


Sju räddade ur övertänt hus 

June Fjellman räddade sig ut i underkläderna. 

Rådig flicka l 

väckte kamrater 
och värdfolket 

En dramatisk brand ödelade natten till fredagen byggmästare Gunnar Hanssons 
tvåvåningsvilla i Skurupsby strax utanför Skurups egentliga köping. Fem kvinnliga 
elever vid folkhögskolan och ett par i bara nattdräkterna tvingades hals över huvud 
kasta sig nedför en brinnande trappa till andra våningen. Byggmästare Gunnar 
H.ansson, som med m~>~kan sov i andra ändan av våningen , kunde inte ta sig ned 
denna väg utan fick först fira ned makan Margit i lakan och sen sig själv på sam· 
ma sätt. Eldorsaken är okänd men troligaste teorierna är antingen överslag i trasiga . 
ledningar eller ett bortglömt stearinljus. Inget i andra våningen kunde räddas och ' 
bara en ringa del av makarna Hans~ons möbler. 

Makarna Hansson disponerar 
själva första våningen och har 
sitt sovrum i andra våningens 
östra gavel. De låg och sov när 
branden utbröt vid halvtvåtiden 
natten till fredagen. övrig del 
av ovanvåningen är uthyrd till 
l!dlkhögskoleeleverna V~veka 
Norinder, Eva Wickström, Ann 
Johnsson, Anna-Carin Dahlin 
och June Fjellman. Två av 
flickorna hade somnat, en an
nan hade somnat halvvägs och 
de båda övriga drack kaffe i 
ett annat rum när det började 
brinna i eti angränsande rum 
som för tillfället var tomt. 

Det var knastret när det tog 
eld i ett draperi som fick kaffe
drickarna att lystra och snabbt 
ta sig in i grannrummet där det 
hade börjat brinna uppifrån i 
draperiet vilket motsäger teorin 
om det osläckta och kvarglöm-

da stearinljuset och mer talar 
för trasiga ledningar som eld
orsak. Det är också känt att 
många av villans elektriska 
kontakter var bristfälliga och 
att icke s-märkt armatur, en 
del inköpt på auktion, spritts 
ut i huset. 

En av de flickor som drack 
kaffe var Viveca Norinder. Hon 
hade sinnesnärvaro nog att 
väcka sina sovande kamrater 
som förgäves gick till at~ck 
med b! a våta handdukar under 
tiden som hon tog sig ut ur 
huset och in genom ann<:n dörr 
för att kunna nå och väcka 
makarna Hansson. 

En granne hade nu larmat 
brandkåren och de fyra kvar
varande flickorna i elevbostä
derna insåg att de måste uppge 
släckningsförsöken och ta sig 
ned för trätrappan. I den hårda 

västliga vinden spred sig näm
ligen elden med explosionsartad 
fart. De båda flickor som hade 
väckts kastade sig ned för trap
pan i sovdräkterna, en tredje 
flicka i bara unde.rkläderna. 
Det var i sista ögonblicket de 
kom ut. 

Denna väg kunde inte makar
na Hansson ta då dörren mellan 
deras sovrum och elevbostäder
na var bommad. Elden hade 
stängt vägen via trappan. i 
denna del av huset. Det åter
stod bara för byggmästare 
Hansson att tvinna lakan och 
först fira ned makan och sen 
sig själv sen han hade "kro
kat" ovanlakanet Vid hoppet 
skadade sig fru Hansson lätt 
i knäet och maken fick en 
lindrigare brännskada på ena 
armen. D D 



En av de inneboende eleverna, 
June Fjellman fick rädda sig ut ur 
den övertända byggnaden i bara 
underkläderna. {Bilder: H a n s Ser· 
n e r 1). 

SKÅNSKA DAGBLADET 

Huset helt övertänt 
Räddade sig med ·l~kan 

Fem folkhögskoleelever i Skurup svävade natten till fredagen i livsfara. Den fas
tighet där de hyrde rum brann ned. Eleverna fick kasta sig ut ur byggnaden. Någon 
hann inte få på sig kläderna. De fem är nu, tillsammans med husets äga1·e bygg
nadssnickare Gunnar Hansson och hans ·maka utan bostad. Makarna Hansson räd
dade sig genom att med lakan fira sig ned från andra våningen. 

Branden som möjligen or- fade vid ettiden på natten till 
sakats av ett brinnande stea- fredagen. 
rinljus hade ett snabbt och Skurups brandkår gjorde 
häftigt förlopp. På några mi- en snabb utryckning men ha
nuter var hela huset över- de ingen möjlighet att rädda 
tänt och utgjorde en brasa , byggnaden eller inventarier. 
som på natten syntes på flera l Gunnar Hansson och hans 
mils avstånd. Branden inh·äf- maka fick rädda sig genom 

att med lakan ta sig ned från 
övervåningen. 

När de vaknade och fann 
att det brann rusade de ut 
till trappnedgången men fann 
nedgången helt spärrad. 

Skadorna torde uppgå till 
ca 250.000 kr. 

Branden överländes på några minuter varför brandkåren inte hade någon möjlighel att rädda fastigheten, 



Huset brändes ut wta!Lt av den valdsamma elden. Ännu på lördagseftermidcfugen brann det kra.ft:igt bland 

rui~e7'1UL. Brand;kåren arlleOO.de heLa d.agen med ejterstäckning oc:h ?livning 

Skrirupselever i fara 
då bostadövertändes 

l 
/ 



Sju ·personer, två vux11a och 
fem skolflickor, räddade sig 
under clramatis•ka former från 
att ·brännas inne i en över<Länd 
villa i Skurup natten till lör
dagen. 

Villans ägare och hans hust
ru tog sig ut ur det brinnande 
huset genom ett fönster på 
övre våningen, med.an flickor
na tvingades i blindo treva sig 
nedför en helt rökfylld trappa 
ut på gården, iklädda endast 
nattkläder. 

Den av eld helt urblåsta villan 
ägs av snickare Gunnar Hansson, 
som med brinnande kläder klättra
de ned i säkerhet fdm ett fönster 
på övre våningen. Han ådrog sig 
lättare brännskador på ena armen. 
De övriga inblandade klarade sig 
oskadda med unc,lantag av en flicka 
som fick ett sår i pannan när hon 
utan att se något tog sig nedför en 
rökfylld trappa. 

När brandkåren kom till brand
platsen i närheten av folkhögskolan 
var villan redan tillspillogiven, man 
hade endast att se t.ill att elden inte 
spred sfg till närliggande byggnader: 

Branden började en timme efter 
midnatt i ett rum i en del av bygg
naden, en tvåvåningsvilla, som ut
gjordes av elevhem för studerande 
vid Skurups folkhögskola. 

När branden upptäcktes var rum
met redan ett flammande eldhav 
och på några minuter övertändes 
hela den övr~ våningen. 

Den flicka i vars rum elden upp
stod befann sig vid tillfället hos 
kamrater i ett angränsande rum. 
Att man inte uppmär~sammade 
eldsvådan innan den taki.t riktig ! 
fart, berodde på att två dörrar var j 
stängila mellan de båda rummen. 
Först då ett kraftigt drag tryckt~ l 
upp dörrama märkte flickorna el
den. 

,Lågorna spred sig snabbt till alla 
rum. Endast en av de två som bod
de i bottenplanet hann rädda några 
av sina ägodelar. Alla de övriga 
tvingades, utan att ens hlna klä sig 

J a1J ha. n n inte ens 1clä 1rvig, u ila, n tog m.i.g ut ur hu.se't i OyX07', BH och ordentligt, lämna allt de ägde -

- -- __ tJoff!or,.,beråltt:IJJdJe June Fjä!lmam kläder, böcker, pengar, bandspelare, 

---,..----~] ~ 6~ 

radioapparater osv åt lågorna. Jw1e 
Fjällman berättar: 

- Jag skulle gå och lägga mig 
när någon skrek att det brann, 
men trodde föl'St att det bara var 
frågan· om en bagatell och sprang 
för att hämta en vattenhink frän 
en skrubb. När jag kom ut l hal
len märkte jag hur allvarlig bran
den var. Lågor slog ut frän ett rum 
och trappan ned var helt övertänd. 
Jag och mina kamrater kunde Inte 
stanna för att försöka rädda något, 
utan trevade oss ned för trappan, 
sp1·ang runt huset och väckte vär
den l en annan del av villan. 

Gunnar Hansson och hans hustru 
Margit rusade upp i ."sin" del av 1 

övervåningen för att ringa brand
kåren och rädda värdesaker. Han 
kom inte åt telefonen och under ti
den rasade trappan ned'. De tog sig 
ur det brinnande huset g~nom att 
från ett fönster fira sig ned med 
lakan till en kort stege, som till
skyndande rest. 

Ur bottenvåningen lyckades man 
rädda endast ett fåtal möbler innan 
taket och övervåningen rasade In. 

Villan var en f d småskola, som 
Gunnar Hansson sjäLv rustat upp 
och byggt till. Värdet av det brunna 
är ännu inte uppskattat. Försäkring
ar finns, men det är Inte helt säkert 
att dessa täcker förlusten. 

Många av de drabbade och åskå
darna anser, att brandkåren "tog 
märkligt lång tid .på sig att komma". 
Somliga hävdar den bestämda upp
fattningen, att det dröjde ända upp 
till 30 minuter innan brandmännen 
kom - dock. utan att mena att vil
lan hade kunnat räddas i annat fall. 
Brandchefen Lars Johansson: 

1 - Det gick högst tio minuter från 
larmet till dess vi var på plats. Lar
met kom kl 01.27 och kl 01.33 åkte 
vi ut. De som påstår att vi dröjde 
onormalt länge, har absolut fel för 
sjg. 



Efterlängtad torgmnläggning 

Den i Skurup så efterlängtade torgomläggningen har nu påbörjats. På måndagen startade 

.arbetena· med förberedelser för nedläggning a v dräneringsrör. I köpingen har man länge varit 

!förargad på sitt torg som nä-r det regnar b:ir rena leråkern. 

Skurups torg används av många 

till parkeringsplats, och nu skall 

man alltså snart kurina parke

ra tm:ler . drägliga förhållan C: en också 

när det är vått. Ä ven torghandeln 
har förstås . lidit av förhållandena på 
torget, liksom nöjes- och jippoarran 
gemangen. Torgomläggningen är 
kostnadsberäknad till 93 000 kronor, 

1/t') 

och arbetet beräknas vara klart till 
hösten. Då skall torget vara asfal
terat och cirka 75 pat'keringsplatser 
och omTåde för torghandeln ha mar
kerats. Vidare kommer trottoarer att 
anläggas runt t&rget, och dessa skall 
beläggas' med betongplattor. Trottoa
ret na blir också kantade med sten 
både mot torget och mot galan. 
Om det blir några P-automater har 
man ännu inte tagit ställning till. 
Beslutet om torgets 'llpprus'ming fat
tades redan för omkring ett år se
dan. Anledningen till dröjsmålet är 
att man tidigare inte haft resurser 
att utföra arbetet. Man har ansett 
iordningsställandet av gator och tom
ter för bebyggelse i Munkaholms
området l\lara mera brådskande. Trots 
att omläggningen av torget inte be
räknas ·bli helt slutförd förrän till 
hösten med anledning av det sena 
igångsättandet av arbetena, kommer 
pru·kering att tillåtas efter hand som ' 
de cirka 75 platserna blir klara . 



Väntjänsten växer 
i Skurups RK-krets 

-.. 
Maj Lindström tog ton på RK:s årsm{ite i församlingshemmet. På bilden 

är det fabrikör Sven Bergman, Skurup, som blir uppvaktad . . 

En avsevärd utölkning av ~en s lk har nedlagts totalt 220 arbetstim
väntjänsten, som sy;ftar till att >be- mar. Kretsen har under året ökat 
reda gamla människor förströelse medlemsantalet och har nu 539 
och gemenskap, har under det meddemmar. 
-gångna året noterats inom Stkurups Inga nyvail gjordes i styrelsen 
röda lkorsk.rets. Kretsens a'k1Jions- Ordiförande Ii denna är fru Anne
·grupp på sex medlemmar har un~ Marie Knutsson, l:e vice ordf An
der året var 14:e dag besökt pensio- na-Lisa Olsson, 2:e rvice o~dförande 
närerna på :köJ:IingemJ ålder- Margareta Larsson, selkreterare 
dornshem, och i mån av tiUgång på agronom Albin Jönsson och kassör 
ytter<ligare gruppde-llla:gare hoppas fru Gunilla Truedsson. 
'kretsen att ytterligare 'kunna utöka Efter förhandlingarna bjöds det 
väntjänst-verlksamh.eten under det på unde11hållning av bästa märke, 
nya året. Utbildning av medlemmar operettprimadonnan Maj Lindström 
till väntjänsten sker ,genom :kurser sjöng till 'kapellmästare Martin 
på distr~ktsplanet, och en utbild- Keils ackompanjemang, några av 
nin~lkurs lrommer eventuellt att sina största slagnummer ur bl a My 
ordnas i Skurup redan nästa må- fair lady, Annie •get your gun och 
nad. Det blir den första kursen av Vita Hästen. Framträdan'det gjorde 
detta slag i Skurup, de medlemmaoc stormande lycka och blommor 

. som redan genomgått IJibildnling för överräcktes tlilJ den populära gäs
•väntjäns't har gjort det i grann- ten. 
!kommuner. 

Rapport om väntjänsten lämna
des vJd kretsens årsmöte i försam
ling,Shemmet, där ordföranden fru 
Anne-Marie Knutsson lkunde v'äl
komshälsa ett 80-tal · medlemmar. 
Av verksamhetsberättelsen fram
gick utöver det ovan nämnda vida
re bil a att 'kretsen under året 
skänklt 1.753 kr ti-ll Vietnam var
jämte vallko1lekten garv närmare 
1.500 kr. 'För att 'finansiera bl a lo
ka}a >engagemang har kretsen ord
nat lotterier oclh en mannekäng
uppvif.sn!ing m m. 

Tiq'l :k a t'.aStrofförrådet 'har samlats 
in 3.000 kg ikläder. För väntjänsten 
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'SKÅNSKA DAGBLADET Torsdagen den 6 mars 1969 

Tånebro IF:s eldsjäi, Erik Hagentoft, visar några trofeer för två unga 
TIF:are, Henrik Rasmusson och Ove Persson. 

Tånebroföre~ning 

20-.årsjubilera:r 
Tånebro Idrottsförening bilda

des den 8 mars 1949. Nu på 
lördag, alltså den 8 mars, exakt 20 
år efter bildandet av TIF firar 
föreningen de två gångna decenni
erna med en jubileumshögtid. 
Framför allt firar man de senaste 
årens stora framgångar inom 
bordtennissektionen. Initiativtaga· 
~e till föreningen var Erik 
Hagentoft och Stig-Olle Sigvards· 
son. Erik Hagentoft var förening
ens förste ordförande, vilken syssla 
han senare lämnade till i tur och 
ordning Gunnar Lindskog, Knut 
Jönsson och Sven Håkansson för 
att sedan göra come back och åter 
själv &verta ordförandeklubban. 
Han är alltså nu återigen klubbens 
ordförande och föreningens eld· 
skäl. 

Alltsedan starten h ar bordten· 
nisen varit den idrottsgren som 
TIF sysslat mest med. De första 

"åren började man ganska trevande i 
tävlingssammanhang men blev 
bättre och bät tre. · Aren 
1955-1961 nåddes fina resultat 
både i seriesammanhang och 

1 individuellt. Därefter blev det en 
down-period allteftersom goda 
bordtennisspelare bildade hem och 
familj och slutade med sitt 
idrottande och i vissa fall flyttade 
från Tånebro. 

GLÄDJANDE 
VÄNDNING 

de två sistnämnda ligger det ena 
laget 3 :a och det andra tyvärr sist. 
TIF deltager också med ett lag i 
Rydsgårdsortens pokalserie. Denna 
vann Tånebro IF överlägset utan 
en enda poängförlust. 

LANGRESOR 

1967 åkte en del bordtennisspe
lare på läger till Köpenhamn. 
Under de senaste åren har TIF 
även deltagit med lag i fotboll och 
handboll i Skurupskorpen. På 
våren 1967 gjorde fotbollslaget en 
resa till Hamburg med matcher 
mot tyska lag. Resan finansierades 
med hjälp av ett lotteri och 
bingotävlingar. Samma år spelade 
sig fotbollslaget till final i 
Skurupskorpen, som de dock 
förlorade. 

JOKKE-SUCCE 

En tradition under samtliga de 
20 åren har varit anordnande av 
midsommarfestligheter i Tånebro. 
Dessa brukar vara mycket 
välbesökta. Publikrekord och stor 
succe blev det senaste midsommar· 
festen då Jokkmokks-Jokke locka· 
de dit en publik på över 1.200 
personer. Till festen kom både 
unga och gamla. För traktens 
pensionärer ordnades gratis bussre
sa och reducerad entr~avgift. 
Midsommarfestens program var 
utomordentligt välarrangerat och 
det var till stor del detta som 
bäddade för publiksucce. 

EGET KLUBBHUS 
Resultaten försämrades år från 

år och styrelsen förstod att någon 
särskild åtgärd måste vidtagas. Ar 
1965 började man satsa på en För några år sedan byggdes ett 
intensiv ungdomsverksamhet. eget klubbhus i Tånebro. Detta 
Träningskvällarna fö r ungdomarna finansierades genom kommunalt 
j Solberga skola blev besökta av stöd, anslag från riksidrottsförbun
allt fler tävlingslystna. Många nya det och ett lotteri. . l kl~~b.huset 
fö rmågor gjorde sig gällande i anordn~ k~r~er, bmgo-tavh~_gar, 
tävlingssammanhang, vilket sporra· -frågesportstiivhngar, bobbykvallar 
de deras kamrater till intensiv och mycket annat. Tånebro 
träning och het vilja att föra fram idro!tsförenings sekreterare Ulf 
föreningen i stora sammanhang. Ro~n fr~h~ller att st~relsen har 
Och det har också delvis lyckats. ~estamt s1~ ~or att fortsatta på den 
Med tanke på att Tånebro endast mslagna hnJen och konce_ntrera 
är en liten by är idrottsföreningens verksamheten på .. bordtenmsspor
resultat på senare tid mycket goda. ten och vad b~traffar fotboll och 

j l :A l BT·ALLIANSEN 

1 Av de senaste årens framgångar 

l kan nämnas följande: 196 7 blev 
TIF 3 :a i Sydskånska bordtennis· 
alliansen . I fjor tog de steget direkt 
upp i toppen och vann en suverän 
seger. I år ligger de f.n . på 2:a plats 
men har utsikter att nå målet, 
alltså att vinna tävlingen . 1968 
blev en av TIF :s spelare dubbel 

l 
österlenmästare. I år deltager TIF 
med ett lag i skånska pojklagsse· 
rien B och laget finns just nu på en l 
hedrande 2:a plats. A-laget spelar i 
div. II södra (f.n. 3 :a), reservlaget i i 
östra reservlagsserien ( f.n. 3 :a), två j 
pojklag i östra pojklagsserien. Av 

handboll delta 1 korp-sammanhang. 
Denna linje, att inte splittra sig på 
för många sektioner, gör att det är 
lätt att hålla en god ekonomi och 
det är av stor betydelse. De senaste 
åren är det just ekonomin som 
många idrottsföreningar har haft 
det besvärligt med. 20-årsjubiJeet 
kommer alltså att firas nu på 
lördag, på den exakta 20-årsdagen. 



Maj ''fick'' sin llliljonär 
på trevligt Skurupsmöte 

Skådespelf'rskan Maj Lindström 
infriade dl' högt ställda förvänt-

~ n ingarna som Skurups Röda Kors
daml'r hade pil hpnne inför h~>nnes 
scenframträdande för dem i sam
band mf'd deras årsmöte pa tis
dagskvällen. Maj Lindström kåse
rade och sjöng om sitt liv på dl' 

flesta "'' Svprigl's teaterscener. 
Skurups Röda Korskrets haar un

der det gangna aret ökat medlems
antalet fran 529 till 539. De största 
summorna i hjälpverksamheten !ir · 
följande: 5.000 kr till Bia fra, 1.753 kr· 
till Vietnam och 1.474: i valkollel<t. . 

Arsförhandlingama leddes av kar
chefen, fru Ann-Mari Knutsson, som 
omvaldes till ordförande. StyrelsPn 
fick för övrigt följande sammansät t
ning: l:e vice ordförande Anna Lisa 
Olsson. 2 :e vice ordförande Marga
reta Larsson, kassör Gunilla Trueds
son. vice kassör Ebba Nyström, sek
reterare Albin Jönsson, arbetsledare 
Ester Ha'nsson och Helga Larsson, 
förradsförvaltare Anna Stina Nils- · 
son, kontaktman Niels Thelander, 
samt övriga ledamöter Hilda Nils
son och Astrid Andersson och Inga 
Maj Andersson. 

Revisorer: Ake Bokaoder och Rag
·nar Segerström. 

Maj Lindström S)Ong och agerade med fart och fläkt.' En av hennes 
låtar betitlades jag vill ha en miljonär, varefler hon hamnade i knät 

på fabrikör Sven Bergman. 

n.-y bL. c~.l 

<'redagen den 7 mars 1969 
----------------------------------------------------

Stig F. Hansson inforinerade 
hörringehor om Sttwupsfältet 

Medlemmarna i Börringe center
partiavdelning informerades på ons
dagkvällen om det planeilade flyg
fältet på Sturup av landstingsrå
det S t i g F. H a n s s o n i Börringe 
bygdegård. Det var speciellt ären
dets behandling i landstinget som 
man ville ha informationer om. 

-

Börringel>orna älskar sin bygd och 
de har i det längsta spjärnat emot 
flygplatsens förläggning- till just Stu-, 
rup. De vill därför först vara över
tygade om att deras "offer" att läm
na sina gårdar och upplåta marken 
till flygplatsen icke är förgäves utan 
att Sturup är rätt plats och en rik
tig investering. Många börringebor 
'har med stort intresse bl a följt för
handlingarna och debatterna kring 
ett eventuellt storflygfält på Salthol
men och då kommit in på den tanke
gången att Saltholmen kan bli en 
svår konkurrent till Sturupsflygfältet. 

stig F. Hansson gjorde en skiss 

l!andstingsrådet Sl·ig F. Hansson tillsammans med Nils Bergman, Albin 
Svensson, och sittande fr. v. centeravdelningens ordförande Tage Pers

son, Torild Krislersson samt Bengt Krislersson. 

över flygets utveckling de sen~te. de en intensiv debatt som behandla
·åren. Den utvecklingen har skett r en de bl a de alternativ som landstinget 
enormt accelerande takt och.han ut- ·haft att ta ställning t!ll. 
talade som sm memng att aven om Börringe centeravdelnings årsmöte 
Salfuolmen ko.~mer till s!ånd; vilket leddes av Tage Persson som också 
dock torde droJa många ar, så kom- . d .. 
mer båda flygfälten att behövas. omv~ldes ttll or farande. Styrelsele-

1 ft f"!· d d" k . f''J" darnoterna Lars Ntlsson, Nrls Ntlsson, 
en e er 0 Jan e 15 usston ° J· Nils Ivar Nilsson, Bertil Jönsson, 

l Henry Svensson, John Nilsson och 
Karl-Erik Sjöström omvaldes. Efter 
Kurt Persson och Sture Nilsson som 
avböjt återv'll nyvaldes Svante Lars-

son och Nils Arvid Nilsson. 
Revisorerna Hilmer Persson och 

-Börje Larsson omvaldes. Till om bud 
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l{onstnär gör fartyg • 
l keramik 

Vilken är Carsten Ströms i 
Abbekås rätta titel? Målare, 
keramiker eller författare? 
Själv anser han, att han i 
grund och botten är målare. 
Men de senaste åren har han 
dock sysslat mest med kera
miska alster, samtidigt som 
han börjar bli erkänd som 
sagoboksförfattare. Från 
början var Carsten Ström i 
huvudsak målare men av olika 
anledningar råkade han in på 
andra . banor och har sedan 
endast sporadiskt ägnat sig åt 
måleriet 

En av anledningarna är, säger 

Aarsten Ström, att har man stor 
amilj, så kräver det kontinuer
ga inkomster och målaryrket är 

sådant att det blir mycket 
ojämna inkomster. 

Att vara keramiker är förhål
landevis inte så krävande som att 
vara målare. Måleriet ligger på ett 
helt annat plan. Där ligger det 
huvudsakliga arbetet i det ide
mässiga, visionära, det arbete, 
som utföres med penseln, är 
endast en liten, liten del av 
arbetsprestationen. 

Impulsen till att prova på 
keramikeryrket fick han genom 
besök hos sin vän, keramikern 

Cay Cedergren på Ven. Det var i 
början på 1960-talet. Ström 
övergick mer och mer till 
keramiken och efter några år 
klippte han bort måleriet och 
ägnade sig helt åt det nya yrket. 
Men några månader om året 
kopplar han bort allt keramik
sysslande och ägnar sig åt sin 
"rätta" konstnärsgren, målning: 

- Målar gör man inte med 
sikte på att tjäna pengar. Där är 
utgångspunkten inte en hägrande 
inkomst utan att skapa ett verk 
av hög klass. Men i dag värderas 
ett konstnärligt verk inte på 
samma sätt som för några 
decennier sedan. Smakriktning
arna har ändrats eller kanske 
rättare sagt folk har inget sinn~ 

MMaren~keramikern-förfatlaren Carsten Ström i färd med •If "-avbilda" ·ett fi~kefartyg i en modell av lera, som ~kall användas för alt fram
ställa en keramiktavl·a. 

för vad som är verklig konst och 
vad som är mera konstruerad 
sådan, gjord med sikte på att de 
skall ge goda inkomster. Så 
resonerar alltså Carsten Ström 
som tydligen är målare i hjärta 
och sinne men som mer eller 
mindre tvingats ägna sig åt 
keramiken. 

Tydligen har han under senare 
år mer och mer gripits av sitt nya 
yrke. Kanske är han inte själv 
riktigt medveten· - om det. I 
keramiken, som han själv med ett 
litet stänk av förakt betraktar 
som ett hantverk, en fabrikation 
av en helt vanlig "handelsvara", 
smyger sig mer och mer in hans 
konstnärliga förmåga. 

En skapelse som han kallar 
Fågel, har utomordentligt vackra, 
vilsamma smekande former. Hans 
fåglar är attraktiva för de 
strökunder som droppar in i den 
lilla pittoreska, gamla fiskares tu
gan i Abbekås, som användes 
både som bostad och verkstad. I 
ateljen finns alster som har direkt 
anknytning till vyerna utanför
Abbekås fiskeläge och havet. 

En annan "linje" som Ström 
slagit in på är keramiska 
avbildningar av segelbåtar, fiske
fartyg, briggar och skonerter. Det 
är inga fantasiobjekt utan var och 
en föreställer en viss typ av 
respektive båt- eller fartygskon
struktion där fackmannen, sjö
kaptenen eller fiskaren skall 

kunna känna igen formerna på 
mast, segel, skot, för, stäv och 
allt vad det nu heter. 

Dessa keramiska alster göres i 
form av tavlor. Carsten Ström 
tror att det blir en linje som har 
möjlighet att bli attraktiv och 
efterfrågad. 

Tusenkonstnären i Abbekås 
har utgivit fem böcker som ser ut 
att bli en saboboksserie med allt 
större efterfrågan. Känns titlarna 
igen? "Gummiguttas nya hus", 
"Gummiguttas sällsamma resa", 
"Gummigutta och Svarta Hat
ten ••, "Gummigutta och 
blåbärsmaskinen", samt "Tio 
gammeJdags sagor". 

Av de fem bÖckerna · har 
hittills sålts 75.000 exemplar i 
Sverige och 25.000 i Norge, 
Några av böckerna har även 
översatts till tyska och säljes i 
Tyskland, Österrike och Schweiz. 

I bö~kerna finns tecknade 
illustrationer med signatur Car
sten Ström. Det är en fördel att 
själv kunna illustrera böckerna, 
då får man dem precis som man 
vill ha dem, säger han. 

Det gör ingenting att Carsten 
Ström smyger sig undan stor
städer och "krämeri" och inte 
gärna visar sina verk vid 
utställningar utan i stället pysslar 
omkring i sin lilla hemtrevliga 
atelje i Abbekås - folk hittar 
ändå till honom. 



Kontraster på borddukningsexpo: 
~~aftonvar,d" och ~~mottagning 69" 

Vårt daglig bröd giv oss idag . .. Det är en liten enkel fras ur en bön som ligger nära till hands att 
tänka på vid åsynen av borden "Lillemidda" och "Aftonvard" vid den borddukningsutställning som 
visades i Skabersjö skola i samband med den försäljning som Skabersjös kyrkliga syförening nyligen 
anordnade där 

"Lillemidda" är ett dukat 
bord från den tiden då 
bordsbönen om det dagliga 
brödet inte var blott en 
ceremoni, då det inte var alldeles 
självklart med så mycket mat på 
bordet att alla blev riktigt mätta. 
Då hade bordsbönen före 
måltiden i ödmjuk och uppriktig 
tacksamhet. 

Vad fanns då på det 
uppdukade bordet? Jo, potatis, 
oskalade i en karott, salt sill, små 
korvbitar och vid sidan om en 

lyx och överflöd. I mitten en skål 
med gröt ochi skålens mitt en 
kaffekopp med sirap. Gröten åts 
direkt ur skålen. Var och en 

Text: 
TORSTEN HANSSON 
Bilder: 

HANS SERNER T 

Katarina Lundberg · serverar gästerna, fr v Bertil Hansson och pastor Edvin 
Myhrenmark, potatis (oskalade) och bjuder till: salt sill, grädde, grovt bröd, 
hemmalagad korv och svagdricka vid bordet "Lillemidda". 

borden. Där finns tårta på 
silverbricka med silverspade, där 
ligger saftiga, blå vindruvor i 
gedigen skål. I en annan, små 
läckra chokladpraliner. En stor 
bricka fullkomligen dignar av 
mängder med pinnmat och 
sandwiehes: kaviar, rockfortost, 
camembert, helfet ost, sardeller, 
sardiner, ägg, sallad, miniatyr
köttbullar på pinnar, räkor, rökt 
lax, rökt ål och mycket, mycket 
annat. 

På bordet "Kalas" lägger man 
märke till bl a karaff, smörkula, 
bordställ för ättika, semip, salt 
och peppar. Där finns också 
strösockerskåL Och ljusstake 
med tillhörande ljussax. Det är 
ett bord som representerar 
sekelskiftet, berättar fru Alice 
Olsson från Dalby, som dukat de 
fem borden och också äger allt 
som finns på dem. 

Det femte bordet är "Mormors 
kaffebord". Ett litet rart bord 
med sockerkaka med ritad glasyr, 
kringlor och gorån. 

KASERI OM F AST AN 
Skabersjö församling är en 

liten sådan med endast 422 
församlingsbor. Men intresset för 
den årliga försäljning som 
kyrkliga syföreningen anordnar i 
skolan brukar vara stor och den 
intressanta borddukningsutställ
ningen hade lockat ännu mer 
folk vanligt. Därför var gymna
stiksalen i det närmaste fullsatt 
när pastor Edvin Myhrenkark 
efter en andaktsstund kåserade 
om fastlagen i gamla tider. 

Det dukade bordet "Mottagning 69" med tårta och silverspade, vindruvor i 
gedigen skål, bricka med överflöd av pinnmat, läckra sandwiehes och tända 
ljus i dyrbar, fyrarmad ljusstake utgör en skmp kontrast till det torftiga 
bordet "Aftonvard". 

Så kom då äntligen lördagen, 
påskaftonen då fastan bröts och 
alla som kunde, åt sig mätta på 
fina lammstekar. Under påskhel
gen åts också massor med ägg. 
Äg gen betecknades som er 
symbol till livet och Kristus 
uppståndelse. 

Pastor Myhrenmark berättade 
om alla de ceremonier som var 
förknippade med stilla veckan. 
Det ansågs för högst riskabelt att 
lämna hemmet, häxorna hade 
många skumma saker i görningen 
den veckan, alla spjäll i huset 
måste stängas ordentligt och inga 
luffare fick bjudas in eller bjudas 



Abbekås fiskeläge 
Småbåtshamnen skall byggas ut 

• 
l vintersömn 

Vinden tjuter och ' viner 
~ring den lilla fyren där ute 

'som inte mäter my cker mer 
än fyra, fem meter på höjden. 
Det är styv kuling från sydost 
och vinden är verkligt vass. 
Högt uppe i luften viner det 

' också. Från vingar och vild
gäss i prydliga vinklar, som i 
hård mot- och sidovind 
strävar mot mildare, sydligare 
breddgrader. 

Tappert och taktfast blinkar 
den lilla lampan i fyren. 
Monotont och plikttroget. Men 
utan att göra någon nytta. Det 
blinkande skenet drunknar helt i 
det skarpa solskenet som blir 
dubbelt bländande när strålarna 
reflekteras i vit snö och miljoner 
iskristaller. Nej. Den lilla fyren 
längst ute på piren vid Abbekås 
fiskeläge gör ingen nytta nu på 
dagen. Men väl när det blir svart 
natt. Då syns den miltals. 

I KöLDENS KLOR 
Vattnet i inner- och ytter· 

hamnen har · för länge sedan fått 
ge vika rför den obevekliga och 
stränga kölden och ligger nu som 
skrovlig, vitgrå is. Bakom piren 
guppar några sothönor upp och 
ned och tar sig helt oförfärat och 
obekymrat om kylan då och då 
ett dopp i vattnet. Deras mjuka 
dun hindrar det iskalla vattnet 
att tränga in och kyla ned dem. 

En vitrödsvartbrokig katt 
smyger kring båtarna som ligger 
prydligt och korrekt uppallade 
bakom fiskeskjulen. Båtarna pal· 
ladse upp på hösten, innan gräset 
hunnit vissna. Därför finns under 
båtarna fortfarande gult förtor· 
kat gräs, förträffligt för råttor, 
sorkar och möss att gömma sig i 
undan blåst och kyla. 

SNöVITABATAR 
Runt de färgfriska skjulen 

ligger båtarna de flesta 
vitmålade - - med sina bokstavs
och nummerbetae singar pryd
li!1!__!undmålaode Kan n. Känne· 

Hamnen ör tiiHrulen och bötarna ligger prydligt uppallade runt om kring lilkMkjulen. 

/ 



KOMPLICERAT 

Sjöfartssty1·elsen betecknar 
ombyggnaden i Abbekås hamn 

.~m ett ganska komplicerat 
arende, då vissa instanser till· 
styrkt sjöfartsstyrelsens förslag 
medan fiskehamnsutredningen 
avstyrkt. Hela kostnaden skulle 
enligt sjöfartsstyrelsen uppdelas 
med 110.000 kr för 
småbåtsändamål och 80.000 kr 
för fiskehamnsändamåL Mudd· 
ringen av hamnen hade man 
tänkt skulle bekostas av fiske· 
hamnspengarna. 

Några fiskehamnspengar lär 
det emellertid inte bli sedan 
fiskehamnsutredningen klassat 
ner hamnen som sådan. Hela 
kostnaden hoppas man nu istället 
få på småbåtshamnen och det 
>kulle i så fall ändå komma 
fiskarna till godo. 

öKAR I BETYDELSE 
Vemmenhögs kommun väntar 

nu på besked - ett positivt 

ÄNNU EN SOMMAR 
Ännu en sommar kommer 

idyllen Abbekås fiske· och 
småbåtshamn att finnas oför· 
ändrad. Men både fiskare och 
seglare har givetvis nytta av att 
hamnen förbättras och de hoppas 
därför att utbyggnaden skall 
komma till stånd. 

tecknande för dem alla är att 
beteckningen börjar med bok· 
stäverna T och G. En av de 
flottaste, TG 18, är också försedd 
med namnet: Diana Abbekås. 
Alla båtarna - ett tjugotal ··
verkar vara väl underhållna. En 
del är nästan översnöade. Men 
det tar de ingl'n skada av. Snart 
är det vår och då får många 

'" "make up" i form av ett nytt 
lager målning. 

V AREN VÄCKER LIV 
Snart är det vår och då börjar 

det så smått bli livligt i hamnen. 
Inte endast de piskande vågorna 
och den vinande vinden är aktiva 
utan även fler och fler måsar och 
änder och fler och fler män· 
niskor. 

Aktiviteten börjar snart att 
gnissla, när glada ägare till 
båtarna börjar vinscha ut dem till 
vattnet i hamnen. Andra pysslar 
först om sina små farkoster 
noggrant. Målar dem, tätar dem 
och putsar dem. 

SV AR SANDDRIFT 
Hamnen består nu av två yttre 

vågbrytare och två mindre, inre 
vågbrytare som omsluter en yttre 
respektive en inre hamnbassäng. 
Den inre är utrustad med kajer 
och släpställe. Hamnen är svårt 
utsatt för sanddrift. Fiskarna på 
platsen anser att igengrundningen 
främsta hand orsakas av att sand 
vid stormar från sydost till 
sydväst sköljer genom och över 
den sydliga vågbrytaren och att 

även i livräddning, konstgjord 
andning m. m. 

Abbekås båtklubb skall snart 
ha årsmöte och vid detta brukar 
man göra upp den kommande 
säsongens program. Våren är i 
annalkande och säkert är det 
många som redan nu har börjat 
förbereda sig för att få båten i 
vattnet. 

Kustremsan vid Al::ibekils ligger nu 

sanden endast till mindre del 
kommer in genom hamninloppet. 

LÄNGRE KAJ 

Ett förslag till förbättring av 
den idylliska hamnen omfattar 
bl.a. tätning av södra vågbrytaren 
genom att på insidan slå ned 
träspont till tre meters djup, 
bakom vilken gjutes betong 
vilande på en rad rälspålar. 
Betongen lägges på till en höjd av 
en meter över vattcnyttan och 
kommer att bilcia en två meter 
bred kaj, sammanbygd med den 
nu befintliga vågbrytaren. Kajen 
blir 7 5 meter lång och vatten· 

u~,- . . -~r~ 

vinlertid helt öde. Allting är övergivet. Även den gamla "rullebören". 

djupet intill kajen blir från en till 
tre meter. Vid denna kaj räknar 
hamnstyrelsenmed att ytterligare 
25 småbåtar skall få plats. 

HöGRE V AG BRYT ARE 
Förslaget till utbyggnad, som 

kostnadsberäknats till 220.000 
kr omfattar dessutom en meter· 
hög betongparapet på den södra 
vågbrytaren som således blir en 
meter högre än den är nu. 
Betanparapeten är avsedd att 
förhindra att sand spolas ini 
hamnbassängen genom eller över 
vågbryttare n. 

besked .._ från konseljen. Enligt 
en enmansutredning och invente· 
ring som gjorts över alla hamnar i 
landet ansågs, att Abbekås hamn 
skulle fortsätta att existera, enär 
den ökat i betydelse som 
småbåtshamn. Men för att den 
skall fortsätta och existera 
erfordras en ordentlig översyn 
och upprustning. Inom kommu· 
nen är man enig att ställa hälften 
av den beräknade kostnaden för 
ombyggnaden till förfogande och 
då hoppas man också att 
~-tatsmakterna är villiga att 
tillskjuta återstoden. 

Beviljas 50 procent i stats· 
bidrag bör V emmenhögsborna 
vara nöjda, säger sjöfartssty· 
relsen, eftersom det endast i 
enstaka fall tidigare har beviljats 
så hög pweentsats . 

När förbättringsarbetena kan 
komma till stånd är för dagen 
svårt att yttra sig om, säger 
sjöfartsstyrelsen. Man räknar 
dock med att kunna starta 
omedelbart efter beslut av k.m:t 
och länsarbetsnämnden. Troligen 
kommer utbyggnaden inte igång 
förrän tidigast till hösten, efter
som man inte kan arbeta under 
sommartid, då seglarna bör ha 
tillgång till hamnen. 



Vind seglen för 
nystartade Abbekås båtklub.h 

• 
l 

" Vind i seglen, skall de va om de ska gå 
bra, och de' har ju du och ja . .. "Det är 
en låt som passar bra in på tämligen 
nystartade Abbekås båtklubb. Visserligen 
bildades klubben sommaren 1966, men 
det var i slutet av säsongen, så aktiviteten 
kom först någorlunda i gång sommaren 
därpå och först riktigtpå allvar under den 
sista sommaren. Klubben har ett 30-tal 

medlemmar, men efter intresset under den 
senaste säsongen . att döma kommer 
klubben att växa de närmaste åren. Det är 
en allmänt utbredd uppfattning att båt
och seglingssporten är en dyrbar sport, 
som fordrar massor med pengar. Men en 
bra segelbåt kostar (n te mycket mer än en 
bättre begagnad bil. 

En av de som var med och 
bildade Abbekås båtklubb, An
ders Vifot från Skurup, berättar 
en del om sin hobby segling och 
om verksamheten i den nya 
båtklubben. 

Förutom Anders Vifot var det 
ingenjör Lennart Ingelstad, Mal
mö, Asker Ruberg, Abbekås~ 

riskerna för att den skall kantra, 
när nybörjare gör en felmanöver, 
är synnerligen små. På tal om 
riskerna nämner Anders att det 
är obligatoriskt för alla som 
deltar i båtklubbens officiella 
arrangemang till havs att bära 
flytväst. 

Under 1967 ordnades endast 

har egen båt. Anders Vifot har 
själv köpt en exakt likadan för 
egen räkning. Därför känner han 
till den i detalj. 

En trissjolle är av relativt enkel 
konstruktion, fyra meter lång 
och med nio kvadratmeter segel. 
Den väger endast 100 kilo. Priset 
för en ny är omkring 4.500 kr. 

Trissjollen är en allroundbåt. 
Den är konstruerad för segling 
men även för att kunna användas 
för rodd och/eller att komplet
teras med motor. En trissjolle 
kan ta tre seglare ombord, helst 
inte fler. 

EJ DYRBART 

4.500 kr för en liten segelbåt. 

_ _ UNDER VISNING 

Det första som klubben 
inriktade sig på var att få i gång 
ungdomsverksamhet, dvs. att 
?rdna kurser ~ch utbilda unga, 
mtresserade poJkar och flickor i 
den tjusiga båtsporten. Undervis
ningen ledes av Anders Vifot och 
Staffan Rosendahl, Malmö. 

Anders berättar att han lärde 
sig att hantera en segelbåt under 
sommaren 1964. Han deltog då i 
en större språkkurs i England 
ordnad av Folkuniversitetet. Det 
var en angenäm kurs, där man 
ägnade sig åt de teoretiska 
kunskaperna på förmiddagen och 
på eftermiddagen kopplade kurs
deltagarna av med att lära sig 
segla. Men samtidigt praktiserade 
de vad som inlärts på förmid
dagarna, ty ombord på båtarna 
pratades endast engelska och de 
andra språk som kursen gällde. 

OPTIMISTJOLLE 

Från början var det endast ett 
1Q-tal av medlemmarna som hade 
egna båtar. Därför köpte klubben 
en s.k. optimistjolle som helt 
s~~lle anvä~das för undervisning. 
For att bh medlem i klubben 
behöver man således ej ha egen 
båt. En optimistjolle är en båt 
som passar även optimistiska 
nybörjare, som inbillar sig att de 
redan från början kan en hel del 
om seglingssporten. Det är alltså 
en jolle som är byggd så att 

Det verkar kanske avskräcka,, de _ ___ _ 

En av initiativlagarna till bildandet av Abbekås båtldubb, Anders Vi4ot 
från s·kurup provar sin nya lina trissjolle vid en av klubbens tävlingar 

under önskesommaren 1968. 

bröderna Nils och Sven Persson 
samt Anders Jacobsson, samtliga 
tre från Skurup, samt några till 
som gjorde upp planerna för den 
nya båtklubben och bildade 
denna i slutet på sommaren 
1966. Den enda mera officiella 
verksamheten det året inskränkte 
sig till en enkel kappsegling. 
Under vinterhalvåret arbetades 
det emellertid intensivt på att 
lägga upp följande års program, 
skaffa nya medlemmar till 
klubben och att spara pengar till 
investeringar till det material som 
behövdes. 

ett fåtal tävlingar. Det var en 
förståndig uppläggning. Först 
ordentlig utbildning för de 
intresserade ungdomarna. Under 
fjoråret köpte klubben en triss
jolle, även den avsedd för 
undervisning, men även för att 
låna ut till medlemmar som ej 

Reportage: 

Torsten Hansson (text) 
Hans Sernert (bild) 

för många, som sneglar åt segel
och båtsporten. Men för det 
första behöver man nödvändigt
vis inte köpa en fabriksny. Man 
får en bra, begagnad jolle för 
3.000 kr. Vidare är det vanligt 
att tre, fyra personer eller ännu 
fler köper båt tillsammans. 
Anders Vi fot påpekar vidare: En 
båt har lång livslängd. Om den 
blir någorlunda skött mycket 
längre livslängd än en bil. Att 
ägna sig åt segelsporten behöver 
därför inte kosta mer än kanske 
700 kr om året. 

SEGLAREPA 
TRE VECKOR 

För att någorlunda kunna 
hantera en liten segelbåt och 
känna sig så säker att man vågar 
ge sig ut till havs på egen hand 
fordras endast några semester
veckor med rutinerad undervis
ning. Vill man bli tävlingsfantast 
blir man aldrig utlärd. Men 
harman goda talanger kan man 
under en enda sommar nå ganska 
långt. Inom Abbekås båtklubb 
siktar man på att samla medlem-

l 

mar som för avkopplings skull 
vill lära sig segla och eventuellt så 
småningom själv skaffa sig båt 
eller köpa en tillsammans med 
andra klubbmedlemmar. 

"FRI" HOBBY 

För att få köra bil fordras 
körkort och för att få flyga 
flygcertifikat. Men för att segla 
eller köra motorbåt av ganska 
stora och avancerade typer 
fordras inga sorts officiella prov. 
Ute på havet är det "ingenmans
land", om man nu får uttrycka 
sig så utanför landbacken. 

MANGA SEKTIONER 

Anders Vifot är speciellt 
intresserad av segling men han 
framhåller att segling är endast 
en av flera sektioner inom 
Abbekås båtklubbs verksamhet. 
Där finns sektion för motorbåts
sport, för vattenskidor, för rodd 
och fiske. Under den senaste 
sommaren ordnades tävlingar 
inom de flesta sektionerna och 
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R • d • • Det var mycket duktiga ung do• 
. ·l uppvlsnlng mm·, som visade sitt kumvande pit 

hästryggen när sydslättens ryttarförenings elever i gdr hads 
. drsavslutning pd Jordberg'!- gdrd. Ett 70-tal elever .deltog. At• 
skilliga föräldrar fanns pd dskddarplats t ridhuset. I pro• 
grammet ingick bland anoot hoppning för de ele·ver som ridit 
i ndgra dr.. Pd bilden avvaktar Birgitta Olsso~n, Gärdslöv, 
klffrteckenJör ridning, 
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Flickscouter från Skivarp 
låg över i Näsbyholm skola 

Under veckoslutet har ett 15-tal scoutunderhållning med lekar och 
flickaeauter från Skivarp varit för- sånger. 
lagda i Näsbyholms skola, där man I går slöt ocl•så scouter från Trelle· 
bla anordnat tävlingar. Ledare för borg upp och gemensamt ordnades en 
gruppen var Guli·Brltt Adolfsson och tävling. Senare på dagen hade för. 
Ingrid Holmström, som svarade för åldrarna inbjudits. 
ett lyckat program. Mellan tävlingarna och scoutöv· 

På lördagskvällen efter en hel dags ningarna tillverkade flickorna ljus· 
aktiviteter samlades man ikring lä- stakar av trägrenar, man fått ta 1 
gerbålet, där det blev sedvanlig · närheten av förläggningen. 

JiJtt glatt gäng flickscouter, fr v Martanrte Westergaard, lilva Oza. 
son, Carina Andersson och Margareta Sonesson. 

Lokalfö?·ening~ns ordförande Albert Andersson med Nils Ing
varsson och Olof Olsson som var med vid starten 1919. 

Högtidligt 50-årsjubileum 
för Rydsgårds lokalförening 

Ungefär 160 personer samlades på Arvid Holmqvist talade också till den 
fredagen till den jubileumsmiddag jubilerande föreningen. Rydsgårds lo· 
som hölls på Rydsgårds gästgivare- kalförening fick motta en plakett 
gård med anledning av Skånska lant- från SLC. 
männens lokalförening i Rydsgård 50- Bland de övriga talarna var kom· 
årsjubileum. Spec!eUt Inbjudna till munens representant Erik Magnusson 
festligheten, som var mycket högtid- och föreståndare Folke Olsson, och 
lig, kom två veteraner som var med temat var givetvis lokalföreningen 
att starta lokalföreningen, nämligen och dess kraftiga expansion som gag
Nila Ingvarsson och Olof Olsson, båda nat såväl medlemmar som samhället. 
från Rydsgård. Bland övriga jub!le- Till de båda veteraner-na Nils Ing
umsgäster märktes organisationsche- varsson, som bl a varit suppleant i 
~en för Skånska lantmännens cen- ett antal år och Olof Olsson, som 
traJförening Lars Erlandsson från suttit i styrelsen i 29 år, överlämnade 
Malmö. lokalföreningens ordförande Albert 

Nuvarande ordförande 1 lokalf ör- Andersson blommor. Å ven till före
eningen Albert Andersson Inledde ståndare Folke Olsson (1930-1950), 
med att hälsa välkommen. Under magasinarbetare Edvin Larsson (1923 
kvällen talade bl a organisationschef -1968) och Hilding Hansson lämnade 
Lars Erlandasen SLC om utveckling- ~o_r_df_a_· r_an_d_e_n_b_l_o_m_m_o_r_. _____ _ 
en och gjorde jämförelser med tidi-
gare år. Förre organisationschefen 
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Sex eldsjälar för SLL 1 Rydsgärd samlade på samma bild: fr.v. Folke Olsson, föreståndare 1930-1950, 

Edvin Larsson, förEningens allt-i-allo 1923-1967, nu varande föreständaren Ingvar Carlsson, veteranen 

Nils lngvarsson, med frän starten 1919, nuvarande ordförande Albert Andersson samt veteranen Olof 

Olsson, styrelsemedlem 1919-1948. 

SLL i Rydsgård 50-årsjubilerade 
med grundarna som hedersgäster 

Skånska lantmännens lokalförening i Rydsgård 
har firat 50-årsjubileum med högtidsfest på 
Rydsgårds hotell. Bland de c:a 150 gästerna 
märktes bl.a. två av föreningens grundare, samt 

representanter från centralföreningen i Malmö, 
som överlämnade en silverplakett med devisen: 
"Sammanhållning gagnar jordbruket". 

\ ,. 

Feste~ inleddes m~a att ordfö
randen Albert Andersson hälsade 
välkomna och presenterade de 
särskilt inbjudna. Bland dem 
återfanns två veteraner, som var 
med om att grunda föreningen 
1919, nämligen Olof Olsson, 
Trunnerup, styrelseledamot under 
åren 1919- 48, och Nils Ingvars
son, örsjö; medlem 1919-38. En 
tredje grundare, Olof Samuelsson, 
V arm lösa, styrelseledamot 
1919-42, kunde inte komma på 

grund av sjukdom, men uppvakta
des med blommor i hemmet. 

Vidare presenterades och blom
sterhyllades Folke / Olsson, 
Rydsgård, som var föreståndare 
1930-50, och Edvin Larsson, som 
varit ett slags allt-i-allo för 
föreningen under 45 år. 

innan ordföranden tackade alla 
och envar för vad de betytt och ' 
kommer att betyda för föreningen. 

Från Skånska lantmännens cen
tralförening i Malmö hade inbju
dits organisationscheferna Arvid 
Holmqvist och Lars Erlandsson, 
och från Y stad regionsorganisa
tionschefen Allan Skoog. Kommu-

, nen representerades av kommunal
nämndens ordförande Erik Mag
nusson och jordbrukskassan av 
kamrer Gunnar Nilsson. 

Under mid'l:iagel} hölls flera tal 
och tacktal. Olof Olsson och Nils 
logvarsson berättade om förening
ens bildande och de första 
kampfyllda åren. Lars Erlandsson 
från SLC, som överlämnade 
plaketten drog upp framtidsper
spektiv. Han gjorde även tillbaka
blickar och nämnde de svåra åren 
på 20- och 30-talet. Han konstate
rade dock att Rydsgårdsavdelning
en klarat sig ovanligt bra hela tiden 
och kunnat öka sin omsättning 
med 2200 procent sedan starten. 

Många leverop och fanfarer till 
jubillarens ära hann utbrin as 

' 



Att la i, det lär en scout lära sig. Här är det Ulla Allwen och Hans 

Göra n H~nss.on som tar i till förmån för Skurups scou tkår. 

18 ton papper skörden 

för Skurups scoutkår 
18 ton papper !~·ekades' skurups

scouterna släpa ihop under lörda

gt'ns pappersinsamling i Skurup. 

Dt't bet~·dde att inte mindre än fy

ra vagnslaster kund!' avyttras i 

Malmö på söndagsförmiddagen. 

Dr.vgt 800 kr ble,· fört.jänsten, som 

ska gå till kårens verksamhet. 

I al<tionen deltog närmare 40 scout

ungdomar, som med friskt humör for 

I'Unt med traktorkärror i köpingen 

odh buntade och )astade papperet. 

bskörden bestod huvudsakligen av 

dags- och veckotidnin~ar. l 
scoutledaren Sture Persson, som 

hall i t i trådarna, var mycket nöjd 

med resultatet, som var lika bm som 

förra gången för två år sedan. Peng

arna kommer väl till pass när det nu \ 

börjar bli dags att planera sommar-

lägren. l 

Skurups tältbio 
en dålig affär 

I kväl får Skurups kommunal

nämnd avgöra om bröderna Bengt 

och Stig Andreasson i Viilie från 

Rydsgård respektive Skurup ska 

fortsätta att köra sin tältbio i 

Skurup tillståndstiden ut, dvs till l 

maj eller om det ska bli stopp den 

l april. Säger nämnden nej till 

brödernas begäran att få tillbaka 

vad de har lagt ut för brandvakt, 

500--600 kr tillhopa, kör de bara för 

dagen beställda filmer, alltså en 

månad till. 

- Det har gått sämre än vi 

väntade, omtalar Bengt Andreasson 

för A r b e t e t. Det har inte blivit 

råd till att amortera av på de 7.000 

kr vi investerade. Vi får vara glada 

för att varje föreställning för sig 

har .gått ihop. Kanske folk tror att 

det är kallt i tältet fast vi har 

präktig uppvärmning och väntar 

tills det blir varmt ute. Hur som 

helst ska Stig i sommar turnera på 

egen hand på marknader etc för att 

försöka tjäna ihop till investering

en. Någon mer tältbio i Skurup blir 

det sedan inte. 

I början körde vi fem föreställ

ningar i veckan men har fått gått 

ner till två varannan vecka och tre 

inklusive en matine varannan. Bäst 

går matineerna, i genomsnitt 55-60 

besökare, mot 35---40 på vuxen

föreställningarna. Ja, vuxna och 

vuxna. Med undantag av Edvard 

Persson-filmen Blå himmel som 

delvis var inspelad i Skurup har vi 

sällan haft någon besökare över 20 

år. Blå Himmel sågs av 92 respekti

ve 60 besökare, rekordsiffror. 



Det är trångt me!!an brandbilar 
och redskr~p på stationen 

r. 



Nu går konstnärerna till attack 

TRÅNGERUT NASARNA 
N u går yrkeskonstnärerna till 
attack mot tavelnaseriet. Konst
närernas samarbetsorganisation 

- Vi mdste ta upp konkurren
sen med tavelnasarna, säger 
Einar Emland, en av dem som 
står bakom Konstnärernas 

galleri. 

- Av J AN MARTENSON -

(KSO) tränger ut nasarna från 
"deras" utställningslokaler ge
nom att själva ställa ut där. 
- Vi vill ge folk ett alterna.tiv. 
Om en nasare har varit fram
me, så arrangerar vi strax ef
·teråt en riktig utställning med 
kvalitativ konst i samma lokal. 
Sen får folk välja_ I regel kan 
nasarna aldrig återvända• 
Så säger Einar Emland, en av 
dem som arbetar a-ktivt inom 
KSO i Malmö. Svaret på hö
torgskonst och fabriksmässigt 
framställd "konst" är Konstnä
rernas galleri på Södra För
stadsgatan 25. 

Tavelnasarna säljer sina 
"verk" lika dyrt som etablerade 
'konstnärer och väljer ofta dyra 
utställningslokaler, t ex hotell 
och liknande. Dom kan dess
utom pruta, gå ner från 2.000 
till 1.000 kr. Folk går på det. 
säger Einar Emland. 

STöD OSS! 

De konstnärer som ställer ut på 
Konstnärernas galleri är anslut
na i KRO, d v s riksorganisa
tionen. I dag har de ett stort 
önskemål: Ekonomiskt stöd av 

myndigheterna. 
- Om en konstnär får hjälp 
med hyran, så skulle det vara 
betydligt enklare att arrangera 
en utställning. Det ligger ju 
också i allmänhetens intresse 
att den kan få ta del av konst
närernas arbete. 
Ett 40-.tal experimentutställ
ningar har redan gjorts under 
de drygt tre år som KSO fun
gerat. Man har ett syfte utöver 
att nå allmänheten: Ta upp 
konkurrensen med nasarna. 

SAMARBETAR 

KSO .samarbetar t ex med sko
lorna och bjuder in skolklasser 
för visning_ Men också Oscar 
Stenberg har varit vernissage
gäst oeh ställt sig positiv till 
konstnärernas nya giv. 
Just nu ställer Inger Kihlman 
ut på Konstnärernas galleri. 
Hennes grafik och etsningar 
kostar ca 200-250 kr och finns 
i en mycket begränsad upplagi 
Både i ett, tre och fem exemplar. 
Hon har haft ett flertal utställ
ningar i Köpenhamn men ocksa 
i Wien, Stockholm, Göteborg, 
Lund och gjort studieresor i 

Italien, Frankrike, Spanien. 
Grekland och Holland. 

BÄTTRE KONTAKT 

Inger Kihlman, som bl a stu
derat vid Konstakademin i Kö
penhamn, är representerad på 
Nationalmuseum, Göteborgs mu
seum och Vejle museum i Dan
mark 
- Vi vill aktiv isera konstnä
rernas produktion men också 
skapa bättre kontakt melian 
kvalitetskonst och allmänheten. 
säger Einar Em~and. 
Utöver utställningar arrangeras 
konstnärsaftnar med diskussio
ner, föredrag och debattinslag. 
För att kunna ta upp kampen 
mot tavelnaseriet krävs upplys
ning och aktivitet. 
- Vi har också diskuterat att 
:nan utomhus skulle kunna säl
ja kvalitetkonst och även där 
konkurrera med nasarn-a. Men 
det är svårare att arrangera. sä
ger Einar Ernland. 
Han tycker f ö att den moder
na affischkonsten med humana 
priser är ett steg i rätt riktn ing_ 
Nasarna försvinner troligtvis 
aldrig, D D 

Inger Kihl1114n ställe'/' ;lUt nu ut pd Kontmärerans 1111lleri, kvalitetakonultem svctr p4 tavelna3eriet. 



18 februari 1969 

1 Stor avelsdjurs- och 
lösöreauktion å Näshy gård 
Måndagen den 24 och tisdagen den 25 feb
ruari med början måndagen kl. 9.30 och tis
dagen kl. 11.00 låter Thorsten lngvarsson, 
Näsby gård pr Skurup på grund av arrende
tidens slut genom auktion försälja hela lös
öreboet: 

Nötkreatur: C :a 350 st. av låglandsras, där
av omkr. 80 nykalvade el. dräktiga kor som 

' kalvat en gång, omkr. 80 dräktiga och be
! täckta kvigor samt resten yngre kvigor och 

kvigkalvar. 

Maskiner och redskap: Nästan ny lastma
skin LM 620, ett år gammal lastmaskin LM 
422, 3 st. 12 fots skördetröskor MF 510, 
körda en säsong, 14 fots skördetröska S 950 
körd en halv säsong, 7 st. praktiskt taget 
nya traktorer Boxer 600, 2 st. nya traktorer 
Bison 800, traktor Buster 400 med tol<vradig 
bethacka, obetydligt använd, BW bogserad 
betupptagare, 2 st. nya MS 3,96 m såmaski
ner, tolvradig Palms precisionssåmaskin, 
Y st_a-Y rsa 4,8 gödningsspri dare, 2 st. Dra
bant gödningssnurra CH 1500, l ogräs
spruta med 12 m ramp ett år gammal, Taa
rup 1500 slaghack, kompressor, Trisso och 
Lilla Harrie betlossare, 2 st. nya fyrskäriga 
plogar överum S, 4 st. nya treskäriga plogar · 
överum S, 3 st. tredelade ringvältar 6 m Br. 
Andersson 63 p. Kvernela:nds harv 1963 års 
mod., 52 p. Rögleharv, fyrdelade och femde
lade krokpinnsharvar, sexton- och artonde
lade dubbblharvar, 2 st. taHriksskumplogar 
och l st. tallriksharv, Br. Andersson, på
hängskultivator FM. 

Lastbil och vaguar: Volvo Viking lastbil med 
tipp och spridarläm, 1968 års· mod., 8 tons 
påhängsvagn, 4 st. nya 4-hjuliga 8 tons vag
nar SLMA, 3 st: 4-hjuliga 8 tons vagnar. 

Måndagen den_ 24 kl. 9.30 säljes vagnar, }Tia
skiner och redskap od1 med början kl. e ~00 
nötkreaturen t. o. m. k• talog-nr 160 ,. ... 

Tisdagen den ,25 me4 böt~ ,j>!..- ~ -
resten av nötkreaturen. 

- - l". - , 

Kataloger över nötkreaturen 
efter rekv. per te!. 040/ 46 7 
20447. 

Villkorlig kredit till l oktol 

Anders-löv den 12 februari l' 

TURE BENGTSSON · 5 
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Kapten Strömbom 

Fru Wennberg 

Godsägare Hanzon 

Fru Meijer 

Med. lic. J iillig 

Fru M. Sjöström 

Civ.ekon. Brunskog 

Fru Åkerlund 

Herr Karlsson 

Frk. Paulsson 

Herr G. Altini 

Herr Strömberg 

t 
Ingång 

Riddarsal 
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Bröllopsmarsch .......... F. Mendelssohn 

Psalm 329: 1-2 

Pris vare Gud! Allena han 
Fullkomlig gåva skänker. 
Han giva vill och giva kan 
Mer än jag ber och tänker. 
Han dagens ljus från fästets höjd 
Allt levande förunnar. 
Han bjuder livets sanna fröjd 
U r nådens rika brunnar. 
Allena han 
Den rätta glädjen giva kan. 

Han gav mig av sin rikedom 
Mitt hem, mitt kall i tiden, 
Min arbetshåg, min egendom, 
Mitt mod i levnadsstriden. 
Från år till år, från dag till dag 
Hans omsorg jag fått rön'a. 
J ag älska lärt hans rikes lag, 
Hans tempelgårdar sköna. 
Hans sannings ord, 
Hans verk i himmel och på jord 

Vigselakten 

Psalm 472: 3 

Snart alla ängar stå i skrud 
Och skogen kläder sig som brud, 
När livets krafter blomma. 
Så komme vår i Jesu namn 
I folkens liv, i kyrkans famn, 
Till alla själars fromma. 

Vigseltal 

"Fantasia" ....................... Bach 



,Skurups brandstation livsfarlig 
·personalhot om förhundscltgärd 

l 
- Skurup3 bmndst·alion är liv farlig. Detta fastslår Brand-

männens kamDatförening i en his1ber &kPivelse till köpingens 
brandstyrelse, dä1: /man f.ordrar en ny branodstation så snar;t som 
I ·sin .skriveliSe til1 bbran.dstyrel-

sen påpekar brandmännen bl a att 
trå!IlJgooddiheten i brandstationen 1 UJt
gör vid ~1teckming en dJrekt l:ivsfara 
för manskapet. Kläder ooh uti'ust
ning hlinger näniligen d1deles inrtiJl 
utrydmin.gsfordonen odh risk fim115 
att man. slits med när bilarna körs 
ut. Vag;n1haJJe.n saknar dessutom all 
ventil11tion oc!h risk för iloold·ioxid
förgiftnJng föl'lligger ständigt. Vida
re är beLysningen ii den ca 100 kvm 
sbora :hallen 11.1nder a11 ikrlitik. Endast 
fyra glöd1ampor finns. En i vatrje 
hö.IIn. ' 

Ett alilvar1gt ik1agomål är oMså att 
stegama i IS1angtorn.et sallmar skyddiS
räoken och -allt sla11g1J1Pphän1gningen 
är livsfarlåg. - Vi blir nödgade at.t 
erinra föi'bunldet om inte lagen om 
arbetarskydd skall ·gäl'1a också för 
Skurups •bran•dkår, heter det i kam
ratföreni!l1gens •s krivelse. 

Man anmärker också på de sani
tära anmxiningarna - eller briEten 
på sådana. Du s~h, omkl:ädningsrum 
och rilktigt tvättl'um 1saknas. Vad som 
finns i den vägen, är etb tvät~täll 
med fyra !kallvattenkranar. Om detta 
skall 22 man sannsas efter övnin,g·zr 
och u.tryokningar. Det enda tvätt
stället använ.d·s även till materie·!
vård! De här uppräknade missför
håLlandena stride~ definitivt mo:: :H
gen om al.'betarskydd. 

Brandmännens synptmlttu del-as 
helt av brandstyre1sen ooh brand
chefen Lars JohanssJn. Den sist
nämnde berättar: 

- Tyvärr finns inget att föro•vara. 
Bran·d:stat.ionen by~gdes för 5()-60 år 
sedan, när man använde hästar i 
brandlkårerna. Den har endast h··å 1 
portar och ytan är bara något över 
100 kvm mot nol'maLt 300-400 kvm. 
På denna yta tl'längs tre utrycknings
bilar, ett stort •sk.umaggz-egat. två mo
tJorsprutor, kläder ooh utl·ust!:ing. 
Här är olidligt trångt ,och det .>an-i
tära är undermåligt. Brandomännen 
har rätt i alla sina klagomål. 

Brandstyreisens v~ce ordfö.:o.r.de 
Nils Trenk: 

- En 11y brandstatQon har i ·nån.ga 
ål' varit på ~al •Ooh behovet är utan 
tvekan mycket stort. Av någon an
ledning har emeHer.ti.d ärendet gång 
på gång förhalats. Samarbetet mel
lan centrala by.ggnsi!•S!kommitten och 
brandstyrelsen minst 1sagt dåligt. 

l 
Brandstyrelsen har t ex 'inte fått va
ra med och utforma förslagen till en 

l 
ny bran.c1station. Ar 1967 UJ!;; ägs en 
tom~ till bygget. Vid fu1'1mäk.tiges se. 

naste sammanträde blev vi av med 
den och det är vi glada för, den låg 
nämligen alLdeles för l!llära bamd•ag
hemmet, läikarstatiQnen och ålder
domshemmet ool1 några riktiga 1ill
fart;:v äga r di t finniS in te. N å~on an 
nan .tomt är ·inte <Utstakad, men> det 
måste göras sn•art. Brandsky:1:1et här 
är in te tillt,ä0k.ltgt för en k1ommun 
av S.kurups .storlek. stationten må>te 

(l~· l 
L v \ ~ J ,~ ~ 

möjligt. I a.nnat ~aU ser man sig nödsakade •11ltt ITiH.skriva det egna 
förbundet angående det ma•n 1a1nser v·ara grav.a hri~ter i arbetar
~,kyddet på sta>ti·onen. 

l 

Exteri.ör av SkuTrups bTandstation 

stå kl·ar senast till ikommiUI!lsarnman
:slagnin,gen. Det räcker inte att börja 
by.g.ga föDst då: 

BrancLchef Lars Johans•3on: 
- Vi är i största behov av en 

tankvagn, men k-an ~nte skaJflfa nå
gon förrän V·i får en ny station. Vi 
har åttahundra liter vatten med v.id 
utryckning. Det räcker in•om köping-

en, där brandposttätheten är stor, 
men det räcker inte vii! större eld
~vådor ute på landet, då det of'a 
är över 500 meter til nä!1ffia-,"'te brand
ost. 

- Att rusta upp den ·gamla brand
stat1on€n vore bartka·:.tade pengar, 
säger Nils Tren.k, det enda r;;tla 
är att 'by.gga en ny och det kcmmer 
en end.g brandstyrelse att allbeta för. 



skolflickorna Kerstin Hansson, Almaröd och Karin Olsson, Ramsbo, premiärsmakar skolmalen med härlig 
aptit 

Ungar·na åt ~ned härlig aptit 
vid- skolbespisningspreiDiär 
Aptiten var påfallande och pre

miärrätten, fiskpanetter, potatis, sås 
rivna morötter, knäckebröd med 
smör, samt mjölk tycktes falla i 
smaken, ty nästan samtliga tallri
kar var tomma sedan skolbarnen 
vid Skivarps, östra Vemmenhögs 
och Västra Vemmenhögs sko
lor avnjutit sin första skolmåltid 
på tisdagmiddagen. 
Tr~ klasser från vardera låg- och 

mellanstadiet i Skivarp - samman
lagt 150 skolbarn , äter sina .måltider 
i en riktig giHesstuga. Skolbespis
ningslokalerna är nämligen inredda 
i en av bostdsstiftelsen Rasmbogår
dens källarvåningar. Det är en lång
smal lokal som är inredd som gilles-

Oh, va gott, lycker Hans Olof 
W.iklund 

stuga och därför passar utmärkt som 
utspisningslokal även om utspisning
srna inte blir direkt i fovm av giJ;JECn . 

Vid kommunens andra två skolor. 
i Västra och östra Vemmenbog är 
utspisningslokaler-na inrymda i skal
byggnaderna. 

Sean levererar skolmaten i kanti
ner. Utspisningsdamerna, Elsa Holm
ström och Lisa-Britt Larsson 
i Skivarp samt Annie •Larsson vid 

och H' ur~n vid Viistr 
V••mme,nt>i'igs skolor har inget be
svär med disken. Barnen får näm
ligen äta på engångstallrLkar och med 
engångsbestick papptallri·lmr, 
plastknivar och· plastgaffl'ar. Mjöl
ken dri·cker barnen antingen i en
gångspappmugg eller med sugrör di
rekt ur potrionsförpack'ningen med 
en kvarts hter mjölk i varje. 

Kostnaden per mältid och bavn är 
för både mat, personal och lokalhy-. 
ror inräknade ca 3 kr och 15 öre -
en jämforelsevis låg kostnad. I den 
kombinerade -gtlles- och utspisnings
lokalen i Skivarp har ~kolbarnen 

tiiJgång ti11 garderober, tvtntrum och 
toilefter. Lokalen l-igger inte i direkt 
anslutning ti11 skolan. , En pro.me
nad på 5 minuter mellan skola och 
utspisningslokal .tycker mflh dock in
te barnen kan ta skada av, s.>arare 
tvärtom. 

-.---
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Det var inte alls dumt tyckte Mdrten Vath och Ase Larsson klass 
!3, som för första gdngen dt på skolan. 

Premiär för skolmåltider 
inom Skivarps skoldistrikt 

skolbespisningen är nu helt ge
nomförd inom Skivarps skoldistrikt, 
sedan skolmåltiderna startade i går 
för låg- och mellanstadiet i Skivarp. 
Skolmat levereras också till östra 
odh Västra Vemmenhög från Seans 
centralkök i Ystad. Ungefär 150 ele
ver fördelade på två grupper pre
miäråt i :går grilletter och potatis l 
en källarlokal, som skolan hyr av 
stiftelsen Ramsbo. Alla åt med frisk 
aptit och skolstyrelsens ordförande, 
Torsten Andersson var mycket nöjd 
med premiären. 

Beslutet om införandet av skolbe
spisningen, som redan är genomförd l 

I en ny skola som håller på att ritas 
planeras en skolbespisningslokal för 
samtliga elever samtidigt som möjlig
heter att ordna disken ges. Troligtvis 
kommer då engångsartiklarna att för
svinna och ersättas med riktiga tall
rikar, knivar och bestick. 

skolbespisningen, som den nu är 
utformad är alltså bara ett proviso
rium, men fungerar fullt tillfreds
ställande. Sammanlagt levererar Sean 
mellan 150 och 180 portioner till Skiv
arps skoldistrikt. Som helhet Jämnar 
varje dag 8.000 portioner centralköket 
i Ystad. 

grannkommunerna, fattades i höst. 
Dessförinnan har förhandlingar och Grustäkt tillstyrks 
unders~kningar pågått med Sean. Re- Länsarkitekten 1 Malmö tillstyrker 
dan hosten 1966 var rektor Henry hos länsstyrelsen bifall till en fram
Christensson i k{)ntakt med Sean, och .J!UjJ.Jping_fr,ån_ Alsta grtl,li A.,B om 

an liar sedan haftfortlöpaiiOe on- tillstånd till grustäkt på faSt:igheten 
takter om hur man skulle utforma Lindby 14:28 i Vemmenhögs kom
bespisningen. Problemet har varit lo- mun. 
kalfrågan. Först när den löstes kun- Området utgör en del av en 1 land-
de man bestämma sig. skapet markerad höjdsträckning som 

Barnen äter med engångsbestlek l täktområdets nordvästra gräns ge-
och på papptallrikar. nombryts av Dybäcksån l en djupt 

- över 50 procent" äter på detta nedskuren ravin. En äldre inte åter
sätt, säger försäljningschef Bertil ställd grustäkt inom området utgör 
Björklund, Sean, som ansvarar för nu ett vanprydande inslag i land
storhushållen. Många gör det fastän skapsbilden. 
man har möjlighet att diska, vilket Området bör vara färdigexploate
man dock inte har ännu så länge i l rat och helt återställt senast l no-
lokalen i Skivarp. vember 1973. 



Skon köps, slits 
! • 

Skornakaryrket 
., försvinner 

Text: TORSTEN RANSSON 

BUd: RANS SERNERT 

- ' stäl·lde kostymer och klänningar ll'V 

skräddarna. 

l Skuru.ps köpinge finDs det gott 
om skomakare. Två av dem har ut
talat sig om det numera synnerU
gen magra skomalrarmästaryrket. 
Det är Gustav Svensson vid 
Kyrkogatan nr S'l' ooh H J a l m a r 
N i l s s o n, Kyrkogatan nr 59. 

Båda är av den meningen att det 
i dag är helt omöjligt att försörja 
sig på yrket men att ordstävet 
säger: "Skomakare bliv vid din 
läst". 
Hjalmar NHsson startade sin ;rörel'

se i Skurup för l8 år sedan. - På 
den tiden besöktes min, skomakar
verkstad varje månad av sex eUer 

l 
sju. •läderhandlare som hade stor sor
tel'mg av sådana al'tBtlar jlaJg; ·be
hövde för skomakeriet. Då var det 
i fortfarande gott liv i yrket ooh folk 

1 
kastade nästan a:l'drig sina skor se

l dan de fö~ paret sulor var uppsliJt
~ na. lbland sulades skorna om både 
: två och tre gånger. 

.'Gust&v SveMSOn Kval!iteten på skol'llla har emeller-

1-~========~~~=================J tid försämrats så att ~ädret eller 
ovanskOI!l· hål.J•er it!Jte så 1änge som 
en sula och därmed är omsu:lningar 
överl.ilödiga. 

ch .sliings o . 

- Jag .tar 21 kr för en sulning av 
ett par skor. Det tar Ulll.gefär två och 
en hal.'V timme. Sedan ltillkommer 
materialet. Sedan kan n·i sjäi'V räkna 
ut .t!Jmpengen, ~!äger Hjalmar Ni'ls
son. 

Alla maskiner i verkstaden har 
inget andnalhandsvärde. Vem !köper i 
dag ·t ex en begagnad avl~ppnings
maskdn. Den kostade i slutet på fyr
tio-talet 3.100 kr. Det är lilka myc
ket som 6.000 i dag. 

Hjirlmair Nililron var p g a sjuk
dom nödgad att s!JäJnga sin· rörelse uru
der 'hela år 1967 och några månader 
av fjoråret. Han; har nu återuppltagit 
sttt gam.LaJ kära ytrke och nu droppaqo 
det in en ooh amum ikiund vgen ~ hans 
U& verkstad. 

YRKET l ARV 

Skornakarmästare Gustav Svensson 
som är 74 år är inte längre så be
roende av sko~Illlikla!Nnästaryrkets tm~ 
bakagång. Han driver nämligen vid 
sidan om en skoaffär. - Jag kom~ 
mer att fortsätta flera år än., så länge 
man är pigg och kry kommer )ag· 

i att sälja och laga skor. 
Gustav ~vensson har lfåtl1! yrket i 

arv. H8llls fader, Johan SvenSS<IDstar
tade skomakarmästeriet år 1889. 

- Far !mr berättat att pä den ti
den fanns det inga slrofabrlker. Då 
t·illverkade skomakarna skorna själv. 

,·Kunderna kom och !beställde slror, 
1 tofflor oc!h stöVliar precis som de be-

Då var det ett högt a:l«at mästar-
yr.ke. Gesä:!Iera fick f&kovra sig i 
yrket i fyra eHer fem år inruiD de 
var ·färdiga att genomgå det stora 
provet. 

- Själv ·började jag syssla med 
skor redan som skoJ.poj,ke hemma i 
min fars verkstad. På den tiden ha
de vi tre eller fyra gesäller. IDå var 
de.t en "medelstor" rörelse. Att få 
sy.tt ett par damskor kostade 8 ·kr 
och etlt par prima herrsNivl'ar i pri
ma kvalitet kostade 14 kr. 

- Det verkar vara 'biUi.gt, men då 
var l krona mer värd än en ti'a nu. 
Titta här! Och så plockar mäster 
Svensson fram en Skånska Dag~bladet 
daterad den 3 september 1895 och pe
kar på annonserna. Han läser upp en 
av Ma.Jmö Angköp - tyd'ligen någon 
sorts restaurangrörelse. Där står så 
här: Biljettpris: middagsmåltid öfvre 
vån. 38 öre, nedre v. 33 öre. Dito i 
frunltimmerslokalen 35 ör. Aftonmål
tid 30 öre. Dito med frukostsmörgås 
45 öre. 

Skornakarmästaren ·berättar bidare: 
Efter sekelskiftet började så smått 

skofabrikationen att v:hma terräng. 
Vi skomakaremästare var inte sär
skiLt glada, ty konkurrensen •började 
kännas av redan då. Jag måset säga, 
skoma1ka·ryrket har vm11t koUosalt 
seglivat, ty tiHbakagången -började så 
smått redan för 60 år sedan. Men 
den har .gått .kollosa1t sakta. När sko
fabrikationen kom igång på a:l,lvar 
startade min far förutseende den sko
affär som jag ännu driver. t>å så sätt 
'blev vi inte helt ·beroende av till
verlm·in.gs- och reparationsavdeJ.ni.ng
en. 

En tid på 1930-ltalet var det kärvt 
i' ·branschen. Skoma:karna var dum
ma mot sig själv och pressad~ ned 
prtserna för varandra så att de ti'll 
sl-ut knappast kunde existera. 

1937 'bildade jag ooh några· koHegor 
i Sveda1a ooh Da!Jby Sydvästra Skå
nes Skomakarförening. Jag har varit 
med i styrelsen hela: tiden och för-
eningen finns .tm fortfa·rande och vi 
.träffas då och då. 

Skomakaryr.ket har genomlevt 
många kriser. Vid 1:a världskriget 
omkring 1918 v:ar det nästan omöj
ligt altt skaffa fram 'läder. De som 
hade sådant att sälja tog. sky!höga pri
ser för det. Ä ven på 1930-ta'let ge
nomgick vi en kris. Då fick man an
vända ' ransoneri.ngskuponger på lä
der och staten införde prtskon.troll. 

Men skomakarna ·har klarat sig och 
dragit sig; fram på sitt magra yr.ke 
trots aHa bekymmer. 
. Det 'kommer kunder i affären och 
vi avslutar vårt samtal med en av 
Skånes "meste" skomakanmästare som 
vigt kliver upp på en• stege och ploc
kar fram skor tiU påseende. 
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En vacker, men samtidigt skrä~mande vy: havet utaniör Abbekllskusten v·ar ett skummande inferno och vildankorna stod mistan stilla ·; luften, 

när de försökte flyga mot vfnden. 

• Skåne Vinterstormen l 

hårdaste på många år 
De senaste dagdtrias hårda 
blåst över Skåne, med vind
styrkor upp till 25 sekund
meter, är den kraftigaste ·· 
på många år. Och den kän
des ju inte mindre besvä
rande därför att kvicksilv
ret parkerat sig några gra
der under nollstrecket. 

D Några olyckor som man 
direkt kan sätta i samband 
med ovädret har inte rap
porterats - det verkar som 
am det mesta som satt löst 

redan har blåst ner vid de 
tidigare stormarna, menade 
man när SkD förhörde sig 
hos Malmöpolisen. 
Drygt sex timmar försena
de anlände de tågfärjerese
närer till Trelleborg på fre
dagseftermiddagen, som 
skulle varit i staden redan 
på morgonen. SJ :s tågfärja, 
som skulle angöra Trelle
borg kl. 7.40 anlände inte 
förrän ki. 9 och hade då 
inga tågsätt med sig. Dessa 
hade blivit försenade i 

Tyskland av snöväder och 
andra orsaker. De . fick i 
stäHet komma med den fär
ja, som skuHe angöra Tre!- · 
leborg kl. 12. Denna färja 
kom emellertid inte förrän 
kl. 15.30 ,alltså var tågrese
närerna i Trelleborg sex 
timmar L~nare än normalt. 
Den lilla fyren på piren i 
Abbekås hamn sattes på 
fredagen helt ur funktion 
genom stark nedisning. Det 
var indirekt stormen som 
var orsaken. 

O Stormigt var det också 
i Y stad och kringliggande 
bygder. Stormen rev på åt
skilliga platser upp molm 
av sand från vägarna och 
markerna. 

D I hamnen rapporterade 
Jotslirna att det där låg ett 
par "vinddrivna" fartyg-. 
nämligen en kusttankbåt 
och ett tyskt 500-tonsfar
tyg. 



Dansk radio bakom 
protestsång i · Lund 

DEN AMERIKANSKA protestsångerskan Hedy W est 

framträder på Akademiska Föreningen i Lund på ons

dag. Bakom arrangemanget står underhållningsschefen 

på Danmarks radio, Kaj Bruun, som tänker utnyttja 

sångerskans sverigebesök för inspelning av två pro

gram. Anledningen till Hedy W ests besök är en privat 

inbjudan till Skurups folkhögskola. 

På Hedy Wests program står bl a 
tonsatta dikter av tyske författaren 
Wolf Biermann. Det ena av de två 
program som Danmarks radio ska 
göra gäller just Biermanns produk
tion i Wests tappning. Biermann 
har blivit ett världsnamn inte bara 
genom sina dikter utan också där
för att han är i den unika situa
tionen att stå under fängelsehot 
både i öst- och Västtyskland för 
sin antimilitaristiska inställning. 

Hedy West är i sitt hemland USA 
och i England, där hon är bosatt, 
ett lika välbekant namn som Joan 

Baez inom genren. Sju LP-skivor 
har hon hunnit med, och i Tysk
land har nyligen utgetts en Hedy 
West Song Book. 

Förutom textskrivande, framträ
danden och skivinspelningar, har 
Hedy West även hunnit med en 
del samarbete med andra artister. 
Flera av de låtar som sånggruppen 
Peter, Paul and ·Mary spelat in 
kommer från Hedys penna. 

Utöver konserten på AF i Lund 
kommer sångerskan att göra en del 
framträdanden på några folkhög
skolor i Skåne. 

HEDY WEST ger konsert i Lund. 
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Skurupsgymnaster i toppform 

Truppmärkemgning för Skurups kvinnliga gymnastikförening, längst fram ledare Gull-Britt Akesson, Gull
Britt Larsson, Maj-Lis Larsson, Karin Persson och Soni<t Olsson. 

Truppmärkesprov har avlagts av 
Skurups kvinnliga gymnastikför
ening under fru Gull-Britt Åkes
sons ledning. I proven deltog 17 
topptrimmade damer som samtliga 
godkändes och fick fint betyg av 
domaren gymnastikdirektör Anna
Britta Olsson, Ystad. Till såväl fru 
Åkesson som gymnastikdirektör 

Olsson överräcktes efter provet 
blomsterbuketter av fruarna Karin 
Persson och Gull-Britt Larsson. I 
provet deltog följande (siffran an
ger hur många truppmärkesprov 
vederbörande avlagt): 

Anna Hansson, 35, Kerstin Hans
son, 31, Karin Holsbrink, 7, Gunilla 

Jönsson, l, Ann-Margret Kvist, 3, 
Gull-Britt Larsson, 6, Majlis Lars
son, 3, Birgitta Nilsson, 7, Rosmarie 
Nordh, l, Anna-Greta Olsson, 3, 
Sonja Olsson, l, Gun Persson, l, 
Karin Persson, 6, Margareta Ring
berg, 13, Maj-Britt Sandberg, 13, 
Karin Weberg, 15, Gull-Britt Åkes
son, 21. 
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Elever smyckar skOla 
med konst i tegelsten 

Korsavadsskolan i Simrishamn kommer i april att kunna sfåta med en ovan1fg konstnär· 

lig utsmy~kning. Ovanlig~ därigenom att den utformats av ett 50-tal elever. efter en ide av 

arkitekt Claes B Persson( Simrishamn. 5.000 tegelstenar fick i går , sina motiv tryckta av 

elever på Kanniks tegelbruk vid Bjärred. 

Dit färdades man 1 buss från sim~ l skolan har räknat per k1Iopr1s fått l vara klar 1 maj månad, hade länge 

ri&hanmsskolan. Ungdomarna har för ett mycket billigt konstverk. diskuterats något slag av konstnärlig 

alltid skrivit lokal skolhistoria och Till Korsavadsskolan, eom beräknas (Forts. sid. tolv), 

Anika Björklund bär pet en hörnsten i skolmuren. 

15 



FORTSATTNING 

Elever smyckar ~ .. · 
-------- frän sidan ett 

utsmyckning, då arkitekt Claes ,B 
Persson Jade fram sitt förslag till 
skolbyggnadskommitten. 

Detta gick efter exempel fu-ån en 
annan skola 1 landet, ut på att ele
verna själva - i detta fallet på Jo
nebergsskolan - skulle trycka motiv 
från trämallar på 5.000 tegelstenar. 
Tegelstenarna skulle muras upp mel
lan huvud- och administratlonsbygg
naden. 

Förslaget väckte entusiasm bland 
ledamöterna och teckningslärare Inga 
Berndin Svensson och konstnär Hel
ge Lundström satte vid terminens 
början en del elever i arbete med att 
utforma motiv. Arbetena gjordes på 
frivillig väg och de bästa färdiga 
alstren plockades ut till · den konst-l närliga klottermuren av tegelsten. 

Alla ämnen med 
- Alla ämnen på skolan har på 

något sätt samarbetat inför denna 
stora elevuppgift Slöjden har exem
pelvis gjort trämallarna pä vilka ele
verna byggt upp sina olika · komposi
tioner i ståltråd, plast, lödtråd, spik, 
nubbar och linol-eum. Motiven har 
hämtats ur historien, ·biologin m m 
och skildrat olika händelser i sko
Jan, hemmet, stad och. land samt ut
rikespolitiska händelser, säger teck
ningslärare Inga Berndin Svensson. 

Eleverna började med blyertsskis
ser och överförde sedan skisserna på 
trämallarna spegelvänt för att texter 
och motiv skulle komma rätt vid 
tryckningen. 

Kontakt hade också tagits med 
Kanniks tegelbruk vid Bjärred, som 
levererar tegel till bygget. Där var 
man genast med på noterna och ord
nade så att allt skulle vara klart, den 
dag eleverna kom. 

Hedersuppdrag 
I dagarna blev . ett 60-tal trämallar 

utvalda av en jury och vidare ploc
kade man ut de elever 1 Jonebergs
skolan, - grundskolans högstadium 

och realskolan - som skulle få he
dersuppdraget att åka till tegelbruket 
och lägga den sista handen vid ver
ket. 

Tidigt på fredagen for ett 50-tal 
elever med teckningslärare Inga 
Berndin Svei!Sson och konstnär Hel
ge Lundström i spetsen till tegelbru
ket, där man under några hektiska 
timmar siwlie göra avtryck med 
egenhändigt gjorda trämallar på 5.000 
tegelstenar. 

Samtliga hade fått ingående in
struktioner om hur arbetet skulle 
tillgå för att man skulle hinna med 
så mycket som möjligt. Medan några 
gjorde en rundvandring på bruket 
delades den andra gruppen upp i två 
lag - ett som satte avtrycken och ett 
som var hantlangare. 

På tegelbruket var man väl förbe
redda för detta ocvanliga uppdrag. I 
den stora hallen hade män byggt upp 
en stor arbetsbänk ·intill transport
bandet, som matade fram de obe
handlade tegelstenarna. Hantlangarna 
arbetade febrilt med att se till så att 
kamraterna hade tegelstenar att ar• 
beta med. Förutom de färdiga mallar
na fick några rista i teglet med spik. 
Efterhand som de olika tegelstenarna 
blev klara lades de på ställningar 
och kördes in i brännugnarna. 

Sanunanf~gning 

Efter · e.lcva dygn :är tegelstenarna 
klara och levereras då · till ,~kolan i 
Simrishamn, .' där det återstår ett lika 
kärvt arbete med att få dem på plats 
så att de bildar ett • snyggt mönster. 
Tegelmuren blir g>Ul till färgen, och 
sä länge byggnaderna stär kvar skall 
man kunna få en återblick av vad 
som präglat året och åren intill . bygg
nadernas uppförande - såväl stora 
som små händelser inom och utom 
landet samt inom och utanför skolana 
värld. 

Sett på avstånd kan man tänka sig 
att det bildar en vacker samman
sättning. Så skolbyggnadskommitten 
är speciellt glad över att eleverna 
själva fått klara utsmyckningen, som 
allt som allt kommer att kosta unge~ 
fär 1.000 kronor. I det priset inräknas 
bl a bussresan för eleverna. 



På. bildens Sj/1118 fr v Gert Ma.gnussan, Törreboda, Vä.stergöt1cmd. Ha.n 
tiLlhör jubi~elumsiirgltnge:n 58-59, den avgr'Lende ardfömnden Alrik Jöns
son, ösva1·p, å.r 28-29, Sven Jo•hnnJSso·n, Sjöbo, 63-64 och Per-Erik Persson, 

St J ordbergs 48-49 

Elevförbundsfest 
för 200 i Skurup 

Skurups Lantbruksskolas Elevförbund hade på lördags
kvällen årsmöte på lantbruksskolan under medverkan av ca 
tvåhundra deltagare. Programmet upptog val av styrelse, en 
föreställning av teatergruppen Proteus från Lund, middag 
och samkväm med dans. 

I samband med elevförbundsfesten 
hade jubilerande årskurser inbjudits 
till ett par timmans samva.~·o före 
det ordinarie programmet. De jubi
lerande grupperna var årskurser från 
år 1928-29, 38-39, 48-49, 58-59 och 
63-64. Ett 30-tal jubilarer hade mött 
upp och de som inte tidigare haft 
tillfälle till det, kunde vandra runt 
och bese nya lokaliteter exempelvis 
lanthushållsskolan och avelssvinstal
let 

Pe.nsionemde a•granomen Elof Pers
son och sko1a:ns lär aT e deltog vid j u
bHeumsfixandet. 

Vid förhandlingarna tillkännagav 
förbundets ordförande sedan starten 
år 1951 Alri.k: Jönsson, östarp, att han 
ämnade avgå och lämna plats för 
yngre förmågor. Han sade bland 
annat att lan.tb~-u.ksskolan är ett 
mönster för god gemenskap och sam
hörighet och att ingen kunde undgå 
att ~-ivas där. Skolans gynmsamma 
utveckling under en skicklig styrelse 
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gläder alla g<hlllla eleveT sade Alrik 
Jönsson vidane. Hm hälsade sru'Skilt 
välkomna skolans ordförande, 1ands
tingsrådets Slig F Hansson och tea
ter!ll"'lPPen Proteus. Landstingsrådet 
Hansson tackade den avgående ord
föranden för hans insatser till för
bwldets fromma och från skolans 
styrelse fick han blonunol!' och en 
broeka som bevis på uppskattning. 
Också Ernst Nilsson, Abbekås, tidi
ga,re sekretera~re och kassör va~- med 
från förbundsstarten och avgick nu. 
Han var :inte närvarande vid årsmö
tet. Kassaförvaltaren Albin Jöm;soniS 
mandatperiod utgick i år och han 
omvaldes. Nya i styrelsen bJ-ev Kaa-1-
Erik Olsson, Bientarp och Erik Jöns
son, Tågarp. K vars-tående styrclse
medle•mmar är Hjalmar Jönsson, 
Bu~sjö, Bengt Mattsson, Vellinge, 
Per-Egon Malmqvist, Skytts-Vem
merlöv och självskrivne led-amoten, 
skolans rektor Gunnar Knutsson. 

Alril{_ J önsson blev 
hedersordförande 

Initiativtagaren till bildandet av 
Skurups lantbruksskolas elevför
bund och tillika dess ordförande 
under de 18 år som förbundet fun
nits till, lantbrukare A l r i k J ö n s
s o n, östarp, utsägs på lördagen 
i samband med årsmötet enhälligt 
till förbundets hedersordförande. 

Alrik Jönsson som i och med års
mötet lämnade ordförandeposten fick 
också motta gåvor som bevis på med
lemmarnas uppskattning av allt det 
arbete som han nedlagt för förbun
det. En av Alrik Jönssons kolleger 
som också varit denna styrelseleda
mot under alla 18 åren avgick också 
på lördagen. Det är Ernst Nilsson 
som också blev hedersledamot. Även 
han blev föremål för avskedshyll
ningar. 

Till nya styrelseledamöter valdes 

Karl-Erik Olsson, Lihult, Blentarp. 
och Erik Jönsson, Tågra. 

Den tredje styrelseledamoten som 
stod i tur att avgå, sekreteraren Al
bin Jönsson, Skurup, omvaldes, lik
som revisorerna Harry Olsson, Elle
stad, och Erik Esbjörnsson, Folkes
torp. 

Till arsmötet och det efterföljande 
programmet hade ca 175 av förbun
dets medlemmar mött upp. 

Sedan vice ordföranden, Hjalmar 
Jönsson tolkat förbundets och sty
relsekollegernas tack till de två av
gående veteranerna bjöd teatersäll
skapet Proteus, Lund, på ypperlig 
teaterunderhållning. Det var Molieres 
"George Dandin" eller ''Den kcmfun
derade maken". 

Teaterföreställningen i skolans au
la blev synnerligen uppskattad. Ef
teråt följde middag. samt samkväm 
med dan.s. 

Rekfor Gunnar Knutsson tillsammans med f. d. eleverna, fr. v., Anita 
Olsson, Grönby och hedersordföranden Alrik Jönsson, Oslarp. 
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Dagens segerherrar fr v Jan Olof Olsson, Lars W ende l, Leif Bengtsson närmast kameran. 

Full fart i Skurups MHF 
Skurups MHF hade på söndags

förmiddagen anordnat tävling på 
klubbens miniracingbana. I final
heatet segrade Jan Olof Olsson 
med sin Lola T 160 med körda 132 
varv, 2) Lars Wendel 125 varv med 
MC Laren, 3) Leif Bengtsson Por-

che Carrera, 115 varv, 4) Tommas torsdag och fredag 'är skurupsung

Ek Chaparral 2 E 106 varv, 5) Bo domar välkomna till klubblokalen 

Wendel Prins 96 varv, 6) Tom och miniracingbanan för att träna 

Åkesson Cheetah 92 varv. I täv- mellan kl 18.30 och 21.00. Ledning

lingsjuryn fanns Ake Persson, Kjell en har planer på att inbjuda andra 

Ek, och Leif Olerup. Varje tisdag, klubbar till ädel tävlan på banan. 
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Bran-dmännen 

LIVSFARLIG 
- Det var när vi hörde att bam

daghenunets tillbyggnad eventuellt 
skulle konuna före en ny brand
station som vi ilsknade till på all
var och skickade den här skrivel
sen · till brandstyrelsen. Brandsta
tionen ser likadan ut i dag som när 
jag blev brandman för 20 år sedan. 
Undra sen inte på att den kan vara 
Uvsfarlig vid uttryckningar och 
när slangarna skall hissas upp och 
ner. 

Så säger för A r b e t e t den kan
ske hårdaste pådrivaren i Skurups 
brandmäns kamratförening, verk
mästare Alf Karlstedt, som en 
kommentar till den bistra skrivel
se man tillställt brandstyrelsen och 
där man kräver en ny brandstation 
så fort som möjligt. 

Viii kommunalfullmäktiges se
naste sammanträde spolades den 
tomt som tidigare• anvisats för en 
ny brandstation. Den ligger för 
nära barndaghemmet, för nära lä
karstationen och kronikerhemmet. 

Brandchefen i Skurup, 
Lars Johansson. 

Vidare skulle den bli för liten ge
nom barndaghemmets tillbyggnad. 
I kväll träffas ånya Centrala bygg
nadskommitten och brandstyrelsen 
för a t t dryfta ett par, tre andra 
tomtförslag vid Femkorset och 
Erikstorget. Skuba tomten var på 
tal men visade sig för liten. Det är 
den tomt bageribolaget Skuba köp
te för att by>gga nytt men bytte till 
kommunen mot mark på industri
området. 

- Det är ett rent under att det 
inte inträffat någon olycka på 
brandstationen, menar Alf Karl
stedt. Det är så trångt att även ut
ryckningar kan bli farliga, . särskilt 
i mörker. Utrustningen hänger på 
väggen alldeles intill fordonen. Ser 
man sig inte för dras man ned av 
de hängande prylarna. Vagnhallen 
saknar ventilation så det är stän
dig risk för koloxidförgiftning. Be
lysningen är under all kritik: fyra 
gli!dlampor, en i varje hörn. · 

- Ännu mera betänkligt är det 
att stegarna i slangtornet saknar 
ordentliga skyddsräcken och att 
slangupphängningen kan braka när 
som helst. Vem vet hur murkna 
slanghållarna av trä egentligen 'har 
blivit? 

En koppling väger ett par kilo 
och känns ·således om man får den 
i huvet. Slangarna firas med rep. 
Tappar firaren greppet dunsar så-

. ledes hela rasket ner. Tidigare 
fanns det bara en trätrappa i tor
net. När brandmännen vägrade gå 
upp i den bytte man till stålstegar 
men dessa sa,knar ordentliga räc
ken. 

ETT TVÄTTSTÄLL 
· Brandmännens kamratförening 

skall nu kalla ut skyddsinspektö
ren. Det blir således en hel del 
han får att titta på. Det gäller även 
bristen på sanitära anordningar. 
Det finns varken dusch, omkläd
ningsrum eller riktigt tvättrum. 
Det enda är ett tvättställ med fyra 
kallvattenkranar. Här skall 22 man 
samsas efter övningar och utryck
ningar. Enda tvättstället används 

· även för materielvården. 
Vem är då syndabocken för att 

Skurup inte sen länge har en ny 
brandstation? Ja, brandstyrelsen 
vill in te torka på sig något enligt 
ordf William Sjösten. Han pekar 
p'å trögheten i andra inkopplade 
nämnder. Måhända syftar han när
mast på Centrala byggnadskommit
ten som först från i år låter be
rörda specialnämnder vara med 
och diskutera projekten, detta efter 
fullmäktigebeslut. Sjösten tycker 
dock att skrivelsen har fog för sig. 

- Det är fyra fem år sedan vi 
började diskutera en ny brand
station. Men . emellan har kom
mit den brandförsvarsutredning 
som Kommunförbundet presente- · 
rar i april först. I blivande kom
munblocket finns ytterligare tre 
brandkårer. Hur Sjösten tänker 
sig det nya brandväsendet vill han 
inte säga i dag. Det är alltför 
känsligt. Se på Simrishamn som 
avfärdade Kommunförbundets ut
redning i ärendet! 

• 

l 



Skurup vill ha . ny station 

VID UTRYCKNING 

Interiör från brandtornet i Skurup: Bräckliga räck och plattformar. Närmast kameran Alf Karlstedt och Nils Nilsson hänger upp slangar till tork. 

Centrala byggnadskommittens 
ordf Torsten Hansson pekar på 
att kommitten först i fjor fick 
hand om utredningen om ny 
brandstation. Att behovet finns är 

givet, tillägger han. 
Brandchefen Lars Johansson 

slutligen omtalar att en ny väl
behövlig tankvagn inte kan an
skaffas förrän det finns ny brand-

/~/J / tJ. 
b 7 

station. För dagen får man nöja för större eldsvådor ute på lands
sig med 800 liter vid utryckningar. bygden där det ofta kan vara 
Det räcker inom köpingen där drygt 500 meter och mera till när
brandposterna ligger tätt men inte maste brandpost. 
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l Nägra av deltagarna i Skurups kvinnliga gymnastikförening framifrån 

l Gul-B ri tt Larsson, Maj-Lis Larsson, Karin Persson, Sonja Olsson och 
ledaren Gujlf-Britt Åkesson. 

Spänstigt i Sl~urup 
Skurups kvinnliga gymnastikför

enings damer har nyligen avlagt 
sitt ärliga truppmärkesprov. 

Damerna erhöll gott betyg ooh 
gymnastikledare Gull-Britt Akes
son fick en extre eloge för att hon 
baller damerna i fin form oah 
spänst. 

I truppmärkesprovet ingick olika 
mom~nt i såväl fristående som hopp 
och bom. 

Många av gymnasterna har eröv-

rat truppmärket alskilliga gånger och 
nedan följer en förteckning: ·

1 Anna Hansson 35 gånger, Kerstin 
Hansson 31, Gull-Britt Åkesson 21, 
Karin Weberg 15, Margareta Ring
berg och Maj-Britt Sandberg varde
ra 13, Karin Halsbrink och Birgitta 
Nilsson vardera 7, Gull-Britt Lars
son och Karin Persson 6, Ann-Marg
ret Kvist. Maj-Lis Larsson och An
na-Greta Olsson 3, samt Gunilla 
Jönsson, Ros-Marie Nord, Sonja Ols
son och Gun Persson vardera l gång. 

'93-årig förening •• ar 
rikslägst • • 

l premie 

Här ha1· jag granna detaljer j1·ån OS-ridningarna i Mexico, 
säger ryttmästare Dag Nätte1·qvist till ordf i rekm·djö1·eningen, 

lantbr'F<ryggve Wilhelmsson 

En i d \l b bel mening rekordpigg åldring biand · djurförsäkrings
Iöreningai· är Södra Skänes Ladu lårdsassuransförening, vru:s med- r 

lemmar på sin förenings 93-årsdag bl a fick beskedet att de redan 
låga premierna kunde sänkas me d över ZO procent. I>Qrnted skulle 
dessa enligt styrelsen vara de lägsta i Sverige. 

Andra glädjebud vid årsmötet pä 
Skivarps Gästis var att det gångna 

l 
året gett föreningen stor vinst och 
ökat antalet försäkrade hästar, för 
närvarande 318, •därav de flesta varm
blod. Försäkringssumman är nu uppe 
i sammanlagt 837 000 kr. Stärnman 
fastslog med stark optimism att fa
ran för tillbakagång före 160-årsj u
bileet var obefintlig - trots de se
nare årens kons taterade "avhäst
ning". 

Assuransför"Cningen har bibehållit 
sitt ursprungliga namn från starten, 
d~ dess verksamhet omfattade även 
nötkreatur. Men i alla fall de senaste 
40-50 åren har den varit försäk
ringsförening för enbart hästar. 

1 Trots de på stämman beslutade re
kordlåga premierna, - de . tas ut i 
efterskott - blev föreningens års
vinst för det gångna verksamhetsåret 
8 2.56 kr, som tillfördes reservfonden. 
Den stiger därmed till drygt 84 000 
kr. 

I styrelsen si t ter som ordf och .sekr 
lantbrukare Tryggve Wilhe.lrnsson,
Skurup, känd hästkarl sedan många 

l 
år, Hans Walter Persson, Mö!lerup 
(v ordf), Torsten Hansson, Skurup 
(kassör) sam t hrr Gösta Jönsson, 
Arsjö, Ingvar Wilhelmsson, Svarte
mölla, Nils Göransson, Hedeskoga 

s2mt Kjell-Arne Wilhelrnsson, Bed
dinge, vid stämman nyvald efter hr 
Ernst Olsson, Sjörup, som varit med 
i 30 år, de senaste 19 åren i styrel
sen. Denne valdes pä stående fot till 
hedersledamot. 

Efter förhandlingarna följde "mid

dagsrast" och sedan pratade ryttmäs

tare Dag Nätterqvist, Blentarp, häst 

och visade film från olympiaden i 

Mexiko. 

Landsruttikvarien förklarar sig 

yttrande till länsstyrelsen i MalmÖ' 

inte vilja motsätta sig en ansökan 

om exploateringstillstånd för grus

fyndii)heter vid Bökeberg inom Ska

bersjö gods. Några fasta fornläm

ningar med: synligt märke ovan mark 

finns inte inom de planerade täkt

ornrä.dena. Ornedelbart utanför ett av 

områdena samt i närheten av ett an

nat finns emellertid ett flertal sten

åldeit'sboplatser och sannolikt finns 

siKLana också inom täMornrådena. 

Med hänsyn härtill skall all avba

ning sfå under antikvarisk kontroll. 



l Nya stadgar - ny ordförande 
Rydsgårds jordbrukskassa • 

l 
Rydsgårds jordbrukskassa antog 

vid föreningsstämman på måndags
kvällen nya stadgar. Dessa skiljer 
sig inte nämnvärt från de tidigare 
stadgarna. I och med de nya 
stadgama får Rydsgårds jordbruks
kassa möjlighet att utöva fler 
rörelser av bankkaraktär. 

I paragrafnr 15 står att jord· 
brukskassan äger utöva följande 

l 
rörelser: Utlämna lån till medlem
mar, motta inlåning från allmänhe
ten såsom ombud för centralkllll
san, samt i övrigt bedriva sparfräm
jande verksamhet, driva handel 
med inländskt mynt, växlar, chec
kar och andra anvisningar, ombe
sörja likvider och därmed jämförli
ga ärenden, driva inkassorörelse, 
samt förmedla belåning i fastighe
ter. 

I moment 2 står att jordbruks
kassan därutöver, efter medgivande 
av centralkassan - äger rätt att 
utfärda garantiförbindelser för 
medlemmar, uthyra bankfack, 
förmedla köp och försäljning av 
fastigheter, medverka vid emissio
ner av inhemska obligations- och 
,kommunlån, samt idka handel med 
obligationer och andra för den 
allmänna rörelsen avsedda förskriv
ningar utom förlagsbevis. 

Moment 3 upptar följande: 

Fr. v. avgc\ende ordföranden Arvid MArtensson, RydsgArd, nyvalde ord:~ 
föranden Slure Persson, Trunnerup-, ·kamrer Gunn·ar Nilsson samt kamrer 

K. Gunnar Frennessen, Cenfra.fkassan . 

sådan men stämman skall vid varje 
ordinarie årsstämma alltid ha 
möjlighet att välja sådan. 

Vidare står i stadgarna att till 
ledamot eller suppleant i styrelsen 
eller till revisor eller revisorssupple
ant får inte utses den som uppnått 
70 års ålder eller som under det 
kalenderår då valet äger rum 
uppnår denna ålder. 

NY ORDFöRANDE 

Till ny styrelseledamot efter 
Arvid Mårtensson valdes Nils Dan
nerup, örsjö. De övriga i tur 
avgående ledamöterna Emil Hans
son, Viilie och Bernhard Svensson, 
S. Vallösa, omvaldes. 

Efter medgivande av centralkassan 
och tillstånd av vederbörlig myn
dighet rätt att motta värdehand
lingar till förvaring och förvaltning, 

Ä ven revisorerna Alfred Kris
tensson, Varmlösa, Och Arne Nils
son, Trulseryd, omvaldes. Till 
ombud vid stämmor med central
kassan i Malmö valdes jämte 
ordföranden även Harald Hansson, 
E karp. 

utöva notarieverksamhet och driva Avgående ordföranden lantbru
sådan verksamhet som avses i 2 :a kare Arvid Mårtensson, Rydsgård, 
paragrafen valutaförordningen. som varit ordförande i 11 år och öKAD IN- OCH 
Samt slutligen att jordbrukskassan styrelseledamot i ett 20-tal år blev UTLANING 
ej utan tillstånd av centralkassan i· föremål för hjärtlig avskedshyll- Kassans förmedlade irrlåning till l 
varje enskilt fall får utlämna lån ning. Det var vice ordföranden centralkassan ökade under året 

eller utfärda garantiförbindelser lantbrukare Sture Persson, Trunne- med 602.719:86 och utgjorde vid , 

utan särskild säkerhet (s.k. blanko- rup, som tolkade styrelsekamrater- åtets slut 6,97 miljoner fördelade l 
kredit). nas och medlemmarnas tack för på 508 kapitalräkningar, 5,21 

Ett · annat viktigt tillägg är att det goda samarbete ~om alltid rått miljoner kr. , 314 sparkasseräkning

dagordningen för ordinarie mellan dem och Arv1d Mårt~~sson. ar 1,25 miljoner kr. och 202 

årsstämma alltid skall uppta en Centralkassans tacksamhet for gott checkräkningar, 0,51 miljoner kr. 

punkt om fråga om valberedning. samarbete tolkades av kamrer Kassans utlåning ökade med 

Stämman är inte tvungen att välja Fressen. 1,68 miljoner kr. och var vid årets 
..:..:.::::.::::..:_~----_.:::. ___ ......;:......J.---~======------Islut 8,70 miljoner kr. Medlemsan-

talet var vid årets slut 263. 

s l< o '% 



Ryllmästore Dag Nitlerqvist, Blenterp, lantbruk- Ttyggve Wilh"efmsson, 
S~urup, ordföronde i Södro Sk.\nes lodugårdsass-förening, avgående 

styrelseledamolen Ernst Olsson, Sjörup. 

Hästa·rl förs~äkra·s 

billigast i Skåwe 
.. Sö_dra Skånes ladugårdsassuransförening höll på tisdagen på 

gast~~ varegården i Skivarp sin 93 :e årsstämma under 
o~dforandes~ap av lantbrukare Tryggve Vilhelmsson, Skurup. I sitt 
va~~omstanforande sade ordföranden att det gångna året varit gott 
enar al?tal~t fö~säkrad~ djur ökat och att vinsten varit god. Om en 
~_ekamsermg mom JOrdbruket undantränger den kallblodiga 
~as~en ~omme~. d~.n varmblodiga i stället i ökad omfattning och de 
l forenmge~ f~rsakrade hästarna är nu övervägande varmblod. 
~.rots att f?renmgen redan förut jämfört med andra bolag haft 
lagre p~em1er ~un.de styrelsen med hänvisning till den goda 
ekomomsk? ~talln!ngen och årets vinst föreslå en mer än 
20-procentlg sanknmg av premierna. Detta blev också stämmans 
beslut. .~ärmed ~ar Södra Skånes ladugårdsassuransförening 

1 landets lagsta prem1er. 

i Under året bedrev bolagetl17.234 kr. Arets vinst, 8.256 kr, 
1 fö!säkrin_g genom 11 so~kenkom· beslöt stämman tillföra reservfon· 
! ~1tteer mom Vemmenhogs, Lju· den som därmed uppgår till 
! mts och Herrestads härader. I 84.826. 
; medeltal var 318 hästar försäkrade De avgående styrelseledamöter-

l 
med en försäkringssumma av na Tryggve Vilhelmsson och Hans 
8:37 .30?. kr. Antalet försäkrade Walter Persson, Möllerup omval· 
d_~ur.. _okades med 14 och des. Kjell Arne Vilhelmsson, 
forsakrmgss~.m~an med 130.750 Beddinge nyvaldes. Även r~visorer· 
kr. Balansraknmgen slutade på na Gustav Petrici, Klagstorp och 
85.17 8 kr och vinst· och Bror Axel Olsson omvaldes. 
förlusträkningen på 39.389 kr. I styrelsen konstituerade sig enligt 
skadeersättningar utbetalades följande: Tryggve Vilhelmsson, 

sko 

Ern.st Persson, Sjörup, t. h. avgick efter 1.9 dr i styrelsen och av
tackades av föreningetnJB ordf. Tryggve Wilhelmsson, Sklurup. T. v. 

föreningen.s kassör, Torsten Han.sson, Bkurup. 

Ladugårdsassuransföreningen 
sänkte premierna 20 procent 

Södra Skånes ladugårdsassurans
förening är billigast i Sverige när det 
gäller att försäkra hästar, och vid 
årsmötet på Gästis l Sklvarp be~löts 
om ytterligare sänkning av premier
na. Det gångna året hade nämligen 
gett ett mycket gott resultat och det 
förslag som styrelsen lade fram om 
en 20-procentig sänkning hade de 
närvarande hästägarna förstås inget 
emot. Även i andra avseenden kan 
assuransföreningen erbjuda en rad 
förmåner som går vida längre än vad 
andra bolag kan presentera. 

Ur föreningens synpunkt är det 
förstås också glädjande att antalet 
försäkrade hästar ökat• under året .-

Sekreterare och ordförande, Hans l 
Walter Persson vice ordförande, 
och Torsten Hansson kassör. 

Efter stämman samlades delta· ' 
garna till gemensam 'middag på 
gästgivaregården. Flera tal hölls 
och särskilt hyllades med tal och 
blommor avgående styrelseledamÖ
ten Ernst Olsson, Sjörup, medlem i 
30 år och styrelseledamot i 19 år. 
Han utsågs till föreningens 
hedersledamot. 

Ryttmästare Dag Nätterqvist, 
Bientarp visade sedan film från 
olympiaden i Mexiko. 

avhästningen till trots. ökningen 
uppgick till 14 hästar och försäk
ringssumman hade stigit med 130.750 
kr till 837.300 kr. Totalt fanns 318 häs
tar försäkrade i föreningen under j 
1968. ökningen får helt tiiiskrivas det 
allt större Intresset för varmblodiga 
hästar. , 

Verksamheten gick alltså 1 rätt 
riktning under 1968, sade ordf. Trygg
ve Wilhelmsson, när han hälsade väl
kommen till föreningsstämman, den 
93:e i föreningens historia, för övrigt 
på årsdagen av de.ss bildande. De se
naste årens förlust vändes l fjor till 
en liten vinst och denna ökade ytter
ligare l år, till 8.256 kr, som man be
slöt till.föra reservfonden. I skadeer
sättningar utbetalades 17.234 ltr. 

i Även om hästantalet alltså ökat nå
got blir antalet hästägare mindre. 
Detta har lett till att föreningens soc- j 
kenkommitteer från och med l år 
minskats från 13 till 9. De som dra
gits in är Balkåkra, Villie, önnarp 
och Sövestad. Vid årsmötet diskute
rades även ett förslag att helt slopa 
sockenkommitteerna, men dessa an
sågs fortfarande ha en uppgift att 
fylla, inte minst ur kontaktsynpunkt. 

När man kom till valen avsade sig 
vice ordf. Ernst Olsson, Sjörup, som 
suttit med i styrelsen l 19 år. Tiii 
hans efterträdare utsågs Kjell-Arne 
Wilhelmsson, Beddinge medan övri
ga avgående, Tryggve WiLhelmsson, 
Skurup och Hans Walter Persson, 
Skivarp valdes om. I styrelsen ingår l 
även Torsten Hansson, Skurup, Gös
ta Jönsson, Arsjö, Nils Göransson, 
Hedeslmga och Ingvar Wilhelmsson, l 
Svartemölla. Suppleanter blev Mau
ritz Nilsson, Öja, Hjalmar Persson, 

emmenhög.- Hans Olsson, Sjörup 
oeh Haps-Giiran Persson, Högalid. 
Revisoferna, Gustav Petrici, Klaga
torp och Bror Axel Olsson, östra 
Torp valdes om liksom deras ersätta
re Nils Gustav Rydberg, Solberga och 

l Ragnar Nilsson, Beddinge. 
I samband med den följande mld

' dagen avtackades Sture Persson av 
föreningens ordf. Tryggve Wilhelms
son som överräckte en blomsterupp
sats. Vidare berättade ryttmästare l 
Dag Netterqvist, Bientarp och visade 
bilder från utländska ryttartävlingar, 
i vilka han deltagit, ett Inslag som 
blev mycket uppskattat. 



Pen~delhairva.r visade på 
demonstration i Skurup 

Cani Trading Co AB i Lands
krona lät på onsdagseftermiddagen 
premiärvisa bL a. Vicon pendelhar-
var vid en lantbruksmaskinutställ
ning på Skurups lantbruksskola. 

Den nya pendelharven bereder en 
färdig såbädd i ett enda arbetsmo
ment-

Den har tvä arbetsbredder: 3 meter 

l' och 4,3 meter. Herr Ake Gravin be-

l 
rättade om fördelarna med pendel
harven och tekniska data om denna: 
Vicon pendelharv är speciellt avsedd 
för såbäddsheredning på plöjda fält 
med relativt liten stenförekomst. De 
två bommarna arbetar växelvis i sid
led, vilket gör att pi.nnarna endast 
sönderdelar markens ytskikt, så att 
den råa och kalla jorden ej drages 
upp till ytan. Härigenom kan en fin, 
klumpfri såbädd framställas i ett en
da aarbetsmoment. Både , tid och 
pengar sparas genom att antalet be
arbetningar reduceras och att sådden 
därigenom kan påbörjas tidigare. 
Dessutom innebär det mindre antalet 
körningar på fältet, att jordens struk
tur förbättras. 

Pendelharven arbetar vibrations
fritt eftersom traktorns lyftarmar 
kopplas till maskinens dragbom, vil
ken i sin tur är anfäst vid redskapets 
rörliga pivåpunkt Som extrautrus
ning kan sladdplanka !kombinerad 
planerings- och djupinställningsbalk) 
för utjämning av den obearbetade 
jorden erhållas. 

Den bredare typen har 59 pinnar 
och den mindre 36 pinnar. Bearbet
ningsdjupet är max 20 cm. Kraftbe
hovet är 50 resp 30 hästkrafter och 
vikten 350 resp 310 kg. Arbetshastig
heten är för båda mellan 4 och 10 
km/ tim. 

Cani Trading Co AB lät också vi
sa en del andra lantbruksmaskiner 
av märke Vicon, t. ex. konstgödsel-

Fr. v. herr Åke Gravin representerande generalimporfören Cani Trading 

Co AB i Lands'krona beskriver detaljer i Vicen pendelhav för Kornelius 

VErweij, Skurup, Lennart Agnesson, Vollsjö och Allan Martinsson, • 
Kats lösa. 

spridaren Spandicar Mark II. hö-l både räfsar, vänder och sprider, samt 

skördsmaskinen Vicon Aerobal som hövändaren Super Speeder. 
Visningen av Vieon-Maskinerna på 

lantbrukssoJan är inledningen till en 
landsomfattande visningsturne. I dag1 

torsdag anordnas en liknande visning 
på önnestads skola varefter turen' 
fortsätter till Blekinge, Småland och 
Halland. 

-'----------------" · Inne i lantbruksskolans aula visa-
des bl. a. filmen "Vicon Spandicar 
i arbete". Ake Gravin berättade att 
Vieon-maskinerna tillverkas i Hol
land. Produktionneo av Spandicar är 

l exempelvis 50.000 ped år. 



Mästaren Hugo Lindberg ... 

FRÅGA ' ' FARBROR UR ' ' 

TID ÄR HANS HOBBY 
Om 1.000 år kan människor avläsa hur mycket klockan är, 
vilken datum och veckodag det är, årtal och mycket annat 
på Hugo Lindbergs astronomiska u(nde)rverk som han 
beräknar blir helt färdigt i slutet av detta år. Om 1.000 år. 
Hur tror ni det ser ut i Slimminge då! Om vi kunde leva 
oss in i framtiden och få vetskap om livet i Slimminge då 
hade vi förmodligen blivit chockade. Utvecklingen går fan-

tastiskt fort. Och takten accelererar. Vad som däremot inte 
kommer att ändras är solen, månens och jordens rörelser i 
förhållande till varandra. Astronomerna kan räkna ut när 
so~en går den 21 mars år 2.969 från Slimminge horisont 
räknat. Därför blir Hugo Lindbergs geniala verk knappast 
omodernt. För vi tror knappast att människorna har hunnit 
så långt' att de kan knuffa solen ur sin bana om tusen år. 

Om någon gör den här invänd- * 
ningen om Lindbergs ur: Skottda- * 
garna kommer att få urver.ket :~tt * 
halta och skillnaderna mellan nor- * 
maltid och sann soltid kommer att * 
göra att urverket visar fel tid, så * 
gör vederbörande sig skyldig till en * 

•underskattning av Hugo Lindberg i * 
Slimminge. Han har tagit med allt * 
i beräkningen ooh konstruktionen. * 

lutn>ng, mid~·attssole;s- vandring,\ fungerar överlåter vi helt åt herr l nämna en av dessa tekniska "ut-
solens vandring genom de olika Lindberg. svävningar". 
~tjärnbilderna och flera andra sa- - Jo, det är enkelt, säger han. . • 
~er ända tills den 29 februari Verket b~står av tre "huvuddelar" .. ! * - Det v~rk ~o~ vtsar manen~ 

Med djupt allvar säger Lindberg: 

ar 3.000. For det forsta ett vanligt urverk med * utseen?e vtd_ varJe ltdpunkt me! 
- Det som får dem att kall- lod. Det har jag hittat uppe på vin- * l~n tva_ nytandmngar vars tids
svettas och chockas är när de den. Den delert kallar jag central- . * langd ar 29 dygn, 12 ttmmar. 44 
konstaterar att Lindberg ha< verk. * minuter ooh 2,8 sekunder fortar t 
byggt upp verket utan någon (ör- För det andra är det ett elektriskt * sig två sekunder per dygn efter-
handsritning. drivet verk styrt från centralverket * som det är telmiskt omöjligt att 

En viss undantagsregel för skottda-l Hugo Lindberg har gjort upp en 
gar gör att det astronomiska urte liten förteckning på hur mycket ma
måste stannas helt under dygnet den terial som kommer att finnas när 
29 februari är 3.000, annars kommer verket är helt färdigt. Det kommer 
det att visa fel efter den datumen. 

Och för det tredje finns 5 st elel<- * framställa hjul så stora att full-
triska strömkretsar för matning, dår- * ständig samstämmighet med 
av 2 st -med 8 volt likström för st-art- * dygnsrytmen erhålles. Denna 
spolar och 2 st med 220 volt växel- * transmission kräver inte mindre 
ström för drivande motorer. Lind
berg fortsätt€r: Den elektriska ström
men ledes först till ett fördelarhus 
där den uppdelas i 3 st komponen
ter. Den ena går till en transforma
ter och därifrån till en likriktare för 
att sedan via kvicksilverströmbrytare 
vid lämplig tidpunkt gå till 2 st oli

. ka startspolar. Komponent nr 2 dri
ver frammatningsmotorn som utgö
res av en miniatyrmotor som är ner
växlad så att slutaceln gör ett varv 
på omkring 20 set varpå denna ·mo
tor automatisk stannar. Komponent 
nr 3 går till ett nytt fördelarhus 
och delas i 3 st nya komponenter. 
En går till en mindre motor som 
ombesörjer o rmtällningar vid må
nads- ~ch nyårsskiftningar. De två 
övriga till vardera en kontakt var
igenom lysrör kan tändas på verke!:'3 
gavlar för inspektion. 

* än 13 hjul. Genom att en gång * om året ändra ett hjjul en kugg * kommer felet att ligga mellan -6 * och + 6 minuter per år och är * därmed "utjämnat". För prak1tiskt * bruk saknar emellertid denna !il* la missvisning varje betydelse och * kan endast iakttagas genom astro* nomiska observationer, säger hr * Lingbert. 

- Det blir förmodligen någon "gu
ling" som kommer att göra dm till
lägger Lindberg, kanske mest för sig 
själv. (Därmed har Hugo Lindberg 
avslöjat att han tror att den gula 
rasen så småningom kommer att 
erövra världen och så småningom 
därmed också bosätta sig i Slim
minge>. 

INGA RITNINGAR 
* Uvets konstruktion är en ganska * väl bevarad hemlighet. Dvs det * finns inga tekniska ritningar el* ler beskriv.ningar på det. * Hugo Lindberg har funktionerna * "i huvudet". * Tre ingenjörer har varit och tit* tat på verket. De har räknat och * kallsvettats ooh kommit un* derfund med att Lindbergs ur * kommer att visa rätt datum, må* nens läge, solens upp- och ned* gång, påsl< och pingst, rätt tid * på sekunden, dagens ökning re* spektive min~kning, vårdagjäm * ning, höstdagjämning, jordaxelns 

,. 

Text: Torsten Hansson 

Foto: Hans Serneri 

då att innehålla hl a 2.800 skruvar, 
100 fjädrar, 5 kvicksilverströmbryta
re, 120 axlar, l luftbroms, 3 olje
bromsar, 57 hjul (köpta :::: standard), 
40 hjul och skivor gjorda för hand, 
500 siffror och bokstäver och ca 10 
meter elkabel. 

Det största handgjorda hjulet in- ' 
nehåller 365 kuggar med ett största 
fel av 0,1-0,2 mm. Vid skottdap 
frånkopp~as dess matarverk automa
tiskt (den 29 februari år 3.000 är 
emeller-tid en "extra" skottdag och 
den dagen måste alltså matarverket 
stannas genom en människas för
sorg). 

Det "långsammaste" av hjulen i 
verket gör ett varv på 400 år. 

13 HJUL KORRIGERAR 
TV Å SEKUNDER 

"ENKELT" Detta är endast en liten början av 
Lindbergs muntliga beskr-ivning av 

Att beskriva hur verket teknisltt . sitt verk. Vi skaJl nöja oss med att 
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ETT HALVÅR KVAR 
De olika urtavlorna som visar al

la de saker som nämnts är ännu ej 
påmonterade. De är emellertid pro
vade och kontrollerade och kommer 
at.t monteras på när jag fått det inre 
verket helt klart. 

Ån återstår en del arbete men före 
jul hoppas Lindberg kunna visa sitt 
verk helt färdigt. 

Att fundera ut hur det skulle fun- · 
gera tog honom 3 år och nu har 
han hållit på att bygga det i två 
år och nu återstår "endast" ett halv
års arbete innan det är helt !dart. ' 



... och hans geniala verk 

Äntligen klar med 
UCNDE)R-VERKET 

Ett mycket komplicerat ur· 
verk har Hugo Lindberg, Esarp, 
de senaste fem åren hållit på att 
mixtra ihop på lediga stunder. 
Att kalla det tekniska maskine· 
riet för urverk eller klocka är 
orättvist. En klocka visar i regel 
tid och vissa även datum. Herr 
Lindbergs verk visar mycket, 
mycket mer. Där kan man bl a 
avläsa vad det är för veckodag, 
månad och årtal . 

Det visar också vems namns· 
dag det är. Det beräknar påsk 
och pingst och månens utseende 
vid varje tidpunkt, alltså om den 
är ny, nedan, fullmåne etc. 

Detta sinnrika verk visar också 
solens uppgång och nedgång, 
dagens ökning respektive minsk· 
ning, jordaxelns lutning och 
t o m midnattssolens vandring, 
för att inte tala om solens 
vandring under året genom olika 
stjärnbilder. 

Hugo Lindbergs tekniska 
u(nde)r·verk är ett automatiskt 
astronomiskt ur som visar en lång 
rad astronomiska fakta, vika har 
med solens, månens och jordens 
rörelser i förhållande till varandra 
och därmed också olika slag av 
"jorde·tider". 

Om det hade varit ett verk av 
ingenjörer hade "byggnationen" 
förmodligen föregåtts av mäng· 
der med tekniska besrivriingar, 
skisser, skalor, projektionsrit· 
ningar etc. Sådana har inte Hugo 
Lindberg behövt. 

- Jag har det i huvudet, säger 
han. 

SIDAN FYRA 

5k o 



~----------

Den amerikCliiWka follcstlngerskan Hedy West tillsammans med tvd. elever ptl folkhögskolan, Jack 
Henriksson, Malmö och Lennart Lindberg, Börringe. 

Världsartist ger gratis 
föreställning i .Skurup 

vidare på sin repertoar tagit upp 
gamla folksånger, som hon hört dem 
l sin barndom. Hon har hunnit med 
att göra 7 LP-skivor och i Tyskland 
har för en tid sedan utgetts en Hedy 
West song book. Förutom det ovan 
nämnda samarbetar hon med andra 
artister inom grenen. Peter l "Peter, 

Skurupsborna kan i kväll stifta be
kantskap med en artist av världs
klass, då den amerikanska protest
sångerskan Hedy West gör ett fram-

trädande i folkhögakolans aula 1 kö- Paul and ·Mary" bjöd henne en gång 
pingen. p': flygresa från San Franslsco till l 

Bakom besöket i Sverige stAr rek- New York och åter för en sångs skull. 
tor Ber1ri.l Järneström som nu låter Flera av denna välkända grupps sån
allmänheten få höra en artist som i ger har f ö skrivits av Hedy. 
sitt hemland är lika uppskattad som På programmet står bl a tonsatta 
Joan Baez. Under Sverigebesöket bor dJikter av författaren Wolf Biermann 
hem hos rektor Järneström i Skurup, i Hedys tappning. Biermann är ett 
som är en känd radioröst i p 3 med världsnamn som diktare men har 
sitt program "Folk bag". också gjort sig känd därför att han 

I onsdags gästade Hedy West aka- mår under fängelshot både i öst
demiska föreningen 1 Lund och gjor- . och Västtyskland för sin antimillta
de ett bejublat framträdande. Bakom ristleka Inställning. 
arrangemanget stod underhållnings- Kvällens föreställning kl 19.30 bju
chefen vid Danmarks radio Kaj der förutom på framträdande av He
Bruun, som utnyttjade besöket med dy West, som självfallet blir kvällens 
att göra två inspelningar för Dan- höjdpunkt, även på sång- och musik
marks radio. Sångerekan besökte i hållning av några band från Lund 
går Tamelilla folkhögskola och även och Malmö. Alla intresserade går in 
här rönte hennes uppträdande upp- gratis. Hedy West gör sitt framträ-

l 
skattning bland den ungdomliga pub- dande omkring 20.30 och har sedan 
liken. Sverig~esöket, som lagts un- vikt kvällen åt Skurupspubllken. 

1 der några dagars ledighet från större 
uppträdanden och skivinspelningar, 
avslutas i Stockholm på lördag. I näs
ta vecka väntar en skivinspelning i 
London innan Hedy åker över tiJI 
San Fransisco för en turntl. 

Hedy West är ett stort namn bland 
"förståsigpåare" i hela världen. Hon 
skriver en hel del låtar själv och har 



En biZd frcln föreställningen av "Villande hav". Fr. v. "Den tjocke"," 
Kjell Lundqvist, Piteli och "Den lille, Berndt Tryman, Grimslöv. 

Teater på Folkhögskolan 
'f,ör Husmodersföreningen 

Husmodersföreningen i Skurup ha· 
de den här gången förlagt sitt må
nadsmöte till folkhögskolan, där 
medlemmarna fick vara med om en 
teaterföreställning av några e1ever. 
Tillsamman med övriga elever vid 
skolan såg man premiären på Slavo
mir Mrozoks enaktare "På villande 
hav". I ensem'blen ingick Kjell Lund· 
qvlst, Berndt Tryman, Anders Berg· 
man och Martin Ah!. Deras framfö· 
rande blev mycket uppskattat. 

Efter kaffesamkväm följde för· 
handlingar vai"V'ld man beslöt anslå 
500 kT till cancerinsamlingen genom 
röda fjädern-ak.ti011en. Den 23 april 

skall husmodersföreningen ordna 
soare på Svaneholm med modevis· 
ning och sång av kören. Från vårens 
program kan vidare nämnas att man 
planerar en utfärd till DanmaTk och 
i juni blir det ett besök på Skånegår
den i Abbekås. Någon utlandsresa 
blir det inte i vår men event satsar 
man i stället på en tripp söderut till 
hösten. 

Från programmet vid månadsmötet 
kan vidare nämnas att Elsa NorUng 
visade vackra bilder och kåserade om 
Skåne, man sålde påski'ls och kvällen 
avslutades med diktläsning av Kjell 
Lundqvist och Berndt Tryman. 

, 



SK.ÅNSKA DAGBLADET Lördagen den22mars 1969 

Guldn1edaljör från Rydsgård 
hy-lad av Mjölkpropagandan 

Fr. v.: Nils Nilnon, Dals·lund Rydsg~rd, Jlu·ldmed~.'_iör 1~64, Agnes Olsson, Hy1teberga, Sk~trup, silvermedar 
Albon Jonsson, Sjorup, arets guldmedaljör. J, 

Lantbrukare Albin Jönsson, Sjö
rup 19, Rydsgård blev på fredag
eftermiddagen varmt hyllad av 
mjölkpropagandan för sin utom
ordentligt fina mjölkhantering. Al
bin Jönsson erhöll för några vec
'kor sedan mjölkpropagalldans 
högsta utmärkelse, en guldmedalj, 
vilken utdelades under högtidliga 
former i Stockholms konserthus. 

På fredagen fick ·han ta emot hyll
ningarna mera på "hemmaplan" i 
samband med mjölkpropagandans 
u.tdelning av diplGm, plaketter och 
medaljer på Skurups lantbrukssko
la. Utdelningen förrättades av rektor 
Gunnar Knutsson assisterad av 
mjölkpropagandans konsulent agro
nom A östensson. 

En fin utmärkelse erhöll även 
Ag.nes Olsson, Hylteberga 14, Skurup. 
Hon tilldelades mjölkpropagandans 
silvermedalj. 

Eflter utdelningarna höll agronom 
Ostensson ett föredrag om långlag

·ring av mjölk , samt visade filmer. 
Nedan följer en förteckning. över 

de utmärkelser som utdelades i res
pektive meieridistri)<)t: 

l 
Lunnarp: D~plom I: Signe och Len

nart Persson, Snöftarp, Rydsgård. 
Malmö nya mejeri: Di,plom I : Arne 

Jönsson, Torsjö 11, Skurup och Ag
nes och Lars-Eric Larsson, Holma, 
Skurup. 

Skurup: Guldmedalj: (utdelad i 
Stockholms konserthus den 10/3) till 
Albin Jönsson, Sjörup 19, Rydsgård. 

'Silvermedalj: Algnes Olsson, Hyl
teberga 14, Skurup. 

Silverplakett: Anna Nilsson, Gus
nava 15, Rydsgård. 

Bronsplakett: Ragnar Andersson, 
Ekarp, Skurup, Johan Hansson, Vii
lie 27, '«ydsgård, Ruth och .Amton 
Hansson, Varmlösa l, Rydsgård, Hed
vig Jönsson, Herreberga, Blentarp, 
Hilding Jönsson. örsjöhill, Rydsgård, 
Tage Persson, Leröd, Skurup. 
D~plom III: Svea och Erik An

dersson, Gusnav>a, Rydsgård, Elvi 
Jönsson. Kumlatofta, Blentarp, Dag
ny Karmsten, KuJ.Iadal, Skurup, Elsi 
och Gunnar La·rsson, Trunnerup 4, 
Rydsgård, Klara och .Assar Magnus
son, Viilie 30, Rydsgård, Albin Nils
son, Oran l, Slimminge, Skurup, El
sa Nilsson , Kladdarp, Blentarp, Elsa 
och Gunnar Olsson, Norra Vallösa 

16, Rydsgård, Ellen och· Gösta Pers
son, Gamleå, Skurup, Linnea och 
Emil Sjödin, Oran l, Slimminge. 

Diplom H: Emil och Martha An
dersson, Bleckstorp, Rydsgård, Sonja 
och Hilding Andersson, Karlsborg, 
Rydsgård, Nils Jönsson. .A.Uce·hem, 
Skurup, Valborg och' Knut Jönsson, 
örsjö 14, Rydsgård, Göta och Nils l 
Kullberg, Skramlan, Skurup, Elsa 
och Knut Larsson, Herreberga, Elent- l 
arp, Rosa Larsson., nr 11, Blentarp, l 
Alvar 'Nilsson, Lanteryd, Blentarp, 
Gunnar Nilsson, St Gydarp. Slim
minge, Margilth och Gösta Olsson, 
Johannesberg, Tingoaröd, Rydsgård, [ 
Agnes Persson, Skårby 14, Ryd

rgård, Ena och Ev'ind Pero, Varm
lösa 5, Rydsgård, Marta och Johan 
Persson, Herreberga. Blentarp. 

Diplom I: Kjell Hansson, Solberga 
5, Rydsgård, Malin Mårtensson, Slim
minge l, Skurup, Isabella och Yng
ve Olsso.n, Stenberget, Blentarp, 
Inga och 'Sven Svensson, KaTisborg 
21, Rydsgård. 

Trelleborgs mjölkcentr1rl: Diplom 
I: Julius och Elisabeth Lars.s<m, 
Hemmestorp, Veberöd. 



YSTADS .ALLEHANDÄ lördagen den22mars 19G9 

Direktör C. V. Lassen, Skdnemejerier, har överlämnat utmärkelserna till fru Ag.nes Olsson, Skurup 
och Albin Jönsson, Rydsgdrd. 

Mjö~Ikp;ropagan~d'an i Sl{urup~ 

helö,nade mjöllderyerantörer 
Vårvärme? - sånt tra-fns! 

Lantbrukare Albin Jönsson, Ryds
gård, som för en tid sedan fick motta 
mjölkpmpagandans guldmedalj vid 
lantbruksveckans allmänna möte l 
Stockholm av kronprins Carl Gustaf, 
fick ännu en utmärkelse i samband 
med mjölkpropagandans traditionel
la sammankomst i Skurup på freda
gen. Direktör C V Lassen Skåneme
jerier överlämnade ett silverfat till 
honom, som tack för 31 år som leve
rantör till Skurups mejeri. Fru Agnes 
Olsson Skurup fick silvermedalj för 
27 år och fru Anna Nilsson, Rydsgård 
silv<>.rplakett för 19 år. 

De sistnämnda utmärkelserna lik
som ett 40-tal andra diplom och övri
ga förtjänstmärken delades ut av rek
tor Gunnar Knutsson på lantbruks
skolan. Diplomutdelningen, som är 
årligen återkommande, inleddes med 
att agronom A östensson Malmö 
hälsade samtliga välkomna. Han fort
satte sedan programmet med att hål
la ett aktuellt föredrag om långlag
ring av mjölk - fördelar och prob
lem. Efter diplomutdelningen följde 
en filmvisning. Filmen berörde gårds
tankar och tankhämtning. Den visa
de nya system för transport av mjölk 
samt hur man kan förenkla och för
billiga transporterna 

Mottagare av förtjänstmärken är 
följande: Skurup: guldmedalj Albin 
Jönsson, Rydsgård för 31 år, silver
medalj fru Agnes Olsson, Skurup 27 
är, silverplakett fru Anna Nilsson, 
Rydsgård, 19 år. · 

Lunnarp) diplom I Signe och Len
nart Persson, Rydsgård. 

Malmö nya: diplom I Arne Jöns
son, Skurup och Agnes och Lars Eric 
Larsson, Skunip. 

Treileborg mjölkcentral: diplom l 
Julius och Elisabeth Larsson Vebe
röd. 

Skurupsutdeln!ngen: bronsplakett 
(15 år): Ragnar Andersson, Skurup, 
Johan Hansson, Rydsgård, Ruth och 
Anton Hansson, Rydsgård; Hedvig 
Jönsson, Blentarp, Hilding Jönsson, 
Rydsgård och Tage Persson, Skurup. 
D~plom ID: Svea och Erik· Anders

son, Rydsgård, El vi Jönsson, · Bient
arp,_ Dagny Karmsten, Skurup, Elsa 
och Gunnar Larsson, Rydsgård, Klara 
och Assar Magnusson, Rydsgård, Al
bin Nilsson, Skurup, Elsa Nilsson, 
Blentarp, Klara Nilsson, Blentarp, El
sa och Gunnar Olsson, Rydsgård, El
len och Gösta Persson, Skurup och 
Linnea och Emil Sjödin, Skurup. 

Diplom II: Emil och Martha An
dersson, B!eckstorp, Sonja och Hil
ding Andersson, -Rydsgård, Nils Jöns~ 
son, Skurup, Valborg och Knut Jöns
son, Rydsgård, . Göta och Nils Kull
berg, Skurup, Elsa och Knut Lars
son, . Blentarp, Rosa Larsson,. Bient- l 
arp, Alvar Nilsson, Blentarp, Gunnar 
Nil5llon, Skurup, Margith oeh Gösta 
Olsson, , ~ydsgård och Agnes Pers
son, Rydsgård. 

Diplom II: Elsa och Edvin Pers
son, Rydsgård samt Martha · och Jo-

han PerBSQn, .Blentarp. Allt snack om att våren är på väg är ju bara trams, synes 
Diplom I: Kjell Hansson, Rydsgård, 

Malin Mårtensson, Skurup, Isabella 6-åriga Vippe i Slimmingeby anse om rådande väderlek. 

och . Yngve · Olsson, Bientarp samt Hon fryser bara hon kommer i närheten av ytterdörren hos 

Inga och Sven Svensson, Rydsgård. husse Hugo Lindberg i Slimmirigeby. Hon cirklar i stället 

l... helst runt kaminen .. Första gången hon sökte värma sig hop-

/ 

l\ A PJ pade hon upp på spisen - men kom kvickare än fort där-

l\ j tJ ifrån. Men husse placerade en stol intill "värmestugan" och 

~ O n {
4 

där sitter nu Vippa och har det skönt och längtar liksom 

tb Vf alla · andra efter påtagliga vårtecken. 
--~--~~---------------



Snabbgödsling per flyg 

I förgrunden behålLaren med gödning som tappCLS i en be·håll.are i flygplanskroppen 

Det finns fortfarand.e en utbredd 
u•ppfattning att flyget i dag är dyr
bart i jordJbrukets tjänst. Inte desto 

~
mindre am,ands det i stor utstraok

ng fol· bepudring och besp1 utning. 
n att nyttja flyg for godslmg ar 
·emot mera ovanligt. 

Unge godsäg>a~·en Claes-Ebbe Al
n på Tarnö tvekar dock inte och 

ha.r just haft i gång tV"å plan för 
gödlS!ing från l·uften med kaikammon
salpeter över 200 tunnland raps och 
höstvete. På fem timmar var &aken 
klar ooh som ytterligare fördel må 
mäl·~as att inga mru,kskador upp
slår. 

ening i Ystad tar per gång 50'0 kg 
i "tanken" - det är alltså fullt för 
klru·ligt att gödslingen går undan på 
nolltid. Kostnad.en beräknas till om-, 
kring 7-8 kr per tunnland. Det är 
såJedes inte riktigt så exkl-usivt ,som 
många föresläller sig i re la tio n till 

Planen 
Skånska 

hut snabbt det avvru·kas och att 
som rekvirerats genom in!ja problem med körskador upp
Lantmännens Centralför- slår. 

~ 
l 

' 



Hedy West i a'ktion inför fascine'rade folkhögskoleelever i Skurup. 

Succeframträdan:den i Skurup 
av amerikansk folksångerska 

Sverige är tydligen ett populärt resmål för amerikanska sångerskor just nu. Förutom Judy Garland 
turnerar även Hedy West, folksångerska i världsklass i landet. I fredags kvälll gjorde hon ett bejublat 
framträdande i aulan på Skurups folkhögskola. Skolans rektor, Bertil Jämeström, hade ordnat en 
musikgala, som förutom Hedy West också upptog en del inhemska förmågor. Rektor Jämeström är 
själv en stor kännare av amerikansk folkmusik och känner dessutom sångerskan personligen sedan 
tidigare. 
Det var en förväntansfylld och Tom Paxton-låtar. Han hade först 

entusiastisk publik, som hade lite trassel med sin gitarr, som 
samlats, och den blev inte heller blivit ostämd. Men publiken 
besviken. Hedy West är kanske inte väntade tåligt medan han stämde 
så känd för den stora allmänheten, om och snart fick de sin belöning. 
men för de speciellt intresserade av . När han spelade, fick han den 
den här genren är hon ett absolut 
toppnamn. 

Föreställningen inleddes med ett l 
blue-grass-band från Malmö, Flat 
Country Rebells, bestående av sex 
studerande ungdomar. Med två 
gitarrer, banjo, bas, mandolin, fiol 
och sång fyllde de aulan med ett 
härligt blue-grass-sound. 

Därefter kom kvällens stora 
positiva överraskning. Henry Leski
nen, en 21-årig malmöbo. Han har 
tidigare varit gitarrist i popgruppen 
Bamboo, känd bl.a. från ett 

l 
framträdande i onsdagsträffen i 
TV. Han sjöng amerikansk 
folk-blues. Hans medryckande . stil 
gick genast hem hos publiken, som 
klappade händer och stampade i 
takt till hans sånger. 

Lennart Rosen från Jönköping 
~om därnäst och ·spelade några 

t .o.m. a~t stämma in i refrängerna. 
Så var det alltså dags för 

kvällens huvudattraktion, Hedy 
West. Hennes sätt att uppträda, 
hennes nasat klingande röst och 
hennes genuina känsla är unik och 
snart lade hon salongen för sina 
fötter. Hon ackompanjerade sig 
själv på gitarr och banjo, och 

·gjorde korta kommentarer till 
sångerna. I den improviserade 
repertoaren ingick några sånger J 

från hennes senaste LP-skiva. En av 
dem, "Anger in the land", var 1 
skriven av hennes far, Don West, l 
och tonsatt av henne själv. 

Ett mycket uppskattt inslag var 
, hennes potpurri på amerikanska 
student- och valsånger. De 
handlade bl.a. om Lyndon 
Johnson och George Wallace och 
gick i den satiriska stilen. 

En annan sång som gjorde 
publiken entusiastisk hette "Hilda 
- The Hillbilly Hippie", och 
handlade om en flicka som 
propagerade för kärlk i stället för 
krig. 

Efter föreställningen blev det 
allmän diskussion och ämnet var 
naturligtvis - amerikansk folksång. 1 



1\.ul-i-fem-deltagare p·risbelönade 

" J-

På fredagskvällen kom epilogen för 
~.:·ets Kul 1 fem-tävlingar 1 Skurup, 
åtminstone vad låg- och mellansta
diet beträffar, då pri:;er delades ut 
till ett 100-tai skolelever 1 klasserna 
~. Utdelingen skedde i ssmband 
med en skoldans som ordnades i sko
bns bespisningslokal, stämningen 
var hög bland ungdomarna _när de 
r ck gå fram och m etta sina pris av 
lärarna Knut Andersson, Brita Karls
son och Sven. Persson: · - · · 

; Föru.tom de individue.Ila priserna med 10 p. Mera jämnt var det mellan 

delades utmärkelser ut till de bästa pojkarna 1 mellanstadiet där Robin 

klasserna, som blev 6 a och 3 b. Sena- Lindstedt .blev bäst med 12 p tätt 

re i veckan kommer högstadiets pris- följd av Hans Nyberg med 11 p. An

tagare att få sina ·pris. Liksom tid!- dars Schöning blev med 6 p bäste 

gara om åren var· det en imponerande elev 1 lågstadiet. 

fln prlsssmling som skingrades till På bilden ses de bästa eleverna l 

vilken de olika deltagande förening- klasserna ~ frv Hans Nyberg, 

iuna bidragit. · · · 
Sammanlagt bäst~:~ poängplockare :Yvonne Olsson, Robin Lindstedt 

bland mellanstadiets flickor Yvonne · Al:mette Romner och Anders Schön

Olsso~· 13 p följd av ~nette Romner ning. 

Påskmarknad räddade 
damklubbens ekonomi 
Vad gör man i Börringe bygdegårds damklubb när det börjar bli 

ebb i kassan? Jo, man ställer till med påskmarknad. I lördags var 

det stor familjeafton i bygdegården med kaffe o<;h dans, lotterier 

och en liten auktion på fina handarbeten och mycket annat, som 

medlemmarna själva knåpat ihop. För de c :a hundra gästerna blev' 

det en glad och trivsam kväll, och för damklubben en lönande 

affär. 

Det är damklubbens 15 flitiga 
medlemmar som stått för den stora 
uppsnyggningen av bygdegårdens 
interiör. De har tapetserat och 
skaffat nya möbler och en ny 
glasservice. Allt detta har givetvis 
tärt hårt på klubbens kassa, som 
var helt bottenskrapad. 

Därför hoppades damerna 
mycket på sin påskmarknad. 
Förhoppningarna infriades över 
förväntan. 2.081 kr. ropade de 
köpvilliga gästerna ihop. Det är 
rekord hittills. Som auktionsut
ropare fungerade Bengt Hansson. 
Bland de mångahanda varor han 
kunde bjuda ut fanns dukar, 
kuddar, . lampor och en ryama!,ta, 

allt handarbetat. Intresserade kun
de t.o.m. ropa in handslagna rep i 
äktah~pa. 

Mter auktionen drogs vinsterna l 
i två av klubbens iotterier. Inspek
tor Arne Paulsson förrättade pris
utdelningen i det stora varulotte
riet, där högsta vinsten utgjordes 
av en stor handbroderad linneduk. 
Den vanns av Henry Johansson. 

Två än så länge okända vinnare 
har vinster att hämta. Det gäller 
vinst nr 3, som utföll på lott nr 

~~~: och vinst nr 18 på lott nr l 
I det lilla lotteriet vann Olof 

Bengtsson första priset, som be
rtod av en docka. 

lblend mängden av hermlöjd1alsler såldes även handgjorda rep av 

äkta hampa. Kvalilen på repen demonstrerar fruarna närmast kameran 

fr. v. Ragnhild Hansson, Onnarp, Gunni Klyft, Karin Paulsson, Margit 

Hanss:o•n' !BQ'rrin e. 
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Länge bebådade skurupsboken 
försäljningsklar i oktober 

En del av dem som håller i trådarna ·till Skurups historia, fr v fil lic C E Edvardsson, kassär Tord Christians, 

Skurup, fil lic Alf Erlandsson, kulturnämndens ordf Hasse Andersson, Skurup, fil kand Eric Mårtensson, Skurup. 

Om ett halvårskallden ligga på 
bokhandelsdiskarna, boken om Sku
rup, som sannerligen låtit vänta på 
sig sedan den först signalerades för 
femton år sedan. När planerna hade 
mognat räknade man nämligen helt 
optimistiskt med att ha verket klart 
till köpingens 50-årsjublleum 1964, 
en för.hoppning som emellertid 
sprack sedan det visat sig att förar
bet }t var betydligt mer omfattande 
än man räknat med. Undan för un
dan fick man sedan skjuta på utgiv
ningen, men har nu äntligen gått in 
på slutvarvet. l oktober skall allt 
vara klart. · 

Större delen av bildmaterialet till 
boken skall fotograf Hans Sernert 
leverera, och under veckohelgen var 
bokens författare tillsammans med 
ledamöter av kulturnämnden sam
lade för att gallra i bildmaterialet. 
Det kommer att bli bilder från både 
gamla och nya Skurup, och ytterli-

gare ett sammanträde skall hållas 
för att ytterligare sovra bland foto
grafierna. 

Samtliga avsnitt i boken är fär
diga sedan länge, och för samord
ning och slutredigering av manu
skripten svarar fil liv Alf Erlands
son vid lansarkivet i Lund. Dr Er
landsson har också skrivit ett av av
snitten i Skurupskrönikan - det 
som behandlar tiden 1650-1800. För 
det arkeologiska avsnittet svarar fil 
kand Rolf Petre medan docent Lars
Olof Larsson behandlat perioden 
från medeltiden fram till mitten av 
1600-talet. För Skurups historia un
der 1800. och 1900-talensvarar fil lic 
Carl-Edward Edvardsson och dess
utom har intendenten på Svane
holm, fil kand Erik Mårtensson, bi
dragit med ett kapitel om Rutger 
Maclean. 

Det var som nämnts redan under 
första hälften av 1950-talet tanken 

på en bok om Skurups historia från 
hednatiden till nutid väcktes. Som 
första mål sattes köpingens jubi-

leumsår 1964, och därefter inriktade 
man sig på 1966. Disputationer. 

flyttningar och sjukdom gjorde 
emellertid att manusleveranserna 

försenades och undan för undan 
fick kulturnämnden spika nya upp.' 
skov. 



sKOLUTBYGGNAD AKTUELL 
Sti!ftelsen Skurupshem bygge, på 

östergård 74 lägemeter i fle:familjs
hius oe!h projekter.im.gen är igångsatt, 
stadsplanen .fa·stställd ooh oor områ
det är färd~gställt lk.om:mer 3-·vånin•gs 
flenfam1lj00u.s att inrymma 200 lä
genheter. Inom området har man pla
nerat en skola ifiör mellanstadiet ooh 
i den ydtre hostadsringen 45 lägen
heter i villa. De senare även fö!" ut-

Fridhem.somradet, en ny stadsdel i Sk11,rup hyrning. Denna1 form av villauthyr

/ 

Skurup byggplanerar friskt 
ning var Skurnp il'örst med ooh sy
stemet ihar visat sig attrakti•vt. 

iDen läng-e omtalade PrästajQrden 
har l!liU ä>nrtHgen kommit i köplin.gens 
ägo ooh här kommer man att upp
föra 60-taJet friliggande vi!lOT för en
skUJd bebyggelse. I snar anknyobning 
till detta Qmråde oclh i närh-eten alV 
sko}an har man iiJJkiiiPt tomtmark 
med tanike på Skolarus utbyggnad. 
Skolstyrelsen ihar sagt j a till en u t-

'Hoppas på inflyttningsrush 
satellitkommunerna runt Sturup känner sig aningen misskrediterade vad det gäller bo

:nadskvoten. Arets tillcleln~g har v~it snål och tr,ots uppbjlckning d.e närn:.aste åren ser det 

mte muntert ut. Man behover mer an vad man far. ·Skun\ip, som hgger langst österut och 

av många anses få minsta biten av kommande kaka, står välrustad inför morgondagens 

expansion. Man är välförsedd med markområden för bostadsbyggelse för några år framöver, 

' oknin:g av Skol= på 1200 kvm. Ett 
större jQrdområde öster om Skolan 
har v·ukts iför allmännydtiga ändamål. 
Lnom parentes kan sägas att man 
täiJJkt sig tenn>i.sbanor, hockeY'banm 

men för att ha en reserv för oförutsedda händelser köper man än i dag upp mark för bo- - och badihus. För den senare fr.itids
ak.ti·viteten har man redan fonderat 
200 000 kronor. Försla,g till stad~lar. 
för södra delen av Prästajorden etajpp 

stadsbebyggelse. ----

Centrumhuset i Skurup Bostadskvoten för ri år är 32 lägen
het-er ooh för nästa år 50- en 'b:r-a örk
ning men mte tillräckUg, n.är man 
ser på körn aJV •bostadssökand-e som är 

, 151) i dag, Qclh som backas rpå för var- ' 
je dag. För en månad sedan anmälde 
sig 65 -egn·ahemsspek.ulanter och man 
l'aknar med att fler skall ikomma. 
Med andra ord står man rustad i 
Skurup tför en större inva&ion "ny
by,ggare". 

Stor del av kommande bostadsom
råden är plan•erad ooh stadsp}aner 
antagna, all mark ägs av körpingen 
ooh !hå tintil!s har man in.te behÖIVt 
köpa Vlia· upplåning i banken. Trots 
detta ihar utdebiteringeon under de 
senaste tre åren håll.it sig på 19: 50. 

Under innevarande år kommer man 
att på :Mitmkaiholmwmråd·et i etapp I l 
U'Ppföra 22 slyoken srnålhus å enskild 
bebyggelse ooh Qmrådet kommer att 
färd~gställas oosta år med ytterliga
re 22 småhius. Samtildigt är man verk
sam på So}gården där man byg,ger 
22 småihrus i. år ooh <fortsätter 1970 
med ytteri!Jigare 30. Inom detta om
råde har man redan börjat sä.lj;1 
tomter och stadsplanen för området · 
är fastställd. Senare Ii år komm~r 
man att läg>g8l rut ytter]rl,gare gator ooh 
VA-al'!betena pålbörjas i samba!"Ld 
med detta. By,ggnadslooven är dock 
ännru inte 'klara. 

färdigt sommar~n 1970 
I finns ooh stadSJPlanen för Miul1'ka-j 
ho!m II A ligger hos länsstyrelsen 
'ör fastställelse. f 

Det nya ålderdomsihemmet, Fl•inte
brohemmet, inV'igdes offiiciellt för ett 
år sedan ooh man har planer på en 
tiliby,g;gnad. Man umgås också med 
tanken rpå att strax intill bygga pen
sicnärsbostäder i viJlor i fo1m av 
kedjeihlu·s. Man räknar då med att 
dess invånare Skall få all tänklbar 
service Ifrån Flintebr.oh-emmet. IuQm 
samma område vill man bygga små
hus med tanke på att boendemiljön 
skall erbjuda ibåde pensionärer ooh 
Y'Thgr-e famil'jer med barn. gemensam-

Lagom till semester- och turistsäsongen sommaren 1970 skall 

Centrumhuset i Skurup stå klart. Kommunaltekniska plane

ringsbyrån i Skurup som står som totalprojektör har gått på 

den helt underhållsfria linjen och använder uteslutande na

turmaterial med bl a aluminiuminfattningar för samtliga 

fönster. Fasaden blir annorlunda och i stället för tegel kommer 

man att uppföra byggnaden i marmorkross på övre våningar

na och hyperit (svart natursten) på bottenplanet. Byggherre 

är Skurups Fastighets AB. ma •grönområden. Norr om detta till
ralplan säger att Stora T0rggatan tämJkota :6inns mark planeracd för lands

kE>mmer att bli gågata och på den- tingets behov. Möjligheterna fiiJJns att 

na sida av service-huset skall en lälkarstationen eller sjlwklhem 'kan be
arkad byggas och bion får sin place- hÖIVa ibY'ggas ut ooh det gl1.11ntkas även 

ring här, liksom kiosken i gatuköps- om att man v.ill 1.11p,prora en tand
stil. Byggnaden blir i trapphusstil läkarstation. 

Denna nybyggnad är en direkt följd 
av Sturups-projektet och huset kom
mer att innehålla många service
inrättningar för de såväl flyg. s0m 
bilhunna resenärerna. Skurups gene-

med såväl en, två som tre våninogar Vad industrlibeby,ggelse och etable

där det i ena våningsplanet blir en ring arubelangar !har man markreserv 

terrass. Den totala volymen är 25 000 för detta oclh av 50 .1nmn!and för det

kbm. ta ändamål ligger 50 000 'kvm klara 
På bottenplanet kommer Skandina- för omedelbar in.dustr~beby~gelse. 

viska Banken i Skurup att flytta in Många d'öretag har hört sig för, m-en 

liksom biografen och en saluhall på man kan dnte bestämma sig förrän 

l 000 kvm. En liten boutique etable- det .funns !lclara: diirektw Ifrån läru- . 

ras även den i gatuplanet precis myndighetema på !hur de n.ya väg

som kioskoen. På BIIlJd.ra våningen flyt- sträolmingam8l tiLl ooh från Sturup 

tar de kcmmunala förvaltningsEJrga- ikommer att ligga. 
nen in på 750 kvm. En advokatbyrå Bewe 
och restaurangen k0mmer att pla
ceras här. Restaurangen är tänkt för 
200 personer med en avdelning för 
bordservering cch en för självserve
ring. Tanken är att man på kvällen 
skall kunna gör om självbetjänings
avdelningen till bordsservering och 
då skall det bli dans och även rou
lettespeL 

Eftersom huset är U-format blir 
tredje våningen uppbyggt i U:ets 
två skänklar där den ena skall in
rymma hotellavdelning med plats för 
30 gäster fördelade på 9 dubbel- och 
12 enkelrum. Ett av rummen är in-

rett med tanke på de rörelsehind
rade. 4 trapphus kommer att finnas 
med trappor och tre hissar där de 
två är avsedda för rörelsehindrade 
som på så sätt även kan komma ut 
på terrassen med självservering un
der sommarmånaderna. I den andra 
skänkeln blir en tandläkarklinik med 
behandlingsrum E>ch i denna del av 
hästskon inreds en konferenssal samt 
k0ntorslokaler. 

Hela projektet är kostnadsberäknat 
till ca 5 miljoner. , 

BEWE 



Lösnummer 60-öre · Nr 71 

,"Såningsman'' :· 
Vintern har varit ·envis ·och 

kall, men bö1-jar m' vika till
baka för den anstor maride vd
ren. Ett omisskännligt ·vdrtec
ken är vdrsdddspremiären,so?n 
nästan tmditionsenligt · äger 
rum pd Dy becks gdrd. ·Där var 
man, som Y A omt-alade· r edan 
i gdr, först ute även i dr. Thu
re Karlssom · he.ter "sdnings
mannen" som sdr ' I ngridkorn 
på D ybecks marker i södra 
Vemmenhög. 



KA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Onsdagen den 26 mar 

Vårsådd på tjäle 
I måndags provade godsägare Eb- - 1964 gjordes likadant på öster

be Alwen på Dybeck myllans be- l€n, säger jordbrukskonsulent Assar 

Han gjorde det medan TV -filmare B Thorsson i Gärsnäs. Det året gav 

tittade på. Resultatet av son.clJerinJg- också bra sk.ördar trots att vid så
en blev att han på tisdagen satte ndngstid många jordar överst hade 

igång såmaskinerna för att plante- ett lager mylla lämpat för kärnorna 

ra ut Ingrid-kom. Han lär vara en men undertill ett annat lager av allt
av de första i Skåne och den förste jämt tjälebehärska;d jord. 

i sydöstra provinsen som påbörjat - På österlen har mig veterligt 

vårsådd~lll. Mien han torde så på tjä- ännu ingen satt igång med v·årsådd, 

le, vilket dock inte har betydelse c1et har varit för torrt och kallt hit

för en god vegetationsperiod och fin tills. Det fryser ju och töar om vart-

1-=s=k=öl'=d=.========--=-=---====:-j annat. 

HöSTSADDEN ILLA UTE 

Höstsådden är illa ute nu, det .gäl
ler närmast raps, höstvete ooh råg. 
Plantorn•a torkar helt enkeLt ut i 
brist .på regn och därtill kcmuner de 
envist starka vindarna som ytterli
gare pinar både jord och vegetation. 

En tidig vårsådd som hos godsäga
re Alwen på Dybeck är enbart posi
tiv, för lantbrukare som har~ 
n~=l . 

V årså·dden inledd 

Vårsådden kom i går eftermiddag på al!var i g{mg på Dybeck hos kapten 

Ebbe Alwen. Det var det tidiga Ingridkornet som nedmyllades. Inalles är 

det 300 tunLand som sknll besås med korn på Dybeck. Dybeck är varje år 

tidiga med vårsådd. I fjor startade man den 22 mars, 1967 den 7 mars. 

Bild: Traktorskötare Thure Karlsson fyller sälådan rned Ingridkorn. 



SKÅN9KA 1JA1GBLADET Torsdagen den27mars 1969 

Sandåk'ra 
delas nu • 

l 

idyll vid vägen 
två lika delar 

Det lilla idylliska samhället -robusta gräv- och schaktmaskiner. 

Sandålua by häller i dagarna på att. Den nya sträckningen av v~g nr Il 

del~s __ } _ty~!!."~- ~~!a!_____!V_. stora. kommer nämligen att gå rakt 

. T~mtindelning · l Skurup · g~nom byn och vä.en inklusive 
·Liansstyr~lsen har fastställt av vagrenar tar stor plats. Den nya 

byggnadsn~mnden i Skurups köping väg$träckan börjar vid den s k röda 
antaget forslag till indelning av .. k. · . 
kvarteret Abbotren i tre tomter rac -kurvan några kdomete.r. norr 
kvarteret Gösen i t'vå och kvarteret 9ltl Sktirups samhälle. Huvudleden 
Spiggen i fyra tomt.er. kommer ·istället för att vrida i en 

Höger-åi'S.Dlöten · . _ skarp kurva söderut mot Skurup 

.skur~ps, _Rydsgårds och Venimen- att .' fortsätta i sin längdriktning 
h~gs hogerforemngpr håller sina års- rakt 'fram till S dåk h "Il 
moten på Skivarps gästgivaregård i . • .. an ra sa_~ .a e: 
morgon, fredag kl : 19. ·. · Pätefte,r ~or den en svag boJmng 1 

östsydöstlig riktning 
till väg nr l 02 i 
Bjäresjö samhälle. 

och ansluter bli uppehåll i vägbyggandet under 
närheten av våren och sommaren. Därefter 

fortsätter man österut mot Vil

Hela vägprojektet från Skurup 
till Bjäresjö beräknas kosta ca 23,7 
miljoner kronor upplyser ingenjör 
Lindegren på · Malmöhus läns 
vägförvaltning. De vägviadukt
byggen som pågått det senaste 

halvåret har utf. som beredskaps
arbete. Sedan denna första etapp 
mellan Röda räckkurvan norr om 
Skurup och fram till Sandåkra 
samhälle är klar, kommer det att 

lie-·Rydsgård. 
Denna nya vägsträckning mellan 

Skurup och Bjäresjö, alltså väg nr 
11 :s nya sträckning, beräknas 
kunna tas i bruk först i oktober år 
1972. 

Vägkorsningen mellan Sandåk
ravägen och väg nr 11 kommer att 
gå i två plan - väg nr 11 över och 
Sandåkravägen under. Sandåkra
vägen får ej samma sträckning som 
nu utan kommer att flyttas något 
västerut; 

dagarna är vägförvaltningen~ mannar ifärd med alf bygga vägbron som kommer att gli över _nya 

S~ndåkravägen. Llet blir således vägkorsning i: två plan 



YSTADS ALLEHANDA torsdagen den27mars 1969 

Godsling ·av 200 tunnland me·d flyg 

På +ärnö utallför'Skurup har Claes
~Qe ' ,A.Iwen utnyttjat två , pl9.ll för 
~ödsling från luften .m!!d kalkam
mol).Sillipeter. Det tog fem timmar för 
de två planen att · gödsla över 200 
tunnland höstvetE~ , och raps, och för 
dem som tior att' det här måste bli 

fantaStiskt' dyrt, kan vi säga att kost-: 
naden per tunnland ligger på om
kring 8 kronor. Planen hade rekvire
rats från Skånska lantmännens cent
ralförilning 1 Ystad. 

lingen Så snabbt. · Oberoende av mar
kens bördighet kan, man också skri
da till ver'Ket. Gödsling med flyg hör 
dock till det sällsynta än så länge 
medan m'an anlitar flyget - mer för 
besprutning och bepuc;lring. På bilden 
gör man klart för gödsling med att 
fylla behållaren i planet. 

Varje plan tar en last av 500 kg 
per gång och det är alltså inte alls 
så märkvärdigt att man klarade göds-

Barnboksdag i Skurup 
För första gången celebrerade 

Skurups grundskola i går interna
tionella barn'boksdagen, som ord
nas till minne av H C Andersens 
födelse den 2 april. Litet i förväg 
har man i år fått ordna •firandet, 
eftersom den världsberömde dans
ke sagoförtäljarens födelsedag rå 
kar infalla mit under sJkolorna·s 
pås·kferievecka. 

Till barnboksdagen i Skurup ha-

de författarinnan i n,ger Brattström, 
Saltsjöbaden, inbjudits, och han 
berättade urrde!' dagen för central
sJroians elever om sig själv och 
sina böc'ker. Inger Brattström de
buterade redan som tonåring med 
boken "Elsies svåra år", och lhar i 
dag balkom sig ett 40-tal un·gdoms
böoker, av vi!lka många övel'Satts 
till danska, norska oCJh tyska, och 
'snart odkså kommer ut på ameri-

lkanska marknaden. Inger Bratt
ström har belönats med Nils Hol
gersson-plaketten. 

1 trådarna för barnboksdagen i 
Skurup har bibliotekarie Hans 
Nilsson hållit, och för att ytterli
gare stimulera ungdomarnas in
tresse hade ookså ordnats en täv
ling med Inger Brattströms böcker 
·i pris. 



Den "internationella harnhoksdagen'', ~~n~.fi~~d;rs:::1~!::~!ei!~ 
den 2 april, uppmärksammades på torsdagen för första gången i Skurups grundskola. Från kl 12 till 14 

fick eleverna i I;Iög- och mellanstadiet i tre pass möta barnboksförfattarinnan Inger Brattström (bilden) 

som inbjudits att berätta om sig själv och läsa avsnitt ur sin produktion. Hon har skrivit 40-talet böcker 

och fått flertalet av dem översatta till samtliga no:r-diska språk men också till tyska. För några år sedan 

fick hon Nils Holgerssonplaketten. 

En sagostund mitt på dagen fick mellanstadiets elever när författarinnan Inger .Brattström läste avsnitt ur sin 

bok Vi har en Boxer. 



Inger Brattström läser för mellanstadiet. 

Inger Brattström besökte 

Skurup på barnboksdagen 
Den internationella barnboksdagen, 

som l går firades över hela världen 

till åminnelse av H C Andersens 

födelsedag, uppmärksammades på ett 

speciellt sätt i Skurups grundskola. 

Man bjöd nämligen in författarinnan 

Inger Brattström Saltsjöbaden, som 

under två timmar höll ett intressant 

föredrag i skolans aula för samtliga 

klasser med undantag av lågstadiet. 

Hon valde att först ge en tillbaka

blick på sitt arbete som inleddes i 

16-årsåldern, då hon skrev Elsies svå

·ra år. Under åren har hon sedan 

hunnit med att skriva ett 40-tal böc

ker som inrymmer såväl tonårs- som 

barnbokslitteratur. Vidare . har Inger 

Brattström åstadkommit några djur

och sagoböcker. 

Efter dessa små inblickar i förfat

tarskapet läste hon några avsnitt ur 

sina senaste verk - Le lite grann och 

Vi har en boxer. Den förstnämnda är 

väldigt aktuell och skildrar en u n" 

flicka med några av dagens mest 

akuta problem såsom knark m m. · . 

På skolan arrangerades också en 

tävling och riserna utgjordes av sig

nerade böcker av Inger Brattström, 

som eleverna hade möjlighet att stu

dera i den utställning, som ordnades 

samma dag i biblioteket. 

T orsten V o limer 

ny källarnlästare 

på Stäket i Lund 

l Torsten Vollmer, välkänd skurups

bo och tidigare krögare på Svane-

l holm, kommer nu att tillträda en ny 

befattning som källarmästare på res

taurang Stäket i Lund. Stäket är det l 

senaste förvärvet i Savoykoncernen, 

som även omfattar Kockska krogen i 

Malmö och Skanörs gästgivareaård. 

Stä'ket med en omsättning av c: två 

milj kr, skall nu närmast genomgå 

en renovering, bland annat skall kö

ket rustas upp, berättar källarmästare 

Vo limer. 
Torsten Vollmer var som nämnts 

tidigare krögare på Svaneholms 

slottsrestaurang och har däreft€r va

rit anställd i Söderköping. Han kom

mer inom kort att flytta till Lund 

från Gärdslöv, där han varit bosatt 

sen Svaneholms-sejouren. En bosätt

ning som bekant ledde till att han 

tvangs lämna sitt uppdrag som ord

förande i Skurups kommunalfullmäk

tige. Hr Vollmer har även lämnat 

sina övriga kommunala uppdrag i 

, Skurup liksom "ordförandeposten i 

folkpartiet. 

, Svedaladamer· i Skurup 

för maskininformation 
"Hushållsmaskiner för miljoner diskmaskiner m.m. för kursdelta· 

- köpträna" är namnet på en kurs garna. Kursen har till uppgift att J 

som medlemmarna i Svedala, ge vägledning vid inköp av dylika 

maskiner. Det finns så många 

Kärrstorps, Skabersjö och Tör- märken och typer att välja på och 

ringe sockengille i lantbruks· därför är det av stor vikt att känna 

nämndens regi nyligen anordnat till vilka egenskaper hos de olika 

med ett 40-tal deltagare. Kursen maskinerna som är de väsentligaste 

och till vilka priser de bör kunna 

har omfattat två på varandra inköpas. 

följande · torsdagar - den första De flesta av kursdeltagama l 
med föreningslokalen, Svedala ingår som medlemmar i Svedala 

som lokal för den teoretiska delen CKF·avdelning vars ordförande 

och den andra förlagd till Skurups Margit Hansson berättar . att 
CKF·avdelningen flera gånger 

Lanthushållsskola för den prak- tidigare i lantbruksnämndens regi 

tiska delen av kursen. har genomgått nyttiga och lärorika 

Kursen leddes av hemkonsulent kurser. T.ex. sömnad, köttstyck· 

Birgit Bengtsson som berättar att ning, städrationalisering. 

större delen av lanthushållsskolans Kurserna är kostnadsfria och 

lärarp~rsonal välvilligt ställde sig har i samtliga fall lockat många 

till förfogande för att demonstrera deltagare. Nästa kurs blir förmod· 

tvättmaskiner, hushållsmaskiner, j !igen inom ämnet matlagning. 

Damerna Elsa Nilsson, lnna Bergfl, ftuSih61tsllirere Karin Sjöslr6m och 

Hildur Andersson studerar skolans moderna lviitbtuga. 



Skånska lantbrukare oroliga 

för nederhördsfattigt n1ars 
Mars månad har i år varit sällsynt 

nederbördsfattig. De skånska lantbrukarna börjar 

bli oroliga, ty speciellt höstrapsen börjar nu att 

ropa efter regn. Barfrosten under vintern och den 

uteblivna nederbörden har gjort att höstrapsen 

nästan håller på att helt tyna bort. Kommer det 

inte regn inom en vecka eller fjorton dagar är det 

fara värt att många lantbrukare får plöja upp sina 

höstrapsfålt och så om. 

Några siffror från väderleks

noteringarna vid Skurups Lant

bruksskola ger klart besked om 

att mars månad varit den 

nederbördsfattigaste denna gene
ration~varit med om. 

Nederbördsmätningarna vid 

Skurups Lantbruksskola sker 

ytterst noggrant. Även om det 

1 inte faller mer än en enda 

tiondels mm regn noteras detta i 

väderleks journalen. 

Här är noteringarna för mars 

1969: den 6/3: 0,1 mm, den 10/3 

02 mm och den 11/3 0,1 mm. 

Summa 0 ,4 mm. När detta 

skrives är det visserligen tre dagar 

kvar av mars månad men av 

väderleksrapporterna att döma 

blir även lördag - söndag -

måndag regnfattiga. 

Den genon;~sni ttliga neder

bördsmängden för mars månad 

har under 11-årsperioden 

1957- 1967 varit ca 28 mm 

enligt statistik i Skurups Lant

brukaakolu väderlekajoumal. 

Samma problem är det för rybsen och i någon 

mån även för höstvetet. 

Säkert kommer många lant

brukare att nödgas använda en 

eller flera av påskens helgdagar 

1----:;:xt: Torsten Ha~on 
~Bild: Hans Semert 

till att klara av en del av 

vårsådden. 
Tjälen har ännu ej gått ur 

jorden men enligt lantbrukare i 

skurupstrakten räcker det en 

eller två frostfria nätter för att 

tjälen skall försvinna. Mycket 

talar för att vädrets makter 

kommer att se till att lantbrukar

na liksom så många gånger 

tidigare inte kan använda påsk' 

helgen till äggätning och påskfi

rande utan till· att arbeta från . 

tidigt på morgonen till sent på 

kvällen med att få "tillsätt". På 

de allra lättaste jordarna hinner 

de flesta med at t både påbörja 

och avsluta vårsådden före påsk 

men på de medellätta jordarna 

blir de två första veckorna i april r Ii/J 
som blir de mest jäktiga UJ ~-

vårsåddsynpunkt. / %/ 6? 
De som har styva lerjordar kan ~ '1 , ' 

emotse en lugn påskhelg såvida {)() 

inte det blir särdeles kraftig ) 

väderleksförändring med mycke t 

värme och solsken . 

. INTE SENT 

Någon tidig vårsådd är det inte 

i år men ej heller speciell t sen . På 

Dybecks gård söder om Skivarp 

för kapten Ebbe Alwen nog

granna anteckningar om fö rsta 

vårsåddagen på Dybeck . Här är 

premiärvårsådagarna de senaste 

åren : 1963 : den 17 april, 1964 : 

den 27 april, 1965 : den 25 mars, 

1966 : den 10 mars, 1967 : den 7 

mars, 1968 : den 22 mars och 

1969: den 25 mars. 
I sammanhanget skall påpekas 

att på Dybecks gård har man 

lätta jordar och brukar därför 

kunna påbörja vårsådden betyd

ligt tidigare än på de flesta andra 

sydskånska egendomll,l". 

en behllllare 

Gödsling med flyg på Tärnö Näsbyholm. l förgrunden behållaren med gödning som tappas 

. ~f=ly=g=p=la=n~_s_k_ro_P_P_e_n_· ~~~--------~===========================~
~======------~-------------~ 
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LekfarbrOT och underhållare Bertil Nilsson lastar kaffeburkar på frH Berith Kristiansson, Skur!tP, som kla 

rade musikfrågorna bäst. 

Konsumfest i Skurup . 
Med ca 500 delrtagare anordnade 

Konsum i Skurup på lördagen sin 
traditionella familjefest som för 
första gången särades från distrikts
stämman. Denna hålls i stället fre
dagen den 11 april. Trots konkw·
rensen från ett laddat program i 

TV blev uppslutningen alltså myc
ket god men så kund'e man också 
bjuda på ett fint program. 

Sedan affärschef K G Kruus 
hade hälsat välkommen tog från 
bl a TV välkände Bertil Nilsson 
från Hälsingborg över. Han höll i 

trådarna för ett halvannan timmE 
långt underhållningsprogram som 
började med lekar för de yngsta 
och slöt med ett karusellprogram 
för resterande publik. Vinster vm 
kaffepriser. Den lyckade samvaron 
slöt med dans. 
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(l ••k [ o · { k . På söndagsförmiddagen sta.rta.de J 

ua er Vaf eC en 19 motorcykelfantaster från Sva.- l 

neholms slott på ett rally anordnat a.v Skånes motorcykellclubb. Bilden: 

Ulrik Förster, Malmö, med Monika Mårtensson säkert förankrad med 

wrmarna runt Ulriks midja. klara. för start. 

Livat på konsumfest i Skurup 

Cirka 500 personer hade samlats 1 

fUrurups Folkets park när Konsu

mentföreningens Slrurupsdistrikt bjöd· 

på . familjefest på lördagskvällen. Ti

digare har man kombinerat detta 

med årsmötet men föredrar i år att 

dela på de båda arrangemangen. 

Ett försök som tycktes slå enbart 

väl ut av de nöjda rösterna att döma. 

Till den lyckade kvällen bidrog för-

stås TV:s lekledare Bertil Nilsson, 

som först roade barnen och sedan 

körde i gång ett karusellprogram j 
med tävlingar för de äldre. Därefter 

vankades kaffe innan man avslutade 

den lyckade kvällen med dans efter 

Manalitas orkester. 
På bilden ses Bertil Nilsson över

lasta fru Berith Kristiansson, Sku

rup, med kaffe efter seger i frågetäv

lingen. 



V ÄN MED LIVET 
Text o. 7J;t!{.. 
Wilborn Agren 

HA N V A R bara 17 år gam

m al, då han fic k barnför

lamning. Sedan dess har 

Gunnar Magnusson i Hav 

berg, Skurup, icke k un nat 

stå på sina ben . Tiden går, 

och det är nu 41 år sedan 

han blev offer fö r polio. Han 

ställdes på sidan av livet, se

dan halva kroppen n ekat att 

göra tjänst. Och trots detta, 

har han helt v ägrat att bli 

en isolerad Of h bortkopplad 

varelse . Hela hans varelse 

utstrålar vi talitet, livsaptit 

och tro på nuet, där han sit

ter i skräddarställning på 

golvet. Trots allt : för det 

m esta har han haft sin dag 

fylld med nyttiga saker. 

Det tar inte lång tid för att bli god vän med Gunnar Magnusson, 58, i Hav

berg. Han är en öppen natur, en positiv medmänniska. Han har hunnit med 

att tänka åtskilligt under 41 år sen sjukdomen växlade hans liv in på ett annat 

spår. 
Men tro inte att han för en sekund ödslar tid på att beklaga sin egen ställ

ning. Gång på gång antyder han att livet ändå givit honom mycket. Han har 

fått nog för varje ny dag. Visserligen har han måst avstå mycket. Men vad 

båtar jämmer? Tacka för vad man har, det berikar det egna och andras. 

Det hänger en lyckohästsko över köksdörren hos Gunnar Magnusson. Den 

är en symbol i hans stuga. Här bor lyckan - trots allt! 

Han sköter på egen hand hemmet. Bor ensam i föräldrahemmet, en 1800-

talsstuga, dit familjen kom 1927. Han har oljekamin vilken han sköter, vatten 

och avlopp finns i huset. Bänkspisen av eltyp står på golvet, och där reder 

Gunnar sina måltider. Det är rent och prydligt i hans hus, Lyckebo! 

)/ 
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DET MÄRKLIGASTE av alltsammans är den om

ständigheten, att vännen Gunnar Magnusson bor 

ensam i en liten stuga i skogsbygden vid Havberg. 

Han har ingen människa som passar sig. En bra 

karl reder sig själv, och det är ett omdöme som 

i speciell mening gäller om honom. Först blir man 

överraskad av att finna honom allena i sitt hus. 

Har man väl stannat hos honom någon timme finner 

man snart att han lever ett liv precis som vi andra. 

Ja, utan att kunna stå på sina ben förstås. Inget 

jäkt, riv och slit bör väl ha nått in i hans hus. 

INGEN BITTERHET har intagit hans liv och till

varo. Gunnar i Havberg har efter förlamningen en

dast tänkt att göra det bästa möjliga av sin be

skurna frihet. Hans ögon berättar om att man 

i honom möter en mycket levande och livsintensiv 

personlighet. Han fascinerar genom sitt naturliga 

sätt att vara. Hans liv är en prestation. ETT AN

NORLUNDA LIV är ett omdöme som faktiskt gäl

ler om honom. Sitt handikapp med vad som hör dit 

bär han annorlunda och starkare än andra. 

Hos lantarbetaren Magnusson fanns det nio barn, 

varav Gunnar var yngst. Fadern arbetade under 

Svaneholm och hade andra jobb varstans i bygden. 

1926 drabbades familjen av en svår olycka, som 

man betecknade saken på den tiden. Yngste sonen, 

17 år, fick polio. Ett hårt slag. Han kom till epide

min i Skurup, senare till Lund. Framtiden mörk. 

D Snart bra igen 

Det fanns endast små möjligheter till en rehabili

tering för folk som blev handikappade i slutet av 

1920-talet. Gunnar fick aldrig någon egentlig chans 

alls. Han skickades hem. Föräldrarna fick ta vård 

om honom så gott det gick. Ersättningen var en 

mager pension. Tiden var lindrigt sagt omild för 

en polioskadad då. 
- J ag tänkte under sjukdomstiden, att jag snart 

skulle bli bra igen. Men så kom jag till klarhet om 

att förlamad skulle jag bli livet igenom. Så måste 

jag acceptera den tanken. Den var svår, men ofrån

komlig. 
Gunnar Magnusson hade under skolåren varit 

vallpojke. Passat kreatur för tio kronor i månaden 

jämte mat och logi. Efter skoltiden blev det till

fälliga jobb. Någon utbildning hann Gunnar aldrig 

med. En dag satt han där hemma, oförmögen att 

stå på benen. 17 år gammal. 

D Invalidvagnen 

Från samhällets sida gjordes ingenting de första 

tio åren. F örst 1936 fick han en invalidvagn, med 

vilken han kunde åka omkring i bygden. Den drog 

han med egen armkraft, och tränade upp sin arm

styrka alltmer. Han till och med drog sin vagn till 

Malmö, omkring fyra mils väg. Inte förrän i för

fjol byttes den vagnen bort mot en mopedvagn. 

Han fick egentligen a ldrig någon hjälp till start in 

i ett nytt sammanhang. Ingen hjälpte honom till 

omskolning. Han blev sittande i hemmet, sysslade 

med lite av varje. Gunnar fick faktiskt söka att ta 

egna initiativ. 
Han övade upp sig i sadelmakeri, och arbetar-le i 

facket på Brodda gods under några år från 1938 

och framåt. Det blev en liten inkomst, men främst 

upptäckte Gunnar, att han fick en uppgift. Han 

kände sig inte totalt onyttig. 

D Lite rosor 

På egen hand har han tagit upp olika sysselsätt

ningar. Han har ägnat mycken tid åt måleri, och 

är en duktig amatör. Det hänger av hans tavlor i en 

del hem i bygden. Han har sålt lite grand, han har 

fått goda vitsord, detta har uppmuntrat honom 

mycket. 
- Särskilt under vintern måste man ha någonting 

att syssla med, säger han. På sista tiden har jag 

arbetat med pastellfärger. Det är rätt roligt. 

Ett par månader på sommaren jobbar han i en 

rosenodling i närheten. Han "tricklar", skär bort 

taggarna. 
Man får en känsla av att Gunnar Magnusson i 

Havberg faktiskt alltid skär bort taggarna ur till

varon. Han har fastmer strött rosor omkring sig, 

men mindre törnen. 
En tid på 1940-talet var han en av dem här i lan

det som högg gengasved. En rolig syssla, tycker han, 

och inkomstbringande. Men så tog det slut. 

D Livet går vidare 

- Jag tycker att jag rett mig bra hittills. Jag 

har ingen som helst anledning att klaga. Så länge 

jag har hälsan, och orkar, stannar jag i mitt hem. 

Man har erbjudit mig en pensionärslägenhet i Sku

rup. Men det är så underbart, så skönt i stugan, 

och där har jag rotat mig under 40 år. Jag har en 

trogen vänkrets. Mina vänner kommer ofta hit. 

Gunnar har inte haft svårt att få kontakter med 

människor från den friska världen. Även en del av 

hans barndomskamrater har han ännu kontakt med. 

Han håller sig igång, andligt och fysiskt. 

Ingen hemhjälp har han anlitat. Det tycker han 

är omständigt! Gunnar är en karl som beslutat klara 

sig trots handikappet. 

Ett annorlunda liv? Ja. Ett fattigt liv? Nej, inte 

i Gunnar M.a~~ns eammanhang. MänniskBn kan 

endast göra det bästa av den situation man råkat i. 

Gör man det går livet vidare. 

Jag trycker hans hand, ett trofast handslag egent

ligen. När jag kliver ut genom köksdörren går jag 

under lyckohästskon. 
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Förtjust i huset 
Huvudparten av de som köpt 

villorna är folk från städerna. 
Inte endast från Malmö utan 
även från många andra svenska L 
städer. Vi hälsar på hos fru 
K a r i n E n e b e r g. Hon berät-
tar att familjen flyttade in i 
november i fjor. 

- Varför bosatte ni er i 
Genarp och just detta 
villakvarter? 

- Jag och min make Bengt, 
som arbetar som representant, 
och våra barn, 4-åriga Annikä 
och 7-årige Anders, har tidigare 
bott i Malmö, men vi stod inte ut 
med miljön. Vi var helt enkelt 
rädda för att våra barn skulle ta 
skada av den synnerligen "tuffa" 
miljö som barn lätt kan hamna i i 

Fritt för barnen 
Vi får en liten pratstund med 

B i r g i t t a S a n d e l l som 
berättar att hon och maken, 
ingenjör P e r E r i k S a n d ? l ! 
och deras tre barn flyttade m 1 
sitt hus i Genarps nya 
bostadskvarter i september i fjor. 
De har tidigare bott i en 
mellansvensk stad. 

Frågan till fru Sandeli blev 
densamma:- Varför flyttade ni 
just hit? 

Familjen Eneberg har för kort tid sedan flyttat in i nya villaområdet i Genarp: Annika, 4, kikar efter sin mamma. 

en btOII>tad. Vi bodde först på 
östra Förstadsgatan, alltså i 
centrum av staden. Nästan 
dygnet runt blir de som bor där 
liksom överallt annars i stadens 
centrum störda av stadens larm, 
trafik och jäkt. Vi föredrog att 
flytta till ytterkanten av staden, 
närmare bestämt till Kirsebergs
torget. Men vi bedrog oss. Det 
var "ur askan i elden". Miljön i 
det hus vi bodde var allt annat än 

- Vi hade bestämt oss för att 
inte mer bosätta oss i staden. Vi 
sökte bostad i må!lga samhällen 
längs kusten men fann att det var 
mycket -höga priser på hus och 
villor där. När vi kom till Genarp 
blev vi - genast förtjusta över 
samhället. Samhället har ett så 
trivsamt och idylliskt läge i 
närheten av skog och vacker 
natur. En avgörande faktor har 
också varit att här är så fritt och 

Lunds kommunblock tillhör de mest expansiva 
inom landet. Till detta bidrager naturligtvis närheten 
till storstadscentret Örestad. Det är därför helt 
naturligt att staden växer både befolkningsmässigt och 
arealmässigt. Inom kommunblocket finns en rad 
mindre satellitorter. En är Genarp, som trots närheten 
till det kommande storflygfältet, satsar enormt på 
utveckling som sovstad. Människorna söker sig gärna ut 
till Genwp för att njuta av lugnet och friden, men 
också få tillgång till en av Skånes 11ackraste 
naturmiljöer. 

- Se nu kan jag snart gä riktigt! Ettåriga Lena tultar omkring vid mammas knä och storasyster Ann, 2,5llr, leker i bakgrunden. Stilfull miljö i ett av de nya husen i Genarps bostadsomräde. 

Det ovan nämnda nya 
bostadskvarteret är endast ett av 
många i Genarp, och fler blir det. 

De senaste åren har kommu
nen gjort flera stora markinköp 
för att i framtiden ha tillräckligt 
med tomtmark till förfogande. 
Och för att i god tid kunna göra 
upp ordentliga planer på den 
översiktliga planeringen som den 
nyvalda generalplanekommitten 
med byggnadsnämndens ordfö
rande godsägare Bo Wersäll i 
spetsen skall genomföra. 

Sålunda har 90 tunnland mark 
inköpts norr om samhället. Den 
marken sträcker sig upp till Höje 
å. Vidare har å mark sam 
inköptes år 1964 bestående av 
området där f d Häckeberga 
sågverk har legat gjorts en plan 
för bebyggelse av att 100-tal 
villor. 

Generalplanen skall först göras 
klar innan bostadskvarteren kan 
planeras i detalj, säger fullmäk
tigeordföranden, friherre Thure
Gabriel Gyllenkrok. 



Många barnfamiljer överger stan 
för Genarps utmärkta boendemiljö 

Genarps samhälle är ett ungt samhälle vars nuvarande bebyggelse i huvudsak har tillkommit efter bildandet av storkommunen Genarp år 1952 av kommunerna Genarp, Lyngby och Gödelöv. 

sund boendemiljö där hela familjen har förutsättningar för att trivas. De kommunalt ansvariga i Genarp har också siktat på att ge Genarps invånare den bästa tänkbara service . Det märks tydligt på samhällsexteriören att det mesta planerats "från grunden" och med modern arkitektur. Genarp har utvecklats till en idyll med trivsamma bostadskvarter för folk söker en bättre boendemiljö -en 

De vill inte att bostadsbyggandet skall ske i högre takt än att kommunen hinner med att göra de investeringar i serviceinrättningar som behövs för att trivseln skall vara tryg'gad. En person som i stor 
utsträckning har medverkat till 
samhällets nuvarande utformning 
och då framförallt de nyaste 
bostadsområdena är - arkitekt, 
professor S t e n S a m u e l s -
s o n, Lund. 

Denne skicklige arkitekt har 
ritat skola och folktandvårds
poliklinik som uppfördes i början 
av detta decennium liksom det 
fina ålderdomshemmet som 
räknas till Skandinaviens finaste 
ur arkitektonisk synpunkt. Pro
fessor Samuelssons senaste verk 
är det nya villaområdet i 
nordvästra delen av samhället, 
söder om kyrkan. 

Det nya bostadsområdet med 
23 villor skiljer sig märkbart från 
de flesta andra bostadskvarter i 
skånska samhällen. Den som 
färdas västerifrån mot Genarp 
och närmar sig samhället kan 
knappast undgå att frapperas av 
de vackra villa-vyer som finns 
där. Det är 23 synnerligen 
stilfulla hus med bländande vita 
väggar och svarta tak. De ligger i 
samhällets ytterkant och gränsar 
till vacker jordbruksbygd. 

Så vackra och välplanerade 
villakvarter kan husspekulanter 
knappast finna i städerna. Men i 

fall, till avsevärt gögre priser 
n Genarps kommun kan sälja 

dem för. Förklaringen ligger bl a 
i att inköpskostnaden för 
tomterna ligger på avsevärt lägre 
nivå och att själva produktions
kostnaderna också i regel är lägre 
på landsbygden än i städerna. 

Arkitekten för bostadskvar
teret, professor Samuelsson, har 
lyckats utomordentligt väl med 
att placera husen i sådant läge till 
varandra att man absolut ej 
märker att husen har exakt 
samma former. Genom den 
utmärkta placeringen blir det ej 
en monoton helhetsbild som det 
blir över gruppbebyggelse. 

Det är Genarps kommun som 
bygger husen, vilka privatper
soner sedan får överta med de till 
respektive hus hörande lånen . 
Husen är av högsta kvalitet och 
byggda i två plan med tre rum 

Miljö av stor 
betydelse 
Trots att villorna inte ligger i 

lägsta prisklassen har Genarps 
kommun ändå haft en strykande 
åtgång på dessa. Några problem 
att sälja villorna har det inte varit utan snarare en aning bekymmer 
med att ordna "bostadskön" för 
alla spekulanterna Kommunen 
måste alltså ta en viss hänsyn till 
hur stora första-insatser som 
köparna kan lämna. 

Varför är då villorna i Genarp 
så efterfrågade? Vi har frågat 
några av villaägarna och svaren har en sak gemensamt. Det är 
den goda boendemiljön i Genarp 

Text: T orsten Hansson 
Bild: Hans Sernert * och kök i nedänvåningen och två 

stora rum i ovanvåningen . Till 
vart och ett av husen finns också 
en garagebyggnad med förutom 
garageurtymme även pannrum, 
tvättstuga och förråd. 

jämfört med städernas ihopträng
da·, komprimerade och snabb
uppförda bostadsområden där 
servicearbetena ligger att 10-tal år efter uppförandet av husen. 

nyttig, varken för vuxna eller 
barn. Nästan omgående funde
rade vi på att flytta till något 
annat ställe i staden. 

En söndag körde' vi en lång 
biltur som sträckte sig bl a 
genom Genarp. Vi fick syn på de 
vackra ·vita och svarta villorna. 
Jag sade till min man: - I ett av 
de husen vill jag bo. Och 
sannerligen blev det ingen större 
diskussion om den saken. Vi blev 
genast båda förtjuj;ta i husen och 
framförallt i den, jämfört med 
staden, lugna och fridfulla miljö 
som Genarp präglas av. Här är underbart att bo. Och tänk så 
nyttigt för barnen. Här är inga 
"busligor". Man behöver aldrig 
vara orolig för vilket umgänge 
barne:1 väljer. Här på landet är 
det präktigt folk. 

Karin Eneberg fortsätter spon
tant och glädjestrålande när hon 
tänker på hur hennes familjs 
boendemiljö i så stark grad 
ändrats till det bättre: - Jag är 
infödd stadsbo och har nästan 
alltid innan hållit staden för 
något som i alla hänseende stod 
högt över landsbygden . Men nu 
vet jag annat. 

- När Anders började skolan 
märkte vi ganska omgående att 
han inte hade på långa vägar den 
skolunderbyggnaden som barnen 
har här ute Genarp. 
Undervisningen är tydligen 
mycket bättre här ute. Men nu 
har Anders "hunnit ifatt" de 
andra barnen och trivs utmärkt i 
skolan. 

bra för barnen. Det måste vara 
lyckligt för dem att få växa upp 
här i sådan miljö, jämfört med 
den skrämmande miljön · som 
väntar skolbarnen i staden. 

Slip per trafiken 
Familjen J a n och G u Il -

B r i t t S c h a l i n och deras 
barn Lena, l år och Ann, 2 1/2 år var den tredje familjen som 
flyttade in i Genarps nya 
bostadskvarter. Det var närmare 
bestämt den l juli i fjor. 

Familjen kommer närmast 
från Göteborg. 

Att bestämma oss för att 
välja just Genarp och en av dessa 
villorna var inte särskilt svårt. 

Det är verkligt trevliga hus att 
bo i, säger fru Schalin och fortsätter: - Här har barnen det 
underbart fritt jämfört' med 
storstaden Göteborg. Här är rena 
paradiset mot de stora bostads
områdena i Göteborg sam saknar 
trädgård och planering. Husen 
förs upp på löpande band och 
någon "efterplanering" finns inte 
tid till. 

Här är nära till staden, Lund, 
men ändå fjärran från industrier, 
rök och livlig trafik, Här är 
idealiskt att bo. Det är inte 
många affärer i Genarp men vi 
har ju så nära till staden. 

Stora markinköp 



Den nykorade skånske juniormästaren Tommy Ljunggren tar ett S>kutt över tennisnätet tillsammans med kol-

legan i Skurups temtisklub'b, Ann-Krislin Wickman s·om blev tvåa i dubbeln. · 

Tomniy Ljunggr·en från Skurup· 

skånsk tennis junior·m,ästare 
Ny skånsk juniormästare i tennis 

blev vid tävlingar i Ljnngbvhed oå· 

söndagP.n Tommy Liungl!ren i 

Skurups tennisklubb. I finalen 

mötte han Sven Olof HanSP.n, 

Hässleholm. -Tommy vann med 

siffrorna 3·6, 6·3, 12·10. Således 

en sel!sliten match där Tommy 

inledde mycket trevande och 

förlorade första setet för att, 

komma igen och vinna 2 :a setet. 

Båda spelarna hade tagit ut sig hårt 

i dessa två första set och det sista 

setet blev ytterligt jamnt och 

segdraget som setresultatet 12·1 O 

visar. 

Tommy Ljunggren vann även 

dubbeln tillsammans med Lennart 

Engström, Hälsingborg. De vann en 

överlägsen sel!er över Sven Olof 

Hansen/Ulf Almkvist, Kristianstad 

med siffrorna 6·1, 6·1. 
Tommys kvinnliga klubbkam· 

rater Ann·Kristin Wickman, Sku· 

rup, och Viveca Reytner, Ystad, 

blev 2:a i dubbeln. De förlorade i 

finalen mot Elisabeth Nordström, 

Malmö TK, och Karina Nilsson, 

Hälsingborg, med 4·6 5·7. 

Tommy Ljunggren som spelat 

tennis sedan 12·årsåldern går till 

nästa år upp i seniorklassen och 

där lär konkurrensen bli hårdare. 

Men Tommy fortsätter att 

utvecklas som tennisspelare och 

kanske har han möjligheter att 

hävda sig även där. 



Intendent Erik Mdrtensson t v och vaktmästartJ Nils Hylthen &tuderar tv!~ blomsterakvareller. 

Unik koristindustriell målning visas 
för första · gånge·n p~å .Sva.neholm 
Unde~ närmare 30 år har en myc

ket tjusig och säkert 1 sitt slag e~a
stående samling av blomster- och m
sektsillustrationer, handmålade tape
ter i orientaliskt maner liksom möns· 
ter för dekoration av vävnader, pors
lin m m i akvarell förvarats l arki
vet på Svaneholms museum. Sam
lingen, som är mycket rik såväl kva
litets- och kvantitetsmässigt, har gen
om en donation från mönsterritarna 
Ingeborg och Helene Holeks ster.bhus 
kommit i museets ägo i början .av 40-
talet där den förvarats i en stor kar
tong' ända till vaktmästaren Nils 
Hylthen i ,fjor återfann samlingen i 
museets gömmor. Utställningen, som 
pågår från påsk till pingst, har f~~t 
namnet "blommande vår" och det ar 
ett urval av de bästa· arbetena. 

Det är tyvärr inte mycket man vet 
om de båda systrarna och hur sam
lingen kom till museet. Hel~~e Holcl~, 
som av utställningen att doma vant 
mest produktiv, föddes 1 lund 1863 
och är ett år yngre än systern Inge
borg. Fadern var rektor l Lund. Ef
ter en konstnärlig utbildning satte de 
sina bopålar i Stockholm där de 
också öppnade en atelje för konst
industriell målning på Kommendörs
gatan och satte mönsterritare på sina 
visitkort. De blev med tiden något 
av föregångare till våra dagars form
givare. · 

Förutom att man gjorde illustr:a
tionsarbeten till böcker m m, deko
rationer till bl a porslin· och glas
föremål anordnade man kurser i 
målnin~ för att dryga ut kassan. För 
20 kronor 1 månaden fick storstads
borna två lektioner i veckan för de 
båda systrarna oCh man fick då bl a 
måla på siden, väggbonader, trä, lä
der och terracotta. Helena Holck 
lämnade ateljen Iför att ge de mera 
välsituerades barn privatlektioner för 
1:50 i timmen. 

Bortglömd samling 

Många frågar sill säkert varför inte 
deNna unika och sevärda utställnin
gen kornmit långt tidi-gare och det 
enda svaret man har är att man !helt 
enkelt glömt bort donationen från 
sterbhuset. Ett museum skall i första 
hand ta hand om föremål och beva
ra dem och i andra hand visa dem. 

Donationen kom i museets "barn
dom" då detta endast kunde räkna 
10 år på nacken. Troligtvis gjordes en 
liten utställning på ett litet urval ur 
samlingen, som visades strax efter 
donationen, meri sedan packades ak
varellerna ner och lades undan i ar
kivet, där de på nytt återfanns av 
vaktmästaren. Någon riktig utställ
niJ?-g har aidr!g förekommit. 

Ny verksamhet 
Utställningen kan ses ROm ett led 1 

den verksamhet som påbörjades 1964. 
Man skapade större fria ytor !nom 
museets väggar och .gjorde det på så 
sätt lättare att ställa ut. Man har nu
mera alltså inte så mycket framploc
kat till allmän beskådan med tanke 
på att kunna ordna och lfå plats till 
speciella utställningar och återkom
ma med saker som finns f arkivet. I 
"Blommande vår" har man endast 
tagit fram en bråkdel och det finns 
alltså starH:a skäl att återkomma Inte 
minst med tanke på det unika mate
rial som är så sällsynt väl bevarat. 

' 
har gjort ett uxwal av det mesta och 
bästa för att ge full rättvisa åt syst
rarnas fantastiska arbeten. Tidsty
piskt är formgivningen inte så orgi
nell men färgfriskheten och fanta
sin i de flesta akvarellerna är helt 
speciell, säger intendent Erik Mår
tensson. 

Blomster- och insektsillustrationer
na är naturalistiska. Blommorna är 
målade i ateljen i Göteborg och det 
är västkustens flora som återgetts. ' 
Dekorationerna kan betecknas som 
vad vi .l dag kaUar för camp - en 
mycket övaratbetad jugendstil. De är · 
utsökt färgrika och fantasin blommar 
ut i många av verken. Den rika fan
tasin kännetecknar mer än något an• 
nat de båda systrarnas akvareller. De 
kinesiska motiven, som är gjorda på 
ett speciellt sätt för att troligtvis 
kunna användas till lampskärmar, 
innehåller till övervägande del sago
motiv. Väggtapeterna med orienta
liska motiv är mycket tjusiga liksom 
dekorationerna till bl a porslinsfö
remålen. Några av de akvareller som 
fanns med på nationalmuseets ut
ställning hänger också i utställning
en. 

Vid sidan om motiven har Helene 
Holck redogjort för hur mönstret 
skall målas på porslinet. Vidare ingår 
1 utställningen mönster för vävnader 
vdJ.ka troligtvis har målats aV' systern 
Ingeborg, som arbetade mer med or
namentik till skillnad från Helene. 
En del har säkert varit primärt skiss-

moromande vår material och till utställningen har 
Blommande vår är Svaneholms man också plockat fram halvfärdiga 

premiärutställning för säsongen. Vi skisser. 

Regnet sista marsdagarna 

"fördärvade" torkrekordet 



En ''Blommande vår'' 
på Svaneholms slott 

Mellan Påsk och Pingst visas på Svaneholms slott utställningen "Blommande vår", sam
manställd av på slottet nyligen återfunna skiss er, utkast och förarbeten till bl a konsthant
verk och industriell formgivning, främst från tiden år 1890~1910, gjorda av systrarna Helene 
och Ingeborg Holck, som var verksamma i Stockholm och Göteborg. 

"Blommande vår" är den första 
"separatutställningen" på Svane
halms slott och fler kommer att följa. 
Systrarna Holeks arbeten återfanns 
av slottsvaktmästare Nils Hylten, som 
tagit initiativet till utställningen och 
tillsammans med slottsintendenten, 
Erik Mårtensson utformat den. I ca 
30 år har utställningsmaterialet, en 
donation från det Holckska sterbhu
set i Lund, där systrarna var födda 
och uppväxta, legat gömt och glömt 
i slottets skrymslen. Man har visser
ligen känt till donationen, den finns 
givetvis upptagen i katalogen över 
inventarier och föremål, men kom 
fram först vid årliga översynen av 
slottet i vinter. 

Systrarna Holeks far var rektor 
Gustaf Andersson i Lund, Namnet 
Holck är ett gammalt återtaget släkt
namn. Efter bl a privata studier i 
måleri, konsthantverk och formgiv
rung m m flyttade Helene och Inge
borg till stockhalm och Göteborg där 
de parallellt inrättade måleri- och 

· konsthantverksskolor, samt ateljeer. 
Deras verksamhet rönte stor upp

skattning på sin tid både i Sverige 
och i utlandet och de prisbelönades 
vid en mängd olika tillfällen för sin 

Simrishamn: i dag nattv 19 Malm
ström, fred hgm 11 Malmström, afton
sång 18 Malmström - Järrestad: i dag 
nattv 19.30. Rundgren, fred hgm 13.30 
Run.:gren - Simris: l dag nattv 18 

öNöbbelöv: i dag nattv 19.30 Oder
vång, fredhgm 10 Odervång - Glad-

l sax: i dag nattv 18 Rundgren, fred hgm 
10 Rundgren, aftonsång 18 Rundgren. 

20.40 Frälsningsarmen sjunger och 
spelar. 

21.00 Textilmagasinet och Hagel
horns visar mode. 

2:a delen. 
Ystadbandet GROUP 387 spelar 

"pop för miljoner" kl 21.40--22.40. 
Malmöpopgruppen Troublemakers 

- som snart övergår till att bli res
taurangorkester - spelar till om
kring kl 23.30. 

Samtliga in'täkter av arrangemang
et går liksom övrigt i OPERATION 
BLÅKULLA-aktionen till Luther-h 0 ~"'~' Bi.Um-•=mling. 

formgivning, t ex vid en utställning 
i Göteborg år 1891, Vadstena -93, 
Karlstad -95 och dessutom vid världs
utställningen i C..l:licago år 1893. 

Huvudparten av utställningsalstren 
utgörs av primärt skissmaterial för 
bilder till illustration av läroböcker, 
för porslinsmåleri, gobelänger och 
tapeter. Med finns också ett antal 
"udda" arbeten, utkast till heraldis
ka vapen, en solfjädeT, en lamp
skärm och blommor med fantasifull 
form- och färgsättning. 

Inte minst läroboksillustrationerna, 
främst blommor och fjärilar, vittnar 
om en enastående skicklighet med 
penseln. Motiven är återgivna in i 
minsta detalj och färgsättningen är 
ytterligt exakt. Anmärkningsvärt är 
också hur färgerna (a,kvarelD be
varat sin friskhet. 

Läroboksillustrationerna var be
ställningsarbeten. I det fria skapan-

det, - mönsterritning till tapeteT, 
gobelänger bl a - visar systrarna 
Holck prov på att inte ringa mått 
av fantasi beträffande motiv och 
färgsättning, medan formgivningen 
inte är särskilt originell, utan tids
typiskt jugend - eller vad somliga 
numera kallar "camp". 

Vidare kan nämnas ett antal myc
ket finessrikt gjorda persiska och 
kinesiska motiv, varav några synes 
hämtade ur sagor - en gräshoppa 
blåser trum'l?et med en tulpan, en 
annan uppträder som lfudansare. 

Svaneholms slottsmuseum inleder 
alltså högsäsongen med utställriing
en "Blommande vår". I övrigt står 
slottets alla .andra sevärdheter ny
genomgångna och klara att ta emot 
besökare. I dagarna sätts också ekor
na ut vid bryggan, till de omtyck
ta fiske- och avkopplingstureTna på 
Svaneholmssjön. 

Männen ba.k.om u;bstä!lningen: Intendent Erik. Mårtensscm och va.k.tm&
tare Nil.s HyLten vid ett par av systrarna Ho!ck.s utirost till gobelänge-r. 
Den ·undre skissen är inte slutförd. OrMmentet är bara på.börjat och 

några av figurerna är in-te fä1·gsatta 



Valetmästare Nils Hulten och intendent Erik Mårtensson vid ett mönBter 

till en gobeläng, signerat Helen Holck. 

Blommande vår 

på Svaneholms slott 
Blommande vår kallas den ut

ställning på Svaneholins slott som 
öppnas till påsk. Utställningen om
fattar alster från Helene och Inge
borg Holeks atelje med tonvikt på 
den förras produktion av mönster 
till gobelänger och porslin, samt 
blommor och växter med många 
akvareller från västkustens flora. 
Systrarna Helene och Ingeborg 
Holck är födda i Lund och var se
dermera verksamma i slutet på 

1800-talet och början på 1900-talet 
i Stockholm där de bedrev en 
mönsteratelje. Av en tillfällighet 

kom slottets vaktmästare Nils Hul
ten på en koffert i arkivet, som 
visade sig innehålla de alster, som 

nu visas och arrangeras av slottets 
intendent Erik Mårtensson och Nils 
Hulten. Samlingen kom i slottets 

ägo genom en donation från ett 
sterbhus i slutet på 1940-talet. 

"Flora l färg" 

Det är ·inte känt vilka som kö,Pte 
deras arbeten, men tittar man på 
exempelvis . blomsterillustrationerna 
på den nyöppnade utställningen, förs 
genast tanken till de blommor som 
återges i "Flora i färg". Det kan myc
ket väl tänkas att en del alster i bo
ken är verk · av i detta fallet Helene 
Holck. Insektsillustrationerna kan. 
också mycket väl återfinnas i något 
äldre uppslagsverk. Dekorationerna 
för porslin och glasföremål vet mari 
Inte med bestämdhet om de .återgi
vits· på något föremål. På Kulturen i 

I'.und, som fått en del av sterbhusets 
samling, kan man inte lämna några 
fullständiga uppgifter om detta. 

Däremot vet man att systrarna 
vann fin uppmärksamhet utomlands i 
samband med att de medaljerades för 
sina arbeten på världsutställningen i 
Chicago 1893. Helene Holck var då 30 
år. Samma år fick man silvermedalj 
1 Vadstena. Man får arita att de re
dan då var kända i hemlandet då .de 
belönades med en silvermedalj i Gö
teborg två år tidigare. Samma ut
märkelser skulle de komma att . få 
1895 i Karlstad. Under tjugo _år från 
1890 har systrarna gjort det mesta av 
sin produktion och under denna tid 
hade de också en atelje i Göteborg. 
Bland utställningarna under denna 
Ud kan nämnas nationalmuseets 1894. 

Torrt, qlåsigt och kallt "-'i aå kan 

man karakterisera den gångna mars

månaden ur väderlekssynpunkt Ett 

svårslaget torkrekord tycktes länge 

på väg innan de sista dagarna i må
naden kom med ~tt välkommet vår
regn. Innan dess hade vi inte fått 
mer än 0,4 mm · under hela månaden. 
Ja, torkperioden satte in redan i slu
tet av februari så den varade totalt 
fyra och en halv veckor. 

De sista dagarna kom emellertid 
så mycket nederbörd att summan för 
hela månaden slutligen blev 11,0 mm. 
Det är visserligen ett bra stycke un
der genomsnittet för perioden - C:et
ta ligger på 29,2 mm - men torrare 
marsmånader har vi varit med om 
under 1960-talet. 1964 kom t ex en
dast 3,4 mm och året efter 9,1 mm. En 
sa här lång torkperiod är dock säll
synt. 

Torkan i kombinatlon med den 
hårda blåsten gjorde att särskilt lant-

l 

brukarna råkade illa ut. Vissa perio- ' 
der i mitten av månaden skymdes 
sikten nästa helt av stora sandmoln, 
som drog fram över slätten. Värst ut
satta var de lätta jordarna, där stor
men rev upp ytskiktet och oroade 
höstsådden. Uttorkning och förfrys
ning hotade, speciellt för rapsen, och 
många lantbrukare tvingades plöja 
upp och så om. 

Till allt detta kommer att det ock
så var ovanligt kallt i mars. Natt
temperaturen höll sig stadigt under 9 
hela månaden och högsta dagsvärmen 
var 5 grader, som vi hade de två sis
ta dagarna. Som jämförelse kan näm- 1 

nas att i fjor hade vi hela 6 plus
grader den varmaste dagen l mars. 
Kallaste natten i år var den 4 mars 
med -11 grader. 

Det här betyder förstås att medel
temperaturen också blev ovanligt låg. 
+1,2 blev dagsgenomsnittet mot +4,2 
l fjor och nattsiffrorna var -5,1 mot 
-1,2 förra året. 

Expe-ditionsavgift togs ut 

f.ör be v il j ad gratifikation 
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Värdefull besättning under klubban 

Bilden ovan skulle ha kunnat tagits vid nästan vilken som helst av de många nötkreaturs
auktioner, som hållits runt om i Skåne under den senaste tiden. Den härstammar dock från 
försäljningen första auktionsdagen - den 28 januari - av provinsens största och kanske också 
värdefullaste avelsbesättning, nämligen den på Näsby gård, där lantbrukare Thorsten lngvarsson 
frånträder arrendet den 14 mars. Härmed sättes förmodligen punkt, vilket får beklagas, för det 
väsentliga kapitel i den svenska låglandsrasens historia, som är knutet till egendomsnamnen 
Näsby gård och Stjärneholm samt till uppfödarnamnen Folke Anckarkrona och Hans Nilsson 
och nu senast Thorsten lngvarsson. Det torde dock kunna förväntas, att den skingrade besätt
ningen på olika platser inom det expanderande området för låglandsrasen skall bli en värdefull 
tillgång för denna 

som kan räcka för beräkning av bl a 
megakalorierna i grundfodret Hitin
tills har vi ej behövt an-lita främmande 
personal för 'dessa analyser. 

5 Utfodringsrådgivning sker dels genom 
datarådgivningen, dels genom att kon
trollassistenterna på kopian av prov
mjölkningsrapporten skriver den 
mängd 'kraftfoder korna behöver. 

6 Kurser i maskinmjölkning kommer att 
ordnas. I samarbete med lantbruks
nämn'den och lantbruksskolan iord
ningställes en lo'kal för ändamålet. Vi 
anser, att mjölkningens utförande är 
en så viktig detalj i en ekonomisk 
mjölkproduktion, att informationer av 
detta slag är en nödvändighet. 

7 I samarbete med Sean har ett försök 
startats på Österlen med en assistent, 
som svarar för suggkontroll, utfod
ringsråclgivn:ing, ekolodning samt 
svinhälsotiUsyn. Vi raknar med ett lik
nande försök inom KBS-området. 

8 Redogörelse för hela verksamheten 
kommer liksom tidigare att sändas 
till samtliga medlemmar i kon troll
föreningen. 

9 L P T - sydsamverkan. Under hös
ten anordnades ett flertal informati
onsdagar, som blev väl besökta i all
mänhet. Vi hoppas kunna förlägga 
dessa i fortsättningen till en tidpunkt, 
då ännu flera djurägare är i tillfälle 
att komma. 



\ 

Det är sextio år mellan bildern,a 

Det är ungefär 60 år mellan dessa 
båda bilder, som tagits från ungefär 
samma plats 1 Skurup, nämligen 
Femkorset. Det är en av de äldsta 
bilderna av köpingen, tagen vid se
kelskiftet och utan tvekan har myc
ket föii'ändrats sedan det gamla vy
kortet togs. Man har väl i dag svårt 
att tänka sig att den så starkt tra
fikerade Kyrkogatan en gång i tiden 
varit så idyllisk - omgiven av lum
mig grönska och med endast några 
enstaka hästskjutar körande fram 
under dagen. 

Det gamla vykortet, som hittades der några år till skulle dominera ga
för en tid sedan, är intressant ur tubilden. Trottoarer saknades på den 
många hänseenden. Bland annat tiden och Kyrkogatan var säkert inte 
finns det en del hus längs med ga~ i ·bästa skick av bilden att döma. 
tan fortfarande kvar i dag men givet~ I dag är gatubilden helt annorinn
vis har de förändrat utseende liksom da - träden har försvunnit och på 
Kyrkogatan. En del äldre skurups- gatan löper mycket trafik såväl last
bor känner säkert igen vyen. På hö- bilar från grustagen söder om kö
ger sida - ett från Femkorset - pingen som personbilar. Bilden kom
ligger urmakare Rydens verkstad och mer dock säkerligen att på nytt för
affär och huset upptill tillhörde to- ändras i och med att den nya stads
bakshandlare Viberg. Lit0 längre ner planen och riksväg 11 till Ystad blir 
balwm den lummiga grönskan låg klar. Trafikintensiteten kommer sä
gamla folkskolan i köpingen. kert att slumra till lite men lika frid-

På vänster sida fanns speciella "P- fullt och lugpt som vykortet ger sken 
platser" för hästskjutsarna, som un- av blir det aldrig. 

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



Här är tidsmaskinen som ska gå i tusen år 
BYSNILLE BYGGDE ALLUR -Av KURT IVARSSON-

Är ban landets främsta bysnille? 
Utan annan hjälp än Svensk upp
slagsbok och almanackan bar 
Hugo Lindberg i Ekarp i södra 
Skåne konstruerat ett astrono
miskt ur. Den märkliga skapelsen 
som det tagit fem år att bygga visar 
allt från sekunder till solens 
vandring genom olika stjärnbilder. 
De tre första åren gick åt till pla
nering och matematiska 
beräkningar. Själva byggandet 
bar bittills tagit två år. Om ett 
halvår skall urverket vara defini
tivt klart. 

- Det kommer att fungera, sä
ger Hugo Lindberg stolt. Har 
provkört så mänga delar att jag 
vet slutresultatet. Har egentligen 
aldrig tvivlat · på dess funktion 
även om det ibland varit lite mo
tigt. Jag arbetade ett halvår med 
ett av drivaggregaten innan jag 
blev riktigt nöjd. 

100.000 KH 
Den märkliga skapelsen som 

upptar en stor del av den lilla går
dens veranda har blivit en dyrgrip. 
Lindberg värderar den till cirka 
l 00.000 kronor och då räknar 
han inte in de många arbetstim
marna. 

Det var när Hugo Lindberg pen
sionerades och drog sig tillbaka 
från sysslorna på gården. och 
mjölkkörningen åt traktens bön
der, som han fick tid över fOr att 
skapa sitt tekniska och hantverks
mässiga livsverk. 

TidigarP räckte tiden bara till 
''enklare.. konstnärliga arbeten 
och träsniderier och skulpterande 
i sten och cement. Flera av dessa 
alster pryder slänten upp t;ll går
den och fär många vägtrafikanter 
att stanna till och beundrande be
trakta Lindbergs· egna storkar. 
kattor och spelmän. 

Iden till urverket, eller kanske 
riktigare urmaskinen. fick Hugo 
Lindberg då sonen en dag kom 
hem med ett trasigt urverk och 
undrade om fadern kunde repare
ra det. Det kunde Lindberg men 
han ville göra mycket mer och så 
började den stora iden att ta form . 

När det astronomiska underver
ket står färdigt skall det visa både 
sekunder, minuter, timmar, dagar, 
namnsdagar och antal dagar per 
månad. även skottdagen. Ärtalet 
med solcirkeltaL gyllental och 
söndagsbokstav. Det visar när · 
påsk och pingst infaller . Solens 
upp- och nedgång. Vårdag- och 

r!%;~7Jtd;d MJan9 

#~i. t. 

~ 

höstdagjämning. jordaxelns lut
ning osv osv. 

ELSTRÖM 
- Hur fungerar det hela? und

rar vi och får följande förklaring. 
- Jo. det är enkelt. Det sätter 

igång med att centralverkets slag
kammaraxel röres fram till fö rsta 
slaget som släpper fram lågspänd 
ström till matarmotorns startspel 
som slår till en kvicksilver-ström
brytare. Likströmmen går vidare 
till en gonggong, vilken utlöser 
slagen. 

- Centralverket ger impulser till 
fem separata strömkretsar. Den 
elektriska strömmen ledes fOrst till 
ett fOrdelarhus där den uppdelas i 
tre komponenter. Den ena sätter 
igång startspelet. 

- En annan komponent går till 
ett fårdelarur och delas i tre nya 
komponenter. En av dessa går till 
en motor som ombesörjer omställ
ningarna vid månads- och nyårs
skiftena. Motorn är nedväxlad 
900: l. Den sätter i sin tur igång 
tio olika automater. Vid årsskiftet 
sätter en annan automat in. 

MÅNVEIIK 
- Månverket fortar sig två se

kunder per dygn , säger herr Lind
berg lite urskuldande. M en det är 
tekniskt omöjligt att framställa så 
stora kugghjul att fullständig 
samstämmighet med dygnsrytmen 
erhålles. i\len genom att man en 
gång om året ändrar ett hjul, 
kommer li•let att ligga bara mellan 
-6 och +6 minutrr per år. Avvikel
sen är sä liten att den saknar 
prakti sk betydelse . D .. n kan ba ra 

' ( 

iakttagas med astronomiska ob
servationer. 

Hugo Lindberg har räknat ut att 
år 3.000, den 29 februari , ska uret 
ha gått ut sin tid och måste om
ställas, om det finns kvar då tilläg
ger han lakoniskt. Han har nämli
gen sina tivel. l n te på urverket 
men på människan. - Hon finns 
nog inte kvar då. Jordf<irstöring, 
atombomber och annat djävulskap 
kommer att ta död på allting ' 

M en kommande . släkten~ öden 
hindrar inte den aktive och ska
pande pensionären från att a rbeta 
vidare på sitt verk. Med geo
metriska ku rvor mäter han ut 
formen på de invecklade kugghjul 
och skalor som skall fungera i den 
finkänsliga tidmätningen. Det 
lågsammaste hjulet har en om
loppstid på 400 år. 

FIOLSPEL 
i\·led hjälp av fiolspel , bridge, 

schack och gymnastik håller sig 
Hugo Lindberg både fysiskt och 
psykiskt vital. Och det behövs sä
kerl igen fO r att hålla det 
komplicerade maskineriet i huve't. 
Några ritningar eller annat stöd 
använder han inte. 

- Har ni aldrig frågat någon till 
råds, undrar vi. 

- Nej, vem skulle det vara? Då 
jag började med det här visste jag 
inte att sädana apparater fanns. 

- Hur löser man då så svåra 
problem? 

- Man lägger dom ifrån sig så 
iöser de sig själva. Jag har aldrig 
haft sömnlösa nätter, där j ag legat 
och grubblat. 

Bara almanackan och en upp.~lngsbnk har Hur10 Lindberg haft till hjälp 
när han konstruerat sitt minst sagt miirkliga ur. Själv tycker han att 

konstruktionen är enkel. 



AT han vårt främsta 

BYSNILLE? 

Hugo Lindberg - våTt främsta bysnille? 

ÄR HAN LANDETS 
FRÄMSTA BYSNILLE? 

Utan annan hjälp än Svensk 
uppslagsbok och almanackan 
har Hugo Lindberg i Skurup 
konstruerat ett astronomiskt 
ur. Fem år tog det för honom 
att bygga w·et, som visar allt 
från sekunder till solens 

vandring genom olika stjärn
bilder. De första tre åren an
vände han till matematiska 
beräkningar och planering av 

' bygget. Och sedan tog det två 
år att bygga uret. 

- Och det ska fungera, sä
ger Hugo Lindberg stolt. 

e SIDAN 18. 

To1·sten Vallmer rotaryklubbens 
nye president. 

T orsten V oilmer 

ny Rotary-bas 
Torsten Vollmer, krögare på östarp, 

valdes vid senaste mötet med Sku
rLps Rotaryklubb på Svaneholm till 
ny president efter Gunnar Knutsson. 
Till vice president fÖl' klubben, som 
har 34 medlemmar, valdes provinsial
läkare Per Eric Ringberg. 

Ungdomsutbytet är fortfarande ak
tuellt och vid sammankomsten med
delades att det främst gäller ungdo
mar i åldern 18-22 är. 

I övrigt ingår i styrelsen Lennart 
F.wing som sekreterae, Knut Nilsson 
v sekreterare och veckobrevskri<vare, 
skattmästare Kalle Mårtensson, Pelle 
Queckfelt klubbmästare och past pre- , 
sident Ebbe Alwen. 

Anledningen till godsägare Alwens ] 
omval som pastpresident är ·att nu- ~ 
varande presidenten Gunnar Knuts
son för ett antal är kommer att vis
ta:; utomlands. Revisorer för klubben 
blev Hasse Markborn och Birger 
Holmberg och vice . klubbmästare 
Bertil Holmgren. 

Lägre svavelhalt 

Hälsovårdsnämnden har rekom
menderat Skurups köping att använ
d2 eldningsolja med lägre gräns för 
s\'avelhalten än 2,5 viktsprocent. Det
ta sedan förbud mot användande av 
eldningsolja med högre svavelhalt än 

: 2,5 viktsprocent beslutats träda i kraft 
den l juli i år. Nämnden går alltså 
ännu ett steg längre och följer där
med de önskemål om detta som 
förts fram med tanke på risken för 
luftföroreningar. 



"Mackleans minne" i fara 
när väg 11 får ny sträckning 

"Mackleans minne", ett monument som år 1858 restes över 
enskiftets skapare friherre Rutger MackJean är i farozonen för 
den nya vägsträckningen av väg nr 11 norr om Skurup. 

Monumentet är placerat två km nordväst om Skurup, mittför 
uppfarten till Svaneholms slott. Den nya vägen kommer att 
breddas, förmodligen därför att det skaU bU plats till filkörning 
före vägkaruseUen. 

MackJeans minne (bllden) består i första hand av en stentavla 

med en avbildning av Rutger Mackleans ansikte i pr.ofll, en 
inskription, samt längre ned på stenen en utskulptering av 

. vetekärve, lie och räfsa. Till "minnet" hör också de fyra träd 
som omger monumentet. 

Att flytta på själva monumentet torde ej vara någon 

svårighet, men att flytta träden bUr kanske svårare. Kanske är 

vägförvaltningen så välvilliga att de med sina stora grävmaskiner 
gräver upp träden med rötter och aUt och "pbmterar" dem på 

nytt kring monumentet på den nya platsen. 
Friherre Rutger MackJean (1742-1816) är mest känd som 

enskiftets skapare men också för att han gmedelbart efter det 

att han inköpt och slagit sig ne~ på Svaneholms slott år 1782 

böljade en serie reformer av vilka en deJ. haft stor betydelse för 
den utveckUng som lett fram till vår nuvarande 

samhällsstruktur. 
På sidan 13 berättar SkD:s Torsten Hansson om Rutger 

MackJean och om Svaneholms och Stjärneholms slott. 



''Som 
Ett annorlunda pensionat där gästerna i regel från första stund 

känner sig "som hemma" är Stjärneholms Herrgårdspensionat 
utanför Skurup. Inredningen i pensionet är precis som i en 
herrgård. Systrarna friherrinnan Lissie uon Schwerin och Ina 

Juhler som driuer ·pensionatet har unduikit att de fyra stora 
rummen i nedanvåningen får den minsta karaktär au restaurang 
eller hotellrörelse. 

Där finns stora, mjuka, 
dyrbara fåtöljgrupper, bokhyllor, 
öppna spisar o. kakelugnar och 
gedigna målningar som pryder 
väggarna. 

Gästerna får fritt disponera de 
stora utrymmena. I ett av 
rummen finns t ex en stor 
bokhylla med litteratur av 
mycket varierande innehåll. Den 
musikaliske kan om han eller hon 
vill prova den stora flygeln eller 
tända en brasa i någon av de 
öppna spisarna. 

I ovanvåningen finns sju prima 
gästrum. I några av dessa finns 
fin utsikt över Lillesjön med ett 
mycket rikt fågelliv. 

Friherrinnan von Schwerin 
berättar att de kan ta emot 
beställningar pA middag eller 
lunch på upp till 35 personer. 

Vad utrymmet beträffar skulle 
de mycket väl kunna ta emot 
mycket större sällskap men då 
hade de fått ändra på inredning 
och möblering och det vill de 
helst inte . 

Även när det kommer sällskap 
på upp till 35 personer bör de 
kunna röra sig ledigt i herrgården 
och få njuta av miljön, 

Stjärneholms Herrgårdspensio
nat ligger -gömt undan stora 
allfarvägen och det är en 
mutmärkt plats för den som 
söker verklig rekreation och lugn . 

Systrarna friherrinnan Lissie von Schwerin och lna Juhler, som driver Stjärneholms Herrgärdspensionat, tar sig en 
liten pratstund i ett av de trivsamma pensionatsrummen. 

I herrgårdsmiljön finner man 
många dyrgriper t ex utsökt fina 
porslinssaker på den öppna 
spisen i marmor eller gamla 
värdefulla oljemålningar. 

Stjärneholms He?'gårdspensio-
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Gästgifveriet på Svaneholm 
välkänt för sin präktiga mat 

r r ... 

Källaremästare Börje Persson, Svaneholms gästgifveri, serverar "Kickan" Erlandsson, Malmö, och Lars Paulsson, Stockholm. 

Svaneholms Gästgifveri med 
Börje Persson som driftig och 
välkänd källarmästare är en 

nats aktier är i stigande, särskilt 
sedan man fått upp en skylt vid 
stora vägen som visar vägen till 
pensionatet. Tidigare har man 
haft vissa besvär med vägvisning 
en, eftersom pensionatet ligger 
gömt bakom flera backkrön och 
vägförvaltningen ej lämnat till
stånd till skylt vid vägen. Nu är 
dock det problemet löst och 
därför äll också Stjärneholms 
Herrgårdspensionat numera 
välbesökt. 

restaurang med något annorlunda 
interiörer. Det är som bekant 
inrett i Svaneholms Slott vars 
byggnader ur byggnads- och 
kulturhistoriska synpunkter är 
mycket intressanta. Restaurang
en disponerar lokaler som bildar 
en gedigen slottsmiljö, t ex 
garnisonkällaren, riddarsalen, 
festsalen (och "gamla slottssäng
kammaren"). Emellertid är Sva
neholm& Gästgifveri ur restau
rangsynpunkt kanske mest känt 
för sin präktiga mat 

"Mjölnarens goda urbenade 
gödkyckling med stekt banan, 
kronärtskocksbottnar och cham-

pinjonsås" är en av rätterna på 
den matsedel, som källarmästare 
Persson och hans son Christer 
komponerat. 

På den intressanta matsedeln 
finner vi ock,~;å "Farbror Börjes · 
oxfilegratine med råstekt potatis 
och gräddstuvade champinjo- ' 
ner", "Tre byttor sill med 
skånekavring och kumminost" 
och "Slottsfruns favoritomelette 
på bacon, gräslök, potatis och 
persilja". 

Den rikhaltiga matsedeln med 
8 förrätter, 12 varmrätter och 6 
desserter ser synnerligen läcker 
och inbjudande ut. Därför hägra 
smakprov till: "Gästgifvarens 
ugnstekta revbensspjäll, krydda
de med soya, sherry och sirap, 
serverad med rödkål, sviskon och 
äppelmos" och Blottspannkakor 
med lingongrädde". 

* 
Källaremästare Börje Persson 

tillträdde restaurangen maj 
1968. 



Fasta band mellan Stjärneholm . och 
Svaneholms slott sedan 1500-talet 

Inom Skurups köpings gränser 
finns tvd kulturhistoriska byggna
der som under mer än fyra sekel i 
olika sammanhang varit förknip
pade med varandra. Det är 
Svaneholms Slott och Stjärne
halms Herrgdrd. Säkert är det 
endast ett fdtal bland allmänhe
ten, som känner till de historiska 

Vad beträffar Stjärneholm är det 
inte den nu befintliga herrgården, 
inredd till pensionat, som i första 
hand är intressant ur kulturhi· 
storisk synvinkel utan resterna av 
den borganläggning som finns 
strax nordost om herrgården. 

De band, som håller samman 
Stjärneholm och Svaneholm i 
dag, är samarbetet mellan 
Svaneholms gästgifveri och 
Stjärneholms herrgårdspensionat. 
På gästgifveriet finns nämligen 
inga möjligheter till logi för de 
gäster, som vill stanna över 
natten. Det finns det däremot på 
Stjärneholm, som kan erbjuda sju 
trevliga gästrum. 

De band, som fanns mellan 
Stjärneholm och Svaneholm på 
1500-talet, var av helt annan 
karaktär. Svaneholms slotts 
byggherre, det danska riksrådet 
Mourids Jepsen Sparre hade 
nämligen en dotter Anne som var 
gift med ett annat danskt riksråd, 
Mogens Gyldenstierne Dessa 
bodde på en jordegendom 
belägen ungefår vid nuvarande 
Stjärneholm. 

ARVSTVJST 

Efter Mourids Jepsen Sparres 
död 1534 uppstod arvstvist 
mellan Mogens Gyldenstierne 
och hans hustru Anne å ena sidan 
och deras svåger respektive bror 
Jacob Sparre å andra. Den 
sistnämnde ansåg att Stjärneholm 
borde införlivas med Svaneholms 
Gods, medan hans svåger Mogens 

händelser, vilka binder samman 
dessa tvd byggnader med 
varandra. Trots att det endast är 
tvd och en halv kilometer mellan 
de bdda byggnaderna ligger de 
helt avsides och avskiljda frdn 
varandra, eftersom stora huvudle
den Malmö-Ystad klipper av alla 
till synes direkta förbindelser. 

finns många brev, skrivna av 
Mogens Gyldenstierne bevarade, i 
vilka omnämnes det pågående 
uppförandet av borganläggning· 
en. Av den ruin som finns kvar 
kan forskarna emellertid med 
säkerhet dra den slutsatsen att 

· borganläggningen varit en 
byggnad med två längor byggda i
vinkel mot varandra. 

ATER TILL 
SVANEHOLM 

Egendomen Stjämeholms slott 
köptes i början på 1600-talet av 
Svaneholms Slotts dåvarande 
ägare, riksrådet Prebend Gylden· 
stieme - en släkting till Mogens 
Gyldenstierne. Den nye ägaren 
lät omedelbart nedbryta borgan
läggningen på Stjärneholm och 
införlivade egendomen med 
Svaneholms gods. Däre.fter om
nämnes inte Stjärneholm 
nämnvärt i bevarade skrifter 
förrän i slutet av 1700-talet, då 
friherre Rutger Maclean blev 
Svaneholms gods ägare. 

Friherre Rutger Maclean 
(1742-1816) började omedel
bart efter sitt tillträde till 
Svaneholm l 782 en serie 
reformer. De viktigaste av dessa 
var avskaffande av hoveriet, 
införandet av enskifte, ·penning· 
hushållning och en ny växtföljd, 
grundandet av skolor med allmän 
skolplikt och massvaccinering av 
barnen. Dessutom deltog Mac
lean aktivt i den riksdag, som 
antog Sveriges författning 1809. 

För att genomföra enskiftet 
.. l och sin jordbruksreformatpriska 

verksamhet byggde Maclean sex 
mönstergårdar, där arrendebön
derna tvingades att avlägga 
informations- och studiebesök 
för att ordentligt inpränta 
funktionen av enskiftet. En av 
dessa mönstergårdar var just 
Stjärneholms Herrgård. 

Gården nämnes i Madeans 
testamente, där han skänkte den 
till sin kammartjänare Jacob 
Sandberg och dennes hustru att 
brukas av dem i deras livstid och 
därefter av deras son. 

NÄSBYHOLM KRYMPTE 
- STJÄRNEHOLM VÄXTE 

Egendomen Stjärneholm be· 
stod fram ·till 1870-talet mest av 
Havbergsskogarna och endast av 
en bråkdel åkerareal. Sedan 
friherre Fredrik von Blixen
Finecke införlivat Näsbyholms 
gods med Stjärneholm på 
1860-talet började denne att 
utdika den dåvarande stora 
Näsbyholmssjön. Därigenom 

Ägarinnan till St]ämeholms Herrgård, grevinnan Manon of Lovelace vid porträttet av herrgärdens ägarinna på 

1600·talet Lena Margareta Beck. 

uppodlades nya stora åkerarealer, 
som kom att höra till 
Stjärneholm, vilket därefter 
arrenderades ut 

En av de mest kända brukarna 
av Stjärneho lm i senare tid är den 
världsberömde storviltjägaren 
Bror von Blixen-Finecke 
författarinnan Karen Blixens 
man och prinsens of Wales 
safari-ledare. 

Bror von Blixen-Finecke reste 
omkring 1911 till Kenya till sin 
nybildade afrikanska farm där 
En brorson till denne, Carl 
Fredrik von Blixen-Finecke 

kom senare att bruka Stjärne
holm. 

STORHETSPERIOD 

Längre fram på 1900-talet 
upplevde Stjärneholm som lant· 
bruksegendom sin verkliga stor· 
hetsperiod. Det var under ledning 
av patron Hans Nilsson. Denne 
startade med två tomma händer 
som stalldräng på Näsbyholm, 
som tidigare hade en väl 
utvecklad boskapsuppfödning. 
För en sparad slant köpte han ett 
par tjurar med sig arrenderade 

Stjämeholm som i hans händer 
utvecklades till en egendom med 
en av landets finaste låglandsbe· 
sättningar. Patron Hans Nilsson 
erhöll bl a Kungens Kanna i guld 
för sin fina uppfödning. Kannan 
finns förvarad på Svaneholms 
slottsmuseum. 

Stjämeholm är än i dag 
arrendegård under Näsbyholms 
gods som äges av grevinnan 
Manon of Lovelace. För att 
anknyta till Stjärneholms historia 
kan nämnas att grevinnan 
tidigare varit gift med Carl 
Fredrik von Blixen-Finecke. 



Värdefulla kulturminnen 

i Svaneholms slottsmuseum 
Suaneholms slottsmuseum är ett au landets 

nyare och intressantare museer med värdefulla 

kulturminnen. Efter Suaneholms Slotts siste 

priuatägares, greve Carl Augustin Ehrensvärd, 
bortgång såldes Suaneholms gods på auktion. 

Suaneholms gård o. marken sdldes till 

jordbrukare men å"ges sedan 1964 au Lunds 
domkyrka. slottsbyggnaderna köptes au den för 

ändamålet bildade Suaneholms Slotts andelsföre· 

ning. Köpesumman täcktes till stor del genom 

försäljning au andelsbrev om vardera trettio 

kronor. En au . de drivande krafterna i detta 
företag, vilken även framstår för eftervärlden 

som museets skapare var en ung skurupsbo, 

arkeologen och folklivsforskaren Bror-Magnus 
Vifot. 

Med stor yrkesskiclighet och 
säker stilkänsla ledde han under 
de första åren efter 1930-talets 
mitt organisationen och omvård
naden av såväl den gamla 
byggnaden som de däri förvarade 
rikhaltiga samlingarna vilka ägs 
av den redan 1924 stiftade 
Vemmehögs härads fornminnes· 
o. hembygdsförening. 

Museet innehåller en högre
stånds- och allmogeavdelning 
uamt ett stort antal mindre 
avdelningar, såsom MaeJeanrum
met Ehrensvärdska våningen, 

skolmuseet och dessutom speciel
la samlingar av vapen, mynt, 
textilier, redskap, leksaker och 
fornsaker. 

Samlingarna är dels ordnade så 
att de bildar möblerade miljöer 
och interiörer, dels så att de olika 
föremålen så mycket som möjligt 
talar sitt eget språk ifråga om 
form och funktion. I det 
förstnämnda fallet har dock vissa 
kompromisser måst göras. Efter
som allmogerummen i tredje 
våningen tidigare har fungerat 
som slottets gästvåning har man 

Intendenten för Svaneholms Slottsmuseum Eric Mörtensson visar en del 

intressanta saker i Macleanrummet. 

där bibehållit några kakelugnar 
och väggdekorationer, som egent-
ligen hör hemma i högrestånds
miljö. 

En av de största attraktionerna 
i museet är utan tvekan 
Macleanrummet, i vilket förvaras 
en del inventarier, som tillhört 
slottets mest berömde ägare, 
friherre Rutger Maclean. 
(17 42-1816). Det mest intressan
ta i detta rum är den stora 
boksamlingen, vilken ursprungli
gen uppgick till mer än 700 
volymer, varav dock endast något 
mer än hälften bevarats. Den 
innehåller brukslitteratur, ekono-
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misk och politisk litteratur. På 
hyllorna kan man återfinna 
många av de författare, som på 
de stora e.uropeiska kultursprå
ken företrädde den franska 
revolutionens ideer. Bland andra 
inventarier i Macleanrummet kan 
nämnas enskifteskartan av 1785, 
baronens golvur och skrivbord 
samt en monter med hans kläder, 
bl a en rock av Svenska dräkten. 
På väggarna hänger olika porträtt 
av Maclean, som t ex stick av W. 
Heuer, en vaxpoussering, en 
karikatyr av C.A. Ehrensvärd och 
över spisen i den intilliggande 
atensalen hänger en gipsmedal
jong, modellerad av J.T. Sergel. 

Bland allmogeavdelningens 
redskap finns ett årder av trä i 
för kärra, som stått på Svaneholm 
ända sedan förra århundradet. 
Det har konstruerats av Maclean. 

I den östra delen av 
slottsparken står Axel Ebbes 
staty över Rutger Maclean och 
vid stora uppfarten till Svane
holm, alldeles invid landsvägen 
mellan Malmö och Skurup, står 
"Macleans minne", ett monu
ment som restes över enskiftets 
skapare år 1858 

envist betraktade Stjärneholm 
som en fristående godsenhet. 

Arvstvisten pågick flera år 
ända tills kung Christian III i 
Köpenhamn medlade i konflik
ten med kungligt skiljebrev. Efter 
allt att döma fick Mogens och 
Anne Gyldenstierne medhåll, ty 
Mogens lät senare uppföra en 
borganläggning på jordegendo
men Stjärneholm. Borgen 
byggdes på 1500-talet, alltså ett 
15-tal år efter Svaneholrns Slotts 
byggherres död. 

RUINEN KVAR 

Det kolossalt starkt byggda 
Svaneholms Slott står fortfaran
de kvar, visserligen efter flera 
omfattande restaureringar men 
av Stjärneholms borggård finns 
endast ruinerna av grunden kvar. 
Ruinerna är omgivna av vallgra
var, som får sitt vatten från den 
strax söder om belägna Lillesjön. 

Hur borgen ute på holmen har 
sett ut en gång i tiden, är det 
ingen som vet, eftersom det 
saknas både teckning och 
beskrivning av den. Däremot 



Re'ktor Gunna·r Knutsson omgiven av fyra elever. Fr. v. Anders Åberg, Kerstin Ewing, Jan-Åke Jarven 
och Anita Malmborg 

Många preiDier till elever 
på Skurups lantbruksskola 

På Skurups lantbruksskola hölls ' med 1.738 kr. Medelåldern för de 
på onsdagskvällen avslutning för 63 eleverna var 20,5 .~r. Den 
den grundläggande yrkeskursen yngste var 16 år och den aldste 32 

som pågått i ca fem månader. år. Därefter vidtog premieutdelning 
Antalet elever har varit 63 - det samt ett anförande av skolans 
hittills största elevantalet för förvaltningsråds ordförande, lands
denna kurs. 44 av dessa kommer tingsrådet Stig F Hansson. 

Följande erhöll premier: 
från Malmöhus län, 12 från Kent Malmborg, Röddinge 37, 
Kristianstads län, samt de övriga Sjöbo (100 kr ur Huldbergs fond 
sju från Östergötlands, Uppsala, plus bokpremie), Tore Tisell, 
Södermanlands, Skaraborgs och Almedal, Borrby (100 kr ur 
Stockholms län. Toftebos fond plus bokpremium), 

Anita Malmborg, Malmö (100 kr 
Avslutningen började i matsalen från Skånemejerier plus bokpremi

med landgång varefter man um), John Olsson, Bästet, 
förflyttade sig in i aulan där tre av Lövestad (100 kr från Skurups 
eleverna höll föredrag. sparbank), Jan-Ake Jarven, Lund 

kassa), Hans-Ove Letzen, Store
berg, Tådene (premiekurs Sånga
Säby), Gert Nilsson, Katslösa 2, 
Rydsgård (bokpremium från 
Skivarps betodlarförening), Alve 
Andersson, Påarp 2, Askeröd 
(bokpremium från Skurups jord
brukskassa), Tyko Arensparr, 
Vandstadtorps säteri, Äsperöd 
(bokpremium från östra Skånes 
andelsslakteriförening), Anders 
Aberg, Ängelholm (bokpremium 
från Skånemejerier). 

Till sist avnjöts ett kaffesam
kväm i matsalen varvid eleverna 
genom Anders Åberg tackade och 
överräckte bl,ommor till rektor, 
samtliga lärare, husmor och 
vaktmästare. Det var Anita Malmborg från (100 kr från Skumps jordbruks-

Malmö som orienterade ~mr ••• r+--------.:......;.. ___ ....,j.;.... ___ .._ ________ .....; 

förskjutningen från mjölkproduk- 80 •1• h 
tion till köttproduktion. Hon Ini J on er os 
lämnade ingående. informationer . 
om olika korsningsförsök och de 

~~::del~~rsn~;~rna:omförär o~~ Skurups sparbank 
betydelse är att få fram djur med · . . . 
god tillväxt- och foderomvand-
lingsförmåga. 

Nästa elev i talarstolen var Styrelsen för Skurups sparbank milj kr. Reservfonden är uppe i 
Jan-Ake Jarven, stenstorp som har nu sin årsredovisning för år 2,8 milj kr och Skumps sparbank 
höll ett långt och ytterst ingående förvaltar således ca 80 milj kr. I 
föredrag om den "nya" balJ'växten . 1968 färdig. Denna visar bl.a. att f 1 f' örvaltningsberätte sen mns en 
åkerbönan som så smått börjat att på sparbankens insättningsräkning kurva som visar . sparbankens! 
introduceras i Sverige. Oett är har under året insatts 33,3 milj kr utveckling sedan år 1881 och 
meningen att den så småningom i 47.044 poster och uttagits 31,1 däreftervart 10:eår. 
skall kunna ersättas den importe- ,.. k · 33 40., 1 · Ar 18.81 . · förvaitade., Skumps 
rade si:>yabönan. En av åkerbönans ffi H) r ., . o -poster. nsåttarna 

h ae å . d 3 99 spärbank 26.000 kr, år 1891 0,8 
fördelar är att den är självförsör- ar un r ret gottgJOrts me • milj kr, år 1901 2,3 milj kr, år 
jande på kväve och att den är milj kr i räntor. 1911: 5,0 milj kr, år 1921 : 13,0 
mycket lämplig att bryta av Insättarnas tillgodohavande som milj kr, år 1931 14,8 milj kr, år~ 
väx t följden med efter ·vid årets början uppgick till 70 1941: 17,3 milj kr, år 1951:30,9 
stråsädsskördar. milj kr har ökat med 6,3 milj kr milj kr, år 1961: 52,0 milj kr och 

Om en mera omfattande odling och utgjorde vid årets slut 76,4 är 1968: 80,3 milj kr. 
av åkerbönan hade ta~t fa~rt~i~~~---------~~~~~-~~~~--~-~~~--~~--~ 



SÅ VILL JAG . SE UT 
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Ungar ~ade vårmodet 

Christina Johansson, Ölöv och Maria Johansson, Abbekås, mannekängar 

Skivarps CKF-avdelning an
ordnade på torsdagskvällen mode
visning för allmänheten på 
Skivarps Gästgivaregård. Medver
kande firmor var Waldecks och 
Marta-boden, båda från Skurup. 
Stora salen i Gästgivaregården var 
fylld med folk. Borden räckte ej 
till utan kaffet fick avnjutas i två 

. omgångar. 
Skivarps ' CKF-damer ställde 

själv mannekänger till förfogande. 
Barnkläderna från Marta-boden 
visades av Katarina, Charlot och 
Marie Holme, östra Vemmenhög, 
Maria Johansson, Abbekås, Nils-

Olof och Anne-Marie Persson, 
Almaröd, Jan och Ulf Andersson; 
Västra Nöbbelöv, Kerstin Olsson, 
Abbekås, Carina Andersson, Moss
by, Kerstin Lundberg, Skivarp, 1 
Hans och Maria Andersson, 
Skivarp, Kristina Johanson, ölöv 
och Margareta Olsson, Mossby. 

l 
Det vuxna modet med dam· ~ 

kläder från Waldecks visades av 
Anna Larsson, Abbekås Evy 1 Andersson, Västra Nöbbelöv, 1 

Betty Olsson, Västra Nöbbelöv, 
Gulli Nilsson, ölöv, Eva Olsson, 
Mossby. En blomma fick också 
11-årigr Anneli Persson som j' 

ackomp>t.ljerat visningen med 
vacker pianomusik. ··1 

i 

Rektor Gunnar Knutsson 

G. Knutsson 
till Kenya 
Rektor Gunnar Knutsson vid 

Skurups lantbruksskola kommer 
fr.o.m. den 1 juni i år att 
·tjänstgöra vid ett nordislct 
kooperativt biståndsprojekt i 
Kenya i Östafrika. Tjänstgörings
tiden är bestämd till två år. 

Avsikten med projektet är att 
hjälpa afrikanerna att starta och 
utveckla en stark kooperativ 
rörelse. Av det 60-tal personer 
från de nordiska länderna som 
skall arbeta med projektet 
kommer huvudparten från Dan
mark. 

Gunnar Knutssons arbetsplats 
blir i Nairobi i Kenya. Där 
kommer han att leda och 
samordna utbildningen av tjänste
män och förtroendemän som 
sedan skall verka för koopera- ' 
tionen. 

På sex andra platser i Kenya 
kommer att bedrivas undervisning 
och utbildning för ändamålet. 

Gunnar Knutsson tar sin fru 
och sina fyra barn med sig till sin 
nya arbetsplats strax söder om 
ekvatorn . 

Vem som under de två åren 
, skall överta ledarskapet för 
Skurups lantbruksskola är ännu ej 
definitivt bestämt. 

' l 
~\ 
\ 



Skurups drop in-lokal invigd 
VÄRLDENS ENDA I SITI SLAG? En drop in-lokal av ett slag som 
Skurup förmodligen är (!nsamt om 
i hela världen invigdes på fre
dagskvällen i Folkets hus källar
regioner. Det gäller alltså lilla 
matsalen i utrangerade trelle
borgsfärjan Drottning Victoria. 
Som arbete t tidigare omtalat köp
te Skurups fritidsnämnd matsalen 
som ett paket med väggar, golv 
och tak plus inredning hos Per
söner i,Ystad som skrotade färjan 
för 38.000 kr. Andra delar av fär
jan ropades in av Trelleborgs stad 
att eventuellt monteras upp i en 
blivande restaurang i :;taden. 

drop in-lokalens tillkomst. Loka
len invigdes sedan av skurups
blockets samarbetsnämnds ordfö
rande John E Vifot som erinrade 
om att färjan drottning Victoria 
sattes i trafik för jämt 6(). år sedan 
och därmed samma år som han 
föddes. 

Matsalen har som en inner
beklädnad fogats in i ett rum där 
tidigare <bl a varit jordbrukaredag
hem. Här har placerats en juke box 
och en stereoanläggning tillkom
mer för diskotekdansen. Ungdo
marna får även medföra egna ski
vor. I en sidogång står tre skilda 
slag5 spelapparater och här lblir det 
också servering. Från nästa vecka 
är drop in-lokalen öppen måndag
fredag på kvällstid. V.id invig
ningen seplade Manolitos orkester 
och smörgås serverades. 

Fritidsnämndens ordförande Sven 
Hansson kunde hälsa ett 50- tal 
representanter för konununalful!
mäktige, kommunalnämnd, barna
vårdsnämnd och skolstyrelse väl
komna varefter han redogjorde för 

Skånerektor 
till Kenya! 

Skurups lantbruksskolas rek
tor Gunnar Knutsson, 49, har 
accepterat ett erbjudande att 
under två år tjänstgöra som 
rektor pä ett jordbrukskoope
rativt college i Nairobi, Ke
nya, Han efterträder rektor 
Jacob Bjärsdai pä Sätila lant
bruksskola l Norra Halland 
som ocksä har tjänstgjort där 
nere ett par är. 
Rektor Knutsson som far ut 
i juni och tar hela familjen 
med sig inklusive fyra barn i 
skoläldern bllr inte lärare, 
uq.n skall hälla l planeringen 
och administrationen för Ke
nyas centrala jordbrukscollege 
under vilket sex provinsiella 
utbildningscentraler sorterar. 
- Denna u-landshjälp l Ke
nya är ett samordnat nordiskt 
projekt stött bäde av jord
bruks- och konsumentkoope
rationen. Frän svensk sida del-

tar Lantbruksförbundet, KF 
och SIDA, berättar rektor 
Knutsson för A r b e t e t. 
- Under min tid där nere fär 
jag ocksä vara med om att 
bygga upp de nya lokalerna 
för "mitt" college. Jag kom· 
mer Inte utan erfarenhet tlll 
mitt nya verksamhetsfililt, för 
innan jag flyttaile till Skurup 
1953 var jag tre är knuten till 
Lantbruksförbundet som ut
bildningsledare. Min stora am
bition med Kenyavistelsen är 
förstäs att vidga blicken och 
samtidigt dra mitt strå till 
stacken i u-landshjälpen. 
Lantbruksskolans styrelse har 
ocksä vartt mycket förstående. 
Famfljen Knutssons barn skall 
gä l engelska skolor. Vem som 
skall vikarlera som rektor i 
Skurup under Knutssons bor
tovaro är inte avgjort. 

Folkets parks vaktmästare Sven Olsson som kypare pd provturen med Drottning Vietonas matsal. Uppassade blir leM.möterna Göte Berg, Bertil Mårtensson. ordf Sven Ha.nsson oc:h Lilian Hultberg i fritidsnämnden. 
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MHF ~mö~e p·å ·Sv·aneholm 
MHF-distriktet i Malmöhus län hade i år · förlagt sitt årsmöte till Skurup. Det 

hölls på söndagen på Svaneholms slott med skurupsklubb~n som värd. Vid mötet fast

ställdes årets program, som kommer att bjuda på åtskilliga arrangemang. 

- Sidan 10-

I dag "krigas" på allvar 
Armeförbandens årliga slutövning - i år rubricerad Vårövning 69 - inleddes på 

, söndagen, men först i dag k~:~.n man räkna med att kriget sä:tter i gång på allvar . 

. Söndagen ägnades i huvudsak åt att gruppera de tio förbanden som deltar. En del 

prominenta personer skall ·på ·nära håli .följa · övningarna, .):>1 a överbefälhavaren ge

ner.al Torsten .Rapp. I m<;>rgon eftermiddag följer han luftvärnsövningar sjöbo-

trakten. - Sidan 2 -

Målfattig fotbollsp·remi~r 
Helgen bjöd på fotbollspremiär och sällan har väl en premiäromgång -varit mer 

målfattig. Åtta mål på .sex matcher var allt vad division III-klubbarna kunde 

åstadkomma och målfattigt var det också i division II och i södra div IV-serien. 

I allsvenskan slutade matchen AIK-Jönköping 0-0 medan ·både Gais och öster 

vann med 1-0. MFF besegrade nykomlingen Sirius med 3-0. I division III tog IFK e 
Ystad programenligt båda poängen i bortamötet .mot Lunds ~K. För Tornelilla gick 

det sämre. Man förlorade på hemniapl~n med · ~atchens enda mål mot Nike. I divi

sion IV svarade Sövestad för .premiäromgångens största sensation genom att besegra 

seriefavoritern'a Olympi~ med 2~l De~ byt; Anderslöy--Skurup slutade med· hemma

seger. Bilden: Fritidsnämndens förbud respekterarles inte .av spelarna i Anderslöv 

och Skurup, som här tar planen i -besittning för vårens premiärmatch. 

- Sporten ....:,-

'' 
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Elevmöte på Folkhögskolan 

Skurups folkhögskolas elevför
bunds årliga sammanträde och fest 
arrangerades på lÖrdagen med ett par 
hundra nuvarande och tidigare elever 
närvarande. Det blev en trevlig och 
lyckad kväll, som inleddes med för
handlingar under ledning av skolans 
rektor Berbil Järneström. Dagord
ningen som huvudsakligen bestod av 
valärenden var snabbt avklarad och 
vid mötet diskuterades även åtgärder 
för att få med lite flera äldre elever 
i förbundet .. 

Sedan övergick man till den lättare 
avdelningen, som började med en 
teaterföreställning. I år bjöds på sa-

langskomedin "En flicka på gaffeln", 
ett stycke som för inte så länge sedan 
gavs i Stockholm och Göteborg. Med 
hjäJ.p av en lärare på skolan, Miriam 
Malmberg, hade aktörerna själva stu
derat in den långt ifrån lättspelade 
pjäsen. och deras framträdande rönte 
stor uppskattning. 

Bilden ovan är hämtad från fram
förandet av "En flicka på gaffeln" 
och visar avundsvärde Kjell Lund
qvist, omgiven av pjäsens sköna da
mer, fr v J une Bjellman, Ann Måns
son oc<h Kerstin Larsson, den senare 
för övrigt bekant från ett .. TV-fram
trädande. 

Välkommen till Snabb-lem i Skurup 
Förstklassig l'em.tvä.tt 

+press 
KOSTYM 16:-

KLÄNNING ....... . 12:-

På 1-2 dagar eller vår 

Kelll.tviitt + press 
KOSTYM .......... 10:-

Sparkelll + press 
KOSTYM .......... 5:-
KAPPA .....•........ 5:-
KLÄNNING ... ... ... .•. 3:-

kg. kem. färdigt på 30 min. BYXOR ...... ·-· .,. ·- 3:-

--a•-r ----- ---------· ·-. - --

SOn, Anderslöv, Olle Olsson, Skurup 
och Eric Kensmar, Skurup som 
suppl. Gösta Ivarsson och Olle Ols
son valdes även in i valberedn~ng

en, tillsamman med Knut Nilsson och 
Einar Karlsson, båda från Anders
löv. 

Efter förhandlingarna fick de när- r 
varande tillfälle ställa frågor till en 
panel, bestående av dir Gösta· Claes- l ' 

son, ledamoten i förvaltningsrådet 
Gerhard Larsson, civ:ile·konom Lars 
Arvidsson samt affärschef K G 
Kruus. Detta utspann sig till en liv
lig debatt, där en mängd olika frå
gor hann ventileras innan kvällen 
avslutades med information om färg
TV. 

Många deltagare 

i kylig vårlek 
Det rådde allt annat än vårstäm

ning n•är Skurups korpförbund på 
söndagen anordnade första avdeln~n
gen aJV sin motionspromenad "Vår
leken". Trots det lmlla och blåsiga 
vädret ställde 44 personer upp för att 
vandra runt den ett par kilometer 
langa 'banan och besvara de tolv trå
gorr- som de ställdes ind'ör under pro
menaden. Frågorna var av varierande 
svårighetsgrad - i många fall blev 
det rena gissningen - och som av
slutning hade lagts in ett Par skilje
proov. Nästa promenad kommer att bli 
den 11 maj oah ~ill dess hoppas man 
förstås på lite varmare väder och 
ännu flera starter. 

De bästa resultaten i resp klasser 
blev: 

Familj ej!{ lassen: 
rätt och 20 poäng 
Lars Nehlin 7/31 
son 7/20. 

1) Signe Borg 8 
i skiljeproven 2) 
3) Gunnel Hans-

PensionärSklassen: 1) Ella och Axel 
Schöön. 

Ungdomsklassen: 1) John Hansson 
7/12 2) Mikael Hansson 7/6 3) Ann
Ohrist~n ·Hansson 6/26. 

Al1männa klassen: 1) Berit Möller 
9/11 2) Lars Lundberg 8/36 3) Leif 
Olsson 8/29. 

I kval:ificerings·tävlingen till SM i 
familjemotion är ställningen efter 
den här första tävlingen: 1) Fam 
Sixten Borg 2) fam Lars Nehlin 3) 
fam Torsten Hansson 4) fam .Ake 
Olsson 5) fam Sture Andersson 6) 
fam Uno Ohristiansson 7) fam Robert 
Dahlgren 8) fam Allan Jönsson. 

Fa deltagare 

i mopedtävling 
I Skurup avgjordes på lördagen ett 

av MHF:s många lokala arrange
mang för att få fram en kandidat till 
titeln som Sveriges moPedmästare. 
Segrare blev Gert Persson, Tu!Istorp, 
som noterade det bästa resultatet i 
de hittills avverkade kvalificel"'ings
tävlingarna. Han går nu vidare till 
distri•ktsfinalen ii Malmö den 3 maj, 
varifrån segraren får åka till riks
finalen, som avgörs i Variberg den 
28-29 juni. All slags vit-tvätt u.tföres 

Endast nio ynglingar vågade ställa 
upp men antalet mopedåkande ås'kå
dare var mångfalt större. Man hade 

- 0411/409 33. nog hoppats få med lite fler men 
HUSMODERNS TVÄTT 

STORTORGET 9 rf# l~ l;~':· -6=; ·~ '-lligo 
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l(onfirmandträff i Gärdslöv 
1934 -års konfirmander i Gärdslöv 

hade på söndagen träffats för att fira 
ren, prosten Ernst Landgren till sina 
fprna elever. Han gladde sig över att 
deras levnadsväg under de gångna 

minnet av sin konfirmation. Samling- åren varit lycJkosam och örulkade6 
1 en ägde rum i Gärdslövs kyrka, där dem lycka och välsignelse under 
de var med om högmässan med natt- kommande år. 
vardsgång, som förrättades av för- De deltagande var Harry Anders-

son, Hälsingborg, Stig Hansson S 
samlingens komminister, Erik Malm, Sandby, Gustaf Karlsson, Malmö, 
Börringe. Därefter ställdes färden till Karl-Gustaf Jeppsson, önnarp, Bror 
nya pensionatet i Skurup för middag. Weberg, Skurup, Ruth Andersson
Vid denna talade konfirmationslära- Adengård, Malmö, Inga Larsson-An-

dersson, Dalby, Olga Andersson-An
dersson Äspö, Olga Fransson, Skurup, 
Alma Kjellander-Johansson, Trelle
borg, Gunnl Selmer-Landgren, Hås
löv, Nanna Kristensson-Mårtensson, 
St Beddinge, Gunni Andersson-Nils
son, Skurup, RagnhUd Holmkvist
Nordström, Malmö, Magda Persson
Svensson, Skurup. 

Med på bHden är även konfirma
tionsläraren, prosten Ernst Landgren 
och komminister Erik Malm. 



· Skurups korptävling 
i samlade 44 deltagare 
' --~~· 

l 

l VARLEKEN I SKURUP. T~ogna deltaga~e i vå~leken ä~ familjen Stu~e 
' l Ande~sson. 
l 

F~ v t~u Tyh~a Ande~sson, Stu~e och sonen Roland vid en 
kontroll. 

Kylan och blåsten skrämde bort 
den riktigt stora uppslutningen krin 
den riktigt stora uppslutningen 
kring skurupskorpens Vårleken 
och kvalificering till riksfinalen i 
den tävling som rikskorpen anord
nar i anledning av sin 25-åriga till
varo. 44 deltagare är dock inte så 
illa och säkert blir det åtskilliga 
fler när riksfinalkvalens andra om
gång avverkas söndagen den llmaj. 
När tredje och sista deltävlingen 
arrangeras är inte avgjort. 

Med start och mål vid Domus 
gick deltagarna ut på en cirka tre 
kilometer lång bana där 12 frågor 
skulle besvaras. Att det var svåra 
frågor visas av att ingen kom över 

, åtta rätt. Som skiljeprov för de 
· som hade lika många rätt gällde 

det att sikta rätt med fotbollsspar
kar. 

I familjeklassen för rikstävlingen 
ställde nio familjer upp. Här räk
nas resultaten totalt per familj i 

motsats till Vårleken 'där den bäste 
per familj räknas in. Vidare fanns 
det inomvbgkcmf shrdetavbgxzåååz 

det inom Vårleken en pensionärs
klass där veteranerna Axel och 
Ellen Schön dock var enda delta
garna samt en ungdomsklass där 
de tre bästa enligt uppgift är sys
kon. 

Resultat. Vårleken: Familjeklas
sen Il Signe Borg 8 rätt - 20 po
äng, 2l Lars Nehlin 7-31, 3l Gun
nel Hansson 7-20. Pensionärsklas
sen: Il Axel och Ellen Schön. Ung
domsklassen: l) John Hansson 7-12, 
2l Mikael Hansson 7-6, 3l Ann 
Christin Hansson 6-26. Allmänna 
klassen : l) Berit Möller 9-11, 2) 
Lars Lundberg 8-36, 3l Leif Ols
son 8-29. 

SM: l) Sixten Borg, 2l Lars 
Nehli,n, 3l Torsten Hansson, 4) Ake 
Ohlsson, 5l Sture Andersson, 6l Uno 
Christiansson, 7) Robert Dahlgren, 
8) Axel Schön, 9l Allan Jönsson. 

//PE~r 
/~oy 

Skurup köpmannaklubb 
nu utan sekreterare 

Köpman Ivar Nilsson som varit 
Skurups Köpmannaklubbs sekre
terare i fem år avsade sig vid 
klubbens årsmöte på torsdags
kvällen sitt uppdrag. 

Till årsmötet var det nästan 
endast "presidiet" som mötte upp 
och av det fåtal personer utanför' 
presidiet som fanns närvarande, 
var det ingen som ville åta sig den 
nye sekfeterareposten. Resultatet 
blev alltså att SkJUrups Köp
mannaklubb nu är utan sekre
terare. 

Ordföranden Ove. ~ickm~, 
kassören Knut Nilsson, vJCe 
ordföranden Hans Lindskog, samt 
Sune Thulin omvaldes liksom 
revisorerna Otto Andersson och J 
A Persson. 

Efter årsmötet informerade 
urmakare Sune Thulin om Röda 
Fjädernkampanjen. 

]Måndag 14 april 1969---------------
' 

Härligt fastklämd! 
På lördagskvällen höll elevförbun
det vid Skurups folkhögskola års
möte. med teater och dans på pro-

' grammet. En flicka på gaffeln av 
Terance Frisby var det teater
stycke som skolans teatergrupp valt 
att underhålla sina kamrater och 
forna elever som mött upp till 
elevförbundsfesten. I rollistan fanns 

Kjell Lundkvist som Rober<t, June 
Fjellman, Clare Kerstin Larsson/ 
Marian Robert Tryman f Andrew 
Anders Bergan/Jimmy Ralph Sjö
swärd John, Ann Månsson/Ingrid. 
Bild: Kjell Lundkvist med flera 
.ffiickor på gaffeln. Fr v J une Fjell
man, Ann Månsson, Kerstin Lars
son. 



Familjen Andersson- Sture, Roland och Thyra - startklara i vårleken. 

44 deltog i vårleken 
Skurup t~'ots ~~~et • 

l 
Trots att det endast var sex plus

grader och nästan stonn var det 
ändå 44 tappra som ställde upp i 
tävlingen Vårleken som på sön
dagen anordnades av Skurups 
korpidrottsförbund. 

Tävlingen var uppdelad i fyra 
klasser, familjeklass, pensionärs
klass, allmän klass och ungdoms
klass. 
Vårleken bestod i en ca 3 kilo

meter lång promenad efter snitslad 
banå. Längs banan fanns 12 plakat 
med frågor på. Till varje fråga fanns 
tre alternativa svar och det gällde 
att sätta l:a, kryss eller 2:a för 
vardera frågan. Den som nådde 
högst antal rätt av de 12 möjliga 
var Berit Möller i allmänna klassen 
som nådde .9 rätt. T familjeklassen 
höll damerna sig väl framme, Six
ten Borg hade 8 rätt och Gunnel 
Hansson samt Lars Nehlin 7 rätt. 

, För att skilja sådana som kom på 
samman antal rätt anordnades en 
liten .. speara t tävling där det dels 

gällde att sparka en boll rätt i mäl 
mellan två tegelstenar (en avgöran
de som onekligen gynade herrarna 
som i regel är skickligare fotbolls
hanterare än damerna) samt att kas
ta ärtpåsar i en uppritad triangel 
med olika poängmöjligheter. 

Resultat: 
- Familjeklassen: l) Sixten Borg, 2) 
Lars Nehlin, 3) Torsten Hansson, 4) 
Ake Olsson, 5) Sture Andersson, 6) 
Uno Kristiansson, 7) Rabert 'Dahl
gren, 8) Axel 'Schöön, 9) Allan Jöns
son. Av de deltagande familjerna 
blev de individuellt bästa resulta
tet: l) Sixten Borg (8-20), 2) Lars 
Nehlin (7-31), 3) Gunnel Hansson 
(7-20). 

Ungdomsklassen: l) John Hansson 
7~12, 2) Mikael Hansson 7-6, 3) 
Ann-Christin Hansson 6---26. 

Allmänna klassen: l) Berit Möl
ler 9---Jl.l, 2) Lars Lundberg 8-36, 3) 
Leif Olsson 8-29. 

Pensionärsklassen: l) Axel och 
Ellen Schöön. 

VEM FAR LÅNA? 
Vem har då rätt alt få förbättringslån och hur fungerar 

detta? Generellt gäller, att lånemöjligheterna bedöms efter 
lånesökandes ekonomiska ställning och inkomster. Men om 
den beskattningsbara inkomsten inte överstiger 6.000 kr per 
år och förmögenheten inte överstiger 40.000 kr, så kan man 
få låna 10.000 kr räntefritt. Denna summa avskrives med 10 
proc per år. Men om låntagaren av någon anledning måste 
frånträda fastigheten, förfaller återstående delen av lånet till 
betalning. Denna bestämmelse har tillkommit för att en .~Y 
köpare av fastigheten eller släktingar inte skall kunna gora 
någon vinst på lånet. 

Fr v de!k:oratör Roiond lööv, fröken Merglofeta Larsoson och u~mllk<1re 
Su·ne Thulin reser Skurups>ba,rometem. 

RF -barometern 
13.130 kr • visar 

Skurups Lions Club har låtit 
tillverka en jättestor barometer 
som på tisdagen monterades på 
ytterväggen vid Nygrens Möbelaf· 
fär vid Kyrkogatan. Denna 
kommer dag för dag att visa hur 
mycket som flyter in till Röda 
Fjädern. På. inändagen kl 15 
hade inräknats 5.100 kr inklusive 
de 2.000 kr som Rydsgårds 

kommun skänkt. Kl 15 på 
tisdagseftermiddagen hade belop· 
pet ökat till13.130 kr. 

Nils Brönmark meddelar att det 
är en del affärer som försäljer 
Röda Fjädern-lotter som glömt att 

· redovisa hur mycket de sålt lotter 
för, varför den verkliga summan 
som hittills influtit är högre än 
barometern visar. 



Gambianskt körkort fi n 
• • • ·trofe för skånsk Jagare_. 

Sven Erik Rödseth torde vara den ende med 
hemortsadress Skäne som avlagt gambianskt 
körkort. Helt nyligen ätervände makarna Sven 
Erik och Vivi Rödseth till Sjöbo med mängder 
av afrikansk erfarenhet i kappsäckarna. En 
rnänads besök i pyttelandet Gambia, till formen 

likt ett ben med knöligt knä, har avsatt en 
klädsam solbränna hos paret, som för. SkD 
berättar om sina reseminnen. Det handlade 
visserligen om jakt för hr Rödseth 
yrkesjägare i 30 är - men vistelsen i Gambia 

hade ändä mer karaktären av rekreation och 
avkoppling för Sjöboparet, som förklarar sig 
blivit helt fängslade av den nya miljön. Det här 
var ett bättre alternativ som resmäl än t.ex. 
Mallorca eller Kanarieöarna, menar de. 

Först en kortare orientering om 
Gambia. ETt självständigt land av 
ungefär Skånes omfång, f.d. brit
tiskt protektorat 'med närmare l 
milj invånare. Industrierna är få, 
folket fattigt. Huvudstaden heter 
Bathurst och har tre hotell, i ham
nen flaggar Britt Wadner och där 

kan man också hitta gamla 
skärgårdskryssaren Saga. Klimatet 
är behagligt, befolkningen vänligt 
tillmötesgående. För Sven Erik 
Rödseth var det inte minst väsent
ligt i sammanhanget att jakten var 
fri. 

Skicklig jägare som han är blev 

bytet bl.a. ett 50-tal duvor, 10 
vårtsvin och några små krokodiler. 
En haj fastnade på fiskekroken en 
bit ute i Atlanten. 10 man fick. 
hjälpas åt för att dra upp den. 

- Själv passade jag naturligtvis 
på att prova jaktlyckan medan 
min fru skötte filmkameran, be-

Sven Erik Rödseth glömde sin körtkort hemma i Sjöbo och blev tvungen an ta nyn när han kom till Gambia. (Foto: Hans Sernert). · · • 

Det nyförvärvade körkoret som 
hr Rödseth tvingades avlägga se
dan han glömt sitt svenska hemma 
i villan i Sjöbo går inte ut förrän 
197 2 och torde gälla trots att den 
mönstergille gambianske polis
mästaren stavade Sven som Seven
.Frågan är emellertid om inte 
kökortet smäller lika högt som 
någon av de rödsethska 16 afri
kanska trofeerna. 

Körkortsepisoden är något som 
makarna gärna erinrar sig. 1936 
körde Sven Erik upp i Sverige. Det 
var en bagatell avklarade på lO mi
nuter. I Gambia gick det mot 
förmodan inte så lätt utan här 
handlade det om en formlig mang-

ling i teori följd av en timmes upp· 
körning opå flertalet av Bathursts 
smala gator och gränder. Till slut 
nickade den nitiske inspektören, 
som på kuppen lärt sig svenska 
höger och vänster, ja. Betyget för 
den lätt skakade Sven Erik Röd
seth blev hänsynsfull körning med 
ett gott omdöme. 

Därefter behövde inte Sjöbo
paret få förargliga stopp mitt ute i 
busehen föranledda av taxichauf
förers alltför snålt tillmätta gal
lonmängd bensin. 

En natt sov man i kungen av 
Jappenis sängkammare. Jappeni 
är en by cirka 20 mil från Atlant
kusten. Innan dess hade emeller-

tid makarna träffat 15-årige Lollo, 
som var den perfekte guiden och 
hjälpredan - ett under av servili
tet parad med charmerande fram
fusighet. Han blev så förtjust i 
Sjöboparet att han från bushen lif
tade in till huvudstaden där 
Rödseths hade sitt högkvarter. 
Sitt jaktdeltagande klarade han 
genom att åka snålskjuts på taket 
av den rödsethska förhyrda taxi
bilen. Det var en initiativförmåga 
som blev uppskattad. 

Dessa är några av de minnen 
som makarna nu kan lagra efter 
sin sydländska resa ner till tretton
de breddgraden. En resa som gav 
rejäl mersmak, menar de båda. 

rättar hr Rödseth som bl.a. 
fångslats av de gambianska Man
goverträsken: Vilket fågelliv, en 
fångsiande upplevelse att glida 
fram på urholkade trädstammar i 
. de vittgrenade kanalsystemen, där 
blott en harkling från en av de 
medföljande oyarna hindrade 

jägaren från att nedlägga ett prima 
byte- en 3,5 meter lång krokodil. 

SAFARI 

Hr Rödseth har tidigare upplevt 
Afrika ur jägarens synvinkel. För 
cirka ett år sedan handlade det om 
en regelrätt safari till Tchad mitt i 
stekheta Afrika där temperaturer 
på sådär 55 grader inte är någon 
sällsynthet. 

Han berättar med stolthet om 
rader av fina trofeer. Som t.ex. en 
.giant eland på drygt ett ton, ett. 
manfår nedlagt i blåskimrande 
ökenberg, bufflar och en präktig 
elefanthanne, som mötte sitt öde i 
Centralafrikanska republiken. 

- Han blängde ilsket på mig, se
dan skjöt jag honom bakom örat, 
konstaterar hr Rödseth. 

En förutsättning för jakt är att 
man verkligen lärt sig behärska sitt 
skjutvapen, man måste effektivt 
utnyttja den lilla tid som finns till 
förfogande. En jägare måste vara 
kall, jakt är en fin sport, menar 
han vidare. 

Förut hette jaktmarkerna bl.a. 
Näsbyholm eller Trolleholm. Nu 
har hr Rödseth blivit. verkligen bi
ten av den afrikanska marknaden. 
Kanske blir det Gambia igen. 



Sista uppropet 
före l(enyaresan 

Rektor Gunnar Knutsson på Sku~ 
rups lantbruksskola höll på månda
gen upprop med den sista kursen 
som startar på skolan innan rektor 
själv reser till Kenya på två år, som 
deltagape i den stora biståndsaktio
nen "Nordiska kooperativa projek
tet". 

Uppropet inledde en s .k föl'korta:d 
driftsledaJrik'l.lrS och 23 elever från 
fopeträdesvlis Skäne men oc'kså från 
landet i övrigt mötte upp. Kursen 
pågår i fem månader oc!h lär vara 
den enda pågående under sommaren 
i sitt slag i Skåne. 

Den syftar i första hand til!l. utbild
ning av egna företagare men är ock
så lämplig för vidareutbildning, den 
kan exempelvis innebära ett steg på 
vägen mot lantmästal'examen. 

Rektor Gu.nrva.r Knutsson omgiven a.v fr v Torgil Joha.=son, Kla.g~to:rp, 
SveTker Olswn, Gle'l1liYTlli.ngebrp, Eskil Be'11.gtsson, ,Anders~öv, som är 

nå.gr'o. a.v de eoLeve>rs6m böTjar på dTii}'tsledarefkwrsen 

Lyckad pretniär 
''Drop in'' • 

l nya 
Massor med ungdomar från Sku

rup, Rydsgård och Sldvarp "steg 
på måndagskvällen ombord" på 
"Drop in" i Skurups Folkets hus. 
Den nyinredda drop in-lokalen har 
fått en gedigen inredning från 

förliga salongen på den gamla tag
färjan "Drottning Viktoria". Det 
är det tidigare kafeet i Folkets 
hus som har inretts precis som en 
båtsalong med golv, väggur, arma
tur, sjökartor och annat från tåg
färjan. 
Drop in invigdes egentligen re

dan på fredagskvällen av samar
betsnämndens i Skurupsblocket ord
förande, civilingenjör John-Elvis Vi
fot som samtidigt gratulerade fri
tidsnämnden med Sven Hansson i · 
spetsen för det utomordentligt goda 
initiativet med att inköpa den för
näma inredningen från den gamla 
färjan som inte längre är i bruk. 
Till invigningsceremonin hade också 
inbjudits en del personer från bl a 
kommunalnämnd, fullmäktige och 
givetvis även fritidsnämndens leda
möter. 

Atmosfären i "båtsalongen" är så 
äkta så man nästan har en känsla 
av att Drop in gungar på vågorna. 

Drop in kommer i fortsättningen 
att vara öppen för ungdomar mel
lan 14 och 19 år. Där kan ungdo
marna sitta och diskutera, lyssna på 
musik eller dansa d'iskotekdans. 
Stereoanläggningen är ännu ej fär
dig så än så länge får de nöj a sig 
med en skivspelare. 

Skånska bågskyttar 
på fältskyttekurs 

Unga. bågskyttar trimmas på tre dagars kurs i Näsbyholm. Fr v: Christer 

Engström, Peter Nilsson, distriktskonsulent Erik Hansson samt Ebbe 

Hansson, samtliga från Trelleborg. 

I anledning av årets VM i båg
skytte som går i USA och där den 
internationella fältskytteronden blir 
något nytt för fältskyttarna har 
skånska skyttar i helgen varit sam
lade till ett läger på Näsbyholms 
skola utanför Skurup. Samtidigt 
anordnas ett ungdomsläger på sam
ma plats. 

De 30~talet ungdomarna lade den 
nya banan under lördagen sedan 

fredagen hade ägnats åt regelinfor
mation och filmvisning. Banan be
dömdes enhälligt som bra. Däremot 
var meningarna om målets place
ring delade. Det är svårt att pla
cera ut målet för Hunters Rond, då 
det fordras en skjutlinje för fyra 
skyttar. Oftast gör träden det kne
pigt att få fritt skjutfält. Vidare är 
den helsvarta tavlan svär att sikta 
på. 



Införd i skolrullan blir Ingrid Brorsson Skurup av rektor Lago Grönvall 

52 nybörjare skrevs in 

vid Skurups grundskola 
27 flickor och 25 • pojkar Detta innebär att det ej blir så 

iminäldes på onsdagen till stora klasser i år och att därmed 

grundskolans första klass i Skurup. lärarna har något mer tid till varje 

De 52 barnen kommer att indelas i elev. 

tre klasser av vilka 2 avdelningar Nästan alla de barn som 

kommer att undervisas i Skurups kommer att gå i Skurups småskola 

småskola och den tredje i som är belägen vid Tegelgatan 

Sandåkras småskola. kommer att passera Kyrkogatan. 

P~ skolstyrelsens senaste samman

Antalet inskrivna barn i år är 13 träde beslöts att övervakning 

mindre ~n i fjol då 65 barn genom vaktmästare eller andra 

_::_an::m=:ä::ld::e:::s::....::ti::ll:...s;;,;m.;,;;,;;ås;;,k=o=l,;,a=n=.=----l skall ordnas när småskolebarnen 

dagligen passerar Kyrkoga~n 

mittför kommunalkontoret på vag 

till och från skollunchen. Trafiken 

är där livlig och fordonen har 

oftast hög hastighet, förmodligen 

många gånger över den tillåtna 50 

km/tim. / 

Anordnandet av över;/akning av 

barnen när de skall passera den 

farliga gatukorsningen har säkert 

hälsats med glädje av alla föräldrar 

som tidigare haft anledning at~ 

vara nervösa för sina barn 1 

vetskap om att de skall passera 

den livligt trafikerade Kyrkogatan. 

Minskning av ;nybörjare 

i Skurup och Sandåkra 
Det blev en minskning av antalet nybörjarna mycket spända inför sitt 

nybörjare när det i går var insknv- .första möte med skolan och rektorn. 

nin!!l i Skurup, En omsvängning ,till En och- en steg man fram till denne 

ett överskott på "kvinnosida~" kunde och talade om sitt namn, varpå rek

också ll'Oteras. I år tog rektor Lago · tor Grönvall skrev in de blivande 

Grönvall emot 52 ny_b(>rjare, som eleverna i rullorna. 

skrevs in för skolgång i Skurup och . Två klasser med nybörjare startar 

Sandåkra Antalet var · t' fjor . 65 med i Skurup medan Sandåkra får ta 

ett litet överskott på pojkar, Av: de, hand om en. skolmognadsprov med 

62 nybör;Jarna :var L~)~'?:. tlifkor. · . samtliga inskrivna nybörjare kommer 

Inskrivningen . giJ:Jt h_!!lt, en!igt de att anordnas i Skurup_ fredagen den 

gamia procedurerna. men ~'v!ltvis vl!F 25 april efter personlig kallelse. 

Rektor Lago Grönvall skriver in lilla Marie Andersson, Skurup, 

rullorna. · 



YSTADS ALLEHANDA freudagen den 18 april1969 · 

Dansläran~ Lennart Rydberg tänjer ut sig för skurupsdamerna och visar hur en av rörelserna skall 
ut/öms. 

J azzb~ale,ttavslutning i Skurup 
Danslärare Lennart Rydberg Mal

mö som undervisar ett 40-tal olika 
grupper i Skåne i jazzbalett - en 
form av motion som på senare år 
vunnit stor popularitet och fått stor 
spridning - avslutade i går en kurs 
med ett 20-<tal kvinnli-ga deltagare i 
Skurup, Arrangörer av jazzbalett i 
köpingen har varit Skurups husmo
dersförening: och det var tredje året 
undervisningen gavs. Påtryckningar
na är stora att han skall fortsätta och 
kan man bara få tillräckligt många 
deltagare så lär det inte vara omöj
ligt. 

Damerna har under de två termi
ner, som kursen pågått, hållit på 
med de svåra men graciösa rörelser 

som kännetecknar jazzbaletten. Det grupper har varit danspedagog Gurli 
är. konstfulla men också mycket krä- Waerang Malmö och likS'om med 
vande rörelser vilket var och en kan . jazzbaletten skall man inom husmo
få bevis för om man tittar på det darsföreningen försöka fortsäJtta un
träningsprogram som danslärare Ryd- dervisningen med tanke på dess sto
berg genomför med sina elever. Rö- ra popularitet. På de senaste kur
relsarna är mycket bra för kroppen serna deltog 46 stycken varav ett 
och grunden ligger hela tiden i ryt- 20-tal från Rydsgård. 
men, vilket man tvingas miarorna 1~=======----~---J 
genom den speciella musik som man 
dansar efter - ruestådels jazz. 

Ett 20-tal · damer har stått anmälda 
till kursen men på avslutningen del
tog endast åflta damer, vilket är i 
minsta laget. Lennart Rydberg är 
inte riktigt säker på om han själv 
kommer att fortsätta eller låta nå
gon annan ta över undervisningen i 

---------------j fortsättningen i Skurup. Han har lik-
som hustrun Kerstin, som också har 
jazzbalett, många att undervisa och 
han har fått avböja en del förening
ars förfrågningar på grund av bris
tande tid. I sommar skall f ö Kerstin 
och Lennart Rydberg åka till Spa
nien för att delta i en hårdträning 
under ledning av Walter Nicks. 

Varje termin inrymmer 12 lektioner 
och i jazzbaletten deltar ungdom från 
15 år och uppåt. Första tiden får del
tagarna stå vid ribbstolarna för att 
få in den räflta balansen i sina rö
relser. När detta väl är avklarat går 
man över på ett mera fristående pro
gram vars tempo skruvas upp efter
hand. Axel- och höftrörelserna är 
A och O i jazzbaletten. De friståen
de rörelserna går efterhand över till 
förflyttning efter ackompanjemang 
av lämplig musik. 

Husmodersföreningen har tidigare 
avslutat rytmisk gymnastik för barn 
1 åldern 4-7 år samt nybörjare- och 
fortsättningskurs i jazzbalett för skoJ
barn upp t!ll 17 år. Lärare för dessa 

. .----- -



Sune Thulin i Lions Club fdr klättra högt för att peka ut insam

lingsresultatet pil barometern. 

Många gåvor på näst sista 

dagen för Röda Fjä(Jern 
Insamlingskampanjen i Röda Fjä

dern_s tecken går i dag in på de sista 

timmarna och redan i går kunde 

man konstatera att skurupsborna satt 

in en ordentlig slutspurt för att nå 

ett hedrande resultat. Vid samman

räkningen i går, som inrapporterades 

till Malmö, .hade man fått in 22.300 

kr i kassan Vilket betyder 100 pro

centig täckning. Sammanlagt fick 

man in 4.220 kr i insamlingen på fre

dagen och en del aV' denna summa 

kom i form av gåvor från företag, fö

reningar och allmänhet. 
Lions Club gör en speciell honnör 

för Skurups fGlkhögskola, som med 

sin mycket uppskattade teaterföre

ställning "En flicka på gaffeln" fic}c 

in ca 400 kronor. Företagen och före

ningarna har nu också börjat vakna. 

Två företag har tillsammans skänkt 

600 kronor. Sparbankens· styrelse 

lämnade över sitt styrelsearvode på 

500 kr, Skurups badmintonklUJbb 100 

kronor, grundskolans idrottsfÖlrening 

100 kronor samt 100 kronor från lä-

rarfören:lngen. En anonym givare 

från Rydsgård lämnade under dagen 1 

in 100 kronor. 
I går kväll fick LiGDS Clu'b också 

mottaga ett konstverk av skurups

konstnären Harald Thelander som 

troligtvis kommer att auktioneras ut : 

i dag. Samtidigt håller Lions på att 

lotta ut ett piano som skänkts tidiga

re Ii veokan. 
De anställda på Nygrens möbelat

fäT har hörsammat andra kollegers· 

vädjan genom att skänka sin lördags

avlöning till insamlingen. 

Lions Club tog själv över försälj

ningen i går kl 17 och en timme sena

re började sagostundernas orkester 

sin musikunderhållning i köp,ingen. 

I dag håller lianbröderna också själv 

i försäljningen och. sagostunderna 

ger sin första konSert vid Majbro 9. 

Kampanjen håller sedan på till kl 14 

och sagostundernas orkester kommer 

under dagen att bl a spela vid Do

mus, i Skivarp och Rydsgård samt på 

torget. 

=RYDSGÅRD======= 

Fru M~rie. Sandkvist lägger spjälförband pcl frru Birgitta Graner 

under ovennseende av instruktör Lars Eric Sjöberg, Ingrid Svens

son och Dagny Olsson. 

ABC-kurs för lo~ttadamer 

har avslutats i Rydsgård l 
Röda korset }Jat under vintern vänt 

sig till olika föreningar m.ed ett er

bjudande att för dessa anordna en 

kostnadsfri ABC-kurs. I Rydsgård 

nappade bl a lottakårep på anbudet 

och i vecka1.1 _avslutades en 6-timmars 

kurs under · vilken instruktör Lars 

Erik Sjöberg fungerat som handleda

re. Under fyra gånger, som man gått 

igenom de olika momenten i kursen 

i Kommunalhuset, kunde man räkna 

in ett deltagarantal på ett 20-tai da

mer. 

ABC-kursen vänder sig l första 

h~nd till de som är mycket ute på 

vagarna med tanke på att de skall 

k~nna ta_hand om olycksoffer och ge 

forsta hjalpen om det skulle hända 

en olycka. Att kurserna behövs råder 

Ingen som helst tvekan' och instruk

tör Sjöberg är inte sen att instäm

ma. Lottakårens medlemmar i Ryds

g~rd har fått lära sig blodstillning, 1 

havande av chock samt förbandslägg

nmg av ben-, led- och muskelskador. 

Gången innan avslutningen hade 

man .. en fingerad övning där det gäll

de for damerna att tillämpa alla sina 

kunskaper vid en tänkt bilolycka. 

Fastighetsförvärven 1 Sll~nge 

Regeringen har ogillat friherrinnan 

Erna af Ugglas, Skurup besvär över 

a_tt lantbruksstyrelsen nekat henne l 
blistånd att köpa Bäckahus 1:2 samt 

Flathult 1:3, 1:4 och 1:9 i Slimminge 

socken. 



/rene Jönsson. fr u Margaretha La1·sson och Ohristim Larsson blåsta 

för fullt hela lördagen. 

Röda Fjädern-aktionen gick 
.över förväntan i Skurup 

Samtliga lotter och bilfjädrar sål

des ut under lördagen i Skurups, 

Vemmenhögs och Rydsgårds kommu

ner. Det var sista dagen för den sto

ra Röda-Fjädern-insamlingen och 
Lions club kunde på kvällen räkna 
In drygt 38.000 kronor. Köpingens in
samlingsresultat på ca 23-.lJOO kronor 
betyder en täckning med 245 proc. 
och en framskjuten placering inom 
Malmöhus län i kommuntäv!ingen. 

En stor aktivitet rädde under sis
ta insamlingsdagen i tätorterna Sku
rup, Skivarp och Rydsgård då med
lemmarna i Lions club satte till alla 
klutar för att få slutsålt. På final
dagen var · man inne och hämtade 
nya bilfjädrar 1 Malmö och även de 
gick åt som smör l solen. stånden 
runt om i köpingen och i de båda 
andra tätorterna fick under lörda-

l 

v/ 

gen också besök av sagostundens or
kester, som underhöll lottköparna. 

Inom Lions clubs arbetsområde sål
des bilfjädrar för 6.000 kr, lotter 
26.000 kr och 1 form av gåvor fiek 
man In drygt 5.000 kr. I ö<v·rigt in
bringade auktioner och ett lotteri på 
ett piano några nätta summor. 

Vemmenhögs kommun fick ett !n
samlingsresultat på ca 5.000 kr. I 
Rydsgårds kommun lyckades man 
skrapa ihop drygt 9.500 kr och i Sku
rups kommun tog man in 23.000 kr. 
Den slutgiltiga siffran för hela aktio
nen kommer med all säkerhet att bli 
åtskilligt högre då man inom de när
maste dagarna gör slutsummeringen. 
Man har överskridit alla tänkta in
samlingsmäl med fin marginal. Lions 
tackar nu alla bidragsgivare som 
gjort att man uppnått dessa fina 
siffror. 

· Boskapsauktion 
på Sillesjö gård 

Kvigan Silo Hepsy va1· på danshurnö1· i auktions1-ingen 

.. Auktionen på den renrasiga Herefordbesättningen hos gods

agare . Knut. Alven, Sillesjö gård, Skurup, bjöd på verkliga 

s:nsatwnspn~er. Godsägare Gregor Bendz, Nya Skottorp, stod 

for dagens hagsta bud och den inropade yngre kon med kalv 

vid sidan bytte ägare för 11 000 kr. För de yngre korna med! 

kalvar, inalles nio stycken, betalades från 7 600 upp till 
11000 kr. 

A v dessa klubbades två för lO 800 ettårskviga för 7 200 k•r, en köpare 

kr, varav den ena gick till gods- från Elmmaboda ropade 1· d t · 
.. li .. n e va 
agare Er .ng Hogberg, Sundby gård andra kvigJorna för 6 200 respektive 

Gnesta och den , andra till lantbru- 4 800 h. De två obetäckta tvåårs

kare Erik Haldemar, Näsinge, V kvigorna gick till Gnesta och Al

Karup. . vesta. för 5 700 respektive 5 400 kr. 

Ba!drmge gård hörde till storkö

parna, bl a ropade man in tre av 
de nio korna med kalv. Den 22 djur Testamentena. Kammaradvokatfi

starka. besättningen lockade unge- skalsämbetet har godkänt ett av f 

fär 500 personer till alllktiooen. In- lantbrukare Johan Sigfrid Lindahl 

tresset var myoket stort och priser- från Vellinge socken ,iJpprättat tes

na rekorda•rtade. Auktionsförrättar- tam en te. Enligt detta skall 20 000 kr 

na ~engt Ottcxsson, Svedala och ö:'oo-lämnas till Vellinge kyrka och 

Bertil Andersson, Löberöd, kunde f?rsamling samt 5 000 k~r överlänmas 

snabbt avv·erka djuren. stamtjuren till Svenska Röda korset. Resten av 

på 4% år såldes för 5 000 kr och för kv.arlå!Jenskapen skall tillfalla en

ettårstjuvarna betalades 5 Ot() och ~kilda personer. Han avled i januari 

4 800 kr. · l år utan annan arvinge än allmänna 

T .11 H" . arvsfonden. Behållningen var 
1 or by g)(Jk dagens dyraste 146 560 ]{J!'. ca 1 



SKÅNSKA DAGBLADET Mån~agen den 21 ap-,.r"7:il;--·-----.--._. .......... _......._ __ _ 

Den 55-åriga forden Johanna fick äran att leda Röda fjädern-kortegen med Skurups sagostunders musikkär runt i Skurupsbygden. Ägaren och föraren av det 
gamla llket, Manfred Almkvist (i keps och halsduk), ses här omgiven av lejonen Knut Madsen, längst t. v., och R F-generalen i Skurup, Lennart Gellström, samt 
längst t. h. Nils Jönsson. 

Röda Fjäder-insamlingen 1 Skurup 
sprängde barometerns toppsiffra 

Röda fjädern-insamlingen i 
Skurup överträffade alla förvänt
ningar. Så mycket stod klart när 
den preliminära slutsammanräk
ningen var klar pä sändagen. 
38.000 kr pekade dä barÖrnetern 
på. Man hade bara siktat pä 
35.000 kr. Men siffran väntas stiga 
till åtminstone 39.000 kr när sista 
bidragen räknats in. 

Detta förhöjda "barometer
tryck" vållade vissa praktiska 
besvär. Den för ändamålet 
uppsatta penningbarometern på 
Kyrkogatan var endast graderad 
till 35.000, varför man blev 
tvungna att skarva på en bit. Nu 
ska den i alla fall räcka till för 
40.000 kr. 

Den nu uppnådda summan, 

38.000 kr., innebär en täckning av 
242 procent. Kampanjledningen är 
mycket nöjd med det resultatet 
och önskar tacka alla som gjort 
det möjligt, såväl bidragsgivarna 
som funktionärerna i alla de 
organisationer som ställt upp så 
spontant. 

Till lördagens arrangemang 
hörde en bilkortege med Skurups 
sagostunders musikkår, som for 
runt och spelade i Skurup, 
Rydsgård och Skivarp. I samband 

och kommer att inbringa 650 kr. 
Ett gott exempel på hedervärda 

privata initiativ kommer från en 
12-årig pojke i Skurup. Han hade 
egenhändigt snidat några träskålar 
i teak och alm, som han ville 
skänka tin- Röda fjädern. På en 

liten auktion inbringade dessa 233 
kr. 

Röda fjädern-ledningen i Sku
rup tar alltså fortfarande emot 
bidrag för om möjligt nå upp till 
drömmålet - 40.000 kr. --streck
et. 

ösTERLENFOTBOLL 
därmed sålde ,Lions-medlemmar Någon stabilitet tycl<s man san,nerligen inte få på •länge i det öster-
lotter och bilfjädrar med en så !ens~ serielJI:Ill!ikineriet Efter premiäromgångens många sensationella 
strykande åtgång, att man var resul<ta,t - blev det :ungefär ~ i den andra omgången. Vem hade 
tvungna att reln'irera 100 st. extra t. ex. vågat lila om att lilla Bjöl'St()rp -nykomling och. för första gång 
bilfjädrar från Malmö. i div. V - skulle ~ helm:ma över Ysta,d IF. Oc:h lite längre ner i 

Men även dessa tog slut på ett seriesystemet, i d!iv. VI svarade nykOIIIIjljngen Kni.Cikarp ·för en av sen-
par timmar. Av röda fjädernlotter- sationern.&~ genom 111tt vinna borta över Kivik. Löde.rup norpade en 
na har sammanlagt 13.000 sålts i pinne från favorittyngda SlåJtinge och Bollel'up ut~svann i 
Skurup. Samtliga var slutsålda på Vai1Jby/ Salru1J. Oc:h längst ner i seriesy~et, i div. VII som hade 
lördagen. premiär det ·här veckoslutet var det ·tidigare års strykpojke, Svenstorp, 

---------------1 Det enda som återstår att sälja som ställde aJl:a .tips på öronen genom att hemma vinn;a meå klam 
~~-B~·---J~------~_JLl __ ~är~e~n~d~e~lJI~o~t~te~r~~piå~e~t~tjp~i~a~n~o~, ~s~o~m~-~m~ff~ro~r~o~··ver~~fjo~~~· ~~di~·v~._V~I-~mg~~B~ran~~te~vi~k~.~--------------------~ 



Auktionen pli Hereforddjur pli Sillesjö gllrd hade samfat en stor p~bfik. Pli bilden betittas tjuren 21 Amos som klubbades 

bort för 5.000 kr. · 

Stigande intre~sse 

för Hereforddjur 
De nära trettiotalet biffdjur -

av ren Herefordras alla utom tre -

som säldes på auktion på Sinesjö 

gård på lördagen skingrades ut till 

starka spekulanter från långt 

med säljarna torde ha anledning · köpte två för 9.600 kr resp 9.000 

att känna sig nöjda med dagen. kr jämt, nästa två för 7.600 kr och 
5.500 kr gick också till Baldringe 
gård. 

- avlägsna orter i vårt land Dessa 

djur röner allt större efterfrågan 

Det rådde ett soligt och fint 
väder. stämningen var god och allt 
gick liksom av bara farten. Man 
startade med att sälja en 4 1/2 års 
Herrefordtjur - en renrasig kraftig 
knippe! som för fortsatt avel blev 

och att det denna gång rådde ett inropad för jämnt 5.000 kr. Av de 
nio renrasiga Herefordkrona hade 

synnerligen stort intresse framgår de flesta sin kalv vid sidan och den 

tydligt av de mycket högd priser bäst betalda gick för 11.000 kr till 

som bjöds innan roparen Erik Nya Skottorp i Vallberga i 

Grönvall lät klubban falla. Säljare Mellansverige. 
var patron Knut Alv~n,Sillesjö, av Två såldes för 10.800 kr, den 

ena till Sundby gård vid Gnesta 

21 djur och hans broder Claes och den andra till Mäsinge gård i 

Alven, Rynge av 6. Det var V. Karup. Lantbr Sture Olsson på 

auktionsförrättarna Bengt Ottos- Gränsboda i Simlinge vid Trelle-
borg köpte ock.Så en av de bättre 

son i Svedala och Bertil Andersson och fick för den ge 10.200 kr. Till 

i Löberöd som ansvarade för Mossarps gård i Löberöd gick en 

auktionen och som tillsammans · ko för 9.800 kr och Baldringe gård 

Två kvigor födda 1967 gick 
obetäckta'""till Alvestad för 5.700 
kr och Gnesta för 5.400 kr. 
Synnerligen bra betalda blev tre 
ettårskvigor som kostade 7.200 kr, 
6.200 kr och 4.800 . kr och 
hamnade i Hörby och Emmaboda. 

Tre renrasiga Herefordtjurar 
fick sin nya hemvist i Fjälkinge, 
Vebera:l och Vinslöv för priser 
mellan 3.900 och 3.400 kr. 

Av Claes Alvens Hereforddjur i 
ettårsåldern gick den dyras,te till 
5.000 kr. Tre kvigor i korsning 
med låglandsdjur betalades med 
priser mellan 3.100 kr och 2.700 
kr. Nästa förnämliga Herefard
besättning säljes på Rutsbo gård 
den 3 maj. 

Göran 



SYDSVENSK.A DAGBLADET SNÄLLP~ 

När· skall. skrotbilarna flyttas? 
Grannarna störs av stora råttor 

- I närmare tio år har det här fU'la ·skrotup1plaget 
funnits här, utan att myndighet1erna gjort någonting åt 
det! Det kritiserade skrot.upplaget ligger mitt i ett viila
kvarter vd kot'sningen Spet,sgatan-Svanehohnsvägen 

Skurup. Nu har d1et anmälits till länsstyrelisen i Malmö. 
Bakom skriv>eJI!!'Im s.tår tre fastighetsägare i Skm,up, som 
länge har lidit av den fll'la utsHaen. - Dessutom före
kommer ohyra i maiSSOr, hävdar fastighetJSägarna. 

Sh~tupplaget ägs av Blennows bil
firma. Tomten ägs sed;;m ett år till
baka av köpingen. Nu har bilfirman 
flyttat till Norrgatan i Skurup, men 
skrothögen ligger fortfarande kvar. 

Hälsovårdsnämndens ordförande 
Gunnar Hansson deklarerar att man 1 

inom köpingen ser allvarligt på mil
jöfrågorna och berättar att man pla
nerar att sanera skrotupplagen och 
flytta ut dem till ytterområdena. 

Det önskar också fastighetsägarna 
och de vän tar n u bara på att kö
pingen och länsstyrelsen ska sknda 
till ve r k et. 

En av de missnöjda fastighetsägaF
na är Karl Månsson. Hans villa ligger 
mitt emot skrothögen och när han 
sitter på sin glasveranda har han en 
god utsikt över de gamla bilarna. 

- Inte är det vackert precis, säger l 
han. Det är underHgt att inte kö
pingen gör någonting åt det. Det · 
skymmer ju inte bara utsikten. Min 
granne, fru Niisson, har sett massor 
av råttor och nå'gra av dem har t o m 
trängt sig in i deras. garage. Det är 
verkligen på tiden att någon kom
mer och inspekterar skräpet och flyt

l tar skrotet. 
Fru Hilda Nilsson instämmer med 

Karl Månsson. Hon berättar att hon 
och hennes son nu har placerat ut 
råttgift i garaget. 

- Massor av råttor springer där, 
säger hon. Det är ve r kligen otrevligt. 
Jag har mitt fönster mitt emot, och 
hela dagarna ser jag dom här gamla 
fula bilarna och alla kattor som 
jagar råttor här. Hälsovårdsnämnden 
borde verkligen göra någonting åt 



F d brandchefen 
i Skurup får 
gratifikation 

Old boys orkeste-r i .Skurup: Fr v Bengt Persaon, Algot Pe-rsson, initiativ

tagare till orkestern Gert Larsson, Sten Nilsson, Kj ell Jakobsson och 

sittande Be-rtil Hansson. 

Skurups fd brandche~ Hjahnar 

Larsson, får sin gratifikation, se

dan ärendet valsat runt i nämn

derna län~e och väl. Brandstyrel

sen som forst fick Larssons be g ä

ran om gratifikation, vilket 

stadsarkitekt Möller och skor

stensfejaremästare Modeer fått 

r_emitterade nämligen skrivelse~ 
t1lllänenämnden som dock inte vil

le avge yttrande i ärendet. Besked 

om detta delgavs kommunalnämn

den, vars au därefter återremitte

rade ärendet tilllönenämnden med 

p~pekande att denna hade skyl

~hghet ~~:tt avs-e ett konkret fårslag 

1 grat1fikatiOnsfrågan. Allmän 

betänksamhet i fråga om utdelan

d~t av k~mmunala gratiftikationer 

~~sad~ s1g därvid. föreligga inom 
lonenaronden som mte desto mind

re räknade fram 1.200 kr årligen 

s~m e~t skäligt belopp med tanke 

Ny· skurupsorkester 

på första träflen 

. pa HJalmar Larssons värdefulla 

insatser. Pengarna borde lämpli

gen utgå från l januari 1969, till

fogade lönenämnden. Kommunal

nämnden har nu heslutat fåreslå 

full~äkti~e bevilja 

gratifikatiOnen, dock att utgå först 

l januari 1970 eftersom Larsson 

felaktigt har fått ut ett modesbe

l?PP motsvarande årets gratifiak
tiOnssumma. Från TV känner vi alla till den 

berömda blåsorkestern Bleckhor

nen. Utan jämförelser i önigt har 

nu Skurups Sagostunder startar 

en orkester som skall få en lik

artad sammansättning och som 

hade sin första sanunankomst på 

tisdagskvällen. Iden till orkestern 

kläcktes av Sagostundernas ung

domsledare Gert Larsson. 
En del återbud gjorde att man 

nu inte kunde få en sammansätt

ning för den första övningen som 

istället blir torsdagen den 8 maj 

i Folkets hus. Istället fick man 

ägna sig åt att diskutera den nya 

orkesterns framtid - det blir 

även offentliga framträdanden -

och åt att lufta gamla musikmin

nen. I orkestern finns både gamla 

sagostundare och amatörmusiker 

som har lärt sig konsten på annat 

håll. Fler musiker är mycket väl

komna betonar Sagostunders ord

förande Wiggo Karlsson för A r - · 

b e t et. 
Orkestern som blir ett komple

ment eller en motvikt, hur man 

vill ha det, till Sagostunders ung

domsorkester, har som lärare och 

dirigent musikdirektör Harry 

Gullstrand från Ystad som också 

ä,r lärare i ungdomsorkestern. 

Träning blir det förmodligen en 

kväll i veckan. 

Nej i kommunalnämnden 
till Stor-Skurup 1971 

Med fem röster mot fyra beslöt Skurups kommuna1nämnd före

slå kommunalfullmäktige att stick l stäv mot önskemålen från 

Rydsgård och Vemmenhög fatta principbeslut om kommunsamman

läggning först 1974. Grannkommunerna har redan klubbat slna 

principbeslut som går ut på sammanläggning .1971. 

Förslag om samgående 1974 framlades av Edvln Ahrllng och om 

1971 av Torsten Hansson, som fick stöd av Gunnar Hansson. Denne 

uttryckte l sammanhanget sln förvåning över att Ahrllng som tidi

gare arbetat för sammanläggning 1971 nu ändrat ståndpunkt. Yt

terligare ett uttalande för den tidigare sammanläggningen gjordes 

av Sven Sjösten som representant för den borgerliga partigruppen, 

medan hrr Albert Jönsson och Helge Persson tyckte att samgåen

det gott kunde anstå. Vid proposition fann ordföranden Ahrllngs 

förslag vara l majoritet och votering begärdes omgående av Torsten 

Hansson, som dock fick Inregistrera en knapp förlust 

/2 



'l'orsd.-lred.-lilrd. 

KÖPCHANS 
KLÄNNINGAR fr . .. 19:75 

KJOLAR - BLUSAR 

Ca 200 st. svala och 
fräscha 
KLÄNNINGAR fr. 17:95 

Restplagg i BARNKLÄDE(=I 
EXTRA BILLIGT 

Dressar fr. 19: 90 
Klänningar 1-5 år, 

fr. 7:90 

Långbyxor - Jumpers 
m. m. 

SABRINA TEXTil AB 
s vaneholmsvägen 2. 

(f. d. BO-r~tdio) SKURUP 

scoutvesper i 
Skurups kyrka 

s:t Georgsdsgen högtidlighölls av 
Skurups scoutkår med vesper i kyr
kan. Kilren var talrikt representerad 

. och dessutom hade många anhöriga 

. infunnit sig för att övervara högt!

. den. Sedan ungdomarna tågat in l 
kyrkan med fanborg i spetsen följde 
en kort andaktsstund som leddes av 
komminister Claes lsl>erg, ö Vem
menhög. Med utgångspunkt från lik-

· nelsen om den barmhärtige samari
ten talade han fängslande och med

. rycltande till ungdomarna och erin
rade dem om att alltid visa tjänstvil

. Ii g het och tacksamhet. · Komminister 
Isberg förrättade även altartjänsten 
och vid orgeln medverkade kantor 

· Bengt Olsson, Svedala. ' · 

Lotta SernfJ'f't i en fritidsdres8 med ldng v(lst och Zdngbyxor. Gunil
la Thelander bär en festklänning j svart rips med vackert veck· 

~ch knapparrangemang t ryggen. 

Vackra kläder f~ör skön sommar 

visades på husmödrarnas s·oare 
kylim och den snåla blåsten ute nåd
de publiken våren inomhus, där 
Wiekinans beklädnad i Skurup med 
direktör Ove Wickman som comeren
eler presenterade vårens och som
marens mode. 

Skurups husmoderstörenings ord•f. 
fru Signe Madse!l hälsade välkom
men, och modevisningen inleddes 

------------'------------------ --1 som sig bör med dräkterna och de 

Någon uppt~·gnlng av_ nya scouter 
förekom inte i ~r utan efter vespern 
l kyrkan skedde samling i scouternas 
egen gård, Pilevallen. 

Söta, lättburna sommarklänningar 
l bomullsjersey, tricaJjersey och or
lonjersey men också festbetonade o
veralls med vida byxor och plagg l 
indiskt handvävt råsiden visades när 
en publik på 130 personer i går kväll 
samlats till Skurups husmodersföre
nings vårsoare på Svaneholm. Från 

• 'i'ir mannekängerhas frjsyrer och 
Peruk·er i såväl europeiskt som asia
tiskt håxt svarade damfrisör Gudrun 
Sernert S'kurup, som också presente
rade den nya stretchperuken. 

Efter visn,b.lgen öve~räckte-direktör 
Wickm.tn en röd :ros tiJ.J var och ern 

-av ma:nnekängerna. / 
Husmodersföreningens egen sång

kör underhöll under kvällen med 
sång under kantor Jan-Olof Ryd
strom.!l ledning. Körens repertoar 
bjöd på en musikaJ.isk resa genom 
åtta ~änder. 

figurnära kapporna. Man kunde ock· 
så beundra sportiga nappakappor l 

, trenchcoatmodell och . poplinkappor , 
samt förstås kjolar, blusar, jumpers 
och .långbyxor. 

Materialet i sommarens klänn!ngsr 
var främst dialen och cr!mplene men 
också bl a bomullsjersey, trlceljer
sey och orlonjersey. 

Overallerna för fest med sina vida 
byxor och iögonenfallande mönst
ring väcMe berättigad uppmärksam
het, och det gjorde även en svagt 
gul campJet med klänning och kappa 
i indiskt handvävt råsiden. Samma 
material återfanns l en av dräkterna. 

Vislllingen omfattade 100-talet 
plag.g, där tunilka och långbyxor gi
vetvis inte saGmades. Även baddräk
ter irngic!k i !kollektionen, och det 
fanns vidare ateljesydda festklän-
ningar och t o m ern kortkort brud
klanning i l>ornullsspets. 

8'1 



Nattfrost förstör rapsern 
Oro bland skånska odlare 

Ännu är de skånska jordbrukarna inte panikslagna över , 

den sena våren, men på sina häll är situationen längtifrån 

den bästa: Nattfrosterna har gått hårt åt rapsen, och på 

något häll funderar man på att köra upp rapsfälten. 

Situationen är oviss, och vad man längtar efter 

framförallt nu är värme. Den tidiga potatisen har redan 

satts på Bjärehalvön och bör ha utsikter att klara sig. 

Tyvärr ser väderlekssituationen för de närmaste dagarna 

knappast lovande ut. Den värme som finns sydpå har svårt 

för att tränga sig fram, och kylan norrut gör sig hårt 

gällande. 
Jordbrukskonsulenterna i de båda Skänelänen hävdar 

dock att man inte bör gripas av panik. Visserligen är våren 

sen, men man får inte överdriva farhågorna. Växtligheten 

ligger just nu stilla och väntar pä värmen. 

Bilden: Höstraps sädd den 20 augusti i fjor körs upp med 

kultivator för att man skall kunna så korn i stället. T.h. 

rättare Lars Malmström, Skurups lantbruksskola. 

- SIDAN SJUTTON-



"'"'u•u ••u en Konferens i Malmö 
pa lördagen. U n.i k,. o u r n a Ii s t u t b i l d n i ng nits-:e~~~~n~~rr:~~ ~~~~~:l~:rn~~~lr ii':~~~~~; 

har de inte kommit i produktion. 
sade Skiöld. • d k 0 k f. lk h • • k l Generaldirektören förklaraae att v l s a n s J o o g s o a . ~~~~~~~~~e~~ ~ö~~~~~~;~~~~n pa ,;kl 

En ny och originell form av kvällarna har nfan 
journalistutbildning kan man fä tion så all man i 

a k-
vänja 

pä Skurups f~lkhögskola i södra sig vid all arbeta på nallen. 
Skäne där den pågär för andra På kursen gar 19 elever från 
året i rad. Det är den enda av Skåne till Norrbotten, med de mest 
si'tt slag i Sverige, det finns vis- skiftande bakgrunder och åldrar. 
serligen liknande kurser på ett ~~e teoretiska undervisning~n är
fåtal andra folkhögskolor, men likvärdig med den på folkhögsko
da ligger ton,•ikten på teoretiska lans tredje årskurs och dänned 
skolämnen. Den ettåriga kursen äger man formell kompetens för 
är avsedd som ett komplement ansökan lill journalistinstituten. 
till Journalisthögskolan. Vid en praktikvecka placeras 
Lektionssalen, som är inredd i eleverna ut på olika dagstidningar 

en gammal herrgå rdsliknande bygg- för att under en tid försöka till
nad, är utrustad med en teleprin- lämpa sina kunskaper. I' kursplanen 
ter, telefoner och skrivmaskiner. ingår också studiebesök på ett 
Det skapar en äkta stämning av flertal tidningar, fotografering, ty
redaktion, med ihärdigt knattrande pografi, nutidsorientering, press
maskiner och telefonsignaler. Tre kun~kap m.m. 
journalister undervisar förutom Rektorn på skolan, Bertil Järne
de ordinarie lärarna. TT:s nyhets- ström, som är initiativtagaren till 
telegram som teleprintern spottar kursen fick iden till den under 
ut används vid de helt realistiska ett besök vid en norsk folkhög
dagsövningarna då man färdig- skola. Rektorn s\<:a~ar för övFigt< 
ställer en hel tidning. Eleverna för engelskundervisningen och det 
får prova på att göra egna artik: gör han med den äran. Under ca 
lar, enkäter, utredningar, recensiO- hälften av engelsklektionerna får 
ner och s. k. rewriting. På torsda_gs- eleverna lyssna till så kallade "songs" 

errgci<;.ka 0€-11 an'le-ril.,"'!l o;ka folksa11ger\ Han ans a g 0cksa <~l t dl: L ,oår ett 
samtidigt som de lär sig texterna alldele, for kort 'teg _Iran den sbd
med . åtföljande glosförhör. Denna dade underv1sn1nge!1. 1 ~kolorna till 
form av undervisning är populär den dag da det ar tntl t ram m.:d d.:t 
hos eleverna . · nya kork-"\l.:_rt:..:e:..:.l:.._. -------

Till journalistkursen får i prin- 'den innefattade en aning mer teori 
cip vem som helst söka, men an- och språk." 
tas först efter arbetsprov och _ Jag kan inte finna någon an-
intervju. ledning att söka till Journalisthög-

Eftersom kursen är så ny är skolan efter en sådan kurs. De 
den ännu inte känd hos arbetsgi- elever som kommer ut från hög
varna som stundtals står undran- skolan har inte samma p rak t i ska 

erfarenhet, är enligt min mening 
de inför vad eleverna verkligen går mera hämmade och okunniga i sitt 
för. Det har diskuterats om den arbete. Dessutom tycker jag all 

/kan vara jämförbar med Journa- det är fel att man äger tilltriide. 
ilisthögskolan . till Journalisthögskolan utan prak
: En fjolårselev ger här sina syn- tik. En praktik är mycket värde
punkter på den saken och hur full eftersom man då upptäcker 
han har uppfattat kursen. Hans om man har läggning . för yrket 
utsagor får tala för sig själv. . och får en stomme att bygga studier

Lars We.sterberg, arbetar nume- na på . 
ra som redaktör på Sydsvenska Den bästa journalistutbild
Dagbladet: · "Kursen var 1 stort n ingen tror jag dock skulle vara 
sett bra och värdefull för yrket, en kombination av studier på den 
speciellt som undervisningen var samhällsvetenskapliga institutionen 
så realistisk och praktiskt upp- på universitetet samtidigt med 
lagd . · Qock kunde man önska att praktik på en tidning. 

' En stunds 11utidsorienter~11de tidningsläsning iiiiTQ/1 dagens redaktiomarbete säl/er igdng. 
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Vackra vårkläder 
på · Skurupssoare 
150 medlemmar i · Skurups 

Husmodersförening fick i samband 

med värsoaren pä Svaneholms 

slott pä onsdagskvällen noga insyn 

i värens mode genom en magnifik 

visning arrangerad av Wickmans 

Kläder i samarbete med Sko-Maga

sinet och Gujes Damsalong. 
Medan Gunilla Thelander, 

Majken Märtensson, Inger Bengts

son, Maj-Britt Hansson, Estellt;• 

Larsson, Lotta Sernert och 

Ann-Christin Wickman visade 

kläder, skor och postischer 

berättade direktör Ove Wickman 

utförligt och intressant om 

kvaliteer mode och priser: 

Visningen började med dräkter 
och figurnära kappor, samtidigt 
som damerna njöt av kaffe och 
kakor kunde de låta sina ögon 
njuta av sportiga nappakappor i 
trenchcoatmodell och terylene
poplin-, diolenpoplin och bomulls
poplinkappor i färgerna ljusbeige, 
guldbeige, svart, rött och marin
blått. 

Av de många tjusiga klänningar 
som visades beundrades särskilt' 
käcka bomullsklänningar från 
AlmedahL Materialet i sommarens 
klänningar var främst diolen och 
crimplene men ckså bomullsjersey, . 
triceljersey och orlonjersey. starka 
applåder fick de yngre flickornas 
visningar av overaller för fest med 
vida byxor ch färg- och formstark 
mönstring. Som omväxling visades 
då och då baddräkter eller 
ateljesydda festklänningar. Till sist 
visade Birgitta Persson en kortkort 
brudklänning i bomullsspets under 
ackompanjemang av en bröllops
marsch av kantor Jan-Olof 
Rydström vid orgeln. 

De skor och andra skodon som 
visades till kläderna korrt från 
Sko-Magasinet. 

Mannekängerna var inte endast 
klädda i olika plagg från den ena 
visningen till den andra utan även i 
olika frisyrer. Gujes Damsalong lät 
nämligen visa modeperuker och 
stretchperuker i olika färger, samt 
postischer. 

HuJmodersföreningens ordfö
rande, fru Signe Madsen avtackade 
därefter conferencier Ove Wick
man och påminde också om att 
det var 16 mannekänguppvis
ningen i samarbete mellan 

Estalle Larsson visar badmodet 

-således en kär tradition. 
Ove Wickman tackade så 

mannekängerna och tolkade sin 

glädje över att de skött sig fint 
genom att överlämna en röd ros 
till var och en av dem. 

1 Wickmans och husmodersförening 

Efter modevisningen underhöll 
föreningens egen sångkör med ett 
knippe melodier från åtta 
europeiska länder under ledning av 
kantor Jan-Olof Rydström. 
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SKÅNSKA DAGBLADET Fredagen den 25 april 1969 

Skivarp- Rydsgård 

Bakom Nils Kullberg som lyfter ned kannorna frän mjölkabordet skymtar den ena av fastigheterna Skramlan. Vägen dit är läng, krokig och backig. 



Originella ortsnam·n på Rydsgårdskartan: 
Klämman, Skramlan och Kakan 

Hur ser det ut i "Kakan"? Det är en ort som fmns utsatt på 
kartan några kilometer norr om Slirnminge samhälle i Rydsgårds 
kommun. Vägen som leder dit är krokig, smal och slingrande. Den 
sträcker sig delvis upp mot Romeleåsens sydsluttning. Det är inte 
särskilt svårt att hitta dit. Alla vet var Kakan ligger. 

Men ortsbefolkningen rättar oss genast när vi nämner ordet · 
Kakan. Det heter inte Kakan även om det står så på kartan utan 
det heter Kagan. Det har det gjort så länge ortsbefolkningen kan 
minns. Kagan visar sig vara en prydlig jordbruksegendom som äges 
av Sven Gunnarsson. 

V et Gunnarsson varför 
egendomen heter Kagan eller 
som det står på kartan Kakan? 
Det ordet förknippar man ju 

"närmast med något läckert som 
man äter till kaffet . 

Sven Gunnarsson kan ge 
besked om namnet: 

- Alldeles i närheten av vår 
egendom har legat en skola som 
nedlades år 1943 . Den skolan 
hette Kage härads skola. Och av 
det kan man dra slutsatsen att 
det en gång funnits ett härad som 
hetat Kage härad. Men varför just 
denna gården har fått namnet 
Kagan är jag inte säker på kanske 
för att den låg precis på gränsen 
till gamla Kage härad? 

TV A SKRAMLOR 

Kagan är en gammal släktgård 
som gått i arv i tre generationer. 

Inte alls långt från Kagan ligger 
Skramlan. 

I Skramlan bor lantbrukare 
Nils Kullberg. Han berättar att 

TEXT: 
TORSTEN HANSSON 

BILDER: 
HANS SERNERT 

det finns två Skramlor. I den ena 
Skramlan bor han med sin familj. 
Den andra Skramlan är en f.d. 
jordbruksegendom, där jorden är 
frånsåld och vars byggnader nu 
användes som fritidsbostad. 

Det är Evert Gjörup, Malmö 

Sven Gunnars~on har ärvt e~ndomen "Kagan" efter sin far som ärvde den 
efter sin far ... 

Ivar Andersson i Klämman visar en mycket prydlig karta "öfver ägorna till 
insockne frälsehemmanet nr 1 1/8 Klemman uti Wemmenhögs härad och 
Slimminge socken" präntad år 1863. 

som äger den Skramlan. Fru 
Gjörup har intressanta saker att 
berätta: 

-Vi har använt Skramlan som 
fritidsbostad i 5 år. Vår son har 
gjort efterforskningar vid arkivet 
i Lund om orsaken till att husen 
heter Skramlan. Han har kommit 
fram till den slutsatsen, att 
namnet måste ha kommit till på 
den tiden då Skåne hörde till 
Danmark. Han ämnar göra nya 
efterforskningar i arkiv i 
Köpenhamn. 

- Hur trivs ni i Skramlan? 
- Vi trivs mycket bra. Det är 

en högt belägen plats på 
Romeleåsen med utsökt vacker 
utsikt. Naturen däromkring är 
märklig, spännande och frisk. 
Där är det ofta blåsigt, men där 

finns raviner, ljuvliga skogsdung
ar, småbäckar, kärr och mycket 
omväxlande natur som vi tycker 
om, vi stadsbor. 

V ärt Skramlan och Nils. 
Kullbergs Skramla har en gång i 
tiden hört samman och utgjort. 
en enda större egendom. 

Från Skramlan har man god 
utsikt över vidderna söder om 
Romeleåsen och då bl a över 
något som heter Klämman. 
Klämman ligger djupast ned i 
dalsänkan. Vi åker dit ner och 
lantbrukare Ivar Andersson 
hälsar välkommen till Klämman. 

Det är en stor prydlig 
jordbruksegendom mycket vac
kert belägen. - Varför heter den 
här gården Klämman? 

Ivar Anderssons egen teori är 
den att namnet Klämman har 
uppkommit genom att i norr 
finns Romeleåsens relativt branta 
sydsluttning och i söder och 
väster stora backar och höjder. 
På så vis kan gården betraktas 
ligga inklämd mellan stora 
höjder. Detta är Anderssons egen 
teori. Han plockar fram en · 
mycket prydlig karta över 
egendomen Klämman. Rubrik· 
texten till den ytterst välgjorda 
kartan lyder så här: Karta öfver 
ägorna till insockne frälsehemma· 
net nr l 1/8 mantalKlemman uti 
Malmöhus län, Wemmenhögs 
härad o. Slimminge socken, 
upprättad år 1863. Om man 
sammanbinder Klämman, Skram
lan och Kakan bildas en triangel 
vars trubbigaste spets pekar rakt 
mot norr. - -- · ' 



- Söndag 27 aprill969 ------

RYKTET LJUGER! 

acleans minnessten flyttas inte. 
!_,,.tet ljuger, när det säger att 

..J.Onumentet över Rutger Maddean 
vid väg ll:s södra sida ett par kilo
meter nordväst om Skurup och 
mitttör Infarten till Svaneholms 
slott måste flyttas för vägens 
breddning. Detta bekräftar för 
A r betet Ingenjör Erik Lindegren 
vid Vägförvaltnlngen i Malmö. 

- Det har heDer aldrig varit tal 
om att breddningen skulle behöva 
få den konsekvensen för monu
mentet. Det kan stA där det stAr 
och just förbi det lägger vi pietets
tunt ett täckdike. I övrigt ska dike
na ligga öppna på båda sidor vä
gen. 

Det falska ryktet har fått näring 
av påstående O!Il monumentets 
nödvändiga flyttning både i en del 
dagstidningar och i ett telegram 
från '1"1'. 

Monumentet hade annars inte 
varit svårt att flytta. Värre hade 
det varit med de fyra väl tuktade 
lindar som står iinhägnaden, i var
je hörn. 

Rutger Macklean levde 1742-1816 
och texten på minnesstenen erinrar 
om hans stora insatser som jord
bruksreformator (enskiftets skapa
re), som skolgrundare och som p&

litiker. Sin största berömmelse fick 
han givetvis som enskiftets skapa
re. 

Monumentets tillkommst 1858 har 
eri nog så fascinerande bakgrund, 
omtalar var främste Macklean
känna'l'e, intendenten på Svane
halms slott, Eric !Mårtensson, för 
A r b e tet. Stenen restes på till
skyndan av den finlandsfödde (Va
sa) prafessorn Johan Rabben som 
med ytterligare ett par stora initia
tiv verkade för att hugfästa den 
store jerdbr lksprofetens minne. 

iDessa Rabbens ytterligB!l'e två 
stora initiativ efter Mackleans död 
var: l) Hl!Il förmådde dåvarande 
godsägaren Carl Hollenborg "i>A ~ 
Svaneholms slott att bekosta bok- · .____.. ____ ~-

hyllor för Mackleans bibliotek som 
Rabben hade funnit på slottsvinden 
där böckerna låg nedpackade, 2) 
Han bekostade tryckningen av 
MackJeans manuskript till "Läro
bok i lantbruk för Skurups socken" 
som utkem 1854. Macklean hade 
skrivit manuset färdigt men ryck
tes bort innan han själv hann tryc
ka boken. 

Erter att först ha vetkat som 
medicinprofessor i Lund blev Jo
han Rabb'n husläkare på de skån· 
ska godsen under en ambulerande 
tillvaro som förde honom även till 
Svaneholm, berättar Eric Mårtens- , 
son vidare. Här kom han efter sin 
upptäckt av Mackleans bibliotek 
att fascineras av godset todegare 
herre och arbetade på skilda sätt 
för att Mackleans minne skulle 
bevaras även med ett ståtligt mo
nument vars placering inte var en 
tillfällighet. 

Macklean blev känd som vägbyg. 
gare, om än i denna roll mera lo
kalt. Som tiram~ av hans skifte· 
skarta från 1785 :riitade han ut och 
breddade Svaneholms gamla 
kyrkstig. En följd härav blev den 
räta vinkeln där infarten till slottet 
möter stora vägen Malmö-Ystad 
och där monumentet placerats. 

Åtr 1906 blev tillfartsvägen ned
skuren ganska djupt till sin nu
varande sänkning, då genom gre
ven Augustin Ehrenswärds försorg. 
Att tillfartens almalle i dag börjar 
först uppe på krönet en bit in från 
stera vägen för att sen fortsätta 
fram till slottet beror på att de 
sydligaste almarnas rötter sprängde 
stenskoningen varmed almarna 
miste sina l"fotfästen" och blev lät
ta offer för hårda stormar. De sista 
almarna i detta det sydligaste av
snittet dukade under för den ruski-· 
ga oktoberstOl'ffien i iförrsior. 

En av slenarna i skoningen, 
märkt AE 1906 för att minna om 
nämnde Ehrenswärd, har försvun-

Ma.ckleans minnessten ska siå kvaT! När man kommer fTgn sku.rupshållet på väg 11 ter sig m.onu.mentet, !'est 1858, så häT. I inhägnqden står fvra 

vå1 tu.ktade lindar, en i varje hörn. 

nit och inte kunnat återfinnas, 
trots Eric Mårtenssons febrila le
tande. 

Mårtensson, som är både riksan
tivadens t>ch NatUrskyddsförening
ens ombud i trakten, håller på med 

en licenciatavhandling om Mackle
an. Vem annars? Vid sidan av lun
dastudierna tjänstgör han tillfälligt 

som lärare i modern litteratur 
modern historia och filosofi vid 
Skurups folkhögskola. 



Special· 
demonstr•ation av 

Zenith · 
symaskin 
I dag, i Dlorgon 
och onsdag 
Zenith Automatic 
symaskin syr raksöm, 
sick-sack, sick-sack med 
mellanstygn, blindstygn 
och slingerstygn. 
20 olika mönstersömmar. 
Avtagbart arbetsbord. 
2 års garanti. 
Vikt ca 11 kg. 

Hjärtligt välkommen 

N DOMUs· 
' . . - ' ~· 

SKURUP 

Bara 3 dagar 
kvar! 

NU 310% 
RABATT 

ISBERGS LIVS 
Västergatan, Skurup 

Sparbankens dir. Ake Bokande1· samtalaT med nye styrelseledarno

ten Yngve Nyström, Skurup, samt avgdende Anton Andm·sson, 
SolbeTga. 

Nytt reglemente blev antaget 

vid 'sp,arbankens årsstämma 
Det nya reglementet för Skurups gar som skett. Dessa har främst för

sparbank antogs utan diskussion vid anletts av den nya banklagen, som 

årsstämma med huvudmännen. Före ger vidgade möjligheter för alla 

beslutet hade stämmadeltagarna fått bankinstitut att· konkurrera på lika 

lyssna till ett anförande av Jan-Evert villkor. Beslutet om reglementsänd

Green från sparbanksföreningen, som ringen skall konfirmeras ännu en 

redogjorde för de nya bestämmel- gång och det kommer att ske vid 

serna och anledningen till de ändrin- extra stämma inom kort. 
I samband med årsstämman lämna-

Kla:gomål mot elrälmingar 

l{ritiken oftast obierättigad 

de en av stytelseledamöterna i ban
ken sitt uppdrag. Det var Anton An
dersson, Solberga, som avgick av ål
dersskäl efter tolv års arbete i styrel
sen. Han erterträddes av Yngve Ny
ström sedan votering måst tillgripas. 
Hr Andersson avtackades och vid den 
efterföljande middagen fick han även 
ta emot en blomsterbukett av verkst 
dir i sparbanken, Åke Bokander. 

El- och vattenräkningar för första 

kvartalet har distribuerats i dagarna 

och det betyder åter klagomål mot 

avgifter, som man ibland tycker är 

alldeles tokiga. Skurup har ju nu

mera att system med preliminära av

gifter under tre kvartal var.på avläs

ning sker det fjärde. Då blir också 

beloppet justerat efter det verkliga 

resultatet, antingen det nu blir uppåt 

eller neråt. Tydligt är att systemet 

ännu inte fungerar hundraprocentigt 

men mycket av kritiken återfaller 

nog på de klagande själva, anser man 

hos berörda instanser. 

På kommunalkontoret håller man 

med om att övergången till databe

handling ställde ti:ll en hel del prob· 

lem 1 början. Felaktiga avgifter och 

även dubbeldebiterade sådana var det 

gott om. Nu flyter emellertid det hela 
åtskilligt bättre och några större fel
aktigheter förekommer knappast 
längre. Det fordras dock mycken 
kontroll och för kommunalkontorets 
~· den här omläggningen inte 

är detta i samband med slutjusterin
gen, då det är många som tycker att 
de fått alldeles för hög avgift. Då blir 
det utryckning av elverkets mannar 
för att kontrollera mätarna och så 
gott som alltid visar det si•g att dessa 
visar helt rätt. 

I samband med de generella debi· 
teringarna vill elverksföreståndare 
Gunnar Nilsson ge ett gott råd, spe
ciellt till nyinflyttade hyresgäster: 
anmäl er till elverket för fastställan· 
de av avgiften. I annat fall kan det 
hända att datamaskineriet fortsätter 
att debitera på samma sätt som tidi
gare och har den förra hyresgästen 
varit storförbrukare blir det alltså för 
hög avgift pebiterad. 

Samma sak gäller för dem som. får 
för låg avgift under de tre första 
kvartalen och alltså råkar ut för en 
hög~ räkning det fjärde. Anmäl detta 
så blir den preliminära avgi·ften jus
terad ooh obehaget kan klaras upp. 
Totala årsavgiften blir förstås den
samma i vilket fall som helst men 
idealet är att få en så jä:mn debite
ring som möjligt. Om dessa råd följs 
skulle många klagomål gå att undvi
ka, klagomål som alltså oftast visar 
sig o berättigade. 

Stämmoförhandlingarna leddes av 
styrelsens ordf. Jan-Olof Olsson, Per
segård och gick i lugnets tecken, men 
så har det också varit ett framgångs
rikt år för banken, vilket framgick av 
den i YA tidigare refererade verk-· 
samhetsberättelsen. Speciellt insätt
ningen hade ökat markant under 
1968. På styrelsens förslag beslöts an
slå 5.000 kr av vinsten till allmännyt
tiga och välgörande ändamål medan 
resten, 145.724 kr överfördes till re
servfonden. Nämnas kan också att 
den av kungl bankinspektiopen för
ordnade revisorn, Erik Hulten, Mal
mö, närvar vid årsstämman. 

De i tur avgående styrelseledamö
terna, Folke Olsson, Rydsgård och 
Gunnar Carlsson, Skurup, valdes om 
för en ny fyraårsperiod, medan alltså 
Yngve Nyström nyvaldes. Till ny 
suppl efter honom utsågs John 
Svensson, Rydsgård och de övriga 
suppleanterna, Börje Linden, Skurup 
och Torsten Truedsson, Skurup val
des om. Nytt förtroende fick även re
visorerna, Gunnar Larsson, Hyltaslätt 
och Ragnar Persson, Skurup samt 



'' 

Måndag28aprill969------------------------------------------------------------------------------------------PA DEN TIDEN (1906) BLEV TILL OCH MED ' kraftstationen skrytbygge 
Man talar i dm: och ofta inte utan fog om sk y gen när det uppförs skolor, • de~omshem och• andra större anläg~ingar. Man tänker kanske inte aa P.å att det så sent som kring sekelsk1ftet snarare var regel än undantag att även i , 

och för sig enklare projekt som mindre kraftstationer och transformatorhus gjordes m~cket påkostade. Det finns ju än 1 dag kvar åtskilliga transformatorhus som liknar små kyrkor eller i varje fall kyrktorn. 

Inte utan att skurupsflickan Lotta Sernert finner det lite kusligt att vand-ra kring i källa-rvalven. Vad spännande kan dyka upp kring n&ta hörn? 

V i skall här syssla med en l 906-1908 uppHird kraftstation som fick ett magnifikt hölje Byg~naden fårsvann som egentlig statJon redan 1922 men användes som transformatorhus ännu in på 50-talet. Det gäller det bygge i Slätteröd utanfår Skurup och vid Björkesäkrasjöns östra sida som det för ändamålet bildade sJätteröds Kraft AB lät resa i nyr~nässans långt ute i ödemarken. 
By~g~~dens pamp~~h~t i linjerna forhoJs av den mäkt1ga portalen, den breda trappan och de bastanta metertjocka valven i källarplanet under maskinsalen. Här i källaren placeras pannrum, maskinrum och reparationsrum. 

STJERNSWÄRD 
Krafstationen lades liksom exempelvis Skabersjös gods i Roslätt nära en torvmosse för pannor- , na torveldades och strömmen alstrad av två turbiner genererades ut 

till främst traktens -större gårdar och industrier. Styrelsen hade också sammansättning därefter: fårste ordfåranden var kammarherre Gustaf Stjernswärd på Jordberg a gods, far till Clara von Arnold. I fårsta styrelsen satt vidare bl a Näsbyholms godsförvaltare Folke Ankarcrona, flOdsägare 
Si~ge Ulfsparrt; på TorsJÖ, spannmålshandlare Johan Andersson, far till Malte och Allan Andersson. 

TORVDYRARE 

Slätteröds Kraft AB gick i likvidation på en auktion i Malmö 1918 och upp i det samma år bildade Wemmenhögsbolaget. Kraftstationen levde kvar i sin gamla form ytterligare fyra år för att sen bli sydkrafts mottagarstation på Stjärneholms gods. Men når nu strömalstring via torveldning hade blivit den dyraste lösningen lades 

stationen ned och en del maskiner såldes. 

SEMESTERHEM 
Kvar i dag har Wemmenhögsbolaget -åtta tunnland mark där det gamla kraftstationshuset och den samtida maskinmästarbostaden med två lägenheter för maskinmästarna inrymdes. Denna gamla bostad är numera Wemmenhögsbolagets semesterhem, naturskönt beläget. 

Även om kraftstationshuset representerar en i och får sig intressant nybyggnadsepok har det inte den rätta åldern för att kunna värnas som ett kulturminne. Därmed finns det inget rationellt motiv för bygf/nadens bevarande och det har vant tal om rivning. Den hår- . da oktoberstormen 196 7 gick , händelserna i förväg genom att . rasera den 20 met_er höga skorstenen. 



Dekorativ skurupsflicka, Lotta Semert, vid dekorativt källn.rgaller. 

Folkhögskolan i Skurup har 
utbyte med gotländsk skola 

Hela veckan har , folkhögskolan 1 

S,kuruP besök av ett 50-tal folkhög

skoleelever från Hemse på Gotland. 

De anlände till Vemmenhögsbygden 

på söndagen och samtidigt åkte ett 
antal elever frän Skurup till ~t
land. Det är första gången skurups
skolan har utbyte med en skola i lan
det. Tidigare har elever som gått på 

folkhögskolan besökt liknande läro
anstalt i Norge. 

Den gotländska skolan tog initiati
vet till detta besök och då det bl a 
passade bra in med tiden, acceptera
de man förslaget 1 köpingen. Ungdo
marna håller nu vissa lektioner som 
vanligt, inen kommer i övrigt att gö
ra utflykter och studiebesök. Besöket 
för skurupseleverna har utformats på 
ett liknande sätt. 

- Det är andra årskursen på folk
högskolelinjen som är våra gäster 
veckan 'ut VI tycker att sådana ut
byten är mycket 'stimulerande och ef-

tersom det enbart varit positivt tidi
gare tvekade vi inte. Eleverna tycker 
också det är intressant att besök en 
annan ort och dess skola. Det är på 

samma gång skönt för både lärare 
och elev med lite ombyte efter vin
terläsningen. Valet av utbyte mellan 
en skånsk och en gotländsk folkhög
skola passar fint, då mycket är olikt 
för nästan alla elever varifrån de än 
kommer - landskapet, dialekten 
m m. Genom dessa utbyten får ele
verna nya impulser och nya vänner, 
menar rektor Bertil Järneström. 

De gotländska eleverna åker hem 
l slutet av veckan men till dess skall 
man bl a ha hunnit med att besöka 
Köpenhamn, Malmö m fl platser. Un
derhållning och samkväm blir det på 
kvällarna. Under besöket får man 
också extra mycket ledigt tack vare 
hefgdagarna med bl a valborgsmässo
afton. Inkvarteringsproblemen har 
lösts på så sätt att eleverna kort sagt 

''skiftat sängar•l, · 

· några intressantll sak(#r rur 

Intendent Eri /Q M4rtte~son1 .. ; ~e~'!S:~enssan och. Billevi Björkdal. 
Bkurups kyrkas tn enor o . , 



Gotländska gäster · i Skurup 

Ingvar Britse, .:Hemse, demonstrerar den gam'la gotländska idrottsgrenen ''stöte stang", väl~ 

.känd för kompisen Be:nt Johansson~, If.emse, .men en ny~et för f7' v A??-,n Månsson, Löderup, 

. · · lngnd Madsen, MaLmo och Stttande Gum~l,a Mansson, Loderup 

På. lördagen anlände .. till Simrops sk.a.Jl få läm känna fÖx ~om [räm- ledniltlJg .w ilntendent ET'ik Mårtens

Folkh~gskola ett 50-taJ elever från m<mde bygd-er '-- geogrruf:isk;t ku1tll1'- son, .som vid ett lägerbål berättade 

folkhög,ko•lan ·i H~se på Go•tland, historisM osv. Och det .gäller därmed om traktens historia och natnlr- och 

fyra mil från Visby, i ubbybe mot ett att . e•tablera utbyte mellan 'På dessa djurliv. 

något min:Jre an1tal Skurupse.Jever. punkt.er avvikande skolor. Det är . I dag, tisdag, visas Björnstorps gods 

Utbytet skall pågå umder en vecka o::..\öå betydelsefullt att ·skolorna är och de stormskövlade· skogarna där

och elev?rna har övertagit varandras i grunden likart.a,t upl:)bygg:la - att omkring. På onsda.g kväll får· elever

rum, m,a,t och, så långt möjligt, även de har likartade regler t ex, för att na besöka Malmö stadsteater för att 

lektioner, varför kostnadema för ar- det hela skall fun.gera friktionsfritt. studera hela byggnaden och därefter 

ran·gemanget kunnat hållas tämligen Varje eftermiddag anordnas utflyk- se debattpjäsen "Hemmet". På tars

låga. Säurupseleverna har bara be- ber för Hemseeleverna. Den första ut- da~g görs en utflykt till Köpenhamn 

hövt betala resan, medan Hemseeile- flykten gjordes emellertid kl tre på· ooh på rredag rei>er gotllin.hringarna 

vernas resa bekostaJS ~om en fond. måndagsmOTganen, då de fiok vaJra h:em igen per buss, samma -buss som 

Syfbet med utbytet är att eleverna med om -en ,gökotta i Sövde, under hämtar tmballca Skuru.psedev·ema. l 



Gotlänningar besöker 
Skurups folkhögskola, 

Gotlänningarna · är stadiga pojkar, tycker systrarna Gunilla och Ann Månsson, Löderup, när de hoppar bock 
över Ingvar Britse och Berndt Johansson från Hernse folkhögskola, påhejade av Ingrid Madsen, Malmö. 

Ett femtiotal gotlänningar från 
Hemse folkhögskola är just nu 
elever vid Skurups folkhögskola en 
vecka framåt. Skolan har redan 
gengäldat inbjudningen med att 
sända lika många av sina elever 
till Hemse folkhögskola. 

För att de gotländska ungdo
marna ska lära känna Skåne har 
turer gjorts på Söderslätt med 
buss och med intendent Eric Mår
tensson som c1ceron. På 

programmet igår stod teaterbesÖk 
på Intiman i Malmö, där eleverna 
först fick göra en rundvandring 
bakom kulisserna för att d!irefter 
få se "Hemmet". 

Jourhavande tandlakare i Trelle
borg i morgon, första maj, är Kreij. 

Svedala Arbetarekommun av
slutar i dag valen av ombud till 
.partikongressen. V alet ~lker i Fol
kets hus festsal kl 20---21. 

VARLEKEN l MAJ 

AJI'ets ':_Yårle.ken:' i Svedsla an- r ardmas forsta maJ med stalit och 
IIIlM På Bökiebergs bågslcyt'.;estuga, 
stalnt kJJ ~1!1. Anmä:lanJ vdd st<l!rTten. 

De lokaila kWlltävJ:in:gam.a i Råks
ko!'penls jubileumsanangemang spa
rar SvedaJ:a.korpen tiD maj måna:d. 
Det är ·en familjetävling dlär bästa 
fam:Llj1m från v~e ort får åka till 
r.iksf.im!len il Srockholm i höst. 



YSTADS ALLEHANDA onsdagen den 30 aprll1969 

Navigationskurs i Skurup avslutad 

Ann-Oharlotts Persson, Abbekds, sjökapten Pelle Bjurström, Malmö, G1tnneZ Jönsson, Skurup, Lenoort 

Lindberg, Abbekds o. ha<ndZedare Gunnar Nilsson, Skurup studerar ett sjökort efter navigationsprovet. 

Den första kursen l navigation av
slutades på mändagen 1 församlings
hemmet i Skurup med examensprov 
för kapten Pelle Bjurström, som är 
sjöfartsstyrelsens speciella examens .. 
ombud. Det kan kanske synas under
Jlgt att man ordnar en kurs i naviga
tion Bä här i inlandet, som tlllika 
lockade 12 deltagare, där närmaste 
tillgäng på det rätta elementet är 
Svaneholmssjön. Förklaringen är den 
att flertalet av deltagarna tillhör den 
relativt nybildade båtklubben 1 Ab· 
bekäs, och då läraren fanns i Skurup 
förlade man självfallet lektionerna 
dit. Det slutliga provet, som skulle 
utvisa deltagarnas kunnighet att na
vigera, gick perfekt för samtliga. 

Med stärkt självförtroende inför 
sommarens övningar och med pap-

.l. -

per i fickan på att man kan navige

ra kunde båtklubbens medlemmar -

8 manliga ooh 4 kvinnliga - åter

vända hem på kvällen. Mycket av 

detta kan man tacka förman Gunnar 
Nilsson, Skurup för, som varit hand
ledare för Medborgarskolans kurs: 
Gunnar Nilsson har många års erfa
renhet av sjöyrket och hade alltsä 
inga större svårigheter att lära del
tagarna hur man på rätt sätt tar sig 
fram på sjön. Det är första kursen i 
detta speciella ämne som förlagts till 
Skurup, men slikert inte den sista. 
Gunnar Nilsson har tidigare lett lik
nande kurser i Malmö. 

Navigationskursen startade i feb
ruari och med examensprovet Inbe
räknat har man läst och haft prak-

Replik i blockfrågan av 
Rydsgårds KN-ordförande 

Eric Magnusson, kommunalnämndens ordförande i Rydsgård, 

vill i dag replikera ett påstående från kommunalnämndens 

ordförande i Skurup, Knut Madsen. Madsen har i en artikel i 

Skånska Dagbladet använt ett uttalande av sin kollega i Rydsgård 

som motivering till att han röstat för block 7 4. 
Herr Magnussons replik lyder: 

Herr Madsen använde sig av ett \ 
uttalande av mig, fällt vid ett 
internt årssammanträde med 
Rydsgårds kommunkrets av CP. 
Detta uttalande ger väl enligt min 
mening endast uttryck för en sund 
tanke att ingen befolkningsgrupp 
skall bli lidande av en 
kommunsammanläggning. 

Farhågor från - landsbygdshåll 
att de perifera delarna kan bli 
glömda och eftersatta vid en 
sammanläggning kan ha sin 
relevans vid sammanslagning med 
en helt dominerande tätort. 

När det gäller sammanlägg· 
ningen av dessa tre kommuner, 
Skurup, Rydsgård och Vemmen-

tiska tillämpningar på navigation l 
sammanlagt 37 timmar. Den praktiska 
tillämpningsövningen förlade man 
under påskhelgen i Öresund med bå
tar från öresunds sjövärnsflottilj. 

Starkt sammanbitna tog eleverna 
itu med examensfrågorna med till
lämpning på vad man lärt om sjö
kort, kompassen, utprickning och tra
fikföreskrifter på sjön. Examensför
rättare Pelle Bjurström kunde efter
åt konstatera att samtl!ga klarat pro
vet med glans. Yngsta kvinnliga del
tagare var Ann-Charlotte Persson 13 
år ooh dito manliga Per Gellström l 
och Anders Lindgren, som går i Sku
rups grundskola. TiH sommaren kom
mer ungdomarna att tillämpa sina 
kunskaper då de börjar segla med 
optimist- och triss· oll 

Magnusson·, Kommunalnämn. 

dens ordförande i Rydsgård. 
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