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Bra~nnen hade det jdbbigt värre .när h~la L'indby by översvämmades sedan vallarna i DybecksAn brustit. 
•·. 

gårds gård ned. Brands~na upp- då Jokk.mokk.s-Jo.klke 'kom, just då ra en brutal luftfärd och snuddade sökte utreda om dess ordförande Torgick till ca 150.000 kr. Värre va'!' dock ti-ttade solen fuam och bilköerna vid en i ma!1ken stående grov järn- sten Vollmer var skurupsbo eller in: , började v.äxa. skena. Som genom ett under fick te. Sammanträdet upplöstes efter en att många luzernodlMe .som hade 
kontmkt nu fick låta grödan stå kvar 
ytterligare några veckor. 

i!Vlot alla tips svarade Skurups 
AlF:s fotbollslag för en 'knallsensa
tion när den den 8 juni vann över 
serieledande Gärsnäs med 3--0. Ti
digare hade Skurup inte förmått vin
na öwr Jacen i Mriena Dedrr bilft. 

SKURUPS HO'l\ELL 
JÄMNASMED MARKEN 

Fullständi·g inv.asion till Skivarp 
blev det den 13 juli. 'Dragplåstret var 
auktion på skolinventarier. Det kom 
folk från när ooh fjärran och hela 
Sltivarp blev fullpa.ckat med bUr 

han inte en enda skråma. fuHkomlig intrassling i Jagparagrafer '-

OLJEBÄLTE MOT Abbekås 
kommunallagars tillämpning, ju- · 
ridiska frågor m. m. ;, :· 

En vecka senare avsade sig hr V oH
mer alla k.ommuna:la uppdrag. Den 4 
november valdes Börje Linden tiU ny 
fuJ.Jmäktigeord'f . 

Blomstertå.get i \Skivarp den l sep
tem:ber 'blev som vanligt en sto-r .suc
ce. Det blev även den ·2-daga-r långa 
trav.hästauktionen på Brodda gård. 
Höasta ·budet vid lördagsauktio 1--------------__:., 
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Tillbakablickar: 

Kavalkad av händelser i Skurup 
Vemmenhög och Rydsgård år 1968 

Ett nytt år har börjat. 
1969. Det kommer att hän
da många glädjande och 
·spännande saker som 
klingar i dur - men också 
oväntade, tragiska sorgli
ga händelser. 

På SkD-redaktionen i 
Skurup har vi noga följt 
med vad som hänt i bl. a. 
de . tre kommunerna Sku
rup, Rydsgård och Vem
menhög och vidarebeford-· 
rat nyheterna till våra lä- . 
sare genom en mängd ar
tiklar, närmare bestämt 
2.198. Dessutom en mäpgd 
smånotiser om smått och 
gott varje dag. Så nog 
händer det ett pch ann~t 
inom de tre kommunerna 

. som snart kommer att ut
göra nya kommunblocket 
Skurup. 

Så här på årets första 
dagar är det intressant att 
göra en tillbakablick på det 
gångna årets händelser. 
På årets första små timmar spela

des sista dansen på Skurups hotell. 
Därefter slog fru Svea Nilsson defi
nitivt igen portarna för siJ, hotell
och resta.urangrörelse. 

I början av januari var det sträng 
vintEr. Den 9 j.anuari. fick skurups
polisen slå in dörren i ett Skivarps
hus odh rädda en 71-årig ensamboen
de dam från att förfrysa. Två dagar 
sena.re bröt :kung Bore ut i ett mäk
tigt raseri och den intensivaste snö- · 
storm som folket i Skurupsbygden 

I sammanhanget kan nämnas två 
episoder: till Skurupsmejeriet kom 
endast två mjölkskjutsar. 100-ta:ls bi
lar 'fastnade i snödrivorna. skurups
polisens t}änstebil blev "insnöad" på 
väg till Rydsgård och fick •grävas 
fram dagen efter. 

SVARA BRANDER 

Under flera veckor framöver följ
de händelser med snöstormen och. 
den stränga kölden som indirekta or
saker. iDen 1Q januari ·blev lantbru
kare Mihaly Papp och hans ·familj i 
Katalö8a vid Ryd.qArd bemUIIa. Be-

upplevt på många årtionden lamslog la hans gård b!'ann upp. Brandkåren 

-a=ll=tr=a=f=ik=o=o=h=v=e=r=k=-sa=m=h=et=.==~-.;j odh dess personal kunde ingenting 
·· göra. Brandbilarna kunde inte köra 

fram till platsen. Plogbil från väg
förvaltningen måste först rekvireras 
för ·att forcera de meterhöga snödri
vorna på vägen. 

Samma dag, men sena.re på kväl; 
len blev fru Gunhild -Nilssons ho
stadshus i Hyltebe·"ga utanför Sku
rup helt ödelagt av elden. Först be
farade man att Gunhild omkommit i 
lågorna men det 'visade stg att hori 
befann sig hos några bekanta några 
kilometer längre bort. 

LINDBY öVERSVÄMMAT 

,Den 1.6 januari höll en man på 
att bli innestängd i si t t brinnande 
garage i Skivarp. Orsaken var att 
brandchef Algot Jansson av ett för
klarli;gt misstag stängt igen portarna 
för .garaget. Han VJSSte inte att 67-
årige 'Ernst L'jungström fanns där 
inne. 

.Dagen efter spelade samme brand
chef huvudrollen vid en katastrof 
varvid hela den lilla ·byn Lindby 
utanfi)r Skurup höll på att dränkas. 
En läcka i Dybeoksåns vall hade 
up..,.Utt och Avoattnet :böll p6 att 

hade enlhälligt tillstyrkt och ärendet 
kom den 12 febr\llal'i upp i fullmäk
tige . .Rydsgårds fullmäktigeledamö
ter 'fiok. uppleva en 'högst dramatisk 
votering. Ungefär varannan ledamot , 
röstade för sammanläggning den 1/ 11 
1969 medan varannan röstade för av
slag. -Det var dödstyst i salen när 
ledamöterna sade sina "ja" och 
"nej". Än .hade den ena och än den 
andra ledningen. Med darrande hän
der räknade rösträknarna sam
man sina nedplitade streckar och 
fann 16 röster för avslag och 15 för 
sammanläggning. Kommun blocket 
Sku.rup 1969 sprack. 

SKURUPS TEGELFABRIK 
UPPHöR M•ED RöRELSEN 

1 Den •14 'februari mister 21 arbetare 
.vid Skurups tegelfabrik sina jobb 
!eftErsom att rörelsen nedlägges för 
.alltid. 

Den 26 mars fattade Rydsgårds 
fullmäktige ett enhälli-gt principbe

islut om att den l januari 1971 bilda ' 
!kommunblock med Vemmenhög och 
ISkurup. 

1 
En milstolpe för lantbrukaTna i 

Jtydsgårdstra.kten var den 29 mars då 
Rydsgårds mejeriförening höll sin 

lstämma. Föreningen hade tidigare 
.beslutat ingå i fusion med AB 
iSkånemejerier. Därmed var det ock
så slut på "sjä:hnbestämmanderätten" 

mejerinäringen. 

BILRAMA UPPHöR 

l •Den . 7 april hölls aUJktion på in
. VIE!ntarierna på Skurups hotell och 
den 28 april hölls inför fullsatt sa- · 
long sista föreställningen på den till 
Skur.ups hotell !hörande 'biografen 

· .Biorama. 

helt förstöra byn. Tre brandkårer un
der ledning av brandchef Jansson 
lyckades rädda byn. I räddningsar
betet deltog även en pluton spräng
are från ingenjörstrupperna som 
sprängde hål i Dybecksåns is så att 
vtattnet kulide fortsätta i sin vanliga 
åfåra. 

DRAMATISK V011ERING 

Samm-anläggning av kommunerna 
Skurup, Rydsgård och Vemmenhög 
till ett kommunblock hade föresla
gits av de tre kommunernas samar
betsnämnd. Skurups fullmäkti.ge 

Den 1'5 maj skiftade restaurangen 
på Svaneholms slott både krögare 
och namn. Kä!larmäst·are Börje Pers

ison efterträdde Torsten Vollmer 

1

1och namnet ändrades J)rån Slottskro
gen till Svaneholms gästgifveri. 'Ett 
av Skurups köpings största by,gg-

1nadsprojekt, Flintebro-hemmet in-
1 vigdes den 30 maj av landshövding 
1Netzen. 
l 

•F10TBOLLSBRAGD 

Den 29 maj brann en stor del av 
den stora siloanläggningen på Ryds-
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FöRSTA SPADTAGET 
FöR CENTRUMHUSE'l' 

Den 12 november tog Gunilla Th~~ , ; ( 
lander med uppkav-lade ärmar och 
med en ny, stor, tung och rejäl' spade 
första spadtaget Wil det största ·bygg- '• 
nadsprojel<tet genom tiderna i Sku- .,. ; 
rup - 5-mHjonerskomplexet Cen
trumhuset som skall · inrymma '· 
restaurang, hoten, biograf, bankkOn-
tor, varuha.J.l, ·kommunalko.ntor, advo• 
kaJtkontor, bokföringsbyrå, tandläkar
mottagning, konferenslokaler m. m. 

Dödsallen öster om Skivarp skör-. 
dar åter ett död'soffer, en 71-årig 
dam från Vi·llie, den 12 novemberc. .1 

Den 27 december undgår ~ ung n',1,; 

f!'milj med en 1-årig baby som ge- ., 
nom ett under kollision med ett träd, 
i "dödsaJ.len" öster om Skivarp. Bi- , 
len slungas ut på en åker och famil-., 
jen skadas och fördes med ambulans 
tiJ.l Y stads lasarett. 

Den 29 ' december står en · tält'bio,.. 
vid Domus i Skurup redo aU '.ta , • 
emot Skurupspubliken oom varit ut8!1l 
biograf 18 månader. Al-lt är frid och 
fröjd nyårsafton och polisen i Sku
rup har inget att rapportera. 

Skurupsborna var flitiga att avfy. 
ra raketer och smälla bomber och" ·l 

tel'mometern visade på jämnt .tio 
grader. '4 fl·., 

ArB Sfängselntil i RydsgArd brinn e(l'. En ·av s loribränderna 1968. 

Ett n:ytt år har börjat och på Ski>·' ., 
redaktionen i Sku.rup kommer vi åltt 
sträva efter att snabbt och veder
häftigt förmedla nyheterna. Li-ksom 
under år 1968 hoppas vi att allmän- ' 
beten IDitigt bidrar med tips. God ' 
fo.rtsäittning på det nya året. 

EN HöSTDAG I JULI 

Sommaren 1968 var underbar 'Jlled 
massor med solskensdagar och vär
me. 'Men den 11 jUili var en märld1g 
dag i Skurupstrakten. - En verklig 
höstdag. ~et öste ned. 2& mm 
uppmättes och termornelem orkade 
endast upp •m 12 (tolv) grader. 

\Dagen efter, alltså den 12 iuli V<M" 

också en tragisk dag. Då omkom tvok 
ynglingar i 20-å·rsåldern ooh flera 
andra skadades svårt vid· en bilolyc
ka i "di:xlsallen" öster om Skivarp. 

1 Tån e bro gick emellertid allt i dur. 
Då var de.t folkfest och publiksucce 
vid Tånebro I::F:s arrangemang med 
Jokkmokks-Jok.ke som dragplåster. 
Succen kom som en positiv chock för 
l arN!Ilgörerna. Dagen innan var det 
den ovan nämnda "höstdagen" och 
man befarade ·att hela .tillställningen
dagen efter skulle regna rbort. Men 

.
1 odh folk. 3.000 personer uppgick pu
bliken till vid den lill men tydli
gen populära aurktionen. 

Den [ augusti jämnades Skurups 
hotell med marken under överinse
ende av många skurupsbor med tår 

ögonvrån. 

STORBRAN'D I RYDSGARD 

Den 5 augusti eldhärjades Vem
menbogsbygdens största industri, 
stängselnät i RydSgård AB. kontors
lokaler, fru Greta Bardhans stora bo
stadsvåning, Agneta Nilssons Herr
Jirisersalong, doktor J. Rooths !lökar
motta-gning, samt en affärslokal blev 
lågornas rov. Skadorna .u.pp.skatt'ades 
sedermera till en och en halv milj. 
kr. 

Dagen efter körde tåget på ett 
traktorekipage framfört av lantbru
kare Arvid Andersson, Varmlösa 6, 
RydsgåJrd. Herr Andersson fiCk gö-

nådde fölstoet Princess Cieo som 
T. Hansson· ' 

kostade 71.000 klr och på söndagen SKURUP 
väi!(ierades den blott ett och ett halvt~ ................. . 
år gamla travlhästen Prince Fisher- 11 
man i 42.000 klr. 

Den 11 september hotades badlivet 
vid stränderna på ömse sidor om 
Albbekås och Svarte av ett oljebälte 
som drev in mot land. Det 4 kilo
meter ·breda bältet v-ände dock och 
drev ut mot havet. 

Den 15 september efterträddes käl-· 
lamnästare Gösta Streiffert vid Skiv
arps Gästis av 'källarmästarre Bertil 
Djupenström, Gästis över.gick samti
digt i annan ägo. 

Trots ett intensivt regnande blev 
det ändå ett royeket .gott oresultat av 
den torgfest som Skurups 'Lion C1ub 
ordnade på torget lördagen ooh sön
dagen den 21 och 22 september. 

KFM-INTERMEZZO 

Den 27 september firade Skurups 
lantbruksskola sitt 60-årsjubileum. 
Därvid fanns ett stort antal inbjud
na prominenta gäster såsom bl. a. 
byorådirektör Nils-Herman v.cm 
Zwe1gbergk vid kungliga lantbruks
stycr-elsen, di.rektör Bo Hjalmarsson 
vid Malmöhus läns lantbruksnämnd, 
hedersledamoten Herman Truedsson, 
Skur.up m. 'fl. 

Tre ungdomarr skadades svårt när 
en :personbil i den s. k. "dödsallen" 
öster om Sk.iV181'p försakte !köra om 
en '24 meter lång långtradare. 

1 Toppstriden i div. VI Södra syd
västra hade hela sensommaren och 
hösten varit ytterst jämn. Den 12 
oktober triumferade Skivarp genom 
art:t med samma, poäng men med bätt
re må-lkvot vinna serien före Jans
torp. 

Vid ful1mäktigesamman-trädet den 
l7 oktober i Slrurup blev det fuH
>tändigt kaos när ledamöterna för-

..,, 
l 
J 
·l 

En femma ;: ~ 
billigare hos .. -~ 

•• • l 

ossnar m l _ .. , 

lämnar 
helgfilmen l 
Vi tar 
nämJigen . 
inte betalt för 
framkall
ningen ett tag ·: 
framöver. 

Sernert·s Fot·o 
i Skurup 

t ... ,, 

' 



lSTEN Fredagen den 3 januari 1969 
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S~urupsbo skall begära 
skadestånd av tidningar 

- Det skull e vara sko'ttpengar på dom som skriver i tidningarna, säger en ill'lken s k 

otlyckSifågel i Skurup. Hans per sonliga, digt·a olyckss tatistik omfattar dussinet tt·af ik

sm ällar sedan i april 1963. Han har överlevt samtHga m en under f em år gått sjuk

s•kriven de två. Nu ämnar han kr äva skadestånd av de tidningar som beskrivit honom 

som ·den verklig·e olycks.fågeh1. Det har fö1.·sömrat hans framtida existen smöjligheter , 

p åst åL· han - sp eciellt 100111 han jus.t nu hå ller p å att hygga en egen motorverkstad! i 

utkanten av Önnarp. , ' 

I artiklar i fle.ra dagrtidningar att h änga mecl längre lett till. all

ha r man låtit framskymta att .för- varligt förfång fö~· honom själv och 

säluinksbolagen vägrar att ta nya hans utkomstmöjligheter. · 

försäkr ingar på mej och att mitt - Får jag inte det skadestånd jag 

körkort är i omedelbar fara, säger tänkt mej blir det process, försäkrar 

24-årige L ars . Nilsson, Skurup. Det han. 

är mycket milt sggt över~:h·ifter. J ag - Mot ~em skall skadeståndsan-

har både körkortet och behövliga språken riktas? 

,försäkringar klara . Få grund av - Det sajer jag inte än, inte hel 

tidningsuppgifternra i motsatt r ikt- ler mot vem eller vilka. De ska inte 

ning har jag redarn gått miste om få gratischansen att förbereda möj_ 

skriven efter sin senaste olyckshän_ 

delse i som11as då h an med dom

kraft hissa t upp en bil för rep;n·a

tion i underr edet. Bilen kom i ru!L 

ning och dunsade ner över honqm. 

Efter en kvart kunde han befrias . 

men med käk- och tinningbenen 

brutna. Den gången upplyste honom 

en läkare på Lunds lasarett att han 

varit 5 mm från döden. K äkbenet 

flera jobb och även i besvärande liga undanflykter. var nämligen avslaget strax nedanför 

utsträckning erfarit m isstro för min Lars Nilsson är fortfarande sjuk - tinningen. 

planerade motorver)<stad och den 

ser vice jag vill erbjuda. Folk vill 

liksom inte lämna sina b ilar h it för 

exempelvis en fordonstest sedan de 

fått den felaktiga tidningsinforma

tionen att jag inte har vanlig trafik

försäkring. Jag måsrte jy för att i 

( 
. ~sta en bil köra den själv och om 

l d'ä kunden tror att jag inte har nor_ 

:~.ii:;~äl~·~~~a~~ han - helt na- ~ ltrr ~. ,d::w ; + 
- Men du har dock själv ställt 

upp när tidningarna sökt dej för 

intervju om alla dina olyckshän

delser? 
- Jovisst, men det har jag fått 

betat! ~ör. När man sedan läser det 

hela blir man naturligtvis förban 

n • cl. 
Nu förbe~·eder Lars Nilsson rättslig 

motath3ck . Han understryker att 

"skriverierna" ozr, honom och för

säkringsbolagens ( paståcl.da" vägran 

(WSer att gått mis~e om f!era bra <•nstä!!ningar efter 

vissa tidningars skriverier om de trafikolyckor lutn råkat ut för 

vissn ti'\lkg n inav irrss! 



SKURUPSSAGOSTUNDER 
PLANERAR IT ALIENRESA 

Musikdirek1Jö'l' HaTrJI Gutlst?'and har genomgång med La'l's Göran Persson, tenorbasun. 

Den populära ungdoms
orkestern Skurups Sago
stund er planerar nu sin
hittills längsta utlandsresa 
omtalar ordföranden Vig-
go Carlsson för A r b e - 1 

t e t. - Vi ska ställa ko
san till Italien om vi kan 
få en resa till ett hyggligt 
pris så att de privata utläg
g~'n för ungdomarna blir 1 

minsta möjliga. Det mesta 1 

ska betalas med nettot på 
en del lotterier och konser
ter. Det blir en ren rekrea
tionstripp. När vi nu inte 
har haft någon utflykt se
dan 1966 tycker jag att 
ungdomarna är värda nå
got extra, menar Carlsson. 

Skurups Sagostunder som bilda
des för 36 år sedan har i dag ett 
35-tal medlemmar. - Det är en 
god tillslutning när man tänker på 
att en ort som Simrishamn för att 
nu ta ett exempel inte har kunnat 
få i gång någon orkester alls, säger 
musikfanjunkare Walter Strömblad 
för A r b e t e t. Strömblad som till-l 
hör P 7 är knuten till Skurups 
sagostunder sedan 1953 men så var l 
han ock~ en gång elev i orkestern 
och gammal kärlek rostar som be
kant aldrig. Strömblad har hand 
om träblåsarna. 

Ny lärare för bleckblåsarna är 
Harry Gullstrand från Ystad som 
pensionerades från dåvarande I 7 
år 1957. Det var vid 55 års ålder, 
i dag är pensionsgränsen för mili
tärmusiker höjd till 60 år. Gull
strand har som lärare i Skurup 
efterträtt musiksergeant Jan Nils
son som har flyttat till Sandviken 
som lärare vid kommunala musik
skolan där. 

Bleckblåsarna är i dominans 
bland skurupsmusikerna där ung
domen är i stor majoritet. I dag 
finns det bara tre musiker över 20 
år fast sagostunderna vissa inte 
håller sig med åldersgräns. Men 
det blir så när man kommer ut i 
förvärvslivet att man får mindre 
fritid över. sagostunderna övar 4 
timmar varje måndagskväll. 

HA VSKONSERT 

Utöver talrika framträdanden på 
hemmaplan, då inräknad även Sku
rup när liggande orter' har sago
stunderna tidigare varit i Tyskland 
och i Norge. Tysklandsresan gällde 
liksom planerade Italientrippen ren 
rekreation men man konserterade 
på färjan över. I Norge däremot 
blev det konsertframträdanden 
också . 

Så g~r det sig hur länge Sago
stunderna får behålla fanjunkare 
Strömblad. Enli.!!t expertuh·edning 
hör P 7 till de musikkårer som ska 
försvinna samtidigt som Kristian
stads och Karlskronas militärmu-

' sikkårer utvidgas. 
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Sr.6g-...... l ~ med tillv.,u;.. och anf'lingere: fr. v. lingst upp Lena Bengmark och John Hansson, _ · , . . . Boel Sjödin ·och Mals F"rank sa.ml l rene Åkesson. 



Premiär om en vecka 
i Skurups vinter-tältbio 

PHEMflfRf 
ÄNGLAR Q 
FINNSDOM 

Eva Hansson beskådar en pl.ans~·h som berättar om pr~iärföres>tälln'i~gen tälfbion. l balcgrunden den 

ene a·v tältbiogra~ägarna, Slig A-ndreasson. 

Slrurupsboma har de senaste da- Tredje föreställningen kommer att från gård till gård för att klara up-

gama nyfiket promenerat kriflg ges söndagen den 12 januari då bar- pehället. En film som för övrigt även 

det srora tältet "Vid Domus och nen får sin chans. Då visas nämligen de vuxna kan se med god behållning. 

sneglat efter någon affisch eller dy- den gripande filmen "Barnen från 

likt som kan ge besked om när Frostmofjällen". De barn som inte ti - Bengt och Stig Andreasson är op

•premiären för tältbiografen skall digare har sett filmen har säkert i timistlska. Byggtorken som skall 

äga rum. Sent på fredagsef·termid- stället läst boken med samma titel tjänstgöra som värmekälla fungerar 

dagen fick tältbiografägare Bengt och som handlar om en stor syskon- tillfredsställande och därmed tror ' 

Andreasson definitiv bekr"åftelse på skara som av ren hungersnöd tvingas arrangörerna att det blir fullt tält de 

att premiärlfi.lmen "Änglar, finns ge sig ut i snöstormen och vandra tre inledande föreställningarna. 

dom?" anländer i god tid så att för- .t.==========~======:::===============i 
sta föreställningen kan ges freda-
gen den 10 januari. 
Den dagen blir det för övrigt två 

föreställningar. "Änglar, finns dom?", 

är en film so rovarit synnerligen po

pulär i Sverige och som säkert kan 

dra fullt hus eller rättare sagt fullt 

tält på lördag om eri vecka. Huvud

rollsinnehavarna J ar! Kulle och 

Christina Chollin hör ju till landets 

populäraste skådespelare. 



Kajan Tjas tycker inte om brudar 
men •• r ompis med hund och katt 

Är ni kvinna och kommer till makarna Alf och Anita 
Johansson i ölöv mellan Skurup och Skivarp ska ni ta er 
i akt för snart femåriga kajan Tjas för hon tål inte särskilt 

Tjas hittades som unge i en 
-malmöpark av bekantas bekanta 
till familjen Johansson. Det var 
en gosse som tog upp kajungen 
men eftersom den inte gick att 

hysa i en stadslägenhet vände 
man sig till Johanssons. 

Deltotatör Alf Johansson för 
Arbetet: 

- Första tiden höll vi Tjas 

TTeårige Magnus haT valt ut Tjas till kylaTsmycke. 

femininer sen må det vara tvåbenta eller fyrbenta. Till 
och med matten Anita kan fortfarande få ett tjuvnyp i 
hälarna om Tjas är på det humöret. Och fåglar över huvud 

inne i bostadshuset men numera 
bor hon och har sin nattro i ut
huset. Vill hon komma in till oss 
behöver hon bara sätta sig på 
fönsterblecket och knacka så öpp
nar vi bums. 

Det är ju oftast så att hundar 
blir "enmansdjur" och alltså tyr 
sig till en speciell familjemedlem 
och samma sak är det med Tjas -
hon tyr sig till mig därför att det 
mest är jag som har hand om 
henne. Katten rör inte kajan även 
om Tjas sätter sig på kattens hu
vud. 

En annan sak är det med våra 
tre kanariefåglar. De är i bur. An
n~rs skulle de fort bli uppätna av 
katten. Tias får också dricka vat
t n ur boxertiken Peters skål utan 
att Peter på kudden bredvid rör 
en tass. 

INGEN CHANS 

De olika slags fåglar som 
kommer hit blir snabbt och re
solut bortmotade av Tjas om de 
inte kan värja sig. Det gjorde ett 
gråsparvpar som lade ägg och fick 
ungar i uthuset. Men när ung
arna hade vuxit till sig for för
äldrarna ifrån och ensamma hade 
ungarna ingen chans mot Tjas 
5om genast motade bort dem. 

taget blir genast bortmotade från huset. Däremot trivs 
Tjas bra med boxertiken Peter och husets katt. 

- Man fäster sig även vid en 
fågel nästan som vore det en män
niska och därför var vi mycket 
nedslagna när Tjas sommaren 
1966 gav sig iväg. Hon hade nog 
blivit deppad därför att vi körde 
bort henne när hon flaxade kring 
vår då nyfödde son Magnus. Man 
kan aldrig lita riktigt på en kaja 
som i likhet med skatan gärna 

Tjas äT bekväm av sig och dTicker därför diTekt fTån kranen. 

hugger i blanka föremål. En dag 
ringde en grannfru och sa' att 
Tjas hade varit där hela tiden, 
tre- månader. Vi hämtadeTjas och 

sen dess har hon aldrig gjort nå
gon ansats till att vilja ge sig av. 

Makarna Alf och Anita Johans
son är födda storstadsbarn i Mal-

mö men har alltid längtat till 
landet och köpte däi·för för fem 
år sedan de äldre byggnaderna 
till en gammal bondgård i ölöv. 



I· Skivarp spelar man! 
Snart 60 musikcirklar 

T vA glada musikanter Skivarp$ 4 H :s musikcir1dar, David Hansson på gitarr med sOnen Per på 511xofon 
... 
Musikintresset l Sklvarpstrakten 

är stort och det är till stor del · 
Skivarps 4 H-klubbs och dess eld· 
själs, folkskollärare Harry Forsten. · 
bergs förtjänst. Deltagarantalet l 
Sklvarps 4 H:s musikcirklar är nu 
ca 50, men väntas inom kort öka 
till ett 60-tal. Men då måste först 
antalet musiklärare utökas. Ensam 
musiklärare nu är musiksergeant 
Rune Persson som undervisar l 
samtllga blåsinstrument och Carmen 
Söderberg som undervisar l gitarr 
och dragspel. 
Förmodligen kommer snart en tred

ie musiklärare att anställas omtalar 
studieledaren i klubben, Harry For
stenberg. Den nye läraren kommer 
att undervisa i fiol, gitarr, blockflöjt 
och trumpet. _ 
. - Skiftande åldrar är representerade 

i musikdrklarna. De strä~ker sig just 
nu mellan 8 och 73 år. Dock är något 
mer än hälften under 14 år. Trots 
att varje termin omfattar inte mindre 
än 15 träffar för vardera cirkel är 
kostnaden pr medlem och termin en
dast 20 kr, dvs det är denna summa 
som deltagaren får betala. Den verk
liga kostnaden är givetvis större men 
kommun, stat och andra är generösa 
med bidragen. 

Denna ringa kostnad, 20 kr för 15 
studiecirkelträffar är enligt hr For
sten-berg den lägsta i Skåne. 

Musikcirklarna hade nyligen jul
fest på Skivarps gästgivaregård. Den
na var på gränsen till trängsel fylld 
med musikanter, deras föräldrar, sys
kon, vänner oc'h andra intresserade. 

Programmet inleddes med att en 
grupp om tjugo musikanter spelade 
julmelodier, marscher 

och schlagers under ledning av ffiU

siksergeant Rune Persson. Därefter 
fick ett 10-tal nybörjare på block
flöjt visa vad de lärt under höstter
minen. Sedan kom turen till en grupp 
gitarrister som både spelade och 
sjöng. Efter kaffe- och l~;ksamlkv•än1l 
följde dans kring "låtsas" -granen, 
samt tävlingslekar med David Hans
son och Stig Johansson som lekledare. 
En 8-mansorkester - givetvis ur mu
sikcirklarna - svarade för musik
ackompanjemanget. Till sist gjorde 
lill-tomten, Maria Granlund ett efter
längtat besök oc:h utdelade gottepå
sar till alla barnen. 

studieledaren, Harry Forstenberg, 
meddelade avslutningsvis att nästa 
träff blir i morgon, onsdagen den 8 
januari kl 17 i folkskolan. 

T. H . 



Julgobeläng i Skurup 
krävde 2.000 timmar 

Astrid Ande?sscm pl'uente!'lll' lin 'm4gnifiktJ ~ulgobelllng "Betleheml 
st;ärna". Väst!'a. motivet viBa.!' en a.v de vise männen, mittmotivet sta.llet 
med ba.rnet i krobban och högra motivet de ridande tl'e vise männen ledt4 

av österst;ärnan. 

Cirka 2.000 arbetstinunar sedan 
hon började i slutet av 1965 har 
det kostat fru Astrid Andersson 
i Skurup att förfärdiga den mag
nifika julgobelängen "Betlehems 
stjärna" som vid bedömningen 
har fått toppbetygav länets hem-
slöjdsförening. · ' 

Hon har hämtat motf,ven från 
illustrationerna i boken 'Konung
ars konung" och ·har inte nöjt 6ig 
med en kopiering utan valt en 
avritning för hand och hon gjor
de både då och under målningen 
vissa avvikelser från förebilder 
och deras färgsättning. 1 

Gobelängen har tre avdelningar 
så att mittpartiet visar stallet och 
-krubban med barnet i Betlehem, 
vänstra motivet en av de tre vise 
männen och det högra motivet 
de tre vise männen ridande på 
kameler och ledda av stjärnan i 
öster. 

I början tänkte fru Ap.dersson 
nöja sig med det motiv som sen 
blev det mellersta men hon blev 
så tänd på sitt skapande att hon 
gick in för en svit. Och vilt var 
det för motivet med de vise män
nen ledda av stjärnan har be
dömts som det vackraste och 
konstnärligt mest högtståend,e av 
de tre. Som konstverk lyfts svi
ten främst av färgsättningen. Fru 
Andersson· har monterat gobe
längen i ett blyinfattat fönster 
inramat av levande ljus. 

Bl a vid utställningen i sam
band med Skurups husmoders
f~renlngs julfest i församlings
hemmet har många ortsbor varit 
1 tillfälle att beundra gobelängen 
som dockinte är fru Anderssons 
första qm än hennes vackraste 
hittills. Att Astrid Andersson 
uppmuntrad av framgången inte 

l 
har gjort sin sista gobeläng är 

· ~e~t~t~s~o~m~a~ .. r~s~ä~k~er~t~· ---------------

Kursstart i Skurup 
för 19 sjukvårdare 

J 

Red&n pA 'kursens första dag fick de 19 eleverna bekanta sig med sju'k
vårdsma.terial. Fr. v.: Karin Olsson, Trelleborg, Majvi Anderss·on, Ryds
gård, klassföreståndaren Hillevi Jeppsson, Margareta Malmborg, 5-kurup 1 

och Gull-Britt Andersson, Skivarp. 

Behovet av sjukvårdsperson~l är mycket stort i hela landet. 
För all dra sill strå till stacken i yrkesskolornas strävan all 
bidraga till all detta behov minskas har yrkesskolan i Skurup 
startal en förberedande lerminskurs för vårdyrken. Brislen 
på sjukvårdspersonal har man även haft känning av i Skurup, 
nämligen vid länssjukhemmet där personalslyrkan inte alltid 
är fulltalig. 

:De 18 fbieko-r och den poj1ke som 
på onsdagen började tenminskursen 

\ får sii!kert 'lätt atlt få anstä]l!ning se-

l dan kursen avslutats den· 30 jund, 
u,pplyste rektor Her'lu.f Li-ndström vid 

1 upprapet. 
1 -Kursen är också meriterande för 

l 
inträ<:lessiilkande til>l Slrolor ror vida
reutfbiJ.dn:i·ng ino1m barnavård, sjuk
vård och åldringsvård. Kursens äm
ne är ,f-öljande: 4 t:immar vardera i 
yrkesorientering odh h)"gden, 3 .tim
mar va!'dera i sjukvårdslära, psyko
lo,gi, samt svenska, 2 timmar vardera 
i sysselsättn•ingstera.pi, anatomi o.ch 
fysiolo,gi, ge11iatn>k, socialmedicin, 
matemahk, teckning odh gymnastrlk, 
samt· l timme vardera i barnavårds
lliira: ooh musik. Detta utgör ti~isam
mans ·33 'tJimmar i veckan 1 mede'l
ta·l. 'Dessutom lf1nns f&!jande tiiHvals
ämne: 2 timmar :per vecka i fysik, 
2 t.immar per vecka i ·kemi och 4 

bimmar :per vecka o maskinSkrivnlin.g. 
Kursen omfatltar o.ckså studiebesök, 
samt föredrag av -bl.a. ;provinSiaMä-
loare !LeQpol!d Recht. : 

'K'Iassrorestån<:lare i .kumen är H11- ' 
Jev.i Jewsson. Kursen har föi'janlde 
elever: Gu!cr-Britt Andersson, Höga
släitt, Slloivat1l, Majvi Andersson, v,m
l·ie, R~rd, Kristina !Bengtsson, 
Slimmiruge, !Karin Hansson, SOI!benga., 
R~ård, Dagny Jeppsson, Stjärne
holm, Skurup, Mangareta Malmborg, l 
Skurup, Anlita OMsson, <Yrsjö, Kal'linl 
Olsson, Trelleborg, Lena Ole~. 

Skurup, Solveig Pedersen, AnderS!öv, J 
Eva R!ingström, SkuVI.IIP, Ann-Krist~ l 
Tobiasson, Tre!creborg, Elhoo ToUllil!l-

1 

rum, TreNebong, Ann-Christine Wdck
man, SkurUJp, Ma11ianme östergren, 
Vi~r!Jie, Jan-Erie Olsson, ·Lund, Lena [ 
J-önsson, Trel1eborg, Mangareta Jöns-

1 son, Trelaebong odh Gun Larsson, 
Sku11U,P. 



TISDAGEN DEN 7 JANUARI 1969 

-Isaksson/ Albäcl{ 
DM i bordtennis 

' . 

,, 

vann· CUF:s 
• 
l Sirivarp 

På söndagen anordnades CUF:s skåne-distrikt DM· i 

bordtennis· i Skivarps gymnastiksal. I tävlingarna deltog 

ett lO-tal juniorer och ett 35-tal seniorer. Tävlingarna 

indelades i klasserna seniorer, juniorer och damer. 

Ledare för tävlingen var Ingvar Johansson, Brösarp. 

Resultat: 

HERRAR 
Kvartsfinaler 

Paul Henry Olsson, ~ 
Bertil :A.rnesson, Alibo 21.-18, 21.--15. 
Anders Alii:Jii.ck, .AJibo-!Nils Olotf An
dersson, M~trieholm, 21.~, 21~15. 

Ingvar Isaiksson, Köpinge--Stig Len

nti't IiaalSSOIIl, Järrestad', 21.-14, 21. 
· --41. Sven Ake Nilsson, Köplnige

Bertil: Gllml.M'SSOn, Mariiibolm, 21.--3, 

21.-14. 

8emlflnaler: 
IA.lbäck-Olsson at-15, 21-43. lsaks

son.-NiJsson ~lA, 21.-16. 
l'blal: 

l'sakss<ms-Allbäck 21-ll, 21-!1.7. 

. DAMER 
Seminfialer: 

JUNIORER 
Kvartsftnaler: Bengt A=esson, AJ,. 

ix>- Gustatv Hansson, Ski'V'll<l"P, 21.-
18, 22-20. Cormy Olsson, JärreStad, 
w. o. Bert Månsson, .AJibo.--,H'I;m 

Bentil Sjödin, Skivarp, ~21, 21.-.18, 
21.-6. IBerti:l .A.rnesson, ·Allbo, w. o. 

SemUinaler: BenfJb Amesson-Oib;

son 21.-l.B, 21.--"10. Bertil Arnesson

Måalssan 21.-18, 22---00. 

Final: Bertil Amessorr-'Bengt Ar· 

nesson at-16, ~23. 

DUBBEL 
Kvartsfinaler: S . B. La!rsson/IHans 

Sjöddn, Skivaa:-p-R. !Henrikssonl 
Conny Olsson, Jänrestad, 17-21, 2l 
--47, 21.--U. Sven...Ake Nil:sson/Jr1,g
vw- Isalk::sson, Köpinge-N. O. Ander

soni'Bertil Gunnalrsson, ~. 
21.-6, 01-5. Bengt Arnesson/Anders 

Allbäck, A1'bo-JPSJU1 odl Ann-Marie 
Olsson, Staiflfanstorp, 15-01, 21.-15, 
21.-7. Bertil! AnderssonABert Måns
son, ATbo-S. L . Hat:nsson.IO. Hlans
son, JiiTreSI:ad, 21~13, 21.--11 . 

Semtflna:ler: Nilsson/lsaksson-Liars
. son!Sjöd1n 21-5, 21.--16. Arrlesson/ 

21 Mbäck-ArnessonAMånsson s--:.21., 21. 
~lO, 21-.18. 

Final: iNiJsson/Isaksson-Ail'll'le5SOIIII 

Allbäck 21.--18, 21.-ll. 

Ann•Marie Olsson, ~ 
Ullla Andel'SSOIIl, Marieholm, 21-12, 

21.~16. Bodil JOnsson, NOIT8! Skyttrts 
. -11\mWtia Brorsson, Malmö, 01--<16, 

11.-13. 
Final: Jönsson-Ql.sson ~. 

--19, 21.-17. 
Matc!h om tredje pris: Andersson 

...JBrorsson :n.---12, 21-40. 



Finalparen i CUF-bordtennit-DM l Skivatp. Fr. v. Anders Ahlbli&, Albo CUF, Ingvar lsacsson, Köpinge CUF, 
Bodil Jönsron, Norra Skytfs CUF och Ann Marie OISISon, Stafklnsto!'ps CUF. 



Fru Kerstin Bräde i färd med att ploolca ned de livsfarliga istapparna som hä.nger ned över en trappa till 

hennes fars - William Sjösten - faslighet vid Kyrkog·afan i Skurup. 



SKÅNSKA DAGBLADET IFredagen den lO januari 1969 

lmtcrivningen fJV de 23 eleverna vid Sk.~HVpS lanfhush611ssk.ole ir k.ler. Hir limn.w fyra av ftlck.oma eufen fr. v. Ulla Lidholm, Beddingestrand, Metrianne Persson, Skurup, Hjördis Månsson, Svedala och Eva Rosen~ gren, Rydsgård. 

Heinteknisk kurs startar 
på Skurups lanthushållsskola 

En ny kurs -började på torsda
gen på Slrurups lanthushållsskola. 
Under 20 veckor fr~över komomer 
22 flickor och en pojke att förkov
ra sig i hemtelmiska kunskaper. 
'Undervisningen amlfaottar både en• 

rpralktisk oclh en teoretiSk del. Den 
ipl'a*tiska undervdsningen omfattar 
oHka fwmer av mat:Iagn!tng, slöjd, 
hemvård, trädigårds- oCh djursköt-

sel. Il den teoretnska delen med ebt · MJånsson, ·Sveda'la, Birgit Nilsson, ·femtonltal• ·ämnen på' sdhemat ingår iB<Yrl'by, Eva NHsson, Malmö, 'l.Jiliitlh bl. a. röre'lselära oclh sa~äi~Skun- Olsson!, •IJund, Maria Persson, MaiSkajp. qnö, Marianne Persson, Skul'llrp, Ulnta Följande elever har antagti.ts 'Vlid BI1iJtlt Persson, iMaimö, Yvonne PeTs-SJrollan: · son, 'Gen811)l, Eva Rosengren, Ryds-BiTgiJtta Bllomqvist, Kål<Jered, A.nln- gård, Lil'ly Stridh, Ystad, Gun-iMari Clhar.lotte Ohristensson, Sikur:urp, Ma- Sundqv:ist, SundsvaJ·I, Elna Svenssan, riann-e HOI]mer, ösmo, Ann Levin., Oxlie, Oun.!'Ha Lagercrantz, Askilm, BiJ>Iebe11ga, tnia UidftloJrm, Bedd:i~- iMotJJica 'Uindberg, Hägersten, Arme strand, !Ole Lahlme'ler, Trel1eborg, Svenel'l, iMalmö och Eva iuU Zelrmani, Anlita \Ma,]mlbe Värnamo, Hj,Ördis 'Hägersten. 



.(ÅNSKA DAGBLADET ·Fredagen den lO januari 1969 

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

K yrkan behöver ny form av PR! 
Radiogudstjänst är surrogat gå i kyrkan 

-Av 'l10RSfi1EN HANSSON-

Nej, det är fel. l verkligheten förhåller det .~ig inte 

så. De som besöker gud.~tjänsten tycker att denna är 

något positiv, något som de har en vi.~s behållning av. 

En predikan med rätt innehåll ger den lyssnande 

miJcket. Så lyder svaret på vår fråga, "man säger: 

det är dötrist i kyrkan". Ar det riktigt? .~tälld till 

komminister C l a e s l s b e r g, Östra Vemmenhöu. 

Men den unge komministern till
lägger: visst behövs det nya former 

för en gudstjänst. Nyligen har ut
givits en ny handbok som ger större 

rörelsefrihet · när det gäller att ut
forma gudstjänstens .program. Man 

skall inte förakta det rent estetis
ka, såsom intressan-ta skrudar, r>kligt 

inslag av körsång, musik och annat. 
Men detta får absolut ioke skymma 

och dölja det väsentliga innehållet i 

en gudstjänst, nämligen att framföra 
evangeliet. 

En annan fråga: var det lättare att 

predika förr, än i n u tid? - All

l mänbeten hade större kunskaper förr 

i tiden. ne hade en heJt annan un
derbyggnad genom sin undervisning 
i katekesen och genom det stora .ut

rymma som gavs kristendomen i sko
lorna. Därför är det svårare nu att 

få folk att förstå evangeliets inne
börd. 

a. s. mogna och någon dag inna-n 
kan man sammanstälJa predikan. 

Ibland gör jag endast upp punk
ter och låter orden och meningarna 

forma sig mera spontant och Impul
sivt. Icke sällan blir sådana predik
ningar kanske mera slående, under
lättar kontakten med kyrkobesökar-

na.:_ Vilken sy>fte har ni med er 

predikan? 
- Att levandegöra Kristus och att' 

föra fram evangeliet och aktuailisera 

detta. Evangeliet gäller precis lika 
mycket nu som förr i tiden. Av vikt 
är evangeliets budskap om synder
nas förlåtelse. 

0 ANNAN SAMHALLSSYN 

- Hur bär ni er åt för att aktuali
sera det tusenåriga innehållet i bi
beln? 

- Det ettusennio\lundrasextionion

de året efter det a t t Jesus föddec har 
just börjat och efter vad jag kan se 

är det mesta av b>belns innehåll 
minst 2.000-årigt. 

o 

Vidare finns det större "konkur
rens" nu från alla håll. Människorna 

är utsatta för stor påverkan från 

m'ånga håll. Det går inte att blunda 

för att kyrkan och högmässan fak
tiskt behöver en form av PR som in
te behövdes förr i tiden. 

Just därför att blbens innehåll är 
2.000-årigt är det svårt att aktuali

sera. Det förutsätter egentligen en 
helt annan samhällssyn. Den tidens 

folk levde i en helt annan kultur -

D PREDIKAN MOGNAR krets, som, vågar jag påstå, stod vi-

- Att lys$na lill radio- och TV-gudstjänsten ger aldrig vad ett kyrko

besök förmedlar, anser komminisler Claes Isberg, O. Vemmenhög. 

da högre ur många synv.inklar. Men _ Vad är det för människor som fem och Svenstorp 261, en minskning 

- Hur för.bereder ni er predikan? receptet på aktualisering är att kän- kommer till jgudstjänsten, hur är be- med 15. 

- Förberedelsen sker egentligen na till vår tids moderna frågeställ- söksfrekven5 en? De tre församlingarna är en av-

successivt •hela veckan innan. Med- ningar och följa med vår tids ideal, _ Helt nyligen har jag lämnat tolkningsbygd - en bygd med en 

vetet odh omedvetet. Redan på mån- samt att vara väl förtrogen med vår uppgifter om betolkningsutveckling- hög genomsnittsålder. Denna speglar 

dagen genomgås kommande sönda- tids människor. en i mina tre församlingar: östra sig också i kyrkobänkarna. De fles

gens predikoämne. Genomläsning Då kan man i "p;opu.lärform" fram- Vemmenhög har 445 invånare, en ta är folk över medelåldern. Men 

sker av en del postiLlor (= prediko- föra de buds'kap som evangeliet be- minskning med nitton, Västra Vem- visst finns det även yngre. 

11sam=1=in,;:ga=r~)-. _Se.!.,_d_a_n_f_å_r_ i_n_tr...:y"<c::::k_e_n_ s_. _!__r_ät_t_a--.r _o_m_ . ______ ======'~m~enh;;:;;;;ö,;g=h~a~r~l83~, =e;n;;,;m;i~n~s:::k:::n;:in=g=m=e=d::J N og hade det varit glädjande om 

c...~.=-___ 
fler yngre generationer hade visat 

D EJ MONOTONT 

Vad gör ni för att få folk inom 

hörhåll för er pred1kan? 
- Formen av gudstjänst måste 

skifta. Ibland högmässa mitt på da
gen. Ibland aftongudstjänst. Ibland 

familjegudstjänst Det får ej bli nå

got monotont över gudstjänsten . . 
Möjligen kommer vi också att skif

ta någon form av lnusikgudstjänst. 

På frågan om lekmän ofta får pre
dika i ·kyrkan svarar komminister 

Isberg att det händer då och då. Me~ 
lekman menar han en person som eJ 

är prästvigd men som har bisko
pens särskilda tillstånd, s. k. venia

ter. 
Vi frågar om kyrkan har misslyc

kats att vinna ungdomen för sin kal

lelse? 
- Inte här i Vemmenhög. Varan

nan fredagskväll samlas ett 30-tal 

ungdomar för att dryfta evangeliet 

och därm~d 's<~inmanhörande ting. 

Sammankomsterna har pågått en 

längre tid och antalet ungdomar har .s 

inte minskat. c 

sig ·mera i kyrkan. Men som sagt. 

I de tre församlingarna finns inte 1 

många unga människor. Enligt folk- , 

mängden är besökarfrekvensen för- ~ 

hållandevis bra. 
- Händer det att folk söker dej l 

efter predikan för själavårdande 

samtal, för att söka andlig hjälp? l 
- Mycket, mycket sällan, men det 

har inträffat. 

., 
l 
l 



Civil ingenjör J. E. Vifot, tvåa fr. v., omgiven av pensionärerna Oscar Ja'kobsson, Carl Olsson1 Nils Borg
s.tröm ocn längst till höger Anton Stemeldt. 

Gamla trotjänare på träff 
hos Br. Anderssons gjuteri 

En av Skurups största industde r, AB Brödera Anderssons Gjuteri, a oordnade på fredagseftermiddagen 
en "penslo~' för ett 28-tal a v sina nu pensionerade trotjänare. För värdskapet svarade dir. Jolm 
E. Vifot, försä]jnlngsehef NUs W. L IUSSlOn, ordföranden i verkstadsklu bben, Helge Persson, ordföranden l 
metallavdelningen, Stig Mårtensson, samt konstruktör, Stig Vifot. 

Hedersgäst nr l var 78-årige Carl 
Olsson, som har ioil1bat som :filare 

· ooh montör i gtiuteriet i inte mindlre 

1 ·än 51 år - alilltså mer än ett haM 
'l sekel. Äldst av gästerna var f. mo-

de'llsnickaren Ni:ls Borgström, som 

l varit företaget trogeJ'lJ i ~ år. Han 
är nu 84 ålr, men, verkade vital och 
grans'kade inltresserat de nya maS!ci-
nern-a i .gtiuter.iet. 

·Övriga trcxtj·änare är 80-årige Lars 
M. Hansson som varit knuteru till 
företaget i 41. år, först som tidSk:ri-

1 vare sedaln som i tur och ordning, 
kamrer, disponent oclh d.ireikltör. 

Vidlare 62-åriJge Helige Sjö1andier, 
gj Ultmästare i 24 år, 82-åxige Emi1 
Ekdalhl, montör under 49 år, 80-
årige J~han Fritz, filare i 48 år, 70-
årige An ton Stenfelldt, filare i 43 
år, 77-årige Oscar Ja:cdbsson, som 
skött en excenterpress i 413 åx, 75-
årige Harald Stranrllberg, -pert på 
ksJpm:ask,in i 46 år , 83-åni:ge Magn,us 
Olsson har i 34 år sysslalt med litet 
alV vru<j e vid företaget och 78-årige 
Henna!Il. G ustalfsson har iha!ft sin 
daghl,ga gärning som snickaa-e i såg
verket 81-årige Per Olsson, 38 år 

'som gti'llltare o<>h ikärnmaikare, 75- ~myd<'et uppmuntrande och stimu
åriJge V addemar Larsson lh:ar m.Malt lerande ooh ger säker:t upphov till 
maskiner i 36 å11 (i 'början för !hand många intressanta diskussioner mel- \ 
med pensel), 71-årige Jolhan Dahl,- bl!Il pensionärerna. 

gren ha.- i 40 år aTbetat som mon- 1 ·~d==r=/f_=o:::;=;=.====' 
tör, 82-årige Lars Persson i ~ år , 
som verktygsa,rbetare, 7J.-år~ge Jo- • 
han 'Nilsson i 46 år som gjUJtare, 68-
årige Ludvtg Hansson i 17 år som 

kärnma!kare, 68-årige Hjahna!r Pers- v· 
son. i ZT år som ·borrare och 65-årige j 1 / 
Bengt Skånlberg i 17 år som !kärn- f 1 j 
maikare. 

TREVLIG EFTERMIDDAG 
Oessa trotjänare hade säkert en 

verkligt trevlig eftermiddag, när de 
til1sammans med värdlfoillket :ll!iorde 
en rundtur i samtliga gjuteri- ooh 
verkstadsavdelningar ooh där gjorde 
jämförell'ser om hur arbetet UJ1Jför
des ida~g och på den tiden då de 
Bll<betade där. Många minnen åieF
Uipplivades och vid det eltterföl!iaru!e 
kalru'esam!kvämet som företaget bjöd 
på lblev det prat i flera timmar 
om ganila tider i gjuteriet. 

iAlldeles säkert är att trotjänarnas 
besök . å sin a var . 



Puh, vilken jobbig kurs! 

- .Jobbig kurs det hiir, tyckte Eva Rosengren, Rydsgård, Ulla Lindhotm. Beddingestrand, Hjördis Månsson, 

Svedala, och Ma?'ianne Persson, Skurup, när de började vårkursen pd Skurups lanthushåtlsskota. Inalles vaf 

det 22 flickor och en pojke som släpar med sig samma antal böcker. Kursen är den fjortonde i ordftinge11 

och det finn.; plats för ytterligare några elever, omtalar skolans rektor Elizabeth Schartau • 

..1'1 

; rl~ <t. 
:/.VI' .;r 

Storföretag i Skurup 
bjöd in pensionärerna 

Veterane1'1'tl1 Nils Borgström och Carl Olsson blir uppassc:de av verk

stadsklubbens ordförande Helge Persson och civilingenjör John Elis Vijot. 

Bröderna Anderssons Gjuteri AB 
i Skurup anordnade på fredagen en 
pensionärsträff men av slkilda skäl 
var bara 9 av de 19 inbjudna pen
sonärerna i tillfälle att närvara. 
Under en rundvandring i verksia
den och på gjutedet me el före
tagschefen, direktör John E Vifot 
och försäljningschef Nils W Lars
son som guider gavs pensionärerna 
väl utnyttjade tillfällen att tala 
med dagens anställda om vad som 
har ändrat sig genom åren och det 
är förvisso en hel del. .Sist samlades 
man fär ett kaffesamkväm på kon
feren~lcontoret. 

Bland de närvarande pensionä
rerna märktes 78-årige f filaren 
Karl Olsson som hade 51 år i före
taget när han pensionerades 1962. 
84-arige f m:Jdellsnickaren Nils 

Borgström som pensionerades 1953 
efter 45 år i företaget samt 71-årige 
f halmp,·essmontören Johan Dahl
gren som giok med pension 1~56 

efter 40 år i firman. 
Initiativtagare till träffen var 

annars 82-årige f filaren Emil Ek
dahl tillsammans med direktör Vi
fot. Ekdahl hade 49 år i företaget 
nr han pensionerades 1953. 

1903 
Företaget som startades 1903 har i 

dag 65 arbetare och 13 tjänstemän 
anställda. Produktionen har hela 
tiden varit inriktad på jordbruks
redskap. I dag ligger tyndpunkten , 
på piok-up-pressar, vältar, harn-i 
markvarnar och tallriksplogar. • 
fjor tillverkades 600 pick-ur .. 
pressar. AlJa såldes liksom alla ~ 
riga produkter då konjunktu.re 
är goda inom branschen. 



1STEN Lördagen den 11 januari 1969 
--------------~----------------------------------------

Publikrosor åt Skurups tältbio 
STORTKUL, J ÅTTEFESTLIG 

Äntligffi1 kan ma•n åler gå på bio i Skurup, om man så Önskar. 
På fredagskvällen hade nämligen SvePiges enda perma•nen<ta tält· 
biograf premiär inför nära nog fullsa.~t "sa-long". Det är bröderna 
Stig och Bengt Andrea;;son som svarar för arrangemanget ooh 
med detba ger den tämligen nöjes±attiga, köpingen åtminstone en 
aUraktion. "ÄngLar, finns dom?" helte premiärfihnen ooh det lär 
Skurups oineas•ter tycka numera. 

"JäJttefestlig1" och "störtkul" höt'de 
till de uppskaJtltwlde omdÖI!11en som 
publ.iken. på Skuru.ps täHbiograJf gav 
om ebblissenruarn.get. Och u•ttrycker. 

1 
vi•ttruar också om ·<llbt major.iteten av 

, publiken var Ul!l{!domar. I näsltam. ett 
år har skUJl'Up~IOOTII1<3 sväl•bfötts på 
biogra•i'J.S!k underhålilnlirug på hemma
plörn. Eller rättare sa,gt: Dom h8il· inte 
fått nå•got alls. 

måna\ier tog dl:lt .a:M få alla behövLiga 
ti11stånd Mara. 

- Någt1a 'Pl'Oblliem i form alV ovilja 
mot projektet mötte v1 glädjall1de 
no•g irute :från något hål'l, moo det tog 
j u en fasl!~g tid a1ht få 8il]a. fo~unali
teter Ull1Jdia,nstökadle. 

Bengt An:keasson sköter det ma
skinel1a och det har · in1te va<rit lätt 
a ut lära s1g hur a~1t fungerar, men 

Som tidiga~·e rebterats stäl11gde3 han h31r övat i 711teneivt och hat· inga 
köpingens endia "rikJtiga" biograf i svåir•igheter med att handiskas med 
våras och de bioirutresserade 'i tmlk- pvojeklbor och andra te'knliskia prylar, 
ten har alyltså sedan dess hänlVisats mern diet blir nog så jobbiglt: Projek
t.ill krin1glig:l'arr11d<e städers biografer. torn är alV typ ambule1,a111•de och .den 
Mm nlli behö.veT marn 1nte längre.ri:s- rymmer in1te en hel låruglfilm på en 
k•ena nacken . J:·å hala vm.tervaga.r gå<r.<g, utan< mzn måst.e byta rullle två 
"bsra" för detta enk1~a •nöje. gåirhger. De~ inJ1Jebär a,tt publiken får 
. St1g. ~ndreaBSo~ berantar att. han ' t.a pa1us v1d deasa til1fällen och de•t 

fl ck 1den . tllil tal1lbi?gralfen pa en har ett ],itet dra•g alV filmens pioojär
m~an'lkrn ·ad 1 •Lyckeby 1 Blehr•ge. Dar tid när se•k}e;t va1r ungt. 
1J11äffade harn en man som agde tre . . 
ambulet1a111Jde biogr<lifer, som harn äm- .Det k~ISk·e. !Mer 1ite rugg1g>t m~d 
n•3Jde al\lyttra. St:1g Andreasson be- t~ltbw pa .v1n1em,. m€111 varmefo::
stämde sig genJas t för att våga ett son rum.ge~ ar fakitis~t mer an val 
fö,rsök, men innan h3J11 och brodern tillg!Ddosecl:t Marn >lllwander m byg~
Berugt definlirt:ivlt slog till och köpte tork som. e1d.ss med ~asol och ar 
tält och utrustn"lling hade de många placerad v1d talteils ooa la111Jgs1da. 
forrrua.1iteter a,tt ombesörja. I fyra månader har man tillstånd 

Stig Andreasson ger klartecken tiU brocl:er Bengt i mMioinrummet 

Tillstånd måste erhå,llas från kom- aflt hå:Ha på d€'11111·a säson1g och visar l terligare ·en månad. Och bröde.rn·a 
det abt in<tresset håller i sig även ämnar fortsäJt.ta aJbt glä,dja skurttpg,bor

mu.nala myndigheter och rllämii1Jder, fraroM vår.ki3Jl1Jben blir det med all n1a med sin •tälthioe;t'af så länge kö
från bmrndlkårern, polisen o s v. Tre säkerhet för~ältgd s.pelfid med yt- pirugen in~e har rn.å.gon aJt1Ji11an. 

Premiärfilment ".Anglar, fin"s dom?" fick enp<Irt rosor av publiken 

-----===============~---

Med 130 bil~ etter sålJdJa är biogra
fen fylld till sista p1aJts. Kvällstfoo·e
stäl1nå1!1Jgla.rl!la kostaT fyra kronor petr 
biljett och sönda•gsrruatinen ivå kro
nor och femtio öre. Premiäi·kvällen 
vi&aide' a.tt brödeo.,na har satsat rätt, 
men .a.nt blir inlte föa:tjäns~. Det finns 
en hel ·dl~l avbräm'lin,ga·r oC:kså, bl a 
fö,r eLkraft, gJa<So[, hyna. av :fllmer och 
föo· bTmdivlllkft!· Fönsäkrii~nJgsbestäJn

melserna kräVler bl'aJl1JdVI:JJklt vid dyli
ka ,a:rraJI1•gemal!l<g och dm få!l' bröder
nia givetvis sjä,lva stå fru·. Det är inte 
heHer smM:pen.gar de har inl\lesterat i 
täl.tbiogmfen.. Melm 6 000 och 7 000 
kronor kostade det hela. 

Bi()graJfEill är placerad i nä1ilieten 
av det k f.e~nko.rset i Sku'l'up. Den 
ligger aLH1så cenrtJralt, men änJda långt 
från n•ärma0te bonri<n.gshus, så aJlt 
ingen behöver störas av ljudet från 
de •:JJgEll'ande på filmduken eNer, .inte 
minst, pwblikens jubel. 



Premiär på tältbio 

Skuru.ps unga bioBUgna svek inte p1'emiiiren på tältbion. När bröderna 
Stig och Benut Andreasson fällde igen tältöppningen för den siste be
sökaren, var den provisoriska biolokalen praktiskt taget ·fyl!d till sista 
plats. Och ingen frös heller trots att tält och vinter går illa ihop. Ter
mometern visade på plus 20 när p1'ojektorn startade med ".Anglar, finns 
dom?''. Och det var en snäll publik, inga !Yuanden eller visslingar under 
de två pauserna då man bytte rulle i p1'ojektorn. Den orkade bara med 

en tredjedel av filmen åt gången på grund av formatet. 



18------------------------------------------------------------==~--~----------------------------------------
----------------------------------------Söndagl2januaril969 

Arbetet in i 70-talet 

SA DÄR JOD ABE VI I NATT 
Av STIG JOHNSSON 

D Go'morron alla A r b e t e t- läsare! I dag - söndagen den 12 januari 1969 - tar 

vi steget in i sjuttitalet och bjuder på den första offsettryckta tidningen från vår nya 

hypermoderna press. 

D Förra gången Arbetet firade en märkesdag var tisdagen den 12 juni 1962 då vi 

lade om från "middags- till morgonutgivnin:;. 

D A r h e t e t s födelsedag var den 6 augusti 1887 då Axel Danielsson tryckte den första 

provtidningen. Tryckort: Köpenhamn, Ingen malmötryckare vågade nämligen befatta 

sig med en socialdemokratisk tidning ... 

Ackurat, det gick! 
'Strax efter kl 22 i går fick tryc

kerichef Svein Löken A r b e t e t s 
blå skönhet att tända på alla cy
lindrarna. Vild av överloppsenergi 
drog hon i gång för högtryck med 
nöd och näppe tyglad av sina öm
ma vårdare Löken och rotations
tryckare Haff1} Book. 

Men dessförinnan hade hon inte 
helt uppträtt som en välartad flicka. 
Hon hade både rivit av sig pappret 
och var'it kvinnligt nyckfull i störs
ta allmänhet. 

D TOPPMODERN 
Det handlar som ni väJ alla för

står om A r b e t e t s nya stolhet -
vår Goss Metro offsetpress som 
gör det nya tidningslJUset till ett 
av vär Idens modernas,te. 

i natt fick vi verkligen se vilket 
register vår blå skönhet (världens 
största i sitt slag) har. Dessutom 
hade vi det nya sätteriet, den hy
permoderna reproduktionsavdel
ningen och vår datastyrda distri
bution (med de rationellaste ma
skiner man kan få i dag) . 

A r lb e te t s nya teknik innebär 
att vi i princip klipper och klistrar 
ihop sidorna som sedan fotografe
ras av, varefter dessa negativ av 
tidningssidorna kopieras över på 
tunna aluminiumplåtar som ersät
ter de gamla otympliga tryckplå
tarna av bly. 

ined knivar, saxar och linjaler som 
tillhyggen! • 

Tacka katten för att det kändes 
ovant. Lägg därtill att en massa 
skådelystna redaktörer och annat 
löst folk stod i vägen för de tek
lliska aktiviteterna ... 

- Man måste vara optimist i det 
här jobbet, hävdade Per-Hugo 

,A r b e t et -veteran - som byter 

den tunga blyplåten (t v) mot den 

lätthanterliga offsetplåt~m. 

Persson och drog sin avdragspress 
så det fläktade i skägget. 

Odelat positiv, nästan lycklig, var 
förre stereotypören Hans Gran
quist som efter omskolning i Tysk
land dragit in i reproduktionsav
delningen - dvs den avdelning där 
man förvandlar den klistrade sidan 
till filmnegativ vilket sedan ko
pieras över pä en tunn aluminium
plåt. Hans omdöme: 

- Härligare, renare, skönare! 

p UTAN MOTSTYCKE 

Och man förstår hans glädje. 
Granquist och hans kamrater resi
derar i en avdelning utan mot
stycke j Europa. 

- Går allt som det ska så gör vi 
t ex en fyrfärgsbild på en och en 
halv timme. Fast det hänger ju 
.på hur snabbt vi får den blå fär
·gen rätt. 

En lättnad i ordets verkliga be
märkelse är omläggningen för Ake 
Nilsson, en av de många A r b e
t e t-veteranerna på den tekniska 
sidan. 

I 40 år har han jobblit som ste
reotypör. Dvs han har gjutit upp 
och smält ner de tunga blysidorna. 
Under dessa år har han varje natt 
burit fram och lyft 80 blyplåtar 
a 25 kg upp till en smältugn 2 me
ter över golvet. 

C TVÅ TON! 
Foto: KRISTER MALMSTRöM. 

D FOTOSÄTTNING 
Så småningom ska våra blysätt

maskiner försvinna och all text
sättning ske via datastyrd fotosätt
n1ng. Till att börja med sätter vi 
dock upp texten även på de gamla 
hederliga sättmaskinerna. På den
na blytext görs sedan pappersav
drag med vilka ombrytarna arbe
tar. 

Samma inställning hade kollegan 
Hans Jönsson som langade avdrags
material så svetten lackade. 

- Det är väi rutinen som ska 
till för det här! 

- Det blev två ton metall varje 
kväll. Tacka katten för att man tyc
ker det här nya jobbet är toppen, 
säger Åke Nilsson som nu arbetar 
med kopiering i reproduktionsav
delningen. 

Red4ktionschef Haff1} Ekblom och A r b e t e t s styrelsecrrdförande S A Johansson granskar ett premiärexemplar, just levererat från företagets blå offseukönhet i bakgrunden. 

-Kanske lite krångligt och ovant 
i början, men det ska väl gå när 
vi 'blir varma i kläderna! 

Så resonerade de A r b e t e t-ty
prografer som tog stöten. 

D NYA VAPEN 
Och man förstår att det kändes 

lite ovant. Herrar som med verk
lig elegans och yresskicKligbet uu
der år kämpat mot snåla press
läggningstider beväpnade med me
tallsågar, blytänger och mätstickor 
ska nu plötsligt föra samma kamp 

Detta konstaterade en inte odelat 
lycklig Louis Carlsson och gjorde ett 
raskt saxangrepp mot pappershö
gen så att cigarren var nära stry
ka med. 

D SKÄRPNING 
- Det här var rörigt, tyckte Bror 

Carlsson, Åke Danielsson och Folke 
Johannesson. Men när rutinen kom
mer så ordnar det väl till sig. Fast 
det vill ju till att redaktörerna 
skärper sig. Därför krävs det mer 
ordning . . . 

Lais Johnsson som bytt den kon
ventionella blyombrytningen mot 
pappersmontering på ljusbord tyck
te så här: '"" 

Det blir nog roligare senare, 
Men just nu är papper värre att 
hålla styr på än en spalt med bly
text! 

Redaktionsk<mferem för lok4l&ektionen. Fr v diskutera~ · Per Bjih-nör, Per 

Weimersson, Sven Kiellander, Bengt Larsson och Johnnie Lundström 

1m detal; i ett sidnegativ. 

Sd fdr det bli! Lars Johmon har tagit steget över frtin den konventionella 

ombrytningen med blymaterial till sidmontering vid lju.sbord. Här gör 

han en· sida åt Björn G~tavsson. 

Där har plåtarna bara en bråkdel 
av de gamlå blymonstrens vikt ... DÄRFÖR VALDE ARBETET OFFSET 

Fotnot ·l: A r b e t e i s blå offset
skönhet kan prestera 60.000 tid
ningar i timmen mot den nuvaran
de pr~ssens 28.000 ex. 

Fotnot 2: A r b e t e t s nya tid
ningshus beräknas allt som allt 
kosta 16 miljoner. 

· - Det gäller verkligen för oss i 
tidningsbranschen att hänga med 
nu när färg-TV kommer, inteminst 
bildmässigt! 

Så kommenterar A r b e t e t s 
chefred Frans Nilsson den före
stående övergången iill ny tryck-

teknik. 
- Genom det bättre färgtrycket 

får vi här nya möjligheter att göra 
en tidning som kan hävda sig i 
detta sammanhang. En anruin för
del med vår nya tidning är att vi 
bjuder läsarna två tidningar i en. 

- Den första delen är en riks
sektion som ska kunna läsas var 
som helst i vårt land. Andra de
len är helt ortsbetonad och görs ' 
i tre olika upplagor. Härigenom bör 
Yi kunna bjuda lokaltidningarna 
bättre konkurrens. 

- Viktigaste skälet till vår sats
ning på en offsetpress är dock att 
denna tryckmetod hör samman med 
den nya sättningslekniken, dvs den 
datastyrda fotosättningen. Till den
na teknik ska vi så småningom gå 

över helt. 
- Offsetpressens goda tryckresul

tat gör a t t vi också bör få en ny 
annonsmarknad. Bl a är intresset för 
färgannonser klart stigande, slutar 
chefred Frans Nilsson. 

Fotnot S: Offset är en s k indirekt 
tryckmetoii. Mot tryckcylindrarna 
roterar både färgvalsar och fukt
valsar. De tryckande partierna tar 
åt sig färgen, de icke 1:rycltande 
fukten. Till gummiduken överförs 
endast de tryckande ytorna som 
sedan "vandrar" vidare till pap
peret. 

Nya tekniken • 
l bilder 

K E Hansson sätter i vanligd fall rubriker med hjälp. a.v m gjutmq.ski:n. 

Här sköter han den nya fotos<ittningsmaskimm fö-r rubriker. l siiillet för 

metal!T)Lbriker ftlr han här lätthanterliga pappersmu.bnkefo. 

Sätteriet och redaktionen lcnJicker mont~mötter över I;~Ut~«n-rtet. Här 

är det Sylve Lindgren (t v) och Per Björnör dom brottas med ett layout

problem. 

Genom Per-Hugo PerssO-ns avdragBJWess paaaera,. allt fll4terial till den 

nya. tidningen,. Persson ser till att de kolleger som sköter monteringen 

av sidorna får fina avdrag på text, rubriker och annonser att arbeta med. 

F'rdn monteringen vandnsr de kiutrade ridarna in till reproavdelningen. 

Där förvandlar Sven Lindholm och hans kolleger dem till filmnegativ 

med h;älp av den toppmoderna reprokameran. 

l 

Loui.! Ca.rlaaon (närmast k4meran) Ake Danieuaon har b~t 11W!t4lllt!

och Bengt Göte Olsson fördelar gen mot en lätthanterlig skär-

pappersavdragen till de olika mon- maskin. 

teringabord en. 

Den negativa tidningssidan kopieraa Vi rullar! Rotationstryck4re Bertil 

sedan över på offsetplåt. Detta ut- Pernryd gör en sista justering 

förs här av Egon Andersson. i startögonblicket. 

pigir för fullt 
bottenpriser på alla avdelningar 

Gust Ad torg Malmö Tel 704 70 

... 
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• Skunup "Kajan" Sandeli nu l 

PI stiHet sprlngrnersd.. "Kejan" Sencfell ter de förste trin'ingstagen med sin nya ktubb - Skurups AlF. (BHd: Semert) 

Skurups AlF låter inte gräset gro under fötterna. Även 
om det hade kunnat gro någonting i januaritjälen_. l lördags 
startade man träningen inför den nya säsongen. Den nye 
tränaren, Nils Åke "Kajan" Sandeli från MFF, plockade ut 
Skurupsspelarna på en första uppmjukningsrunda i vinter
kylan. Det blev joggning och språngmarscher, varvat med 
olika gymnastiska övningar, som gjorde god nytta i de lite 

, julstela grabbarna. 
- Vi startar litet löst med två träningspass i veckan, 

förklarade "Kajan" Sandel!. Det blir på lördagar och tis
dagar. Men träningen kommer att utökas efter hand. Det 

är mycket grovarbete som måste stökas undan, innan vi 
är matchklara. 

- Men vi ska nog plocka fram bollen så fort vi kan. 
Och redan den 15 :e februari skall vi gå en träningsmatch 
mot IFK Ystad. Sex träningsmatcher på hemmaplan är re
dan inbokade för AIF:arna fram till den 18:e mars. Man 
möter i tur och ordning IFK Ystad, Askeröd, TFF, Arlöv, 
Limhamn och Klagshamn. 

Därefter spelar man på bortaplan mot Eslövs IK, åter på 
hemmaplan mot MBI och slutligen borta mot Harlösa den 
5 april. 



Trafiken enkelriktas på 
Storgatan i Svedala 

Siargatan i Svedala är den d o minerande affärsgatan i köpingen med kra•ftig trafik. Nu fi nns det förslag 
på att dels gö .. a\ 'fd.en till gågata, dels att enkelrikta trafiken. 

- Av 'I10RSTEN HANSSON -

Den stat~iga arbetsgruppen Scaut som har till uppgift att .i Västerås, Skellefteå, Kalmar, Kungsbacka och 
Svedala gora trafiksaneringar och därefter fingranska resultatet har i dagarna lämnat ett första utkast a" 
sitt förslag till trafiksanering l Svedala. Utkastet kommer att behandlas och granskas av Svedala lokala 
arbetsgrupp för trafiksäkerheten. 

Scaut föreslår bl. a. att S torgatan, 
som är köpingens dominerande af· 
färsgata omvandlas till gågata mel
lan stortorget odh Långgatan, d. v . 
s . på den s träcka vid v·ilken minst 
åttio procent av Svedalas affärer är 
belägna. .På viss tid av dagen, för 
slagsvis morgnar och förmiddagar 
s~ul1e tiJolå tas enkelriktad trafik för 
varu.biJar och liknande. Ett motalter. 
nativ till gågata är att enkelrikta 
t-rafiken i Siorgatan. 

Sca uts förslag innehåller också 
rekommendation till separation, d. v 
s. en uppdelning av bil- resp ., gång
och cykeltrafiken på vissa gator. 

.För att eftersträva bilfria gång
och cykelvägar .till centrum och sko· 
lorna samt att erhålla så små och 

få tra'fikkonfliktpunkter som möjligt 
föreslås avskärningar av gator i vis
sa bostadsområden så att dessa ga
tor ej kan användas för genomfarts
trafik. De gator som i förslaget 
nämnts är N. Tvärgatan , Jo
hansborgsgatan, •Månsgatan , Norrega· 
tan, Nils ·Fredrik.sonsgatan, Hantver . 
kargatan, Bankgatan, Abjörnsgatan, 
Möllegatan och Flo.ragatan. 

Enligt förslaget skall dessa gator 
uppdelas till mindre gatuenheter och 
hade därför också måst omdöpas så 
att Vlarje gatudel får nytt namn. 

Vidare fi n'n'S för~>l'ag på dilferenti
ering på tillåtna hastigheter för mo
torfordon på olika gator. De före
slagna hastigheterna varierar fr'ån 30 
till 70 km/ tim. 

Scauts förslag finns tillgängli.g.t på 

Svedalas kommunalkonto r hos kom
munalingenjör Hans Ho'lst som är 
sekreterare i den loka.Ja arbetsgrupp 
som inom kort kommer att behand
la Scauts förslag. 



SKANSKA DA::GBLADET 'Tisdagen den 14 januari 19'6<J 

Granen bar de ut 
Men·barren ... 

-Av TORSTEN HANSSON
Granbarr i mattor, granbarr 

golvspringor, granbarr i barnens 
kläder. Det konstaterade nog många 
husmödrar när de under gårdagen, 

!kanske en del väntar ·några dagar, 
hade storstädning efter julgrans
plundringarna. 
Går man utomhus kan man också 

konstatera gran barr på trottoarerna. 
Det är ett säkert tecken på att "Tret
tondedagknut" är passerad och de 
flesta julgranarna utkastade, 

Men i många hem tycker man, 
som barnen sjunger i visa.n, att julen ~ 
vara skall till påska. Och är julgra-
nen grön och grann och inte har bör-
jat barra, då övertalar många barn 
sin far och mor att uppskjuta jul
gransplundringen. säkert tycker 
många barn det är trist att julen är 
slut. Men om inte julgranen är 

Skuntp•barnen, fr. v. Eva Kri•fin Mårtem•on, Jerry Berg·lund, Alf Dahlqvist o. Helena Mårtensson drar iväg med en gamka avbarrad julgran. 
plundrad och utkastad, dä är ej hel
ler julstämningen helt borta. 

Det är märkligt det där med hur 
fort en julgran barrar .' En del barrar 
efter några veckor även om de får 
rikligt med vatten. Vissa granar hål
ler sig gröna och fräscha i månader 
och ibland händer t. o. m. att en 
gran slår u.t nya gröna skott. Det be
ror förmodligen mycket på hur gra
nen har kvar förmågan att suga upp 
vatten och näring till grenar och barr. 

De flesta granar barrar fort och sä
kert har mänga husmödrar haft det 
stökigt med att fä bort alla barr. 

Ett gott råd till de som fortfaran
de inte har kastat ut sin gran: ploc
ka bort mattor och kläder på goi~ och väggar i de rum som barnen 
drar igenom när de skall kasta ut 
granen. Då sparar ni mycket arbete. 
Och varför inte klä barnen i plast
kläder eller regnkläder som barren 
ej kan fastna i. 



Publiken fryser, filmen gtir ov . •• 
TÄLTBIO 
FÅR ROA 
nöjesfattiga 

SKURUPI 
Av Marh Lippold 
- Vi är människor, inte 

polarhundar, ryter mannen 
på vita duken. 

Någon som fryser om föt 
terna skrattar till, hånfullt. 

- Har du aldrig haft nå
gon flicka, viskar filmstjär
nan i sommarnatten? 

Flickan i bänken fr'amför 
mig nyper sin pojke pch tea
terviskar: 

-Har du ... ? 
- Det borde väl d u veta, 

skrattar han till och de 80 
under tältduken lyssnar and
löst. Just då spökar filmrem 
san till, ljudet försvinner, se
dan bilden, så blir allt hel
svart. Flämtande tänds tält
lamporna. Flickan i bänkra
den framför drar sig undan 
pojken, utifrån hörs motor
cykelknatter, biljettkassör
skan tänder kvällens femti
elfte giftpinne. Det är spän
nande, det här. Sverigepre
miär i Skurup - för tältbio 
rned plats för 130 som beta
lar 4 kronor per skalle. 

Lagen om tältbio kom till 
1932, två år senare skrevs en 
tilläggsförordning, nu! 37 år 
senare, får lagen til ärnpas. 

Publiken drogs i täta led till premiären för tältbion. Men det var kallt om fötterna, filmen 

gick av. Tur man inte har sd stora pretentioner i Skurup .•• 

Någon utanför bion säger 
halvhö•gt: ' 

- Det är ett hån mot sam
hället. 

En äldre man skrockar: 
- Det är ju inte ·så galet, 

det här. 
Bröderna och "bio-kung

arna" Stig och Bengt An 
dreasson sträcker på sig. För 
Stig är det inte dålligt mar
scherat. Till för någon vec
ka sedan var han jobbare på 
sockerbruk, sedan satsade 
han och brodern 7 000 på 
tältbion. Nu skall det ge sig 
om de kommande fyra må-

naderna ger utdelning. 
Det flimrar till, filmen har 

skarvats samman. Vad gör 
det att badflickans ben 
spr'attiar på vita dukens öv
re halva, ansikte och byst på 
den nedre. I Skurup är man 
inte bortskämt m ed bio. För 
bara några år sedan hade 
man två, men de försvann 
en efter en. Nu är man tack
sam för biografen Stjärnan, 
tältbion på tomten alldeles 
invid Domusvaruh uset, t o'a
lett finns någonstans i mörk
ret utanför. 

Det började så mörkt. 

Plötsligt slocknade ljuset. 
"Bio-kungen" var nervös: 

-Vad hände? 
- Det måste vara en propp 

som gått. 
Brandchefen kom med en 

kolsyresläckare, man kan ju 
a1drig veta. Och så är det 
"den goa rara värmen". 
Byggtorkar är br'a, men här 
krånglar den. Ibland är täl
tet mycket varmt, sedan 
tränger kylan på utifrån. 
Fötterna känns som isbitar. 

Flic]<:an får karln, fattig
lappen blir miljonär, solned
gång över Klara. 



'S'KÅNSKA DAGBLADET Fredagen den 17 januaFi 1969 

Fr. v. 
Bertil 

k~nsulenl .. Else-B_ritt Andreasson, Majken Törn blad, Ystad, Märla Nilsson, Malmö, och källarmästare 
Ojupesnlrom, Sk1varp, som demonstrerar en indisk va.ftenpipa vid soroplimrslernas indis'ka afton 'på 

Skivarps gästgivargård. 

Indisk afto.n • 
l Skivarp· 

ytterligare till att frammana den rät- l 
ta indiska stämningen , och myS'tiken 
vid denna ovanliga afton på Skivarps 
gästgivaregård, 

Saroptimisterna - 24 yrkeskvin
nor från Skurups-, Skivarps- och 
Y stadtrakten anordnade nyligen en 
indisk afton på Skivarps gästgi-

varegård. 

syster samt fru Ingrid Hallen och 
källarmästare Bertil Djupenström var 
aftonen till ära klädda i äkta och 
färgstarka indiska kläder. Salen var 
också dekorerad med indiska lam
por och prydnadssaker och orienta
liska mattor på golvet. 

Dämpad indisl< taffelmusik bidrog 

Senare på kvällen visades filmen 
''Black Petter - The Rahja of Spi" 
ces", vilket fritt översatt betyder 
"Svartpeppar - kryddornas kung", 

Konsulent Else-Britt Andreasson 
från Kockens Kryddor i Ystad kåse
rade inledningsvis om kryddornas 
historia och dess användning. "Bitte'' ~--=============~=========:::=:====== 
är expert på kryddor och har också 
förmågan att på ett verkligt triv
samt och underhållande sätt berätta 
om sina gedigna kunskaper i ämnet. 

Else-Britt demonstrerade därefter 
en indisk rätt, "Curry Chicken", en 
l svensk l höna, smaksatt med tio oli
ka kryddor och serverad med pilaff- ~ 
ris och kryddstark gurksallad samt 
rödvin. 

Else-Britt Andreasson, hennes lilla-



Resegille på lantbruksskolan 
Maskinhall färdig • 

l so Ininar 

Rekto?" GuWlliCL?" K1111.Ltsscm i va;d som ska b~~ slcoklns maskinhall 

På fred11lgoo hölls resegiHe på la·n~hrukss'kolan i Skurup. Byggnationen av den uy•a maiSkin· hallen har nänt1igen gått in i slutskedet ooh beräkl1'as vara kl•ar i sluhet av februa•r.i. Då åter· &tår emellertid bl a målning ooh ma,sd<Jiruinstiaillat~oner. Ha,Uen beräJknas va•rta färdtig för invig· ning i Siluloet ·a•v S'OnunaTen. 
Den nya mask.inhaJ.len, som blir 

lantbrukss.kolans andra, ~ommer att 
ge utrymme ~ör fler och stöne 
mask•inkurser, arbetande i [par·aillella 
grupper. Kurserna :flör rrantarbetare 
måste fönläggas ·HU vintern och har 
hittills alltid varit övel'belagda. Nu 
räkna.r man med att inte behöva 
dras med någon besvärande trängsel. 

Nyti•J;Iskottet är en modernare och 
mera tidsenl•ig variant av den .gamla 
hallen, och stor toniVikt har lagts 
vid bl a de sanitära anordningarna. 
Hal•!en skal•! tiJlsammans med tidigare 
Idkaler betj.äna :hela underv·isnings
registret f,rån grundlkurser till spe
cialkurser. Den är sammaiJJbY'ggd med 
den gamla hallen och 'har gemensam-

l ma förrådsutrY'ffimen och lära·rrum 

med denna samt 1gemensam spol!hall 
för traktorer. De nya utr)"tnmena om
fattar totalt cirka 400 ~vad~·attheter, 
varav 'själva maslcinlhaillen har 250 
kvadratmeter och den övriga ytan 
är förde'lad på fÖl'råd, ep~lhaH och 
lärarrum. Hallen är de!IVis uppförd 
i två vånin•gar. På anw·a vånin.gen 
inryms en lfu·osal. I kälilarplanet 'blir 
det toaletter, omklädnads- oc'h tvätt
rum samt ett UdJIPehåHsrum. TiiHbygg
naden utgör en fördul:ibl•in•g av nu
va·ran•de [okailer !för mask·inundervis
ning. Den beräknade kostnaden är 
ciPka 425 000 lkronor, varav stats
bidrag ·täcker 75 procent. 

I samband med tii!Lbyggnaden hall' 
den gan,J.la maskinhall.en och den 
separata svetShaflen moderniserats 

och UJpprustats med bl a nya el-, 
vät1me- och ventilationssystem. 

Vid det s k resegillet på fredags• 
eftetmrddagen ta~ka:de agronom Ernst 
MöLler på siko•lans och byggnadskom
mittens vägnar alla V'1d bY'gget enga
gerade för det goda arbete de hi tti'Hs 
uilfört och helt visst !kommer att 
slutföra med önskat resultat. Han 
redogjorde för färska erfarenheter 
från ett öststatslands dfu· man. be
rättade ihan, by.gger mycket och 
snabbt men inie alls vlnniä.gger sig 
om en snygg slutibehandling. 

- Vi vet att vi med stoiiihet skall 
komma att kunna !förevisa vår nya 
maskinhall, sade han. --



Rektor Gunnar Knutsson (t. v.) tillsammans med byggnadsingenjör Lennart Persson, Skurup . 

1

Tillhyggnad av Skurupsskolas 
lllaskinhall för halv n1iljon 

Tillbyggnadsarbetena vid Skurups lantbruksskolas maskinhall har nu avancerat sä långt att man på fredagen hade taklagsfest för entreprenörer och dem som arbetar vid bygget. Tillbyggnaden är kostnadsberäknad till 42.~.000 kr för den nya masldnhallsdelen samt ytterligare 75.000 kr för upprustning av den befintliga hallen. 
Den nya delen av maskinhallen omfattar 250 kvadratmeter maskinhall samt dessutom demonstrations-

rum, lärarrum, förråd och spolhall. Hallen är uppförd i två våningar och pä andra våningen inryms en lärosal. I källarplanet kommer att inredas toaletter. omklädnings- och tvättrum. samt uppehållsrum. 

Entreprenörer vid byggnationen är byggmästare Einar Larsson . Anderslöv för byggnadsarbeten . AB G u st. Henrikssons eftr., Skurup för värme och sanitet, Tervento AB. Malmö för ventilation, samt El och Kyl i Ystad 

för e l-installationerna . 
Planlösning och ritningar har ut- · förts av byggnadsingenjör L.ennart Persson. Skurup. VVS-konsulent är AB Joel österbergs ingenjörsbyrå, Malmö och •' 1-konsuiPnt, Eling. K G. Thunman AB, Malmö. 

Tillbyggnaden innebär e fördubbling av nuvarande lokaler för ma skinundervisningom vid skolan. Hal len beräknas vara färdig i april manad. 

\ . 
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Byggnadi>ingenjör Lennart Persson och rektor Gunnar Knutssalt 

inspf?kterar tillbyggnaden. 

Fördubblade maskinlokaler 
i Skurups lantbruksskola 

Tillbyggnaden av · maskinhallen 

vid Skurups lantbruksskola har nu. 

kommit så långt att taklagsfest fi~ · 

rats, och någon gång i vår räknar 

rektor Gunnar Knutsson med att 

man skall kunna ta den ny å· hallen 

i bruk. Med tillbyggnaden för

dubblar skolan i ett slag sina 

utrymmen för maskinundervisning, 

och den halva miljon man investe

rat i nybygget och upprustning av 

den gamla maskinhallen kommer 

alltså att ge god utdelning. 
I tillbyggnaden som får en bot

tenyta på cirka 400 kvm kommer 

förutom en maskinhall på 250 kvm 

att inrymmas demonstrationsrum, 

lärarrum, förråd och spolhall. Hal

len uppföres delvis i två våningar, 

och på andra våningen skall en 

lärosal inredas. I källarplanet blir 

det toaletter, omklädningsrum och 

dusch samt ett uppehållsrum. 
I samband med tillbyggnaden har 

man som i·edan nämnts passat på 

att rusta upp den gamla maskin

hallen liksom svetshallen och bl a 

har nytt el-, värme- och ventila-
tiosystem installerats. . .. · 

Byggnadsarbetet påbörj'ades i 

slutet av september i fjor och något 

uppehåll i undervisningen har inte 

behövt göras. Specialkurser i 

maskinlära har alltså ordnats som 

tidigare och f n pågår en trak

torkurs på tre veckor. 

Långtidsvikariat. Skolstyrelsen i 

trelieborg anhåller hos skol
överstyrelsen om medgivande att 

meddela ämneslärare Nils Sjöström 

fortsatt långtidsvikariat på rektors
tjänsten vid stadens yrkesskola för ' 

tiden l juli 1969-30 juni 1970. 

Trelleborgs yrkesskola. skolsty

relsen i Trelleborg anhåller hos 

skolöverstyrelsen att skolenheten ' 

Trelleborgs yrkesskola ska finnas ' 

även l juli 1969-30 juni 1970. 



Tk~LLEBORG 

Han var barmhärtig samarit vid 

TÅGKATA.STROF I SKURUP 
Gatuförman Martin Karlsson, Skurup, 40-årsjubilerar -Av ARNE LANG-

,. som "den barmhärtige samariten". Han var först på plat- där två personer omkom. Många skadades. Martin Karls-

sen för den värsta tågolyckan som hänt på Y stad- son gav . sin överrock åt lokföraren som låg skadad och 

Malmö-linjen, den s k grevebanan, den I!i januari 1929 fastklämd i det havererade loket och hjälpte efter för-
. Vad som orsakade olyckan är på den hemska natten. Det var snö-

~ ann u i dag inte utrett. Man Mra storm. Bitande kallt. Jämmer o~h 
gissar på att antingen den kompak- rop ljöd i mörkret. Räddningsman
~ snömassan på spåret vräkt tåget skap grävde i drivorna efter elyeks
ur spår eller att snöplogen hakat offer:· 
sig fast i rälsen. Detta upplevde också fabrikör 

Man talar ännu om ett under i. Svi!n '·Sjösten, då bara 16-årig. Han 
bygden, säger Martin Karlsson. Och plumsade genom snön till elyeks
märkligt var det att inte fler döda- platsen 1 Kallsjö när han fiCk höra 

·des. Vagnarna var delvis sönder- talas om urspåringen. · 
slagna och vräkta omkull huller 
om buller. Loket låg fräsande i en 
stor driva. 

Karlsson hörde rop på hjälp från 
loket. Där fann han lokförare Hen
ning Hansson svårt fastklämd. Han 

1. f.rös och Karlsson gav honom sin 
+ rock. Senare fick Hansson svetsa·s 

loss. Han var hela tiden vid sans 
och dirigerade losstagningen. 

Karlsson minnes detta som en 
heroisk handling. Lokföraren frå
gade ideligen efter eldaren Viking 
Bengtsson. Man gav honom besked 
att han var i gott förvar. Man ville 

. skona honom från chocken att han 
. var funnen död. 

Karlsson ryser ännu vid tanken ... __ , 

KUSLIGT MINNE 

- Man hade hjärtat i halsgropen, 
men man hjälpte till så gott man 
kunde, berättar han. Det var en 
kuslig natt man inte glömmer. 

Från olycksplatsen larmades 
räddningståg med läkare från 
Ystad. Det stannades gpontant vid 
stationerna i Marsvinsholm och 
Rydsgård av frivilligt räddnings
manskap som ville följa med och 
göra en insats. De flesta arbetade 
till i gryningen innan alla skadade 
omhändertagits och en första upp
röjning skett på olycksplatsen. · 

Flera olyckor har hänt på greve
banan, men den 1929 är den enda 
med döds.9ffer. 
· ben första oiyckan inträffade 

1882, bara sju år efter banans in
vigning. Ett godståg urspårade vid 
örsjö. Det förde också en person" 
vagn, Hur många som skadades . 
finns i ·dag inga uppgifter om. 

Men från denna första tågolycka 
på Grevebanan finns ännu spår. 
Man kan hitta skifferbitar i jorden 
kring banan. Godståget hade last 
av skiffer som smulades sönder 
när trävagnarna bröts itu. Skiffer
splitter spreds över olycksplatsen. 

måga andra skadade han hittade. Med bärgningståg från 

Ystad kom sedan många frivilliga "samariter". Ännu 

talas i bygden om tågolyckan - den är· ett dystert minne 

som bränt sig_in . 

-
Det finns ett annat minne också: 

ett gammalt foto. Det visar att tå
get hade fem vagnar varav en per
sonvagn. Olyckan den gången in
nebar faktiskt att folk en lång tid . 
drog sig för att resa tåg. Man 
styrktes i uppfattningen att detta 
nya färdemedel var vådligt att be-
gagna. Martin Karlsson pd grevebanan, erinrar sig tågolyek4n 1929. 
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stri ·åt GE 

Käcka ungdomar Genarp: Karin Bengtsson och Gullmaj Sallen lunchar Genarpsskolan. 

* SNABB UTVECK· 
LING 

Utve<:k!l'ingen har annars gått 
snabbt ·i Geoorp under de senaste 
åren. Man har nu också börjat ar
beta 'inom en generalrplanekomm1t, 
te som så småningom skal~ ·lägga 
fram ett fÖI'Slag ti'll genrera•lplan 
för kommunen. Nu skall man• diis
·kutera för vad man ska:ll· planera 
1\ 'kommunen, om det skai!cr' bli bo
stadsområden, industriområden el
ler något annat . Länsmyndigheter
na ska!ll kopplas in på ett så tidigt 
stadl>um som möjl.igt, så man inte 
•måste göra om arbetet senare. 

* STATION BLEV 

- men nu 

'bussar. 
Järnvägsområdet på 66.000 ·kV'm 

•rnank •kom bl'l användning bl. a. 
för bostäder. En del av området 
blev grönområde. Under hela 50-
tl!!l·et räckte detta område Ull för 
den beby~gelse man hade i Genarp, 
men 1i början på 60-ta:let var rnar
Iken ·där slu-t och .man behövde 
mer. 'Då började man ptanera nya 
områden. Förnt blev det område 
nordväst om centrum, därefter fort
•satte man nordöst om centrum och 
nu •håller man på med ett stort 
område sydväst om affärscentrum. 
Där fiinns det plats för ett 00-tal 
en'f&mHjsv>Hor. 

ti-ll de van-loiga hyreslägenheterna. 
•Man satsar på ett hus med 30 
'lägenheter •inklusive imprän.gda 
pensionärslägenheter. l detta hus 
skal'l .man dessutom ha två 2-rum
marn med utrustning för invali

der. 

* SKOLBYGGE 
Ä ven .pä skolfronten l·igger Gen

arp bra tilol. 1962 byggde man en 
ny centralskola som efter den ti
dens mått var överdimensionerat!. 
·Man ·lade då ner övl'iga skolor, med 
undantag av en som man fortfa
rande undervisade i ända tm för 
ett är sedan. An-ledningen till att 
man gjort den nya skolan för stor 
var att man därmed, innan den nya 

s. k. Assartorpss.ko•lan. I den nya 

skolan har •man utmärkta lokaler 
bL a. för skolbespisning som man 
,införde för ett år sedan i kom
munen. Ca 200 s'kolbarn får dag
.Ji.gen sin lunch i den ljusa oC!h 
ryml-iga skolmatsalen vid central
sko-lan mitt i samhället. Skolan 
rymmer låg- och mellanstad~um. 

* SOVSTAD 
Särskilt gott om arbetstillfällen 

är det inte i Genarp. De flesta som 
bor där har sina arbeten .j Malmö, 
•Lund, Dalby eller någon annan ort 
med industrier. Mänga har funn~t 

Genanp vara en bra bostadsort, och 
•i .kommunen försöker man inte gö
ra samhället till en industriort. Man 

11 
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(ÅNSKA DAGBLADET Måndagen den 20 januari 1969 

Fr. v. Gun-Lis Lönnborn, Oremöllo, fick möte Karin Henriksson, Smedstorp, i flnelen flickor B 

Österlens bo~rdtenniselit 
tävla.de i' Rydsgårds sk·o·la 

Tånebro idrottsförening anordnade 
på söndagseftermiddagen deltävling
en av Sydskånska bordtennisallian
sen - en populär bordtermistävling 
för pojk och flickspelare som gick av 
stapeln i Rydsgård.s skola. Tävlingen 
samlade 90 ungdomar från huvud
parten av Österlens bordtennisklub
bar. 

I pojkklass A startade BTK Racks · 
skicklige Peter Larsson som var fa
vorit. Han avancerade också till fi
nal men blev · något överraskande 
besegrad av klubbkollegan Bo Isacs
son. Per Sandström gjorde god . re
klam för Tånebro genom att vinna 

. pojkklass B för tredje gången i följd. 
Denna gång förlorade han Inte ett 
enda set. Finalmotståndare var även 
denna gången Kenneth Borg från 
Syd. 

I pojkklass C ear det Syds grabbar nebro 24, 3J Benestad 19, 4) Skil
Stefan Borg och Per Andersson som !inge 17, 5) Rack öja: 14, 6) Löve
drabbade samman. Stefan var denna stad 8, 7l övraiby 5, 8) Vitahy 4. 
gång bäst. Han har nu två segrar in- Flickor: l) S:t Olof 30, 2) öre
för den fjärde och sista deltävlingen. mölla 15, 3J Bientarp 15, 4) Smeds-

Den äldsta flickklassen vanns tips-. torp 10, 5) övraby 4 p, 
enligt av Ann-Margareth Nilsson f---------;_ _____ _J 

f.rån S:t Olof. Karin Henriksson från 
Smedstorp vann fllcksingel ,B. 

RESULTAT 
Pojkslngel: l) Bo Isacsson, BTK 

Rack, 2) Peter Larsson, BTK Rack, 
3) Folke Lundin, Benestad, 4) Dag 
Wardeus, FK Syd, 5) Björn Jacobs
son, FK Syd, 6) Jan Erik Fröjd, Be
nestads IF, 7) Stefan Hansson, Lö
vestads IF, 8) Gustav Hansson, öre
mölla BTK. 

• 



Flitig tävlingsverksamhet 
Rydsgårds CUF -avdelning • 

l 

Fr. v., Rolf. Ha!ISSOn log andra inteckninge~ i vandringsprisel som bäste tiivlin,..9sdeltagare, Britt Maria MAr· 
tensson, dtplom 1 kunskap och . kunnande, !t lisammans med liivlingsled. Ingemar Lindahl o. Maj-Briil Jönsson. 

Av den arsberättelse som redovi
sades vid Rydsgårds C,UF:s årsmöte 
på söndagseftermtddagen pä Ryds
gårds Gästgivaregärd framgår att 
avdelningen under äret anordnat 17 
tävlingar. De som klarat sig bäst 
erhöll vid årSinötet fina prlst;r. 
Avdelningen hade vid årets slut 

186 medlemmar. Sex sammanträden 
och sex möten har hållits. Vidare har 
anordnats fyra dansaftnar med un
derhållning i Erikslunds bygdegård 
a'V vilka en del har anordnats i sam
arbete med Skårby, Skivarp och 
Slimminge. 

En hembygdsafton anordnades till
samorans med Rydsgårds AIF på 
Rydsgårds idrottsplats med bl. a. rid
uppvisning och amatörpa·rad på pro
grammet. Sparklubben har haft 15 
insättare som sparat sammanlagt 
5.900 kronor . Påskdagen anordnades 
traditionellt kyrksöndag i Viilie kyr
ka. 

Vid årsmötet som leddes av Ben·gt 
Andersson omvaldes Kenth Persson 
samt nyvaldes Curt Andersson och 
Ingrid ·svensson. Kvarstående leda
möter är Jan· S'Vensson, Britt-Marie 
Mårtensson och Lena Göransson. 

Vidare gjordes följande val: Revi
sorer: Ann-Louise Mårtenson och Gö
ran Larsson. Politisk kommitte: Rolf 
Hanssori, Ann-Louise Mårtensson, 
Sven-Bertil Persson och Stig-.Allan 
Svensson. Av dessa valdes Ral!f Hans
son till irufot•mationsledare. 

Kontaktmän blev: för Rynge Rolf 
Hansson, för Rydsgård Britt-Marie 
Börjesson, för Trunnerup Bodil Pers
son, för örsjö Claes-Göran Kulllberg, 
för Beden Börje Larsson, för Varm
lösa: Jan Svensson, för Katslösa Leif 
Nilsson för S'öru Margareth Nils" 

föranden plus Maj-~ritt JönsSQn, 
Ingemar Lindahl, Lennart .Lööw, Curt 
Andersson, Kenth Persson, Ronny 
Persson och Gert Nilsson. 

Karlsson iCUF:s hpr), ·Mats Mårtens
son (CUF:s hpr>. Karin ·Larsson 
(CUF:s hpr), Kjell Andersson (CUF:s 
hprl. ' · 

Progt am råd: Lena Göransson, Bör
je Larsson, Britt-Marie Mårtensson 1-----:-----------
och Jan Jönsson. Tävlingsledare: 
Ingemar Lindahl, biträdande tävlings
ledare Maj-Britt JöMSon. studiele
dare: Lennart Lööw .. 

Sparklubbsledare: Kenth Karlsson. 
Pressreferent: blivande sekreterare. 
Teaterledare: Britt Marie Mårtensson. 
Allsängsledare: Lena Göransson. Re-, . 
seledare: Britt-Marie Mårtensson. 
Idrottsledare: Curt Andersson. Vi 

Vittjade 
dussintals 
medbilar 

Under det · att andra ungdomar 
.roade sig med att dansa i Rosen• 
•hagen l Anderslöv skatfade sig en 
2S~Artg Ma)möyngllng ett annat 
tl!fsfördrl v. Han vittjade dussinta-

ungaledare: Britt Hansson. 
HembygdskommittE\: Jan Svensson, 

Kenth Persson, Ingemar Lindahl och 
Börje Larsson. Ansvarig utgivare: 
Curt Andersson. 

TÄVLINGAR 
Rolf Hapsson (Rydsgårds CK~':s 

och CUF:s hpr), Claes-Göran Kull" 
berg (Örsjö CP:s och CUF:s hpr), 
Bengt Andersson (Lokalföreningens 
och CUF:s hpr), Lars-Ove Severin 
(aKtslösa CP:s och Katslösa RLF:s 
hpr), Maj-Britt Jönsson (Villie RLF:s 
och CUF:s hpr>. Ann-Louise Mår
tensson (Sjörups CP:s och CUF:s 
hpr> ; 'Britt-Marie Mårtensson (Byg
degårdsföceningens och CUF:s hpr>, 
Kenth Persson (Astrid och Sven Mär
lenssons och CUF:s h pr>, Per-Eric 
Severin (Sjörups RLF:s och CUF:s 
hpr>, Ingegerd Olsson (CUF:s hpr>, 
Lennart Larsson (CUF:s hpr), Inge
mar Lindahl <CUF:s hpr), Curt-Inge 
Andersson <CUF:s hpr), Lennart 
Lööw fVillie CP:s hpr), Nils-Erik 
Nilsson (CUF:s hpr> . .Sertil Persson 
(Tånebro lanthandels hpr), Kent 

let av de parkerade bilarna utan- • 
för danslokalen. Det var rockar, 
radioapparater ooh annat, som han 
f,ör sig, att han skulle plocka med 
hem till •Malmö. Han oiev tagen 
pli bar gärning ooh sitter nu hos 
polisen l Trelleborg. . 
Någon som helst förklari-ng bli sitt 

hand'llingssätt har han inte kun-nat 
lämna. Han "fick bar& för sig" att 
han skul>le plooka titl111 si·g en rock 
ur en bil. När han väl· tag>it denna. 
så fiiok han lmpu~sen att fortsätta 
vittjandet av andra bilar på and!l'a 
saker. Han var något spritpåverkad, 
men •knarppast så mycket, att deUa 
kan f'vrkllara den plötsl1.gt på•lromna 
långfingriglheten. 

CYKLIST SMET 
Ordningspolasen i Treo!•leborg är in~ 

tresseract av att M kontakt med en 
CY'klldst, som koJliderade med en er-



Fyra lovcmde s-pe !are, frårlt viiinseter Bo Is-' r sson, BK R aoket, öja, P.etr San.dström, T line-bro BK, Peter Lar~son, 
BK Racket, öja, odt Kenneth Borg, FK Syd, Ystl!ld 

Pojkar dominerade bt-tävlingar 
Den tredje deltävlingen i sydskånska bt- alliansens ungdomstävlingar arraugemdes un

der söndagen av Tånehro IF. Tävlingarna avverkades i Rydsgårds skola. Pojkklassema do
minerade när det gällde deltagarantalet och av de 90 ~tartande var 76 pojkar fördelade på 
klasserna A, B och C. De fjorton flickorna v ar uppdelade på 6 i A-klassen och 8 i B-klassen. 

l huvudkla.ssen, pojkar A, vann 
något oväntat Bo Isaksson, B'I'K 
Rack övEr; klubbkamraten Peter 
Laruson. I pojkar B tog Tånebros 
Per Sandström hem sin tredje se
ger och är därmed redan given 
klassegra re. I pojkar · C dtcog Stefan 
Borg, Syd, det längsta strået genom 

att finalbesegra klubbkamraten Per 
Andersson. Di:.med leder borg med 
2-1 över Anda:·sson inför den sista 
och avslutande omgången ISOm be
räknas äga rum någon gång ~ mars 
månad. ev. tidigare. I flickor A tog 
Ann-Margret Nilsson, S:i Olof. hem 
spelet för tredje gången i rad och 
mot hennes slutseger iir inget att 
g0ra. I flickor B gick segern till 
Kar.in Henriksson, Smedstorp. Lag
tävlingen för pojkar !edes av Syd i 
överlägsen stil. Syd t<JJ.;par på 42 
poän~ 'och närmast .'<:ommer Tåne
bro, hela 18 poäng efter. Lika över
lägsna är S: t\ Olof i flickkla.ssen där 

laget har 30 poäng och ni!rma.st efta· 
kommer öremölla med 15. 

Prislistorna fick följande utseende: 
Pojkar A: l) Bo balosmn, BTK 

Rack, 2) Peter Larsson, BTK Rack, 
3) Folke Lundin, Be!1estad, 4) Dag 
Wardeus, Syd. Finalmatch: Bo 
Isaksson-Peter Larss<Jn 16-21, 21-
16, 21-14. 

Pojkar B: l) Par Sandström, Tå
nebro 2) Kenneth Borg, Syd, 3) Jan 
Svens~on. Köpingebro, 4) Olle Sand
ström, Tånebro. Finalmatch: Per 
Sandströ~n-Kenneth Borg 22-20, 
21-10. 

Pojkar C: l ) Stefan· Bor.·g, Syd, 
~------=====~-'-2.) Per Andersson, Syd, 3) Peter 

Möller, Vitaby, 4) Mats Nornnan, 
L0vestad. Finalmatch: Stefan Borg 
-Per Andersson 21-19, 21-8. 

Flickor A: l) Ann-Margret Svens
son, S:t Olof, 2) Anne Svensson, 
S:t Olof. 

Flickor B: l) Karin Henriksson, 
Sncedstorp, 2) Gunn!is Lönnborn, 
öremölla. 

Lagställnillgen efter tre avver
kade tävlingar: Pojkar:- D Syd 42 p, 
2) Tånebro 24 p, 3) Benestad 19 p, 
4) Skillinge 17 p, 5 BTK Rack 14 p. 
F1ickor: l) S:t Olof 30 p, 2) öre
mölla och Bientarp 15 p., 4) Smeds
torp 10 p. 



Skurupshemv~ärnare på kamra.tträff 

Kretschefen Jörn Ramel (t. h.) överlämnade utmärkelser till fr v . Börje Andm·sson (för · flit), Gun
nar Hansson (15-årsmärke) och Nils Halsbrink (20-årsmärke) . 

Det kan vara roligt att träffas un~ märken till hemvärnsmän som för
der civila former någon gång, tycker tjänat sådana. 

son, Hans Hansson, Hjalmar Pers
son, Wilhelm Persson, Lennart Bergh, 
Hugo Olsson, Kurt Andersson, Emil 
Cronqvist, Helmer Persson samt Jo
han Wemner. 

de frivilliga försvararna av Skurup, 
och det var av den anledningen fri
villigorganisationerna på lördagen 
samlades till en kamratträff. Hem
värnet, FBU, lottorna och Röda kor· 
set deltog oelh det var inalles ett 50-
tal personer som strålade samman 
under gemytliga. former på nya pen
sionatet. 

Det var för övrigt första .gången de 
fyra frivilligorganisationerna "slog 
sig lösa'' tillsammans. Annars träffas 
man endast i seriösare sammanhang, 
d v s på försvarsövningar och lik
nande. 

Anslutningen till lördagsträffen 
var över all förväntan, tyckte hv
chefen Börje Andersson. Slöt upp 
gjorde också de särskilt inbjudna 
gästerna kretschefen Jörn Ramel och 
fanjunkare Carl Wulff. Den först
nämnde passade i en danspaus på att 
förrätta prisutdelning: i fjorårets hv
tävlingar samt överlämnade årtals-

Pristagarna 

Prisskjutning på banan, kpist: 1) 
1 

Johan Wemner 115 p 2) Einar Jöns
son 113 3) Erik Jonasson 90. KG: 1) 
Hans Hansson 74. Gevär 200 m: 1) 
Knut Salomonsson 80 p 2) Lennart 
Wendel 63 3) Sture Larsson 48. Ge
vär 300 m: l) N G Olsson 76 p. 

Tävlat har man också gjort om det 
gevär Skurups hemvärn tilldelades 
fö.r andraplaceringen i fo-tävlan. I 
denna skjutning segrade G Olsson fö
re Hjalmar Persson och Wilhelm 
Persson. 

Artalsmärken i silver (kpist) till 
delades Erik Jonasson och N G Ols
son. Nils Halsbrink erhöll 20-ärsmär
ke och Gunnar Hansson 15-årsmärke. 

Kretstävlingen, fältskjutning kpist: 
1) Einar Jönsson 43 p. KG: l) Hans 
Hansson 28 p. Gevär: 1) Hjalmar 
Persson 48 'p 2) Lennart Ber.gh 48 
3) Wilhelm Persson 43. Handgranat
kastning: 1) Wilhelm Persson 18 p 
2) Helmer Persson 14 3) Einar Jöns
son och Lennart Wendel 13. Sjuk
värd: l) Lennart Bergh 14 p 2) Hugo 
Olsson 13 3) Wilhelm Persson, Hel
mer Persson, Knut Salomonsson, 
Emil Cronqvist och Hjalmar Pers
son 12. Sprängtjänst: l) Helmer Pers
son, Emil Cronqvist och Kurt Pers
son 17,5 p. Snabbskjutning, kpist: l) 
Einar Jönsson 19 p. KG: Hans Hans
son och Folke Mårtensson 19 p. Ge
vär: 1) Kurt Andersson 16 p 2) Len
nart Bergh 15 och Hjalmar Persson 
och Bengt Jönsson 14. 

Friherre Ramel överräckte slutligen 
också en tenntallrik till den hv-man 
som ansägs ha gjort den största in

Tävlingsmedalj tilldelades de tio satsen för -hemvärnet - Börje An
bästa i kretstävlingen: Einar Jöns- dersson. 



Sålde 7. 770 lotter 
på tio veckor 

Fru Majken Andreasson och katten Klöver - ett i sammanhanget pas
sande namn - bearbetar en kund. På väggen bakom två av de sju tall
Tikar, ett för varje lottförsäljningsår, som hon har fått av Reumatiker
lotteriet och på ht!llorna några av rnakim Sven Andr~assons träsnirl.eTier. 

Ett svenskt rekord i lottförsäljning torde fru Majken Andreasson i 
Lilla Dramstorp per Dörringe inneha. På bara två och en halv månad, 
alltså cirka 75 dagar, lyckades hon nämligen per telefon sälja inte 
mindre än 7.770 lotter i Reumatikerlotteriet! Belöningen· blev bl a en 
Mallorcaresa för två men eftersom makarna Andreasson redan har 
varit på Mallorca där de främst fascinerades av De blå grottorna och 

'!jusspelet har de valt Malaga med dess vinstänkta redd i stället. 

- Hur bär man sig åt för att sig. Malaga med Aihambras 
sälja så många iotter på så kort hängande trädgårdar utanför Gra
tid? frågar A r b e t e t. hada och agatstenarna som man 

Fru Andreasson: - Ja, först och kan köpa billigt och se hur de 
främst fordras det en snäll man slipas har alltid varit en drömresa 
som passar barnen. Sen måste man för makarna Andreasson. 
arbeta intensivt, ta l.lt sig till sista 
droppen. Det'är i.ri't~ bara lotter 
utan även tallrikar och märken 
som jag har sålt åt Riksföreningen 
mot reumatism under sju års tid 
för att inte tala om medleinsvärv
ningen. Jag har rätt fria händer 
vad gäller verksamhetsområdets 
omfattning: Malmö, Österlen, 'del
vis Eslöv, Höör och Hörby. 

7.770 lotter a 2 kr gör alltså 
15.540 kr åt Reumatikerlotteriet 
Den jättepotten kostade bortåt 
10.000 telefonsamtal. Så nog kan 
fru Andreasson behöva vila upp 

STURUPSOFFER 
Om resan blir av nu eller först 

till sommaren beror på. Andreas
sons vill för8t ha slutfört försälj
ningen av sin fastighet till Malmö 
stad. Tomten om 8.000 kvm hör 
nämligen till det som skall läggas 
till Sturupsflygfältet. Senast l mars 
1970 skall familjen Andreasson ha 
avflyttat. De kom dit för 13 år se
dan, ändrade om ett gammalt ut
hus till ett nätt boningshus och 
reste en verkstadsbyggnad för 
Sven Andreassons konsthantverk. 

-Konstnärsgrup!!J /· 
bryter isolering-r 

I den nybildade grupPen ingår Simone de Dardei, Botvid Kihlman, Rolf 
Koch, Bruno • Fagerlundoch Staffan Nihlen. Sjätte man, trelleborgskonst

nären Bertil Sjöberg, var inte närvarande när bilden togs. 

Bättre kontakt mellan allmänheten och kulturarbetarna, större in
tresse för estetiska- och miljövårdsfrågor hoppas en nybildad konst
närsgrupp i Trelleborg kunna skapa genom möten och informativa 
d'skussioner i aktuella ämnen. Gruppen bildades på fredagen vid en 
sammankomst hos konstnärinnan Simone de Dardel i Äspö, och då 
skisserades också det program genom vilket de sex konstnärerna i 
gruppen vill aktivt engagera s!g i enligt deras mening eftersatta miljö
och kulturfrågor i Trelleborgs-trakten. 

I den nybildade gruppen, med ar- Konstnärerna har funnit det nöd- _ 
hetsnamnet Trelleborgskonstqärer, ' vändigt att arbeta för gemensamma 
ingår Bruno Fagerlund, Smygehamn intressen. De vill också verka som 
känd söderslättsbo och spanienmå- oppositionsbildare och som nämntt 
)are, Simone de Dardel, stockholms- aktivt intressera sig för miljö- och 
målarinna som numera är bosatt i kulturfrågor som man anser är ef
Äspö, samt Staffan NihlE~n. som ock- tersatta i trakten. 
så han är f d stockholmskonstnär, 
nu med bostadsadress Anderslöv se
dan tre år tillbaka. Nyinflyttad till 
Gislövs by är Rolf Koch som också 
ingår i gruppen liksom trelleborgs
konstlJären Bertil Sjöberg och Bot
vid Hillman, som har återvänt till 
S_öderslätt efter många stockholms
år. 

Man tänker nu aktivera trellebor
garna genom att anordna möten och 
informativa diskussioner i aktuella 
ämnen. Bättre kontakt med allmän
heten vill man ha när det gäller 
estetiska och miljövårdsfrågor, och 
överhuvud taget bryta kulturarbe
tarnas isolering. 



39 Skurupsdamer på 
rationaliseringskurs 

Fr. v. hushållslärare Margareta Åkesso n, hemkonsulent Birgit BenglsS'On. Sillande, kursdeltagarna Berit Chris
tensson, Gunborg Ljunggren, Skurup och Barbro Trued<son, Klagstorp. 

l 
~\ 

1\ 

Alldeles gratis får 39 damer från 
skurupstrakten deltaga j den av 
lantbruksnämnden i Malmöhus län 
i sarnarbete med Skurups lanthus- · 
hållsskola och hushållsnämnden i 
Vemmenhögs härad anordnade kur
sen "Hushållsarbetets rationalise
ring" som startade på onsdagsef
termiddagen på lanthushållsskolan. 

Under 10 eftermi'<ida·gar fr .o.m. den 
22 j1anuari t.o.m. den S mars kom
mer husmödrarna att få många ge
digna kunskaper om hur de kan gö
ra hushållsarbetet lättare och smi 
digare. 

och halvfabrikat". Konsulent Her
bert Nilsson undervisar i "Informa
tion och demonstration av ägg och 
slaktat fjäderfä" medan l:e lant
brukskonsulent Sigfrid Anders
son pysslar med ämnet "Vad bör en f 
verktygslåda innehålla för mindre re
parationer i bostaden". 

Hushållslärare Karin Sjöström läm
nar kunskaper i följande ämnen: 
"Förutsättningar för lätt köksarbete"', 
"Kökets inredn'ing med demonstra
tioner", "Tvättmedel", 'Tvättutr.ust
ning, städredskap och rengöringsme
del" samt "Organisation o. planering 
av städarbetet i bostaden". Slöjdlä
rare Ingegerd Anderssons ämnen ar -
''Textil materiallära", "Textil mate
rialanalys" och instruktör Lennart 
Nilsson ''Rationell äggproduktion". 

Slutligen kommer lantbrukskonsu
lent Börje Nilsson att hålla föredrag 
i ämne.t "Lantbruksföretaget och eko
nomin" och agronom Gunnel Möl1er 
om bokföring samt bet)l'delsen av 
lantbrukarhustruns medverkan i fö
retagets skötsel. 

Följande lärare kommer att un
dervisa i respektive ämnen: Hem
·konsulent Birgit Bengtsson "Hushålls
maskiner för miljoner - köpträna" 
hushållslärare Margareta Akesson: 
''Förufsättning för lätt köksarbete. 
riktig arbetsorganisation'', "Redskap 
och maskiner", "Moderna synpunk
ter .på rikN-g kost", "Våra pengar", 
"Tidsvinst genom mekanisering, samt 
med redskap och maskiner',', "Hel-

~===*~~--------



De konstnärer som deltar i miljövåTdsaktionen är fr. v. Botvid Kihlrnan och Simone de Dardel, Äspö, Rolf Koch och Bertil Sjöberg, Trelleborg, B11uno Fagerlund, Smygeharnn samt Stajfan Nihlen, Anders
löv. 

t Konstnärsgrupp engagerar sig 
Iför miljövård på Söderslätt 

Miljö-, natur. och kulturvård är ett 
vidsträckt arbetsfält som ett halvt 
dussin konstnärer på söderslätt i da
garna gett stor aktualitet åt. Trelle-

'[ borgskonstnärerna, som gruppen 
kallar sig, ämnar söka väcka såväl 

J den allmänna opinionen som myn-
1 digheter, kommunalpolitiker och pla
nerare till medvetenhet om värdet av 
att bevara miljön och kulturen på 
slätten. 

De sex konstnärer som slutit sig 
samman kring denna stora uppgift är 
Staffan Nihlen, Bruno Fagerlund, Si-· 
mone de Dardel, Botvid Kihlman, 

Rolf Koch och ·Bertil Sjöberg. 
Inför hotet mot de skönhetsvärden 

som den skånska kulturbygden rym
mer anser gruppen åtgärder påkalla
de att dels hindra fortsatt skövling, 
som ägt rum på vissa ställen, dels 
vårda de värden som alltjänt finns. 

Det är speciellt vissa företeelser 
konstnärerna reagerar mot. Dit hör 
nedhuggningen av trädahleer kring 
flera kyrkor på Söderslätt, vidare 
borttagning av vissa trädslag såsom 
pil och lind samt nyplantering av 
andra (gran, björk) som inte alls pas
sar på slätten. 

l(amratringen i Skurup 
startar med ny . hobby 

Kamratringen i Skurup startade' 
vårte=inen r Skurups . iförsaml!ings
lhem med att samla frimärken som 
skickas vidare till diaJkonissor · i 
Ersta som gör sista fasen av arlle
tet och sedan sänder frimärkena 
tillbaika. 

' gren (i spegelbilden). 
·r kyz'k.Hga ungd1>mskretsen ingår t 

också en ungdomskör som leds alV . 
kantor •Bengt Olsson. 6 av de flic
kor som ingår i den kommer den 

Man kritiserar också rerroveringen 
av äldre hus och gårdar när denna är 
helt stilbrytande genom exempelvi• 
opassa.nde färgval eller om- och till· 
byggnad med icke-stilenliga attribut. 

I 'avsi·kt att bibehålla slättens ka• 
rakteristika vill man nu skapa opi· 
nion för en sådan strävan. Det skall 
eke genom, ordnarrdet av debatter 
samt kontakter med myndigheter och 
andra som har möjlighet att påverka 
miljöpolitiken·. Konstnärerna hall' 
också erbjudit sig att fungera som 
konsulter i miljö- oCh kulturvårds• 
frågor. 

~· l 

KamraJtrmgen sysslaT också med 
til1ver.kruing av små smycken, tl1äar.
beien oCh .till'verkning 8IV prydnads
saker. Ledare för kamratringen in.:>m 
kyrkhga ungdornskretsen är kyrka
vaktmästareparet Ninn•i oCh Per.
Anton Larsson, samt praktikant Ulla 
Andersson som syns på !bilden till
sammans med Agneta Andersson, 
Margareta Ohlsson, Lena Persson, 
Ann-Marie Hansson och Len·a Wall-

1 och z· ftbruari att ~~ lm!· 
domsgården Ekel~den i Hoo~ 'for 
sam'ÖVI'l•ing med mycket stor. kor so~ 
skall S'junga vid kyrkliga vmterm?
tet i Lunds domikyrka. De seoc ar 

Eva Svei)SSOn, Gette Schonnin& Ann
Margreth Persson, Margreta Olsso~, 
Agneta Andersson, Britt-:Marie Go
ransson. 



~--------.----~~~--

"'' ITS valde skurupsbo 
l till första intervjuoffer 

Institutet för Tillämpad sam
hällsvetenskap AB startade under 
gårdagen en .rad intervjuer som 
ingår en marknadsundersök
ning av •matvanor. Intervjuerna 
kommer att ske av ett 40-tal per
soner l 'hela landet. Urvalet av in
tervju personer har skett med hjälp 
av statistiska metoder så att insti
tutet därigenom har kunnat bygga 
upp ett "·M·lniatyrsverige" av In
tervjupersoner. Första intervjuoff
ret i hela landet var fru Gudrun 
Sernert i Skm .. _ . 

Fl'ågorna gällde arr•Itså matvanor, 
exempelvis .hur många mål fami:ljtm 
äter om dagen, vad• fiir sorts ,pä1•ä,g.g 
som användes, om storilllkiip göres 
av .matvaror, om l<ännedom om nä
ringsämnen i vissa .matvaror etc. 

De svar som den· in~ervj<uade läm
nar förblir he<lt anonyma. Namne"t 
<på den -intervjuade ersätts ~ed in
tervjunummer. 

Den 'intervjuade får också en viss 
l<ompensation .för att han el~er hon' 
ställer sig ti>Ll förfogande. Den består 
i •matvaror av ett värde av ca 12-15 
kronor, sarm tio kronor kontant. 

Fru Gudrun Serneri intervjuas av Ulla Lindberg, utsänd av institutet 
för tillämpad samhällskunskap (ITS). 

.'/tl' 

Agne s Persson, t v, som varit anstä!ld på Alevare x i Skurup sedan dess start 1949, -tillsammans med verkstads
klubbens ordförande Inga Lindblad. 
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Låglandsavelns flaggskepp 
ha·r beslutat reva segeln 

Med Näsbygårdsauktio- . 
nerna den 28 januari och 1 
24-25 februari avslutas 
den tredje fasen av Näs
byholmsepoken i svensk 
låglandshistoria. Den förs- . 
ta fasen inleddes på 1880- · 
talet och utvecklades fram 
till 1929 av förvaltare Fol- · 
k e Anckarkrona;-den andra 
formades på . utgården · 
Stjerneholm av patron .· 
Hans Nilsson, som stod i · 
centrum till 1947. Den 
tredje och sista ( ?) fasen 
inleddes 1951, då godsar
rendator Thorsten Ingvars- · 
son övertog arrendet och 
återförde sina redan tidi
gare förvärvade Näsby-

Näsbyg.\rd~kor pa be~e. _ _ 

holmsfamiljer till ur- · 
sprungsgården, som :r;ned 
rätta kan betecknas som 
"låglandsavelns vagga" 
Sverige. 

. med växlande framgång .. Den nu ak- * 
tueHa stamtjuren på Näsbygård, 104 · * 
Re billar, har ockSå söner i Danmark, ' * 
som på Hernin.gutställningen i juii * 

sm;n var en frojd både fÖr ögat 
och mejel'iräkningen. En helbror 
till ll90 Harmonie, lll Hack, har 
ett antal dträ.kti!la kvigor på auk
tionen. i år noterade stora framgångar. 104 * 

1 Re'billar, som nu fått F-talet 109, är 
far till merparten av de yngre år
gångarnas •k'or och dräkt-iga kvigor. 
På mödernet har 104 RebiJlar 10.000 
kg-kon 842 Regina oah fader är se-

Det finns en kontinuttet ' inte ba
ra i tjurmaterialet fram till dagens 
dato utan också i uppfödarledet. Hans 
Ni•Jsson var ladugårdsföreståndare på 
Nä.sbygård under Folke Anckarcro
na och Thorsten Ingvarss'on var se
nare en av Hans Nilssons vetgiri-
. gaste lär;tungar. Genom ,nio decen
nier har Näsbygår<;l varit något av 
låglandsarmadans stolta flaggskepp, . 
vars manövrering följ·ts med upp
märksamhet, intresse och beundran 
av låglandsfo!Jket. 

Näsby,gårdsaveln innebär. inte ba
ra kontinuitet utan också. förnyel
se. •På sitt sätt har Näsbygårdsaveln 
varit · en av hliV1udventi!erna ut mot 
den stora internationeHa friesiska ra
sen. Den byggdes upp på hondjurs
importer och fick sedan genom åren 
ständig förnyelse genom tjurimpor
ter främst Ifrån Västfriesland i Hol
land. Under senare år har Thorsten 
Ingvarsson efter två stud1eresor i 
Kanada impor.terat ddupfryst sperma 
från avkommehed'ömda kanadensis
ka tjurar: bland dessa återfinns å+
minstone två av Kanadaavelns topp
tjurar, här i Sverige kända som 
~ster och Alert. 

mintjuren 34 Sta'bil från Hov.gårds
besä.ttningen i Halland. ' 

* Det senaste stjärnskottet på F* ta'lshimle~ i Skånes Seminför* ening är Trinton-sonen 84 Harms * med iF 108. 84 Harms möderne är * King-dottern ].,190 Harmonie, som * var klassegrare på Mila-64 och 

Mycket mera kunde sägas om Näs
bygårdsbesättningen och Näsby
gårdstraditionen men skrivaren till 
dessa rader vill endast uttrycka för
hqppningen, att kontinuiteten av · 
Nä.sby<g'årdsb1od -inte helt försvinner 'l 
i låglandsaveln, även om djurmate .. 
r i alet sprids till nya intressen ter. Vi 
ska inte belasta dessa spalter med 
alla de goda pr'oduktionssiffror, som 
Näsby,gårdskorna presterat; auktions
katalogen ger besked . 

s~ E. Hildeman 
0 BERöMDA KOFAMILJER 

Det sknllle föra all-tför långt att 
redovisa alla de ·bekanta. och beröm
da ko'familj er, ~om konstitu er ar N'äs
byh<YlmSbesättningen. Om man lik
väl skall dröja vid några namn, så 
kan man från de äldsta importerna 
nämna Hansa, Harmonie,- Henrietta 
och Lotten som importerades före 
sekelskiftet.' Senare tillkom Regina
familjen som också finns kvar i da
gens besättning och som i början 
av. 1960-tale.t var den avkastnings
niassigt bästa. Zwarte van der Meer
familjen importerades utan härstam
ning, men spelad·e i flera decennier 
en ledande roll i Näsbyholrnsave1n. 
Minke- och Mintjefamiljerna inför
des under 1900-talets första år, li'k · 
som den berömda Fokjefamiljen, som 
frå-n början hette Catrine. Gamla 
!f!'iesiska familjer är o.ckså Sju()uke, 
Leemora och Hassa. 

0 STORA . IMPORTER 

. Omkring 1960 gjorde Thorsten lng
varsson en ny storimport av hon
djur från Västfriesland och Nord
holland, den enda större hondjurs-

' -import av lågland som skett eft_er 
första världskriget. Bland de famil
jer som lyckats kan nämnas Jet
fami1jen från Västfriesland och Do
ra-familjen från Nord'holland . 

.De stamtjurar som använts är kän
da bå.de i den svenska och den dan
ska aveln som fäder. Störst betydel
se har de fått i dansk avel, dtär 
1153 Focksöner och sonsöner U):llmått 
stor popularitet. Sedermera !}ar ock
så söner till importtjurarna Tr-inton 
och King satts in i dansk avel, dock 
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r· Visste man inget i förväg? 
I~edamöter blixtinkallades 

- Vi har misstänkt att någon
ting höll på att hända och förstått 
att lönsamheten varit dålig, säger 
verkstadsklubbens ordförande i 
Skurup, fru Inga uDdblad. Som 
vidare understryker a.tt de an
ställda är både ledsna och för
vånade över att skoindustrin kom-
mit i detta läge efter att tidigare 
alltid ha hävdat sig. 

situationen kan emellertid inte 
ha uppstått plötsligt, fortsätter fru 
Lindblad, som finner det under
ligt att företagsnämnden inkalla
des med så kort varsel. Ledamö
teins fick kallelsen per telefon 
fem timmar före sammanträdet 
på fredagseftermiddagen. 

Vilka kategorier som kommer 
att drabbas av omställningen vet 
ingen. Först när fabriksledningen 

och fackföreningarna börjar _över
lägga i början av nästa vecka, 
väntas situationen klarna., 

Akvarex är den enda kvinnliga 
industrin i skurupsblocket och 

hade sin glansperiod i köpingen 
på 1950-talet, då man hade 150 
anställda. Under 1960-talet har 
produktionen minskat och per
sonalstyrkan har inte överstigit 120 

l 
l 

t ~arkotika 
1 en~-,'llmmnlfragn 

Instruktör Lars Häggström berättar om narkotilc:a för skurupsborna Amos Isaksson och Nils Trenk 

Narkotika • 
l blickpunkten, 

Skurup .är en av de ,platser i Skå
ne som de kristna samfundens nyk
terhetsrörelse har valt för sin län
aktlon mot narkotika och alkohol 
·som pågår intill den 20 februari. 

På onsdagskvällen inleddes pro
gllammet i församJingshemmet där 
instruktör Lars Häggström, Malmö 
<höll föredraget "DKSN - vad är· 
det?", samt visade en stilHUm om 
DKSN -mission. Besökarantalet blev 

mlolmoH ;J:' 

Skurup • 
l 

Sedan finns, berättar Häggstr&m, 
centralstimulerande medel såsom pre
Judin och ritalina, som framkallar 
psykiskt och även fysiskt beroende. 
Hallucinogener, exempelvis cannabis. 
·LSD har en verkan som Ji•kn<ar SCihi
zo'freni med syn - och hörselvi1lor. 
L~,bruk kan medföra person
lig~tsförändringar. 

öKAR OROVÄCKANDE 

A V NYFIKENHET 
Men tyvärr, många börjar av re'l 

nyfikenhet. - Spännande med nar
kotika, säger skolungdomar. - Spän
nande att pröva något nytt. Langar
na lockar oerfarna och .förser miss
brukarna med knark. Missbruket 
sprids snabbt till nya grupper. 

En del <blir beroende på mycket 
kort tid, kanske redan efte'r första 
försöket. För andra dr ö· e · 



sonalindragning vid Akvarex 
O: anställda mister • arbeten sina 

Från och med april 1 ar mister sam· 
60-talet anställda vid AB Akvarex 

Y stad och Skurup sin:a jobb. Som följd 
att verksamheten inom företagets textil· 

konfektionssektor avvecklas. Detta i sin tur 

beror på en längre tids negativ trend inom 
beklädnadsbranschen. Personalindragning· 
arna tillkännagavs på fredagen vid sam· 
manträden med respektive företagsnämn· 
der. Det kom visserligen inte som en 

chock - sedan i höstas har misstankar 

om nu beslutat faktum skymtat i talet man 

och man emellan. Men det definitiva be

skedet väckte trots detta bestörtning. 

ä.åi ändrade produktions- - Vi kan i.rrte fatta det här, man 

inr·ikt.n,ir~gen minska1· personalbeho- har mest lust att gå hem och gråta, 
ca 25 man i Ystad och om- kommenterade Skurtl!Psfruarna Rutb 

20 i Skurup. Därtill kommer Widerberg och Anna-LiSa Mårtems· 
tjänstemän, alla verksamma son när de 'På eftermiddagen med 

Ystad. Hela antalet anställda i tunga steg lämnade arbetsplatsen. 
och Skurup uppgår till 100 'De har båda arbetat där i cirka 20 

r.,,;n.,ktiv" 60. Huvudparten ·av dem år. 
drabpas ' är kvinnor, Akvarex - V af detta verkligen nödvändig1 

är därtill köpingens enda är en fråga vi alla ställer os~. sä
verkstadsklubbens ordförande 

Inga Lindblad. Och vem eHer vilka 
skall gå? På tisdag blir det fack
Hg konferens { Malmö med bekläd
nads avdelning l. Skahl vi förresten 
lämna beklädnads n u och gå över 
till fabriks eftersom enda möjlig
heten till om.plac.ering innebär jobb 
på Gwnmifabriken i TreHeborg. 

.Fru Lind~blads fackliga kollega på 
Y~tadsfabriken, fru Siw Olsson, be
kräftar att be,lutet om stundande 

Fr v dir La1·s Fjdner, fabrikschef Knut Madsen , Skurup, dir Stig Bi1·ge1·stam, di1· Jan Leander 

friställningar kom som en minst 
sagt obehaglig överraskning även 
där. Också i Y stad är det fråga om 
huvudsakligen kvinnlig arbetskraft. 

IBland dem som blir arbetslösa där 
är också- tiotalet •tjän·stemän. Admi
nistrationen av skurupsanläggningen 
ha1· hittills skett rfån Ystad men i 
fortsättningen skall den uppgiften 
överföras till Trelleborg. 

' 
Moderbolaget till Akvarex är 

Trelleborgs Gununifabriks AB. I 
sammanträdena med de berörda fö
retagsnämnderna i går var det Tre!. 
leborgsgruppens VD Jan Erik 
Leander, dess chef för produktions
gruppen Industrigummi Stig Bir
gerstam och infotmationschef Lars 
Fjelner, vilka tillsammans med VD 
i AB Akvarex, Gunnar Löfås, sbm 
informerade om de stundande för
ändringarna. Den textilkonfektion
som avvecklas i Skurup är 'herr
rockar i bomull och syntetfiber, 
vilken nu får lämna plats för en 
successiv koncentration till Sku-

rupsfabriken av kvalificerade skydds
produkter inom i huvudsak gummi
och plastområdena, exempelvis 
brandskyddsutrustningar, bllhjäl
mar, skottsäkra västar mm. Sam
tidigt kommer tillverkning av vis
sa specialartiklar för produkt in
dustrigununi att förläggas till Ystad. 

Så långt vi kan skall vi tillgodose 
öncskemålen från den av fri~täHning 
berörda pers0'11alen, poängterar di
rektör Jan Erik Leander. På mån
dag och tisdag skall grupper från 
vår personalavdelning i Trelleborg 
på ort och ställe konferera med de 
anställda och bea•kta deras sy;n,punk-
ter. 

Vi är medvetna om att viss om
skolning blir nödvändig och att 
skiftarbetet i Treileborg kan inne
bära svårigheter för de kvinnor som 
har egna hem att sköta. Vem eller 

och dir Gunnar Löfås ~--------- vilka som slutligen skall friställas 

- Det är den tillitagande import
konkurrensen och stark·t pressade 
priser inom beklädnadsbranschen som 
gjort att lömsamheten vid Akva~·ex 

en längre tid utvecklats otillfreds
ställande, framhåller direktör Lean
der. Företagsnämnden har :kontin•uer
Jigt infotmerats om ·av detta föran
ledda svårigheter . Genom omstruk
tureringen kommer tillverkningsre-

surserna att kunna utnyttjas mer 
ändamålsenHgt såväl i Ystad som i 
Skurup. Tilläggas kan att Akvarex 
hittiEs svarat för end,ast 3 procent 
av Trel~eborgsgruppen.s omsättning. 



* En kronhjortshind 
på 60 kilo att helstekas över öp

pen eld på Torridan Houses mar
ker i S~ottland, 

är unge Jan 
B!Jixen -F'ineckes, 
Näsbyholm, tri
but till en grupp 
sveru;ka ung-
domar som i 

sommar gör fält
biologiska st u
dier i Skolst

land. Kronhjor
ten fälldes a v 
Jan och stoppa
des i frysen när 
han i julas be
solda mamma, 
f.rili.errinnan- Kro.>hjort i frysen 

iManO!llJ Lovelace 
och Hl:lebror Peter på fideikommis
set Torrildon House dit de unga , 
fältbiologerna inbjudits under två 
veckorsbesöket i juni. 

Jur stud Hans Mårtensson i Sve
dala som organiserar resan fick 
löftet om hjorten tilllsammans med 
en inbjudan att bo på slottet till
sammans med kamraterna. 

- Det ska bli spännande att steka 
horte.n, men vi föredrar att bo i 
våra <tällt på Torridan Houses mark, 
förklara Hans Mårtensson. Vi vill 
ju leva helt nära naturen som vi 
sk·a studerar i grupper om fyra a 
fem med en expert i varje. Fält
biologin omfattar alla detaJjer i ut
veck.hlngen och det fysiologiska 
skeendet i naturen och för att pro
grammet ska ge mesla möjliga ut
byte, har vi tagit kontakt med 
myndigheter och forskare i Skott
land som lovat att informera oss 
under våra exkursioner, Bl a har 
forskargruppen som l underseker 

Lodh Ness med stora 6jöodjun~t vi
sat intresse av alt ta emot oss. 

·* Tyrannerna i V asa, 

SI(OLELEV I(NIVSI(UREN 
VID SPRITFÖRT ÄRING 

En elev vid Skurups lant

bruksskola i Skurup blev sent 

på torsdagskvällen knivsku

ren. Händelsen l(ltspelades 

under spritförtäring. En kam

rat skar ynglingen i magen 

med kniv. Den skadade för-

des snabbt till lasarettet 

Ystad, där . man konstaterade 

att knivsåret dessbättre inte 

var allvarligt. Efter behand

ling fick han återvända till 

skolan. Ystadspolisen som 

!:allades till skolan bekräftar 

att bråk förekommit vid sko

lan men kunde vid midnatt 

inte redogöra för hur det he

la gått till. Rektor Gunnar 

Knutsson på skolan var ej an

träffbar före tidningens press

läggning. 

skurupseleven knivskars 
av inkräktande yngling 

En 20-årig elev vid Skurups lantbruksskola blev på torsdagskvällen knivskuren av ~n utomstående 

yngling. Den skadade, som är från Löderup, fördes av en kamrat till lasarettet i Ystad, vilket han fick 

lämna efter omplåstring. 

Bakgrunden till intermezzot är gick som vanligt lugnt och städat· inbjudna, blev de vänligt men be-

följande: till utan bråk . stämt avvisade. Senare på kvällen, 

Elevkåren vid lantbruksskolan ha- Under dansen infann sig några när några av lantbruksskolans elever 

l 
de inbjudit flickorna vid Ianthus- utomstående ynglingar, som ville vara gick ut på gårdsplanen, stötte de 

hållsskolorna i Skurup och Rammen- med, men eftersom samkvämet var samman med de främmande yngling

[ hög_ till samkväm och dans. Detta internt för lantbruksskolan och de arna, sdm var förnärmade för att de 

'---'~-----========:::::±================..! ej fått vara med på skoldansen. Ord-
växling uppstod och en av de utom
stående drog kvickt upp en fickkniv 
och stack en av lantbruksskole
eleverna i magen. Därefter begav 
han sig springande från platsen men 
greps senare av polisen. 

Ynglingen som drog kniv har se
nare erkänt och försvarat sig med 
att han kände sig hotad av eleven 
från lantbruksskolan. 

Rektor Gunnar Knutsson betonar 
för Skånska Dagbladet att det över
huvud taget aldrig har inträffat nå
got br~k vid lantbruksskolan, varken 
vid samkvämen eller internt bland 
eleverna. Rektor Knutsson och led
ningen för lantbruksskolans styrelse 
dementerar uppgifterna om spritför
täring i samband med bråket och 
poängterar att det inte var någon 
elev vid lantbruksskolan som drog 
kniv. 

~---



Auktionwhoparen A1vin elcbMd klubbar jwt en rM:nemestdn för 220 kr. Spekulanterna var m.\ngre odl 
köpvilliga. 

····"--------,.---------! 

Nära 6.000 för silverbägare· 
men mangeln gick för 2 ·kr 

Allt tänkibart från fiskfat med sil så \ll1ånga ll«iiPare. Kassaregistret säl- myelret god. Aru!l®io~trO!Paren Allvin vagn dlör 300 kr odh. en 1.000 loters 
till antik silverbägare odl mangel des för 400· kr, en lhandvevad rä:kne- Elk!blad iinlhöstade många skratt för ol'jetanllo Iför 330 \kr. 
giCk under iklubban när Inventarier-- maskin lfiir 220 •kr och en gammal si'tt 'frejdiga sätt att rOIPS och ihoante- Oirka 100 a>ersoner hade infunl\it 
na i .den gamla lanthandeln utanför vå!!l •med tilllhörande vi•kter för 3ö ra :wt'ulbban. si!g. 'Eln stor art!ikel var · 6.000 'kg; 
Rydslgård auktionerades bort i lör·- $r. IFiå en reseskrivmagkin av ii!l'dre blandlsåd, som avyttrades iför 60 •kr 
dags. Nära ·tusen spekulanter träng- tyliJ sta~de budlen på 125 kr. Vidare Tidigare <på diagen !hade samma ar- per 100 kg. Sedan såldes odkså en 
des vid auktionen, SQm ·gällde Janne giOOkl två ka!flfelkva.rna för 200 respek- rangörer en aulktion lhos Jantbruka- de'! smärre Jlösöre, såsom en ·kOIP
Oblssons från Bede ndödsbo. Bland trlve 110 \kr. ren Aru·~st Willasson ~ Statol1J>, Siw- rparbalja Iför 100 kr och en fotogen
de f~ta dyrgriparna var en 22 om '11ii0 -sodaSironer i gröntfäl'!gat ·gll'as av rup. Där såltdes bl. a. en .mjÖ111mla- ~'aiiJiPil dlör 170 ikr. 'En symasktin ~um
hög silverbägare från 1700-talet. Den äildre datruJm såldes Iför i genomsn~tt !lktinsann·äggnilllgl för 375 'kr, en ·bill- .padieil :bort tör en krona. 
säldes Iför 5.600 kronor. 1.5 kr. IDe aUktionerades ut två och 1================''=========-----~

En samling väl' ·oobehål.Jna aillmoge
<IlÖMer. f.rån. Slutet av 1700-talet oCh 
början• av ~-talet hade säkert •loc
kat •många av- besökarna. 'Där fanns 
bl. a. ett vackert dekorerat hörnskåp 
i Da~asti~, sam såJides för 1.650 'kr. 
Ett stort ·!<JlJäds~ t samma stil lk:lub
bades för 850 \kr och en brud•kista 
för 200 lkr. 1.400 ~r !kostade en rustik 

1 mor~l100ka, gjord' · 1912. 
.A!HärWnventanierna lockade <>Ck-

två ooh priset 'bara st~ för varje 
rpar. Men man !runde göra 
b'iHii;ga ifynd också: en bra mangel 
slJumpades ror 2 \kr och· en fungeran
d'e sy>maskin för en tia. 

'Sortimentet var så stort att bud
-glivningen pågick 1 gott oCh väl 'fyra 
lOmmar. Ailt från flisl<fat med silo 1li1•1 
blomsterstä}ll •!Il€d järngryta sån'des. 
över 300 r:ap kunde arrangö
rerna Gunnar Gottfries och Lennart 
Nli~'sson .mkna in. Behå!Jl:ningen blev 

\ 
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Balettverksumhet i Skurup: 

Jazzbalett för damerna' 
och klassisk för de o s rna 

Skurups Husmodersförenings da
mer är noga med att hiUla sig l 
fin fysisk form och därför har de 
för fjärde året i följd startat en 
jazzbalettkurs som ledes av dans
lärare , Lennart Rydberg från 
Malmö. 

I denna deltar ett 20-tal damer. I 
fjor var deltagarantalet ett 30-tal 
och det verkar som om in-

, tresset mattats något. Men Ryd·berg 
tror att det vid nästa jazba!etträff 
som blir på torsdag kommer 
fler och anmäler sig. 

Hr Rydberg är beläten med sina 
elever. De är energiska och lyckas 
bra i sina strävanden att utföra jazz
balettens svåra men graciösa rörel
ser. 

Jazzbaletten utföres efter jazzmu
sik från danslärarens grammo
fon. Flera av damerna -har varit med 
i alla fyra kurserna och har tydligen 
blivit fän~lade av denna konst
fulla men krävande form av !llOtion. 

De första kvällarna under terminen 
börjar lektionerna med att damerna 
får utföra rörelser uppställda vid 

ribbstolarna iför att de skall kunna 
stödja sig vid dessa och ej tappa 
balansen. Efter några lektioner har 
damerna i regel tränat upp balans
sinnet så att de l<an utföra rörelserna 
fristående. 

Allteftersom säkerheten ökar - och 
det gör den automatiskt för med öv- 
ning följer färdighet - från lektion 
till lektion utföres jazzbaletten i ett 
ökande tempo. Lennart Rydberg 'by
ter ut jazzskivorn& med långsamt takt 
mot sådana med sna·bbare oc'h m'era 
krävande takt. 

KLASSISKT FöR DE SMA 

Husmodersföreningen har också ta
git initiativ till rytmisk dans för små
barn och klassisk balett för nybörja
re. Dessa kurser börjar nu på fre
dag kl. 15 resp. kl. 15.45 i gamla folk
skolans gymnastiksal. 

Lärare iför dessa två balett- och 
danskurser ledes. av danspeda
gog Gurli Waerang, Malmö, alltså 
samma som de senatste tre kurserna 
i balett för 'barnen. 

Balettverksamheten är endast en 
av många verksamhetsgrenar som 
Skurups Husmodersförening håller 
igång. Arsmötet vid vilket fjorårets 
verksamhet närmare kommer att re
dogöras för hålles onsdagen den 19 
fe'bruari. 
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Sveriges största auktion inleddes 
med bra priser trots Liitzendim~ma 

- A v TORSTEN HANSSON -

Det räcker inte med en liten nick eller en pekfinger
höjni.ng vid budgivningen för storauktionen på Näsby 
gård vid Skurup på tisdagseftermiddagen. Det kunde 
inte auktionsutroparen Grönwall upptäcka i den täta 
dimman som lägrade s ig- över de c :a 400 auktions-

Av de 600 nötkreatur av låglands
ras som skall försälj as sä'ldes 150 un
der gårdagen. De övriga tre fjärde
delarna säljes vid två auktionsdagar 
i följd, måndagen och tisdagen den . 
24 och 25 feb rua ri. Då säljes för öv
rigt även maskin er och redskap. 

Högsta buden kom frän Ake Akes
son, Hyby boställe, Kl i\gerup och 
Bröderna Gunnarsson, Fröllinge, Ge
tinge. Dessa bjöd ··4.900 l<I för auk
tionsnummer 18, Fokje M 1642-1497 
resp. a uktionsnummer 124 Leonara 
M 1642-734. 

Ake Akesson köpte äVl'n auktions
nummer 12, Tora M 1642-490. Priset 
för denna blev 4.300 kr. Ake Hen
riksson , Håstadgården, örtofta inro
pade auk tionsn ummer 112 , Lotten M 
1642-673 för 4.200 kr medan Nils 
Bengtsson, Ängahem, Lister Mjällby 
ropade in a uktionsnummer 3, Tora 
M 1642-688 för 4.200 kr. 

Lantbrukare T h o r s t E' n I n g-
v a r s s o n, Näsby gärd svarar p3 
förfrågan om han är helaten med 
priserna att de blev ungefär vad han 
innan bedömt dem till. Genomsnitts
priset blev ca 3.000 kr och det var 
ungefär norma lt i förhallande till 
djurens mjölkningskapacitet och 
avelsvärd e. 

besökarna. De som bjöd fick allt räcka upp hela kardan 
i luften eller ordentligt sjunga ut med hur många 
tusen- och hundralappar som bjöds. Dimman kunde 
inte på något vis dämpa köpkraften, ty låglandsbesätt
ningen på Näsby gård var med tydlighet åtråvärd. 

Många av de bättre korna gick till 
Halland. En spekulant som fullfölj
de sina bud var agaren av Borsrna 
säteri. Ryss by ' i Smaland t vid 
Ljungby! som inropade 7 av djuren. 

Den täta dimman bidrog förmodli- Sakkunnig publik fr. v . Gunnar Svensson, Beddinge, Olov Petrici, Bedd inge, auktionshållaren Torsten l ng-
gen till att må nga nyfikna, icke spe- varsson samt lanJb!. Gustav Petrici, Kla orp. 

lml~nte r, skrinlade planerna på att 24 och 25 feb ruari då blir det för- ~ ------------.------J.-J---------,-~=----;-

besoka au kttonen. Men de verkliga l modligen rena folkfesten och en auk
spelmlanterna mfann s•g tydltgen och tianspublik på tusentals personer. Så
deMt var .huvudsaken. l vida det inte blir ny Liitzendimma 

en na •· auktionen fortsätter den då. 

l 

Nr 18 M 1642-1497 Fokje säldes för 4.900 kronor pä auktionen. 



lnforn1ationsträff i 
Olll hokfö·ring, Ollls 

Skurup 
och lllOllls 

Cil"k·a 300 personer hade infunnit sfg till jordbruikskassans och driftsbyråns informalionslräf.l. Bland de med
verkande var bl. a. från vänsler k&mrer Gunnar Nilsson, Rydsgård, kamrer Sten-Erik Fredriksson, Skurup, 

ordföranden Göran Oahlsjö, Köpingebro, samt direktör S_ven Å·ke Nilsson, Cenlral'kassan. 

- Nittiofem procent av länets omkring 8.000 

jordbrukare deklarerar enligt kontantprinci
pen. Det är bara de större jordbruken som 

gått in för bokföringsmässig deklaration. Om 

nackdelar och fördelar med olika deklara

tionsmetoder, jordbrukets bokföringsprinci
per m. m. berättade agronom Helge Arvids-

son, Driftsbyrån, Malmö, vid den informa

tionsträff som jordbrukskassorna och drifts

byrån i Malmöhus län anordnilde på tis
dagen. 

Omkring 300 intresserade hade infunnit 
sig till träffen, som hölls i aulan på Skurups 
lantbruksskola. 

l 

Direk.tör Sven Ake Nilsson, Cen
tralkassan, Malmö berättade om den 
nya banklagens innebörd för jord
brukskassornas del. Han ansåg att 
man ·har fått större frihet än tidigare 
och nu kan driva sin verksamhet 
sotn en fullt utvecklad bankrörelse. 
För att betona denna förändring kan 
det i framtiden eventuellt bli aktu
ellt att få med ordet "bank" i firma
namnet. Redan nu arbetar rörelsen 
i många sammanhang inofficiellt un-

' der beteckningen jordbrukskassan -
förenings banken. 

Till en början var jordbrukskas
sorna en inrättning enbart för kun
der med nära anknytning till jord
bruket. Men utvecklingen har varit 
sådan, att många av rörelsens kun
der idag kommer från andra kate
gorier. Inte minst detta kan vara ett 
skäl att starkt betona att jordbruks-

kassorna fungerar och ger samma beträffar äganderättsförhållandet 
service som vilken annan bank som utan man är mycket mån om att slå 
helst. vakt om den föreningsform man nu 

UPPMJUKNING 

För inlåning i jordbrukskassorna 
fordras inte medlemsskap, vilket 
däremot i princip är fallet när det 
är frågan om att få låna peng·ar. Dock 
innebär den nya lagen en · viss upp
mjukning i detta avseende, efter
som den endast fordrar att basen för 
utlåningen skall utgöras av kunder 
med anknytning till jordbruket, men 
inte utesluter att även andra kan 
komma ifråga. I likhet med affärs
och sparbankerna kan jordbrukskas

. sorna numera ge full bankservice, 
vilket bl. a. innebär att man kan 'be
vilja s. k. bianeolån - lån utan sä
kerhet. 

"ndring kommer att ske vad 

har, d. v. s. att medlemmarna äger 
rörelsen och att varje medlem har 
sin röst. 

INLANINGEN öKADE 

Jordbrukskassan är landets största 
långivare till lantbruket och utlå
ningen uppgick 1968 till 3,4 miljar
der kronor, en ökning från 1967 med 
omkring 400 milj. kr. Inlåningen upp- · 
gick 1968 till 3,7 miljarder kr, vilket 
innebär en ökning med drygt 11 
procent jämfört med året innan. 

Till Malmöhus läns centralkassa 
finns 29 jordbrukskassor med sa•m
manlagt 46 kontorsplatser anslutna. 
Den totala inlåningen i länet utgör 
292 miljoner kr, en okning under 
1968 med 44 milj. 



22-j TRELLEBORG j .. ~ 

fJ Låglandsavels-epok avslutad med jätteauktion 

TV A MJÖLKKOR FÖR 10.000 
När Näshy gårds stora tredagarsauktion inleddes på 

tisdagen hade köpare infunnit sig från Skåne, Blekinge, 

Halland och delar av Småland. Med anledning av arren· 

dets upphörande säljer godsarrendator Thorsten Ingvars

son, Katrinetorp, sin fina avelsbesättning på 600 låg

landsdjur - den bästa av sitt slag i landet. Näsbyholms

godsets fideikommissarie Dick von Blixen-Finecke över-

.. tar själv styret för att bedriva jordbruk. Den tredje epo

ken i låglandsavelns historia på gården avslutas i och med 

denna storförsäljning men sortin är värdig. Besättningen 

av äldre mjölkkor som nu stod i blickpunkten inbringa-

• de i genomsnitt 2.800 kronor per djur och två av djuren 

klubbades för 4.900 kronor: den. ene efter Alert dräk

tiga Fuke som efter fem års mjölkproduktion lämnat 

1.236. liter mjölk samt den sexåriga Harrnonie som har 

varit en bra smörleverantör. 
Intresset för djuren var mycket 

stort men så hör de försålda bo
skapen också till Sveriges finaste 
avelsbesättning av låglandsrasen. 
Uppfödaren har lagt tonvikten på 
hollandsdjuren och många impor
ter från Västfriesland och Nord

,holland har gjorts. Även importer 
från Kanada har under de senaste 
åren skett, då i form av djupfryst 
sperma från kanadaavelns topp- · 
tjurar. En del av besättningen är 
dräktig efter ett par av dessa tju
rar, här i Sverige kända under 

namnen Alert och Master. 
Tisdagens priser får räknas som 

mycket goda men man fick känslan 
av att många ditresta tog sig en 
titt främst på de djur som skall 
byta ägare den 24-25 februari. Då 
rör det sig om yngre kor och dräk
tiga kvigor. Priserna väntas då bli 
aningen vassare. Varken kalvar Folkträngseln var stor vid auktionen på Näsby gdrd. 
eller stamtjurar kommer att för-
säljas. Men alla döda inventarier , y el. 
går under klubban dessa två da- / 

!f:ck'! ~3~~ börjar . ropen 7 J rf ;< ~ J 0 7 
{)/({M l 



. 
Ladugdrdssköta.re Karl Larsen som varit med om att sköta. om djuren pd 
Näsbyholms gård i 13 år såg något vemodig ut när djuren skingrades. 



Betty N·i·lsson, Lyngby, firar på fredag sin 95-årsdag 

Det är intressanta program. Men 
ibland är det moderna, konstiga sa
Irer som jag tycker är dåligt. 

Men dessa två har han ba·kat spe- vartenda år. På skattsedeln står ·fort

ciellt till mor Betty Nilsson på hen- farande titeln diversehandlare. 

nes 'högtidsdag på fredag. För då - Skönt att jag inte ·har affären 

blir det riktigt stort födelsedagska- längre. Nu slipper man besväret med 

SPETTKAKSKALAS las. momsen. - Vad dom kan hitta på. 
Men innan dess skall Betty Nils- - Sträng och dom andra. 

På bordet står två stora spettka-.. son ha klarat av sin deklaration. Som sagt Betty Nilsson har myc-

kor. Betty Nilsson omtalar att det Den bevakar hon noga själv så den ket att stöka och stå i. Både med 

är Göte som •bakat dem. 'De är stora blir ordentligt gjord. Hon dikterar deklarationen och den stundande 

och välgjorda. Hon tillägger att det och hennes ssnhustru skriver. högtidsdagen. Långtråkigt har hon 

är bara till släkt och vänner som - .Oet är en förfärlig pappersexer- knappast, snarare smått jäktigt trots 

Göte Olsson bakar spettkakor. cis nuförtiden, och restskatt får jag att hon fyller 95 nu på fredag. 
--~------~--~--~~--~----~--~~-
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PIGG 95-ÅRING l GENARP 
•• 

:BERATTAR SKURUPSMINNEN 
- Av TORSTEN HANSSON -

Betty Nilsson som bor hos sin son i Lyngby 

utanför Genarp gömmer sin stödkäpp när hon 

skall fotograferas inför sin 95-årsdag som in-

faller på fredag. Hon är nämligen så Sll1ått 

gene1:ad över att behöva använda stödkäpp när 

hon promenerar. 
Hälsan är det i övrigt inget fel på. Hon har 

alltid varit skonad från sjukdomar och annat 

elände. Hon har arbetat mycket under sina da-

gar. 

* - Arbeta hårt, det mår man bra 
* av. Då behöver man aldrig gå 
* till doktorn. Ack, jag har burit 

* många säckar vid Skurups järn
* vägsstation till hästskjutsen. Mi
* na föräldrar hade en IJ!nthandel 
* i Nellevad och på den tiden -
* omkring sekelskiftet - fick af
* färsmännen själva hämta varor
* na på stationen. Då fanns det 

* inga trudkar och liknande utan 

* det var allt till att ta 100-Jdlo's
* säckarna på nacken och stapla 
* dem i hästvagnen. 

tern Betty och 'hennes syster och * 
bror. Sedan de två sistnämnda gif- * 
te sig klarade hon och föräldrarna * 

. affären själva och när föräldrarna * 
Betty Nilsson har sedan hon var dog för ett 40-tal år sedan övertog * 

70 år bott hos sin son Göte Olsson Betty Nilsson själv affären. 

derna morgon, middag och.~väll.j. kan jag nästa~ bara läsa rubrike~

Alla veckans sju dagar. For tro na. Men de sager en del de ocksa. 

inte att man kunde stänga på Glasögon har jag minsann aldrig an

söndagen. Då hade det blivit stor vänt - och tänker aldrig göra det 

opposition. heller. 

i Lyngby. Men dessförinnan har hon 

alltsedan barndomen varit knuten 

till lanthandeln i Nellevad. Den är .

1 

* 
numera nedlagd. Hennes föräldrar * 
drev lanthandeln med hjälp av dot- * 

7 DAGAR l VECKAN 

- Det var andra tider det. Då 
fanns det inga bestamda affärs
tider. Det var att passa upp •kun-

- Nu har allting ändrats. Jag föl
jer noga med i tidningarna och 

radion det mesta som händer. De 
sista månaderna har jag haft det 

litet besvärligt med synen så nu 

··sk~·;~·p-=·~t;·;··k;;;·~; .... l 
Skurups köpings kommunalkamrer Erling Sigfridsscn har 

lämnat in avskedsansökan till kommunalnämn::!r.;1 bifogat med 

begäran om tjänstledighet intill det datum niir tjänsten skall 

upphöra. Det innebär att köpingen . rlöts1~gt blivit utan 

kommunalkamrer. 
Kommunalnämndens ordförande Knut Madsen vill inte göra 

någon som helst kommentar till hur kommunalnämnden har 

behandlat frågan utan hänvisar till protokollet som kommer att 

justeras på måndagen. Hr Sigfridsson som för närvarande 

befinner sig i Stockholm gjorde sent på torsdagskvällen följande 

kommentar: 
- Anledningen till att jag begärt avsked är samarbetsproblem ·. 

mellan mig och vissa nämnder. Tvisteämnet har bl. a. varit 

arbetsordning och arbetsfördelning på kommunalkontoret. Som 

bekant har det också pågått tvister mellan mig och 

lönenämnden om löneförhållandena. Några fler kommentarer 

Erlin9 Siglridsson, Skurup vill jag inte göra i dag, säger hr Sigfridsson. 

==••••••n••••••••CI!I!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!::::::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!::::::::::::::::::::I::1:11111111:1:111:1111:1111111111111::::~ 

Betty Nilsson berättar vidare att 
hon nu när 'hon inte längre kan lä

sa så bra, i stället ser mycket på 
TV på kvällarna. 

- Där kan jag sitta framför TV:n 

både till kl. 12 och ett om nätterna. 



Danslärare Gurli Waerang, Malmö med sina yngsta elever 

Skurupsharn blir viga och 
spänstiga av rytinisk d.ans 

Barnen 1 Skurup har möjligheter 
att redan från det de är i 4-års
åldern hålla sin lilla kropp i form 
och bli viga och spänstiga. Genom 
Skurups husmodersförenings för
sorg anordnas nämligen varje år 
rytmisk dans för små~rn, under ledning av danspedagogen Gurli 
Waerang, Malmö. 

Vårterminen startade på torsdags
eftermiddagen. I gruppen för rytmisk 
dans inskrevs ett 20-tal barn. Det är nästan bubbelt så många som i fjor. 
Under en halvtimma fick de utföra 
de första små rörelserna. Barnen i 
gruppen .pendlade mellan 4 och 7 år. 

Någon dans i _egentlig mening blir 

det inte under de ~örsta lektionerna 
utan det blir först sedan barnen har 
fått en viss säkerhet i balans och 
kondition. 

Litet senare på eftermiddagen in
skrevs ett 15-tal barn i ·grupp 2. I 
denna får barnen lära klassisk balett. 
Även i tredje gruppen, det är för 
barn som tidigare gått en termins
kurs i klassisk balett för nybörjare, 
inskervs ett 15-tal barn. Barnens ål
der i grupp 2 och 3 är mellan 12 och 
'17 år. 

l den sistnämnda gruppen var del
tagarna verkligt duktiga. Det var fi
na, graciösa rörelser de utförde i 
takt efter danspedagogens grammo
fon. 

Säkert ~år dessa barn också god 
kondition, ty det rörde sig om ett ·mer än ett halvtimmeslångt non-stop 
program. 

De som deltager i klassisk balett 
får nog inte endast vighet, spänst 
och kondition, utan säkert också ett 

visst mått av självförtroende. För 
nog är det naturligt att ungdomar 
som har god kontroll över sin kropp 
också har större förutsättningar för 
att vara psykiskt välbalanseraåe. 

Det var för fjärde året i följd som 
kurser i klassisk balett och rytmisk 
småbarnsgymnastik började i Skurup. 
Och säkert är det in te den sista, ty 
deltagaren talet stiger för varje gång 
och barnens i grupp 3 skicklighet 
och vighet utgör en sporre för bar
nen i de lägre grupperna att träna 
och vara flitiga så att de själva kan 
bli lika duktiga. 

Skurups Husmodersförening an
ordnar även andra kurser. Av des
sa kan nämnas sömnadskurs med 
Elsa Berg som ledare, sång- och ton
bildningsövningar med kantor Jan
Olof Rydström som ledare, bridge, 
porslinsmålning, samt jazzbalett för 
vuxna. Vidare planeras gitarr- och 
dragspelsl<;urser omtalar Skurups Husmodersförenings sekreterare, fru 
Signe Madsen. 



'SKÅNSKA DAGBLADET Lördagen den l fe'hruari 1969 

Så här skön! har Skurups folkdanslag del när de övar sommartid 

Skurups folkdanslag var under 
fjoråret flitigt anlitad för framträ
danden och uppvisningar. 

Detta framgår av den- redogörelse 
fOr årets verksamhet som redovisa
des i samband med årsmötet i Sku
rups Folkets hus på söndagen. 
Den uppvisning som dansarna nog 

har det gladaste minnet av är den 
som de utförde i Schwalenber~ i 
Tyswland. Det var inför en stor pub
lik som verkade att högt uppskatta 
uppvisningen. 

Under året har de också gjort 
framträdanden på Ystads Saltsjöbad, 
Backåkra i Löderup, Erikslunds byg
degård, Krageholms slott, på Skurups 
vurumässa, vid länssjukhemmet i 
8kurup, samt för pensionärerna på 
Fimtebrohemmet i Skurup. 

Vid samkväm och sammankomhr 
har föreningen gästat Albo folkdans
lag, Lunds studenters folkdanslag, 
Torna-bygdens folkdanslag, Harn
menhögs folkdanslag, Folkdans~ 
vänner, Malmö, Oder och Ornegelfis 
folkdansförening, teachtengruppe i 
Schwalenberg, samt ungdomens riks
stamma i Falkenberg. Dessutom har 
danslaget medverkat vid svenska 
flaggans dag-firandet i Skurup. 

Vid försäljningen av Svenska Ung
domsringens rikslotteri belade laget 
~:a platsen i försäljningstävlingen. 

Ledare har under året varit Hans
Erik Nilsson, Krageholm och som 
spelmän har Anton Mårtensson, Sku
rup, Hans Nordström, Genarp och 
Gunnar Rasmusson, starfanstorp , 
fungerat. Medlemsantalet var vid l 
ärets slut 46. 1 

I samband med årsmötet utdelades ' 
10-årsmärket till Lars-Einar Måns
son, Maiken Nilsson och Knut Pet
tersson. 

VALARENDEN 
Till ordförande omvaldes Yngve 

Andersson , Skurup. Styrelselede.mo
ten Kent Thomasson omvaldes och 
Anne Nilsson nyvaldes. Även kassö
ren Ulla Ivarsson blev omvald. 

Till revisorer utsågs Bror Jönsson 
och Olle Nilsson. Val'beredningens
lliimnd blev Olle Grahn, Lars-Einar 
Månsson, Bror Jönsson och Christi
na Nilsson, dräktledare Tyra Persson 
s~udie~edare Kjell-Einar Jönsson, 
pressreferent sekreteraren. 

J 1/ sUP l J, 



"Jag motarbetades av drätselkammaren" 

SKURUPSKAMRER SLUTAR 
- Ja~ hlcv på alla sätt motarhetafl av drät

sdkamrnaren genom Siv Mårtensson och kam· 
rPrsassistenten Karin \Vcherg. De rapporterade 
mig så ofta de kunfle O<~h lyckades förmå kom-

munalnämnden alt hota mig med uppsägning, 
om jag inte själv sade upp mig. Detta anger 
kommunalkamrer Erling Sigfridsson, Skurup, 

som främsta anleflning till att han sade upp sin 
tjänst vid tisdagens sammanträde med kommu
nalnämnden. 

Uppsägningen blev resultatet av 
en dryg månads förhandlingar och 
en än n u längre tids motsättningar 
mellan kommunalkamreren .och 
hans närmaste underlydande vil
ka dock med skärpa bernöter Sig
fridsson: 

- I stället var det sio att vi på 
hans direktiv tvingades arbeta 
över tre-fyra kvällar i veckan. 
Själv var han mycket noga med 
att hålla ordinarie arbetstid. 

Kommunalnämnden hiivdar en
häll igt att sigfridsson skulle ha 
gjort sig skyldig till så grava för 
summelser att en uppsägning mo
tiverades. Det skulle bland annat 
ha handlat om missade statsbi
drag och olösta inteckningar. Vi
dare skulle det ha blivit en ge
nerell eftersläpning i arbetet. An
märkningarna lär -~nligt Sigfrids
son . vara sammanställda till en 
PM som han dock inte har fått ta 
del av, säger han. Vid förhand
lingarna fästs dock lika stor vikt 
vid de motsättningar mellan tjän
stemännen som kommunalkonto
rets funktionsduglighet i fara. 

PERSONALBRIST 

Personalbrist och kamrerns Jö. 
nestatus var även för kommunal. 
kamreren avslutade kapitel efte 
personalförstärkning med drätsel\ 
kamrer och lönenämndens nej til 
hans lönekrav. 

Förhandlingarna manövrerades 
fram i ett läge då :~ven Sigfrids 
sons eget fackförbund r~kommen
derade hans uppsägning. Oavsett 
utgången av dramats eventuella 
fullföljande i arbetsdomstolen 
skulle motsättningarna inte bara 
kvarstå utan bli ännu större me
nade kommunaltjän5tcmannaför
bundet. Därför var det bäst att 
han flyttade. 

Efter revision fann annars kom
rnunaltjänstemannaförb:~ konsu
lent för sin del <1tt det som lades 
sigfridsson till last inte var så 
gravel'\2 si>.r att det motiverade en 
uppaivtUvnt~ det iir s~.dant som 
kan alla kG1!0 alla komP.lUnalkon -

tor där personalen äY pressad och 
brukar också mötas med förstå 
else säger Sigfridsson till A r b e -
t e t. 

som · deltog i revisionen, stöder 
Sigfridsson. 

Det gör Göran Hansson i Staf
fanstorp: 

det hela som att frågan om kom
munalkontorets fortsatta drift 
med hänsyn till motsättningarna 
bland personalen var det väsent
liga. 

Hans beviljade uppsägning gäller 
tjänstledighet med 90 procent av 
lönen från i onsdags - han slu
tade i tisdags - till den första no
vember såvida han inte innan dess 
har fått ny anställning. 

FöRSUMMELSER 

Aven en konsulent i kommun
förbundet, alltså motsatta sidan 

- Vi påtalade smärre försum
melser som dock icke r iktade sig 
mot Sigfridsson. Det var sådant 
som inte är ovanligt. Jag fattade 

Erling Sigfridsson kom till Sku
rup som kommunalkamrer för 17 
år sedan. Han är 4'7 år gammal. 

.. 

K Vinfloregim 
Kommunalkamrer 

• Skur'up l 
o g ar 

Skurups köpm·g får n.äl·maSil•e tiden kvinnot·egemenile på kommun'aLkOJltoret. Drät
selkamr·er' Siw Må.r'teri sso~1 · och · mångårrigt erfarna kamrersassistent-en Karin W i berg 
övert:ar komm:unalkanwersjobbet sedan o·rdinaJrie befa.ttningshavaren Erling Sigfrids
·son in lämnat avskedsans·ökan och dessutom begärt tjänsd edigh eJt in~tiiJl c)e t daltum då 
han:s tjäin:·st S~l{>a11 · avSII.utas. ·· .· ' . . 

Kamrer Sigfridssons . kommentar rer .. hal inkopplats kornmunförbund et 
är att s-ama-rbetsproblemen bliy.it för i Stock.holm och dess ko)115ulent 'i 
svåra. Bl . a a t·bet.s-fördelningen och Skåne. Fi·ån båda d essa håll .vill man 
arbetsordningen på kommun.alJkouto- av · ''mäinsk.liga synpunkter" inte gå 
ret har inte gått att genomffuoa och i svarmnål. . 
organisera utan schismer och bråk. SkUl'ups komm uns revisorer har 
Lönenäkrnn.den har inte heller visat haft vissa a!lva.rliga 'arunä~kningar 
förståelse fö.r lönekraven. · A ~en med ;,;o1: · ·ko~muna1k.on,torets fö1·valtning. 
a:nd.ra kommunala 11-ämnder har sam- D~t t'Ör sig dock inte om någon form 
a·rbe·tet haltaJt b~kligt. I tvisten av fi:)rsk.ingring. . 
mellan komm un och komrnunalkam- - Saker och ting klaffade he1t en-

kelt inte, säger soc•ialnämndens or d
förande, lantbr ukare Torsten Hansson 
t ill SDS. ':Krun rer Siif'ridssons upp
sägning kom inte som en . överr·ask
ni.ng men är ändå en ibesvikel5e. 
Han har va·rit mycket omtyckt och 
skött 'Sin !u-ä vande syssla med· energi. 
Vi ha.r i lönenämnden vnssa r iks 
omfattande regi er beträffande löner 
dii.rigen01ni. haT vi ·irän.ser inöni. vilka 
vi rnågte hålla ' O•SS . Dettia har nog 
bidrag.it till motsärt:tnlngaa·. 

På kommunfi*bundet i Stockholm 
· svarar lönesekreterare Tunberg': Av 

mänskliga hänsyn vill jag ·inte kom
mentel"a kamrer Sigfridssons upp
sägning. Så myoket :kan i·ag dock 
säga abt hr Sigfridsson har grundade 
skäly a.tt avgå. Det är ett fakltum som 
även• •andra i • d emnia kontdoversiella 
~k har ,konstaterat, 
Kommunakt·~dens ordförande i 

Skurup, :fiabrikschefen på Knu t Mad
sen hänvisar till kommande måndag. 
nä finru; elit j usterai p rotokoll till

hängligt. Innan d at föreLigger äT 'det 
l rrån Skurups håll '"no cemme.nts". 



Skurups pensionärer filr 
betala även oäten mat 

Att det är skillnad på pen· 
sionärernas förmåner vad 

. l!:ä1ler ålderdomshem visar 
en förfrågan i Skurup, Vel· 
linge och Trelleborg. 1 
Skurup får de pensionärer 
~om anses ha råd till det be· 
tala a11 medicin, här dock 
hara ll av 56 vårdtagare, 
och är man borta från hem· 
met tas matersättning ut för 
de tio första dagarna. I Trel
leborg och Velling~ . är me
dicinen fri oavsett ekono
miskt status och den vårdta
gare som reser ~ort slipper 
hetala maten från förstl: 
dagen. 

Pensionärernas månatliga fick. 
peng är den samma i alla tre kom. 
munerna, en hundralapp, ·och följer 
därmed socialstyrelsens rekommen
dationer. 

- Om man känner sig nÖjd eller 
missnöjd ·beror ju på vilka anspråk 
man har, konstaterar nog så rilt
tigt pensionären Per Olsson på 
F'lintebrohemmet i Skurup, Men 
det här att man skall betala för 
mat som man inte äter kan inte 
vara riktigt. I varje fal! bör man 
få slippa om man är borta från 
hemmet längre tid än en eller ett 
par dagar. 

Egen tidning och ~gen telefon 
får pensionärerna själva betala 

En •midoogsbild från Flintebrohemmet. Fr v Elmnna Ak esson, Sven Olsson, Bror Stenbäck, Nils Persson och 
med ryggen mot kwme mn Ellida Andersson. 

men bidrag för klädköp utgår vid 
behov. Hemmen prenumererar ju 
själva på tidningar. På Flintebro
hemmet finns alla de fyra på orten 
förekommande tidningarna i var 

sitt exemplar på vart och ett av 
de fyra avdelningarna. 

I Skurup är under prövning att 
öka fickpengen med en tia. Hur det 

går hänger samman med Rydsgårds 
och Wemmenhögs inställning. En 
synkronisering bör ske även här 
då kommunerna ändå skall ·bli ett 
block. 

%. 



Rytmisk dans o balett En ny termin har påbörjats i 
rytmisk dans och balett i 

Skurups husmodersförenings regi och under ledning av danspedagog 
Gurli Waerang, Malmö. Det är på fjärde året man startar sådana kurser 
med ett ökat intresse för varje år. Deltagarna är uppdelade i tre grup
per. Första gruppen i ålder 4-7 år, andra och tredje gruppen i åldrarna 
12-11 år. Bilden: Danspedagog Gurli Waerang instruerar Anne Göransson. 

Ann Julia Kajsson, Skurup, fick inte mycket användning för sin_, 
rejält tilltagna solglasögon under solfattiga jan•uari 

Nyårsnatten kallast 
under januari i Skurup 
Den lägsta temperaturen under 

januari månad ,i skurupstrakten 
uppmättes på nyårsnatten med, -14 
grader. Sedan höll sig kvicksilvret 
några fä grader under nollstrecket 
de första fjorton dagarna, för att 
resten av månaden ligga på ett par 
plusgrader. Högsta temperaturen, l 
+ 5 grader, inregistrerades på må-
nadens sista dag. J 

Ur up.pg>ft~källan, Skururps lan1-, 
bru•ksskolas väderjournal, framgår 
också att nderbörden inte uppgått 
till mer än 6'2 mm trots hela 22 dygn 
med regn- och snöfall. roet är inte ' 
stort .mer än häl.ften av nederbörden 
under samma period i fjor. Då up.p
gi·ck den ti'll 107,4 .mm. 

Snödjupet var under månadens 
första vecka 8 cm., men har sed>;~n i 
dess -minskat till ingenting. 

Annars har vädersituationen präg
lats av dimma och snöslask. Sikten l 

har stundta-ls varit mycket d~'l.ig , och 
sol.en har nästan helt "lyst" rmed sin 
frånvaro. •Man •får g-å än•da tdQb8Jka 
till 1935 •för att ·finna en lika scHat
tig jal1'tlari. 



Ystads Ladies Circle chartrad 

)14 
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F'n1n chartringen av Ladies Girole på Svaneholm ses här frdm vänster klubbmästare May Lachmann, 
Ohar.lottenlund, president Margaretha S'undgren, S tockholm, vice sekr. Barbro Andn3, Sjöbo, och ordf. 

Vid en högtldlig'het pä Svaneholms 
slott på lördagen chartrades Ladies 
Circle-<klubben nr 73 i Ystad. Den 
nya klubben har 20 medlemmar, och 
vid högtiden deltog sammanlagt ett 
60-tal personer. Orflf. i klubben är 
Elsie Hultman Ystad, vice ordf Marja 
Hallberg Ystad, sekr Margaretha 
Gärsgård, Ystad, vice sekr, Barbro 
Andre, Sjöbo, klubbmästare Maj 
Lac:hmann, Charlottenlund, och vice 
klubbmästare Kerstin Guldstrand, 
Ystad. 

Ladies Circle är en ideell förening 
för unga kvinnor som har till syfte 

Elsia Hultman, Ystad. 

att vidga med;lemmarnas intressesfär 
på olika områden och att söka med
verka till internationell förståelse och 
vänskap. Rörelsen bildades ursprung
ligen i England och kom till Sverige 
för ett 20-tal år sedan. Det är h u vu d
sakligen fruar till Round Table-med
lemmar som ingår i klubbarna. 

Sammankomsten på Svaneholm 
började med att man studerade när 
källarmästare Börje Persson höll på 
att helsteka de grisar som skulle för
täras senare på aftonen. Därefter 
drog damerna sig tillbaka för själva 
chartringen, som ieddes av presiden-

ten för de svenska Ladies Circle
klubbarna Margaretha Sundgren, 
'stockholm. Två av damerna var re
dan tidigare enartrade och de övriga 
18 fick nu sina intagningsbevis och 
nålar. 

Vid den följande middagen över
räcktes presenter från Ladies Circle
klubbarna i Kristianstad, Trelleborg, 
Lund och Simrishamn. Den senare 
har även stått fadder för Ystadsklub- · 
ben, och fru Ingrid Holm, Simris
hamn, talade nu för fadderklubben. 
Kvällen avslutades med dans. 



Nytt magasin i Skivarp 
; \ 

Truckförare Rolf Sven~son och disponent Carl Lindslem den nya 

lage·rlokalen i Skivarp 

Skånska Lantmännens lokalföre

ning i Sklvarp har nyligen börjat 

flytta in spannmål, gödning och fo

der i sitt nya planmagasin. Där

med har den länge svåra frågan 

om lagringsproblem lösts. 

Det nya planma~asinet är 18 x 4~ 

meter och har en taklh'öjd av 5 meter. 

Järnkonstruktionen till stommen 

byggnaden vilar ptl plintar och hela 

byggnaden är därför flyttbar. Detta 

är riöd·vändi~t ty för att få by.gg

nadstillstånd var Lokalföreningen 

tvungen att garantera att lagerb)"gg

naden kan flyttas om det eventuellt 

i framtiden kommer att dragas fram 

GöDNINGSSPRIDARE l 
FöR 3.500 KRONOR 

Två traktorer kostade 5.500 och 4.50"l 

kr. Det var en BM Viktor 230 19f J 

med lastare och tillbehör respektive 

en BM 36 1957. 
En sjutons kardandriven påhängs

vagn med 3-vägstipp och ny korg 

kostade 2.300 kr. medan priserna för 

en del tvåaxlade vagnar pendlade 

mellan 1.700 och 1.400 kr. 
A v priserna på maskiner och red 

skap kan nämn'!s följande: sjufots 

frontrapshuggare Melichar med ver

tikalduk 2.050 kr. , 31-bill. såmaskin 

Arvika TA 3,6 met. 1.500 kr., bogserad 

såmaskin med automatisk markör

skiftning 950 kr.. gödningsspridare 

3.550 kr., 600 liters växtskyddsspruta 

2.900 kr., L:a Harrie tallriksharv med 

fjärrcylinder 3.100 kr. , 105-ringars 

Cambridgevält 1.250 kr. 
Av priserna på smedje- och snicke

riinventarier kan nämnas komplett 

gassvets med tuber och vagn 950 kr., 

tvåstegs Atlas Diesel kompressor med 

tank 1.250 kr., rikthyvel 450 kr. , band

såg 400 kr., samt järnsvarv 420 kr. 

En personbil Ford Zephyr 1962/ 63 

kostade 6.500 kr. och svinvåg 580 kr. 

Melass kostade 95 kr. per fat . 

240 ROP 

Utropare Erik Grönvalls kraftiga 

stämma klarade av c:a 240 rop utan 

att bli det minsta hes. 
Sedan lantbrukare Anders Anders

sons dödsbo frånträder arrendet på 

Lilla Svedala gård övertar Carl-Wil

helm Ottergren, Köpingsbergs gård, 

Köpingebro gården. 

Över l 000 om budet 
nar Lilla Svedala 
gick under klubban 

Inte köpa grisen i säcken. Bäst kolla vågen innan man bjuder. 

Högsta budet bl!!V 15.200 kr. vid gärdagens auktion pä LiUa Svedala 

gärd vid Svedala. Det budet klubbades för en Clayson M-103 själv

gående tröska med lO-fots skärbord och hack. En traktor International 

Harvester 624 1967 värderades i tolv tusenla·:>par och en annan traktor 

av typ BM Boxer T 350 1963 i nio och en halv tusenlapp. Den plötsligt 

azurblå himlen och det fina vädret gjorde sitt till att locka massor 

med auktionspublik - den uppgick till ett 1.000-.tal personer. Auk

tionsförrättarna Bengt Ottosson, Svedala och Bertil Andersson, Löbe

röd kunde också notera goda priser, i synnerhet på djuren. 

Det var massor som försåldes och 

auktionen pågick non-stop i exakt 

l 
fem timmar. Först såldes maskiner 

och annat lösöre och vid 13-tiden 

började försäljningen av djuren. 

DYRASTE KON 

Kossan Svana med registrerings

nummer M 1547-91 nådde högsta 

budet. Det var Bengt Persson, Aggarp 

som värderade Svana i 2.800 kronor. 

Näst dyrast blev Nr 5 Lena M 1547-

1 71 som inropades av Gösta Nilsson , 

j_Nyhem, Asperöd för 2.650 kr. 

Samma pris nådde Nr 7, tre år och 

tre dagar gamla Elisabet M 1547-94 

som tillsammans med sin blott tjugo 

dagar gamla, liHa ka}v inropades av 

Nils Kullberg, Slimminge. 
Av de tretton· kor som försåld-es 

nådde jämnt tio över priset 2.000 kr. 

Priserna för sj u st. tvåårskvigor 

pendlade mellan 2.120 och 1.950 kr. 

och för fyra st. ettårskvigor mellan 

1.480 och 1.420 kr. , samt för fem st. 

kvigkalvar mellan 850 och 720 kr. och 

för åtta st. ungtjurar mellan 1.820 

och 1.400 kr. 
En 2-årig tjur kostade 2.150 kr, och 

~ 5 tjurkalvar mellan 920-780 kr. Ny

grisade suggor kostade 1.000 och 920 

kr. medan bet. suggor kostade om

kring 780 kr. Smågrisar inropades för 

91 kr. per styck och ungsvin för 190 

kr. pr styck. 



rsdagen den 6 fehruari l 969 SlLD 

Börringeborna fick aldrig höra Sten Bergman berälta om paradis·fliglar, utan i stället lyssna till amma

nuen.s Billy Modise som här på bilden samtalar om Bergmans bok tillsammans med Tage Persson, Bengt 
Christersson och komminister Erik Malm. 

Paradisfåglar ersattes 1 

med invandringsproblem 
De som pä tisdagskvällen begav 

sig till Börringe sockenstuga för att 
lyssna till fil dr Sten Bergmans. 
Rönninge, avisrade föredrag om 
Vildar och paradisfåglar på N ya 
Guinea fick aldrig höra något dy
likt. Hr Bergman inställde si.n fö
reläsningsturm\. l stället fick de 
lyssna till ett föredrag om invand
ring till Sverige och om vissa ras
.frågor av amanuens B i l l y M o
d i s e från Sydafrika. 

------~ 

Börringe föreläsnings nye ordfö. 
rande.' k:omminister Erik Malm häl· 
sade välkommen till föreläsnioger 
varefter amanuen• Billy intog talar· 
stolen. 

Han inledde med att redogöra föt 
om'fattningen av invandring till Sve. 
rige från olika länder under de se
naste decennierna och fortsatte med 
att redogöra för på vilket vis och 
ur vilka källor svenskarna fick upp
gifter om invandrare från olika län
der. Han ·ansåg att i många fall 
hämtades dessa från mycket gamla 
uppgi·ftskällor. 

I v.issa läroböcker står sålunda alt 

exempelvis finländare är häftiga och 
obalanserade och alt negrer är som 
stora barn, liöglj udda och skrikiga. 

Den färgade föredragshällaren ta
lade förhållandevis god svenska och 
han hade stor förmåga att berätto 
på ett drastiskt och intresseväckande 
sätt. 

Han gjorde också, jämförelser om 
hur färgade invandrare blir bemötta 
i Sverige och i andra länder. l Sve
rige kan de färgade känna sig täm
ligen fria och självständiga i jäm
förelse med t ex i Amerika. Han 
berättade också om de stora orättvi
sor som de färgade står ut med och 
att de ger upphov till et t hat mot 
de vita. 

- Det kommer att s luta med en 
''explosion'' en gång, och då tycker 
jag det blir synd om de vi ta. d vs 
om alla de vita som inte deltar i föt ~ 
trycket av de färgade raserna. 

' 



Gevär och knivar stulna 
-. 

vid nytt inbrott i Skurup 
Ett nytt inbrot t förövades natten till onsdagen i Sku

rup. Denna gång var det Wickmans järnhandel vid Kyrko
gatan, granne till herrekiperingen vid 5-korset som fick 
påhälsning av tjuvarna natten till måndagen. 

Kassaapparaten hade de brutit upp och delvis förstört. 
Någon annan åverkan har de ej gjort. 

Efter allt att döma har tjuvarna även försökt att 
bryta sig in hos Ing-Eritts dom-, tonår och flick. Fönst
ret mot bakgården var på onsdagsmorgonen delvis upp
brutet. Antagligen har tjuvama skrämts på flykt innan 
de fullbordat inbi·ottet där. 

Tjuvarna hade brutit sig in på exakt samma sätt som 
vid de tidigare tre inbrotten, genom att bryta upp föns
ter med kofot. I Wickmans järnhandel- och sportaffär 
stal tjuvama bl a luftgevär och knivar, samt rakappara
ter och andra mindre saker. 

Polisen hade ännu på onsdagseftermiddagen inga säkra 
spår efter tjuvarna. 

YSTAD /· ÖSTERLEN ~~SVENSKA DAGBLA~ET SNÄLLPO 

Brandchef hoppade i s j ön 

l för attlära ut livräddning 

-

Bra.ndchejen dru!!ar i viLtenet 

Skurups sedan i okoo·ber i f i, or n'Ye brandchef Lars Johans-son hoppade i 6j ön på' .sönda.gsmorgo· 
nen. P:1a•tsen V(!Jf Sv.aneholmssjön men b(!Jdet gjorde9 under betr)"gg•an:de fo11mer. På &!:randen s-ti>d 
50-•t:alet br-andmän f-rån Urer•111a i Skump, Rydsgål'd, SbVlarp ,ooh StenlbeiDg·et: fi)r -a•tt se och läa: a hur 
man v'inlterti,d rädda•r H vet på folk som råkall: gå ner ;;i g på valkriska-bla sj öa-r, m'ärge:lgr~var och and-
ra vatten-dm-g. ' 

övningen och demonstl·atio.,1cn ·,är 
ha vari1t en -av de .förs·ta i bnand
kå,rs r-egi som ägt rum i södra Skåne. 

- D.et är på 1iden att skåning·<>rna 
lär sLg h •wr ma.n -effe'klti v·t ooh snabbt 
utför :U v.räd•dinin,g på :i:saJrnJa, säger 
.bm•n.dchef J-ohansson. 'I'm 1ts alln1ä. '1-

hetens uppfia ttning -att VIi först och 
lfräm9t sJäck~ €1d~vådor ä.r vår p;·i
mäm uppgiDt oat.t J.·ådda. J.iv. Just be
-träffande vmtertide.ns ~-i.sker på 
i~arn.a är -dessa som j ag ser det flera 
hä.r än l Me]J,a,n,~verige, då!rilfr~ j-ag 

kommer. <Brandchef Johiurusson.s ·tåJnlk;:,rumhe•t mot' ~E>n gl•alll•SLg, · tillfu'u-
hemont ä·r Tu.mJlJ.a u banför Stook- sen yta som V<>re ön~kvärd. 
halm). I mina hemtrakter äJr .isarna, 
sed~ de väl "Lagt srig", :rätt på1•i-tlig>a 
uon.der en .läaJ.gve tid. Här i Skå,n,e 
ä.r läget ett •a.rmrut: is .S<>m här ena 
drugen ~alll! <'!fter ba.na <'!ht par d1aga•r 
Mer Vlara livs1ia,r.hgt lös .och o säk,ex. 

Voarj·e ·h!1ll!l1dlTh3il11 •bön: dä.rlör veta 
hur man -eifei<Jbi vt tar !hand om 
alyck.soffer på Lsrurna, det kan som 
-beik.an.t gä:111a ·både V'llXJI1•a och bann. 
Speciellt bamnen 'har in!he den m1ss-

1 "LJUMMET" 
TFe gånger hoppade bra,ndchefen i 

pl.u.roat, .när ;ham, er-bjöd slg ,gö•r.a -en 
fjärde simtur tyckte de närvQJl1alnde ' 
brandmämt.en a,tt cle fått nog. Men 
deraJS omed~Lbrura lt'eaJk.ti.on På öv
ningen var a-tt den bör föl(j:as upp 
med fl-e11a träaJ.mg~stillfä1Jlen. 

Skul'll.p1S br andoheof är . lngalund,a 
7ned1ern i någon vmtembadooeiklubb. 
K!1art amt det "a-r ,U-te kyli,gt ·att hoppa 
i även om han. - som öv:nmge.n 
•klräV'de ·- 'l.'ar fullt påklädd. , 

-Det !kändes . n-og lite ljummet, 
säger han, me<n m13Uam· doppen var 
<}et baz,a •att på stnandeon. jogga or
·dentlig.t för -att få väJ·m~n tillbaka 
till nä.sta omgång. · 

De ~re olikla . övnin.gm1o:nenten 
gällde dels en utmattad person, dels 
en <näJna me,dv·etslfub.et, dels M som 
måste räd•drus . med att lä.gg;a wt stege 
på 1sen och runas u,pp. 

Efter de två kylsl•agria övnings
timm2u·n•a vid Sv-anehoilm:s>jön åter
vände de gästa•nde -brandmännen till 
s~n•a ~;e:9p e.kltiv·e hemo-r-ter meda.n 
Skumps h r-aiil.cikårs k,an):natföor.eni-n.g 
fortsatte med ett dis•kussionsmöte på 
de.n egna ~bnand!Statk>t;en . 

Pandoras dmner 
föll he1n1na: l-6 · 

Råddningen - i form cuv brondman Hans Rosberg - lwr nått fram 

Det blev förlust för Pancioa·as da
mer i handbollstvåan, när de på sön. 
dagen hemma mötte seriel~ande 

Halmstads Idrottsflickor. Annat var l 
förstås inte heller att vänta. I Halm· 
stad blev resultatet hel~17~1. m.., ------------------



TRE KALLA DOPP FRIVILLIGT! 

Här, ska hållas realistiska liv- vatten på Svane<holmssiön. Jo, det 
räddningsövningar, menade man i gjorde brandchefen i Skurup, LaTS 
Skurups, Skivarps, stenbergets och Johansson. Då kunde han dessutom 
Rydsgårds brandkårer. Men vem från nära håll studera sina man
ramlar frivilligt ned i vinterkallt nars arbete. Men det räckte inte 

var avklarad. Brandchefen "rädda.
des." av sammanlagt ett 60-tal man 
som med hjälp aw stegar, båt och 
livlinor hivade upp sin kollega. 
Men nog vaT det en ovanligt kall 
chef för skurupskåren innan sön
dagsförmiddagens övning var av
klarad. 

~-·- - -- -- -----------·--·-- -- -------- ------1 med att "ramla i" en gång. Tre 

l 
gånger blev det innan denna första 
samövnine: ~.ellan brandkårerna 

n~llebor" i -DE-GöR \EN -TIDNING 
Förestälin kl 6.30 o 8.30 l 

GRAND B-till! Tel 115 35 FÄRG~ 

Dirch Passer i skrattsuccen 

CHARLEYS TANT 

TRE LE,ON Tel llbOO 

• • Måndag-Onsdag 6.30 o 8.30 
WILL PENNY Barnförbi 

Torsdag-Söndag 6.30 o 8.30 
TRE MÄN _l HELVETET Bfbj 

RÖDA KVARN Tel 10151 

Måndag-Tisdag Bfbj 
6.30 och 8.45 

l SIST A MINUTEN 
Onsdag-Lördag 

7.00 T fr 11 år 
AR 2001 

l 

Ndgon gång unde1' veckan komme,. en ny tidning ut i Skuru.p. Det ä1' 
fem skolpoliser som blivit 1'edaktörer för skolpolisernas egen tidning 
som ska ge ett fint tillskott till den resa som Skurups sammanlagt 20 
skolpoliser ska gÖ1'a. Troligen till Be1'lin. Tidningen går ut i sammanlagt 
500 ex och det har varit ett farligt springande efter annonse1', reportage
uppslag och a!lt annat som måste ti!l. Redaktö1'erna är fr v Anders Ny
gren, Nils Bertil Ha;sson, Tommy Lindstedt och Ronny Mårtemson. 
Femte redaktören heter Ulla Albrektsson, men hon var sjuk när redak-

tion8personalen förevigades på bild. 



Skurups brandchef i iskallt 
vatten vid isräddningsövning 

Branchefen Skurup Lars Johansson livräddil's av brandman Hans ·Ros'berg, Rydsgård. 

På söndagsmorgonen promenera
de Skurups, Vemmenhögs och 
Rydsgårds nye brandchef Lars Jo
hansson ut på vanel1olmssjöru. is 
l närheten av en vak utanför slot· 
tet. Isen började att knaka oro
väckande och ett tu tre brakade 
den samman ordentligt och brand
chefen låg i det iskalla vattnet. 

Men Johansson ropade inte på 
hjälp. 

Brandmän från Skurups, Vemmen. 
högs, Rydsgårds och StenbergetE 
brandkårer ilade till undsättning och 
hade med båt, stegar och andra 
ujälpmedel snart "räddat" sin brand
chef. 

Momentet ingick i en synnerligen 
r ealistisk isräddningsövning som 
brandchefen anordnade för brand
männen. Någon timme innan hade 
h~teoretisk genomgång. 

l 

l
. övning~n va,r uppdelad i tre sta- gj~rde de deltagande S?-tale~ brand

twner. Forst en genomgång •hur man man snabba och effektiva raddning
använder båt vid räddning på is eller ar av sin brandohe'f. 
i vak : Tv'~ persone1· lägger sig rak- L-----===========:::::1 
långa på bottnen i båten med var- l 
dera ett ben utanför bMkanten. Sko- 1 

donen är försedda med isbroddar och l 
genom att stöta till med fötterna 
mot isen får de två i båten på så 
vis båten att förfly.ta sig framåt 
med ganska 11od fart. När isen till 
sist brister hamnar båten på rätt köl 
i vattnet och persone.rna i båten 
kan fortsätta med denna fram till 
den som skall reddas. 

Nä:sta moment var återupp!ivnings·
försök genom konstgjord andning m 
m. Tredje momentet handlade om 
andra hj•älpmedel än båt, t ex långa 
brandstegar o d. 

Inte mindre än tre gånger begav 
sig bran'd'chefen flrivilligt i det iskal
la vattnet och lika många !långer 



Skurups nye brandchef Lars Johanssoo plockas upp ur en vak vid 
en Uvräddni'l}gsövning pt't Svaneholmssjön. 

F Ö·rsta · sam.Ö·vningen 
med Skurup·s bra.ndkår 

Brandkårerna inom Skurups bli- åt en uppföljning i livräddning lite 
vande block - Slrurup, Rydsgård, längre fram på året men även då 

andra övningar. Vemmenhög och stenberget - sam
lades på söndagen till en kombinerad 
uppvisning och övning i livräddning 
på Svaneholmssjön. Detta var det 
första tillfället till samövning, som 
erbjöds sedan Skurups nye brand
chef Lars Johansson tilträtt sin post, 
och man räknar med att fler övnin
gar skall följa på denna. Samtliga -
ett 60-tal brandmän - önskade efter-

Kärcheferna delade upp sina man
·nar på tre olika stationer. Där fick 
man utföra konstgjord andning på en 
docll:a, öva med olika redskap samt 
en re~·· ,.~lt övning i vilken man 
·o· ''!)P brandchefen Lars Jo-
ha- f-am gått ner sig l en vak. 
~ 1n ,, :1 • ::nde dels brandstege och 
dels en roddbåt att föra honom i 
säkerhet. De olika momenten avlöpte 
perfekt. 

skolpoliser ger ut tidning 

Sku:r_-up h.ar inl~ativrika skolpoli-r på 500 exemplar - helt gratis. Ung
ser, VJlket mte mmst bevisas av att domarna - ett 20-tal - har länge 
man i dagarna ger ut en egen tidning gått och funderat på att göra en resa 

till utlandet i påsk, men eftersom 
man inte hade tillräckligt med pen
gar för detta, beslöt man att fram-
ställa en tidning. Denna kommer till 
stor del att innehålla annonser var
vade med text. Annonserna som man 
tiggt ihop till lite överallt i köpingen, 
skall bli ett extra tillskott i reskassan. 
I dag samlas de ansvariga "redaktö-

1 

rerna" - Anders Nygren, Nils Bertil 
Hansson, Tommy Lindstedt, Ronny 
Mårtensson och Ulla Albrektsson -
för att diskutera utgivningen och res
planen tillsammans med reseledaren 
adjunkt Rolf Bogren. Berlin kommer 
troligtvis att bli resmålet. 

På bilden det unga "redaktörstea-
met". 



Skurups "historiebok '-~ 
•• ar klar för tryckning 

En sedan flera år förberedd 
bok om Sku'rup och trakten 
däromkring med historiska 
perspektiv föreli~er nu fär
dig för korrekturgenomgång 
och beräknas komma ut i han
deln till hösten. Närmast skal:l 
begäras anbud för tryckning
en. 

!Som u tgiMare för <den 3()0-~.i:~ga 
"9~Ul1P.s hl$tor1a" •tår lku/l.num•ämn
,c;,e :J. i Sklurup och me:la1·be1.axe i 
lb~ken är doc.e;rut Laxs Lat'cS<>n, :fij,] liic 
AJf Er~a.ndls.sOtn och il.iH •Lic C E E:l
va.rd~GiOill, Eamtl:ig;a Lund .samt :fli.l kand 
Eric Måt'>te1Wron, \SkJuruiP. 

Det är 4--U 1år sefl~n nu !SOm Sklu
~"\WS •f.UillJlilJäikJti,ge \be101liöt ,s,t;ä:]!1a etlt 
i!1öt'9~1gåmlgS:aillls.12!g ;trliH iklulturnämn
ld~ms lfönf01ga.n:l·e iliör 'a•tt l'ealilser·a 
mank.en !På •rutt ge Sklut•u,p en et'!!en 
"hi'911o.detbdk". Sen•ane har , .beglärts 
och hevjJ!jats ytter!<i,g;rure 'lroll1ll!ll\111'a.llt 
an~:ilirug så att .SI\.lffimlllll. l!llU <tor:de röra 
si,g om cir!k.a Sll 000 iklr, 'VIillka föndel~ 
iPå flör'Ba~tal!'aT'VIO d·etn, tiilJlJws;traibioi!liS!Illa-
teriJaJ oClh rtlrydmli.nig. · 

Doc La.nsioon Skrliiver em medlel1hl
derus V emb:lllel!1ihlög, !!rue ~ om 
jpe~detn. Ifrån meidle'lit~dletns sllut diram 
rtillil Riurtlger McLea.n, lfii'l lk:anrl. iMår
ltenssoin oan idennes tildsperiod o Clh lk 

·• ,, • : EdiV121IidJsson oan ifrllden fram ti!H våJra 

~ ······~···· ~·············~···· ~':·•········~·· ~···i•••'···· ld~eliteral!llde lbill~teni.al f.råm 
: '1 '' ''' de .setnaste fo åu:<en f.i.Cik iliic EdJvM-ds-

Granslcande g!Lml.a. vyko'l't jråln Sku.ru.p frcin vänster ku.Uurnärwrude'IW . an n,yiliilgen IV'Ud ett beosi:i'k Ii Slrurup, 
färre OTchfärande Jo l'lln Elis Viifot, re!kbor Holger Holmgre'n och med- lc1äir · tfota,gt'lalf Hans SElrl!llel.·•t !Pl'ese.nte
arbetwrna. i boke,n C E Edva,r~on f rå:n La,nd:s<t1'k.ivet i Lun·d och (ståe,nde) rad.e en Idel 12JV sitt il"vkha1tiga foto -

Erik Mårten~Sson arkiv [.rån senare år. -- -- ----~--



SKÅNSKA DAGBLADET Torsdagen den 13 februari ~96? 

• Minnesberg 
UTAN ARBE1E I MORGON 
37 arbetare l 

Av TORSTEN HANSSON 

När Minnesbergs Tegelbruks AB :s ;37 arbetare slutar 
sitt jobb i morgon kväll är de utan arbete för 8 veckor 
framöver. Tegelb_ruket har nödgats permittera hela ar· 

- Anledningen är överfyllda la-· 
ger. Vid denna tiden på året är bygg
nadsverksamheten betyd.Ji~ mLndre 
än under de vaTmare åi'Stiderna. Men 
för övrigt är orderbeläggningen god. 
Men arbetet vid många byg~adspro
jekt har stoppats .tillfällig>t av vin
tern och därför ka'n vi Lll'te leverera 
aJ,J beställd tegel. ' 

Vi är illlte bekymrade för framti
d~m. Det är endast e.tt temporä11t pro
dukltionsstopp. 

Bekymrade är emellertid fle.r.taJ.et 
av de anställda. Speciellt de som inte 
är kollektivanslutna och därmed ej 
åtnjuter arbetslöshetsersiitltnin•g. 

TruckförsTe U r b a .n <F J o r i .n som 
varit anstäl,Jd vid förel:aiget de senas
te 23 åren berätta•r: av Minnesbergs 
Tegelbruks AB erhåller vi en veckas 
s k permitteringslön. Sedan får vi 
>nte ett öre. 

Vi kollektivanslutna får ut arbets-
löshetsersättning som matsvarar 

betsstyrkan. Ingenjör B e r t i l D e n w a r d upplyser 
om att det endast är för en kortare period. Tegelbruket 
kommer förmodligen att återuppta produktionen efter 
påskhelgen. 

ungefär ha·lva lönen. Den ersätttn·ing
en är skattef.ri så i kontamer får 
vi ut mer än hälften av den lön 
vi vanligen kvitterar ut sedan skat
teavdraget är gjort. 

Därför är det knappast katastrof 
för oss som är kollektivanslutna. Men 
för dem som nyligen ·börjat och inte 
är med där., för dem blir det hårda 
bud att plötsligt bli utan lön L åtta 
veckor. 

Minnesbergs Tegelbruks AB är ett 

bolag med gamla anor. Bruket star
tade år 1888 och .har utvecklats till 
ett av Skånes största. Arsproduktio
nen har de senaste åren variJt unge
fär 20 miljoner tegel. Produkltionen 
består i huvudsak av röd och gul 
fasadtegel av hög kvalitet, berättar 

• i.ng. Denwaro. 
- Ef.terfrågan på vår tegel är god 

så vi tror inte att produktionssiffran \ 
kommer a!Jt sjunka något nämnvänt -
för år 1969 •trots detta tillfälliga drifts
stopp. 

Henning Poulsen ser mörkt på si
tuationen. Att plötsligt ordna ~ytt 
jobb mitt i vintern är ~nie latt. 

Berndt Persson har inte haft någon möjlighet att sk alla nytt jobb och kommer 
betslös de närmaste 8 ve<: kor n a. (Bi'lder: Hans Sernert.) 



SOill hans fa;r 
o gjorde en gang 

E n hantverkare i ordels rätta bemärkelse och som forl
farande varje dag uträttar sitt hantverk med näslan exakt 
samma redskap som hans far gjorde före honom är 66-årige 
C a r l W a l l i n, lvarslorp ulanför Rydsgård. l 45 . år har 
han hållit på med att tillverka smördrittlar i samma lilla hus 
som hans far, Axel Wallin, använde till samma ändamål. Och 
smördrittlarna ser näslan exakt likadana ut. Del är egentligen 
endast märkningen som har ändrats något. Men inte mycket. 
Del är· varumärket för äkta svenskt runmärkt smör. 

Carl Wallin älskar sitt hantverk 
och är något bitter över den våg 
av allmän industrialisering som 
svept över vårt land och sopat bort 
så mycket av det gamla hantverket. 

* Skånsk bok 
Under tiden som WalUn berättar 

om sitt yrke tillverkar han en drit
tel och det går med en enastående 
fermitet och ett tempo som vittna! 
om enorm yrkesskicklighet. 

Det material som en smördrittel 
tillverkas av är 18-20 "stavar" 8 
pihband, två bottnar och några s~å
spik. 

stavarna är av prima: bokträ. Just 
nu kommer staven från Danmark 
men för det mesta är det hederligt 
skånskt bokträ. 

- Men det är inte samma kvali
tet i stavarna nu som förr, säger 
Wallin. Skall en stav vara riktigt 
prima skall bokträet ha torkat 
minst två år. Nu skall allting for
ceras , så nu f.är minsann inget bok
trä ligga i fred i två hela år. 

Pilbanden kommer från Polen. 
- Varför använder ni inte svensk 

piJ? 
- Då skulle det bli tre gånger 

så dyrt som det vj får nu. Till
verkningen blir mycket billigare i 
Polen, där arbetarna har avsevärt 
lägre lön. 

När Wallin skall tillverka en 
smördrittel börjar han med att 
"bygga upp" ett 20-tal stavar i en 
järnring. stavarna är av varieran
de bred<! och den sista staven mås
te passa precis i den öppning som 
återstår. 

märkt smör, tillverkat av färsinga
kornas mjölk. 

Drittlarna som rymmer 50 
kg smör går sedan i regel till ex
port i huvudsak till England. 

De prydliga drittlarna är onek
ligen konsthantverk, utsökt välgjor
da. 

Det finns ingen industri eller ma
skin som kan kon,kurera med tunn
bindaren i Ivarstorp. Så länge 
Svenska mejeriernas riksförbund -
det är de som beställer smördirtt
lar av Wallin - vill ha det smör 
som levereras till England förpac
kat i dessa prydliga, välformade 
drittlar måste de anlita Wallins 
mästerliga skicklighet. 

Text: 

TORSTEN HANSSON 

Bild: 

HANS SERNERT 

Förr i tiden hade jag beställning
ar på andra saker. Månaderna före 
j·ul brukade många beställa nya 
saltekar ·inför julslakten. Andra sa
ker som jag tillverkat många av är 
salt!inor och älabyttor, sillskaggar 
och drickeslaggar eller drickaan
kare. Men det är längesedan nu. 
Nu får jag hålla mig till smördritt
larna, säger Rydsgårds meste hant
verkare, tunnbindare Carl Wallin i 
lvarstorp. 

,. l 

Det är fart över jobbet när tunnbindare Carl Wallin Rydsgård pressar ihop slavarna med s. k. snurr 



* Millimeterjobb 
Men efter 45 års vana så söker 

Wallins säkra blick lätt ut staven 
som passar på bråkdelen av en mil
limeter. Sedan tar den flinke hant
verkaren en "surr". Det är ett verk
tyg försett med ett rep s<>m läg 
ges runt <>m ändarna på stavarna 
ooh när sedan Wallin "vevar" så 
pressar repet >hop stavändarna så 
att han kan sätta på en järnring. 
Men innan stavarna är helt ihop
klämda sättes en botten in. Botten 
passar in i spår som finns i sta- . 
varnas innersidor, nära kanten. 

Sedan är det bara att pressa på 
med surrens rep så sitter bottnen 
snart i ett fast grepp. 

En järnring sättes sedan över ga
veländan och håller stavarna i ett 
järngrepp till dess att pilbander. · 
lagts om och spikats. 

Det är inte mindre än åtta pil
band som skall läggas på en drittel. 
Pilbanden är visserligen fastspika
de, men för att de inte skall lossna 
måste det finnas två hack i varje 
band som griper in i varandra. 
Men de hacken måste göras på ex
akt rätt ställe för att inte banden 
senare ska lossna. 

Många av de redskap som Wallin 
använder i dag använde .hans far 
i början av seklet till precis sam
ma ändamål. 

Wallin förevisar dexel, studsare, 
krös, handbom, surr, drivring och 
många andra redskap som i dag 
inte finns att köpa i en skånsk 
järnhandel. 

Om något redskap blir utslitet 
måste smeden tillverka ett nytt med 
det gamla som modell. 

De fina drittlar som Wallin dag
ligen tillverkar levereras till Fren
ninge mejeri där de fylls med run- Carl Wallin vid en stapel färdiga smördrittlar 

~(J 

0jJJ· ~I 

Gymnastikled&re Margareta Nilsson, Abbekås, leder en grupp viga Skivarpsdamer i den jubilerande 
föreningen. 

Diplom till fem viga kvinnor· 
när förening 10-årsjubilerade 

l 

l 



Handboll 
Handbollssporten i Skurup kan 

endast spåras tillbaka till i början 
av 1960-talet då sporthallen blev 
uppförd. Innan dess var intresset 
för handboll i Skurup minimalt. 

Men när den fina hallen byggts 
Sl<apades ett visst intresse och Sku
rups AlF har alltsedan dess haft 
en handbollssektion. F n är A-la
get inget att skryta med, men ung
domarna sköter sig desto bättre. 
A-laget deltog säsongen 1967- 68 in
te i någon serie men är nu åter 
med i leken. Inte för att A-lag
spelarna tror sig om att kunn>J 
göra några större insatser men för 
att de yngre lovande spelarna sä 
småningom ska·ll ha någonstans att 
"ta väge)l" när de blir för gamla 
att spela i pojklag och juniorlag. 
A-laget kan därför kanske så små
ningom växa sig starkt. 

TRÄNAUBRIST 

Bristen pa handbollsledare är 
stor, påpekade en av dem som leder 
handbollssektlanen i Skurups AlF, 
L a r s N e h l i n. Detta gäller 
framförallt för seniorspelarna. 

Ledare för juniorerna är Karl
Erek Sjögren och Lennart Aker
berg, för ett av 16-årslagen Sven 
Höjvang och Bertil Olsson, och 
för det andra 16-ärslaget Bengt Gö
ransson och Sven Aidemark. 

Sven Höjvang tränar de yngsta 
lagen medan Hugo Björkstrand trä
nar juniorer och seniorer. 

En glädjande sak är det stora 
intresset bland Skurups yngsta. I 
knattehandbollen brukar nämligen 
inte mindre än ett 80-tal seplarc 
delta. Ledare för knattehandbollen 
är rektor Knut Andersson. 

Slörsta gl"ädjeämnet är dock Hans 
Jörgen Schönning som blev utta
gen att spela med i Skänelaget när 
det mötte Halland nyligen i en 
match ·i Baltiska hallen i Malmö. 

Bordtennis 
Skurups bordtennisklubb har 23 

är pä nacken och är den klubb som 
seriespelar på "högst nivå" . Laget 
deltar nämligen f n i div. ur. 

-- Vi har varit i div. III tidigare 
men så blev det en down-period, 
säger kl-ubbens kassör V a l t e r 
A n d e r s s o n och vi hoppade över 
seriespelet ett år. Det betydde att 
vi fiick börja frän början igen dvs 
i lägsta divisionen. Men vi gick 
genom idel seriesegrar snabbt upp 
"trean" igen. 

-- Men här i div. III är mot
ståndet .knivigt. Vi ligger just nu 
6:a ·i tabellen. 

Hans Jörgen Schönning, lovande handbollsspelare 

Unge Jörgen Nyberg har väl utvecklat bollsinne och är duktig 
i badminton. 

-------------------------------------------------------------
öppna för motionsträning för all
mänheten. Det är om måndagar 
mellan kl. 20 och 22.30. Även de 
bland allmänheten som tränar då 
får bada bastu efteråt om dom vill. 

Skurups bordtennisklubb har 69 
medlemmar som är fördelade på 23 
seniorer och dubbelt så många ju
niorer. 

Ordförande är Otto Andersson, 
vice ordförande Bertil Åkesson, se
kreterare Sven Ake Ljunggren och 
kassör Valter Andersson. För ung
domsträningen svarar Gert Olsson, 
biträdd av Sven Rosengren. 

Badminton 
Skurups !)admintonklubb är kö

pingens yngsta bollklubb. Den star
tade för snart 5 år sedan, närmare 

bestämt den 4 mars 1964. Dess 
förste ordförande var E. Järdler. 

Nuvarande ordföranden, rek-
tor K n u t A n d e r s s o n berättar 
att medlemsantalet är ca 35 varav 
hälften är juni~rspelare. Han fram
håller badmintonsportens stora be
tydelse som motionsidrott. 

Träningen äger rum på månda
gar, fredagar och lördagsförmidda
gar. Utmärkt träningslokal är Sku
rups sporthall. Där finns fyra ba
nor. 

I anslutning Nll träningen finns 
tillgång till dusch och bastubad. 

Knut Andersson berättar vidare 
att klubben säsongen 1967-1968 del
tog i division IV och med junior
lag i Malmöklubbarnas juniorserie. 
Eftersom Sk.urups badmintonklubo 
är jämförelsevis ung och oerfaren 
var de andra klubbarnas överläg-

l' senhet så stor att man i år före-
drog att stå över en säsong och trä- :1 
na upp sig för att till nästa år f 
kunna klara sig bättre i konkur- 1 
rensen. 

Knut Anderssons närmaste med
hjälpare i styrelsen är Hans Fält 
som är klubbens vice ordförande, 
Bengt Göransson, sekreterare, Sven 
Ake Sernert, kassör, och Allan Rön
r\epfalk. Framgångsrikaste spelare 
är Per Ola Nilsson. 

Badminton har mänga fördelar 
som motionssport. Den kan utövas 
av stora och små, unga och gam
la, pojkar och flickor. Badminton 
ger även vid ringa träning både 
smidighet och snabb reaktionsför
måga. Knut Andersson hoppas där
för att fler bland allmänheten fram
deles möter upp vid lidningspas
sen. 

Tränare r-~rt Olsson beriiitar för de unga spelarna om bordie oisens finesser 
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· Bollsporter ~i Skurup 
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Skurups AIF:s A-lag brukar oftq 
balla till i mitten av den serie 
de spelar under större delen av 
säsongen. Men på slutet brukar 
Skurupsgrabbarna skärpa sig ocn 
endast i enstaka fall hamnar de 
utanför .. medaljplats". 

Det berättar A-lagets entusiastis
ke lagl~dare P e r O l s s o n. Han 
har vurit lagledare och en av Sku
rups AIF:s eldsjälar sedan 1962. 

Efter serievinst flyttades laget 
1963 upp till div. IV, där det vand
rade rakt genom divisionen och 
upp till andra plats i serien. 
Men tydligen tog den prestationen 
hårt pä 'krafterna, ty nästa år blev 
de näst sist i serien och man fick 
flytta ned til div. V igen - med 
den näst bästa målskillnaden! 

'KAJAN" TRANARE 

Under 1962- 64 var f d IFK Mal
mö-spelaren Sven Lundkvist trä
nare. De tvä följande åren var det 
Bengt Skoogh 'från Kulladal son• 
trimmade Skurupsspelarna och se· 
dan Leif Svensson från IFK Trel
leborg. 

För ar 1969 har man anställt 
''Kajan .. Sandeli i MFF och trä
ningen inför den kommande sä
songen är fylld av entusiasm. Den 
började den 9 januari och uppslut
ningen har varit utomordentligt 
god. 

- Var trer du Skurup hamnar 
i arets serie ? fråga r vi Per Olsson. 

Vi siktar pä en medaljplats 
som vanligt, men det blir en svå
rare serie än vanligt. 

i\'IANGA I,AG 

Det är bredd pä fotbollen i Sku
•·ups AlF. B-laget fick i fjol en 
4:e plats i sin serie. För övriga 
lag blev det medaljplatser. 

I fotbollssammanhang skall inte 
Skurups fotbollsknattar glömmas 
bort. Deltagarantalet har varit myc
ket stort. Inte mindre än 8 lag 
deltog i en på hösten spelad serie. 
Ledaren för knattefotbollen är Ru
ne Olsson. Det var en jämn serie 
vilket bevisas bäst av att vinnarna 
hade 10 poäng och jumbolaget 4 
poäng efter slutspelad serie. 

Våra mest lovande spelare är 
Gert Olsson, Karl-Gustav Hultberg. 
Mats och Sven Rosengren. 

Något juniorlag som spelar i se
rie har vi inte men hoppas att 
snart kunna seriedeltaga även med 
juniorer. 

:· f . \~ l <r ... •,· " 't:': 
• l 
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Skurups bordtennisklubb har eg
na lokaler på ErikstorgeL Där har 
vi också tillgång till bastu. Mån
dagar och fredagar tränar skol
ungdomar och juniorer och om tis
dagar tränar seniorerna. 

Men vi har även våra lokaler 

' ~ .-.: .......... \ .... 
; .. ~J> '*.~}'"" h*< 

Fotbollsträning snö går bra 



Klubbsty.relsen tar ·här matpaus i arbetet med fr. v. ordf. Bertil Holmander, kassör Henry Karlsson, trä
naren Lars Persson, sekr. Bror Svensson och vice ordf. Olle Ni l ~son. 

V. Vemmenhögs bollspelare 
inredde själva klubblokaler 
Lag·andan är god inom Västra 

Vemmenhögs idrottsförening. Un
der de sista månaderna h&r dess 
fotbollsspelare varit livligt enga-

gerade ·i att mura, måla och inreda 
nya klubblokaler i Västra Vem

menhögs skolas källare. 

Klubblokaierna som omfattar dusch-

'l 
( 

l J 

y · 
ltJ. 

och tvättrum, samt rymliga lokaler 
med stolar och bord för ett 40-tal 
personer invigdes på tisdagskväUen 
med måltid, spex och sång. 

Föreningens ordförande Stig Hol
mander berättar att det arbete som 
medlemmarna nedlagt för att få lo
kalerna så fina som möjHgt säkert 
kan värderas till flera tusenlappar. 

skolstyrelsen har bidragit med 
kostnader för installering av d'usch 
och målningsfärger medan Hoffs 
möbler i Trelleborg välvilligt har 
skänkt både möbelinredning och hel
täckande mattor. 

Lagandan och kamratskapet är god 
inom träningsarbetet med Lars Pers
son, Trelleborg, som ledare. Fotbolls
laget placerade sig som trea i sin 
serie förra säsongen och siktar i år 
på att vinna den serie i div. VII som 
laget spelar i. Möter bara grabbarna 
upp ordentligt vid träningarna så vet 
jag att de är tillräckligt bra för att 
kunna gå upp i div. VI, säger Stig 
Holmander optimistiskt. 
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Start flYr vinterlCYVeb och kul i fem för Skurups-skolelever. 

S t~ skönhetJsvård~Jekar 1 

på Skurups Kul..,i-5-Program l 

Många möjligheter att syssel
sätta sig får även skolungdomarna 
i Skurup under den stundande lov
veckan, för vllk"i!t ett späckat Kul
i-5-program har gjorts upp. 

Bland de organisationer som 
11yckt in med programinslag är 
Grundskolans GIF, skytteförening
en, Kyrkliga ungdomskretsen, 
Sportklubben, Badmintonklubben, 
Bågskytteklubben och Skurups lek
skola. Tennisklubben, Schack
klubben och givetvis köpingens 
fritidsnämnd drar också sitt strå 
till stacken liksom Bordtennis-

klubben och IK Finish, Vellinge. 
På Kul-i-5-programmet för Sku

rup står gymnastik, skytte, bord
tennis, handboll, tennis, friidrOtt, 
badminton, bågskytte och . en fri
luftspromenad med frågor .. Vidare 
kan ungdomarna ägna sig åt sago
läsning, film och hobbypyssel, mu
sikfrågesport, skönhetsvård och 
schack. I Skurups Folkets park 
ordnas på onsdagen stor baluns för 
eleverna i grundskolans årskurs 
7-9 samt yrkesskolan och vidare är 
avgångseleverna 1968 välkomna. 
Tuxedoz orkester spelar. 



KA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Söndagen den 16 februari 1969 ---

Anställda sluter upp bak f d chef 
• 

Nytt skede i Skurups kommunalstrid 
Med en skrivelS:e riktad till kommunra•l· 

nämnden i Skurup och und·ertecknad av 
tio tjänstemän i köpingens tjänst har den 
sorglustiga affru,en med kommunalkamre
rens, Harry Sigfridsson, mer elle'l' mindre 

påtvinga.d·e avgång gått in i ett nytt skede. 
Man kräver att kommunalnämnden infor· 
me·m'l.' dem om vad S'Om föreV'al''it. Och 
man tar nog inte alltför fel om man säger 
att de flesta för att inte säga alla skurups· 

borna etäller Sig bakom "de tios" krav. 
Schismen - för visst är de ten schism 
även om kommunens styra.nde påstår mot· 
soa.tsen - 'halr föranlett många och stora 
rubdker i tidningax;na. 

- Jag fönstå:r inte att tidningana 
intre.SJ:e!1ar ·tig eå myokE·t för affä
ren, säger kommunrumfunmderus m·d
för.ande KnUJt Madsen. I nuV!arande 
läge har det än.te hän t något som 
irite är beiDMJ1t i iPJXJ.LoJwllen. S.kulle 
det ta ha hänt J ett företag skulQe 
det inte ha fått så sta<ra J)lXJpo.rtio-
ner · ... 

- Ptep.;o.n1igen har }ag h.a•ht ett 
mycket g:}tt samarbete med Sigtrids
scn. J a,g .känner inte •till att det 
skulle ha uppstått ' n~n per501!11Lg 
:•t:rtd me11an. de k101Ill!l11Jumalt aJllSVa-
rj,ga. l 

I en intenvju till Kväl.JspoSten å 
börj•an av tebl'U<IIri yttrade d•ocl: 
Mia:fue.n: 

- AU.a som fillj1t skeendet vet att 
.kommunaJtkla.mreren. önskade upp-

- Mycket borde få sin f&rk!ari'TI{J, 
cmse-r bensinstlLtlioMföreståruLa:re 

J u!tus Bru.hn 

fly,ttrung till kia:nsl:ichef. Sa bloe·v de.t i'e på kommunallkontoret är, liksom är ve!'kligen beklagligt att han fick l - Vi h,p.r haft en kommunalkaminte. Kamreren tog .illa vid .;:i,g och många andra, upprörd över Sigfrids- sluta. rer som florde ha varit härifrån för stämnån,gen i koomml\lil1a1kon.tmet blev sons avgång. Erik Lindskog har al·drig haft någ- länge sedan. aHn . arbetade bort i.note den bästa. _ SigfridSson är absolut inte den ra svårigheter med Sigfrids.;on och många från Skurup, bl a min chef. - Jag käll1Jler inte heller 1~11 om som !eg3Jt på latsidan. Han har en- efter vad han. mäl kt har d<:n övriga någon <l!;poirerar på SigfridE~;oniS p.l.ats ligt min mening skött sitt arbete b a personalen pa kommunalkontoret som ~ommuma!lik:amre.r. I va1·je fail och alltid gått folkets ärenden. ~et också h<llr kommit bra överens med inte inom ko.:nmu.nen. Hian:s av- honom. 
skedosa.m;okian E-IDa .i.note beha.ndila.s - Det är orättvist att beskylla Sig-förrä..t> vid nästa samma.n.träde. fndsson för slarv. Han blev ju full-S!mrUJp 1\ilir huvudonten i ett kom- komligt överlastad med papper och mande okommull]b1ock. Mia.dsen: - a;t det blev förseningar är absolut S1giir•1d!sso:ns post ilrommer då att bli in te hans fel. 
en högt kva.1ificernd odh attr:aktiv Bensinstationsföreståndare Julius befat1:nm.g. Bruhn anser också att Sigfrid.sson1'ick 

MISSNöJE 
Eitt lllissnöj-e över att pa~ppe:-t-n 

"inte l•a!'lto på bol'den" och att kom
mun·eru; stynande mer ellle.r mind~e 
dJl,ag:i.t en d1mr.idå över he1a affären 
mäniDs .såväl i köpi:n,gen som bland 
~:}mmunenos an,;~täl:1d.a. 

- J•a, nog ISkUJUe det vara välgö
l'an•de aned inf.ormatkm om vaJd som 
venlcl1gen skett och sker säger .bygg
nJad!~ar.bet•are LemaTt · La.rsmn. Fook 
i :anosvar.ig a.nställ:n.ing för.sv.inner ba
ra innan ffira.U V·et n,ä,gr01t IC\!V. 

- Plö\J9Ligt står det i tidningen 
att han el1er hon har flybta.t f.rån 
onten. KäJllJ!lS ofta mm en :klalldlll:Scfrl 
- tnte minst då man lärt känna per
·~onen i fråga. Sj.älv tnor j.ag att det 
ofta 1ig;ger maktJ\la.mp ha"IDom vår.t 
lwmmunoa~.a brå!k. S:JilTl Ekattelbetala
re i kommunen säg j·ag he~:.t aH vi 
~iok k.1arhe.t i vånl <llffärer wrekt 
av vår.a lmmmuon<l!1guJbbar. Då s2o3pp 
vi allt t~sse.l oah ta;sel. 

En äld•re man som i f!el'a år inne
harl't förtroendepaater i kmunen, 
han ro·rednal' att "ara anonym, bek-:13-
ga~ utveckhln,gen aJ1JOit betaJda. tiänJs-1 
ter: 

för mycket att göraoch att han ab
solut inte kunde klara av allting 
ensam. 

- Det är mycket skumt med den 
h:ir historien. Det behövs en rens
ning inom kommunalfullmäktige . 
Varför kan dom inte lägga papperen 
pa bordet och tala om för folk hur 
det ligger till? 

Martin Karlsson, t d gatuförma.n, 
med stor insikt, i den kommunala 

- Det måste vara nå.got sjukt, menar anställnin~-pohtiken, har en annan - Det bLir bätiJ·z oTdning nu, anser 
direktör JeTker Nybe1·g uppfattning: f d ga.tu.fö-rman Martin KarLsso1~ 

- De Jk.oi!Tllmun.aJ.a p<O!Stern:a utnytt
jaJs mer och mer som födkr-dk. För 
Skul'UIPS del verka1· det mm om viJ;:,;.a 
förtrooodemäm he1t enkelt är på v~g 
21t.t proVIOcem fram nya tjänoster där 
de själVla sen anstä1ler s.ig. 

- När så a,!il.a pal·te:r sam:arlbetacr
över partigräc1sern3 e.toppa.s effek.tlvt 
a1La oppo:.itiommöjlig;heter. Vi v.ill 
se kompetent folik på de a.no;tä1Ma 
p:>steram ooh inte pol~tisk!a UIPP•kl)m -
1in,g;a;·. 



Till Skurups kommunalnämnd 
Med an1edn.hn1g av Pl~ounmentarerna triJJ 'k!omm Uillal!k:amrerr- Siglfr1ic!soorus uppsäJt~nå.ng viU underteclk

n:ade tjänot:emän i Skurups köping :f:~1amföna fö,Jjande syn:ptmkter: 
Av Pl'es\5011JS kommentarer franngår, att Sligf!·ad&son brustit i s.amarbeie med övrig personal F& vår 

de<! ha~r vi inte haft s v-årig'heter att sama1ribeta med honom. Kommunalnämnden, eUer föl'eträdirure för 
deruna, har inte gjort nå~on förErågan om hur V'i haft diet med samarbetet med Sigfr-icllsson. 

Varken kommunalhämnrlen .eller &.gfirid<>s<ons racktiga föDe<trädaa'e har gett oss någon infomwtion om 
baikgirunrl€1n till den upprnämkisammadte uppsägningen. Detta har· lett til!l ot:rlV'S€11 på aa·betsp1atsen , då peir 
sona!,' med eHer utan grund, 11ittar sne~t på v;waå,.d~a. 

Utan att vilja försv-ara de fö·rsulll!IIlJelis:er och brister, som ne'llgt pr<easen fövelkoonmit, tror vi att det 
mesta gå1· att förldana. Uruder sina 17 år i köpingens tjänst hlar Sigfridsson ad'ltid, enligt vår upptfai>truing, 
sökt 11ill:Jlvlarnta köpin·gerus intressen. För att åstad!ko mma en bättre "anda" och s>tÖ11re triV\Se'l på våT aribetts
p~ats kräver V'i, att 'kommun.alnämnden infO!ffilJeratr oss om balk,grunden till! sitt stäilni~tlagand>e gläiler 
samar'be1!sfrågoo- eller a.nnr.m bakgrurucl. 

Vi viJ!I. odkså utta:la våir sympati oah fönståed'Se för de prÖ!VIJ1i:n§:l!r, som va.rit odh förest:åJr iSiigfjrids510n 
och harus fa.milj. I nuli;iget framstår diet för oss som ·om det va-rit möjligt att ffu5k011Ja familjen Si,glfridls&son 
denna prövn'ing. 

Skurup den 1212 1969. 
Erik Lindskog Bo Svensson Inger Sjöland Birgitta Olsson Lennart Persson Lars Persson 

Inger Ohlsson Ulla Evander Gunilla Nilsson Gunnar Nilsson 

EN SKURUPSSPELARE hoppar högt m edan Christer Andersson, SkuT·up, t. v. och Ystads Lenna1·t 
Nilsson tittaT ldngt etter bollen. 

IFI{ Y stad slog Skurup 
trots tre brända straffar 

Skurups AlF och IFK Ystad startade årets fotbollspremiär 11å ett verldigt vårystert s"tt 

och redan efter 10 min. spel hade tre mål tillverkats. För två av dessa ha:le Ystad svarat 

och rödtröjorna vann också så småningom matchen med 3-2. Inget av lagen förmådde 
förstås fullfölja på samma pigga sätt som i inledningen men så var det ocl{så kallt med 

besl{ed i Skurup på lördagseftermiddagen. Underlaget var också i halaste laget och spelade 

aktörerna många fula spratt. 



/ 

~növädret la slog stora delar av ~kåne OSTERLEN. DRABBADEs V ARST 
Småvägarna i stora delar av 
Skåen korkades igen vid -det 
täta snöfallet under sönda
gen. Österlen drabbades 
värst. Där pågick plogning 
sedan lördagskvällen. Även 
i Sydskåne var de mindre 
vägarna svårforcerade. Vind
slyrkan var på söndagsför
middagen uppe i 20 m/sek . 

. O På motorvägen mellan 
Malmö och Lund förekom en 
krock mellan två personbilar 
som för en timme stoppade 
upp trafiken. Det var kilo
melerlånga köer i två filer ål 
båda hållen och trafiken flöt 
sakta men utan några svåra 
olyckor. 

LJ Flygtrafiken på Bulltofta 
gick normalt genom att ba
norna plogades kontinuerligt. 
Två turer med pendelplanet 
till Köpenhamn inställdes. 
Båttrafiken på Öresund gick 
enligt tidtabellen. 

G En del förseningar i låg
trafiken i Skåne förekom. På 
sträckan Malmö-Simrishamn 
var tåget försenat en timme 
och även på linjen Kristian
stad-Ystad hade , r;n,:~n för
seningar. 

O l stora delar av Skåne var 
det säkrast att låta bilen stå 
hemma och i stället använda 
apostlahästarna. Bilden är ta-

l 

g.en på vägen mellan Skurup 
och Rydsgård. 

- SIDAN TIO-

• .. 
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Jubilerande skurupsbo såg i 
tyskarnas intåg i Paris 

60 år fyller i dag den ende slm
rupsbon och en av de få svenskar 
som bevittnade tyskarnas intåg i 
Paris sommaren 1940. Det är dir 
John E Vifot som 1939-1943 var 
assistent åt överingenJoren på 
Svenska Kullagerfabrikens stora 
anläggning i Paris. - Det tyska 
intåget skedde nästan omärkligt 
och den .Hitlers segermarsch under 
Triumfbågen som fransmännen 
givetvis fick uppfatta som en skymf 
läste jag bara om i tidningarna. 

Civilbefolkningen hade evakue
rats så att det inte fanns en' enda 
privatbil eller enda järnvägsvagn i 
Paris' när tyskarna tågade in. Seg
rarna togs om hand av franska 
polisen som såg till att inga svårare 
intermezzon inträffade, berättar dir 
V if o t. 

- Efter vapenstilleståndet å ter
vände dock civilbefolkningen från 
södra Frankrike. Detta gällde även 
SKF:s anläggning som tillfälligt 
evakuerades till Tours, samma stad 
dit franska regeringen hade flytt. 
Kvar i Paris hela tiden var bara 
fyra fem anställda vid SKF inklu
sive mig själv och totalt var det 
bara ett tiotal svenskar som aldrig 
lämnade staden under de dramati
ska veckorna. 

- För egen del upplevde jag 
ingen större dramatik under mina 
år i Paris. Fransmännen var hjärt
ligt krigströtta redan och längtade 
bara efter fred. När nu Hitler stod 
på höjden av sin makt trodde de att 
även England var sålt och sen skul
le väl tyskarna för Frankrikes del 
nöja sig med att ta tillbaka vad de 
hade förlorat under fransk-tyska 
kriget 1871, nästan hela Elsass och 
del av Lothringen. Det var först 
sedan Amerika hade gått med i kri
ge som fransmännen fick nvtt hooo 

och motståndsrörelsen vaknade men 
då var jag redan hemma i Sverige. 

John E Vifot är född i Skurup 
men hade sin gärning på annat håll 
ända tills fadern Emil Andersson 
dog 1950 och sonen övertog rodret 
för AB Bröderna Anderssons gjuteri 
som med sina 75 anställda är det till 
personalens storlek största privat
ägda företaget i Skurup. Firman 
som tillverkar lantbruksmaskiner 
och helskinnat seglar genom kon
junkturerna startades 1903 av brö
derna Emil och Olof Andersson. 

LUCKOR 

John Ellis ·blev student i Lund 
1928 och avlade civilingenjörsexa
men i Stockholm 1933. Han knöts 
därefter omgående ti1J . SKF med 
placering i Göteborg 1933-1939 och 
i Paris 1939-1943. Det var närmast 
äventyrslustan som drev Vifot till 
Paris när SKF behövde fylla igen 
luckorna efter de många franska 
ingenjörer och reservofficerare som 
hade kallats under fanorna . Till 
detta kom att han fick en anställ
ning som han var väl utbildad för. 

KOMMUNALMAN 

Från hösten 1943 till 1951 tjänade 
han Alvidabergs industrier, AB 
Halda och överums bruk. Efter 
återkomsten til!l Skurup för gott 
vaknade snart hans kommunalpo
·Jitiska intresse. Av sina många 
uppdrag har han dock i dag kvar 
bara ordförandeskapet i Skurups
·blockets samarbetskap, ledamot i 
kommunalnämnden och ordf i lä
nets moderata förtagarråd. Annars 
har han tidigare varit ordförande 
även i Skurups högerförening, 
ungdomens råd, kuJ.turnämnd'en 
och kommunalfullmäk-tige samt Je-

l-1-J d' > 

darnot i byggnadsnämnd, tekniska 
nämnden och Centrala verkstads
skolan i Lund. 

OPTIMIST 
Utan en stark tro på Skurups

blocket hade Vifot inte låtit sig in
väljas i samarbetsnämnden och än
nu mindre ställt sig i spetsen. 
~ Först ville Skurup att vi skul

le gå samman 1969 men Vemmen
hög och Rydsgård spjärnade emot 
men när vi nu går in fÖr 19'/1 är 
alla överens, berättar han. 

- Vi är ca 10.000 invånare i bloc- · 
k et och med något tusen tal till är 
ett funktionsdugiltg block även på 
sikt garanterat menar jag. Folkök
ningen på centralorten är större än 
minskningen i ytterområdena. In
dustrin har behov av mer ar
betskraft och även ungdomarna 
stannar kvar bara de kan få lägen-

. het när de gifter sig. 
Den bördiga jordbruksbygden 

har alltid varit en naturlig omnejd 
för Skurup. Det är långt till stä
derna men nära till en väl utveck
lad serviceköping, Jämför man med 
exempelvis Svedala ligger vi när
mare havet där vi också (i Bed
dingeregionen) har · gott om fritids
anläggningar. Men allt hänger på 
vår bostadskvot Hittills har läns
bostadsnämnden varit relativt väl
villig mot oss. 

John E Vifot ställde sig· efter fa
derns bortgång 1950 i spetsen för 
familjeföretaget Bröderna Anders
sons gjuteri som gör lantbruksma
skiner. Här visar han · på kartan 
var i Skåne han har sålt pick 

uppressar de senaste tio åren. 

FINALFÖRLUST 
FÖR BK BORGEN 
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;dagen den 18 februari 1969 
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Snöslungan som Sven Erik Olsson, Vä~tra Vemmenhög tillverkat av bl. a. en gammal höllåkt fungerar som 

synes alldel e s utmärkt. 

Höfläkt blev ··snöslunga 

n1en traktorn får backas! 
"Själv är bäste dräng" är ett gammalt ordspråk 

som Sven Erik Olsson i Vä$lra Vemmenhög olla 

tillämpar när det gäller redskap och maskiner som 

han behöver i sin maskinstationsrörelse. Under den 

gångna veckan då snösituationen i södra Skåne har 

blivit allt besvärligare 'har Sven Erik Olsson fått 

åtskiliga förfrågningar om hjälp med att göra små

vägarna på den vemmenhögska landsbygden fram

komliga. Givetvis har han halt tillgång till ett mindre 

snöplogsskär att koppla till traktorn men snön ligger 

så kolossalt hårt packad att den är svår att forcera 

med en sådan. 

Herr Olsson säg över sin maskin

park och avdelningen för "skrotade" 

maskindelar och funderade samtidigt. 

på hur han skulle kunna bäst hjälpa 

lantbrukarna i trakten med snöpro

blemet. 
Han fick då syn på en gammal 

kasserad snöfläkt och iden till ut
formningen av en ny konstruktion 

av snöslunga tog snabbt form. Ols

son är en handlingens man och det 

blev inte mycket rast eller vila 

förrän snösLungan stod färd4g på 

gårdsplanen. På måndagen provades 

snöslungan som visade sig fungera 

effektivt. Under större delen av 

måndagen var han upptagen med att 

göra småvägarna i trakten framkom

liga. 

För att kunna utnyttja kraftuttaget kostade endast ca 150 kronor. Men 

måste snöslungan kopplas till trak- den har krävt en veckas intensivt 

torns bakpa rti vilket innebär att arbete. 
traktorn måste köras baklänges för '-"==::_-----:---------
att snöslungan skaH kunna utföra l 
sitt I:::eSNöV ALLAR l 'b l 

Den mycket kraftiga gamla hö

fläkten sl·ungar snön långt upp mot 

skyn och det bildas inte några snö
vallar vid sidan om vägen. Snön 

slungas effektivt långt bort frän 

denna. När det blåser står det en 

över 50 meter lång vit snökaskad ut 

från snöslungan. 

Det material. som Olsson har behövt 
inköpa för att til·lverka snöslungan 



Skurups Bo Hjalmarsson, f. v., e · kd Il d y d 
n noc ue me en sta spelare. Fran den vintriga fotbollsmatchen· 

i Skurup i veckä~dan. 

6/ 

SI(URUPS-KUL 
med-.·brottning 

kilosklassen segrade Mats W allgren på halvnelson 11Wt Lars Olsson. 

40 kg-klassen vanns av Ulf Johansson, med 'mara på Jan E Göransson, 

medan Bo Johansson i. 48 kg-klassen tog Johnny Wallgren på parad. I den 

tyngre kla,ssen, 65 kg, segrade Göran Persson på armsving mot Bertil 

Lönnborn. På bilden kämpar Johnny Wallgren förgäves mot Bo Johans-

son, här tillfälligt i underläge. 



=RYDSGÅRD=====::::::;== 

Rariteten pd utställningen - en radioapparat från 1922 _ studeras 
I 

av fr. v. Anders Nilsson, Jan 
ngvar Larsson och Björn Olsson. 

Radio, film och bullfest i Rydsgård 
Fritidsnämnden i Rydsgård som för 

första gången arrangerar ett vinter
levsprogram vilket kallas "Kul-i-4" 
inledde i går i samarbetet med Ryds: 
gårds DX-klubb ett program, som 
lockade ett 100-tal skolungdomar -
övervägande från de lägre klasserna. 
Dagen Innan hade man giVlit all den 
lediga skolungdomen - ungefär 350 
elever - en sovdag, som sälterligen 
utnyttjades hundraprocentigt. Ryds
gårds DX-klubb visade radioapprater 

i och kO<IIImunikationsmottagare samt 
: bjöd på tV>å tecknade filmer och bull
fest. 

Rydsgårds DX-klubb är en mycket 
aktiv radloamatörklubb, som starta
de sin verksamhet i fjor, och man 
kan l dag räkna in ett 50-t!ll medlem
mar därav cirka 25 alotiva. För att 
stimulera sin verksamhet och l av
sikt att få fler medlemmar i klubben 
tog man på ·sig värdskapet för det 
första "Kul-i-4" programmet i Ryds
gård. 

RYDSGARDS Alf 
anordnar medlemsfest pä Skurups 
Folkets Hus, lördagen den 1/3 kl. 
18. Samkväm med dans. 

Anmälan senast den 26/2 till te!. 
443 02. 

styrelsen 

Raritet från 1922 

I skolans gymnastiksal hade man 
placerat ut radioapparater av äldre 
och yngre datum. Kring den äldsta 
rariten - en radioapparat byggd 1922 
av S Adlerwalt i Rydsgård - skoc
kade sig givetvis de flesta eleverna. 
Vidare visade klubben några av vå
ra vanligaste kommunikationsmotta
gare från nuvarande tid, som repre
senterades med fyra olika fabrikat. 
Under eftermiddagen och kvällen 
mottog man kontinuerligt meddelan
de från radioamatörsändare dels i 
Sverige och dels i utlandet. I gym
nastiksalens talt hade man spänt upp 
radioantenner för ändamålet. 

På en del bord hade klubben pla
cerat ut vimplar, frimärken och s k 
qsl-kort, som man fått under det 
gångna verksamhetsåret av radio
amatörsändare med vilja man varit i 
kontakt. Speciellt qsl-korten tilldrog 
sig ungdomarnas Intresse fastän fler
talet var oläsliga för de flesta, skriv
na på en rad olika språk. 

Frågesport 

Klubben anordnade också en frå
gesporttävling där chokladaskar ut
gjorde vinsterna. 12 frågor av allmän 
kraktär och med tonvikt på radio
amatörernas verksamhet skulle ele
yerna besvara enl[gt "stryktipsmeto-

den". Frågorna var mycket svåra och 
det var säkert inte många som fick 
alla rätt, om det överhuvudtaget 
fanns någon. När frågorna samman
ställdes räknade man säkert inte hel
ler med att besökarna skulle tillhöra 
de lägre årskurserna vilket var fal
Jet. 

Klubbens ordförande Rolf Jönsson 
som höll i gårdagens program på ett 
bra sätt, ansåg att flertalet av efter
~idda~~ns deltagare v·ar för unga 
aven for att få en behållning av ut
ställningen. Det som med all säkerhet 
lockade dem mest var två tecknade 
filmer - Kalle Ahka som fönsterput
sare och Pluto som flyglärare - som 
visades efter förfriskningarna med 
saft och bullar. 

Man höll "öppet hus" i gymnastik
salen till klockan 22 för att de öv-
riga medlemmarna i klubben, som in
te kunde närvara på eftei1II!Iddagen 
på grund av arbete, skulle kunna få 
en chans att ge en inblick i verksam
heten. Senare på kvällen räknade 
man också med att fler av de äldre 
eleverna skulle dyka upp och man 
skulle då lägga tonvikten i program
met på mottagningen från radioama
törsändare. Fler sändare kom ock
sa igång under kvällstimmarna. 



------::-----~ -· -----~---------

' 

~ bridgespelare i Lund 
l bli "något med hästar~' 

l S·kurup fick ungdomorne läro sig lägg'll mosaik. Färgsältningorne vor månge. 
~~~~ -~----
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Skurup inreder kunglig 
träffpunkt för ungdomen 

Ungdom i Skur up får !inom oi11"ka 14 dag,ar ttn efterlängt·ad träffpunkt - en ov.anHg ·drop-in
lc~J<,al med kungLi-g altm'Osfär i kafeet i F·olke1Js pa11k. På o'!llsda•ge>n påbörjades im ednmgen, vilkoo . som 
SDS lti·d>i,gar e nämn:t består 1a'V möbler, a:rmalt'ur och ·väggpa!Il'eler från den gamla färjan "Drottningen". 

Den .aw ,ga.m1a .tidens skicklåg,a. harut-l paneler i rysk masurbjörk och golv färj.ans handa-rbetade balkar och lis-
vel1kare u tarbetade milj ön ombord på j i ~parkett. Budet löd på 8 4il0 kr. ter. Man lhar svårigheter att få al1a / 
färjorna Kungen och Dr ottningen Fritidsnämnden arbetade snabbt, miljödetaljer infogade i detta sam
var som lb€kant till salu i slutet av uppvaktade i motion Skur ups full- •llmgsce.nil:r\l!ffi, men de rtling !SOm är 
förra året, då Persöner AB i Ystad mäJk•Uigefö:r1&am1ing V1kl d:e;:,s decem- för l5tora skall arkiveras. Inget av 
auktionsmässigt lät sälja värdefulla bersammanträde ·och fick kommu- den gamla ·t jusande färjein redningen 
detaljer ombord på fartygen före n.a1;t a~oi1a·g på ir.iköpssumman -med får "misshan dlas". Otänlcbart är in te 
den definitiva Uipphuggningen. tack till. FritidsnämndeN$ pigga ini- ~nt di10p-in-stä:ll1et i ·SI'K'lll'UIP E.å små-

Bland de mån_;ga spekulanterna be- tialiv bedömdes .av fuilllmäktige orne- ningom !kan flyt tas till rymligare lo-
f.ann sig då representanter för fritids- delbart som påpassligt. kaler oc'h då kan de arkiverade dyr -
nämnden i Skurup med d ess ordfö-l , '· bo:rhe terna återfå platsen i :rätt sam- Sn.iclwrmästare Nits A Nilsson, Sku- , 
r an.de Stig Hansson i spetsen. De FöR LITEN LOKAL manhang. rup, med en pusseLbit till mcLtsalen 
lyckades i hård konkurrens med bl a Snickarmästare Nils A Nilsson i 1----..;;,F"'~=-r+-----P---~~~-----------~ 

r estaurangägare, vilka ville sikaff <> 1 Skurup står för det prakti5ka jobbet /o/ 
dekorativt material, få t ag på den ,. att place1·a in den "kungliga" rekvi- o< 
förliga mailsalsinredningen på "Drott- sitan i •en Folkets park. Det har 
n ingen", Den innefattade bl a sto- mött 'Vissa problem: på lbroedd.en. är 
lar, bord, talk med armatur, vägg. dm :folkliga lokalen för liten för 

Nils A Nilssarv och Gdstia Iv·arssO?'t i färd med monte:r~ngen IIIV "nULt• 
sa!en i Sku-rups foLkets p!Lik 

~~Drottningens'' matsal 

ÅR PÅ PLATS 
Vid auktionen hos Perssöner i 

Ystad köpte som bekant Skurups 
fritidsnämnd u !rangerade trelle
borgsfärjl3.n Drottningens lilla mat
sal som ett paket med golv, väggar, 
flak och inredning som det stod. 
P:ris 8.000 kr. Nu har det värdefu!Ua 
paketet kommit till Skurup och 
under 6nsdagen började snickar
mäsflare Nils A Nilsson att sätta 
matsa'len på plats i Folkets hus där 
den blir en drop-in-lokail. 

Inpilaceringen som väntas ta ett 
par veckor i anspråk sker dock inte 
uflan mödor för gamla matsalen går 
inte in på bredden. Då en bärande 

vägg tar emot kunde NUsson inte 
börja att kapa en bit av Folkets 
husbyggnaden utan det blir matsa
len i stäl1et. De bitar som måste tas 
bort skall dock noggran t förvaras 
föt· att sättas in p'å sin gamla p'la·ts 
l fall matsalen en gång flyttas tiH 
en annan lokaoJ där den kan fogas: 
in mera skräddarsytt. 

Matsalen 'läggs så att "fören" 
pekar mot norr och styrbords sida 
sålledes mot folkparksområdet 

v sn.ickarmästare Nils A Nilsson 
och Gösta Ivarsson i färd med att 
sätta upp inredningen från Drott
ning Vietarias matsal i kafeet 

Sktuups Folkets park. 
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104 REBILAR (31353) 9,5 p. 

Måndagen den 24 febr. 1969 kl. 12.00 1-160 

Tisdagen den 25 febr. 1969 kl. 11.00 161 -354 



Auktionen var vilbe$Ökt trots det dllliga vidret 

Snöfall men goda priser 
vid auktionen i Skivarp 

Det var ordentligt snöfall när lant
brt.rl<are Oscaar Andersson, Tingaröd 
nr 9 i Skivarp ställde till med lösöre
auktion på torsdagseftermiddagen. 

De skånska lantbrukarna låter inte 
vädrets makter hindra dem från att 
ta "till auktions". Många som tyckte 
det var för riskabelt att ta ut bilen 
i snöyran och ge sig ut på småvä
garna föredrog att i stället ta trak
torn som fortskaffningsmedel. Med 
en sådan forcerar de även svårare 
snöhinder. 

Både Oscar Andersson och auk
tionsförrättaren Gunnar Larsson, 
Hyltaslätt, Skurup, var nöjda med 
pr!"serna. 

Priserna för fyra 20 månaders ,~ju
i·ar blev 2.950, 2.800, 2. 700 och 2.500 
kr. Priserna för 7 st 15 månaders 
tjurar pendlade mellan 2.050 och 1.970 
kr för lika många 9 månaders tjurar 
mellan 1.470 och 1.320 kr. 

En sugga med 10 grisar kostade 

1.120 kr och en sugga med lika mänga plog 1.650 kr, Myllrex-Kultivator 1.100 
griskultingar 1.370 kr. En driiktig sug- kr, 3-del ringvält 710 kr, 10 meters 
ga betingade ett pris av 1.020. 10 st. spar·man elevator 1.600 kr, sädesfläkt 
BO-kg-grisar kostade 310 kr pr st och 850 kr, mjölwma9kinsanläggning 540 
40 -kg -gr isar följdriktigt ungefär häH- kr och 3.000 liters oljetank 700 kr. ' 
ten så mycket, 160 kr pr st. F ö~ · 9 ton korn inropades för 59 kr/ d t, 
ovanlighetens skull visades inte dju- 8 ton foderbetor för 4 kr/ dt, melass 
en i ring utomhus utan inne i lo- hundralappen per fat etc. 
gen där publiken hade rätt bra sl<yurl ·Som synes var det goda priser som 
mot snöyran. noterades. Flink utropare var Hans 

En traktor MB 350 Boxer 1959 ko - Andersson, Tingb&"ken, Skurup. 
stade åtta tusenlappar och en Fergu-
son 35 Multi-Power 1964 värderades i 
fyra hundralappar mer. Dt't rör d(• 
sig al'lt som oftast om jämna tusen
lappar. 

En 'skördetröska 6 forts Therma•·
nius BT 66 kostade trenne tus~nlap

par och en 6 tons direktdriven pa- i 
hängsvagn exakt lika mycket. Hi\- ' 
leshög betupptagare kostade 4.600 kr, l 
Hydro Kvicke frontlastare 2.850 \<r, 
Lilla Harrie bethacka 1.050 !u, Gull-
viks ogrässpruta 1.000 kr, överums-



Ulf Malmberg, Fredrik, Maria och Stig Holmstedt provar den nya 
isbanan pa Sveneholmssjön . 

Halt underlag i Skurup 
Gt·tuun Skurups kiipings f'Örsorg har h·a is'ilunor iord_ningsstäJits pa Sn.tn~holrnssjön~ is. Sn()n hur lpg;at hart packad pa isen ouh därför 

\'ar dt'l ingt'l liått arheh· att la ishan urna lwlt snöfria. 

lJ~t är inlt- mang:-1 Slnu·upsungdo
mar som har utnyttja t de nya fina 
banorna. troligt·n bC'roendt:• pa att ch_. 
in te i<ändto till att det finns sactana 
tillgängliga. I dag när ryi<tPt o in is
banorna hunnit sprida sig bin· Jet 
förmodligen gutt om skridskoåkande 

och bandyspelande ungdomar där. 
Isbanorna finns stt·ax utanför Sva

n<'holms slott och de so m kör hi! 
dit l<an lä mpli g!"n paritera pa Sva
neholms gästgiveris parkeringsplaL' 
Banorna ligge r vid sidan om ett 
s l<ogspart i so m skyddar för v inde n. 

.. 



Fr. v. ban·kdireklör Lennart Hallenberg, Svedala sparbank, hu~udenlreprenör för byggnationen, byg g mäs

tare Lennart Nyström, Tage Andreasson, represenlera n de dels HSB och dels Svedalas kommunalnämnd, 

HSB:s distriktschef Einar Blomgren, samt kommunalkamrer Bo Numan. 

1 42 bostadshus uppföres snabbt 

på Holmagårdsområdet i ,Svedala 
l närheten av Holmagörden i 

Svedala skall under våren och 

sommaren byggas 42 bostadshus i 

Svedala kommuns och HSB:s regi. 

Huvudentreprenör för projektet iir 

byggmästare Lennart Nyström, 

Sjöbo, som berättar att husen skall 

byggas som kedjehus med 7 hus 

i varje kedja. 

1:a etappen är redan påbörjad. Den 

)mfattar 14 hus och beräknas vara 

dar i juli månad. Ytterligare 14 blir 

klara i september och den sista tred

jedelen, alltså de återstående 14 i 

november månad. Husen är egent

ligen inte helt sammanbyggda utan 

den finns en gång under tak från 

inner- till yttergårderi. Tomterna om

fattar vardera 400 kvm. Byggnatio

nen går snabbt eftersom husen upp

fö res av stora betonghålstensblock. 

tlyggkostnaden är beräknad till 

121.300 kr inklusive moms. 
Svedala köping kommer i dagarna 

att utsända beskrivningar på husen 

till de ca 200 personer som står i kö 

för att köpa tomter. Beskrivningar 

utgår även till en del bostadsspa

rare i sparbanken, till några som 

står i tom1Jkö hos HSB, samt dess

utom till en del av de sturupsbor 

som blir tvugna att flytta från Stu

rupsområdet där flygfältet skall byg

ras. 
<fenom samarbete mellan Svedala 

köping, HSB och Svedala sparbank 

har noggranna kalkyler på mänacts

kostnader för husen beräknad efter 

visa amorteringstid kunnat göras. 

Kommunalkontoret har genom kom

munalkamrer Bo Niiman även om

besörjt en uträkning av månadskost

Ciaden efter skattelättnad. Amorte-

På vägverlket svarar man Ulllgefär 

detsamma och påpek<lll" att man in

te tidi,g<lll"e på andra håll hamt sådana 

svår1gheter att komma överens merl 

mal.'kägare, på vars områden snö-

rings- och räntekostnaderna är näm

ligen avdragsgilla i självdeklaratio

nen, vilket är en fördel Jämfört med 

de som hyr lägenhet. 
Självfallet blir skattelättnaden 

större ju högre den beskattningsba

ra inkomsten är. I månadskostnade n 

är inräknad även driftskostnaden så

;om försäkringar, vattenförbrukning 

och avloppsavgift, samt sophämtning 

;otning, värme och varmvatten. 
Även om kön på de som söker 

bostadstomter är stor bör alla som 

oinnu ej har anmält sig göra detta 

före den 15 mars. Efter detta datum 

kommer nämligen köpingen att be

handla inkomna anmälningar och kö

l.istor och besluta om vem som skall 

tilldelas tomter. Kommunalkamrer 

Bo Niiman på ·kommunalkontoret 

kan lämna nä.rmare uppgifter om 

bostadsprojekten till intresserade. 

staket hedöms nödvändiga. 
Lantbrukare Olle Hammal.'gren på 

Hylteberga 5 är den som saJbt stopp 

kanske ett åttondels twmland och 

surnma:n blir alltså mte så stor. 

för snöstJaket vid den farliga järn- INGEN HJÄLP TIT..L 

_ vägskorsningen. FA BART SNö 

- Förbjudit - nej linte alls, säger Jag har dyrt fått betala m.iJn mark 

han. Jag har inte sagt ne:i till vare och första vintern jag hade gården 

sig SJ eller vägve11ket. Jag har - 1962-1963 - samlades på grund 

bara begärt att få l'imhlg el'Sätbning. av snöstaketen väldiga massor snö 

Därmed menar jag ime 20 öre per 'viLka när de sedan smä.lJte gjorde den 

löpmeter för snöstaketens längd. Men redan förut styva lerjorden sur och 

jag har a]d,r.ig begärt 10 kr per me- "kläggig". Den blev omöjli:g att odla. 

ter, däremot erbjudit vederbörande Jag m.inns den vintern mycket väl, 

att aro:-endera mal.'ken efter ett pris ty jag ringde gång på gång Wl SJ 

på 500 kr per tunnland. Det områ- och bad om hjälp mens <tid var. Inget 

de de behöver torde röra sig om hände. Påskafton talade jag med 

dem och fick löfte om omedelbar 

hjälp. Inget hände fortfarande. Jag 

fick sj•älv ge mig ut och skyffla un

dan bäst jag kunde. Jag har .inte 

vägrat någon att sätta upp snösta

ket, jag ha:r ba:ra förklarat amt jag 

vill hållas ekonomiskt skadelös. Det 

har inte accepberats. 
Medan de berörda parterna såle

des inte kan enas om en uppgörelse 

kvarstår katastrofhotet vid järnvägs- ' 

övergången. Måste först en döds

olycka hända .innan de uppenbru·a 

riskerna ll.'educeras eller elimineras 

frågar sig rnaånga ortsbor. 
-en 
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Trafikfälla i Skurup värd 
kronor än mänskoliv?· • mer 1 

På mindl·e än ~n. veckw har två olycksti.l'l'hud inträffat vid en 
järnvägsövergång i Skurups utkant mot Rydsgård. I söndags kör
de «>n bil fast mitt på spåret i en snödriva, i rorsdagis kväll hände 
samma sak. Då krockaide och demolerade tåget Y stad-Malm ö 
Den aktuella järnvägsö~e11gången 

finns på den väg från Slrurups sam
hälle, som kallas nr 7 beroende på 
att den går genom ett bostadsområde 
som har beteckningen nr 7. Denna 
övergång är vintertrl.d förädisk för 
bilister som inte känner till den. 
Den ligger i en sveaka, från ena hål
Jet skal:! en liten backe forceras och 
här gäller det vid ihalt väglag att ha 
lite extra fart om man vihl komma 
över järnvägsspåret, där det 'brukar 
samlas mycket snö. 

I söndags :fastnade en bilist i dri
vorna på spåt~t, den gången hann 
man Vlia larm till Skurups station 
ooh däriJirån till Rydsgård stoppa 
tåget till malmö till dess bilen med 
traktorhjälp dragirt:s bort från det 
farliga stället. I torsdags kväll kör
de en skul'pu.syngoog i bil fast på 
samma stäJle. Då var oroilll.arie tå
get Ystad-Malmö 20 minuter förse
nat, det blev hans !l'äddru.ng - men 
inte bilens. I kvällens snöyra upp
täolcle tågpersonalen ynglingen , som 
springande utmed spåret sökte på
kalla uppmä:t1ksamhet. Rälsbussen 

/ krockade bilen, som demolerades till 
\ en skrothög. 

På SJ förklarar man bl a: före 1963, 
lnan nuvarande ägaren till den mark 
som gränsar in till över.glmgen till
trädde, hade v·i i många å·r snösta
ket •på båda sidOT. Men nye ägaren 
förbjöd oss att sätta upp dem på 
hans mark. De vållade genom upp
samlingen av snö allva!l'Liga mark
skador på våren och han fick inte 
den ersä:ttrung han begävde. En mark
ägare får som regel 20 öre per löp
meter i el1Sättning, ägaren begärde 
lO kr per meter. 

en annan bil som fastnwt i snön på spåret. På SJ anses ko:vsningen 
:!:arlig, på vägverket anser . man detsamma men markägaren vill 
inte tillåta uppsättning av snöstaket som kan reducera ri·skmo
mentet. Han får inte den ersättning han begär. 

I torsdags kväll fastnade en bilist i drivorna på spåret. I kvällens snöyra upptäckte tågpe-rsonalen bilen. Resterna av den 
syns i ba kgrunden 



Fr v snickaremästare Nils A Nilsson och Gösta Ivarsson inreder 
"Drottninge.rvs" förliga salong till drop-in-lokal.' 

Skur~ps ungdomslokal 
får kunglig at~nosfiir 

Skurups ungdom har länge gått och !igen inte legat på Jatsidan de senaste 
önskat sig en riktigt träffpunkt och månaderna, kan nu utlova en lokal. 
fritidsnämnden i köpingen, som verk- Om några veckor räknar man nämli- l 

o • - -

0 r----- · gen med att Folkets parks k af e skall Efterhand transporterades inred-
ningen till Skurup och i veckan bör- ha fått ett nytt utseende med kung-
jade uppsättningen. Det gamla kafeet lig atmosfär, som skall tjäna som 
fodras nu med gammalt konstverk drop-in-lokal. I veckan började arbe-
från golv till tak. Snickaremästare tet med att sätta ihop den förliga 
Nils A Nilsson har med sin medhjäl
pare redan fått ingången till den för
liga salongen på plats och nästan 
samtliga väggpaneler har kommit på 
plats. Ett pusselar:bete ligger framför 
snickaremästare Nilsson och man har 
redan stött på problem. Den förliga 
salongen har varit större än kafeet i 
villten detaljerna skall inpassas . och 
.det: gör bl ·a att balkar och lister inte 
passar in. Man har -stränga or9,er på 
att inte förstöra något utan man får 
istället "skarva i nya bitar om det 
skulle behövas. Det som blir över 
.arkiveras . för kommande behov. 
'Eventuellt kommer drop-in-lokalen l 
att flytta in i större lokaler och då 
kan dessa . detaljer komma . väl till 

ass. , 

kurupskorpen 

påller årsmöte i kväll enligt annons 
kl 19.30 i klubbl::.:ok:::a=l::.:en::.:· ____ _ 

matsalsinredningen från den gamla 
färjan "Drottningen". 

Fritidsnämnden var bland de förs-
ta spekulanterna tillsammans med en 
rad restaurangägare, som såg en yp
perlig möjlighet att till ett billigt pris 
komma över fint hantverk. Ordföran-
de Stig Hansson . i fritidsnämnden åk-

! te med några andra representanter 
till Ystad i slutet av förra året, då 
Persöner AB l Ystad lät sälja värde-
fulla inredningar ombord på färjorna 

, Kungen och Drottningen inför en fö
, restående upphuggning. 
l Skurupsborna hade ingen lätt upp
gift att få tag på lämplig inredning 
då framförallt restaurangägarna var 
redo att betala nästan vilket pris som 
helst för varje träbit. På ett bud av 
8.400 kronor lyckades man kämpa till 
sig den förliga matsalsinredningen på 
"Drottningen" i vilken innefattas bl a 
väggpaneler i rysk masurbjörk, 
golv i ekparkett, bord, tak och stolar. 

Det gällde nu att arbeta snabbt för 
att säkra sig om god bitarna. Fritids
nämnden uppvaktade Skurups kom
munalfullmäktige, och på december
sammanträdet klubbade man ett an
slag motsvarande inköpssumman 
till ä · e...fär:__båda...nar:te~----' 

Bo F'01'SSander fick skTiva åtskilliga autogmfer oj Rydsgård och här 
är det Knut Nilssom s tur att få en. 

Bo Fors,sander delade ut 
idrottspris i Rydsgård 

Rydsgårds fritidnämnd, som för 
första gången ordnade ett vinterlovs
program, avslutade ett lyckat Kul-i-
4-arrangemang på fredagen med ett 
samkväm i Rydsgårds skola i vilket 
bl a Sveriges bäste häcklöpare Bo 
Forssander medverkade. Mänga in
tresserade föräldrar hade samlats i 
gymnastiksalen där programmet in
leddes med underhållning av elever 
från musiklärare Erik :IDvalds musik
skola. Senare på kvällen förrättade 
Bo Forssander också prisutdelning 
till vinnarna i veckans olika tävling
ar. 

En rad föreningar och fritidsnämn
dens fritidsgrupper hade samman
ställt en utställning som också kunde 
beskådas i gymnastiksalen. Jonstorps 
AIF, Trunnerups skytteförening, 
Rydsgårds AIF och Tånebro IF visa
de erövrade plaketter och diplom un
der årens lopp. Rydsgårds DX-klubb, 
som f ö svarade för programmet förs
ta Kul-i-4-dagen, hade liksom Ryds
gårds URK och brevduveklubb myc
ket att visa för de intresserade för
äldrarna och ungdomarna. Vid varje 
bord gav man också en sammanfatt-

ning av respektive förenings verk
samhet - medelantal m m. Fri
t-\,Jsnämndens grupper - mynt och 
frimärkssamlare, mosaik och metall
slö,jd - ställde ut samlingar och ar
beten. 

Fritidsnämnden ville genom ut
ställningen stimulera ungdomarna till 
att gå med i några av de olika för
eningarna eller o fritidsgrupperna. 
Nämndens ordförande Sven Bertil 
Persson hoppas kunna starta fritids
grupper i bl a fototeknik, hundvård 
och dressering samt teater. För när
varande pågår metallslöjd, mosaik 
ooh musik. 

Efter en bejublad underhållning av 
Erik Evaids duktiga elever intog Bo 
Forssander scenen. Han inledde .sitt 
program med att beräbta om sina 
upplevelser och då speciellt förhål- J 

landena i Mexico och olympiabyn i 
synnerhet. Därefter visade han tre 
färgfilmer med inslag från resan, be
sök i New York och täv-lingarna. Det- ' 
ta inslag blev verkligen uppskattat 
och inte minst gäller det den efter
följande "(lrisutdelningen till de olika 
klassmästarna, som hade sina upp
görelser i veckan. 



l 

2.400 kr medelpris för kor 
på auktionen vid Näshy gård 

Av TORSTEN HANSSON 

För många av de ca 3.000 personer som under gårda
gen besökte storauktionen på Näsby gård utanför Skurup 
blev denna något av en folkfest där lantbrukarna kunde 
träffas och diskutera om lantbruk i allmänhet och om 
mjölkproduktion och låglandsboskap i synnerhet. 

Men tydligen fanns det också en stor kvantitet av 
verkliga spekulanter ty trots att 160 kor och kvigor för-

Visni<ngsrin·gen för konna hade ord- l uppfäl·lda kr,agar och mössornas öron
nats på innergården. Näs by gärds ! skydd nedfall da. 
stora staldängor skyddade gott Priserna för 7 ·nästan nya· boxer 600 
för vinden, som lämnade de väl på- blev synnerligen jämna och pendla
pälsade skåmJka, haHii.ndska och små- de mellan 24.000 och 26.000 kr. Två 

bison kostade 43.000 kr resp. 42.000 
kr. 

ländska böndern·a· i det .närmaste obe
rörda. 

såldes bJoev priserna relativt goda. Genomsnittspriset blev 
ca 2.400 kr och högsta budet nådde M 1642-798 Tora 
med auktionsnumret 109 som inropades av bröderna 
Gunnarsson, FröBinge gård, Hanand för 5.600 kronor. 
Bröderna Gunnarsson svarade även för det näst högsta 
budet på korna. Det var M 1642-921 Fina med auktions
nummer 30 som inTopades för 4.800 kr. 

tons SLMA-vagnar pendlade meBan 
7.100 och 7.500 kr och en 8 tons på
hängsvagn kostade 2.800 kr. 

Under de korta pauser som hölls 
för aH både pubJoik och de medver
kande skuBe få möjligheter att hål
la värmen var det ful1b hus inne i 
en >tor loglänga. Denna var fejad 
och pyntad och .inredd Ui ll cafeteria 
och bar. Där doftade det gott av varm 
korv och buljong och av varmt kaf
fe. 

bruka.nna noggrant den tjocka au k
tionskatalogen där uppg.imer fan 113 

om kornas härstamnin•g och mjölk
produk•toonsförmåga. 

Ofta>t är det deSsa siffror mer än 
kornas exteriör >om äf u~slagsgivan
de för hur höga priserna blir. 

I den jätte> t ra 100 meter långa stall
byggnaden fan•ns också rna.ssor med 
folk rom noga värderade kände på 
och undersökte djuren. 

På förmiddagen då ma>·kinparken 
försåldes hade auktionspubliken det 
betydl.igt värre med en bitande .kall 
nordanvind. Maskiner och traktorer 
~tod uppstäUda på kuNen norr om 
gården och där var liy.Jan påtag-lig. 
Där var det obligatoriskt med väl 

Högsl'a budet på förmiddagen nåd
de en tröska MF 510, 12 fots. Priset 
för den blev 44.000 kr. Två andra 
tröskor av S>amma typ ·kostade 39.000 
och 36.000 kr. Priset för en tröska 
S 950 14 fots blev 41.000 kr. Vid långa rader av bord med vita 

8- dukar och cigarettfat studerade lant-slutbuden för fyrhjuli-ga 
Mest jobbigt under da.ge·n hade de 

som ~edde ut djuren i ringen och 
visade dem där. Förmodl•igen trodde 
de flesta korna att det var vär och 
bid för grönbete ty 111ästan ullan un
dantag var de }'6tra och livliga och 
karlarna som visade dem hade många 
gånger stor.t besvär att hålla korna i 
styr. 

En sy·n som kanske i.nte precis 
tilltalade p u bl·iken var att näs
tan varje ko som kom ut ur Sllahlet 
tiH en börj811l• S'atte sig ordentligt på 
ändan när de tog de första ystra 
sprången i glädje över att vat>a ute 
i d6t fria. Under ·halmen fanns näm
J.i.gen en förrädis kis som ·koma n•äs
t an undantagslöst halkade på. 

TiHsynes klarade kol'illla silna präk
tiga rovor på den osynliga isen utan 
o1yckshände'lser men en förstörd• spe
ne vid ett fall är ti.JI:räckilii.gt för att l 
sänka budgivningen avsevärt . 

.Oe små kalvarna som såMes ~Hol

sammans med sLna komöd!rar hade 
det betyd:IJigt bättre. Gärdskanlama 
tog kallvarna i ·famnen för 8bt de 
~nte skuHe ha:llka med sina något 
osäkra ben på den 'förrädiskla tsen. 

som såldes på måndags-
ihade aukltionsnu_m_m_e_r_._ ________ _ 

Den digra auktionskatalogen genomlästes noga av lantbrukarna Johan 
Andersson och Hilding Märtensson, Torsjö. 



Sveriges största auktion? 

Det myllrade av folk i de jättelika stallarna. 

Det blåste en bitande vass 
nordlig vind när storauktio
nen på Näsby Gård vid 
Skurup startade på måndags· 
förmiddagen med försäljning 
av traktorer och maskin
park. 

Lika snåla var inte dc c:a 
8.000 spekulanter som kom 
från när och fjärran för att 
"uppleva" en av södra Sve
riges största auktioner ge
nom tiderna. Priserna blev 
nämligen goda både på ma
skiner och på de 160 nöt
kreatur som såldes på efter
middagen. Genomsnitts
priset för dessa blev 2.400 
kr. och toppbudet 5.600 kr. 

Auktionen fortsätter i dag 
kl. 11 då de övriga 190 
nötkreaturen försäljes. 

SIDAN FYRA-

Cyklande brevbärare 
avtackad med cykel 

Av TORSTEN HANSSON omtyckt och uppskattad av Abbekåsborna. 

Det fick han bevis för vid veckoslutet då 

han blev föremilJ för hjärtliga avskeds

hyllningar. Oskar Nilsson avgick nämligen 

med pension för några dagar sedan . De 
156 abonnenterna förärade. Oskar Nilsson 
en fin cykel som avskedsgåva och dess
utom blomsteruppsats, gästbok och en pen
ninggåva. 

Icke en enda dag under de 37 år som 

O s k a r N i l s s o n, Skrivarp, varit lant-
, l 

brevbärare för ett 150-tal abonnenter i 

Abbekåstrakten har han varit borta från 

arbetet. Det vittanr om en enastående 

plikttrohet. 
Oskar Nilsson har också varit mycket 

Att presenten blev just en cykel 

beror på att Oskar Ni·lsson under 

l nästan aHa de 37 å·ren bUTit Ulb pos

ten per .trampcyltel. Endast under en 

kort tid använde han .moped. Men 

den .tröttnade .han snart på. :En ri.kti.g 

tram;pc)'lkel är bäst, då håller .man 

sa;mtidtgt värmen, anser Oskar NH

son. 
- Vintrama 1940, 41 och 42 fick 

jag ibLand låta eykeln s!Ja<nna hem

ma. Und-er d>esSa vwgavintrar hjälplbe 

- l18111tbmkal'na m-ej genom att skjutsa 

m-ej och min prost med• häst odh släde. 

Icke en endla dag .blev abonnenter

na utan. .post. Hans säregona pl~ktkän

sla och hans motto "Posten åt a)aa 

i aNJa väder" märkes kanske allra 

tydl4gast just under dessa svåra v>n

terdagar då a1l·a lrommuni·kationer 

lamslogs - UJtom postutbärningen i 

Abbekås. 
32 KR OM DAGEN 

Varje vard3g har han cyklat ca 32 

kilometer, från Skivarp, Allma

röd, KrabbehoLm och ner titl öre

mölla, Kruppa . . Abbekås, Hörte och 

tiiliibaka tm SklvaTp. Det bHr •nästan 

1.000 miol om året. 
Lantbrevbäoo;rsyssla.n l~gger honom 

i blodet. Hans farfar var på sin tid 

poseföreståndare t Albbekås och även 

han använde tram;pcykel på si.na 

postturer, eNe r i bland gick ltiU fots. 

Oskar Nilsson bl'ir i·nte sysslolös 

nu sedlan han pensioneralts frå.n lan~-

brevOäm.rtjänsten . Han har näml·i

gen ett småbruk i 'DyOäck om 7 turm

la.nd och där saknas inte sysselsätt

ni•ng. 

Men har man cykla.t 32 ki•lorneter 

om dagen är det inte ·lätt att l'åta 

cykeln stå sti.JloBI dag efter dag. Sll 

cykeln Oskar Nilsson fick .i avskeds

gåva kommer säkenb tiH användning 

då och då. Och nog bl~r alltid en och 

annan .gång en cykeltur tm Skivarp, 

A!Lmaröd, Krabbeho11m och ner ti.J.J 

öremöH'a osv. 

Oskar Nilsson menar att nog k<>m

mer han att köra den vanliga turen 

fler gånger - men nu utan post

väskan. 



Bo F orssander 
på Rydsgårdskul 

Fritidsnämnden • i Rydsgård an· 
ordnade på fredagkvällen en trev
lig utställning i samarbete med en 
lång rad klubbar och föreningar 
inom kommunen. Utställningen ar
rangerade i Rydsgårds skolas gym
nastiksal och inbjudna var både 
elever och deras föräldrar samt an
dra intresserade ur allmänheten. 

Kvällens gäst var Sveriges bäste 
häcklöpare B o F o r s a n d e r som 
berättade om sina resor och idrotts
liga upplevelser. Han visade också 
en film som han spelat in vid olym
piaden i Mexico. 

Programmet på fredagkvällen in-

l
leddes med ett hälsningsanförande av 
fritidsnämndens ordförande Sv e n -
B e r t i l P e r s s o n, samt en liten 
konsert av musiklärare E r i k 
E v a l d och hans unga mu~ikelever. 

På utställningen fanns många in
tres~ant.a saker att beskåda, brev-

duveklubben hade bidragit med le
vande brevduvor och en del u trust- 1 

ning som behövs vid brevduvetäv- l 
l'ingar. DX-klubben visade sitt radio
material och ungdomens röda kors 
hade en större avdelning där man 
visade sjukvård·smaterial och de
monstrerade konstgjord andning med 
dockan Ann. 

Det fanns en avdelning med myc
ket fin metallslöjd och en annan 
med mosai·k- och keramikarbeten, 
sa'mt med porslinsmålade saker. 1 

Rydsgårds AIF och Janstorps AIF 1 

visade sina stora prissamlingar som l 
vittnade om stora framgångar under 
årens lopp. Även Trunnerups skyt
teförening visade en gedigen pris
samling. På utställningen fanns ock
så frimärkssamlingar med frimärken 
från de flesta av världens länder. 
Tånebro idrottsförening som mest är 
intresserad av bordtennis bidrog ock
så med en utställningsavdelning lik
som Rydsgårds scoutkår. 

URK-basen Lars-Eric Sjöberg demonstrerar dockan Ann för kvällens 

gäst, häckspecialisten, OS-finalisten Bo Forssander och fritidsnämndens 

ordförande Sven-Bertil Persson. 



OSTEN Tisdagen den 25 februari 1969 
------·-----~----------

------------------

Undran i Sliurup: 
l 

Är en människa inte 
värd mer än 40-50 kr 

Två olyckor har intriiliat vid en järnvägskorsning vid Skurups utkanter. Båda gångerna har 

bilar fastnat i stora snödrivor. I det ena fallet krockade ·tåget mellan Malmö och Ystad med den 

fastkörda bilen på spåret, som inte skyddas av något snös·baket. Allmänheten fråga,r sig nu 

om det måste till ännu allvarligare olyckor innan- riskerna vid korsningen elimineras. 

Markägaren sägs ha vägrat SJ att 

sätta upp staket, mm det är fel, sä

ger han. Han vill absolut inte hindra 

att staket sätts upp, men han anser 

att han bör få skälig ersättning för 

den markförstöring som blir följ~en 

av de snömassor som samlas vid 

snöstaketet. 
Den smältande snön gör marken 

sur. Första åren han ägde marken 

fanns snöstaket och då blev mar~en 

omöjlig alt odla . när snön smälte. 

Några större surrunor rör det sig 

inte om. Markägaren vill att SJ 

ska arrendera det område som täcks 

av snödrivorna om man nu sätter 

upp ett staket. Han vill ha ersätt

ning efter ett pris räknat 500-600 

kr Per tunnland. Normalt sett skul-' 

le S Ji så fall betala ett arrende 

för en markbit på tio meters bredd 

och 50 meters längd, dvs ett tion

dels tunnland. Arrendet blir sålunda 

inte högre än 50-60 kr. 

SJ: 10 KR RÄCKER 

Markägaren har överlämnat ären

det till sin advokat. 
Enligt tidigare diskussionel""har SJ 

förklarat sig villigt till ersättning~ 

med 20 öre per löpmeter staket, dvs 

ett arrende på 10 kr. 
Folk i bygden är oroliga och 

många frågar sig om det ska en 

dödsolycka till innan parterna kan 

enas. 
- Är e-tt märmiskoliv inte värt. 

mer än de 40-50 kr som skiljer, 

undrar man. 

överbanmästare Tord Karlsson vid l Så snart vi nått en överenskom

sJ i Ystad framhåller att han är melse med markägaren sätter vi upp 

helt kompromissvillig men att han staketet. 

~ följa de direktiv ' som SJ ger. · 

En yster dan.s i ringen viooide dem•e ko upp vid presentationen 

[Ett 1000-tal besökande 
1 på fortsatt stor auktion:, 

Andtia omgången på årets skånska storauktion, den på Näsby gård hos låglandsspecialisten 

Thorsten Ingvarsson avverkades på månd.agen. l OOO·€alet personer invaderade egendomen, hu· 

den haglade och priserna blev mycke-t goda. Genomsruttet för de 160 djur som såldes blev 2 400 

kronor. Auktionen fortsätter i dag med återstod en av 1 låglandsbesättningen, närmare 200 djur. 

Försäljningen har som •bekant de- 1:opades in för 44 000 och en a.nnan SLMA-vagn 7 500, en 4-skärig plog 

lats upp på tne dagar beroende på skörXletröska av märket Volvo BM, 4 300 och en 3-skärig 3 250 kr. 

dess omfattning, Första auktio11.-<Uiag som kostade 41000 kr. En !astma- Dyraste kon gick för 5 600 och 

var den 28 januari och vid gårdagens skin LM/422 klubbades för 27 000, en dyraste kvigan för 3150 kr. Liksom 

andradag såldas förutom djuren heLa tnaktor Boxer 600 för 26 000. En så- vid första auktionsdagen i janua[·i 

gårdens maskinpark. maskin kostade 7 400, en 8-tons fanns många spekulanter från äv-

Som prisexempel kan noteras en riga landet runt visningsringen, där 

Massey Ferguson skördetröska som \)C j 1 man bl a skymtade l.å,glandsförenin.g. 

\_) 0 ·t/ ens agronom S E HiJdeman, Malmö, 

~ \ Q..;, \'Y ""'''• ,..,. -.uppkÖP""'. 



?Yl 

Avskedsgåvan - en cykel - överlämnades till lantbrevbärare Oskar Nilsson i samband med ett avskedssamkväm på 

Skivarps gästgivaregärd under veckoslutet . De 156 abonnenterna representerades av Nils och Edvin Calmstedt, Tage 
Nilsson, samt postföreståndare Sonja Gustavsson. 



SKÅNSKA DAGBLADET Onsdagen den 26 februari 1969 

Fotografen fäng•lade• av denna livliga lill'a kalv, när på väg all ·klubba• bort Hll hugade •pekulanler. 

4.100 kr för 2-årskalv 
på N äsby gårds auktion 
Under finaldagen av sturauktio- M 1642--1005 Bertha, auktionsnum- nen var att herr Ingvarsson snart 

nen på Näsby gärd vid Skurup no- mer 181 och född i oktober 1966, tränträder arrendet. 
terades utmärkta priser för de 194 samt M 1642-1078 (6078) Frigga med Det var meningen att några av 
kvigor o~.h kalvar som då försåldes. autkionsnummer 184, född i mars ThorEten Ingvarssons söner skull e 
Genomsnittspriset blev inte mindre 1967 kostade båda 3.050 kr var. haft auktion på 300 nötkreatur pä 
än 2.000 kr. Högsta budet nådde Ett utmärkt pris noterades för M Hyby gård må ndagen och tisdagen 
M 1642--1031 Regina med auktions- 1642- 1323 Tora, autkionsnummer den 10 och 11 mars. 
nummer 177. Regim• är född den 18 145. Tora är endast 3 månader gam- Det är nu bestämt att det ej blir 
november 1966 och dräktig efter 419 mal och kostade ändå 2.850 kr. Kö- någon försäljning av nötkreatur där 
Lenk. Köpare var Arlövsgården pare var Jan Guvenius, Växjö. utan endast på vagnar, skördetröskor, 
och priset blev 4.100 kr. Näst högsta Publi'ken under finaldagen uppgick traktorer och andra maskiner. Auk
priset, 3.300 kr nådde m 1642-933 till ca 1.000 personer. Utroparen Hans tionen kommer att på gå endast en 
Gullan, auktionsnummer 222, född Andersson, Tingbacken, Skurup ro- dag - tisdagen den 21 mars 
den 31 augusti 1966 och dräktig pade raskt och auktiopen var slut Auktionsförrättare på Hyby gård 
efter 445 Pontiac. M 1642-953 Flo- före tre. Säljare vid auktionen på vid Kl å gerup är liksom vid auktio
rida, auktionsnummer 223, födwd i Näsby gård var Thorsten Ingvarsson nen på Näsby gård advokat Ture 
_se_· ~p_t_e_m_b_e_r __ 1_966 __ ' __ k_o_s_t_a_d_e __ 3_.1_oo ___ k_r_·~~o~c~---~- ill~d~e~n~s~to~r~a~a~u~k~t~io~-_cB~en~~t~s=s~o~n~,~A~n~d~e~r~s~lö~·v~. ____________ -J 
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Föreningens ordf, fabrikör Joel Rosengren, överräcker gesällb1·evet 

till damfrisör Majvi Johansson. 

En gesäll blev utnämnd vid 

hantverksf,öreningens årsmöte 
Deltagarna i Vemmenhögs hant

verksförenings årsmöte kunde glädja 

sig åt att medlemsantalet i förening
en ökat kraftigt under året. Totalt 

har man nu ett 60-tal medlemmar 
och det kunde även konstateras att 

de flesta av de nya medlemmarna är 

yngre företagare, vilket gjort att me
delåldern sänkts avsevärt. 

I samband med årsmötet tilldela
des också damfrisör Ma,jvi Johansson, 

under sedvanliga ceremonier gesäll
brev, diplom och blommor. Hon har 

fått sin utbildning vid Gujes dam
frisersalong l SJmrup. 

Arsmötet, som hölls på Gästis i 

Skivarp, leddes av fabrikör Joel Ro

sengren, Villie, som omvaldes till 

ordförande. Nya ledamöter i styrelsen 

blev fabrikör Gunnar Jönsson, Sku
rup, och bagarmästare Tage Wester

gaard, Skivarp. De efterträder fabri-

kör Hilding Hansson, S'kurup, och 

byggmästare Yngve Nyström, Sku
rup. 

Hilding Hansson har varit förenin
gens sekretemre under många år och 

utsågs senare på kvällen till heders
ledamot och blev föremål för avtack
ning, liksom byggmästare Nyström. 

Ny sekreterare blir snickarmästare 
Algot Jansson, Skivarp. Till reviso

rer valdes målarmästare Einar Jöns
son, Rydsgård, och skräddarmästare 

Bernhard Andersson, Skurup. 
Vid mötet , diskuterades bildandet 

av en damklubb ocp denna fråga 
kommer att behandlas vid nästa sam

manträde. 
Efter förhandlingarna orienterade 

bankkamrer Harald Svensson, Sku
rup, och kamrer A Nilsson, Malmö 

om bankservice och ställde sig även 

till förfo-gande för en frågestund. j 

IIILJ 

Maivi Johansson omgiven av Gudrun Serneri och Joel Rosenaren. 

gesällproven under överinseende av 
Svenska frisörförbundet. 

På mötet diskuterades bildandet 
av en damklubb. Mötet beslöt att 
noggrant behandla detta ärende vid 
nästa sammanträde. 

som livligt utnyttjades till att bringa 
klarhet i en del bankfrågor. 

I samband med det efterföljande 
samkvämet berättade ordföranden 
Rosengren om den kombinerade stu

~~~_:: __ ~h__3~erresa som han · 

S1ktar på expansion 

Ifamfrisör Maivi Johansson, Skuru.p, erhöll sitt gesällbre-;;_ Kl'ltbb~qstare 

Henry Hansen och föreningens ordförande fabr Joel Rosengren, .Ryds- ' 

gård, förrättade gesälls-utnämningen. 

Ett ·briljant resultat av det 

gångna årets medlemsvärvnings
kampanj kunde Wemmenhögs 

m fl häraders Hantverksförening 

visa upp vid sitt årsmöte, då 30 
nya medlemmar inröstades. Lika 

många medlemmar hade för
eningen tidigare, och ökningen är 

alltså 100-procentig. Men därmed 
låter man sig inte nöja försäkrar 

ordföranden, fabrikör Joel Ro
sengren, som talar om för A r b e -
t e t att det finns rekryteringsun- · 

derlag mer än nog för de ytter
ligare 30 medlemmar, som man 
nu siktar på att få. Dessutom fun
derar föreningen på att få 'igånJ 
en damklubb. 

Särskilt glädjande är det, .po
ängterar fabrikör Rosengren, att 

de nya medlemmarna till största 
delen är unga företagare, vilke t 

gör att medelåldern i föreningen 
sänks avsevärt. Den var tidigare 
betänkligt hög. 

I samhand med årsmötet förrät
tades också gesällsutnämning en
ligt hävdvunnen ritual. Den nya 

gesällen är damfrisörskan Majvi 
Nilsson, som har gått i lära hos . 

. fru Gudrun Sernert. 
En del ommöbleringar gjordes i 

styrelsen, där sekreteraren Hil
ding \Hansson, Skurup, lämnade 

sin post och efterträddes av Algot 
Jansson, Skivarp. Ur styrelsen 

avgick också byggmästare Yngve 
Nyström. Nya styrelseledamöter 

blev fabrikör Gunnar Jönsson, 

Skurup, och abagaremästare Tage 
Westergaard, Skivarp. I övrigt 
blev det omval. 

Under kvällen gjordes planer 
upp för verksamheten under det 
nya arbetsåret, och bl a enades 

man om att vid nästa sammanträ
de förtereda bildandet av en 

damklubb inom föreningen. Vida

l e bestämdes att företagsvänlig 
information skall lämnas vid var

je sammankomst. Medlemsvärv

niongskampanjen kommer att fort- · 

~ätta med målet alltså vid 90-talet 

medlemmar, vilket kommer att ge 

bärkraftigare underlag för bättre 
arrangemang. 

Efter årsmötet orienterade re
presentanter för affärsbankerna 
om kundservice och banktjänster 

och därpå följde en frågestund. 
Kvällen avslutades med supe. 



Vemmenhögs hantverkare, 
ökade med JOO procent 

I oktober i fjor 75-årsjubilerade Vemmenhögs m fl häraders hantverksförening. Jubileet kombinerades med start för en propag:andadriv e som från ett underläge s~tad·e till att i första hand få ett stön-e medlemsantal. Den driven ha r gett fint resultat, föreningen kan glädja sig åt -100-procentig ökning. 
Vid dess senaste samman.träde på 

Skiva•l'ps gästis kun.de man också un
der traditionella former verkställa 
den första gesällutnämningen på fle
ra år. Det var da:mfTisörekeeleven 
Majvi Johansson, uppdärd hos fru 
Gudrun Sernert i Skurup, rom fick 
sitt ge;;;äll brev. 

en inbjuden representant iför Slmndi
naviska banken för sttt företag och 
dess serviceformer med åtföJjande 
frågastund. 

Rosengren reser själv till en kurs i 
mal11madsföving, pers~malpolitik m m, 
vi.Jiken förlagts till K.a4ro och Alex-
and:ria i E~an. Den vara>r mellan ir----- -

Vid mätet konstaJterades bl a att 
föi1eningans medlemsantal ökat från 
tidigtare cirka 30 till i dag över 60 
och att nyrekryteringen bestod av 
unga, friskt i!llitiativrika hantvedm
re. Dett ahar i sin tur väsentligt 
minskat medelåldern, som tidigare 
var 57 år. Det betecknas sam ettt 
{;jOtt livstecken. 

Vid förhandlingarna kom två av 
förentl:nger.s stöttept~1are med be
stämda avsägelser från återval i sty
relsen. Det var fabrikör Hilding 
Hamsson och byggmästare Yl!l!gVe Ny
ström, Skurup, om önskade dra sig 
tillbaka av skilda anledningar. Ti
den rkcker inte till för allt. 

I deras ställe nyvaldes flalbrik& 
Gunnar Jönsson, Skurup, och bagar
mästare Tage W estergaal'd, Slcivarp. 
Till ny se.lrreterare utsågs möbel-
9!1Jickare Algot Hansson, Slciv3!rp, ef
ter veteranen och mångårige selcre
teraren Hilding Hansson. Den avgå
ende ileallades vid mötet ti1l för
eningens hedersledamot. 

Nästa steg i den förnyatie akbivi
teten blir att fö~ngen undemöker 
i.nrt:resset för bi1danet av en förening-
ens egen damklubb. l 

Efter sammanträdet ind'oomerade 

Aftonen avslutades med supe, då 
föreningens ordföra!llde, smidesmäs
talre Joel Rosengran, Rydsgård, redo
gjo'!'de för SHIO:s kurs- och semes-
1lerdhemsvet1ksamhet i utlandet. Hr 

29 mars och 10 april oc hku11Sen 'om
mutar 26 intensiva studietdmmar och 
kmbineras med utflykter till beröm
da turistmål som exampelVlis Luxor, 
Pyramå.derna och Assu!mdammen. 

Da;mfrisör Mai vi J cJllw:n~S'Son, Sku:rup, bhål~e-r sitt gelsälVI>'reu oo fab-rikör 
Joel Rosengren, Rydsgå-rd, umi.eor öve-rinseende av Hubbmiista.re'111 

\ He~y Hamsen, Skurup 
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Trafikfälla 
har nu fått 
snöstaket 

Det i SDS påtalade fallet med 
den livsfarliga Jamvagsover.p 
gången i Skurup är nu löv 
Markägaren har givit u;pp sbn 
ersättningsan..."J)råk (den för 
ståJndigaste ~& sig, som man 
sä~r} och SJ har äntligen fått 
fram sina snöskärmar. 

TVlisten stod som bekant mel
lan lantbrukare OIHe Hammar
gren, · Hylteberga 5, Skurup, 
och SJ och gällde mwkägarens, 
Hammargr~n. ersättllllingsan
språ'k kontra den av SJ er
bjudnr summan för hyra av 
mark till snöskärmar vid en 
vintertid myoket svår j-ärnvägs
övergång i Skurup. Mellan 4{) 
och 50 kr var dlen. summa man 
inte kunde enas om. 

Den aktuella järnvä,gsöver
~ngen ligg,er i en liten svacka 
ooh från ena hå11et måste man 
upp för en backe, som v•inter
tid och vid halka kan vaJra 
svårforcerad III!ed bil, varför 
man vid dessa tillfälllen måste 
hålla god , fart för att ta sig 
över rälsen. 

Under tiden ersättning.stvis
ten stod inträffade två allvar
liga olyckstillbud, som knmde 
ha slutat betydligt via-re. Vid 
det första tillfället klaJrade en 
bilist som fastnat på spåret sig 
och sitt fordO!Il 'helt oskadda 
bara tack vare att tåget var 
någJOt försenat. Vid det andra 
tillfället totalförstördes en bil 
som kört fast på övergången. 
Tågföraren hann aldrig se bi
len i tid. Bilens förare hade 
lyckligtvis hunnit sätta si-g i 
sälrerhet. 

Markägaren sii,ger sig hellre 
ta de föduster som kan bli 
när stora sncmängd!er smälter 
och gör marken sur och obruk
bar, än att besky Ilas för att 
viigra SJ sätta upp snöskärmar. 
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