättades småskolor i Mossby 
katekes och Svebeli förklaring. Om och Krågarp med 6 månaders läs
läraren Ola Nilsson (-1789-1800) sägs tid. Lärarinnelönen var 50 Rd. årli
det, att han var "beskedlig". På gen jämte bostad och vedbrand. 1871 
schemat stod utom kristendom, läs- hade läraren 500 Rd. kontant per år 
ning och för några barn jämväl samt bostad, vedbrand och kofoder. 
skrivning. 1875 hade lönen stigit till 700 kr per 

Exami'lerade lärare fanns inte, år för 8 månaders lästid. Redan 1877 
'men lä11rlönen var ju inte heller inrättades 6 veckors fortsättnings
stor .. Den utgick dels _i spannmål, l skola, men den upphörde redan efter 
dels 1 kontanter, s. k. Jasepengar. 1 ett ,år. Där var man för tidigt ute. 
ett protokoll från 1813 heter det, att . l'den vad sägs om att man 1886 be-

anmärka mot skolans nedläggning, 
men folket i V. Nöbbelöv, som väl 
visste, att deras skola var den nyas- L=-
te, storkommunens enda moderna 
med skolbad, gymnastiksal och skol-
kök, med tre stora ljusa lärosalar 
med plats för 75 barn och dessutom 
väl skyddad för trafik och med det 
vackraste läget i kommunen, fråga-
de sig, om skolmyndigheternas be-
slut var klokt 6 en fråga, som de 
ännu anser obesvarad. Med skolans 
nedläggning var en förnämlig, nära 
200-årig tradition sl<ut. Vid vårter
minens examen 1962 var stämningen 
tryckt. Av festglädjen 22 år tidi-
gare fanns ingenting kvar. - I dag 
är det bara vemod, besvikelse och 
saknad, -sade skolans siste lärare, 
Nils Jönsson, och därmed gav han 
ett klart u t tryck för vad nöbbelövs-
borna kände den dagen. 

nedl·agda skolan i Viisira Nöf:)belöv, som e•:eAtue!lt b!lr !!rsinduslri framliden: 



skiftande öde 
genom sekler 

öde tre år tidigare. Eleverna flyttades med buss över 
till Skivarp. Detta var naturligtvis ingen populär lös
ning av skolfrågan för folket i V. Nöbbelöv. Skolan 
hade varit den lilla landskommunens stolthet. Men 
vad skall man göra? Befolkningssiffrans kräftgång 
tycktes omöjlig att stoppa. 

ett sockenstänuru>protokoll från 1777 
heter det, att organisten skall bestri"
da "scholemästaresysslan", och för 
denna skulle han av sockenborna få 
en skäppa korn av var och en som 
hade barn från 6-12 år samt en halv 
skäppa av dem som inga barn hade. 
Barnen i skolan skulle betala för 
undervisningen varje vecka, den som 
Iä~de att läsa 3 runstycken och den 
som även lärde att skriva 6 rst. Om 
skolmästaren skulle råka "falla i 
liderlighet, bliva ohövisk och med 
någon oanständighet Jörgå sig", kun
de han straffas med halva eller he
la lönens förlust eller avsättas. Han 
skulle äga "skickelighet" att under
visa samt vara känd för ett gudfruk
tigt levern~. Det ålåg kyrkoherden 
att tillse, att läraren skötte sin syss
la. Märkligt är, att i protokollet be
stämdes att "barn, vilkas föräldrar 
dött i armod och bliva utfattiga, nju
ta icke allenast fri undervisning utan 
böra ock till sin undervisning av 
kristelig kärlek understödjas, varfö
re ... för de böter, varmed socken
stämman äger belägga alla mindre 
brottsliga, skall anslås en schole
kassa, därutur slika utgifter kunna 
bestridas". 

Redan så långt tillbaka i tiden var 
V. Nöbbelöv i fråga om skolväsen
det ett föredöme, och förblev det, 
som vi skall se, ända fram till det 
bittra slutet. När folkundervisning-

dessa pengar räckte dåligt till för 
1äraren, trumpetaren Jöns Rosengren, 
och skulle fördubblas, varjämte sock
nen gick med på att han skulle fä 
så mycket hö, att han kunde hålla 
en ko, varför skolhuset utbyggde! 
med ett spänne åt söder med "hus· 
~um för en ko" . Generöst nog gav 
man honom också rätt att hösta grä
set på kyrkogården gratis. För detta 
hade förre läraren, görde1makarege
sällen Malmgren, fått betala 5 riks
daler per ,år. 

D P ASTOR KLAGADE 
[] SMASKOLOR 

Men allt var väl inte bra i sko1an. 
1830 klagade pastor Hlinemöder, att 
barnens framsteg skulle vara större, 
, ~ inte föräldrarna höll barnen 
hemma hela den tid, som de kunde 
nyttja dem vid jordbruket. Om vin
tern hindrades de dessutom ofta av 
:' ondt väder och väglag". 

1842 utkom nya folkskc'.estadgan. 
Det gamla skolhuset från 1768 hade 
byggts om 1810 men var osunt och 
för litet. 1843 revs byggnaden, och 
ny skola uppfördes på den gamlas 
plats för en kostnad av 1.049 riks
daler banco. Där ligger byggnaden 
ännu, 125 år gammal, men i gott 
skick och nu använd som försam
lingshem. 

Långt före sin tid var också V. 
Nöbbelövs bönder, då de så tidigt 

Syföreningsauktionen 
Slimminge gav 2.560 • 

l 
Den . jutlÖrsäljning som Slimminge kr. Därtill kom kaff b'!' tt ch 

k kli b f" · e 1 J e er o 
yr ga ar ~ts ore~·ung_ anordnade försäljning av lotterier för samman- · 

på fredagskvallen mbrmgade 2.560 lagt 1.079 kr. Den sammanlagda be
hållningen, 3.639 kr, är betydligt hög
re än i fjor. 

Högsta budet svarade Tage Ljung
gren for och det löd på jämnt 100 
k.r. För hundralappen fick han en 
fm duk. Bra betald blev r också en 
ljusstake som av Ida Jönsson vär
rierades i 68 kr. Auktionsförrättare 
var Eric Ma.gn,usson, Janstorp, assis
terad av Ebba och Ulla Persson. 

slöt om fri skolrna teriel och fria 
skolböcker? Det hör ju annars först 
till vår tid. Och frikostigt höjde 
man småskollärarinnelönen från 250 
tlll 300 kr per år. Läraren hade 
redan ett par år tidigare fått sin 
lön höjd från 700 till 800 kr. 

I en ortstidning kunde man läsa: 
"V. Nöbbelöv är berömvärt i framåt
skridande. Folkupplysningen omhul
das, det sköna befrämjas, åkerbruk, 
boskapsskötsel och mejerihantering 
skötes med ständigt växande intres
se och · omsorg. Det måtte vara ett 
särskilt slags lantmän i detta pasto
rat". Det visade man väl också, när 
man införde flickslöj d redan 1891 
och gasslöjd 1893. Fortsättningssko
lan återkom som obligatorisk 1920, 
och ny småskola uppfördes 1920. 

V. Nöbbelövs skola fick stå en
dast 22 år i undervisningens tj änst. l 
Avfolkningen drabbade den lilla 
kommunen. hårt. 1928 fanns det 730 
invånare i socknen, och barnen var 
många, särskilt i statfamiljerna. En
bart i gården närmast skolan fanns 
fyra statfamiljer, som hade minst 7 
barn var. Då Ekolan nedlades 1962, 
fanns det kvar 450 invånare i sock
nen. Av barnen i skolan var fler
talet från kivarp och Abbekås och 
kom i skolskjuts till skolan. Endast 
3-5 barn föddes varje år inom den 
egna socknen. I dag har V. Nöbbelöy 
endast 334 invånare, och födda inom 
socknen i år är hittills summa l barn. 

Siffermässigt kan man sålunda inte 

Roparen Erik Magnusson assisteras av Ebba och Ull~t Persson vid 
Slimminge kyrklig·a arbetsförenings julförsäljning. 

: Programmet inleddes med väl
komsthälsning av föreningens ord
farande, fru Ingrid Peterson-Brodda 
'varefter kyrkoherde Ernst Frosti~ 
kåserade och visade färgbilder. Kå
seriet kallade han "Söder om lands
vägen" och motiven var alltså häm-
tade från sydligaste Skåne. lt:====~~~~~~~~---'-----==========.JJ 

Kyrkomusiker Hanna Leion bi
drog därefter till trevnaden genom 
att framföra ett vackert sångsolo, 
ackompan~erande sig själv på piano. 
·Efter kaffesamkväm vidtog så för
säljningen. 

Alla saker som försåldes har an
tingen tillverkats av arbetsföreningen 
eller skänkts av personer inom för-
samlingen. Samma sak gäller priser-
na p" de åtta försålda lotterierna, på 
vilka förrä~des dragning. · 



·SKÅNSKA rDAGBLADET Onsdagen den ll december 1968 

Skur·up: Utmärkt MHF-initiativ • 
l 

Byggde själva miniracingbana 
Av TORSTEN HANSSON 

De senaste tio veckorna har en stor grupp av Skurups MHF-avdelnings medlemmar haft det arbetsamt på sin fritid. Men det har varit ett mycket roligt och underhållande arbete. De har nämligen själva byggt en fin miniracingbana som nyligen provkörts och befunnits i gott skick. 
Banan har sex spår och således kan tävlingar med upp till sex miniracingbilar ·hållas. Det är en mycket intressant och rolig sport som dessutom inte är särskilt dyrbar omtalar MHF-ordföranden, telereparatör Åke Persson. 

- Det är inte bara vi i IMHF.' det a~t hålla hastigheten så ,hög som. avdelningen utan även grabbarna ·i möjligt men i·nte högre än att bilen· MHF U-avdelningen som 'byggt ba- hå1ler sig på rätt :köl. I kurvorna nan. Det är framförallt ungdomar- får hastigheten minskas medan man na i MHF U som banan är avsedd drar _på "fuU gas'~ på ra·ksträokorna. för. Miniracingbilarna går mycket Materialet ti'll banan har kostat snabbt. Ett varv på den 31,5 meter ungefär 2.500 kr. Arbetet har vi själ- långa banan med många tvära kurva utfört. Det har kostat oss många vor avverkas på ungefär 10 sekunarbetstimmar men nu när banan är der. När man tävlar med sex bilar färdig är vi my~ket glada över att är det givetvis inte lätt att hål-la vi vågade oss på projektet. reda på hur många varv var och en 
Den nybyggd& miniracerbanan i~ l t ,S meter lång och har sex banor Tommy Ek -reparerar själv sin miniracerbil En , miniracingbi'i är inte särskilt av 'bilarna har tillryggalagt. Där- , dyrbar. ·En enkel typ kostar endast för har varvräknare inmonterats till * 10-ARSJUBILEUM 1 ca 25 kr. Men sedan finns det fina-. varje spår. re kvaliteter som kostar upp till 10 . * EGNA LOKALER 

Skurups 'M•HF-avdelning startade 
för 10 år sedan. Ordföranden, tele

gånger så mycket. En bil i 50-kro
norsklassen är al.Jdeles utmärkt. 

* 12 VOLT ELSTRöM 
Vart och ett av de sex spåren är 

strömförande. Voltstyrkan är 12. El
strömmen tas från en väggkontakt 
via en transformator som transfor
merar ned strömstyrkan från 220 ti11 12 volt. Högsta tillåtna strömstyrka 

1 för sådana är miniracingbanor är J14 valt. 
Spåren står i trådförbindelse med 

ett handtag som sticker ut från ba
nans sida. IMed detta handtag kan 
strömtillförseln varieras och därmed 
också bilens hastighet. För den som "kör" med sin bil på banan gäller· 

Skurups ·MJHF och Skurups !MHF U Teparatör A·ke Persson är den drihar ~gna lokaler . .Det är i f. d. "nya vande kraften. Som sekreterare funspecE:riaffären" vid Prästgatan 22. ge rar körskollärare Ingvar Magnus"'Egna" 1okaler är de i den bemär- son, Skurup, och som kassör fru kelsen att de disponerar dem själva Evy Jönsson, . Skurup. Fabriksarbeefter behag. Hyresvärd är ägaren till tare . Sven ~-nk Nilsson, Rydsgård, Maj-Bro Livs som nu flyttat in j , ar v1ce ordforande och ritare Kjell nya lokaler på andra sidan gatan. ' Isa~sson studleirctare. Slutligen fun-'Det rum där banan är byggd är gerar Jan· A.k~ Hansson, staffansungefär 100 kvadratmeter. Sedan torp, som tavlmgsledare. Medlemsfinns det även sammanträdesrum, anta.Jet uppgår til'l ca 150. kök, hall, tvättrum, dusch och toi-
letter. Hyreslokalerna anskaffades • vid halvårsskiftet. Även då nedlade * medlemmarna ett omfattande arbe-

MHF U-A VDEL
NINGEN te genom att själva tapetsera och måla lokalerna, samt lägga nya kork- För två år sedan bildades en ungmattor på golven. domsavdelning, Skurups !MHF U. 

Även i den avdelningen är det än 
så liinge Ake Persson som håller i 
trådarna. Hans närmaste medhjälpa
re i ungdomssektionen är Göran 
Mårtensson och Bengt Ake Anders
, son. !Medlemsantalet är ett 50-tal men kommer säkert att bli mycket större nu sedan miniracingbanan byggts. 
'Det är många ungdomar i Skurup 
som är intresserade av den, men för att få vara med och tävla fordras 
medlemskort i MHF U. 

Skurups köping :har stor förstå el
·se för att miniracingbanan är ett 
bra ti1lskott för en sund fritidssys
selsättning för ungdomen och där
för räkn)lr •M!HF och MHF U med att anstl!.gen Ull dessa organisatio
ner skall kunna ökas något. De J kommunala anslagen har emellertid 
även tidigare varit goda och det är 
man tacksam för. 



Pick up-pres_sar specialite 
för niaskintillverkare i Skurup 

- Av TORSTEN HANSSON -

En a\' Skurups köpings största industrier, AB Brö
dema Anderssons Gjuteri, har i snart 70 . år tillver
kat lantbruksmaskiner med framgång. Ö~n största 
framgången och specialiteten u~r senare år är 
pick up-pressen. Den tillverkas i tva versioner, Sve
cia PSP-1000 och 1Svecia Kombi PK-750. Av dessa 
pressar tillverkas ungefär vaqe år 500 exemplar. 

Produktionen omfattar även andra jordbruks
redskap såsom tallriksredskap, traktorhackor, pota
tiskupare, ammarkvarnar m. m. Företaget syssel
sätter 25 personer i gjuteri, 35 i verkstad och eti: 
15-tal inom kontor och försäljning. 

Företaget startades redan år 1003 
av nuvarande direktören, civilingen
jör John E. Vifots far och farbror, 
nämligen bröderna Emil och Olof A 
dersson, vilka innan förvärvat goda, 
såväl teoretiska som praktiska, kun
skaper om jordbruk och redskapstill
verkning, både genom studier i Sve- · 
rige och praktik i USA. 

Efter några år övertog de också 
en anpan mekanisk vefkstad på or
ten, .Löfbergs Smidesverkstad, vilken 
tidigare varit känd stortillver
kare av bredsåningsmaskiner. .Där
igenom förvärvade företaget redan 
från början en skicklig arbetar
stam, som redan hade den nödvän
diga erfarenheten för att tillverka 
lantbruksmaskiner. 

* KVALITET 
Företagets chef är som nämnts di

ektör V'ifot. Han är angelägen att be
tona den vilj.a tm kvalitet, som all
tid varit rättesnöre för tillver~ing
en. 

- Vi arbetar mitt i det bördigaste 
området i landet och därför 'kan vi 
också på nära håH praktiskt se och 
studera hur våra maskiner fungerar 
och om några förbättringar behöver 
göras. Dessutom har vi ett intimt 
samarbete med statens maskinprov
ningar och de pr<)Vningarna har ofta 
givit oss impulser till nya konstruk
tioner och förbättringar. 

'Redan från början koncentrerade 
sig företaget på tillverkning av hö
och halmpressar och där är vi en
samma i landet. Redan 1911 började 
tillverkninge av handbinande pressen 
Skandia, vi·lken snart följdes av de 
självbindande pressarna Svecia, Svea 
och Nya Svec'ia, av vilka många 
ännu är i full drift. Ett bevis för 
kvalite' i våra produkter. 

*PATENT PÅ 
'SÄKRING 

Lantbrukarna har funnit, att de tjä
nar på a.tt köpa svenskt, då vet de, 
att de får solida konstruktioner, bil-~ 
Hga reservdel•ar som dessutom ä·r lätt 
åtkomliga och en snabb service av 
egna montörer. Detta har medfört, att l 
trots en mycket hård utländsk kon- 1 
kurrens, är vår pick up press Svecia 
den mest sålda i Svenge. Våra pres
sar har också förbättrats med egna 
konstruktioner. 

l förgrunden dir. John E. Vilat (t. h.) och mek. Erik Cederh.olm granskar en pick up-press. l bakgrunden håller Erik Kastberg och Alrik Dahlberg på med monle·ring av andra pressa.r. 
- Särskilt vill jag frmnhåU~, sä

ger hr Vifot, vår patentsöka nål
säkring, en fjäderbelastad koppling 
som förhindrar att nålen oOh där
igenom knytarapparsten skadas. 

* ANDRA MASKIN
LINJER 

Men företaget till verkar inte en
bart hö- och halmpressar. Direktör 
\"ifot räknar upp företagets olika red
skapslinjer, vilka kompletterar var
andra på ett sådant sätt att när sä
songen upphör för det ena 
redskapet så börjar den för ett an
nat. ,Liksom pressarna har de ut
vecklats från äldre typer, som för
bättrats år från år. 

Sålunda har vi potatisupptagaren 
Prim junior .med rullkedja och den 
automatiska potatiskuparen med· en
mansbetjäning. Traktorhackan och 
fronthackan Hector med enmansbe
tjäning, hammarkvarnen O)!ion, samt 
tallriksredskap och fjäderkultivator. 

* STOR FöRDEL 
En tämligen ny konstru•ktion är 

taHriksredskapet Colombia. Den har 
e'' stor fördel framför andra bl. a. 
genom att ett av transporthjulen sit
ter innanför ramen och därigenom 
kan lantbrukaren bearbeta åkern än
da ut .till ·kanten även om det finns 
träd, stQij:fl!.r eller annat i åkerkan
ten. Vidare är den stora tallriksdia
metern ~ 650 mm - en stor för
del, liksom att främre sektionens 
tallrikar är tandade och därigenom 

får bättre grepp om halm och lättare 
1 bryter jordskropan. 

* STORT GJUTERI 
I AB 'Bröderna Anderssons gj,ute

ri till verkas redskapen i sin helhet 
och det är endast ett fåtal delar som 
köpes färdiga såsom kullager, gum
mihjul och en del andra saker· sozri 
specialtill verkas. 

1 det stora gjuteriet gjutes de oli
ka maskindelarna som sedan bearbe 
vidare i den stora verkstaden. Sedan 
delarna fingranskats och kontrollerats 
·går de tnl monteringshallen där det 
inte .tar lång tid förrän de hopmon
terats till en maskin. 

.Försäljningschef Nils W. Larsson 
omtalar att all försäljning sker till 
återförsäljare och att inga redskap 
säljes direkt till lantbrukarna. 



, 

~SKURUP-välkänd 
lärdoTnsköping 
K änne~ck~ande för Skurups kö

JXing - huvudort i det b.~iv~nde 
kommunblocket - är de välkanda 
skolorna: Lantbruksskolan, Lant
hushållsskolan, Folkhögskolan och 
Yrkesskolan. Men köpingen är 
framstående också på andra sätt. 
Bl.a. kan nämnas mängder av 
sportutövande klubbar. 

· Något som då och då framsk~tat 
i pressen är de kommunala mter

;mezzona. 
De sistnämnda är väl en yttring 

för starkt kommunalt engagema~.g 
och aktivitet och det kommer ko-. 
pingen för det mesta till ga~ ge
nom att fullmäktigebesluten foregås 
av en mycket kritisk granskning ty 
köpingens hela befolkning är myc-_ 
ket livligt engagerad i det kommu-

. nala. livet. 

* Lantbruksskolan 

På Skurups Lantbruksskola har 
under årens lopp åtskilliga tu

sentals blivande lantbrukare fått 
god utbildning inom jordbruk ~ch 
husdjursskötseL Verksamheten m-_ 
leddes redan 1908 under namnet 
Skurups Lantmannaskola. De bygg- 1 

nader som skolan disponerar idag 
byggdes år 1950. Undervisningen 
sker både teoretiskt och praktiskt. 

Till skolan hör ett modernt skol
jordbruk omfattande 90 hektar ~k
er och med en nötkreaturshesati
ning av ca 25 mjölkkor, 40-tal kvi
gor och avelssvinstall med 50-tal 
moderssuggor. 

* Lanthushållsskolan 

Skurups Lanthushållskola är deu 
nyaste av skolorna i Skurup 

och den första kursen började för 
blott sex år sedan. Varje år an
ordJ•as två 21-veckorskurser med 
vardera ett 40-tal elever. På Lant
hushål'lsskolan lär sig flickorna bli 
duktiga husmödrar. LanthushåHs
skolan är närmalöte granne till 
Lantbruksskolan. 

Eleverna på de båda skolorna 
· kommer ofta långt utanför Skånes 
gränser, vilket visar att skolorna är 
vällkända och populära. 

Folokhögskola kommer från prak
tiskt taget hela landet. 

* Sportintresse 

I Skurup är intresset stort för 
nästan all sorts sport och idrott. 

Den som flyttar till Skurup märker 
snart att det är ett livligt samhiille 
med stora möjligheter att skapa 
trivsel för sina invånare. De tio 
största klubbarna inom sport och 
' idrott i Skurup är Sli:urups korp
idrottsförbund, Skurups AlF, Sku
rups skytteförening, Skurups ten
nisklubb, Skurups bordtennisklubb, 
Skurups bågskytteklubb, SkuruJl!'. 
badmintonklubb, Skurups kvinnliga 
gymnastikförening, Skurups sport
klubb (brottning); samt Abbekås 

1båtklubb. Dessutom finns Skurups 
schackklubb, Skurups bridgeklubb, 
· Skurups a.kvarieförening och 
·många andra. Således inga problem 
'med fritiden. 

* A.tlärseentrum 

Affärslivet vid Kyrkogatan l 
Skurup är synnerligen akt1vt 

och initiativrikt. Under de senaste 
två åren har det tiLlkommit nya 
affärshus och äldre har restaureratB. 
Köpkraften måste vara mycket ~tor. 

Under 1970 kompletteras affars
·livet i Skurup med ett i jämförelse 
med köpingens storlek verkligt im
ponerande byggnadskomplex. Det 
är centrumhuset, kostnadsberäknat 
till 5 miljoner kronor och som 
kommer att inrymma bl.a. restau
rang, hotell, biograf, stor varuhal1, 
kommunalkontor, advokatkontor, 
bokföringsbyrå, tandläkaremottag-
o ning ooh konsultföretag. 

, * Bostadsexpansion 

Bostadsproduktionen i köpingen 
är kraftig. Fr.o.m. år 1965 har 

byggts ca 150 lägenheter i flerfa
miljshus och ett 50-tal 1-familjshus. 
Takten på ·bostadsbyggandet ökar 
och ökar. Stiftelsen Skurupshem 

·har siktet inställt på ett nytt 200-
lägenhetsprojekt på östergårdsom
rådet. Det enda som kan stoppa 
detta stora projekt är snål kvot
tilldelning från länsbostadsnämn
den. 

Centralorten i -blivande kommun
blocket Skurup hör sålunda till de 
starkt expanderande köpingarna i 
Skåne. 



* Folkhögskolan 

U 
nderv.isningen vid Skuru~ 
Folkhögskola sker .i huvudsak 1 

tre stadier, l:an, 2:an och 3:an. 
Karaktäristiskt för Skurups Folk

högskola är att den bes_~ a~ f~m.J 
byggnader, idylliskt belagna 1 ~?.r- l 
hållande till varandra mellan hJor
kar och små trädgårdsplantermgar. 
Skolan kommer snart att komplet
teras med ytterlågare byggnader l 
form av elevhem. 

Huvudbyggnaden som byggdes på 
1920-talet kompletterades för några 
år sedan med en enplans byggna,d 
med matsal, kök, aula, teaterlokal 
och filmrum. Eleverna vid Skurups 

J 
Oet ver verklig fart odl flikf p6 maskereden. Hir ir det fr. v. Eva Mir
lensson, Agneta Chrislensson, ledarna Karin Vick:man och Agnes Ceder
holm, Eva Truedsson, Monika Håkansson samt Ingrid Nilsson som 

rumsterar om. 

Roligt tyckte scouter. 
om fest på Pilevallen 
Blåvingarna i Skurup anordnade p ä mändagskvällen en kombinerad 
jul-, Lucia- och maskeradfest i Sco utgården Pilevallen. Programmet 
inleddes med saftkalas och dans k ring grantln varefter följde L u
ciatåg med Agneta Karlsson som n äpen Lucia. 

Någon tomte anlände ej men gotte
påsar fick blåvingarna ändå. Det om
besörjde blåvingeledarna Karin Vick
man, Agnes Cederholm och Kerstin 
Alwen. 

TiH sist följde det som kanske roa
de blåvingarna mest. Det var en li
ten maskeradtillställning där barnen. 
hade klätt ut sig till bl a sjörövare, 
indianer, cowboys, troll och Pippi 
J1ångstrumpor. 

Tolfte Elke-affären öppnad 

Affirsbdjeföreteget Elke öppnede p6 torsdagen sin tolfte liv1mlldelseHir i Sk6ne. Den nya effören ligger vid Kyrkogatan 23 i Skurup i de lokaler, där Ernst Olsson tidigare i 20 Ar drivit en livsmedels- och bosättn·ingsaffär. Ägare till den nya a.ffä ren är Erik och Elke Pfannenstill. På bilden ses fru Plannenstill, t. h., dis-
kulera bulik~planering med affärsförestånderskan Märla Lindahl. 



A v blo·ckets industrier 
är Slängselnät störst 

En inventering av industrierna 

inom Slrurupsblocket visar att de 
tio största i-ndustrierna sysselsät-! 

ter sammanlagt ca 700 personer. 

största industrin är stängselnät~· 
Rydsgård AB, som sysselsätter 
180 personer. Som framgår av nam

net tiU verkas där stängselnät och 

stängseltråd i åtskilliga storlekar 
och typer. Detta är huvudproduk-· 

tionen, men tiHverkning sker ock-, 

så i stor skala av kätting, tagg
tråd, järntrådduk och spik. 

Den stora industrin råkade som

maren 1968 ut för en stor 'brand 

som ödelade hela kontoret och dess
utom intilliggande bostadslägenhet, 
läkarmottagning, mfär, fTisersalong 

och aUärslager. Diiliör- planeras nu
1 'byggnation av ett stort modernt 

administrations- och försäljnings-
1 

kontor med fasad utmed huvudga
tan i 'Rydsgårds samhäHe. 

LANTBRUKSMASKINER 

Industri .nr 2 i blocket äT Sku
rup-verken AB med 150 anställda.' 
'Där ti'llverkas ett flertal lantbruks-: 

maskiner i stor skala, bl. a. slåtter-i 

maskiner, såmaskiner, rullhö-luck-1 
rare, centrituga1spridare, konstgöd-, 
selspridare och hövändare. Sku-' 

rup-verken AB har egen experi-• 
ment- och konstruktionsavdelning, 

samt ett mycket stort reservdels
lager. 

Som tredje industri i storleksord-; 

ning kommer AB Bröderna An-j 

derssons gjuteri i Skurup med 80. 
anstiiiJ.Jda. !Där ti11verkas också 'lant
•bruksmaskiner med pick up-pres
sar och tallriksredskap som ' specia
liteter. !Men även traktorhackor, 

potatiSkupare, hammarkvarnar ocli 
cambridgevältar produceras. Vida
re tillverkas en stor kvantitet be

ställningsgods i gjuteriet. 

KVINNLIG INDUSTRI 

På 4:e plats kommer AB Akva~ 
rex i Skurup som har ett 70-taJ 

anstrulda. Det är '~}lockets enda in" 
dustri med nästan uteslutande 

kvinnlig arbetskraft. Där tiJUverkas 
,gummi- .och plastdrä:kter. Regnklä

' der är största tillverkningsobjek
tet men även dykardräkter, gas

i skyddsdräkter, seglarställ och reak

' tordräkter förekommer på fabrika
i tionslistan. · 

Lundgrens Formverktyg AB i 

Skurup, samt stenbergets Ma:ka-
. damfabrik inom ·Rydsgårds kom
mun sysselsätter vardera ett 50-tal 

anstä'llda, Sl.JMA i Skurup ett 40-
tal, samt . AB Brinco (vagn-till
verkning) och ·Webergs IMekanis

·ka i Skurup (•last- och grävaggre

. gat} vardera ett 20-tal. 

GOD SERVICE 

Inom Rydsgårds kommun, som 
är en utpräglad jordbru-ksbygd, 

, men med flera mindre samhällen 

: förutom det största, rlydsgårds sam
' hälle, är den kommunala servicen 
· utmärkt med t. ex. fullt utbyggda 

va-nät med höggradiga renings

verk, ny flott skola m. m. 
Närmaste !71anerade kommuna

·Ja projekt inom Rydsgårds del

kommun är nytt ålderdomshem i 
, Vi>llie, kostnadsberäknat till 2,1 

- ~-miljoner .kronor och med plats för 
ett 40-tal pensionärer. 

Text: 
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Kan 
bli 

köttproduktion 
lönsam och hur?· 

- 11r det lönsamt med 
köttdjursuppfödning 'f Den 
frågan ventilerades ingående 
vid LPT-Syds informations
träff på Skurups lantbruks
skola under god tillslutning av 
intresserade köttproducenter. 
Men någ·ot entydigt svar 
lämnades inte på de spörsmål 
som framställdes från åhö
rarhaW. 

'l'age Håkansson, Tygelsjö, som · 
fungerade som ordförande vid 
träffen, framhöll i sin samman
fattning att var och en fär pröva 
sig fram själv med ledning av den 
rädgivning och upplysning som 

Frdn vänster assistent Olof Larsson, lantbruksnämnden i Malmö
hus län, lantmästare Sven-Ake Göransson, SLO Ystad, Tage Hd
kansson, Tygelsjö, och lantmästare Bonde Hemborg, Sean, Malmö. 

lämnades av expertisen: lantmäs- serna är inte helt klara men~---~========-"~-
tare Bonde Hemborg, Sean, assi- väntas bli ungefär som nämnts. 
stent Olof Larsson, lantbruks-
nämnden i Malmö, och lantmästa-
re Sven Åke Göransson, SLC, Upp 4 p·roc 
Ystad. · I fortsättningen ställde åhörar-

Koantalet är nu omkring na frågor om kött, foder, teknik 
800.000, och en minskllc!tg be- och .. ek~nomi. . Beträff.ande kött
räknas pted s proc per är. 1972 uppfodnmgen . 1 fr~~bden kunde 
väntas balans uppnäs mellan hr Hemborg 1?te saga. något ge
tillgång och efterfrågan på. nöt- nerelit om pnsutvecklmgen, men 
kött. man kunde räkna med 4 proc ök-

ning under de närmaste åren. De 

Godstart som har betesmarker bör utnyttja 
dessa, och bland mänga faktorer 

Assistent Olof Larsson visade som spelar in för dem som har 
kalkyler för ungdjur i olika äld- djur är kanske billig arbetskraft 
rar och framhöll att beräkningar pä vintern, tillgäng till grovfoder 
är svära att göra med köttdjur av m m . 
olika raser. Han b~rörde ingående Om kalkylerna sade hr Larsson 
kalvarnas utfodri'ng och betonade att täckningsbidragen inte är sto
det viktiga med att de fick en god ra. Man kan möjligen ha billigare 
start. Amko med en kalv visade foder än i de redovisade kalkyler
bättre lönsamhet än en amko med na. Det var ingen önskan att kom
två kalvar. Tillväxten i förra fal- ma med ett högre täckningsbidrag 
let var större per dag än i det än de som kalkylerna ' visade, men 
senare. Han redovisade täcknings- vi vill givetvis nä större täck
bidragen i samtliga fall. ningsbidrag. Här räknade man 

Lantmästare Sven Åke Görans- med läglandsdjur, och det är vik
son belyste det ekonomiska temat tigt att ha bete med i kalkylen. Vi 
och talade om forskning och för- vill göra allt för att förbättra 
söksverksamhet pä fodermedels- köttproduktionen, priset i dag är 
området. Mälsättningen är att fä inte över sig men vi kanske kan 
avsättning för våra egna produk- finna metoder, sade hr Larsson, 
ter i blandningar med protein- som gav många utfodringsräd. 
komplettering. Han redovisade Korsningsdjur har många för
produktutvecklingen frän egna delar men även de skall ha fo
och utländska försök och betonade der för att växa, sade hr Hem
avsikten att bidra till bättre eko- borg när denna fråga var up
nomi. pe och ansåg som svar på en 

Hr Hemborg redogjorde sä för annan fräg om den mest Ide 
de klassificeringsregler som skall liska slaktvikten, att den är för 
komma inom kort och att sum- en kviga 250 kg, för stuten 285 
man skall bli 17 poäng för köt- -SOO och för tjuren SOO-S99 
tighet, färg och struktur samt kg. 
fett. Det senare ger av(lrag i po- Man fär kolla tillväxten. När 
äng. G~~nsen mellan ko och kviga djuret minskar i tillväxt sätter det 
skall sa~.tas. vid ~a S ärs .. ålder, fett. Hr Larsson tvivlade pä att 
och dä ar mte k~~tet .. avgerande korsningsdjur lever billigare .än 
u.!an antalet . mJolktander som läglandsdjur; det fär framtiden 
fallts, varvid fällning av sex kan visa. om vi skall ha köttproduk
tolereras. tion skall vi ha billigt grovfoder. 

Maximivikt för ungtjur s·kall Han trodde inte att folk äter mer 
bli 425 kg, möjligen 290 kg för kött om det blir köttbrist och 
stjärnstämplat kött. Klass EP högre pris utan det gäller att för
skall ha 17 poäng och antalet billiga fodret och utnyttja detta 
klasser blir mindre. Bestä~mel- bättre. O :son 
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8lc1trups jordbrukskassas expeditic 
Sjöslätt , f r öken !ona Andersson ocl 

._)nabb frammars• 
jordbrukskass~ 



l Diskret men framgångsrik indUstri 
Gen;arp gör 300. 000 .lådor per år • 

l 
Av TORSTEN HANSSON 

I Genarp finns en industri som ligger diskret in

bäddad bland villaområdena. Diskret är den såtillvida 

att den för inget oväsen som hörs utanför dess väg

gar och någon svart skorstensrök kommer ej heller 

från den. AB Genarps Lådfabrik är namnet på fabri

];:en sedan år 1963 då Malte Persson med familj fick 

aktiemajoriteten. Innan var namnet W. Hedlund och 

Co. Lådfabrikationen startade för 25 år sedan i blyg

sam skala. Företag~t har utvecklats successivt och 

sysselsätter i dag ett 20-tal personer. 

Vid Skånska Dagbiadels besök var l märker med detsa~ma att _måtten 

chefen själv, disp . M a l t e P e r s- har en gemensam namnare, namhgen 

s o n, utflugen, närmare .bestämt till 60. Det stämmer. Längden på nästan 

Kanarieöarna. Det var Persson ju- samtliga lådor som tillverkas är i·us1 

nior, K e n t P e r s s o n, 18 år och 60 cm. 

~ 
·re: ' '· . 

~.i 't 'W 

V'ice verkställande i företaget som 
svarade för ciceronskapet och en me
l ra ·utförlig och uttÖII!JIUl.nde ;>resen-

ta tio n a v företaget kan man riitt 
gärna inte begära. Kent Persson är 
trots sin ungdom ordentligt insatt 
pappas företag . 

CJ SAGNING OCH 
KAPNING 

Stocken som hämtas med egen 

Vid spikmask inen Aterfinns hr Yng ve Möller, som ser till all det gir 
undan i firman. 

O DOFT AV KADA 
De flesta industrier har den nack

delen att de antingen spyr ut mas
sor med svart, sotig rök från skor
stenar eller sprider andra starka och 
mindre angenäma dofter till sin om
givning. Men att andas Juften kring 
Genarps Lådfabrik är en ren veder
kvickelse. 

1 Där doftar det härligt friskt av sav 
l och kåda från ständigt nysågad fur, 
gran ooh bok. 

O HELSKANSK 
RA VARA ' 

Hr Persson bjuder på en rund
Yandring och berättar om råvarans, 
gran-, fur- och bokstockars, väg till 
prima trälådor. Knappt hälften av 
kvantiteten råvara utgöres av gran
stock från Häckeberga, ToppeJadu
gård och Sövdeborg, en tredjedel av 
furustock från Häckeberga och Vomb 
och slutligen en mindre kvantitet 
bokstock från Häckeberga. 

Stockim uppköpes, sågade i be
stämda längder 300, 240 och 180 cm. 
Den matematiskt kvicktänkande 

transportvagn tippas direkt på. ett 
sågstativ och sågas upp. Därefter ka
pas de till 60 cm-längder och tran
sporteras till kapningsavdelningen 
där de får en förutbestämd bredd. 

Nästa moment är helt logiskt att 
även få l'ätt tjocklek på brädan och 
det göres med skivsågar. Tjocklekar
na på bräderna till lådorna varierar 
mellan 8 och 15 mm beroende på 
vad lådorna skall användas till. 

Sedan förfärdigas raskt en låda i 
följande ordning: först tre eller fle
ra brädor och två tvärslåar spikas 
samman till en gavel. På gaveln spi
kas en ram och sedan till sist bott-
n en. 

'=J FLERA BIPRO
DUKTER 

Trälådorna levereras i h u vudsak 
till grönsaksodla re . K en t Persson gör 
en specifikation över en årsproduk
tion som brukar uppgå till ca 350.000 
lådor: 175.000 st blomkålslådor, 55.000 
st vitkåls- och lika många plante

spånen användes som eldningsmedel 
i värmepannor men på senare tid är 
det även populärt som strömedel för 
lantbrukarnas husdjur och ersätter 
då alltså halm och agnar. 

::::; BOKPINNAR 
Vid AB Genarps Lådfabrik finns 

det även en andra tillverkningsgren: 
bokpinnar som användes för att hål
la samman armeringsjärn. Årspro
duktion: två och en halv miljon pin
nar. 

En tredje aktivitet i industrin ' är 
slipning och filning samt svetsning 
av sågklingor. Till en början utför
des detta arbete endast på de såg
klingor som använde)) . j den egna 
fabriken . Sedermera är det många 
andra industrier som 'börjat anlita 
Genarpsfabriken för alt få utfört såg
klingeservicen . Numera är en man 
heltidssysselsatt med den procedu
ren. 

=:J SKICKLIG PERSON AL 

ringslådor, 25.000 st potatislådor, 20.000 Kent Persson vill gärna poängtera 

st salladslådor och sedan ca 10.000 att A:B Genarps Lådfabrik har yr

lådor till diverse saker. kesskicklig arbetskraft. De flesta har 

Biprodukterna är träved som dels a.rbetat på företaget i 10-15 år. Ett 

säljes som bränsle och dels levere- tydligt tecken på att de trivs med 

ras till massafabriker i Varberg. Såg-· företag och arbetsgivare. 

-------~------~~~~~~~~~-·~~----

K ent Persson omtalar att nu när
fadern är borta har han funktionen 
av verkställande. Men när senior är ' 
hemrna får Kent oftast vara "stand· 
in" i de olika avdeln ingarna och v1d 
de olika maskinerna. Och det är väl 
därför som han med tydlighet kän
ner till allt i detalj i föret• get. 



\ ' 

l • l 

Genarps skola får snart 1 

f ytterl~gare 6 klassrum_ 



Vital. sjuttiosexåring: 
ensam i Genarpsstoga 
Sågar ·veden själv 

Av TORSTET\J HANSSON 
Det är kallt. Träden är klädda i glittrande rimfrost och 

strålarna från solen strax ovan horisonten i sydöst träng
er nätt och jämnt igenom ett avlägset dis i violett och 
ljusblått. Röken från villorna i Genarp stiger rakt upp 
mot himlen. Det är nästan alldeles tyst. Villasamhället 
är int~ riktigt vaket än. 
Det enda som hörs är några snic

kares "kloka hammarslag". Från ett 
annat håll hörs ett ritsch-ratsch 
ritsch-ratsch. Det ljudet komme,: 
från en l! ten handsåg. Och den som 
sågar är en av Genarps urinvånare 
- fröken G e r d a H ä g g, 76 åT. 
Det går raskt undan med sågning
en. Inte för att Gerda Hägg behö
ver ha någon brådska. Men hon be
höver hålla värmen. Och det gör 
man om man sågar raskt. 

Förr i tiden fick hon liksom and
ra i samhället hämta tidningen ne
re vid stationen. Men nu får ana "allt 
på gaffeln" som hon uttryckte det, 
och tidningen blir hemburen i post
lådan. 

Fröken Hägg behöver aldrig vara 
sysslolös. Allt tar sin tid. T.ex. att 
hämta vatten varje dag. Hon häm
tar vatten i ett hus 10 minuters pro
menad längre bort. Transportmedlet 
är en liten, mycket gammal mjölk-
spann. 

Gerda Hägg låter veden ge dubbel värme. 

Elden i hennes vedspis i stugan 
där hon bor hade råkat slockna över 
natten och hon måste skaffa bränsle 
att sätta fyr med. Det är rimfrost på 
både vedträ' och såg, men har 'Van 
herr>mastickade fingervantar då fry-· 
ser man inte om fingrarna. 

Gerda Hägg tycker att hon klarar 
sig bra i sitt h u s. Elektriskan och 
värmepanna kan hon mycket väl vara Men en egen brunn och pump på När det blir tid över stickar hon 
utan men en egen brunn hade hon gården är nog en dröm som aldrig och virkar. 

, l)U~B.EL VÄRME 

gärna velat ha. Hon har bett "kom- går i uppfy>lielse. Det sörjer hon inte - Man ska ha nå',t att pyssla med. 
munalgubbarna" om den detaljen. så my<:ket för, ty fröken Hägg har Var ska fröken Hägg fira julafton.? 
Dom har lovat och lovat men det ett gott humör och klagar inte gä.r- - Den firar jag hos min bror i 

' har aldrig blivit något v. na. Lund. Men aen åker ja& hit iaen. Den gamla stugan är Gerda Häggs ~~~-~-'--~--:.._,f-1f------'-----------..:_ _____ .L. ___________ _:._:::~---'=----' 
kära hem som hon aldrig överger. Id 
Hon har bott där sedan hon föddes 
i den för 76 år sedan. Fyra år innan 
hon kom till världen köpte hennes 
far och mor stugan som redan på • 
den tiden - år 1938 - var gammal. 
Då fanns det halmtak och det var 
anna,t trävirke som gavlarna var 
klädda med. Men stugan har lappats 
rllir <l,et har behövts och Gerda Hägg 
t:ycker att den duger bra än. 

Det" är så trivsamt med vedspisar. 
Det ger dubbel värme. Först när 
man sågar veden och sedan när man 
eldar med den.. Elström är också 
lyx för fröken Hägg. Fotogenlampor 
är inte sämre nu än på 1800-talet, 
och dom värmer htet också. 

DAGSVERKE 

Gerda Hägg är en smula blyg och 
vill inte gärna berätta så mycket om 
sig själv. Men något litet lättar hon 
dock på slöjan till sitt liv: 

- Min far var indelt soldat vid 
l)ung!iga skånska dragonregementet 
i Revinge och Ystad i 41 år . Mina 
föräldrar gick bor,t i början på 1940-
talet och sedan dess har jag bott en- . 
sam i. stugan med undantag för en 
period dä en brorson också bodde 
här. Innan fröken Hägg fick pen
sion livnärde .hon sig på att göra 
dagsverke hos lantbrukare i trakten. 
Förr i tiden behövde lantbrukarna 
mycket arbetskraft och någon svårig
het att få arbete var det inte. 

STUMFILM 

Från sin ungdom minns fröken 
Hägg inte så mycket. Men hon kom
mer i varje fall ihåg att i en bygg
nad mere vid kyrkan fanns ung
domshuset och där var det dans och 
fest varje lördag och där höll byg
den folk alla viktigare sammanträ
d~n och möten. Där fanns också en 
~1okraf. I början visades endast stum
flime'r. 'Men så småningom fick gen
a\p ~~or;,'a även se ljudfilmer. 
' Fröken Hägg pratar gärna om 

Skånska Dagbladet. Den tidningen 
har hon alltid haf,t som husorgan. -
Hon läser fortfarande varje dag. Tid
ningen delar hon med grannen. Hon 
tycker det är bra nu sedan tidning
en tryckes i två sektioner. Hon läser 
den ena och grannen den andra och 
sedan by.ter de. När hon Jäser måste 
hon använda glasögon men annars 
ser hon bra utan dem. 
~~-"-- ~·-- -----

Bilbra.nd vid Femkorset 

Ett olyckligt slut på bilfärden fick 
på söndagseftermiddagen en Ryds
gårdsbo, vars fordon fattade eld och 
förstördes. Bilen hade stannat vid 
stoppskylten ·i femkorset och när fö
raren skulle sätta fart igen upptäckte 
han att det rök från motorhuven. 

Han klev snabbt ur alltunder det 
att rökutvecklingen tilltog. Skurups 
brandkår tillkallades och när elden 
var släkt var också bilen förstörd. 
Ingen människa kom till skada. 

Pistolskyttarna 

sköt om skinkor 
Skurups pistolklubb avslutade på 

söndagen tävHugssäsongen med den 
traditionsenliga skinkskjutningen. 
Mat till juibordet stod på speL Seg
rarna erhöll var sin julskinka och 



l 
Skurup~ brandkår tar hand om bilen. Rökutvedc·lin~n var som synes mycket kraftig . . 

,, 

Bil började brinna 
mitt i gatukorsning 

' ?' 

'· 

Mitt på femkorset i Skurup fick 
en bilist fll'ån Rydsgård plötsligt 
momtorstopp, varvid hans fordon 
satldigt fattade eld. Det blev en 
våldsam rökutveckling och bilen 
oförstördes helt. Brandkåren kunde 
emellertid snabbt släcka branden 
och någon explosionsrisk förelåg 
aldrig. 

l söndagseftermiddagen. Bilisten kom 
' från Rydsgårdshållet och hade stan
nat vid stoppmarkeringen innan fem
korilet Just när han började köra ut 
på Kyrkogatan tvärstannade bilen. 

rummet. Bilföraren skadades dock in
te på något sätt. 

Många skurupsbor samlades snabbt 
på platsen och följde brandkårens 
släckningsarbete. Detta var snart av
klarat och bilen, som var av äldre 

- Det började först lukta lite, be- årsmodell, kunde fo.rslas från plat
rättade han för brandkåren, och sen. Trafiken behövde aldrig stoppas 
plötsligt slog det upp lågor ur motor- upp. 

Rökridå över Femkorset 

Skurups mest trafike'l'ade kors blev på. sön.dagseftermidd4gf)n rökbelagt. En bil av äldre modell förd av en 
rydsgå'!'dsbo :fiek eld i rnoto!'?t varefte-r han fick överge sitt fordon och larma brandkåren som snabbt va-r r 

på plats och eläckte elden. Bilen blev totalförstö'l'd. T·rafiken gick friktionsfritt runt den havererade bilen. r 
Skådespelet i&mlad stor publik som höll sj pd. behörigt avstånd med tanke på explosionsrisken. 

./ 



Keri-Erik Sjögren, Skurup (t. v.) demonstrerar för domaren Sture Rasmusson, Ystad, hur han fir sin pris

belönta s•kyddsling, en Norwich krävduva, all blåsa upp si·g. T. h. visar Ivan Andersson, Skurup, fram ut

ställningens 'bästa duva, en friserduva. 

207 duvor kråm3de • stg 
• 
l Skivarp på ett expo 

Noga räknat lO l duvor, representerande 16 olika raser, 

hade skivarpsborna möjlighet att beskåda under helgen. 

Då anordnade Ystadavdelningen av Svenska duvavelsför

eningen en utställning i Ågården vid Skivarp. En hel del 

sällsynta rasduvor fanns med, bl. a. påfågelsduvor och trum

duvor. Vandringspriset om utställningens bästa duv.a, alla 

kategorier, hemfördes av en friserduva, tillhörande Jan Sjö

gren, Tomelilla. 

och välskapt. Duvan måste också 

kunna paradera inför domarna, dvs. 

vara dresserad att sträcka upp sig 

och kråma sig. Kråsduvorna mäst'e 

t. ex. kunna blåsa upp sina impone

rande krävor på befallning. Detta 

sker genom att uppfödaren pratar 

eller "kuttrar" med dem. 

Svenska duvavelsföreningens syfte 

är att sprida kännedom om deil! in

tressanta och levande hobby, 'som 

D t t t"ll · d K l des av fri·serduvan. På tredJ·e plats odling av rasduvor innebär. 

e re u s a nmgs ornarna, UJ o Ystadavdelningen räknar nu 65 

Granberg, Henry Hansson (båda från kom en s. k. strasser, utställd av medlemmar. Ungefär vart tredje' år 

Svenska duvavelsföreningens hu- Janne Engström, Löderup. Ett par arrangerar de en lokalutställning av 

vudstyrelse) och Sture Rasmusson hundra besökare tog chansen att den här storleken. Svenska du·v

hade en verkligt svår uppgift. Inte titta närmare på de vackra fåglarna. avelsföreningen . har dock ärliga riks-

mindre än 22 duvor skulle prisbe- utställningar. Nästa hålles den 8-9 

löns. Tätstriden kom att stå mellan KRÅMA SIG februari i mässhallarna i MaJmö. 

Jan Sjögrens friserduva och en Man kommer då att samsas med en 

svensk kråsduva, ägd av Nils Erik Men för att bli en prisbelönt du- utställning av kaniner och dvärg-

~S-im_r_is_h_a_mn. _s_e_g_e_r_n_ b_ä_rg_a_-_L_va-'-_ra._· c_k_e_r_ d_e_t _i_n_te __ at_t_v~a_ra_v_a_·c_k_e_r~höns. 

J 



R ydsgårdstÖ;-,~,hästä kamr-;t ,-;-1 

på Skurups lanthushållsskola 
Ingrid Rasmusson från Rydsgård 

korades vid tisdagens avslutning på 
Skurups lanthushållsskola till "den 
bästa kamraten" och erhöll ett fint 
premium. 

•REKTOR Elisabeth SchaPtau hade 
också nöjet att till elva av höstkur
sens 32 elever utdela premier: Vivi
anne Eriksson. Lund. Eivo1· Len-

r(b J 

K ursavslutning 

. . . .. . 

l 
På bilden ses Eiv01' LewnaTtsson, TvååkeT, BiTgitta ThuTesson, Lödemp, 
.. ocn Ingrid Rasmusson, Skump. 

Lanthushållsskolans höstkurs har Premier fick: Vivianne Eriksson, 
avslutats. 36 flickor har nu fått pap- Eivor Lennartsson, Birgitta Thures
per på att de är hushållskunniga. På son, Le.sley Gullbransso~, Ann-Britt 
avslutningens program stod föredrag Svensson, Katharina Willerud, Louisel 
av chefen för Malmöhus läns hem- Follin, Ingrid Rasmusson, Gunilla l 
slöjd, frk GertJ.·ud Ingers, Malmö, Rasmusson, Anna-Lena Grahrn, Ma
sång av eleverna, mannekänguppvis- rianne Andersson. Premiwn till "den 
n.ing och rektor~tal. bästa kamraten": Ingrid Rasmusson. 

)l.-

nartsson, Tvååker, Birgitta Thures
son, Löderup, Lesley Gullbrandsson, 
Trelleborg, Ann-Britt Svensson, Ar
löv , K.atharina Willerud, Mörbylånga, 
Louise Follin, Danderyd, Ingrid Ras
musson, Staffanstorp, Anna-Lena 
Grahm, Tomeliila och Marianne An
dersson, Kvarnby. Samtliga elva er
höll dessutom bokpremier. 

Avslutningsprogrammet inleddes i 
a ulan med ett för.edrag a v chefen för 
Malmö hemslöjd, fröken Ger.trud 
Ingers. Föredraget inramades av vac
ker sågn av flickorna varvid Gull
Britt Hansson framförde ett vac
kert solonummer. 

•Rektor Elilabeth Scbartau redo-

gjorde därefter för kursen som på
gått i 20 veckor. Denna höstkurs skil
jer sig från de tidiga•re såtillvida att 
schemat upptar mera barnavård, psy
kologi och familjekunska.p medan 
ämnen som samhällslära och djur
vård strukits. 
Förv-altningsnämnd~ns vice ord

förande, nämndeman Theodor Mår
tensson, 'Svenstorp, höll ett uppmärk
sammat slutanförande vareliter flic
korna samlades i matsalen för kaffe
samkväm. I samband därmed ar
rangerade flickorna en mannekäng
uppvisning där de visade fina klän
ningar, dräkter och annat som de 
själva förfärciipt. 

Ingrid Rasmusson, Solberga (; mitten), utHgs till "bista k-et'' pl 
Skurups lamhush&llsskola. Hon flankeras t. v. av Vivianne Eriksson 
Odenäs, och Maj•Lis Svensson, Skurup, samt t. h. av Ann•Brilt Svens: 

son, Arlöv. 



Vemmenhög investerade l milj 
på va och el under fjolåret 
Vemmenhögs komm·un bar under 

det snart ·gångna året investerat 
exakt l miljon kr på vatten, av
(Qpp ooh vägbelysning. De många 

ooh stora projekten har förvaltats 
av tekniska nämnden som alltså har 
haft ett arbetsamt år - det mest 
arbetskrävande genom tiderna i 
VemmeDhögs kommun. Ordföran
den Eric Bengtsson har haft det 
jäktigt och fullt rättvist erhållit 
extra arvode för sitt arbete inom 
tekniska nämnden. 

Den in~erade miljonen specifi
serar hr Bengtsson enligt följande: 
i SkivaDps samhälle ha-r vatten- och. 
avlopp i bl. a . det utökade Ramsbo
området kostat 300.000 kr. I denna 

summa ingår även asfaltering av ga-~ TRYCKöKN·INGSSTATION 

torna. . .. Det största projekJtet är a.nordnan-

T~kmska =,den h~r 'beslutat ~ det aV' vattenförsörjning för Lindby, 

UJtforande ~v. vagbelysrung tJ:ån Sk1v- LindbyY!ärn, SV'enstorp, Nyby och 

ar,ps samhälle och norrut ':'1d d~~ s. Tingbacken. Vatten köps av Skurups 

k. gamla Sk~·US?,Vagen .v1a BJork- · köping odh dras i ledningar till fas

hem. ~'bU.d for vagbelysnm~ på den- tigh.eterna. ·Det stora vatten!ednings

na va~acka, samt ytterligare en . nätet är sammanlagt 25.000 m 

annan mindre väg har antagits för långt ·(= 25 mil). 
22.000 !kr. Aven vägarna söderut från ' 
Skivarp får ny v·ägbelysning som kos- 'För att även fastigheterna å de 

tar ungefär 33.000 kr. mera högt .belägna platserna skall få 

Kos~naderna för vägbelysning i tillräckligt vabtentryck har byggts en 

västra och östra Vemmenhög, samt tryokstegringssta!tion i Nyby. Den är 

Lindby, Tingbacken, Svenstorp m. fl. ännu ej helt färdig men blir det llill

platser kostar 40.000 kr. Vägbelys- der vinterns lopp. 

ningen i 'Abbekås, Mossby och N öb- Planer finns .på ·nytt vattenprojekt 

belöv rom bygges av Syldkrafit kos- för 'Västra iNöbbelövs samlhä11e. Det-

tar 100.000 kr. ta är ännu ej kostnadsberäknat. 

)KÅNSKA DA'G:BLADET Fredage~ den 20 december 196 

Taknisb nimndens orcRrende, Jentbruk- Eric Bengtsson, ~. 
vid e n de l av den 25 kilometer långa ledoing som skall förse l'indby, 

Svenstorp, Nyby och Tingbacken med vatten. 



Fr. v.: rektor Herluf Lindström utdelar flit- ooh fram~tegspremier tiH 
Anna Olsson, Orsjö, Gun l •arsson och Eva Ringström, båda från 

Skurup. 

skolstyrelsens ordförande Gunnar Hansson fister guldmedaljen p.\ 
magisler Nils J. Ni·~s$On som har varit lärare vid Skurupsskolan i 37 år. 

Skurupsveteran fick medalj 
samband med Skurups grynd- avsked.sgåV'Or bl. a. från de äldre 

skolas avslutningshögtid i Slrurups kollegorna och från läraföreningen. 

kyrka under,.. _fredag~n ijllde- :Medaljen har anlänt bet)1dligt Sf! 

•lades folkskollärare Nils J. Nils-~ nare och därför ansåg skolsty-

son ~ldmedalj för medborgerlig relsen att det passade bra att över

förtjänst. Det var skolstyrel- lämna medaljen i samband med höst

sens ordförande Gunnar Hansson .terminavslutningen och högtiden i 

som fäste den fina medaljen på ky.rkan . .Vid denna höll pastor Tord 

Nilssons rockslag, och frambar sitt Månsson en predikan i barnens sma'k. 

eget, skolstyrelsens och skurups- Han berättade om j·ulen som en stor 

bornas tack till hr Nilsson för den födelsedagsfest som varar i många 

37 är långa fostrargärningen i Slru- dagar, och aillknöt därvid till inne-

rupssskolor. hållet i julevangeliet. 

Åtskilliga skurupsbor har haft folk-
skollärare Nils .J Nilsson som effek
tiv och skidklig lära.re. Nils J. Nils
son utexaminerades år 1924 och fick 
sin första ansfällning i Rynge. Den 
tjänsten var endast tillfällig liksom. 
flera andra tjänster, fram till 1931 då 
ban blev ordinarie lä.rare vid Svane
holros skola i Skurups socken. När 
denna skola nedlades 1960 överffyt
·tades han till grundskolan i Skurup. 

Nils J. Nilsson slutade sin tjänst 
efter vårteinen och blev då föremål 
för spontana :hyllningar och erhöll 

Uppmuntrande rektorsanförande 
vid avslutning i Skurupsskola l 

Med statistik har man visat att 
det är de bästa eleverna i skolan 
- de som har högsta betygen -
som klarat sig bäst l livet och fått 
de finaste platserna. Men undan
tagen är många. Kända personer 
som Edison, Einstein och Ford an
sågs obegåvade under skoltiden -
Strindberg och Fröding var mycket 
ojämna. 
Av vår tids människor klarade sig 

Tore Wretman mycket dåligt i sko
Jan, Povel Ramel avbröt sina studier 
och i en nyutkommen bok om The 
Beatles berättas det at t de fyra unga 

l 
männens väg genom skolan var kan
tad med motgångar och misslyckan
den. Men ändå har de där männi
skorna vunnit framgång och stor be
römmelse. 

Skall vi då tro att undermåliga 
kunskaper och lättja under skoltiden 
skall få sin belöning? Nej , så är det 
inte. I stället gäller det att med stor 
energi övervinna svårigheterna. Har 

en människa mycket starkt intresse 
för en viss sak och helt ~år in för 
sin uppgift finns det utsikter att 
komma långt - om även det ser 
mörkt ut i början. 

N i elever har större förmåner än 
ungdomen i vårt land någonsin haft 
- en mängd olika studievägar och 
studiebidrag som gör det lättare att 
komma fram rent ekonomiskt. Ni 
som satsar på utbildning behöver sä
kert aldrig ångra er. 

Med dessa ord avslutade rektor 
Herluf Lindström sitt anförande i 
samband med fredagens avslutnings
ceremoni' i vars fyra kurser 70 elever 
deltagit från Skurups, Rydsgårds, 

Vemmenhögs och Trelleborgs kom-, l 

muner. 
70 elever är den högsta siffran 

sammanlagt för de fyra specialkur
serna, kameral (25 elever), hemtek
nisk med vävning (17 elever). hem
teknisk utan vävning (16 elever) 
samt verkstadsskolan (12 elever). 

Rektorns anföra~de i aulan inra
mades av välljudande sång av ele
verna samt ett kort anförande av 
skolstyrelsens ordförande Gunnar 
som också delade ut flit- och fram
stegspremier till följande: Anita Ols
son, örsjö, Eva Ringström och Gun 
Larsson, Skurup, samt Kersti nEng
dahl och Marianne östergren, Vil!ie. 



Hemhakat bröd dragplåster 
till Julmarknad i Björnstorp 

Fyrahundrasexton råg
siktsbröd. Det är många 
bröd det. Men så stor kvan
titet har flitiga bagerskor 
i Mellersta Sydskånes lot
takår bakat de senaste vec
korna i Björnstorps slotts 
gamla "bagestua". Det är 
tradition att lottorna stäl
ler till med stort julbak för ' 
att sedan sälja bröden på 
en julmarknad som också 
brukar hållas i Björnstorps 
bagsetua. 

I år har lottorna bakat betydl1gt . 
fler bröd än vanligt. Orsaken är att · 
v.id fjorårets julmarknad var efter- . 
frågan på bröd enorm. T-rots att man 
bakat ett par hundratal bröd så såll
des de redan på julmarknadens för
sta timmar. 

Fyra flitiga bagenkor, fr. v. l~ Haglund, Elga Andemon, Berta M6r
tensson oeh Ingeborg Sjöholm. 

l 
l Nu har aUtså lottorna för

säkrat sig om att ·brödet ej skall ta 
så fort slut utan att ana ska:11 kun
na köpa. Marknaden ·äger rum nu 
på söndag mellan kl. 9 och 16. Pilat
sen är -liksom tidigare begestuan vid 
Björnstorps slott. 

Där kommer förutom 'bröd även at1 
siHjas julpynt, ljusstSJkar, julstjärnor, 
granar och brasved. BesOkarna 
får tiUfäUe att njuta av •kaffe, grögg>, 
te och choklad och smörgåsar av de 
hem'ba>k.ta bröden. 

Så kunderna .har f~tiskt möjQ1g-
1 

het att avsmaka brödet inll'll!l1o de ·kö
per. Det kan de sannerligen inte gö
ra i vi'Mt-et bageri som helst. Bas för 
jul•ba·ket och juJmarlm<aden i Björns
torp är Ingeborg Sjöholm. 

1\. 

Sk ·zz· Sven, Ev11 och Gunil.la, son och 
UrupstrL tngarna döttrar till montör Jan Ingvar 

Blomdahl och hans m.aka Greta ses här. Orsaken titl sängläge denM hög

tidsdag var att de drabbats av mässlingen som just nu florerar i samhället. 

Men trots feber var det håll-i-gång med uppvaktningar från släkt oeh 

vänner. Svårast för att bli kvar i sängen hade Gunilla som jämt och 

ständigt var på språng! 



Svedalabo fader 
till kvicklotten 

Visste ni att det är en 
svedalabo som har uppfun~ 
nit kvicklotten? Om inte 
kan vi berätta att det är 
direktör Ragnar Mårtens
son på Föreningsvaror i 
Svedala som står bakom 
den uppfinningen som f ö 
också jubilerar då det är 
tio år sen han lanc.erade 
den första lotten av detta 
slag. Det återstod dock åt~ 
skilligt arbete innan han 
hade laborerat fram den 
perfekta kvicklotten som 
numera är patenterad även 
i Norge. 
Från sin firma distribuerar direk

tör Mårtensson många tusen lotterier Ragnar Mårtensson visar upp ett 
och lotterivinster så det var därför . . 
han med mångårig erfarenhet gav kmppe perfekta kvu:kl.otter, paten-
sig i kast med att försöka få fram terade både i Sverige och i Norge 

l 
en lott som kunde avslöja vinst eller 
inte omgående. Det är så med van- sällan så att säga tekniskt fulländade. 
liga lotterier aatt cirka 20 procent av När Mårtensson kom på den perfekta 
vinsterna fryser inne därför att utformningen överlämnade han en
många lottköpare inte bryr sig om samrätten på lotterna till ett enda 
att spara på lotten till dragningsda- företag i Sverige, Höst AB i Hälsing-
gen för en kontroll. Lika ofta hän- borg. Här sysslar många anställda 
der det väl att lotten förkommer el- bara med att fabricera och nita lot
ler att man kommer för sent för att terna. 
hämta vinsten. l Att lottförsäljningen har ökat sen 

I början var det många om budet man nu ~en~.st kan få reda på hur 
med kvicklotterna men de var mera det har gatt ar g1vet. 

MASKlNKU'RSSLUT I SKURUP 
På lördagen hölls årets sista kurs- J Ingemar Geol'gs.son, ~!e?ro, In~e

avslutning på Skurups lant'brukssko- · mar Gustafsson·, Nornkopmg, Nils
la. Det var maskinkursens elever som Erik Håkansson, Ox.ie, Sten-Ake 
då fick sina bety.g. Sdhemat för de Knutsson, Laxå, Gunnar Larsson, 
sexton eleverna har upptagit både Skänninge, Lars Malmström, Lomma, 
praktiska och teoretiska övningar. Anders NjJsson, Motala, TorgnyNils-

Deltagande elever har varit: Mats son, Vanstad, Lars-Erik Olason, Kri
Alwen, Dybeck, Lilian Andersson, stianstad, Sven-Alvar Svensson, lng
Norrköping, Arne Eskilsson, Norje- elstorp, Bo Thorsell, Ramdala, och 
by, Bo Fredlund, Huddinge, Nils Leif Thuresson, Ronneby. 

Fr. v. eleverna Ingemar Gusfavsson, Norrt6plng, L·lti'S Erik Olsson, Slc.urup 
och Sven Olnon, lngelstorp i samtal med agr. Alf Bjelke...Hol.terman, 



Kilometerlånga köer 

vid Jordbergahruket 
[k / 

Helmer Jofwtnsson, Svedala, Svervi Wflltlag, Oxie, Sven Hansson, Anderslöv och Bengt Persson, Gt-önby 

väntar på att få leverera betor. Klockan •nio på morgonen infann de sig och ·räkn'llde •med ·att ~å lasta av 

sina vagn<~r vid treliden på ·eftermiddagen. 

AUa vill fira en sA lugn jul som ·för lutfisk och gröt. Lantbrukarna sockerbruk stod i kö redan på sön-

möjllgt och ha sina ordinarie S)'!IS· på Söderslätt utgör inget undantag. dagskvällen (!) för att slutleverem 

,__t-=l=o=r=undanstökad==~··==e=,=nar=·=· =de:-::t=iir=d=ags==I:Bet==le=v::e::ran:=t~ör::e::
:rna:==ti;,;,I;,I,J"'o"'rd;,berga,;,.,;,,;;,~l •betor till sockerbruket. Detta fick 

-
till följd, att det under IDAndagen 

'.l'U.t'PSKöRD 

- !Det 'har spekulerats en del i hur 

stor skörden blir, säger disponent 

Schmidlt. Men det är omöjligt att 

säga med bestämdhet. Siffrorna änd

ras ständigt. Idag pekar. allt på en 

skörd av 48 ton per ha inom vål'lt 

distrikt ocll det är in te dåligt. Vi 

får bara hoppas nu, att alla tar det 

med jämnmod, när det uppstår be

svärligheter. De, som skall arbeta· 

under helgen vid bruket, - och det 

är d~ flesta - har inte knotat. En 

sådan här julrush inträffar som re

gel •bara vart S:e eller 7:e år. Men 

när det inträffar, så är de flesta av 

oss i selen julen runt. 

s q,"\\ j 

var k:l'lometerb\nga köer av betfo

ror ·på vägarna till bruket. 

- Jag har aldrig u,pplev.t något 

liknande, säger disponem Per 

Sclunidt, när SkD r.inger upp och 

förlhör sig om läget. Alla v.ill givet

vis bli av med sina leveranser så 

snart som möjligt och detta tillsam

mans med att en del förskjllltningar 

i leveransschemat har uppstått, ska

par dessa jättekörer. Som vi upp- ~ 

-lever idag. Lantbrukarna kom med 

allt vad de har kV!ar. Och v.i har 

inget annat att göra än att ta emot 

leveranserna. De, som får den längs

ta väntetiden·, ~ommer att lha köat 

1 i flera timmar, innan de kan åter

vända hem. 
· förstår dem, fortsätter dispo

t Schmidt. De vill fira j.ulen i 

lugn och ro. Vi har visserligen öp

pet även julafton mellan kl. 7 och 

11.30 och samma >tid på annandagen. 

Det är nämligen så1 att vi räknar 

med a.tt ha alla slutleveranser klara 

senast lördagen den 28 december. Ba

ra l dag får VII ta emot 9.000 ton be

tor. 824 slutleverantörer. !hade vi i 

lördags och idag får vi bortemot 300 

till. Sedan skall det inte vara så 

många kvar. 
, 



U hir snyggt ·kan man sno till ett 
f" kläde, då man ha r pyntkväll i 

ngby: Marianne Göransson är 
modellen. 

SKÅNSKA DAGBLADET Tisdagen 24 december 1968 

I Lyngby är det skö_önt att ha julpysself 
Till julo.ttan går allt folk utom tomten· 

Av WILBORN AGREN 
* DE FLEST A människor 
på landsbygden är mycket 
traditionsbundna när det 
gäller julfirandet. Hur 
mycket den moderna fa
langen pratar om att slopa 
j u len, så kan detta knap
past rubba på vårt folks 
djupt inrotade festvanor 

l 
strera mot julfirandet. Det är nå- och sånt. Det kan man betyga för ganting som hör hemmet och familjen SkD i Lyngby till exempel. Och råda till och alltid kommer så att göra - bot på detta går bara med en enda det tror man i Lyngby i alla fall. medicin får vi veta: pyssel. Julpyssel Häromkvällen hade Lyngby CKF- alltså. 
are en julpysselkväll. Drygt 20-talet Därför samlades socknens flitiga av föreningens dubbelt så många kvinnaförening (det finns även en medlemmar var på plats i syfte att syförening i orten) i samlingssalen pyssla ihop saker och ting som kan vid prästgården. Och där tog A s t a förhöja stämningen den kommande - i l s s o n hand om damerna. Hon julhelgen. har varit på Bjärsjölagård och gått - Främsta syftet med pysslandet i igenom en pysselkurs, så nu kan hon vår förening är dock att koppla av lära sina väninnor den fina konste n. ordentligt och köra stressen på dör- Och gissa om man julpysslade! Jo, ren, påpekar fru Persson. Det är jät- då, det gjorde man med flitiga hän
+odrnnt mPr! •linA där kvällar, må ni der och snodde ihop vackra --.. --..... - ----.--

) 

Ja, så här skall snyggt julpynt se ut, konslaterar Else Mårtensson, Anna Nilsson och CKF-ordföranden Erica 
Andersson i Lyngby. 

för oss i CKF har dessa house party 
varit enbart nyttiga. Denna mötes
form är bra kontaktskapande. Vi off
rar gärna "bygdegårdsmiljön", ty i 
hemmet får vi ännu bättre utbyte 
med varandra. 

studieverksamheten står av tradi
tion främst på rörelsen inom CKF, 
så ock i Lyngbyavdelningen. Man har 

· främst haft hantverk och olika slag 
av textil och handarbeten på listan, 
någ;~t som kvinnor trivs med: brode
rier, klädsömnad, vävning, porslins
målning. Dessa cirklar fyller två än
damål: ger utbildning och gemen
skap, träffar som ger l ugn i själen! 
Nytta förenatt med nöje, alltså. 

POLITIK OCH PSYKOLOGI 
Utom nämnda ämnen har man i 

Lyngby spänt studiebågen på andra 
områden. Man har haft orientering 
kring olika länder dit deltagarna 
planerat en resa, och fått bra utbyte. 
Och psykologi är en sak man pluggat 
i Lyngby CKF. 

Nu skall man lägga in en politisk 
kvart på träffarna, ty man menar 
att det måste vara enbart nyttigt att 
få en vidare politisk överblick. Led
ningen i avdelningen inriktar sche
mat på politisk information - ty det 
är snart valdags igen. 

- Våra medlemmar är både uthål
liga och duktiga när det gäller cir
kelarbetet. De hänger med, och full
följer studierna. Man har ju också 
själv valt ämnet. 

- Låt mig också nämna att våra 
medlemmar sen gammalt värnar om 
det kyrkliga livet. Vi serverar kyrk
kaffe vid skördevespern - och kom
mer ofta nationalklädda. Och vi 
skänkte också ett antependium till 
vår kyrka. Vi vill att kyrkans liv 
skall ge ortens fplk någonting av 

~=d~e-~-------------
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Mimosan. blommar på Söderslätt 

Landskapsmålare i söderns fauna 
Mimosan blommar på söder

slätt och mot en rödmålad hus
gavel avtecknar sig ett man
deltr-äd som sparsamt blomma
de för första gången i somras, 
men vatl"S grena;r nu i juletider 
vittnar om rilklig blomning till 
sommaren. Söderns busk- och 
~äfauna trivs gott i Äspö och 
kanske den raraste av dem 
alla är det särpräglade trädet 
från Kinas varma trakter. Hur 
vitt det än blir i denna orien
taliska trädgård har ägaren 
trots det en grön jul och vin
ter. Landskapsmålarna Botvid \ 
l{ihlman och Simone Dardel 
har flyttat från Stockholm till 
blåsiga söderslätt för gotJt och 
bakom de oegenb.ändrigt upp
förda murarna runt •ägorna har 
man skapat en oas. 
Den skånska pileYallen saknas på 

makarnas ägo - pilen kan man i 
stället beskåda i kyrkkröken. Enligt 
husets herre bör man sätta ett stort 
frågetecken för det arbete och re
sultat som Pileträdets Vänner i Skå· 
ne står föt ... 

Botvid Kihlma:n vårcU!.r ömt den ständigt b!omm,a,nde mimosa.n 

Om våren reser dessa omkring och 
planterar detta trädslag åt bönderna. 
I våras var Jan Malmsjö i ÄspÖ och 
grävde - i dag står den pilen viss
nad. Man använder sig av för grova 
och i roten spetsade stammar, som 
inte har någon möjlighet att slå röt
ter och över leva.. De är för tradi
tiansbundna i Skåne. Varför inte 

·t ex plantera poppel som ger vind
skydd åtet om? Dessutom är detta 
träd lättplanterat - en kvist räc-
ker. _.. 

präglade trädgården där man stan- vintern bär gul-gröna löv. Detta tvivel Metasequoian. Detta vackert 

nar upp inför önskebrunnen med känsliga barrträd, som ingen plant- lövfällande barrträd från Kinas var

ordentligt trälock, signerad K.ihlman. skola vill köpa hem klarar utmärkt ma trakter var utdött fram till 1945 

Tyvärr kan man inte kasta någon den kyliga vintern tack vare en "när- då man hittade fröer och fossil av 

slant och önska sig till sydligare la- stående gran. Granen som huggits detsamma. I dag finns trädet över 

tituder - vattnet försöjer såväl hus- enkom för detta vind- och köJ.d- hela världen t o m ända uppe i 

håll som trädgård och de sista åren skyddande ändamål klarar utmärkt Norrland. På vintern står det kalt, 

som de bott här permanent har den- sin upiJ>gift, och på sommaren, då den men estetiskt tilltande med sin vac

na vattenförsörjning räckt utmärkt. ].ämnar sin tjänst färgar kolen den kert uppåtsträvande grenformation. 

Från Biöte i Sydfrankrike kom- /lilla ihujan kopparröd. Atlasceder, olika arter av järnek, 
Eftersom rundvandringen började 

utomhus nämner vi först den sär- mer den orientaliska thujan som på Renässansens skötebarn är utan · bainbu m m, trivs här på den skån

~------------------------------------------------~--------~~~~
~~~~----------~~ ska landsbygden och för att klara 

rododendronbuskarna i den kalkrika 
jorden strör tusenkonstnären Kihl~ 

man en riklig bädd av lärkbarr. 
Varsamma händer och kärleken till 
växter och trädgårdsskötsel har fått 
en lustgård till resultat, där den 
ständigt blommande mimosan spri
der en ljuvlig dof-t i det lilla driv
huset, Trädgårdsintresset delas helt 
av brodern på Äspöholm, där SDS 
vari t tidigare i år. Till sommaren 
kornmer trädgården att prydas av en 
egenhändigt byggd atelje, varken 
byggmästare eller hantverkare be
hövs här - husets herre gör allt 
själv. 



KULTURSTIPENDIUM 
Till söderns sol och värme flyr 

man emellanåt och det danska kul
turstipendiet som makarna fick för 
någon tid sedan användes för en tids 
vistelse i en liten lya vid Spanska 
Trappan i Rom. Vintern blev emel
lertid för kall och de flydde fältet 
till förmån ;för Sydfrankrike där de 
under tre månader målade och köp
te växter med sig hem. 

Till våren utställer Simone Dardel 
en kollektion på Färg och Form i 
Stockholm, där hon vid det är laget 
är my<:ket hemmastadd. Efter ett 
flertal separatutställningar som mot. 
tagits mycket positivt. 

Konstnärinnan är bördig från 
Schweiz och efter studier vid konst
a.l(ademien i Geneve kom hon till 
Otto Schiölds målarskola i Stock
ho1m där man v'id samma tid åter
fann Max Walter Svanberg och Staf
fan Hallström m fl. Den första sepa
ratutställningen kom 1935 på Galleri 
Moderne och har sedan följts av 
flertalet bl a en i Alicante i Spani
en. 

Den senare gav inte så my<:ket 1 
kassan, men intresset var det inget 
fel på. Makarna har den uppfatt
ningen att spanjorerna inte ä1: spe
ciellt köpstarka, medan däremot 
konsim tresset är mycket stort. Konst
närinnans tavlor är snudd på im
pressionismen - lätta pastellfärger 
där landskapsbilderna tonar bortom 
florstunna dimridåer och solrök. 

Botvid Kiblman däremot påmin
ner mer om en skulptör i sHt måle
ri där de bestämda formerna frap
perar och luften, avstål!1det och dju
pet accentueras på ett helt annat 
sätt. 

KÄRVT KLIMAT 
Man trivs i Skåne trots det kär

vare konstklimatet skillnaden är 
avsevärd jämförd med Stockholm. 
Här nere är man ganska utlämnad 
åt konstföreningarna som många 
gånger arbetar aningen egendomligt. 
Den nybildade Söderslätts konstför
ening väntade man sig en hel del 
av. Det visade sig sedan att för
eningen till sin första utställning 
valt att presentera en konstnär som 

1 inte var geografiskt knuten till upp
tagningsområdet. Detta finner ma
karna Kihlman-Dardel anmärknings. 
värt. 

De senaste tidern~s skriverier om 
konsthallen i Lund har man följt 
med stort intresse och man finner 
det hela skrämmande. Politikerna 
bör in te sätta sig över konsthallens 
ledare (intendenten). Är det smolk i 
bägaren bör man sammanträda för 
att diskutera ilman några åtgärder 
tas. För första gången sviker de i 
år söderns sol vintertid och jular 
hemma. Så rotfasta har de blivit 
bland blommande mandelträn och 
mimosa nere i ÄSpö. 

Den "'lliiA'ståend!e" gronen siitts ner för a.tt skydda. den ön;tåriga thujan från Biove 
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Skurup har fått biograf 

Bröderna Bengt och Stig Andreasson tror på sin nya tältbiograf i Skurttp. 

Ett tillskott till Skurups torftiga j fE.'mkorset, där bröderna Stig och rupsborna har nu varit utan biograf 
nöjesliv blir en tältbiograf intill ' Bengt Andreas5on från Skurup har sedan i våras då Biorama-biografen 

slagit upp ett tält på 100 kvm med stängde för gott. Den är nu riven 
plats för lika många personer . Sku- för att ge plats åt det nya centrum-

l 
huset som är under byggnad. Brö-

Tr Il b TRELLEBORG derna Andreasson har köpt tält-
8 Q orgl biografen från Blekinge och inköpt 

• ..;; ,.:11. ~. . .o~.• de gamla bänkarna från hotellbio-
-'lL ....__..,~!!!!J grafen. Uppvärmningen kommer att 

l BIO ske med en byggtork som drives 
18.30 och 20.30 Härifrån med gasol. Premiär på Stjärnan 

som biograiien döpts till blir el'ter 
nyåret. , · 1- Förec•ölln kl 6.30 o 8.30 
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; Skurupsborna får fin nyårspresent 
:. Brödr,apar .öppnar biografi TÄLT 

Två bröder · i Skurup ger 
!. sin hemköping och dess in
;.. vånare en välkommen ny· 

årsgåva: en biograf. Det 
=·l' 

:" blir ingen vanliga tätorts· 
',: bio utan en provisorisk så-

dan i ett tält. Men biotältet 
är specialbyggt, har plats 
för on1kring 100 person:0r 
per föreställning och värms 
upp med varmluft från en 

,, byggtork. Provisoriet skall 
L' hållas igång så länge Sku
t- rups köping saknar annan 
~ biograf. 
~·. De två bröderna ä.r Bengt och 
t'~ Stig Andreasson, s01n själva skall 

sköta hela ruljangsen från biljett 
F försäljning till maskinistjo b bet. 

Bengt Andrea=son är i vardagslag 
~idskrivare på AB Slängselnät i 

' Rydsgård och brodern tjänstgör på 
Jordberga sockerbruk. Båda är helt 

_;~.~ inställda på a t t ägna sin fri t i :i å t 
' skötseln av. tältbiografen, vilken 

,,, får urpremiär i början av det nya 
~· äret. 
\ Ända sedan i våras har skurups· 
·'· bor som velat gå på bio måst åka f till , Ystad, Malmö, ·eller Trelleborg 
~: eftersom inga "fi lmatiska" möjlig
,,, heter finns på hemorten. I och 
[ med auktionen på Skurups hotell i 
r. början av april i år med efterföl· 
'• jmde rivning av det gamla hu
t set försvann nämligen också kö
r:: pingens enda biograf i en annan 
- byggnad på hotelltom ten. 
~< Bio~ältet h:ar rests på ett markp 
' 

omrältie bakom Texaco 'nya bensin 
i'/ station i närheten av Skurups s k 
~: femkors, all tså inte långt frän ge
' nomfartsg~tan Ystad- Malmö. 
!-.: 
t\ 

- Vi· valde den platsen eftersom 
där inte finns närliggande 'bebyg-

Tältbiogm fägama B engt och S tig Andreasson p1·övar en av utgångaTna 

gelse med hyresgäster sodt ev kun
de blivit störda, säger Be'ngt An · 
dreasson. I) es.su tom fick vi just där 
lå111a p'arkehngsutrymmen av gran· 
nen Domus. 

- Tältet är specialbyggt för än
damålet - och det har till och 
med .reservutgång - poängterar hr 
Andreasson. Det är 8.80 x 12,80 me
ier stort exklusive maskinrummet. 
Hela gårda•gen jobbafe vi frene · 
tiskt med installeringen av sitt
platser för ca 100 personer, ett antal 
vi kan öka på vid behov. 

Uppvärmningen sköter vi med en 
byggtork placerad u tmed tältets ena 
långsida. Vi provade arrangemang· 
et på sönda-gen och det fungerade 
över all förväntan. P å >!j: ort tid 
fick iältet fin inomhustemperatur. 

För att isolera tältbotten och 
hålla den torr h:ar vi undertill lagt 
h yvelspån och ovanpå ett lager 
sten, detta \ör att samtidigt eli · 
minera brandfaran. 

entren till denna "Skurups nya 
biograf" och spika upp en lite'n. 
fasad, där vi kan placara affischer 

' oeh rollfoton fr im de olika filmer -
n a. 

- Vi ämnar köra en föreställ - ' -:====---~==~--
ning på onsdagar, 2 på fr edagar 
sam t en matine och en k\lälls-
föreställning på söndagarna. Bil-
jettpriset blir 4 kr och malinebil-
i etten -kostar 2.50 kr . 

·- ·Vi har hållit i drygt tvi må· 
nader för att klara av alla for111a· 
liteter med bl a tillstånd frän 
kommuna!·a myndigheter och 'nämn

der, brandkår, polis, hälsovård etc. 
Nu är allt klart och vi räknar 
med urprerpiär i början av janua-
ri. Till dess hinner vi kanske ock-
så sätta upp :Jarrupslin or utmed 
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* * * * 
* * * * * * * 

S kurup får en söt biogmjkCLssö1·ska i Britt Marie And1·eCLsson m aka tiH Stig i bCLkgrunden till
sCLmmCLns med brodern Berfgt och och beL1-nen Roge1· och Thomas 

Tältbio i Skurup 
öppnar efter nyår 

I mer än ett halvt år har skurupsborna saknat biograf i kö
pingen. Den sista av två tidigare stängdes i våras och revs 
senare. Inom kort blir det emellertid åter möjligt att gå på 
bio i Skurup. Strax efter nyår öppnar nämlige~ den bebå
dade tältbiografen vid Domus, förmodligen 'den ·enda i sitt · 
slag som fungerar vintertid, Under den varma årstiden ges 
här och var i landet filmföreställningar i tält, men vanligt 
är det int!3 då heller. ,(Forts. sista sid.) 

..,... 

* * 
* * * * * * * ·* 
* 
* 
* 
* 
*· * * * * * * 

Tältbiografägarna Bengt och Stig Andreassan t i ttar ut genom re
servingiingen i Skurupa enda biograf. 
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Bistert för Skurups cineaster 

Ingen tjällossning i biofrågan 
l början av januari m6nad är 

det dags för skurupsborna 

att to sin nyo biograf i besitt

ning. Förmodligen blir qet 

golapremiär med 16ngl6ngt 

och ·Vorm.vormt. Bion är näm

ligen en pensionerad som.

marbiograf typ tält. För att 

inte publiken ska · klappra 

tänder och kn'än har man in

stallerat en byggtork som 

ska begjuta publiken med 

torr och het ökenluft - allt

medan snöstormen ylar i de 

fladdrande tältdukarna. Trots 

interiör och exteriör känner 

publiken sig förmodlige~ 
hemma - träsmaken blir 

exakt densamma som i den 

gamla n'u nedlagda bion. 

Arrangörerna av tältbion har . 

nämligen installerat de gam

la bänkarna i sin unika tält

biosalong. 

O Det hat tagit näst~n tv6 

m6nader innan bröderna An

dreasson - Bengt och Stig 

- fick grönt ljus fr6n berör

da myndigheter. Arrenge

manget med en gasoldriven 

byggtork som värmekälla, re

servutg6ng, stenlagt hyvel

sp6nsgolv samt obegränsad 

til1g6ng p6 frisk luft hade 

myndigheterna inget att 

erinra mot. Bion blir steget 

näst intill drive-in, ett stort 

parkeringsomrade finns i 

närheten. Sanitära installo'!

tioner 6tarfinnes p6 det när

belägna Erikstorget. 

O Ett problem 6ter§t6r emel

lertid - premiärfilmen. Ännu 

har man inte enats om vad 

man skå spela. Hur vore det 

med . bröderna ~rx .. . 1 
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Nu är den äntligen färdig: 
Skurupsdam offrade 2.000 timmar 

. . 

på strålande vacker julgobeläng 
Höpta betyg har den av AlArid 

Andersson t Slrurup tUtverkade p
•belängen ''Betlehems stjärna" fAtt 
av Malmöbus läns hemslöjdslörea. 
sam varit l Skump ocih bedömt då 
.gedigna arbetet- Bakom verket Il&· 
ger ett eno!1Dlt arbete. Astrid Aa
dersson räknar ~ed att ungefår ett 
par tu!IOO ·timmar på "lediga shm- , 
der'' har gått åt. Hon började pl : 
sin g~läng !l slutet av 1965. 

!Motivet har hon !h•äantat från. bl:l~ 
derna i boken "Konungars lronU!ll!": 
Motiven är ej kopierade utan avrt.l 
tade Iför hand av Astrid Andel'IIIIOD 
Wd 8'Vl"i.tningen och mälni~en n 
skissen till gabelängen har hon gjort 
en del smärre än•dringar såvä1 .v.d 
beträffar själva motivet som fär~r-. 
n a . 
. Gobelängen har tre avde'lningar. 
M~ttpartiet är en vy från stallet oe11

1 kru'b'ban med barnet i Betle
pem. Från början var endast detta 
parti planerat men i ren skapargläd-' 
je fortsatte Astrid Andersson mec( 
att komplettera .med ett ·motiv pi 
vardera sidan•. THl vänster syns en 
av de tre vise .männen. TL11 höger 
finns ett motiv av de tre vise män
nen på väg mot stjärnan 1 öster,. 
ridande på sina <kameler. Det är det-· 
ta sistnämnda mtiv som är det all
ra vackraste och konstnärligaste. Det 
är :färg!rombinationerna som i förs
ta hand för golbelängen ti'll det konst-

A*id Anden«Jit vid den vedtre gobefingelt v- firgkombinaHonw ir ulmi.tfa. . Gobelingert her f6tt 
munnel Bell'ehems stjärna. 

verk den är. I ett återgivande av; Andersson !har gobelängen monterad 
gobelängen i svart-vitt kammer den j i blyinfattat fönster inramat med [e
. därför ej rl·ktigt Ull sin rätt. Astrid ; vande ljus. 

Många skurupsbor har blivit i till
fälle att beskåda ·konstverket. B'l.a . 
har den var.it 111tstäHd i för.samlings
hemmet vid Skurups husmoder.sför
enings jultfest. 

Stjärnan från •Betlehem är inte den 

enda gobeläng Astrid Andersson har 
tiollverket, .men uta:n tve'IQ!n 
den vackraste. 'Men inte den sista. 
Inspirerad av det fina resultatet pla
nerar 'hon nu att sätta .igång med 
fler •gobelänger. iMen det dröjer någ
ra år innan nästa blir färdi-g. 
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