


' Fredagen den 2 maj 1969 

36 år solll polis i Skurup 
Gösta Blom avskedshyllad 
En ständig ström av uppvak· 

tande poliskollegor och privat·· 
personer infann sig under 
onsdagen till polisstationen i 
Skurup där l :e polisassistent 
Gösta Blom avverkade sin sista 
arbetsdag efter inte mindre än 36 
tjänsteår 

l :e poliskonstapel Göte Lind· 
gren, i spetsen för personalen på 
lokalvaktområdet i Skurup över· 
räckte en reseskrivmaskin medan 
l :e poliskonstapel Henry Berg· 

l 
Kvist företrädde Ystad polisföre· 
ning och överlämnade blommor 
och miniatyrsabel med silverplat· 
ta. 

Länspolischef Alf Eliasson 
infann sig personligen och frambar 
även länsstyrelsens avskedshyll
ningar. Polismästare Sverker 
Fatriksson uppvaktade från Ystads 
polisdistrikt. Även kanslipersonal 
från Ystad, kollegor på polisstatio
nen i Sjöbo och många andra 
infann sig för att avskedshylla en 
populär och aktad poliskollega. 
Polisassistent Blom erhöll redan 
för sju år sedan medalj för nit och 
redlighet i Rikets. tjänst. 

Han anställdes den l juli 1933 i 
Skurup som extra poliskonstapel. 
Efter några år fick han 
ordinarie-befattningen och blev 
tämligen snart också befordrad till 
l :e poliskonstapel. Inom kort blev 
den uppskattade poliskonstapeln 
chef för Skurups polisdistrikt och 
utnämndes till polisöverkonstapeL 

Efter polisväsendets förstatli· 
gande den 1/1 1965 befordrades 
Herr Blom till l :e polisassistent 
och chef för lokalvaktområdet 
Skurup som samtidigt utvidgades 
att även omfatta Rydsgårds och 

Avtackad 
efter 36 år 

Gösta Blom, · l :e polisassistent i 
, Skurup, hade på onsdagen sin sis
" ~!'-. ,tjänstgöringsda~ efter att ha 

tjänstgjort 36 år 1 Skurup. Han 
träder nu in i en pensionärs fria 
liv. Uppvaktningarna blev många, 

. P~ plats var l!ffispolischef Alf 
Ehasson och avtackade Gösta 
Blom, polischefen i Y stad Sverker 
Patrik5son, ordloranden i Ystads 
polistOrening Henry Bergqvist, l :e 
polisassistent Ivar Nilsson samt 

:, ~a kolleg.e_rna vid Sln:rup~ kontor 
dar kontor1st Bertha Norlmg såg 
till att gästerna fick kaffe och tår
ta. 

Länspolischef Alf Eliasson avtackar 1 :e polisassistent Gösta Blom, Skurup. 

Vemmenhögs kommuner. 
Vid sidan om den ordinarie 

tjänsten har Gösta Blom varit 
livligt engagerad i polishundutbild
ningen och har själv haft effektiva 
polishundar. 

I Skurup har man sålunda haft 
polishund ända sedan år 1938 
Gösta Blom har varit chef fö; 
polishundutbildningen i länet och 
medverkat till att det numera är i 
det närmaste "obligatoriskt" med 
polishundar i varje polisdistrikt. 

Med Gösta Bloms medverkande 
och som drivande kraft blev 
Malmöhus län det första län som 
bedrev organiserad polishundut
bildning. 

Vid avtackningarna nämnde 

Gösta Blom bl.a. att han haft 
förmånen. av ett synnerligen gott 
samarbete med såväl kollegor, 
kommun, polisledning och allmän
hElt. Ett gott samarbete har det 
också rått mellan pressen och 
polischefen i Skurup, vilket inte 
minst Skånska Dagbladets lokal
redaktör både konstaterat och 
uppskattat. 

Även om tjänsterummet på 
polisstationen i Skurup pryddes 
med mängder av blomsteruppsat
ser och avskedsgåvor kändes det 
en aning bittert att konstatera att 
det var sista tjänstgöringsdagen, 
uppger Herr Blom. Under 36 år 
hinner man att fåsta sig både vid 
arbetet Och folket omkring sig. 



Polishundsystemet 
fick start i Skurup 

Fr v polischefen i Y sta:d Sver<loer Patrik.&wn; l :e po~isassis:t>ent Göm 

B!om, Slkurup, liin.spo~ischef ALf ElUJ.sson 

Ett polispådrag på valborgsaftons förrniddag i Skurup ·sattes 

in frlot köpingens - polisstation. Dit. kom bl a länspolis

chefen, Ystaddistriktets. polismästare och en del andra yrkes

'kolleger. Utrycknmgen var doc~ ·föranledlf av "vänliga" skäl: 

62-årige förste polisassistenten ·i Skurup, Gösta Blom, gjor- . 

de efter 36 år sin sista aktiva tjänstgöringsdag. Eftersom han 

dessutom är pionjär för nuvarande polishundförarsystem blev 

dagen särskilt uppmärksammad. 

Redan 1938 skaffade si.g Gösta Tacket för trogen tjänst och fint 

Blom en s k polishund och när han samarbete. apostroferades av Ystad

småningom alltmer anlitades av d:istritktets po1ismästatre S Patritks

statspolis för vissa spaningar med son, av förste pol>iskonstapel Henry 

hund tog han initiativet 1li1l hund- Ber!lkvist, oroförande i Ystads po

förarutbildning. Detta noterades av lisförening och företrädare för po

nuvarande länspolischef Alf Elias- l<isfcl!'bundet, av kansliskrivare Gös

son i Malmö, han undE~rstödde Bloms ta Kvant, som talade för persona·

tankegångar =h följden blev att len på distriktets kansli och 1 :s te 

Malmölänet kom först i landet med poliskon.stapel Göte Lindgren för kol-

wgariiserad hundfÖrarutbildriin,g legerna på Skurupsstationen. 

linom poliskåren. 
I dag 1är länet näst efter Stock-

holm ha den bäst utbildade hund
förarklla'en. Detta var en av anled
ninggama till att län:spol.isdhefen för
utom en hälsning från länsstyrelsen 
personligen tackade pol'iJSassistent 
Blom och bifogade en egen minnes

•gåva. 
' De 36 tjänstgQ.riul,gsåren ltar po

lisassistent Blom haft förlagda till 
SkUII'Up, där han följaktligen med . 
åren blivit en av köpingens "kän
disar". Meritlistan innehåller bl a 
tjänster som överkonstapel, vik .kom. 
missa.rie och sedan polisens förstat-
ligande 1 ' januari 1965 chef för den 
poli~iära al!'betsgruppen i Skurups 

lokalv~tområde, som förutom kö-
pingen omfattar Rydsgård och Vem-
.menhög. 

c;_, J 
l 
J 

Chdf en för Skurups Boktryckeri AB, Arv id Nilsson, vid den nya 

. pressen tillsamman med Erik B engtsso•n, som varit anställd i före

. taget frdn starten 1944· 

Skurupsf.öretag jubilerar 
Med ett studiebesök i Klippan och 

personalfest l Ystad firar Sktirups 
boktryckeri AB i morgon sin 25-åri
ga .tillvaro. Lagom till jubileet har 
företaget' skaffat en ny speclalma
skln, en offsetrotationspress. 

- De 25 åren har varit en perlod 
med ständiga utökningar och moder-

niseringar, omtalar boktryckare Ar
vid Nilsson. När . företaget startade 
1944 hette det Nya trycketiet och låg 
vid stora Torggatan. Endast en an
ställd fanns det då, men sedan vi 

1947 flyttade till nuvarande byggna
den vid södergatan har styrkan ut
ökats till ett 15-ial. 1961 om)>ildades 
företaget och fick då namnet Sku

rups Boktryck.eri AB. 
1954 skedde den första tiUbyggna

den och 1964 fick lokalerna sitt nu
varande ljusa och ändamålsenliga 
utseende. Flera utbyggnader finns 
det inte utrymme för även. om man 
gärna skulle vilja få samtliga. loka
ler i ett plan.' största pro•blemet 1 
dag gäller emellertid arbetskfaften, 
berättar hr Nilsson, men att få ut
bildad personal har visat si·g närmast 
hopplöst. Åven bland ungdomen 
tycks Intresset för att lära sig det 
här yrket vara m~nimalt. 



Förste polisassistent Ivar Nilsson och förste poliskonstapel Henry Bergqvist tackade frdn Ystads 
polisförening. Till höger om avgdende Gösta Blom sea länspolischefen Alf Eliasson. 

Hyllningar för avgående po~lisman 
a" polishundar 1 Revinge och då blev 
Gösta Blom chef för denna verksam
het. Detta uppdrag innehade han än
da fram till förstatligandet av polis
väsendet och i sitt tal erinrade läns
polischefen också om Gösta Bloms 
stora isatser på detta område. 

Att det är er i alla sammanhang 
uppskattad polisman som nu lämnar 
sin tjänst framgick klart av de mån-

'· 
ga hyllningarna på hans sista tjänst
göringsdag. Att respekten för och be· 
låtenheten med sin ordningsmakt 
också är stor hos skurupsherna har 
inte minst varit Gösta Bloms för
tjänst. Det förtjänar också nämnas 
att han redan tidigare fått bevis på 
sin duglighet. 1962 tilldelades han 
nämligen medaljen för nit och red
lighet i rikets tjänst. 

Efter 36 års tjänst i Skurup blev 
förste polisassistent Gösta Blom fö
remål för omfattande hyllningar, då 
han på onsdagen lämnade sin post. 
Ett stort antal kolleger och kamra
ter hade mött upp på polisstationen i 
Skurup med länets polischef Alf 
Eliasson 1 spetsen. Han tackade hr 
Blom på länsstyrelsens vägnar och 
överlämnade som personlig present 1-----------========"'------------.J 
en orreforsvas. 

Från Ystads polisdistrikt kom en 
delegation med chefen Sverker Fat
riksson i spetsen och de överlämna
d~ blommor samt tackade från polis
ledningen. Förste poliskonstapel Hen
ry Bergqvist, ordf. i Ystads polisför
ening, överlämnade en blomsterlwrg 
samt en miniatyrsabel på teakbricka 
och för kansliet i Ystad talade kans
list Gösta Kvant. För arbetsgruppen 1 
Skurups lokalvaktområde talade Göte 
Lindgren och överräck,te en rese-
skrivmaskin. 

Gösta Blom har under hela sin po
!ismannabana verkat i Skurup där 
han fick anställning som extra polis 
1933. På den tiden hette det Skurups 
köpings polisdistrikt men under de 36 
åren har åtskilligt hunnit hända ifrå
ga om polisväsendet Efter föo;tatll
gandet ·omfattar Skurups lokalvakt
område hela det bliV'IIIlde Skurups
hlocket, alltså även Rydsgård och 
\Temmenhög, och sedan omläggnin
gen 1965 har Gösta Blom varit chef 
för Skurups-området. 

Under hela sin tid som polisman 
har Gösta Blom varit intresserad av 
polishundar och 'han var faktiskt nå
got av en pionjär på det området. 
Redan 1938 skaffade han sin första 
hund, som även var den första polis
hunden i Skåne, och sedan dess har 
det alltid funnits en hund hos polisen 
l Skurup. 1947 Inleddes utbildningen 



När Skuru.p får sin nya brandsllati<m, som kansk.e blir den enda i blocket, lär 1lUI1n inte behöva risk.era livet 

för att torka slangar. När'llULS!t Nils Nilsscm, ned.am.fÖT Alf Karlstedt 

Utredning föreslår: 

En brandstation för 
hela Skurupsblocket 

Brandförsvaret i Skurup·sblocket för~lås koncentrerat tiH en sllation Ii en utredning 

företagen av Svenska Kommrunlföt"bundet. Tota:lkostllladen blir lägre än om den nuva· 

rande organiJSaltionen bibehålls, heoor det bl a i utredningen. Effektiviteten kan des&utom 

beräknas öka, i föl'Ma hana mom den förebyggande brarndförsvaret men även genom att 

ikvatr'V'armnde, föresilagen personal kan ges en mycket god utb1ldnin.g och dessutom er· 
håNa stö-rre s1äckniingserfarenhet. UWetiningen föl'e'Slår vidare att konmkt bör ta·gas med 

Malmö stad fö'l" allt undesi:ilka möjligheterna att ansluta brandalarmeringen tUI ·w1arme
ll"ingseentraJ.en i Mahnö, .ingående Ii en eventuell fra.IIl'llida län.salanneringscent.raJ. 



Det föreliggande utredningsförsla
get tar i första han·d sikte på brand
försvarets organisation för den kom
mun som bild·as i samband med den 
planerade kommunsammanslagning-

en. Redan före denna tidpunkt för- brandstation svarar enligt avtal för l 
ordas ett utökat brandförsvarssam- branda}armeringen inom de berörda l 
arbete enligt utredningsförsla:get. kommunerna. Den utgående alarme
Detta samarbete bör regleras genom ringen av brandkåren i Skurup sker 
avtal. Fördelningen av kostnaderna genom brandsignalfördelare över te
för personal och materiel förslås ske lefon och tyfon. Alarmeringsfrågan 
efter .antalet skattekronor i respek.ti- har däTmed fått en tillfredsställande 
ve avtalskommun. lösn·ing tills vidare. 1 

Brand:!lörs:varssamarbetet mellan Frågan om ,brandalarmeringens 
kommunerna Rydsgård och Bientarp framtida ordnande har varit före
regleras genom ett kommunalför- mål för en speciell undersökning i 
hund .. Med hänsyn till att Blentarps Kommunförbundets regi. Resultatet 
kommun ingåT i Sjöboblocket och föreliggE'.r nu färcllgt och innebär 
den föreslagna framtida brandför- förslag till inrättande av länslarme
svarsorganisationen för detta block ringscentraler. 
även täcker Bientarp föreslås att För Malmöhus län är det naturligt, 
brandförsvarssamarbetet mellan att en eventuell länsalarmeringscen
Rydsgård och Bientarp upphör. tral förläggs till Malmö. Utveckling

öVERFLöDIGA STATIONER 
en av tele- och radiotekniska utrust
ningaT för alarmöverföring medger i 

Förslaget innebär, om det blir an- dagens läge att Skurupsblockets alar
tagef, att brandstationerna i Ryds- meringsbehov mycket väl skulle kun
gård, Stenbe11get och Skivarp blir na täckas från en länsalarmerings
överflöiiga "och kan användas till central. Kontakt bör därförö tagas med 
annat ändamål". Beträffande grund- Ma!mö stad för att undersöka möj
utrustningen för den blivande kom- tigheterna att ansluta brandalarme
munens brandkår förordar utred- ringen till alarmeringscentralen 
ningen bl .a brandbil med enkelhytt Malmö. 

Brandmännen får fortfarorode trängas och vattentank rynunande ca 3 000 
m~tUn:n viiwar och fo?'don för att liter samt fast pump med en kapa
kunna klä om, men som bekant är citet om ca l 000 liter per minut, 
en ny brandstati-cm under planering. mindre terränggående fordon för 
Fr v Alf Karlstedt oC'h Nils NilssOJ?. slangutläggning, brandbil för mate-

-s! riel och personaltransport Härutöver 
rekommender.as ett mindre fordon 
fÖl' personaltransport, bogserin.g av 
dragfordon och som reserv. Försla
get innebär att forddnsparken kan 
minskas från sju till fyra enheter. 

MINSKADE KOSTNADER 
En jämförelse mellan den befint

liga och föreslagna organisationen 
visar att den sistnämnda innebär en 
minskning med två befäl och fyra 
brandmän i beredskap. 

Kostnaden för en man i beredskap 
året runt kan med nuvarande avtal 
anges till ca 10 000 kr. 

Den föreslagna organisationen kom
mer därför att medföra en minsk-

FÄRRE FORDON ning av personalkostnaderna med ca 
Inventeringen av fordonsbeståndet 86 000,-kr per år. Kostnadsminskning

inom blockets brandförsvar visar att en erhålles ·genom en anpassning av 
.en ny tankbil omedelbart måste an- brandkårens personalbehov till be
skaffas. Även den föreslagna bilen byggelseförhållanden, ·brandrisker, 
för materiel och personaltransport utryckningsfrekvens och de föreslag
skulle behöva nyanskaffas, men ett na for:ionsresurserna. Härtill kom
av de befintliga fordonen i Rydsgård mer kostnadsminskning som en in
eller Ste.nberget bör vara an·vändbart dragning av tre brandstation~r med-
under en kortare övergångstid. Det~fo~"r:_:. ________ _::=::::;;;:::-1 
övriga fordonsbehovet kan täckas 
med redan befintliga fordon inom i 
området. Samtliga föres~agna brand
fordon bör vara försedda med kom
munikationsradio. överblivna fordon 
bör avyttras för att ej skapa onödiga 
utrynunesbehov och underhållskost
nader. 

För närvarande sker materielvård 
på samtliga brandstationer. I och 
med att brandförsvaret koncentreras 
till en station kommer omfattningen 
av materielvål'den att minska avse-
värt. Om slangvården och vården 
av tryckluftsapparaterna överlåts till 
Ystads brandkår och om service och 
reparationer av fordon utförs vid or-
tens bilverkstäder, bör återstående 
materielvård och 'kontroll av utruJt-
ning kunna klaras av den deltid$an-
ställda personalen. 

Alarmeringscentralen vid Ystads 



l 

l . 

51 ekipage körde 
:Al bertinasväng en 

Skurups MHF -·avdelning anordnade und·er lördagsikvällen och natten •tiH söndagen en qrienteringstävling med deltagande av 51 ekipage. Banan sträckte sig över 13,5 mil på småvägarna i en vid krets runt Skurup~ 
Nattorienteringen - kallad Albertinasvängen - kördes i sex klas

ser och första start gick vid Börringe bygdegård k~ 19 på lördagskvällen. 
Det sista ekipaget släpptes iväg vid 
22-tiden och klockan halv två på söndagsnatten hade alla som klarat 
sig runt banan kommit i mäl. 

Av de 51 startande bröt endast två, den ena på ,grund av motorhaveri, 
den an:::ra efter en olycklig dikeskörning. Tävlingen betecknades som 
medelsvår. Ett par kontroller hade 
dock de tävlande genomgående gan
ska svå.rt att komma underfund med. 

Banan gick över bl a Rydsgård, 
Villie, Hassle-Bösarp, Skurrps by, 
önnarp, ö Vemmenhög, GräL JY och 
Näsbyholm. Sista kontrollen låg vid 
Eksmaden, där tävlingen avblåstes, 
eftersom äterfärden till startplatsen vid Börringe bygdegård ,gick via 
riksväg. 

I tävlingen deltog även några da~ 
mer, både som förare och kartläsare. 
Något "rent" damekipage ställde 
dock in·te upp. Segrare i klass A 
blev Ernst Andersson, förare, Stellan 
Karlsson, kartläsare, Malmö, med 56 prickar. Klass B vanns av Sven Ols
son/ Sten Larsson, Trelleborg, 34 prickar, 2) Gösta Lövgren/ Bengt-kke 
Nimåker, Eslöv, 58 prickar. Klass N: Yngve Asp/Leif Asp, Staffanstorp, 
65 prickar, 2) Walter Olsson/Leif 
Kristoffersson, Malmö, 68 prickar. 
Klass EA: Rolf Gadd/Jan Gadd, Bil
leberga, 86 prickar. Klass EB: Bengt 
Lindkvist/ Malle Nilsson, Malmö', 32 prickar, 2) Helge Assarsson/Bertil 
Dahlin, Kävlinge, 49 prickar. Klass 
EN: Ake Alm/ Erling Alm, Hörby, 
60 prickar, 2) Bengt-Göran Anders
son/ Lennart Nilsson, Rydsgård, 81 
prickar. 

Maj-Britt Olsson, B·rommw., loo.rtliisare ci,t O&tvi Vesamo, Högest:ad, visar att ekipa.get å"r utrlhSta.t med varwingsDri!a:r~lia!r ·e-ru'Vigt reg>TementJet 

HF. t kf .. Hans NO'J'd&tTöm kotla.,. att täTeskrivna tTatiktrianglar M .s un tOnaT E · Ha entoft finns med i bagaget hos fr v Leif Larsson, Skurup, och nc g ' 
Tdnebro, innan de sta.rta.r. 

För tredje året i följd anordnade 
Skurups MHF Albertinasvängen 
med Jan Ake Hansson som täv
lingsledare för den · 13 mil länga 
rundan med 55 startande ekipage. 

Resultatlistan fick följande utse
ende: Klass A: D Ernst An
dersson/Stellan Carlsson, Malmö 56 
prickar: Klass B: l) Sven Ols
son/Sten Larsson, Trelleborg 34; 2) 
Gösta Lövgren/Bengt Nimåker, 
Eslöv, 58. Klass N: D · Yngve Asp-

/Leif Asp, Staffanstorp, 65; 2) Val
ter Olsson/Leif Christoffersson, 
Malmö, 68. Klass EA: l) Rolf 
Gadd/Jan Gadd, Billeberga, 86. 
Klass EB: l) Bengt Lind
kvist/Malte Nilsson, Malmö, 32; 2) 
Bertil Dahlin/Helge Assarsson, 
Kä\rlinge, 49;. Klass EN: l ) Ake 
Olsson/Erling Olsson, Hörby, 60; 2) 
Bengt Göran Andersson/Lennart 
Nilsson, Rydsgård, 60 pr~ 



Vul en kontroll fick deltagama bytu hjul. Lennart Ekstrand, Lövestad (dr IJIIIIistans med hjulbytet av Britt Lojakt. Tiden kollas av tävlingsledare Karl Gustav Andersson. 

31 bilekipage deltog i 
1 CUF:s "Skurupsrundan" 1 

Trots regnigt väder deltog 31 
ekipage i Skurups CUF :s bilrally 
"Skurupsrundan" som avverkades 
på söndagen. 

Tävlingsledaren Karl-Gustav An
dersson fick på måndagseftermid
dagen framräknat tävlingsresul
tatet som visade att Hans Persson, 
Bleckarp, Skurup vann med 
ganska bred marginal med 16 
prickar följd av Rolf Stridsberg, 
Skurup med 25 prickar. 

Banan var arrangerad i fonn av 
ett familjerally och något 
hastighetsmoment ingick ej i 
tävlingen. Det gällde för del
tagarna att följa en förteckning på 

att bedöma vikten på en sten. Den 
vägde 6,9 kg. Närmast hade Nils 
Lundborg, Slimminge som gissade 
på 6,5 kg. Vid kontroll 2 gällde 
det att byta hjul så fort som 
möjligt. Snabbast var Rolf 
stridsberg som endast behövde l 
minut och 16 sekunder för sitt 
hjulbyte. Vid kontroll 3 och 4 fick 
deltagarna besvara 5 frågor vid 
vardera kontroll. Det var många av 
deltagarna som besvarade samtliga 
frågor rätt. 

Vid 5 :e och sista kontrollen fick 
deltagarna utföra praktiska 
körprov i en körgård. Det gällde 
att backa på en l O meter lång 
planka med högra hjulen, att köra 
över 3 klotsar med vänstra 
framhjulet, att parkera i parke
ringsfickor, och att köra "slalom", vägskyltar. Vidare fick de 

kontroller inprickade på karta. h------- - -
Banan hade följande 

vägsträckning: Skurup - Hylte
berga - Rydsgård - Katslösa -
Mossby - Västra Vemmenhög
önnarp - Gärdslöv - Näsbyholm 
-- Janstorp - -~ Slimminge och åter 
till Skurup. 

Vid första kontrollen gällde det 

med bilen. Vid kontroll 5 var Lars 
Erik Larsson, Genarp mycket 
snabb och utförde alltsammans på 
l minut och 51 sekunder. 

Resultat: l. Hans Persson, 
Bleckarp, Skurup 16,0 pr, 2. Rolf 
Stridsberg, Sku~p 25,0, 3. Ake 
Andersson, Stubbarp, Skurup 
31,5, 4. Knut Andersson, Skurup 
43,5, 5. Lars Erik Larsson, Genarp 
46,5, 6. Torsten Ahlqvist, Grönby 
55,0, 7. Knut Nilsson, Arlöv 56,0, 
8. Ronny Persson, Rydsgård 60,5, 
9. Nils Pettersson, Elinelund 62,0, 
10. Bengt Göran Andersson, 
Rydsgård 62,5, 11. Anders 
Dagbjer, Skurup 67 ,0. 

De bästa deltagarna får priser 
skänkta av Texaco, Kullenbergs 
.fåmhandel, Skurups CUF, Wiek
ströms Jänrhandel och Mobil. 



SJ-huset i Skurup såldes SJ-auktion i Skurup l för 90.000 kr på auktion 

SJ fastighet t•id Järnvägsgatan som försåtdes i dag för 90.000 kr till lantbrnkare Emil Hansson, Viilie Rydsgård. 

Vid 90.000 kr föll klubban när 
statens Järnvägar på måndagen 
auktionerade bort en bestodsfastig
het intill järnvägsstationen i Sku
rup. Auktionen hade föregåtts av 
anbudsgivning. Driftsingenjör Tore 
Lundin höll i trådarna vid försälj-

J ningen och toppbudet gavs av lant-

brukare Emil Hansson, Villiegår
den, Rydsgård. SJ:s förvaltningsråd 
skall nu säga sitt innan affären blir 
uppgjord. 

Den salubjudna fastigheten ligger 
i kvarteret Blenda och uppfördes 
för 65 år sedan. Det moderniserades 
senast 1951-52 och inrymmer en 

bostadslägenhet på 109 kvm. Taxe
ringsvärdet har satts till 70.000 kr, 
varav 52.000 kr för huset och 18.000 
kr för tomten. Skurups köping har 
nosat på projektet men fann priset 
för högt - man ville endast ge 
40.000 kr medan SJ begärde mini
mum taxeringsvärdet. 

. ' . 
SJ :s fastighet vid Järnvägsgatan 11 i Skurup som sdldes pd auktion p4 mdndagen 

På måndagen såldes Statens 
Järnvägars fastighet vid 
Järnvägsgatan nr 11 i Skurup på 
auktion. Lantbrukare Emil Hans
son, Villiegården, Rydsgård in-

pade fastigheten för 90.000 kr. 

Huset är byggt 1904 och 
moderniserades 1951-1952. Det 

· inrymmer en bostadsfastighet på 
109 kvm som stått tom senaste 
månaderna. Hela tomten omfattar 
580 kvm och taxeringsvärdet är 
70.000 kr. 

Skurups köping har tidigare 
varit tillfrågad om sitt intresse att 
förvärva fastigheten. SJ begärde 
70.000 kr men köpingen ville ge 
endast 40.000 kr. Nu har alltså 
huset sålts på auktion för 90.000 
kr. 



Assistent Anders Herman AnderBBon och inspektor Johan Albin JönBSon visar herrmodet för 
pensionärerna på Flintebrohemmet i Skurup. Sittande fr. u. Ida Nihltfn, Betty Thörn och Olga Larsson. 

Trevlig modevisning 
på Flintebrohemmet 

Pensionärerna på Flintebrohe~met i Skurup 
fick på tisdagen uppleva en form av avkoppling 
och underhållning som aldrig tidigare har 

anordnades nämligen en trevlig modevisning med 
firmorna Birgers Kläder, Wiekroans Dambekläd
nad och Gujes Damsalong. 

förekommit på Flintebro. 
1 

Visningen skedde i samband med pensionärer
nas eftermiddagskaffe i stora matsalen. På initiativ av Skurups Rödakorskrets 

Dammodet visades av Röda
korsdamerna, fruarna Greta Lars
son och Hilda Nilsson, samt 
fröken Margareta Larsson och 
herrmodet av assistent Anders 
Herman Andersson och inspektor 
Johan Albin Jönsson. 

Som konferencier fungerade för 
dammodet, dire1Itör Ove Wickman 
och för herrmode~ affärsförestån
dare Allan Dehn. 

Pensionärerna verkade mycket 
förtjusta och belåtna med 
modevisningen och de sparade inte 
på applåderna för de tre damer 
och två herrar som svarade för 
eleganta visningar. Dir. Wickman 
berättade om kvaliteer, färger och 
former allt eftersom de visades. 
Han uppehöll sig särskilt vid de 
många klänningskvaliteter som går 
att tvätta och hänga upp utan att 
därefter behöva strykas. 

Det visades många vackra prov 
på finska bomullsklänningar. 

En visning som blev särskilt 
starkt applåderad i allmänhet och 
av herrarna i synnerhet var 
Margaretas visning av en marinblå 
kjol i linnekvalitet med kofta i en 
mörkare blå färgnyans, samt vitblå 
scarf. 

Margaretas mor, Greta Larsson socialnämndens ordförande Tor
fick också mycket applåder när sten Hansson som också passade 
hon visade en proper, svart kappa på att nämna att Röda 
och över huvudet en utspänd Korskretsens många arrangemang 
mycket färgglad paraply. Fru på Flintebrohemmet alltid blir lika 
Hilda Nilssons kanske mest omtyckta och lyckade. 
lyckade visning var en bomulls· r--_;_---~========:1 
rock av vävt tyg i färgerna svart 
och vitt, i vacker kombination 
med en skarpgrön scarf. 

Herrarna visade omväxlande 
lätta sommarkostymer, koftor i 
ljusa 2-fårgade eller enfärgade 
modeller. 

Assistent Andersson gav bilden 
av den borne gentlemannen när 
han visade en vacker blazer med 
slits i ryggen och rött foder. Till 
denna bar han en luftig stråhatt 
och flugrosett. · 

Inspektor Jönsson var faktiskt 
"greven utav Luxenburg" personi
fierad när han visade några 
mörkare kostymer ' för högtidligt 
bruk. 

Som sagt, visningen på Flinter
bro blev ett synnerligen uppskat
tat arrangemang. Röda Korsord
föranden fru Anna-Lisa Olsson 
tackade hjärtligt hrt Wickman och 
Dehn och de fem mannekängerna. 
Pensionärernas tack framfördes av 



J~~ Jönsson i Skurups Zoologiska underhäller sig med en lorifågel -en mycket färgstark, dyrbar och sällsynt fågel. 

Småfåglar o.ch akvariefiskar 
allt populärare sällskapsdju;r 

Ett av de intressantaste skyltfönstren i 
Skurup är det som tillhör Skurups 

Zoologiska. Framför det skyltfönstret kan 
barnen stå både länge och väl och studera 
de färggranna fåglarna i burarna och de 
skirrrande småfiskarna i akvarierna. l en 
bur leker några hamster på en k/ätter 
gunga. På senare år har småfåglar och 

fiskar blivit allt vanligare som sällskaps-

B r i t t J o h a n s s o n och 
J a n J ö n s s o n i Skurups 
Zoologiska har varit intresserade 
av djur i nät· och glasbur långt 
innan de öppnade affären i 
Skurup. Tidigare har de endast 
pysslat med smådjur som hobby. 
Men för ett års tid sedan 
öppnade de den lilla affären vid 
Södergatan. Sortimentet av djur 
har ökat oavbrutet och numera 
ger affären heltidsarbete för 
båda. I en zoologisk affär saknas 

. djur. Försäljningssiffrorna skjuter i höjderi 
samtidigt som priserna på de små djuren 
sjunker. Det sammanhänger väl med att ju 
större mängder som kan importeras eller 
födas upp ju lägre priser kan fågel- och 
fiskgrossisterna sätta på sina djur. 

aldrig arbete. Mellan kundbesö
ken pysslar de om fåglarna och · 
fiskarna med utfodring, "städ
ning" av bura)' och akvarier, 
plantering av nya växter till 
fiskarna och mycket annat. 

De känner alla sina fåglar och 
fiskar mycket ingående. Var de 
kommer ifrån, vilka temperaturer 
de trivs bäst i, vilket foder de bör 
ha och djurens levnadsvanor och 
säregenheter. 

Av fåglarna finns ett 25-tal 
arter att välja bland. I akvarierna 
längs väggarna finns ett 30-tal 
fiskarter· Forts. nästa sida 



~ÅNSKA DAGBLADET Torsdagen den 8 Jl(aj 1969 

Kommunblock Skurup 1971 ~eller 1974? 

-Frågan avgöres definitivt på m:åndag· 
- Au TORSTEN HANSSON-

Det definitiva augörondet om 

kommunerna Rydsgdrd, Skurup 
och Vemmenhög skall sammanläg
gas till ett kommunblock dr 1971 
eller 19 7 4 är mycket nära 
förestdende . Frdgan om tidpunk
ten för blockbildningen har 
dryftats under praktiskt taget tud 

dr. Rydsgdrds och Vemmenhögs 
kommunalfullmäktige har för flera 
mdnader sedan fattat principbeslut 
om · blockbildning den l januari 

1971. Och nu pd mdndag kommer 

Skurups ·fullmäktige att ta 
ställning till frdgan. Som bekant 

har Skurups kommunalnämnd 

uppmanat Skurups fullmäktige att 
rösta för dr 1974 men kommunal
nämndens beslut fattades efter 

votering med rösterna 5-4, 5 röster 
för 1974 och 4 röster för dr 1971. 

Det är mycket möjligt att 

Skurups fullmäktige icke följer 

nämndens uppmaning. Skurups 

fullmäktige har nämligen för . 

ungefär ett och e"tt halvt år sedan 

fattat ett absolut enhälligt beslut 

om blockbildning redan den l 

januari 1969 men vid den tiden 
var varken Rydsgård eller 

Vemmenhög mogna för så tidig 
sammanläggning. Det var dock 
mycket nära ty voteringssiffrorna i 
Rydsgård var 16 för block 69 och 
15 mot block 69. Vid fullmäktige

sammanträdet nu på måndag i 
Skurup är det endast frågan om 
blockbildningen, plus ytterligare 

en punkt i dagordningen. 
Säkert kommer många ur 

allmänheten och även kommunal

män från Rydsgård och Vemmen

hög att infinna sig till fullmäktige
mötet i Skurup för att lyssna till 

debatten om datemen för 
sammanläggningen. Att det kom

mer att bli en livlig debatt, den 
saken är klar. Skurups fullmäktige 

brukar föra en livlig argumentering 

för sina respektive ståndpunkter 
och när det nu gäller ett så viktigt 

beslut och ställningstagandet i 

kommunalnämnden var så jämnt 

så blir det nog inte beslut utan 
votering. 

BLOCK SKURUP 
Vilka förutsättningar har nu 

kommunerna Rydsgård, Skurup 

och Vemmenhög att bilda ett 

kommunblock med gott resultat? 

Svaret måste bli att i jämförelse 
med praktiskt taget alla andra 

block i Malmöhus län har just 

dessa tre kommuner <så mycket 

gemensamt, så idealiska gränse 
och är över huvud taget så 

likartade vad beträffar näringsliv 

och struktur att det är 
förvånansvärt att det har tvekats 
så länge. · 

Den kanske största fördelen är 
att. ingen av de tre kommunerna ; 

får majoritet i den nya fullmäktige 

utan var oeh en av- kommunerna 
kan göra sig gällande vid besluten. 

Folkmängden var vid senaste 
årsskiftet i Skurup 4.813, i 
Rydsgård 3.051 och i Vemmenhög 

2.699 . Det innebär att Skurup har 
45.6 procent, Rydsgård 28.9 och 

Vemmenhög 25.5 procent av 

blockets folkmängd. Detta innebär 

i sin tur att Skurup får l 7 

sa m m anläggningsdelegerade, 
Rydsgård 12 och Vemmenhög 11. 

Folkmängdsutvecklingen i de 

Fr v tre kommunalnämndsordförande Knut Madsen, Skurup, Ragnar Andersson, Vemmenhög och Eric Magnusson, 

Rydsgllrd betraktar en kartskiss över de.t blivande kommunblocket Skurup. 

tre kommunerna är den att 

Skurups köping ökar sin folk

mängd sakta men säkert medan 

Rydsgårds och Vemmenhögs 

kommuner minskar. Det pekar 

dithän att Skurup så småningom 

kommer att få majoriteten. Om 
takten blir oförändrad jämfört 

med den senaste 6-årsperioden 

kommer dock Skurup att nå upp 
till 50 procent av folkmängden· 

först omkring år 1977. Den l 

jamuari 1963 hade Skurup 

nämligen 42,3 procent, den l jan. 
1967 43,9 proc. och den l jan. 

1969 45,6 proc. av blockets 
folkmängd. När kommunblocket 

Skurup har nått fram till' år 1977 
måste man förmoda att gränserna 

mellan de tidigare delkommunerna 
suddats · ut och att blockets 

fullmäktige då har sammansmält 
till en kommunal enhet· som säkert 
inte delar upp sig i Skurups-grup
pen, Rydsgårds-gruppen och Vem

menhögs-gruppen. 

Vad beträffar arealerna omfat

tar Skurup 3.697 hektar, 
Rydsgård 9.162 hektar och 

Vemmenhög 6.530 hektar. Det 
innebär att Skurup omfattar 19 

procent, Rydsgård 4 7.3 procent 
och Vemmimhög 33.7 procent av 
blockets areal. 

Skurupsblocket har redan hun

nit fungera inom en del områden. 

Således har de tre kommunerna 

gemensam högstadieundervisning i 
grundskolan, förlagd till Skurup. 

En utbyggnad av skolan är nära 
förestående. 

Även inon polisväsendet följes 
blockets gränser. Skurups polis

vaktområde i Y stads polisdistrikt 

har nämligen samma gränser som 

kommunblocket. Utredningar om 

gemensamt brandväsen för de tre 
kommunerna föreligger också i 

form av en gedigen utredningsrap

port omfattande ett 30-tal A4-ark, 
inklusive bilagor. 

De tre kommunernas barna-

vårdsnämnder, socialvårdsnämnder 
och skolstyrelser har redan börjat 

vissa former av samarbete. Så blir 
snart även fallet med fritidsnämn
derna. 

Den kommunala skatten är 
också ganska jämn. Ar 1968 

utdebiterade Skurup lO :95, 

Rydsgård 9:50 och Vemmenhög 
9:15. Skurup har för perioden 

1969-1972 beräknat en kommunal 

utdebitering av 11 kr. Rydsgård 

och Vemmenhögs kommuner har 

för samma period beräknat en 
utdel;>itering av lO kr. skattesatsen 

skiljer sålunda inte så värst mycket 

jämfört med många block, t ex 

blivande Malmöblocket där Malmö 
stad har· en skattesats som ligger 

ungefär dubbelt högre än grann

kommunen Oxie. 
Så även ur skattesynpunkt finns 

det inga större problem inför en 

sammanläggning av de tre 

kommunerna. 



SKÅNSKA DAGBLADET Torsdagen den 8 maJ 1969 

Blomsterdekoratör från Skurup 
lär ut sin konst till danskar 

--Av TORSTEN HANSSON-

Blomsterdekoratör Knut Olsson, dubbel svensk mästare i yrket, 
har nyligen anlitats av blomsterförmedlingen Interflora att 
"IUldervisa och demonstrera blomsterbindning och blomster
dekorering för Danmarks blomsterhandlare och blomsterdeko
ratörer. Under mars månad gav Knut Olsson sina danska kolleger 
lektioner på åtta olika plat~t i Danmark. 

GLÄD o s 
AT SVENsKA· 

ROSOR 
Det måste betraktas som 

verkligt gott renomme för Knut 
Olsson att danskarna "lånar" 
honom för att lära upp de danska 
blomsterdekoratörema. Knut Ols
son har tydligen imponerat på 
danskarna, dels vid de två svenska 
mästerskapen i Göteborg och 
Norrköping för några år sedan dels 

vid Europamästerskapet i Italien 
där Knut Olsson i synnerligen hård 
konkurrens blev 4 :a. Knut Olsson 
har små trevliga blomsteraffärer i 
Skurup och Svedala där kunderna 
står i köer för att köpa buketter 
och blomsterarrangemang utfört -
av mästarehänder. 

Baccara 
SuperStar 
DrVerhage 

Carina · 
Seventeen 

Upptakten till den danska 
sejouren började egentligen redan 
hösten 1968. Då följde Knut 
Olsson med show-mannen Jörgen 
Fritsche på en av dennes årliga 
mannekänguppvisningar kombi
nerade med uppvisningar i 
blomsterdekorationer i pauserna. 
Den sammanlagda publiken vid 
denna tume kunde skrivas med 
femsiffrigt . tal och turnen 

' betraktades av bl a danska 
blomsterförmedlingen av Inter
flora som stor succe, vad beträffar 

Carol 
Garnett e 
Marimba 
Zorina 

SpanishSun 

Den dubble svenske mästaren i blomsterbindning odl blomshtrdekore-
. lion, Knut Olsson. 

den del av arrangemanget som ningssyfte visa prov på sina 
berörde blomsterdekorationsvis- färdigheter. Det gällde gåvoarran-
ningama. gemang, presentbuketter och 

Knut Olsson är inte specialist på större fatdekorationer. Knut 
danska utan därför svarade den Olsson klarade uppgiften så bra att 
välkände danske blomsterhand· han på försommaren kommer att 
laren och blomsterodlaren H anlitas för liknande uppgifter i 
Bärthel, Hörsholm för konferen-. Rönne på Bornholm. 
cierskapet. Turnen sträckte sig 
över hela Själland och Falster. 
Som Jörgen Fritsches följeslagare 
på turnen på Jylland medföljde. 
läraren vid fackskolan Emil Frisch, 
Aabyhöj. 

Det mest minnesrika framträ
dandet för mannekänger och 
blomsterdekoratör var på Mercur
teatret i Köpenhamn. 

Under den senaste sejouren i 
Danmark hade Knut Olsson till 
uppgift att på 8 olika platser i 
demonstrations- och undervis-

Ä ven i Skurups- och Svedala
trakten ställer Knut Olsson sig till 
förfogande när det gäller undervis
ning och cirklar i ämnet. På tisdag 
blir det t ex avslutning i Skivarp 
på en studiecirkel "Blommor i 
kruka och vas" som .omfattat 10 
träffar. 

·Trots sina två affärer i Skurup 
och Svedala hinn~>r Knut Olsson 
ändå med att verka som 
Interfloras distriktskonsulent 
Malmöhus län. 



Duktiga elever fick pris 

Christina Fredriksson, Skurup ble1J qäst pd grundskolan i alkoholku'nskap och visar här stolt upp sitt pris. 

Pä onsdagen förrättade fritids-från länsnykterhetsnämnden, som naronderna i Skurup, Vemmenhög hÖll en föreläsning med olika aspekoch Rydsgård prisutdelning på Sku- ter på alkohol och dess verkningar. rups grudskola i en tävling om al- Han uppehöll sig särskilt v-id alkokoholkunskap, som hållits bland ele- holen och samhället, alkoholen och verna tidigare i år. Sammanlagt för- il:dustrien samt alkoholen och !adelades 500 kronor bland 22 duMiga miljen. Dagen efter besöket hade eleelev~r. som under morgonsamlingen verna prov i alkoholkunskap och fick gå fram och hämta beloppen. prisutdelningen i denna kunskapsAv de 170 inlämnade svaren utkri- tävling förrättades alltså i går. stalliserada sig. Christina Fredri:ks- Av prissummarl på 500 kronor hason, Skurup, som vinnare och hon .de Skurup bidragit med 300 kronor 'fick mottaga 75 kronor. medan Vemmenhög och Rydsgård Provet bestod i åtta · tipsfrågor och skänkt vardera 100 kronor. Prisuttvå öppna frågor och sammanlagt delningen förrättades av Nils N Mårklarade 40 elever samtliga tipsfrå- tensson, Skivarp, John M Persson, gor, vilket ·ger gott belägg för ung- Rydsgård och Johan Wemner, SkudPmarnas ~unskaper i alkoholfrågor. rup - ordförandena i respektive För en tid sidan fick grundskolan kommuners nykterhetsnämnder. 
besök av assistent Börje Hallström 

Pristagarna 
Följande fick mottaga en prissum

ma: l) Christina Fredriksson, Skurup 
75 kronor 2) Per kke Persson Sku
rup, Christina Wemner, Skurup och 
Per Johansson, Skurup vardera 35 
kronor 4) Mats Larsson, Rydsgård, 
Lennart Peterson-Brodda, Skurup, 
Sven Ewing, Skivarp, Ann-Christin 
Jönsson, Skurup, Gunilla Sjöstedt, 
Rydsgård och Håkan Ringberg var
dera 20 kronor 5) Ingrid Bengtsson, 
Skurup, Anders Nygren, Skurup, 
Birgitta Nilsson, Skurup, Peter Olofs
son, Skurup, Tommy Ekberg, Sku
rup, Ann Kristin Elten, Skurup, 
Mauritz Larsson, Skurup, Monica 

\ 

Sigfridsson, Skurup, Ulf Johansson, 
Skurup och Gun Hansson, ' Skurup 
vardera 10 kronor. 

Ingeborg Bandström och pen · .. f" . Ivarsson tillhörd d ~tonars oremngens ordförande Gösta t'll e e som besokte hemmet i första omgdngen här t sammans med syster Ulla Lena Aberg. , 

Pe-nsionärerna i Skurup 
besökte Flintebrohemmet 

_Soci-alnämnden i Skurup har inbju~ 
~~t pen8ion~reningen l köpingen 
t~~l studi~besok på Flintebrohemmet, 
for att dar se hur de äldre lever och 
bor. Uppdelade 1 två omgångar gjor
de den första gruppen bestående av 
e~ 50-tal pen8ionärer ett besök 1 går. 
Nasta omgång på ca 20 pensionärer 
kommer att göra en rundvandring på 
hemmet den 13 maj. Socialnämndens 

ordförande Torsten Hansson 50 ~varade för visningen 1 går, komm: 
aven d~ att gå runt och titta med 
~ensionarerna på de olika detaljerna 
mom hemmet. 
Unde~. visningen i går blev besö

karna aven bjudna på kaffe och 
sångunderhållning av pensionärskö
ren under ledning av fru Inga Lind
·blad. I går fick tyvärr inte de Innebo
ende vara med på samkvämet bero
ende på att man inte kunde bereda 
dem plats tillsammans med besökar
n~. Den stora samlingslokalen var 
n~_mllgen fylld till bristningsgränsen. 
N!i5ta gån~ skall man emellertid även 
·bJuda de aldre på hemmet på musik 
och kaffe tillsammans med den grup 
som då gör besöket. P 

Det ':~. första gången pensionärer 
na i kopmgen fick möjlighet att se 
på lokalerna och hur de äldre har 
d~t. Man_ tyckte allmänt att allt var 
valdlgt fmt .och välordnat. Mer kan 
man inte begära, menade flertalet av 
de som !>lev tillfrågade. Köpingen 
kan vara nöjd med sitt ålderdoms
hem. Under dessa eftermiddagstim
~~ gavs ock~ tillfälle för pensio
narerna att besoka anhöriga och vän-



SOTARMÄSTARE, ,70 ÅR, 
ÄLDST I CYKEI~I(ORPEN 

Skorstensfejarmästare O G ModMr har fyllt 70 Ar men ställer ändA upp i 
skurupskorpens cykelrunda pli söndag, 

l 

Skurups Korpidrottsförbund 
hoppas på fint väder på söndag. 
Då är det nämligen tid med den 
årliga cykelturen där deltagarna 

.

1 

har chanser att vinna cyklar eller 
andra priser, 

Cykelturen kommer att sträcka 
sig söderut mot kusten via 
Vemmenhög och Bingsmarkens 
fritidsområde och åter till Skurup. 
Starten sker vid Smalgatan (f.d. 
Domushuset som numera an
vändes för bilutställning) mellan kl 
9 och 12. 
- Såväl skurupsbor som 

rydsgårds- och vemmenhögsbor är 
välkomna att delta meddelar 

, korpordföranden K G Kruus. 
I fjor var det över 100 deltagare 

mellan 7 och 70 år och man 
hoppas på lika stort intresse i år. 

En som varit mycket flitig i 
många år att delta i cykelrundtu
ren är f. skorstensfejarmästaren O 
IG Modeer. Han har fyllt 70 år men 
redan tillförsäkrat sig en start
bricka i cykeltävlingen på söndag. 

Med anledning av att Korp-
idrottsförbundet 15-årsjubilerar 
kommer utöver de vanliga priserna l 

,att utlottas jubileumstårtor. 
Vid vändpunkten i Bingsmar

kens fritidsområde kommer arran- l 
gör också att bjuda cyklisterna på l 
förfriskningar. , 

PROMENAD 1 

På söndag startar också 
promenad av samma art som 
anordnades för några veckor 
sedan. De 10 bästa placerade i 
promenaden kvalificerar sig till 
motionstävling på Frostavallen 
Pingstdagen den 25 maj. Även 
bland deltagama i motionspro
menaden på söndag utlottas 
jubileumstårtor. 



Skurups herrgårdsostar 
populärast i hela lQnået 
Husmödrar, när ni handlar ost t butiken så fär 

ni ofta nägra smakprover av olika ostsorter ·av 
handlaren eller affärsbiträdet. Ni smakar noga pä 
de smä ostbitarna och så bestämmer ni er ganska 
fort. De flesta· gängerna bestämmer ni er för 
herrgårdsost frän Skurup. Det är bevisligen en av 

Enorma mängder produceras varje år vid 
mejeriet i Skurup. Skurups herrgårdsost är en 
rund ost ·som väger 12 kg. Den är 35 cm i. 
diameter och 12 cm tjock. En sådan ost räcker 
till mellan 400 och 800 smörgåsar; allt beroende 
på hur tjOc:ka skivor ni tar. 

landets mest efterfrågade ost. , 

För att ni skall få något begrepp · 
hur omfattande tillverkningen är. 
skall vi berätta att om en ; 
årsproduktion av dessa stora ostar . 
från Skurups mejeri hade staplats i 
en enda stapel så hade den stapeln 
nått högt, högt ovan molnen • . 
Närmare bestämt 12.000 meter . 
eller 12 km. Om en årsproduktion 
i stället lagts ut i en lång rad vid 
sidan om varanddra hade den 
mden räckt från Skurup till 
Malmö, 35 km. 

Trots denna enorma produktion 
så är ändå efterfrågan större än 
produktionstakten vid Skurups· 
mejeriet. Det är bara att jobba på ' 
för de 30·talet anställda vid 
företaget. Svenska folket äter ändå 
osten fortare än de hinner 
producera den. 

ST ÄNDIGT BÄST 
Under de senaste 11 åJ;.en har 

Skurups mejeri under inte mindre 
än 5 år fått l :a·priset för bästa 
ostkvalitet, bl.a. de två senaste 
åren 1967 och 1968. De i år· 
hittills tagna kvalitetsproverna på ·. 
Skånes olika ostsorter pekar på att 
det även i år, 1969, blir Skurups 
mejeri som får l :a pris för sin fina 
kvalitet. Inne på Skurups mejeris 
expedition finns i en glasmonter 
många gedigna l :a·prispokaler för 
kvalitetsosten. 

Hur skall ni nu kunna veta att 
ni får den i många år prisbelönta 
och erkänt utmärkta ostkvaliteten 
från Skurup? 

Jo, på alla ostar finns det 
bokstavsbeteckningar på paraffin· 
höljet som omger osten. Varje 
mejeri i hela landet har sin 
beteckning. Skurups registrerings· 
nummer är U 584 . .. 

17,5 MILJ KG 
MJöLK INVÄGES 

FörestAndare Oscar Persson; t.h., och 1 :e -mejerist Tore Jönsson· ftankerer en av 
Sveriges mest ·sålda ostar, Skurups herrgårdsost. På oststapeln tronar 

. Skurupsmejeriets förstapris ·för dess fina kvalitet på herrgårdsosten. 

Lunnarp för smörtillverkning. 
Några miljoner kg mjölk går 
tillbaka till lantbrukarna i form av 
skummjölk, d.v.s. separerad mjölk 
med mycket låg fetthalt, som 
användes för utfodring av svin, 
kalvar o.d. 

STORALAGER 
Som nämnts är osttillverk· 

ningen den dominerande syssel· 
sättningen vid Skurups mejeri. I 
den tre våningar höga mejeribygg· 
nadens källerregioner finns ett 
imponerande stort lager ostar. Där 
finns plats för ca 25.000 st. 

Lagringstiden blir i regel mellan 
3 och 4 månader. En del ostar 
säljes efter denna lagringstid 
medan en del går till Riksost för 
ytterligare lagring. 

Ost med relativt kort lagringstid 
(ca 3 månader) är mild medan ost 
med längre lagringstid (upptill ett 
år) får starkare smak. 

senaste åren gjort en del 
nyinvesteringar för att bemöta 
denna enroma efterfrågan på 
Skurups herrgårdsost. Bl.a. har 
ostlagerlokalerna utökats och den 
tekniska utrustningen som varit av 
ypperlig kvalitet ytterligare 

·förbättras. Dessutom har man lagt 
in ännu en ångpanna och kör nu 
alltså med två ångpannor. 

Skurups mejeri är ofta föremål 
för studiebesök från utländska och 
inländska mejerier och ysterier. 
Det har nämligen i många år varit 1 

ett mönstermejeri som hållit sig 
med utmärkt teknisk utrustning 
och därmed också ·nått de goda 
resultat som den efterfrågade 
herrgårdsosten, skurupsosten u 
584 vittnar om. · 

Skurupsmejeriet ingår från den 
l januari 1966 i Skånemejerier, 
ekonomisk förening, produktio· 
nen ledes av mejeriföreståndare 
Oscar Persson och l :e mejerist 
Tore Jönsson. 

Föreståndare och personal vid 
öVER HELA LANDET mejeriet är givetvis båda stolta 
Skurups herrgårdsost säljes över över och ytterst måna om att även 

hela landet och är lika efterfrågad framledes behålla den utmärkta 
över allt. Mejeriet i Skurup har de kvalitet på Skurupsosten U 584. 

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

Vid Skurupsmejeriet inväges 
varje år ca 17,5 milj kg mjölk. Av 
dessa många miljoner går ca 12 
miljoner till ystning, d.v.s. 
ost·tillverkning. Det behövs unge
får l O liter mjölk för att tillverka 
l kg ost och av de 12 miljonerna 
mjölk blir det alltså 1,2 milj kg 
ost. 

Av de 17 ,f miljonerna kg mjölk 
är ca l ,3 milj kg grädde som går 
.vidare till kärningscentralen i 



Il 

YSTAOS ALLEHANDA fOraagen aen 10 maj 1S69 

Musikdirektör Harry Guldstrand, Ystad leder Old Boys-orkestern. 
Fr v Alf Karlstedt samt Algot och Helge Persson. 

Mycket bra tillslutning 
för Old . Boys-orkestern 
sagostundernas old boys-orkester 

har hållit sin första repetitionsövning 
på Folkets hus i Skurup. Man kunde 
då konstatera att de flesta musikan
terna och då framförallt gamla sago
stundare, som man vänt sig till, hade 
hörsammat kallelsen. Initiativtagaren 
Gert Larsson kunde nämligen få till
slutning till nära 50 procent. Fler mu
siker behövs emellertid och de väntas 
också komma efterhand. Orkestern 
strävar nämligen efter att få fulltali
ga stämmor, vilket innebär ca 18 
musi•kanter för att uppnå det kravet. 
Ännu så länge saknar man någon, 
som kan spela klarinett och althorn. 
Lärare och dirigent är, som tidigare 
nämnts, musikdirektör Harry Gull-
strand, Ystad. l 

Från olika håll strömmade delta
garna till. Två kom från Malmö och 
e från Skivarp. För de allra flesta 
var det ovant att spela och det förstår 
man, när några inte rört sina instru
ment på de senaste åren. Musikdir. 
Gullstrand fick det ändå att ljuda 
riktigt bra under kvällens lopp, vilket 
lovar gott för de framtida planerna. 

Gamla takter övas 

Planer har man nämligen och 1 
dem ingår bl a att kunna visa sina 
färdigheter fmn "gamla dar" inför 
publik. Man har tänkt lägga uppträ-

l dandena i så fall på den showaktiga 
j sidan. Till detta skall man emellertid 

öva och åter öva. Till en början har 
musikdir. Gullstrand tyckt att man 
ska)! spela marscher och sedan när 
man någorlunda behärskar dem skall 
man gå över till li~et annorlunda 
musik. Man får ta det lugnt i början 
och speciellt då blåsarna, som hade 
en ansträngande kväll. - Vi blir så 
fort trötta i munnen, menade man. 

Medelåldern bland medlemmarna 
ligger på ca 45 år. 

Damer också 

Det var på årsmötet man kom på 
iden att låta de gamla musikanterna 
strömma samman och eventuellt öva 
upp en ny orekster. Man poängterar 
emellertid att alla är välkomna -
under förutstättning att man är not
kunnig. Den närmaste tiden får man 
se hur de första försöken utvecklar 
sig och på intresset kan man som sagt 
inte klaga, De damer som kan spela 
kan vända sig till orkesterledaren. 
Man vet nämligen att några damer 
deltog i sagostundernas orkester när 
de var yngre, och givetvis skulle det 
vara kul om även dessa ville möta 
upp. 

Instrument, om man inte har såda
na, kan . nan låna. I det avseendet 1 

möter alltså inga hinder. Till en bör
jan är det tänkt att man skall träna 
var fjortonde dag såvida inte delta~ 
garna är intresserade av fler trä
ningskvällar. 

Kung a tal • Skurup l 

Skorstmfeja~e OtJVo G Modee'l' IUllr givit Gustaf III:e's td en 
ståndmiissig inramwing 

Wälbore, Ädle och Wälbördige, 
Ärevördige och Wällärde,Äreborne, 
Förstånd!ige, Wälaktade, Hedervärde 
och Redelige GODE HERRAR och 
SVENSKE MÄN! Med denna mängd 
av superlativer började Hans Kong! 
Maj:t GUSTAF III:s Tal Til Rik
sens Ständer uppå Riks-Salen vid 
Riksdagens Början den 25 Juni 1771. 

En kopia av talet, tryckt av Johan 
Georg Lange i Stockholm samma år, 
finns hemma hos skorstensfejarmäs
tare Otto G Modeer i Skurup. Han 
har ärvt den efter sin far, men vet 
inte var denne i sin tur har fått den 
ifrån. 

Otto Modeer har själv satt kopian 
inom glas och guldram och anbringat 
en kungakrona på ramens överkant 
Det är inte så vanligt att dylike 
kopior bevarats av privatpersoner. 
Ett museum har önskat att få köpa 
den, men Otto Modeer har hittills 
in te vela t sälj L 

Förr, när tidningar inte var en 
vardagsvara, trycktes kungens tal, 
distribuerades ut i landet och an
bringades på offentliga byggnader för 
allmänhetens kännedom. I domsalen 
i Skanörs rådhus hänger ett annat 
sådant tal av Gustaf III. Det ex-
emplaret är från år 1772. ' 



K. G. Kruus ger sotarmästare O. G. Modeer - äldste deltagaren -

en extra knuff inför söndagens cykling, 

Korparrangemang i Skurup 

l lockade många deltagare 

l 
Ett 50-tal cyklister körde till Bings- under vilken man skulle besvara !d

marken och ett stort antal skurups- gor vid olika kontroller. Sammanlagt 

bor promenderada i köpingen i de ställde ett 50-tal upp i de oli!ka klas

båda arrangemang, som anordnades serna. Vid den efterföljande prisut

för de motionspigga i Skurup i går delningen fick de fem bästa tårtor 

av Korpen. Vädret var inte det bästa och tilldelningen var densamma för 

och ett d,uggreng ledsagade deltagar- cyklisterna med den skillnaden att 

na nästan hela förmiddagen med de sistnämndas fick lottas ut. 

några ko·rta avbrott av uppehållsvä- Prominaden var speciellt viktig, då 

der. Det soliga vädret uteblev men den också var en av tre deltävlingar 

intresset blev ändå större än vad man inför familjetävlingen 1 Stockholm. 

räknat med. Söndagens segrare i fa- De slutliga segrarna 1 köpingen får 

miljeklassen blev redaktör Lars Neh- åkå till huvudstaden längre fram 1 

lin, som också sammanlagt leder in- år och innan dess skall man ha klarat 

för Stockholmstävlingen. Den cykel av ytterligare en deltävling före au

som utlottades, togs om hand av Ed- gusti. 'De tio' bästa i gårdagens runda 

vin Lansholm. kommer att · delta i det sedvanliga 

Deltagarna i cykelrundan avverka- pingstarrangemanget på Frostavallen. 

de en sträcka på ca 3 mil ner till ~su.J.tat: ~tällningen t SM-klassen 

Bingamarken och åter: Nere vid sjön för närvarande med söndagens resuJ

bjöd man cyklisterna på förfriskning- tat inom parentes: 

ar, som smakade gott och stärkte be- 1) Lars Nehlin 33 (19) 2) Sixten 

hövligt inför återfärden. Starten för Berg 31 (16) 3) Åke Olsson M (17) 

denna del av programmet hade lik- 4) Torsten Hansson 30 (16) 5) Axel 

som familjerundan förlagts till Kor- Schön 24 (16). 
pens lokal vid Smalgatan. Enskild klass: 1) Sonja Hansson 

Bland de mera kända hurtbullarna 1~28 2) Eivor Olsson 1~26 3) Lars 

i cykelrundan var sotarmästaren O Lundberg 9-24 4) Hans Åke Pers

G Modeer. .Aven deltagarna i det son 9-22 5) Sven Persson 9-21. 

stundand~ Ringsjön runt från kö- Ungdomsklassen: 1) John Hansson 

pingen passade på att mjuka upp si- 8-26 2) Michael Hansson 8-25 3) EI

na leder. I sammanhanget kan näm- sie Sv<fusson 7-28 4) Roland Anders

nas att måndagscyklingen pågår för son 6-27 5) Mait Möller &---28. 

fullt, i vilken deltagarna har möjlig- Pensionärsklassen: l) Ellen Sjöcn 

het . att erövra en tvåhjuling. 8-25 2) Axel Schön 8-23. 

Korpens speciella familjearrange- Familjeklassen: 1) Gunhild Nehlin 

mang blev promenaden på en sträc- 1~31 2) Ingeborg Olsson 1~27 3) 

ka av 2,5 kilometer inne i köpingen, Ake Olsson 9-27 4) Lars Nehlin 9-
24 5) Sixten Borg 8-28. 



Stjärneholm slutmålet för 
tandläkarhögskolans rally 

StjärnCholms herrgårdspensionat 
några kilometer utanför Skurup fick 
ett ganska ovanligt besök under lör
dagen. Tandläkarhögskolan i 'Malmö 
hade nämligen förlagt slutmålet för 
sitt årligen återkommande bilrally 
just hit och med sig hade man den 
30 man starka orkestern Pulpahor
nen, som utom tävlan tog sig dit per 
buss. 

l Efterhand som ekipagen l'Ullade i 
mål fick man musikalisk underhåll

' ning serverad av orkestern, som för 
övrigt firade 8-årsjubileum samma 
dag. Ra:lly.t, i vilket ett 20-tal ekipage 
deltog i år - öppet för alla studenter 
i Malmö och Lund - har ca 10 år 
på nacken. 

Arrangörerna betecknade rallyt 
helt som ett intelligensprov med vil
ket man villa ha sagt att tävlingen 
inte var på tid, utan det ekipage som 
besvarade alla frågor rätt och klarade 
de praktiska uppgifterna utmed ba
nan - förutsatt att inget annat eki
page var lika bra - hade vunnit. 

Efter tre timmar anlände de första 
! rallydeltagarna i mål efter att ha till-

ryggalagt ca 8 mil på såväl stora som 

l små vägar i västra Skåne. En del av 
, deltagarna, hemmahörande längre 
l upp i landet, hade naturligtvis en 

god hjä:Jp om man lyckades få med 
l en "skåning" med lokalkännedom l 
sin vagn. Det visade sig att de kla
rade sträckan på bättre tider än de 
andra ...... fräneett skåneekipagen -
även om de försetts med en detalj
rik bilkarta av tävlingsledningen. 

starten gick från Tandläkarhögsko
gan vid 12-tiden, där samtliga delta-

gare tilldelades vardera två maka
ronstänger. Dessa skulle vid fram
komsten i Stjärneholm vara sam
manknutna och knepen var många, 
exempelvis doppning av stängerna i 
kokande kylarvatten, för att "få 
knut" på det hela. Man skulle hand
la för 63 öre i ett varuhus och kvit
tot skulle sedan visas vid framkoms
ten. Några hade löst det hela med att 
köpa tidningar och betala den be
gärda summan. 

Färden gick till Lomma där man 
på minigolfbanan skulle räkna var
enda maskros l samtliga hål. När 
detta var löst fortsatte man till Re
vingehe.d över Bjärred, St Råby och 
Rögle under det att man löste de frå
gor och uppgifter som fanns utmed 
sträckan. 

I Revingehed gällde det att ta reda 
på namnet på r!)gementschefen. 1 

Rallyt fortsatte sedan Ö·ver Harlösa, 
Vombs ängar, Veberöd och Döröd 
till Svaneholm. I Svaneholm skulle 
deltagarna hyra var sin båt och ro ut 
till en liten ö, där man skulle lösa 
några frågor. Färden gick sedan till 
Stjärneh·olm som alltså var slutmål. 

Deltagarna .gynnades av ett strå
lande väder, vilket också lockade ut 
en hel del folk till Stjärneholm, 
där man alltså helt oväntat fick mu
sik till eftermiddagskaffet av Pulpa
hornr/n. Senare på kvällen höll Bul-

pahornen en "jubelkonsert" i tandlä- -r· f1 
karhögskolans aula och på den efter- f "l n, ~o"' 
följande rallydansen utdelades Käf- _, 

tia automobilrallys skän:kta vpr "ra-
cerbilen" till vinnande ekipage~!. 

Rallydeltagarna med fr, v. Dacke med Mulle, Eva Otterholm, Ingrid Zaar, Eva Berg Karin A1t4 

dersson, Christina. Olden och Elsa Bengtsson tar igen sig i gröngräset tillsammans mel basbldsaren 

Oddjob Blomquist i Pulpahornen. 



~sKA· DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Måndagen den 12 maj 1969 

''Korpsöndag'' i Skurup 
promenad och cykeltur 

'-
Skurupsltorpen avverkade ·tJvå a1:1r.angeman g under söndagen. Det ena, kallat "vårleken" 

var en promenad- och frågetävling uppdelad i fyra klasser, där familjeklassen ingick i kvali

ficeringen till SM i familjemotion i Stockhol m. Det andra var en cykeltur på tre mil och de 

~om ställde upp fick delta i lottdr.agnin·g om en cyke'l. · 

Vårleken i Skurup gällde prome- Förra året deltog 100 cyklister, men Uno Kristiansson och Britten Ljung. 

nad efter en 3,5 km lån slinga med då v.ar också vädret mycket bättre. Bland deltagama märktes den 

12 kontroller med frågor enligt tips- Priserna i tävlingen lottades ut. För- spänstige 74-åringen, skorstensfejar

modellen. Dessutom fanns ett antal sta pris, · en cykel, gick till Edvin mästare Otto G Modeer, som abe

poänggivande, praktiska prov - kas- Landsholm och följande fyra fick svärat cyklade de tre milen. Han J 

ta prick med boll och gissa längden tårtor. Ingegärd Fält, Elvir Hansson, hade dock ingen tur i lottningen. 

på ett rep (2,9 m). 1--~----"-=--~------~-----=------~---

Banan började vid gummifabriken 
och målet låg vid Korpens klubb
lokal på Smalgatan. Sex tårtor dela
des ut bland de bästa av de 50 
deltagama. När man började kl nio 
på morgonen öste regnet ned. Vid 
det förra tillfället var deltagarantalet 
större. 

Söndagens promenad utgjorde den 
andra deltävlingen till kvalet till SM 
i familjemotion, som avgörs efter tre 
omgångar. De två bästa räknas. Den
na gång segrade Gunhild Nehlin med 
10 rätt och 31 poäng, 2) Ingeborg Ols
son 10-27, 3) Ake Olsson: 9-27, 4 
Lars Nehlin 9-24. Ställningen efter 
två tävlingar är följande: Sixten och 
Signe Borg, Ake och Astrid Olsson, 
Torsten och Gunnel Hansson, Axel 
och Ellen Schön, Robert och Anha
Greta Dahlgren, Sture och Tyra An
dersson, Uno och Karin Kristiansson, 
Oskar och Ingeborg Olsson, Hjalmar 
och Ninni Lundberg, Ake och Berit 
Möller, samt Allan och Ann-Marie 
Jönsson. 

I pensionärsklassen segrade Ellen 
Schön, ~25, med maken Axel på 
andra plats, ~23. 
=- -

Bland juniorerna· vann John Hans-
son, ~26. På andra plats brodern 
Mikael, ~25, 3) Elsie Svensson, 7-28, 
4) Roland Andersson 6-27. 

Enskild klass: l) Sonja Hansson, 
10-28, 2) Eivor Olsson 10-26, 3) 
L!l):s Lundberg, 9-24, 4) Hans Ake 
Person, 9-22. 

Varje tisdag (tidigare måndag). Mo
tionscyklar 15-20 skurupsbor med 
Korpten till Bingsmarken - en sträc
ka på omkring tre mil. 

Under söndagen deltog 50 personer 
i samma cykeltur. Två man t o m 
trampade sträckan två gånger. I 
Bingsmarken, Skurups fritidsområde, 
bjöds de som så önskade på kaffe. 

~råm vänster O G )\'Iodeer, 74 år, Alllan Rönnerj'a[k, Ake Perss<m, Bror 

Andersson hörde tiU d-e som staTtade först 



Femtio startande 
i Skurups Vårlek 

SkurupSkorpen anordnade på sön
dagen med 50 deltagare Vårleken 
som samtidigt var andra och näst 
sista deltävlingen ik valet till fa
milje-SM där finalen anordnas i 
Stockholm i höst. Tävlingen gick 

B-25, 3) Elsie Svensson 7-28, 4) Ho
land Andersson 6-27. Enskild iklass: 
li Sonja Hansson 1().....28, 2) Eivor 
Olsson 1().....26, 2) Lars Lundberg 9-
24, 3) Hans Ake Persson 9-22. 

över en drygt tre kilometer lång FAMILJE-SM 
bana med tolv frågestationer. Det Familjeklassenn: l) Gunhi!d· Neh-
båsta för dagen blev dock bara tio lir. 1().....31,. 2) Ingeborg Ohlsson l()..... 
ratt. Lika många deltag8n' samlade 22, 3) Ake Olsson 9-27, 4) Lars 
den tremila cykeltävlingen som Nehlin 9-24. 
emfatade sträckan Skurup-Bings- Placeringen i kvalen till SM efter 
marken och åter. j två tävlingar: l) Lars och Gunhi'ld 

Cykeltävlingen var en renn mo- Nehlin, 2) Sixten och Signe Borg, 
tianskörning varför ingen tid togs 3) Alke och Astrid Ols.wn, 3) Tors
och ingen klassindelning tillämpases ten och Gunnel Hansson, 4) Axel 
Alla fick därmed delta i ~ottnin·gen och Ellen Schön, 5) Robert och 
om en cykel som Edvin Landsholm Anna-Greta Dahlgren, 5) Sture och 
\'ann samt fyra tårtor vilka tillföll Tyra Andersson, 6) Uno och Karin 
Ingegerd Fäldt, Elvir Hansson, Uno Kristiansson, 7) Oscar och Ingeborg 
Kristiansson, Britten Ljung. Ohlsson, 8) Hjalmar och N-inni 

I "Vårleken blev resultaten: Pen- Lundberg, 9) Ake och Berit Möller, 
s10närsklassen: l) Ellen Schön, 8- lO) Allan och Ann-Mari Jönsson. 
25, 2) Axel Schön 8-23. De båda är Tårtor fick Ellen Schön, John 

. ä:kta makar och stadiga Vårle>ksde<l- Hansson, Sonja Hansson, Eivor 
' - tagare. Ungdamsklassen: l) John - Ohlsson, Gunbild Nehlin och Inge

Hansson 8-26, 2) Mikael Hansson borg Ohisson. 

1 - På linje färdiga gå, säger korpchefen i Skurup, K G Kruus til! fr v O G Modeer, Ake Persson och Allan 
Rönnerfalk. 



Stödd på kanonen diskuterar fr v Lottan Birgitta Gavel in, bilkåristen Eva Kihlberg, Bill stjärnan Margareta Barnekov och 

Röda korsdamen Ulla Wiklund den genomförda övningen· med övningsledaren, kapten Knut Fridlund. 

Raska damer med fö·rsvarsvilja 
·på militärtjänst v·id Y ddinge 

-Av TORSTEN HANSSON-

Tydligen är försvarsviljan för Inledningsvis spelades några nu . kommer ... " Efter avslutning-

vårt lands frihet god bland de marscher och Svenk-topp-låtar. en vid Yddingesjöns vackra strand 

skånska kvinnorna. Det ·gav Avlämningen till överste Btig avnjöt deltagama en måltid i 

lördagens och söndagens militära Magneberg och korum av lägerlokalerna i vars kök 

utbildningskurs vid Yddingen komminister Tord Månsson, förplägnadslottorna tillagat en för 

bevis på. Efter genomförd övning Skurup inramades av unison sång att vara i fält ypperlig måltid. 

kunde kursledaren, kapten Knut under ackompanjemang av orkes.- Kursen är ett led i FO 11 :as 

Fridlund konstatera att det fanns ter s6m spelade "Den blomstertid kvinnliga militära utbildning. 

inte endast stark vilja utan o'ckså-"==-===-====--·==~-.J.------------=== 

goda färdigheter hos de 60-tal 
lottor, RK:are, Bilkårister och Blå 
stjärnor soin genomgick de fyra 
olika utbildningsstationema. 

Vid · första stationen fick 
kvinnorna lära sig · hur man 
lämpligast tar skydd vid beskjut
ning, bombanfall o d·, samt hur 
man , använder olika slags 
skyddsmasker .t ex gasmasken. 
Kursledaren vid den stationen 
st~ckjunkare Rolf Ebbing sa så 
har: kulor och granater under krig 
gör ingen skillnad på kön och det 
gäller även för kvinnor i fält att 
kunna ta effektivt skydd. 

Vid nästa station där rustmäs
tare Härle basade lärde sig eleverna 
praktisk sjukvårdstjänst. Det 
gällde i första hand att kunna ta 
hand om sig själv om man skadats 
och veta vilka å_tgärder som då är 
viktigast att vidtaga. 

Lottainstruktör Liv Lindholm 
lärde dem vid nästa station det 
väsentligast i kartläsning och 
orientering medan rustmästare 
Rolf Bergström (en av landets 
bästa pistolskyttar) vid sista 
station lärde damerna att rätt 
hantera i första hand pistol men 
även en del andra skjutvapen. 

En grupp damer som inte direkt 

l deltog i kursmomenten men som 
ändå fick god övning inom sin 
avdelning var förplrgnadslottema 
under ledning av rustmästare 
LV-Nilsson lagade god mat under 
den övningen som pågick från 
lördag eftermiddag till söndagef-
termiddag. · 

Under natten logerade kvinnor
na i hemvärnsområdets lägerbygg
nad vid Y ddingesjön. Vid den 
! högtidliga avslutningen på sön

dageftermiddagen medverkade 
FBU :s och Röda korsets orkester 
från Malmö under ledning av 
kammarmusker Roger Lindber . 



l 00 deltog i cykelrunda 
och vårpromenad i Skurup 

K.G. Kruus släpper iväg prick kl 9.00 fr v O Mod~er, Ake Persson, Allan Rönnerfalk , Karl Daugbjer, Bror Andersson de två sistnämnda körde rundan två gånger i följd. 

Intresset var stort för de två arrangemang som Skurups 
korpidrottsförbund på söndagen anordnade för allmänheten -
cykelrundan mellan Skurup och Bingsmarken, samt 
motionspromenaden. I var och ett av de två trevliga 
arrangemangen deltog ett 50-tal personer i skiftande åldrar. 
Cykelrundturen från Skurup via MOTIONsPROMENAD 

Vemmenhög till Bingsmarken och De 12 frågorna som deltagarna åter var säkert krävande för många fick sätta etta, kryss eller tvåa för som försummat sin kondition. vid motionspromenadens 12 konsträckan tur och retur är ungefär troUer betecknades som något två och en halv mil. I Bingsmarken lättare än förra gången. Det fick cyklisterna vila upp sig en lyckades också för flera av stund och blev bjudna på kaffe, deltagarna att nå upp till 10 rätt . förfriskningar och kakor innan de Resultat: åter ställde färden mot Skurup. Pensionärsklassen: Vädret var inte det bästa när de l. Ellen Schöön 8-25. 2. Axel första starterna gick, det var kyligt Schöön 8- 23. och kom några mindre regnskurar. Ungdomsklassen : Längre fram på förmiddagen l. John Hansson 8--26. Mikael bättrade det sig betydligt. Hansson 8-25 . 3. Elsie Svensson Med anledning av Skurupskor- 7- 28.4. Roland Andersson 6- 27. pens 25-årsjubileum utlottades Enskilda : jubileumstårtor till cyklisterna. De l. Sonja Hansson 10-28. 2. som vann var Edvin Lansholm, Eivor Olsson 10-26, Lars Ingegerd Fält, Elvir Hansson, Uno Lundberg 9- 24. 4. Hans Ake Christiansson och Britten Ljung. Persson 9-22. I fortsättningen kommer cykel- Familjeklassen: motionsturerna att starta tisdag- l. Gunbild Nelin 10-31. 2. kvällar (ej måndagar som tidigare) Ingeborg Olsson 10- 27 . 3. Ake kl 18 och från Smalgatan i Olsson 9-27. 4. Lars Nelin 9- 24. Skurup. ställningen efter två tävlingar i ----'=~.;;___ _ _________ -.~ kvalificeringen till SM: 
l. Fam. Lars och Gunbild 

Nelin. 2. Fam. Sixten och Signe 
Borg. 3. Fam. Ake och Astrid 
Olsson. 4. Fam. Torsten och 
Gunn~l Hansson. 5. Fam. Axel 
och Ellen Schöön. 6. Fam. Robert 
och Anna-Greta Dahlgren. 7. Fam. 
Sture och Tyra Andersson. 8 . 
Fam. Uno och Karin Kristiansson. 
9. Fam. Oskar och Ingeborg 
Olsson. 10. Fam. Hjalmar och 
Ninni Lundberg. 11. Fam. Ake 
och Berit Möller. 12. Fam. Allan 
och Ann Marie Jönsson. 



• 
l 

Plåtburksnedslagning ingick 
Rydsgårds CUF:s bilrally 

Ekipage 23 'med Börje Larsson· vid sista ·kontrollen med uppgift att siA ned en pyramid av brukar med tra bollar, fr v 

Monika Nilsson·, Birgitta Persson· och Roland Svensson· häller tummarna för Börje Larsson vid bollkastningen. 

För de 26 bilförare/kartlä- son Stubbarp med kartläsare 

sarepar som tävlade i det Elly l.avesson, Gyllebo fick 

bilrally som Rydsgårds CUF 34 prickar vid de sex 

anordnade på söndagsefter- kontroller som passerades. 

sin tur hade endast en prick 
mindre än 3:an Knut Nilsson, 
Arlöv/J- E Persson, Rydsgård. 1 

Därefter blev det ett litet hopp 
till nästa trio i prislistan. 
Färdvägen sträckte sig från 
startplatsen vid Vitlie församl-hem 
till Trunnerup Rögla 

· middagen blev det mycket Endast en prick mer fick 

jämnt poängresultat för de tre ekipage Verner Andersson 

bäst placerade. Åke Anders- Skavholmen/ med fru. Dessa i Snogeholm - Sövde - Bientarp -
-- stenberget - stavberg - Skurup 

l( 
- örsjö.._ - Rydsgård och åter till 
Villie. 

Vid de fqrsta fyra kontrollerna 
fick deltagarna besvara vardera 3 
frågor vid varje kontroll. Vid 5 :e 
kontrollen fick de utföra en del 
manöverprov och vid 6 :e kontrol- j 
len gällde det att med tennisbollar i 
pricka ned så många plåtburkar l 
som möjligt, samt att slå ned ett 
spik i en planka med så få 
hammarslag som möjligt. 

Den sista kontrollen blev 
kanske den populäraste . Deltagar
na var tydligt roade av 
plåtburksnedslagningsmomentet. 
Det hördes på skratten när 
burkarna och bollarna flög och for 
i luften - och också när bollen 
flög i väg utan att träffa och 
burkarna retfullt och prydligt stod 
kvar i form av den uppbyggda 
triangeln. 

Följande sex par kommer att 
tilldelas priser. Prisutdelningen 
äger rum i samband med en 
hembygdsfest i sommar. l. Ake 
Andersson, Stubbarp/Elly Laves
son, Gyllebo 34 prickar. 2. Verner 
Andersson, skavholmen med fru, 
35 pr. 3. Knut Nilsson, Arlöv/J-E 
Persson, Rydsgård 36 pr. 4. 
Gunnar Persson, Rydsgård/Egon 
Jönsson, Trunnerup 43 pr. 5. 
Börje Larsson, Beden/Roiand 
Svensson, Brönnestad 45 pr. 6. 
Ronny Persson, Katslösa/Anna 
Mårtensson 46 pr. 



F olkhögsko·lan har haft · 
stort ämnesutbud i år 

Skurups folkhögskola hade på ons
dagen årsavslutning i bästa tänkbara 
väder. Sanunanlagt lämnade 135 ele
ver skolan efter avslutningen 1 au
lan och den därpå följande lunchen. 
Undervisningen har under tiden se
dan läsåret började l september be
drivits i folkhögskolans traditionella 
stil med ett stort ämnesutbud -
sammanlagt 32 olika ämnen - rela~ 
tivt fritt ämnesval och fria studie
former, som hör Ihop med vuxen
undervisningen. Folkhögskolan har 
haft fem undervisningslinjer och 
sammanlagt har ett 30-tal lärare varit 
engagerade till skolan. 

Avslutningen gick i år betydligt 
lugnare tillväga jämfört med förra 
året, då ett 20-tal elever lämnade 
avslutningen. Ungdomarna hade upp
rattat den t f rektorns Börje Norr
man anförande vid avslutningen som 
ltt "politiskt angrepp mot dem vid 
Jlämpllg tidpunkt". Aktiviteten var 
lärskilt stor på vänsterkanten. 

Personliga funderingar 

Den egentliga avslutningshögtiden 
började l aulan med att rektor Jär
neström höll några personliga fun
deringar. Han såg skolan som en gl
Irande och talande df.alog där Idea
let är att locka fram sanningen. Dia
log betyder samtal. Det gäller att hit
ta sanningen genom att leda elever
na till att själva inse och fail:ta utan 
att bara tro vad läraren påstår. Det 
undervisningssystemet har blivit nytt 
i-gen. 

Men ännu finns rester kvar av 
auktoritetsbundet tänkande, ständigt 
märker man folks behov av att för
lita sig på yttre auktoriteter. Kan
ske är det en djupt rotad Instinkt 1 
allt levande MI: härma dom anara 
Här kommer uppfostran och skolan 
in. Vilken press, vilken suggestions
kraft kan inte föräldrar och lärare, 
kamraterna, film, TV, ja, hela det 

l omkringliggande samhäiJ.let utöva på 
uppväxande människor. 

Rektor Järnaström betonade att han 
såg som skolans uppgift att motverka 
eller mildra det tryck mot likriktning 
som människor utsätts för. Att Inte 

' servera eleverna färdigsydda sanninl gar, men att uppmuntra dem att kri-
tiskt granska alla färdigsydda san
ningar. Han aktualiserade några 
problem i skolans värld. De äldre 
tycker att barnen är utan intressen, 
särskilt för politiken, och när dom är 
Intresserade i politiken, så tycker de 
äldre att dom inte borde vara så 
lntres5erade i politiken ..• 

Samhällsansvar 

Målet att människan skall . handla 
utifrån sin egen övertygelse är vik-. 
tigt, ansåg Järneström. Det får dock 
inrt:e misstolkas så att var och en 
handlar som han finner som om han 
vore en ensam människa på en obe
bodd ö. Frihetens mål måste förenas 
med samhällsansvaret. Inte bara an
svaret för dom egna handlingarna 
utan också för det gemensamma, det 
sociala. Ansvaret för varann. Finns 
det, så blir också problemen lösta. 

Rektor Järneström avslutade med 
förhoppningen att alla blivit inte bara 
ett år äldre utan också ett år klo
kare - ett år snällare. Jag är opti
mist nog att tro att det inte finns 
några B k dåliga erfarenheter. Alla 
erfarenheter är goda, om man kan 
dra dom riktiga slutsatserna ur dom. 
Och det tror jag många har gjort. 
Själv har jag dragit många Blutsart:
ser. En är den, att människor kan 
förändras. Om dom får en riktig 
chans. 

Allra sist tackades alla "som har 
levt med 1 vårt kollektiv". Han tac
kade speciellt styrelseordföranden 
riksdagsman Ingvar Andersson, som 
lägger ner stor tid och livligt inrt:resse 
på skolan. Lärarna fick också tack 
för årets insats och till eleverna vän
de han Sig med orden: Det som för
sonar en med många tråkiga aspek
ter i det här jobbet, är faktiskt den 
oerhört stimulerande känslan BJtt få 
jobba tinsammans med er. 

Premieutdelning 

Penning- och bokpremier utdelades 
till elever, som visat särskild flit och 
kunskap. största premiesumman fick 
Arne Johansson Malmö hämta. Han 
erhöll 500 kr från Lions Club. Helt 
blind har han klarat av sina studler 
på ett förnämligt sätt. övriga pen
ningpremier var på 100 kr. 

Nils Buhres stipendiefond: Eva Ma
rie Persson. Per Olsson Toftebo sti
pendiefond: Lennart Lindberg och 
Kjell Ake Nilsson. Hans Anderssons 
stipendiefond: Håkan Philipsson. 
Hanna och Hans Perssons stipendie
fond: Ramona Stenbom. Malmöhus 
läns egnahemsförenings stipendie
fond: Stefan Bengtsson (elevrådsord
förande). Skurups sparbank: Sven 1 

Gunnar Persson, Ake Persson och 
Harald Paulsson. Margareta Ohl.ins 
stiftelse: Boel Westerberg. 

Bokpremier utdelades till Kurt 
Ivarsson, Christer Nilsson, Mona 
Brorsson, Barbro Nilsson, Lena Otte
by, Ann-Marie Thurlng, Per Qllof 
Eriksson och Hans Zetterlund. 

Arne Johansson, Malmö och Boel Westerberg, Ystad, fick bd-da 
penningpremier. 



SYNSKADAD 
TOPP ELEV! 
Synskadade 32-årlngen Arne Jo
hansson från stensberget utanför 
Skurup hörde till Skurups tolkhög
skolas främsta elever under det 
gångna verksamhetsåret. Han erhöll 
därför vid avslutningen Skurups
Lions premium om 500 kr. Johans-

son, som ämnar bli socialarbetare,' 
har tidigare genomgått verkstads
skola och blivit utbildad revolver
svarvare, vidare blindskola. 

Han fick nu toppbetyget 4 både 
på humanistiska och matematiska 
grenen. Lektionerna har han tagit 
upp på band för uppspelning och 
utskrivning med speciell maskin 
för blindskrift efter hemkomsten. 
Till Johanssons ren t teoretiska be-

Hanteringen 
av avfall 

-utreds 
' gåvning ska fogas hans goda egen

skaper i övrigt, påpekar rektor 
Bertil Järneström för A r b e t e t. 

Frågan om avfallshanteringen i 
sydvästra Skåne utreds av en ar
betsgrupp som utsetts av Sydväst
ra Skånes Kommunalförbund, fOr
klarar drätselkammaren i 
Trelleborg i yttrande till länssty
relsen i Malmö över den nedskräp
ning av kustlandskapet väster om 
staden som orsakats av 
vindtransporterat avfall från dess 
soptipp. 

Det är ännu för tidigt att uttala 
sig om det resultat utredningen 
kommit till ifråga om det fortsatta 
beståndet av soptippen vid Albäck. 

_ Då länspolischefen har hänvisat 
ärendet till polisen i Trelleborg för ' 
utredning anser sig drätselkam
maren sakna anledning att avge 
yttrande i ansvarsfrågan. 

Enligt naturvårdslagen skall 
länsstyrelsen förelägga den som är 
ansvarig fOr nedskräpning eller 
osnyggande att ställa i ordning 
platsen samt vidta förebyggande 
åtgärder för framtiden. 

Särskilt anställd personal har 
enligt uppgift från stadens ren
hållningsverk numera samlat upp 
det avfall som spreds av stormen. 
Man har även beslutat om för
ebyggande åtgärder för framtiden. 

Han har varit e npådrivare, en 
samlande kraft, kort sagt en ledar
natur som helt naturligt smält in 
i kamratkretsen.. Arnes trofaste 
fyrbente kamrat är ledarhunden 
Cindy. 

Lördagens avslutning för de 130-
talet elever började med att rektor 
Järneström redogjorde för skolans 
arbete och pedagogiska målsättning, 
vidare för stipendier och premier. 
Pastor Tord Månsson höll en filoso
fisk betraktelse. Tal hölls även av 
skolstyrelsens 'l ordf riksdagsman 
Ingvar Andersson, Svenstorp och 
elevernas tack frambars av elev
rådets ordf Stefan Bengtsson. 

-----

Ame Joh4Mson, Malmö, med ledarhunden Cmdi, flankeras av 

Thuring, Trel!eoQTg. 

---'------ ---------
E~ M•rie •-•. Molmö, <><h A•• """'l 



Avslutning pi Folkhögskolan i Skurup fr v Boet Westerberg, Ystad, Barbro 

Nilsson, Sjöbo, Ann Månsson, Löderup. 

Många pren1ier till 
folkhögskoleelever 1 

Skurups folkhögskola höll 

avslutning på terminen på 

onsdagen varvid utdelades många 

fina premier. Vid avslutningen 

medverkade rektor Bertil Järne-

strom, riksdagsman Ingvar Anders- j 

son och pastor Tord Månsson. 

Arne Johansson, Malmö, års- · 

kurs 1 tilldelades 500 kr ur Lions 

clubs och Stefan Bengtsson, 

~----------====:-1 Söderhamn, .ioumalistkursen 300 
kr ur Malmöhus läns egnahemsför

enings stipendiefond. Vidare 
erhöll Boel Westerberg, Ystad, 

kompletteringskursen 300 kr ur 
Margareta Ohlins stiftelse. 

Ur P Olssons, Toftebos 

stipendiefond utdelades 100 kr till 
Lennart Lindberg, Börringe, års
kus I, samt till Kjell-Ake Nilsson, 

1 
Jordholmen, årskurs II. Håkan 
Philipsson, Västra Karup, årskurs , 

lli erhöll 100 kr ur Hans 

Andersson stipendifond och Ra
mona Stenbom, Linköping, jour

nalistkursen l 00 kr ur Hans och 1 

Hanna Persson stipendiefond, 

samt Eva-Marie Persson, Malmö 
årskurs III 100 kr ur Nils Buhres 

minnesfon d. 

Följande tre erhöll vardera 100 

kr som premie från Skurups 

sparbank: Sven-Gunnar Persson, 
Borrby årskurs II, samt Ake 

Persson, Hälsingborg och Haldor 

Paulsson, Malmö båda i årskurs 

l m. 
Följande erhöll bokpremier: 

Kurt Ivarsson, Per Olof Erikssons 

och Hans Zetterlund, journalist

kursen, Mona Brorsson och Barbro 
Nilsson kompletteringskursen, Le

na Otteby, årskurs III, Christer 

.Nilsson årskurs II, samt Ann-Marie. 

Thuring. 



-
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Torsdagen den 15 maj 1969 

Aftonbladets vinnande flicka i fototävlingen "Flickan i farten" h<.
. ter Gunilla Månsson, är 21 år och bondjänta från Löderup i Skåne. 
Priset är en semestervecka för två vid Jugoslaviens adriatiska havs
kust. Gunilla ska resa upp vinsten tillsammans med klasskamra-

ten vid Skurups folkhögskola Anita Dahlqvist, 23. 

1 Gunilla är van att 
l stå i rampljuset 

Av RAMON ZANDER 

Gunilla Månsson, 21, frän Lö
. derup i Skåne vann Afton b la
. dets "Flickan l farten"-tävling 

som pågått under vintern. Gunil
la är van att stå i Skånes ramp-

: ljus: hon har ett förflutet såväl 
som karnevals- som blomster
drottning. Hon är oförlovad, går 

:på Skurups Folkhögskola och ska 
bli småskollärarinna. 

- Hurra, nu åker vi till Jugo
slavien, sa Gunilla och kramade 
om bästisväninnan, Anita Dahl
q_vist, 23 när hon fick höra att 
hon vunnit. 

·Men innan Gunilla åker på sin 
prisresa till Jugoslavien ska hon 
semesterjobba på tågfärjan mel
lan Trelleborg och Sassnitz. Med 
till Jugoslavien inviterar hon 
Anita Dahlqvist, 23 Malmö, klass
kompis och bästis från Folkhög
skolan i Skurup. Anita var med 
när Aftonbladets Malmö-redak
tion berättade den glada nyheten. 

Och fru Henny Nilsson i Skurup, 
Gunillas inackorderingstant, bjöd 
på kaffe dagen till ära. · 

Gunilla borde egentligen legat 
ordentligt nerbäddad - hon är 
förkyld och hade en hel del fe
ber. Men hon blev betydligt fris
kare när hon fick veta att hon 
vunnit Aftonbladets tävling: 

-Jag känner mej inte ett dugg 
sjuk längre, försäkrade hon och 
klev raskt upp ur sjukbädP,en 
när fotografen bad henne komnia 
ut i den skånska våren för seg
rarinnebilden. 

Gunilla har redan fått erbju
dande om fotomodelljobb. PR

. gub.bar i ölbranschen fick syn på 
)leJilnes bil.ll i Aftonplalie~ Q!!IJ. er
bj\tder "1:ienne nu 400" 'kronor för 

en bild där hon sitter l en grön
skande bokskog och halsar öl. 

- Jag ställer mer än gärna 
upp, för öl är jättegott, säger . 
Gunilla . 
Mamma Anna, lantbrukarhustru 

i Löderup, säger om sin vackra 
dotter: 

- En bättre kompis än Gunilla 
får man allt leta efter. Hon hål
ler på familjen i alla lägen. 

Gunilla skulle mer än gärna ha 
bjudit med mamma på Jugosla
vienveckan vid Adriatiska havet, 
om hon nu inte redan lovat bort 
den till Anita. För långt innan 
tävlingen avgjordes tummade de 
båda flickorna på att klasskam
raten skulle följa med om Gunil
la vann. 

Det brukar stå om flickorna 
som vinner skönhetstävlingar av 
olika slag att de syr sina kläder 
själva. Det gör också Gunilla. 

D Pengar till r FNL 
FNL råkar härmed i tacksam

hetsskuld till Gunilla Månsson. 
För tack vare henne kan gerilla
rörelsen räkna med ett bidrag. 
Visserligen Inte av Gunilla själv 
men väl av fotografen Curt Ivars
son, 30, från Norrköping. Han går 
på journalistlinjen vid Skurups 
Folkhögskola och är den som 
tagit den vinnande bilden. 

Han får l 000 kronor och sä
ger: 

- Först och främst ska FNL ha 
en bra slant. Sen får vi se om 
det blir något över till ett nytt 
kameraobjektiv. 

Curt Ivarsson fotograferar när 
han hinner för skolan och tog ca 
50 bilder av Gunilla in,n!ln han 
fick ih ··d n riklfka"Vin!teht. 



De vann Aftoribladets 
f~totävling Ffl·ic·ka·n . l 

i ·.farten-

- D et här är bilden som vann, säger journalistel~ven Curt Ivarsson, 30 från Norrköping, som 
naturligtvis är glad över att Gunilla segrade. Han tog ett femtiotal bilder av Gunilla innan han var 

nöjd. En stor del av de l 000 kronor. han nu får ska han skänka till FNL. 

Gunilla, 21 , 
vackraste 
flickan 
i farten 

Gunilla Månsson, 21 lir, iir 
vackraste flickan i farten. 
Aftonbladets fototävling är nu 
avgjllrd och juryn tyckte Gu-· 
nilla från Skllne var vaclu·ast 
Hon går på folkhögskola och . 
vill ·. bli småskollärare. Vem 
som .· tog -bilden och vann en 
tuseJ;Ilapp? Ja, det kan _ni · 
läsa yå ~ 

Sidan 31 

l 

l 
· j 



Genarps tunga men tysta inidustri 
Plåt och Tn·a,skin 20-årsju.bilerar 

-Av TORSTEN HANSSON
Det finns ett ordspråk som 

säger: Det finns inget ont som inte 
har något gott med sig. Och det 
ordspråket brukar nästan alltid 
hålla streck. Som t ex då järnvägen 
lades ned i Genarp för drygt 20 år 
sedan. 

I de stora byggnader som 
statens järnvägar disponerat som 
verkstäder och som efter järnvä· 
gens nedläggande inköptes av 
Algot Persson och Erik Olofsson 
har under de två gångna 
decennierna framvuxit Genarps i 
särklass största industri, Firma 
Plåt och Maskin, som 20-årsjubile· 
rar i morgon. 

Genarps samhälle är omgivet av 
en blomstrande jordbruksbygd 
och de två energiska herrarna 
Algot Persson och Erik Olofsson 
startade sin rörelse med att 
tillverka traktorvagnar tilllantbru· 
karna. På den tiden användes 
betydligt mindre traktorer än nu 
och vagnarna var i storleksordning 

Av -d;";;iika konstruktionerna 
utkristalliserades fem enhets som ' 
på senare år tillverkats i serier. 

Det är först och främst 
motordumper typ 6 K. Den är 
avsedd för arbete i svår terräng 
och svåra passager. 

Motordumpern består av 2 
sammanbyggda enheter, nämligen 
Iraktordel och dumpervagn. Trak
tordelen påminner om en traktor 
utan framhjul. De behövs ej enär 
dumpervagnen väger upp traktor
delens framkärra. Traktordelens 
två stora hjul fungerar alltså som 
ekipagets framhjul. L&Stkapacite
ten är 12 ton och rymden sex 
kubikmeter. 

En annan enhet som . också 
tillverkas i serie är dumper typ ID 
8K. Den är avsedd att kopplas till 
Iraktor och att användas vid tunga 
transporter i svår terräng. 
Lastförmågan är 15 ton. 

Sedan finns det dumpervagn 
typ ID 6K och industri-dumper 
typ ID 4K. Dessa är av något 

Fabrikörerna Algot Persson och Erik Olofsson diskuterar en av Genarps PIAt- och Maskins dumperkonstruktioner. 

tre, fyra eller fem ton. 
Påhängsvagnar började också vinna 
i popularitet och lantbrukarna i 
trakten hade den fördelen att 
kunna diskutera konstruktionen 
med fabrikörerna innan vagnen 
började tillverkas. Därigenom 
~nde varje lantbrukare få en 
traktorvagn eller påhängsvagn som 
passade precis till den traktor det 
var frågan om, få lämplig bredd 
för ändamålet och överhuvudtaget 
bli så ändamålsenlig som möjligt 
just för den eller de saker 
respektive vagn skulle användas 
till. 

Traktorvagnarnas konstruktion
er och storlek har ständigt ändrats. 
och framför allt växt i format. Nu 
tillverkas det vagnar på mellan 8 
och 15 ton. 

mindre format. Slutligen tillverkas 
maskin-transport-trailers. Dessa le
vereras efter beställning med 
specialmått för de maskiner som 
de skall transportera. 

Den '1ättare" sidan av tillverk
ningen är ursprungstillverkningen 
lastvagnar för jordbruket. Att 
kalla den "lätt" är endast i 
jämförelse med dumpervagnarna. 
Som tidigare nämnts gäller det 
vagnar på mellan 8 och 15 ton. 

i en dyrbar maskinutrustning som 
ökat kapaciteten men som ej 
fordrar så många anställda 

DISKRET INBÄDDAD 

Trots att industrin kan kallas 
för tung så utgör den ingalunda 
något irritationsmoment i villa
samhället Genarp. Ingen skorsten 
med svart, sotig rök - det mesta 
drives nämligen med elektricitet. 
Industrin ligger också diskret 

EXPORTERAR inbäddad i ett kvarter, helt avskiljt 
från de många nya stora 

De största kunderna på villakvarteren. 
dumperssidan är t ex Oxelösunds Fabrikör Algot Persson som 
Järnverk, Skånska Cement m fl. sköter försäljningen och firmans 

Plåt och maskin levererar också administrativa avdelning (Erik 
många enheter till Finland. Vidare Olofsson. förestår verkstad och den 
omfattar kundkretsen kommuner, tekniska sidan) berättar att 
sockerbruk, tegelbruk och 20-årsjubileet som inträffar i 
lrädgårdsentreprenörer. morgon, söndag inte kommer att 

BLEV ALLT TYNGRE Antalet anställda är nu ett. celebreras med något större jippo 
Företaget- -Firma Plåt och 15-tal. För några år sedan uppgick men alla som hör till firman 

Maskins Produktion tenderade ·att antalet till ett 20-tal men men har kommer att avnjuta en jubileums-
l bli allt tyngre och tyngre och den gjort rationaliseringar o. investerat n:tiddag i veckan. 

utvecklingen fortsätter än i dag. ~--------------L..--------------
För l O år sedan konstruerades så 
den första dumpervagnen. Sedan 
dess har Plåt och Maskin mer och 
mer inriktat sig på den 
tillverkningen. Vagnarna har 
förbättrats och nästa typ blev en 
motordumper med både traktor
de~~~n-----------~~ 



Topp-succe för discotequ~ 
Le Coque på Skivarpsgästis 

- Av TORSTEN HANSSON - där till en dryg timma efter Discoteque le Coque som midnatt då punkten för premiärstartade förra fredagen på Skivarps aftonen sattes. Nästan utan gästis och fortsatte i går - fredag undantag var flickorna klädda i - har fått en drömstart och blivit mycket vida, lång-långa diskoteken vida större succe än dresser i högst varierande färger arrangörerna, Thore Ferdinands- och modeller. Troligen har det son och Per von Scheele någonsin aldrig på en och samma gång hade vågat hoppas på. skådats så många "toppsnäckor" Stora salen i Gästgiveriet gick på Skivarps gästis. På tal om premiäraftonen inte att känna snäckor så fanns det sådana även igen. Ett lågt hängande fisknät i på "premiärtallriken". Men det var taket skimrade i regnbågens alla Hawaiisnäckor som sköljdes ned färger när en ljusfördelare i taket med plamvin. Premiärmenyn spred sina omväxlande färgstrålar. bestod för övrigt av coquetail med På nätet låg små-blommor som oliv, oxsvanssoppa med baquette även de skiftade färg. Belysningen och premiärsprängd anka med för övrigt bestod av levande ljus på curry au champignolit. varje bord i salen. Discjockeyen Den manliga delen av publiken Curt Sörensson började med behövde ej heller skämmas för sig. "sakta" låtar i dämpad takt och De hade som sed är vid låg volym medan gästerna diskotekdanser i de flesta fall droppade in vid borden. I motsats lämnat den vita skjortan o. slipsen till vad som är vanligt vid hemma och var avsevärt tuffare diskotekdanser var det inte klädda än vid ordinarie danstillungdomar i skolåldern utan vuxen ställningar. ungdom mellan 20 o. 30 år. Var och en av kommande Absoluta minimiåldern vid Disco- diskotekaftnar kommer att spinna theque le Coque i Skivarp är 18 år. på ett visst tema. Det blir därför ~ Den första timman var det en' ständigt och jämt omväxling, både aping stel stämning. Det var damer vad beträffar ·mat, lokalutsmyckoch herrar från hela södra Skåne. ning och program. Sålunda var det Troligen var det inte många som fransk diskotekafton under frekände varandra från början. Efter dagskvällen. Den kommer att hand som det blev fler o. fler följas italiensk diskotekafton, människor och diskjockeyn lade blomsterafton, pyjamas party, på plattor med mera sting i och beach party etc. skruvade upp volymen blev det Under kvällen korades kvällens alltmera otvungen stämning. mesta fransman och kvällens Först när stora salen var fullsatt mesta fransyska. och de flesta borden i den mindre b=~--.::_ ________ _ 
bredvidliggande mindre salen var 
upptagna. steg go-go-flickorna 
Ingis Nilsson, Skurup, An-Kristin 
Söderberg, och Christel Hansson 
upp på scenen och började sitt 
rytmiska shakeande, närmade sig 
stämningen toppen och förblev 

Fr v Go-Go flickorna lngis Nilsson och Christer Hansson har intagit scenen. 



Arbetet 
'1f•M.;' 

Söndag 18·maj 1969 

Silvel"biigllren i förgrunde11. gick för dubbla priaet mot toTpet, d v s 6.000 knmor. 

300-årigt soldattorp 
klubbades för 3. 000 

Btt gammalt soldattorp med över 
300 år på nacken såldes på lörda; 

Hven runt 
Landskrona Segelsällskap startar 

sommarsäsongen i dag söndag med 
Hven runt-seglingen, som är den 
första tävlingen för året i Öresund. 
Fältet är indelat i tre klasser och 
omfattar ett tjugotal båtar dock 
ej favoriten Rigolo med Henning. 
~ielsen . 

start och m'ål blir Gräsrännans 
fyr. Tävlingen omfattar Martin 
Petersons vandr~gspris fö.r snab
l:laste båt samt Landskrona Segel
;ä!lskaps eget vandringspris. star
ten gåT kl 10. 

gen vid en antlkvltetsaukdon l 
Skurup. Torpet var en gång en se
värdhet på Baltiska utställningen l 
Malmö 1914. 

Nu .flyttas torpet till stranden av 
sjön Immeln, där köparna Bertil 
och Sigrid Wedrnark från Lund 
tänker använda det som sommar
stuga. Det är inte första gången 
detta gamla soldattorp byter tomt. 

Ursprungligen uppfördes det i 
Vedby. 1913 flyttades det till Bal
tiska utställningen. Nästa tomt blev 
en kolonilott i Malmö. 1944 uppför
des det ånyo i parken vid Braegne
hus. 

Senaste ägaren var en köpman 
från Malmö. 

Inom ett halvår ska torpet vara 

nedplockat från den plats där det 
nu står. 

När auktionsförrättaren Frans 1 

Bergh, Malmö, kände sig för med 
ett bud på 10.000 kr hade han inget 
för det. Han fick vackert börja 
med 1.000 kr. Glada köparna Wed
mark slutade budgivningen med 
3.000 kr. 

På auktionen såldes också danskt 
porslin, kopparsaker och allmoge
möbler. En silverbägare från 1700-
talet ropades in för 6.000 kr! 

Auktionen hade samlat många 
köplystna. Priserna var i övrigt 
normala. Att torpet gick så billigt 
som för 3.000 kr får ses mot bak
grunden av det stora arbetet med 
att riva, flytta och återuppbygga 
den gamla ,byggnaden. ___ 



Stor aul(tion å antika saker 
Alman lösegendom samt ett 1700-tals soldattorp för 
bol'tflyttning å Braegnehus vid Skurup. 
Lörd. den 17 maj 1969 med början kl. 13.00 försäljes å 
Braegnehus vid Svaneholmsvägen i Skurup för ägarens 
räkning: På platsen uppfört 1700•tals soldattorp (block
hus) för avflyttning. 

Antika saker såsom: Ekkista 1664, drängaskåp, brasbänk, 
2 gamla bord och 3 stolar i allmoge, 2 karmstolar, 
schäslong, 2 hörnskåp 1781 och 1786, vagga, 7 allmoge
stolar, gamla tallrikshyllor, golvur 1751 "Bästad N. 
Esanoff", åttakantig Amerikaklocka, sätt ugn, skättefot 
och skätteträ, handmangel 1840, 2 lyktor i koppar, en del 
gamla kopparsaker, järnmortel, järngrind, gamla väv
nader, gamla lertallrikar av välkände Sjöbokeramikern 
A. G. Elvstrand, böcker m. m. 
Samtidigt försäljes: En silverbägare 1700-tals 22 cm hög, 
2 vagnslyktor, en gammal gungstol, 15 oljemålningar, 
kolbox i koppar, en del danskt porslin såsom B. G. 
Måsen, vaser, tallrikar, skålar, soppterriner och mocka
koppar m. m. Figurer i Kungl. danskt m. m. 
l Volkswagen 1500, 1962 års mod., skattad och besiktigad. 

Kontant likvid vid klubbslaget. 

Sjöbo i maj 1969. 

STIG LJUNGGREN PERCY LJUNG 1700-talstorp för 3. 000 kr 
Skurup vid an·tikauk·tio~n • 

l 
Massor· med människor, uppskattningsvis 600 personer, besökte på lördagen antikauktionen vid 

Svaneholmsvägen i Skurup. Det mesta -som såldes var lösegendom från 1700-talet och sådant lockar 
alltid stor publik både av verkliga spekulanter och av nyfikna. 

Säkert tyckte de flesta att 1 1891 till Per Nilsson i Forsby vid 
bibliotekarie Bertil och · Sigrid Klippan. Där stod torpet' till 1901 
Wedmark från Lund gjorde en god då det inköptes av Malmö 
affår när de ropade in ett gammalt Fomminnesförening. Efter ett 
soldattorp från slutet av 1700-ta- decennium blev ·det flyttat till 
Jet, för tr~ tusenlappar. Det verkar området för Baltiska utställningen 
att vara ett lågt pris, ty där det blev en sevärdhet 
soldattorpet har högt antikvärde. utställningsåret 1914. stugan var 
Men i bedömningen av priset under den tiden i Malmöhus läns 
måste tagas med i beräkningen att hushållningssällskaps ägo. Efter 
det såldes för bortflyttning och utställningen skänktes torpet till 
nedtagning och transport av en hel kamrer Carl Gustavsson som sedan 
byggnad kostar stora /*mgar, i många år hade det på sitt 
kanske t o m mer än priset för koloniområde. Ar 1944 behövde 
själva huset. Malmö stad koloniområdet för 

alltså stått ·på Braegnehusområdet 
i Skurup. 

Av det övriga försålda kan 
nämnas följande: två hörnskåp 
från 1780-talet kostade 500 och 
200 kr, en kopparkolbox 175, 
Sjöbokeramikern A G Elvstrands 
lertallrikar 120 kr för ett halvt 
dussin, krus 40 kr, kopparlyktor 
50 kr pr st, silverbägare från 
1700-talet 22 cm hög 6 .000 kr, 
vagnslyktor 220 kr för ett par, 
golvur 650, karmstolar 150 pr st, 
gungstol 300 kr, vagga 125, 
skäkteträ 51, 8-kantig klocka 200, 
drängaskåp 160, kopparspann 
180, kista 200 och dunk 220 kr. 

Det kan vara av intresse att bebyggelse och hr Gustavsson 
Jämna några data om soldattorpet: hade ingen egen mark att ställa 
Det uppfördes ursprungligen i huset på utan skänkte det till nu 
Hyllstofta by i Vedby socken i framlidne köpman Otto Håkans· Auktionsförrättare var Stig och· 
Norra Aabo härad, och fönåldes eon, Skurup. Sedan dess har det Pen:y J:4ungren, Sjöbo . 
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PI auktionen sildes bia en del allmogemöbler som granskades noga av publiken lnnim auktionen började. 



Kungligt danskt porslin lockade nUtnga till att bju ;.;a på a-ttläionen. Huset gick för 3.000, men en sil

verbägare 6.000! 

Soldattorp sålde·s för 3e 00() kr -

men silverb·ägare k.o·stade 6.0·0·0 
Braegnehus soldattorp vid Svane

holmsvägen i Skurup kommer att 
flyttas för femte gången och det 
skall ske inom ett halvår. Torpet 
från 1700~talet såldes liksom lösegen
dom och antikviteter på auktion i 
lördags. Ett 100-tal personer samla
des till lördagseftermiddagsnöjet i 
hopp om att göra ett verkligt fynd. 
Ett fynd tyckte säkert den bibliote
karie från Lund, som köpte torpet 
för 3.000 att han gjort. Utbudet var 
10.000 men det var först när utropa
ren, Frans Bergh Malmö, sänkte bu
det till 2.000 kronor, som buden för
siktigt kröp upp till könsumman. I 
övrigt ropades en silverbägare - da
terad 1792 - in för 6.000 kronor! 

Priset för torpet kan synas billigt 
men ännu återstår nedplockning, 
transport och återuppbyggnad av tor
pet. Bibliotekarien Bertil Wedmark 
Lund skall ha huset som sommar
boställe vid sjön Immeln. 

Torpet kommer ursprungligen från 
Vedby i Norra Asbo härad. Till en 
början hade det endast ett rum och 

1 kök, men när en herr Per Nilsson 

l 
Klippan köpte' det 1891, lät han byg
ga ytterligare ett rum. 1901 flyttades 

i byggnaden ti'll Malmö, där det stod 
på det område som sedermera skulle 
bli grunden för Baltiska utställnin
gen 1914. Under dessa år ägdes tor
pet av Malmöhus läns Hushållnings
sällskap. Efter utställningen inköp
tes blockhuset och fick tjänstgöra 
som kolonistuga till fram på 40-ta
let. 

spann kom till 40 resp. 180 kronor. 
Två vagnslyktor från huset gick till 
125 kr stycket. Två silverljusstakar, 
som blänkte i ögonen på inroparen, 
stannade på 145 kronor, vilket även 
d€Jt var något högre än utbudet. 

En ganska vacker handmangel från 
1840 bytte ägare mot 56 kronor. Ett 
skåp från 1786 ropades in för 500 
kronor, medan en blåmålad golvkloc
ka med "N Esanoff Båstad" på ur
tavlan gick för 650 kronor. Daterin
gen stämde väJ kanske inte riktigt 
vid närmare koll. Två gamla karm
stolar l blått gick för 150 kronor för 
vardera, vilket kan anses som ett 
skäligt pris. Priset på en gungstol 
trissade man upp till 300 kronor och 

hade auktionsförrättaren varit rik· 
tigt på alerten mot slutet hade E'i
kert budet legat högre. En amerika
klocka fick ny ä r:are för 200 kronor. 
Ett litet drängsskåp lämnade auktio
nen för en summa av 1@ kronor. 
En ekkista kunde man få för 35 
kronor. I övrigt såldes bl a buckliga 
spräckta och gulaktiga oljetryck för j 
en tia eller mindre. ' 

Auk>tionen inbringade en ganska 
bra summa under efterrniddagstim
marna. Vädret var det bästa tänkba
ra, vilket i sin tur lockade mycket 
folk. Flertalet var d<lck bara intres
serade av att se vem som köpte 
torpet, bägaren och bilen. 

-J öN 

Flyttar för femte gången 

Då <lmrådet skulle ex;ploateras för 
bostadsbebyggelse - 1944 - lät äga
ren, som inte hade någonst·ans att 
placera det, skänka byggnaden till 
köpman Otto Håkansson. Det var 
alltså så det kom till Skurup. Och 
nu skall det flyttas för femte gången. 

soldattorpet med antikviteter och 
lösegendom ägdes av köpman Emil 
Hansson Malmö, som själv köpt det 
ur Broddas sterbhus. Bland de antika 

, sakerna kunde man hitta en ekkista 
l daterad 1664, drängaskåp, 2 karm
stolar, golvur 1751 "Båstad N Esa
noff", åttakantig amerikaklocka m m. 

Relativt bra priser 

Efter soldattorpet gick man över 
på att sälja en VW -62, som man, 
rorutom silverbägaren, fick bra pris 
för. Åven när det gällde bilen låg 
utbudet mycket högre än man något 
senare fick in. Personbilen bytte äga
re för samma prissumma som tor
pet - alltså 3.000 kronor. 

Lösöret var mycket blandat och 
med antikviteterna var det säkert 
si och så med värdet. Några över
pris fick man inte, frånsett gamla 
värdelösa tavlor och annat, som be
talade sig bättre än andra bra sa
ker. Mycket sekunt danskt porslin 
gick ut bland lösöret. 

En kolbox i koppar med mässings
handtag bytte ägare för 175 vilket 
var några tior högre än utbudet. 
Ett kakfat l koppar och en koppar-
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Var finns varningsskyltarna? 

/'.\0 Ett tankbilssl.äp vurpade på måndagen på Västra Gränsgatan i Skurup. J gatan ingår en smal vägstump som inte är lämpad för tyngre trafik, 
men då varnmgssky!tar saknas lockas cluLufförer som är obekanta med området ofta in pa vägbiten. Nu gick det som det gick, vägrenen brast 

11

(> ~tAG! under tankbilens släp, som var !astat med 4.000 liter eldningsolja. och gav brandkåren fu.Ht upp att göra med länspumpning resten av dagen. Några r '(/l personskador viHla.des.inte. 



Tankbil slog runt på V Gränsgatan 

V Gränsgatan i Skurup är på sin 
norra del knappast lämplig för for
donstrafik, vilket föraren av en tank
bil nogsamt blev varse .På måndags
eftermiddagen. Det tunga ekipaget, 
full~tat med eldningsolja, skar näm
ligen genom vägkanten, varvid s-läpet 
s:og runt och blev liggande på sidan, 
en met~r nedanför vägen, eller sti
gen som den väl rätteldgen bör kallas 
(se bilden). Hela vägkanten gav ef
ter och tillkallade bärgningsbilar 

fick ett styvt arbete med att åter få 
fordonet på rätt köl. 

Några större skador vållades an
nars inte oCh tack vare snabbt ingri
pande hann inte heller några större 
mängder olja rinna ut. Skurups 
brandkår kallades till platsen och tog 
hand om det som läckte ut, medan 
det övriga pumpades över till en 
annan tankbil. 
. En liknande olycka har hänt även 

tidigare och orsaken var då, som nu, 
att förarna lurats av gatuskyltningen. 
1\'ägon bostadsbebyggelse finns inte 

längs denna del av gatan, utan först 
söder om Västergatan. Dit skulle ock
så oljan levereras, men när föraren 
observe rade gatuskylten med V 
Gränsgatan vid infarten till Skurup 
lurades han av denna med nämnt , 
olyckligt resultat som följd . En ut
l~ggning av V Gränsgatan i dess ful
la sträckning har aviserats, men så 
länge detta inte skett, är väl frågan 
om inte någon skylt, som anger att 
den är olämplig för trafik, borde 
s&ttas upp. 

En del av löngiradarens last vräktes_ in -på 'kyrkogården i V. Klagslorp 

Långtradare välte 
Spärrade huvudled 

En längtradare klarade Inte ·kur
van mittför kyrkan l V. Klagstorp 
på vägen mellan Malmö och Trel
leborg. Den välte och lade sig på 

.·sidan och spärrade därmed en stor 

del av körbanan. Olyckan Inträf
fade på måndagsmiddagen kl. 18. 
Föraren undkom oskadd och de 
materiella skadorna på bilen blev 
Inte heller så omfattande. 
Trots att såväl polis som bärg

ningsbil ganska snart var på platsen, 
låg bilen fortfarande kvar ännu vid 
15-tiden. Vidare hade inte polisen 
satt ut några som helst varningsskyl-

tar. Detta trots att man hade en 
fullt utrustad polisbuss på platsen 
och sikten där är mycket dålig. En 
av orsakerna till att bilen fick ligga 
så länge uppges vara, att man vän
tade på att få lasten lossad. 

Långtradaren välte invid kyrko
gårdsmuren. Denna ·blev något ska
dad och en del av lasten hamnade in-
nanför muren. · 



l 

Tankvagq. välte l Skurup 

Ett tankvagnssläp med 4 000 liter 
eldningsolja välte vid middagstid på 
måndagen i Skurup sedan föraren 
av ekipaget, som totalt hade 14 000 
liter olja, vilseletts av en gatuskylt. 

· Denna gav intryck av att gatan han 
svängde In på, Västra Gränsgatan, 
var fullt körbar. Den är emellertid 
både smal och klen och sällan tra
fikerad. Gatan sträcker sig från 
Svaneholmsvägen till en plats bak
om gummifabriken, där den är i 
gott skick och dit oljelasten skulle. 

l 

Föraren kände inte till att man lpumpades över till en annan tankkan kÖl'a en annan väg genom kö- vagn och släpets koppling fick Ios
pingen, utan svängde av när han sas med skärbrännare innan man 
såg det gatunamn han sökte. Väg- kunde bärga ekipaget. 
kanten gav vika under släpet, som • 
lade sig på sidan och tryckte ned 
dragvagnens bakhjul. Endast lite DC 
olja läckte ut, men föl' alla even- s IJ 
tuallteters skull fanns brandpersonal 
på plats med utrustning under hela J]) 
bärgningsarbetet, som inte var klart ( 
förrän långt fram på kvällen. 

1 
·L 

Oljelasten i släpet och dragvagnen .J 

SMYGLÄSTE NYA 
SKANSKAN 

_ Skånska Dagbladet har han 
'täst sedan han var 11 år, d v s så 
länge tidningen funnits till. Han 
kommer mycket väl ihåg första 
tidningen. Den bestod av endast 
två blad, men två jättestora 
sådana. Man fick breda ut bladen 
på golvet för att kunna Jäsa den. 

De första åren Jäste han 
Skånska Dagbladet i smyg. 
Bönderna var noga med att 
drängarna in te fick tillgång till 
dagstidningarna. Tjänstefolket 
skulle arbeta och inte bry sig om 
tidningar. 

Men bland Edvins uppdrag 
ingick bl a att hämta tidningen 
från postlådan varje dag. Det var 
lång väg och han passade på att 
läsa de största nyheterna på 
hemvägen för att se vad som 
hände ute i världen~ 

Alltsedan ' han blev egen 
lantbrukare har han haft Skånska 
Dagbladet som husorgan. 

NöJD MED TILLVARON 

Inte ens nu när Edvin Persson 
fyller de nittio har han lagt sig 
till med några bekväma later. 

Under den timmen som han 
berättade sina minnen stod han 
rakryggad hemma i ett av 
finrummen. Med gester och med 
inlevelse berättade han spontant. 

Han t o m härmade husbönder· 
nas dialekt vid dialoger med 
honom under förra seklet. Det är· 
till att ha ett verkligt gott minne. 

det finns ingen bitterhet i 
rösten från minnena från de 
karga tiderna. Edvin Persson har 
alltid funnit sig tillrätta och varit 
nöjd med sitt liv. För hono;n har 
det ' varit en naturlig sak att 
arbeta sig upp från vaktepåg utan 
lön till husbonde med egen gård. 

På byrån finns fotografier av 
barn och barnbarn ocn 
barnbarnsbarn. De kommer ofta 
på besök och emellanåt så reser 
Edvin Persson på återbesök. 

FORTFARANDE 
LANGA DAGSVERKEN 
. Edvin Persson skulle kunna 

berätta mycket mer om sina 
minnen från flydda tider. Men 
solen står redan högt på himlen 
och det duger inte att längre 
stanna kvar inne i stugan. Mycket 
arbete väntar på honom ute i 
trädgårdslandet, ett långt 4ags· 
:verke. Det är tid med grönsaker 
och sådant. Bäst att passa på 
medan vädret är torrt och soligt! 

Edvin Persson tar på västen 
och tofflorna, stoppar fickuret 
med kedjan i västfickan och så 
börjar jobbet i trädgården . . 



Vital 90-åring 
om livet som 

Genarp · berättar 
vaktepåg och dräng l 

• 
l 

Upplev~else få 2 knonor 
för påselning av h,äst 
- Den "störste pengen" och den kanske mest lättförtjänta var den jag fick en gång av en hästahandlare därför att jag selade på en häst. Det var 1892. Jag var 12 år då. Den händelsen glömmer jag aldrig. Det är E d v i n P e r s s o n, Vikalund, Genarp, som berättar minnen från ungdomen. Edvin Persson, som fyller 90 den 27 maj, är en vital man, rak i ryggen, klar blick, bestämd i röst och ett minne som få. Han berättar sina minnen in i minsta detalj från sin ungdom i slutet av 1800-talet. Persson på Vikalund fortsätter sin berättelse: 

- Jag var som sagt 12 år och 
tjänade som dräng ute vid 
Klågerup. Min husbonde hade 
besök av en hästhandlare som 
hette Tjäder. Han satt inne i 
stugan och pratade affärer med 
husbonden. Hästen - ett stort 
kraftigt och välväxt djur - hade 
bundits i stallet. Vid sidan av 
hängde selen. Jag kommer ihåg 
det var den grannaste och mest 
utstyrda sele jag någonsin sett 
med massor av remmar och 
spännen, förstärkningar och 
finesser. Jag blev väldigt nyfiken 
och imponerad. Därför studerade 
jag seldonet ytterst noggrant, 
knäppte upp och knäppte på 
remmarna, lyfte upp den och 
funderade ut hur selen skulle 
placeras på hästen och hur alla 
remmarna skulle spännas. Ja, jag 
blev så imponerad av den granna 
selen så jag glömde totalt bort de 
sysslor jag skulle utföra. 

SOM EN SKOTTSPOLE 
Plötsligt hörde jag steg ute på 

gårdsplanen. Jag for upp som en 
skottspole och tänkte: Nu är det 
klippt, nu får jag en ordentlig 
uppsträckning. Jag försökte 
smita ut från stallet men hann 
inte. 

Innan jag fortsätter, skall jag 
berätta vad husbonden och 
Tjäder hade pratat om de senaste 
minuterna inne i stugan: När 
Tjäder var färdig att resa sig och 
gå ut ur stugan sa han till min 
husbonde: Y ~·någon som kan\ sela på min; / 

- Javi&"• Ed~dtan Edvin, min 
dräng, gör!l 

Göinge. Folk på "slätten" 
betraktade på den tiden 
göingarna för folk, icke värdiga 
att giftas in i släkter på slätten 
därför att Göinge var en karg, 
stenig bygd där folket i regel var 
fattigt. 

LöFTE PA 
DöDSBÄDDEN 
Trots att ungdomarna ville, 

fick de inte gifta sig för 
fästmannens föräldrar som var 
från Staffanstorp. Och så föddes 
Edvin som "oäkting". Att växa 
upp som sådan var ofta förenat 
med svårigheter att få vänner och 
kamrater. Modern fick själv ta 
omsorgen om sin pojke. Hon blev 
sjuk i unga år och när Edvin var 
11 år stod han utan moder. 

Hans mor hade en väninna 
från barndomen som hon alltid 
hade delat sorger och glädjeäm
nen med. När Edvin Perssons 
moder låg på dödsbädden lovade 
väninnan att ta hand om Edvin 
åtminstone tills han blivit 
konfirmerad. Och det löftet höll 
hon. Någon ekonomisk hjälp 
kunde hon inte ge men Edvin 
kunde anförtro sig åt moderns 
väninna i svåra st'under i samma 
utsträckning som om det varit 
hans mor. 

Och så berättar Edvin Persson 
några glimtar Oln de närmaste 
åren. Hur det gick sedan han som 
11-åring plötsligt stod ensam och 
fick klara sig själv. 

stack. 
- Jag kan nästan känna dem 

ännu, säger Edvin Persson med 
ett skratt. 

ARSLöNEN 20 KRONOR 
Det gick emellertid framåt. 

Efter ett år fick jag "riktig" 
anställning som dräng och fick 
min första kontantlön - 20 kr 
för ett år. 

I sammanhanget kan jag 
nämna att min far som höll 
kontakt med mig så länge han 
levde lämnade ett "underhålls
bidrag" på 35 kronor om året. 
Det var den ordinarie taxan på 
den tiden. 

Det var det året jag hade 20 
kronor i årslön som jag fick 2 
kronor för att jag selade på 
hästen ch då kan ni förstå varför 
det var en händelse som jag aldrig 
glömmer - en tiondels årslön för 
att sela på en häst! 

Som dräng tjänade jag sju år 
på ett · ställe i Vinninge och fem 
och ett halvt år på ett annat 
ställe i Klågerup. Efter första året 
steg lönen till 40 kr, därefter till 
60 kr och sedan till 125 kronor 
per år. När jag haft den sista 
lönen under några år ville jag ha 
höjt till 200 kronor. Men det fick 
jag inte. Husbonden ville endast 
öka till160 kronor. 

Edvin Persson har ett utmärkt minne och är en god berättare. 

buskar och fruktträd. 
Han har fortfarande 

och läser dagligen 
Dagbladet. 

god syn 
Skånska 



Edvin Persson !lä Vikalund i Genarp upplever sin 90·e vAr Det·· k.. · .. 
bli varmare i luften. (Bild: Hans Sernert) · · ar s ont att Sltta under träden när det börjar grönska och 

- Tror du han klarar det? 
- Ja, det gör han nog. 
Husbonden tänkte förmodli 

gen inte på att hästens sele var 
annorlunda än andra. Tjäder var 
en dryg person och ville liksom 
få inpräntat och observerat att 
hans fina hästsele begrep han sig 
endast själv på. Tjäder kunde inte 
tänka sig att en 12-årig dräng 
skulle klara påselningen. Det var 
också en ovanligt högrest och 
hetlevrad häst. Han trodde därför 
inte att han tog någon chans när 
han sa till husbonden:- Ja, kan 
din dräng sela på hästen och 
spänna för vagnen utan att han 
gör några fel så skall han minsann 
få 2 kronor. 

De gick ut i stallet varifrån jag 
just försökte smita ut bakvägen. 
Husbonden såg mig och gav 
order : Seia på hästen och spänn 
den för vagnen. Samtidigt slog 
han ett ögonkast på den märkliga 
selen och skakade på huvudet. 

Men vem blev glad om inte 
jag! 

ETT öNSKEJOBB 
Med största iver och energi 

började jag spänna upp 
remmarna och sela på hästen. 
Tämligen snart satt selen som 
skräddarsydd på den stora hästen 
som jag därefter kvickt spände 
för vagnen. Det tog inte lång tid. 

TJäder stod och gapade och 
min husbonde smålog. Tjäder 
verkade mäkta imponerad och 
överraskad. Minst lika imponerad 
och överraskad blev jag när 
Tjäder sade : Jag lovade din 
husbonde att du skulle få två 
kronor om du kunde klara av 
selningen av hästen, visserligen är 
en av remmarna en aning dåligt 
spänd, men här har du två 
kronor. 

stum av glädje och överrask
ning bugade jag djupt och tog 
emot de två kronorna och smög 
mig förläget in i stallet. Där stod 
jag länge och kramade de 
glänsade silvermynten. 

KARGATIDER 
Hur kunde då detta vara en 

märklig händelse? Kanske har 
nutidens människor svårt att 
förstå det. Kunde en gåva på två 
kronor vara så märklig att det 
blev ett minne för livet? · 

Jo, se det var karga tider. 
Atminstone för arbetstagarna 
och för dem som inte från början 
hade några pengar att röra sig 
med. Det var otroligt svårt att 
arbeta ihop något kapital för att 
starta eget. Den som var fattig 
förblev fattig. 

ENSAM VID 11 AR 
Edvin Perssons mor dog när 

han var 11 år. Hans far och mor 
gifte sig aldrig. Det berodde inte 
så mycket på dem själva utan på 
faderns föräldrar. Ungdomarna, 
dvs Edvin Perssons mor och 
hennes fästman var förtjusta i 
varandra. Men hon var från 

SOM V AKTEP AG 
Han tog plats som vaktepåg. 

En vaktepåg fick inte endast 
vakta kor på bete utan syssla 
med djur över huvud taget. 
Utfodra o. gödsia under svinen, 

FöR MYCKET BEGÄRT 
- Skall jag vara ärlig så tyckte 

jag sedan att jag begärt i 
överkant. Dom var ju snälla och 
hyggliga. Jag fick ibland ett par 
strumpor utanför lönen och en 
gång t o m ett par träskor. 

Tro nu inte att Edvin Persson 
levde högt liv på sina årslöner 
och "levde upp" pengarna. Nej, 

Text: T orsten Hansson 
Bild: Hans Sernert 

springa ärenden och annat. En 
vaktepåg var strängt hållen ch 
fick sannerligen stå ut med det 
mesta. Både husbonde och 
drängar och pigor på gården såg 
allt till att det inte saknades 
arbete. Från tidigt på morgonen 
till sent på kvällen. 

Som vaktepåg tjänade Edvin 
ett halvår. Några pengar i lön fick 
han inte, bara kost och logi . Och 
så ingick i överenskommelsen att 
han skulle få rock och väst. 

"SATANS SO"
öDESDIGERT UTTRYCK! 

När Edvin Persson står och 
berättar på golvet hemma på 
Vikalund slår han sig för magen, 
skrattar och fortsätter: Rocken 
och västen var så förbaskat snålt 
sydda så jag fick nästan använda 
skohorn för att få på dom. Det 
var en snål skräddare. 

En omgång underkläder ingick 
också i årslönen. Det var 
meningen att jag skulle få sådana 
av linne. Men en dag vaktade jag 
en sugga utanför trädgården. Den 
sprang in i trädgården. Jag skulle 
springa runt trädgårdshörnan 
efter suggan. Pigan i huset hade 
fått syn på suggan och rusade ut i 
trädgården för att jaga ut den. 
Det såg jag inte. I full fart om.jag 
springande runt häckhörnan 
samtidigt som jag ropade högt 
för mig själv:- satans so, satans 
so!! 

ögonblicket efter stötte jag 
ihop med pigan. Mitt utrop 
sekunden innan missuppfattades 
på det olyckligaste. Om pigan 
·trodde att det var henne jag 
kallade för so eller det var för att 
jag sa "satan" - det var ett 
religiöst hem och inga svordomar 
förekom - vet jag inte men 
resultatet blev i varje fall att 
istället för långa kaisonger av 
rent linne fick jag korta sådana 
av skäktefall, dvs av ofullständigt 
renat lingarn där agnar satt kvar i 
tyget och skavde och rev och 

det kunde bli 6 öre ibland som 
han spenderade på en korv med 
senap på när han någon gång 
besökte tivolit i Bökeberg. Eller 
någon 25-öring som gick åt när 
han följde med husbonden på 
grismarknad i Lund. På tal om 
grismarknaderna så kunde det 
hända att han ick någon slant av 
husbonden om grisaffärerna hade 
gått bra. 

VÄL FöRVALTAT PUND 

Edvin sparade och knogade 
och 1902, det året då han inte 
fick påökt till 200 kronor om 
året som han ville, han var 23 år 
då, begav han sig till godsägaren 
på Hyby gods. Med kontanta 
medel arrenderade han ett torp 
under godset. Edvin Persson 
förvaltade alltså sitt pund väl. 
Efter sex år på torpet hade han 
tillräckligt med pengar för att 
köpa en egendom om 20 
tunnland i Lilla Bramstorp. Efter 
fyra år sålde han egendomen och 
köpte en nedbränd gård i 
Assartorp. Det var samma år som 
han gifte sig. 

40 AR PA ASSARTORP 

På Assartarp trivdes han och 
hustrun bra. Nya längor 
uppfördes i stället för de brunna 
och mera jord köptes till gården. 
På Assartarp stannade de i 40 år 

· tills ett av de fyra barnen, Hans 
Persson, övertog egendomen. 
Edvin Persson och hans fru köpte 
sedan huset vid Ake Tuas väg i 
Genarp. Huset döpte Persson till 
Vikalun d. 

På Vikalund har han varit 
ensam de sista sju åren, hustrun 
dog år 1962. Edvin Persson 
klarar hus och hushåll själv och 
han har en stor trädgård som han 
sköter mycket noga. Där odlar 
han grönsaker o. potatis och där 
pysslar han med blommor och 



Eleverna fr v Ulla-Britt Jönsson, Trelleborg, Görel Härstedt, Skurup, Ingrid Jönsson, Skivarp och Lisbeth Larsson, 

Skurup, agerade kontorister vid yrkesskolans utställning "Kontor i arbete" 

Skurups yrkesskola 

flera elev-utställningar 
Skurups köpings yrkesskola under de kommande terminerna är 

anordnade på tisdagkvällen utställ- mycket sto~~· _Det har i';lkommit 

· "K . b , h många anmälnmgar och 1 flera av 

rungarna ontor l ar ete oc kurserna måste anordnas dubbla 

''Vävning". Utställningarna har avdelningar. 

inkommit 28 anmälningar, till den 

ettåriga hemtekniska skolan med 

vävning 14 anmälningar, hemtek

niska skolan, terminskurs 40 st 

·och till förberedande kurs för 

arrangerats av eleverna i dels den ,___,_T~ilot.l ~d:":en~~k~am~e~ral!!!.!!a
'-"k"'u~r ..... L....l!AI.--'-'<.ii.[Ull.J:J!J;l.l.l_:.l.>Z..lil...__ ______ _ 

ettåriga kamerala kursen och dels i 

ettåriga hemtekniska kursen. 

I kväll onsdag anordnas en 

utställning av elevarbeten från 

deltidskurserna, hemtekniska sko

lan och vårdkursen. Plats för 

kvällens utställning är gamla 

skolans gymnastiksal och tiden är 

mellan kl18 och 20. Utställningen 

är öppen för allmänheten även i 

morgon, torsdag mellan kl 18 och 

21. 
Arsavslutning för deltidskur· 

serna äger rum i morgon, torsdag 

kl 19.30 i gamla skolans aula. Vid 

avslutningen anordnas en klädvis

niDg. Sångaren Sigvard Wallbeck

Hallgren kommer att sjunga och 

kåsera under rubriken "örhängen, 

sånger och visor från tre 

decennier''. 
Rektor Herluf Lindström 

omtalar att intresset för kurserna 



-YST ADS ALLEHANDA torsdagen den 22 maj1969 

F1·u Gun Larsson, Bkurup, elev i den kamerala kursen, fick besök av dottern Britt-Marie vid visning
en p4 tisdagen. T k Inga-Maj Hagentojt. 

Stort intresse för demo~n.strationen 

av arbetande kurser i yrkessko~lan 
En god uppfattning av den geddgna vid Skurupa Y!'kesskola får del av 

och allsidiga utbildning som eleverna kunde allmänheten skaffa sig på tis
dagskvällen. Då hade skolan nämli
gen anordnat visning av två kurser 1 
a: bete för att demonstrera vad ele
verna får syssla med. Det var den 
ettåriga kamerala kursen som visade 

1 ett konror i ar'bete samt den !~kale
des ettåriga hemtekniska skolan, där 
man kunde beSkåda flickornas fär
dighet i vävning. 

Kontorskursell!S visning var upp
logd så att man skulle få illusion av 
en riktig arbetsplats ooh där fanns 
också alla de avdelningar som hör till 
ett modernt kontor. Där fanll!B korre
spondenSkontor, inköpsavdelning och 
många andra avdelningar 1 två olika 
lårosalar. Eleverna var väl förtrogna 
med sina arbetsuppgifter och skÖtte 
de moderna kontorsmaskinerna med 
stor säkerhet. 

Lärare för kursen är Doris Ralston 
och hon höll också ett vakande öga 
över kontoret under visningen. 

Saml!ldigt pågick vävning i en an
nan lokal och där kunde koll!Ststeras 
att lärarinnan Gertrud Möller lyckats 
bibringa sina elever en imponerande 
färdighet vid vävstolarna. Det var 
många fina saker som hade tillver
kats oeh som kunde beskådas i sam
band med visningen. 

Yrkesskolall!S rektor, Herluf Lind
ström, var mycket nöjd med att V'is
ningen rönt så stort intresse från 
allmänlletell!B sida. Både kontorsloka
lerna och vävsalen fylldes efter hand 
&.V intresserade åskådare och alla 

verkade royeket imponerade. Tydligt 
iir att den här visningen gav god rek
lam för Skurups yrkesskola ocih så 
småningom kommer det säkert fram 
en rad goda kontoristämnen och duk
tiga husmödrar ur de här kullarna. 

Rektor Lindström berättade också 
lite ·grann om nästa läsåra kurser, 
som rönt stort intresse. Klart är re
dan att Skolan skall ordna en hem
teknisk helårskura och två förbere
dande vårdkurser. Om det blir någon 
mer kameral kura v« man ännu in
te och inte heller om man får till
ständ ordna någon hemteknisk ter
minskura. Intresset för dessa är emel
lertid större än någonsin. Till den ka
cerala kursen f.inns 28 anmälningar 
och till den hemtekniska kursen hela 
--Iii. Så beror det bara på intresset bör 
det inte vara svårt att inhämta till
stånd, skolöverstyrelsen har kanske 
andra normer att följa men 1 Skurup 
hoppas man fortfarande. 

I kväll har yrltesskolan avslutning 
för alla sina deltidskurser. Det sker i 
aulan med början kl 19.30 och förut
om utdelning av betyg och premier 
blir det visning av barnkläder samt 
ett framträdande av Sigv'B.rd Wall
beck-Hallgren, som sjunger och kå
serar. 

I samband med avslutningen har 
också ordnats en utställning av elev
arbeten från hemtekniska Skolan, 
\'ardkuraen och deltidskurserna. Den 
började i går oCh fortsätter 1 kväll 1 
Famla skolans gymnastiksal. 



Miss Svane-holm? 

F_~r jag .be om ett leende, önskade · f f . 
so.kte. S??cineholms slott och vandrade ::/fnedtdqra {//r kSem~?·t t ,~km·up nä?· han i går be
?'att tn t kamemn och gjorde sitt bästa som en t YS ts h SJOn. Miss Svan" Jlydde, glodde 

nå~9t av vitt o~hn::~?·t ko~~1.~~;"J och kameTan blev dessutom 

Skoljinal i Skurup 

Yrkesskolan i Sku.rup har den hiir veckan vis4t sig riktigt p4 stJ/VIl liMn. 

Dels har man visat eleverna i arbete i kontor och vävsala'l', del9 har ele1J• 
arbeten utstä.llts och i dag ä.r det festlig å7'savslutning för deltidskurserna. 

I visningen av skolverksamheten deltog bl a söm och duktiga vä.verskor. 

Bilskrotning 1969: 
Sätt vraket på vägen 

Trots "Håll-rent-kampanjer", trots varningar att medveten 
nedskräpning i naturen kan leda till Mal fortsätter folk aU 
köra ut sopor ()Ch sokräp för avlastning va·rhelst . det passar 
utmed en väg eller ute i terrängen. Sedan också ansvariga för 
s k bil'kyrkogårdar får förelägganden att inhägna vrakupp
lagen har en annan strategi bör jat användas. Man bogse·rar 
nattetid ut bilskalet till en mindre väg, ställer det där - och 
vederbörande åker lättad hem, befriad från ett !')get "skrot-

problem". 

Detta överlastas i stället på ~garen 
till den mar$ där vr aket råkar bli 
placerat. Praktisk erfarenhet av sy
stemet fick i dagru·J;la skogvaktare 
Jonny Johansson på Näsbyholm 
strax väster om Skurup när han 
häromdagen på en inspektionsrunda 
inom godsets skogsområde upptäckte 
ett bilvrak, som helt enkelt bogserats 
dit och lämnats. 

- Skalet av vad som en gång va-

r it en bil stod på en liten stnal väg 
i et t av go'dsets barrskogsområden, 
berättar han. Allting på vraket är 
bortplockat, det finns ingen motor, 
ingen ratt, inga ~äten. Identifiering 
av det är omöjlig, det finns naturligt
vis inga registreringsskyltar, lika' 
självfallet inte namnplåt eller inden
tifika tianshandlingar. 

- J ag har av kolleger på andra 
gods hört att de vid flera tillfällen 
tvingats ta hand om bilvrak inom si
na respektive områden men för mig 
är det här första gången . 

. - Tack och lov. Jag har varit i 
fö~bindelse med polisen som dock 
inte kun,nat finna nå_gon anknytning 
till det här skräpet och av de an
mälningar om.. stulna . och !Jlundrade 

l bilar de har. Aterstår illget annat för 
oss än att t a hand om eländet och få 
det bortforslat. 



Motorv·agnståg eldhärjat 
··på Malmö Ystadlinjen 

En vagn i motorvagnståget på 
linjen Malmö Y stad med avgångstid från Malmö kl. 16.10. 
härjades på torsdagseftermiddagen av en kraftig brand. Branden · 
utbröt när tåget, som bestod av · 
två motordrivna vagnar, lämnat 
Svedala p p väg mot Y stad omkring 
kl 17. Man försökte först slåeka 
elden med eldsläckare, men var · 
sedan tvungna alarmera brandkå
ren i Svedala. De drygt 50 
passagerarna fick fortsätta i första 
vagnen till Ysta<i, dit man kom 
åtskilligt försenade. Inga passage
rare har skadats och någon panik 
uppstod inte. 

Branden har enligt uppgift med all säkerhet -börjat inne i vagnen. · Däremot är det oklart vad som förorsakat densamma. Motorn var intakt, så det måste vara någonting annat -- exempelvis ett bränslerör eller dylikt. Svedala brandkår var snabbt på platsen, men då var vagnen i stort sett övertänd och den totalt urblåsta vagnen fick , efter släckningen föras ·till järnvägsstationen i Svedala. En del ' av passageramas tillhörigheter blev också lågornas prov. 
Branden förorsakade ett flertal förseninge. Tåget, som avgick Malmö kl 16.54 med ankoml}ttid 

gtO t>/{ 

l 

Passagerarvagnen blev helt utblllst. l nga resande skadades, men nligra miste en del bagage. 
Ystad kl 18.11, skulle dra undan Ystad kl 17.21 med ankomsttid i den eldhärjade vagnen till Svedala Malmö kl 18.15 fick vara med om eller Skurup. samma procedur omvänd När detta tåg kom till ordning. brandplatsen, brann det dock fortfarande i vagnen. Passagerama fick i stället utväxlas med bussar till Skurup. Passagerna i tåget ,från 

Först vid 19-tiden var banan åter klar för trafik, då den eldhärjade vagnen släckts och 

forslats undan. För passagerama mot Ystad innebar bran\_\en förseningar upp till 65 minu ·;er och för passagerarna mot Mal nö upp till 80 minuter. Från SJ uppges det, att sådana här olyckor är mycket sällsynta. 

t 



På kursschemat har bl a stått fotvård - och här övar sig fru Maj-Britt Borg, Slimmingeby, u,;der överin

seende av kurskamraterna Greta Ek, Skurup, och Gullan Nilsson, V Vemmenhög. 

Nya hemsamariter i Skurup 
.En ny hemsamaritkurs ha'r avslu

tats i S'kurup. Kursen som ordnats 

av Skurups yrkesskola i samarbete 

med länsaTbetsnämnden har pågått 

/ 

sedan i janu'ari och sammanlagt 160 

timmars utbildning har de nya hem

samariterna bakom sig, däribland 

en del praktiska övningar. riehovet 

1 

av hemsamariter är stort och so

cialnämnden är tacksam för varje 

ny kull som utbildas. Kurslärare 

ha'r varit bl a vårdyrkeslärare Hit

levi Jeppesen, hushållslärarna Gun

nel Bolin, Ann-Mari Knutsson och 

Birgitta Lindh samt socialassistent 

Lars Persson. Vida·re har yrkes

valslärare Nils Brännmark och 

damfrisör Gudrun Sernert instrue

rat de 21 kursdeltagarna, som kom

mer från hela Skurupsblocket. 



SKÅNSKA DAGB'LADET Lördagen den 24 maj 1969 

Avslutningsdags för ·Skurups 
yrkesskolas deltidskurser 

&/ 

Årsavslutningen på torsdags
kvällen för Skurups köpings 
deltidskurser blev mycket pro
gramrik. Sålunda anomdades en 
uppskattad visning av barnkläder 
och sångaren Sigvard Wallbeck
Rallgren underhöll och kåserade 
under rubriken "Örhängen, sånger 
och visor från tre decennier". 
Rektor Herluf Lindström nämnde 
i sitt avslutningstal att det arbetsår 
som avslutades kom med många 
nyheter för deltidskurserna. Helt 
nya läroplaner, nya intagningsbe
stämmelser: 15 i en kurs i stället 
för tidigare 8, 18 år som 
inträdesålder med vissa undantag 
den som lär ett yrke eller behöver 
utbildningen för vidareutbildning i 
yrket kunde få komma med 
tidigare. 

Språk och matematik m.m. gick 
till bildningsförbundet. Men trots 
detta har vår skola gott kunnat 
hävda sig och eleverna har vi aldrig ' 
behövt sakna utan tvärtom har det 
blivit fler anmälningar till kurserna 
1969-1970 än tidigare . 

Rektor Lindström nämnde 
vidare att under läsåret 68/69 har 
yrkesskolan haft 14 deltidskurser 
om även parallellavdelningarna 
räknas. Antalet deltagare har varit 
c:a 250. 

I heltidskursen, den 1-åriga 
kamerala kursen, den 1-åriga 
hemtekniska skolan, hemtekniska 
skolans terminskurs, den förbere
dande vårdkursen och den 
inbyggda verkstadsskolan vid 
SLMA har vi haft 86 
kursdeltagare. , 

Rektor Lindström gick därefter 
igenom varje kurs och vilka lärare 
som varit verksamma. Han vände 
sig då speciellt till en avgående 
lärare som han inte tidigare fått 
tillfälle till att avtacka. Det var 
kontorschef Oscar B. Lindahl. 

Lindström: Du råkade ut för en 
olycka, men i dag är du ibland oss 
igen. Hr Lindahl var med från 
skolans början år 1947 då han-var 
lärare i maskinskrivning och 
stenografi. Lärare Lindahl har 
alltid varit populär bland eleverna 
för den gedigna undervisningen. 

Fr.v. Hanna Selmer, Skurup, Ingeborg Olsson, stAende Nelly Lönnbom, Skurup, Greta Lönnbom, Slcivarp, Gudtun 
Sernert. 

Hushållslärare Ann-Marie samarbete med grundskolans skolstyrelsen och dess ordförande . skolstyrelsens ordförande Gunnar 
Knutsson har undervisat i lärare , xe.&r och elever , samt Hans tack kvitterades av Hansson. 
yrkesskolan i mångaår - hon har J..::::.:::.::.!.__::::=:::.:....::.::.=-=~,;,;;;;;,;;;;;,±;;;;;;;=.,.;;;;;,;;,;;;__::::.:.=.::.:.=.::..::.:=-~_:_.~____:_=.::..=.:=-=-----------l-
tjänstgjort vid både heltids- och 
deltidskurserna och har varit en 
mycket dugande kraft. · · På 
torsdagen hade han sin sista 
lektion före avresan till Kenya där l 
hon blir verksam flera år framöver. 

Ann-Marie-Knutsson blev också 
speciellt avtackad och välkomnad 
tillbaka efter Afrika-sejouren . 

I samband med avslutningen 
anorndades en trevlig avslutning i 
gamla skolans gymnastiksal med 
elevarbet en från deltidskurser, 

.. h emteknisk skola och vårdkurs. 

De som haft hand om 
utställningen, Elsa Berh, Gertrud 
Möller, Thea Larsson, Gun 
Hörling, Hillevi Jeppsson och 
Maud Gerling blev särskilt 
avtackad för den lockande 
utställningen. 

I sitt avslutn-ngstal tackade 
rektor Lindström för det goda 



~---------------------1 TRELLEBORG ~2i 

Vågade inte fälla eken 
Huset byggdes kring den! 

Börringe har en turistattraktion, 
som man förmodligen är ensam om 
'i landet ja rent av i hela världen! 
Ty var annorstädes finner man ett 
h ·äd, i det här fallet en ek, som 
växer genom ett hus? Men så har 
det inte varit alltid för huset bygg
des en gång kring trädet om man 
får tro historien om denna under
lighet~ ti~lkomst. Den skulle i så 
fJ.ll också vara ett bevis för hur 
.rädda tjänstefolk fordomdags var 
för alt stöta sig med hm/bonden. 

Husets ursprungsdel byggdes 
kring 17(,) som bostad åt godsets 
figkare och kallas än i dag för 
Fisk•H•torpet fast det är länge se
dan denna ·benämning V·ar giltig. 
Det är ett s k kl•inehus (lera i stäl
let för tegel) i korsvirke som skulle 
byggas Nl1 med norra längan för 
en drängstuga. 

DEt 'brådskade tydligen för man 
anså s'ig inte k11nna vänta med tm
J:.yggnaden tills dåvarande greven 
Beck-•Friis kom hem .från en ut
hndsre.sa eller möjligen hade han 
so:n riksråd rest till riksdagen. Men 
byg~mästaren vågad ; in te fälla 
eken utan grevens tiUstånd och 
därmed återstod !:ara att bygga upp 
drängstugan kring eken! Trädet 
har numera sina rötter under en 
mindre snickeriverkstad. stammen 
börjar bli något •angripen av or och 
frågan är om inte hela trädets li!vs
kraft är i av·tagande. 

~.e·dan 1924 bebos Fiskartorpet av 
bröderna Harald och Rudolf Hans
son, ·av ·vil~a Harald har varit an
stä'·ld på godset i många år. När 
dE· inte J.än~e behöver sin idylliskt 
lbelägna bostad vid Börr-ingesjöns 
norra sida (och väl synlig från 
lV!a.lmö-Ystadbanan) är frågan vil
ke t öde 'byggm.derna går till mötes. 
:::äkedigen skulle spekulan ter på 
scmmarstuga ställa sig i kö för •att 
sC<a komma åt fastigheten, men 
dm 1yckJ.igaste lösningen vore kan
ske ett museum. 

.t 

Harald Hansscm., anstälLd på Börringekloster under många år, har till
sam-mans med brodern R1tdolf bott på Fiskartorpet sen 1924. 



Många fler ·gren-segrare 
vid skoltävli~g i Skurup 

Högstadieeleverna vid grundskolan i Skurup gjorde på onsdagen upp om skolans mästerskapstitlar i friidrott i ett strålande sommar väder. .Tävlingarna blev som allt·id i sådana sammanhang mycket spännande. över 150 starter gjordes och när det var dags för summering hade flera ·dubbla . och tredubbla segrare utkrist'alliserats. 
Tre-av de fyra grenarna för flickor 

i årskurs nio fick samma mästarinna. · 
Monica Sigfridsson vann ämligen bå
de höjdhopp, längdhopp och löpning 
60 meter med den ' fina resultatserien 
1,30 m, 4,15 m resp 9,8 sek. 

Bland pojkar i årskurs åtta lade 
två grabbar rabarber på allt guld i 
de sex grenarna, plus det mesta av 
silvret. Göran Mårtensson, Sa, vann 
längdhopp med 5,22 m, häcklöprling 
60 m - 9,7 sek och slungboll - 42 m. 
Jan Alwen, Sb, tog hem kulstötning
en med 10,88 m, höjdhclpp - 1,50 m 
och löpning ·60 m - 8,0 sek. 

En trippelsegrare fanns också bland 
pojkarna i årskurs sju. Håkan Ek
blad, 7b, blev inte sämre än trea i 
någon gren. Han vann längdhopp på 
4,69 m, kast med liten boll - 67,78 
m, och löpning 60 m - 8,7 sek. 

Flickorna i årskurs åtta fick en 
, dubbelsegrare i Ann-Margret Pers
son, 8b, som vann löpning 60 m med 

l tiden 8,9 sek, ett resultat som skulle 
gett en framskjuten placering även l bland pojkarna i samma ålder. Hon 
vann också längdhoppet med 4,39 m. 

Av ae sex olika tävlandekategorier
na var det bara pojkarna i årskurs 
nio och flickorna i årskurs sju som 

' inte fick någon flerfaldig segrare. 

Eric Schönning va.nn höjdhoppstäv·~ingen fär å'l'skurs 7, med höj'den 1,35 m - sa.mma. höjd men färre än tvåan 

Chrisfi'tlJO. &hmt, 8 c, och GeTtrwd 
Ben~ sa.mma. kLMB, hoppa.de 
bägge 1,25 m högt, men Gertrud 
vann pd färre ' hopp. FTämst syns 
Ann-Ma;gret Persson, 8 b, som vanm 
Längdhopp med 4,39 m och löpning 

1 60 m med 8,9 sek 



SKOLIDROTT I SKUR·UP 

Semifinal 6() m pojkar årskurs 1 i skol'll'lästerskapen. l) Håkan Ekbladh, 2) Be:ngt-Ake Larsson, 3) Lars
Kristian Knutsson. 

skolmästerskap i friidrott avver
kades på onsdagen av högstadie
eleverna vid Skurups grundskola. 
Vädret var utmärkt och goda re
sultat noterades. 

segerresultaten blev: 
F1ickor åk 7: Slungboll: Jill Vifot 

32,70 m Höjd: Gun Vifot 1.20. Löp
ning 60 m: Elsie Svensson 9,6. 
Längdhopp: Marianne Westergaard 
3.87. 

Pojkar åk 7: Längd: Håkan Ek
blad 4.69. Kast, liten boll: Håkan 
Ekblad 67,78. Slungboll: Rikard 
Sörensson 42,12. Löpning 60 meter: 
Håkan Ekblad 8,7. Höjd: Erik 
Schönning 1,35. Stafett 5X60 . m: 
klas:; 7 B, 42,9. 

F1ickor åk 8: Löpning 60 m: Ann
Margret Persson 8 b, 8,9. Längd
hopp: Ann-Margret Persson 8 b, 
4,39. Höjdhopp: Gertrud Bengtsson 
8 e, 1,25. Slungboll: Gertie Persson 
8 a, 29,90. Stafett 5X60 m: åk 8. 

Pojkar åk 8: Längd: Göran Mår
tensson 5,22. Häck 60 m: Göran 
Mårtensson 9,7. !<ula: Jan Alwen 

10,88. Höjd: Jan Alwen 1,50. Löp
ning 60 m: Jan Alwen 8,0. Slung
boll: Göran Mårtensson 42,50. Sta
fett 5X60 m: klass 8 B, 42,2. 

Flickor åk 9: Höjd: Monika Sig
fridsson 1,30. Slungboll: Carine Hey
man 36,10. Löpning 60 m: Monika 
Sigfridsson 9,8. Längd: Monika Sig
fridsson 4,15. 

Pojkar åk 9: Häck 60 m: Kjell
.Jl.ke Nilsson 10,6. Kula: Kent Aberg 
13,05. Höjd: Jörgen Ullsjö 1,50. Löp
ning 80 meter: Karl-Gunnar Jöns
son 10,2. Längd: Mats Larsson 5,29. 
Stafett 5X60 m: klass 9 A, 41,5. 

TreUeborgs scoutkår på läger. 
Ett trevligt pin~stläger hade Tre!-· 
leborgs scoutkar ordnat vid Näs
byholros fritidsgård, där 
juniorerna fick logera inomhus, 
medan seniorerna förlades i tält. 
Under de tre lägerdagarna hann 
man bl a med ljusspårni!lg och en 
stor patrulltävling, där Örnen tog 
hem segern. 

Popgala på lördag 
, i Trelleborg 

Ungdomsnämnden och 
Fritidsgården Träffpunkten gör på · 
lördag i Folkets hus festsal ~tt 
större arrangemang för den popm
tresserade ungdomen. Ett av södra 
Sveriges bästa popband, Pain från 
Malmö, spelar. Bandet spelade för 
kort tid sedan på Träffpunkten och 
blev med en gång mycket "poppis" 
bland de över hundra delta~arna. 

Utöver orkestern bhr det 
diskotekdans till senaste popski
vorna klockan 20-21 samt i pau
sen. Allt är upplagt för ett trevligt 
hålligång. . . 

För att göra det särskilt triv
samt för alla som vill vara med 
kommer det att bli hård koll i 
entren för att inga l 
alkoholpåverkade ska komma in. 
Entren öppnas kl 19.30 och dan
sen varar till klockan 24. 



Många fina J 

skolmästerskt 
Som alltid, f~estas man skriva, var det angenämt väder då Skurups högstadium på onsd. ·anordnade skolmästerskap i fri idrott 

under ledning av rektor Knut Andersson. 
Solen sken från en nästan molnfri himmel och det fläktade små vindar då och då som gjorde att värmen ej kändes kvav. ' 

Av flickorna val' det speciellt Monica • · Höjdhopp: Sigfridsson som utmärkte sig genom att !·. Gertrud Bengtsson (e) 125. 2. vinna tre grenar - höjdhopp 1,30 Kris_tin~ Rahm (e) 125. 3. Jette meter, löpning 60 meter 9,8 sek. o. Schonnmg ~) 115. 
längdhopp 4,15 meter. Slun~bo~. Håkan Ekblad i årskurs 7 b vann . 1._ Gertie Persson (a) 29,90. ~både längd, kast med liten boll och Bug1tta Karlstedt (a) 29,50. 3. Karm löpnin 60 meter. , Karlsson (b) 28,80. · g Slafett 5x60 meter: 

Resultatlista: l. Årskurs 8 46,0. 2. Årskurs 9 48,5. Årskurs 9: Klassavdelning inom 3. Årskurs 7 49,4. 
parentes 

Höjdhopp: 
l. Monica Sigfridsson (a) 1,30 meter. 

2. Lena Thomasson (i) 1.25 m. 3 .. 
-·---- ... ·--- -· . ,...,.. 

POJKAR: 
Längdhopp: 
l. Göran Mårtensson (a) 5,22. 2. Jan 

l ' Ano-Margret Persson i klass 8 b vann längdhoppet och tog ett extra glädjeskutt över kamraterna Jette Schönning och Rose-Marie Johansson·. 

Carina Heyman (f) 1,30.m. 
Slungboll: 
l. Carina Heyman (f) 36,1 O meter. 

2. Maria Lena Svensson (f) 33,25. 3. 
Ann-Christine Jönsson (e) 32,10. 

Löpning 60 m: 
l M. Sigfrids~on (a) 9,8 sek. 2. 

Kerstin Nilsson (b) 10,1. 3. Monica 
Andersson (b) 10,2. 

Längdhopp: 
l. Monika Sigfridsson (a) 4,15 m. 2. 

Ulla Britt Jeppsson (e) 4,01. 3. Eva 
Mårtensson (f) 3,86. 

POJKAR: 
Häcklöpning 60 meter 
l. Kjell Åke Nilsson (d) 10,6 sek. 2. 

Ingemar Andersson (e) 10,7 sek. 3. 
Karl Gunnar Jönsson (d) 11,03. 

Kulstötning: 
L Kent Åberg (k) 13,05. 2. Börje 

Dehlen (b) 12,86. 3. Jörgen Ullsjö (g) 
11,18. 

Höjdhopp: 
l. Jörgen Ullsjö (g) 1,50 m. 2. Kent 

Åberg (k) 1,45. 3. Mats Larsson (g) 
1,45. 

Löpning 80m: 
l. Karl Gunnar Jönsson (d) 10,2 sek. 

2. Kenneth Hötzel (a) l 0,4. 3. Jörgen 
Ullsjö (g) 10,5; 

Längdhopp: 
l. Mats Larsson (g) 5,29. 2. Hål 

Persson (a) 5,21. 3. Kent Åberg (k) 
5,18. 

stafett 5x60 meter: 
l. 9 a 41,5 sek. 2. 9 b 42,6. 3. 9 k 

43,0. 

ÅRSKURS 8: 
!'LICKOR: 
l. Ann Margret Persson (b) 8,9 sek. 

2. Karin Sjögren (d) 9,6. 3. Gertie 
Persson (a) 9 ,8. 

Längdhopp: 
l. Ann-Margret Persson (b) 4,39. 2. 

Gertrud Bengtsson (e) 4,29. 3. Gertie 
-~ersson (a) 4,26. 

Alwen (b) 5,05. 3. Bertil Lönnbom (b) 
4,78. 

Kulstötning: 
l. Jan Alwen (b) 10,88. 2. Kuno 

Svensson (b) 10,48. 3. Göran 
Mårtensson (a) 10,18. 

Häcklögning: 
l. Göran Mårtensson (a) 9,7 sek. 2. 

Jan Alwen (b) l 0,1. 3. Bertil Lönnbom 
(b) 12,5. 

Höjdhopp: 
l. Jan Alwen (b) 150. 2. Göran 

Mårtensson (a) 150. 3. Claes-Göran 
Olsson (b) 145. 

töpning 60 meter:· 
l. Jan Alwen (b) 8,0. 2. Göran 

Mårtensson (b) 8,5. 3. Klas Lönnbom 
(d) 8,6. 

Slungboll: 
l. Göran Mårtensson (a) 42,00. 2. 

Jan Åke Martinsson (d) 3 7 ,60. 3. Kent 
Lindahl (b) 37,12. 

stafett: 
l. 8 b 42,2. 2. 8 a 42,3. 3. 8 e 43,6. 

ÅRSKURS 7: 
I'LICKOR: 
Slungboll: 
l. Jill Vifot (a) 32,70. 2. Birgitta 

Nilsson (d) 30,70. 3. Carina Malmborg 
(a) 28,32. 

Höjdhopp: 
l. Gun Vifot (a) 120. 2. !ng-Britt 

Jönsson (e) 120. 3. Kristina Larsson (a) 
120. 

Löpning 60 m. 
l. Elsie Svensson (a) 9,6. 2. 

Marianne Weestergaard (f) 9,7. 3. Jill 
Vifot (a) 10,2. 

Längdhopp: 
l. Marianne Westergaard (l) 3,87. 2. 

Eva Åkesson (d) 3,80. 3. Liselott 
Johansson (a) 3,74. 

POJKAR: 
... l. Håkan Ekblad (b) 4,69 m. 2. 
Tommy Wallgren (a) 4,51. 3. Richard 
Larsson (c) 4,49. 

Kast med liten boll: 
l. Håkan Ekblad (b) 67,78. 2. Mats 

Rosberg (d) 60,70. 3. Rickar-d 
Sörensson (l) 59,35. 
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Kommunalmän på cykel 
lopp på 1,5 mil tävlar • 

l 
P å rsöndag må invånarna i det hlivande Skul"upsh~ooket ta sig en tillt på hur rspänsrtiga 

d e:mrs k omm unala föv~roendemräu är. Deras kondition under fullmäktfige- och nämnds· 

möten känner kanske de flesta till, men nu gäller det UJt.hMiJli~et och snabbhet ri au 

Jarndsvägscykla. 

, Skurupsborna arrangerar på sön

dag vad de kallar "Cykelns dag". 

Den blir samtidigt en riksomfattande 

tävling om titeln "SV'eriges späns

tigaste kommunalman". Tävlingen 

ordnas över hela landet i arcledning 

av att Rikskorporationen i år 25-

årsj u b ilerar. 

skurupskorpen har följaktligen 

sänt utmaningsbrev till kommunal

männen i Skurups, i Rydsgårds och 

i Vemmenhögs kommun. Utmaning.en 

har till' och med vari t uppe till dis

kussion på fullmäktigemöten. Något 

preciserat antal deltagare är inte 

Stadsfullmäkti[te<s ordförande Theo-

dor Mårtensson, Skival'rp, övningskör 
inför söndagens täv !i ng· 

trampar samma bana fast skurups

boma å:ker i den ena riktningen, för 

. att de på banan ska kunna möta -

och varför inte heja - pa sina med

tävlare som kommer från motsalt 

håll. Banan är för övrigt pilad så 

ingen lär behöva använda oriente~ 

ringsförmå gan. 

Naturligtvis är cykelrundan också 

Öppen för allmänheten, vem som vill 

kan ställa upp. Många fina cyklar 

kommer att utdelas i priser. Det har 

också aviserats utdelning av jubi

leumstårtor med anledning av riks~ 

Sven Mårtensso'n, Ry-d,sgå:rd, trampar korpens 25-årsjubileum. 

ut på landsvägen 

klart men många kommunalmän har 

småleende anmält stort intresse för 

ett sådan konditionstest. Under de 

senaste dagarna har flera av dem 

iakttagits utefter småvägarna på si

na egna eller lånade tvåhjulingar. 

De har gett sig tid till så royoket 

träning som möjligt. 

starten sker på söndag kl 9 från 

kommunalkontoren i Skurup, Ryds-

gård och Skivarp. Banan· som de 

skahl åka är 1,5 mil lång1. i en runda Börje Linden, Skurup, vestar kandi· 

över Torsjö, ö rsjö och Skurup. Alla ticmen in'11lVn Loppet 

L----------~=7~--------~~------
• 

~TiJA 
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Kommunalkamrerstjäns1 en 
i Skurup drog 12 sökan 

Till den ledigförklarade komm
kunalkamrerstjänsten i Skurup har 
tolv ansökningar inkon.mit. En av 
de sökande önskar t v vara ano
nym. 

övriga sökande är Göte Lind
gren, Fagerhult, Evert Svensson, 
Malmö, Gösta Nordenberg, An
derslöv, Jan Berglund, Backa. 
Btrnhard Olsson, Kalmar, Ove 
Johansson, Kristiaru;tud, Sune 
Sandström, Södertälje, Egon Lönn, 
Ystad, Ulf Klint, Höör, Jan Carls
son, ödåkra, och Olle Palm, Arbrå. 

Arbetsutskottet har heslutat upp
föra i förslagsrum efter sökandens 
meriter: Olle Palm, -anonym sökan
de, Gösta Nordenberg, Jan Berg
lund, Egon !Lönn. 

Den första rörslagsrummet 

uppsatte Olle Palm ar f n kommu
nalkamrer och förvaltningschef i 
Arbrå. Bland hans meriter är stu
dentexamen, examen från socia
linstitut samt titbildnmg inom 
datateknik, hoföring och försälj
ning. Palm har bl a varit stadskam
rer i Hagfors och Eksjö samt chef 
för den kyrkliga förvaltningen ·i 
Oxelösund. Andre man på förslags
listan har också examen från socia
linstitut och är nu kommunalkam
rer i en Skånekommun Gösta Nor
denberg, Anderslöv, är också exa
minerad från socialinstitut och var 
kommkunalkamrer i Anderslöv 
innan han tillträdde tjänsten som 
socialintendent Jan Berglund, 
Backe, är socionom, har varit 
kommunalkamrer i Kunl!såra och 

Kvänum och inne! ar nu sama 
tjänst i Fjällsjö, BaC: e. Ftmte man 
på listan är Egon Lö1 n, kommunal
kamrer i Rydsgård. I .<inn har so
cionomexamen med teoretisk ut
bildning. 

Det har som beka: del 
bråk kring komn 
tjänsten i Skurup 
året, och med all sä erilet kommtr 
man allmänt i Skun p att följa till
sättandet av tjänst1 n med största 
intresse, inte minst då det gjorts 
gällande att partipo· it;skt agerande 
pågår. 

"Tyrannernas" cykelrunda 
trekamp i Skurupsblocket 

Tre lagkaptener i träning - kommunalfullmäktigeordförandena Sven Mårtensson, R1Jdsgar-J, Theoder Mårtens
son, Skivarp, och Börje Linden, Skurttp. 

På sönda,-, kl 9 "år startskottet 
för ''Korpens jubelsvän'l'' i Skurup, 
Rydsgård och V emmenhög, vilket 
alltså innebär att det blir trekamp 
mellan "tyrannerna" i blivande 
Skurups storkommun. Givetvis hop
pas arrangörerna att såväl fullmäk
tigeledamöterna som allmänheten 
ställer upp så man,-rant som möj
ligt. start sker från kommunalkon
toren i respektive kommuner och 
utefter den halvannan mil långa 

banan, som ,-år via Torsjö, örsjö 
och Skurup, kommer vilstolar att 
placeras ut. Delta~>:arna i rundan 
får också förfriskningar och efter
s01n in,-en tid ta "!1in!l sker kan var 
och en avverka cykelrundan i sin 
egen takt. 

I C:et riksomfattande arrange
manget ingår en mängd priscyklar 
_:__ vinnan'ie fullmäktigegrupp får 
en cykel per ledamot och dessutom 
lika mån<ta cyklar att delas ut till 

allmänheten. Korpens jubileums
tårta lottas ut och vidare tävlar 
allmänheten om en cykel per 10(. 
deltagare. 

Nämnas skall väl slutligen att 
start för allmänheten sker omedel- ' 
bart efter det fullmäktigeledamö
t.erna fla<7.gats i väo:. Och nu hop
pas Skurups korpordförande K G 
Kruus och övri~a som håller i trå
darna bara att söndaasvä:lret hlir 
riktigt fint. 
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Trekamp i spänstcykling mellan 

blockets fullmäktigeledamöter \ 

Samtliga fullmäktigeledamöter 

Skurup, Rydsgård och Vemmenhög 

samlas vid respektive kommunalkon

tor på söndag förmiddag, då starten 

går i tävlingen om Sveriges spänsti

gaste fullmäktigegrupp. I varje kom

·mun räknar man med 100-procentig 

uppslutning i "Fullmäktigesvängen" 

som är ett led i korpens jubileums

runda. Ingen skall sedan i fortsätt

ningen kunna lmmma och säga att 

deras fullmäktigeledamöter inte är 

spänstiga. Alla ledamöterna i respek

tive kommuner har lovat ställa upp i 

tävlingen, som skurupskorpen sam

tidigt utformat som. en trekamp mel

·lan orterna. Fina priser vinkar på 

Sveriges spänstigaste fullmäktige

grupp. 
Alla har nämligen chans att vinna 

var sin cykel om fullmäktigegrupper

na ställer upp mangrant. Och inte 

nog med det, lika många cyklar de

las i så fall ut till den övriga me

nigheten som ställer upp på söndag. 

Alla får nämligen cykla med full

mäktigeledamöterna. I Skurup inne

"bär en fulltalig grupp att man delar 

ut ytterligare 25 cyklar. Vidare kom

mer en cykel att utlottas på ·varje 

ort oavsett utgången av tävlingen. 

Korpens jubileumstårtor ingår också 

som pris i trekampen. 
start och mål blir det vid respektl

ve kommunalkontor och banan är 

upplagd så att de olika fullmäktige

grupperna kommer att möta varann 

på vägen. Rundan är 1,5 mil och man 

får ta så mycket tid man behöver för 

att !lullfölja loppet, som går över 

Torsjö, örsjö och Skurup .. 

Längs banan placeras pilar och 

snitslar, så att ingen skall behöva 
Flygande start ser det ut att bli för Ryds[plrds fulZmitktigegrupp 

om man skall döma efter ordförandffn Bven Mdrtensson. 

-------------------
-=~-----------köra vilse om man lämnar huvud

klungan. 
starten går kl 9 på söndag och om 

det vackra vädret håller i sig kan 

arrangörerna räkna med en stor 

publik som följer de "styrande". 

Fullmäktigeledamöterna har rustat 

upp sina cyklar Inför söndagens run

da. Ordföranden 1 respektive kom

muner har föregått med gott exem

pel genom att träna in rytmen. Med 

vetskap om den höga medelåldern på 

ledamöterna kan man räkna med· att 

det kommer att ta sin "rundliga" tid 

innan de siktas på målrakan. Arran

görerna ställer längs vägen upp olika 

kontroller, där förfriskningar serve. 

ras. 
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YSTADS ALLEHANDA fredagen den 30 maj 1969 

Theodor Mdrtensson, ordförande i Vemmenhögs kommunalfullmäk
tige hoppas kunna Zeda sina kamrater tiZZ seger. Tränar nu hdrt 

för uppgiften. 

'Kommunalkamrerstjänsten 

i Skurup har behandlats 
För en tid sedan utannonserades 

tjänsten som kommunalkamrer i 
Skurup, sedan platsen en läng
re tid varit obesatt. Som YA tidigare 
berättat fick man in 12 ansökningar, 
varav en vlll vara anonym. Arbets
utskottet beslöt på llitt senaste sam
manträde att uppföra kommunalkam
rer och förvaltningschef Olle Palm, 
Arbrå i första förslagsrummet. Där
efter följer ännu en kommunalkam
rer, som tllls vidare vill vara anonym. 

Kommunalkamrer Olle Palm, Arb
rå är alltså närmast påtänkt. Han tog 
studentexamen på söderhamns gym
nasium 1939, socionomexamen på so
cialkommunala linjen vid socialinsti-

l tutet 1942. Tre år senare läste han 
"Samhällets hjälp och skyddsverk
samhet" på semma skola. Vidare har 
Palm studerat bokföring, intregerad 
databehandling och försäljning på 
Hermods i Ma1mö. 

Han började en anställning som 
kamrerasllistent . och vikarierande 

kommunalkamrer t Nynäshamn 1943. 
1945 anställdes Palm som fastighets
assistent på Falu drätselkontor och 
den befattningen hade han fram till 
1949. Kommunalkamrer blev han där
efter t Revsund fram till 1958, då han 
fick tjänsten som kommunalkamrET i 
Ekebergs kommun 1960, och två är 
framöver var han stadskamrer i Hag
fors, innan han fick en likadan tjänst 
i Eksjö stad. Palm var sedan fastig
hetssekreterare i Upplands Väsbys 
kommun, mellan den 16 april 1968 och 
10 januari 1969, då han tillträdde 
tjänsten som kommunalkamrer i 
Arbrå. 

Förutom de nämnda kommer föl
jande i förslagsrum i nämnd ord
ning: intendent och ställföreträdande 
chefen i Trelleborgs stad Gösta Nor-
denberg, Anderslöv, lllommunalkam
rer i Fjällsjö kommun Jan Berglund, 
Backe och kommunalkamrer Egon 
Lönn, Rydsgård. 

w•***************j 
Fullmäktige motionerar 
På söndag startar samtliga fullmäktigeledamöter 

i Skurup, Rydsgård och Vemmenhög i korpens jubi· 

leumstävling "Sveriges spänstigaste fullmäktige

grupp", som samtidigt blir en trekamp mellan orter· 

na. Alla har chans till var sin ny cykel om tillslut-

ningen blir 100-procentig. Fullmäktigeordföranden i 
Skurup Börje Linden har tränat flitigt i dagarna. 

Fotografen fångade honom på en av träningsrundorna. 
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Felstavat p~å vägskylt 

Hur kan man sätta upp en vägskylt upp för ca l år sedan. Vägförvaltnin-~ Johan Torstensson och AnefJte Ha 

utan att först kontrollera att det är gen i Sövestad kommer nu att byta ses här uppklivna på den felaktig 

rätt stavning på ortsnamnet? Det frA· ut skylten efter en påstötning av YA. skylten. 

gar sig många v!lliebor sedan väg- 1-----------======~~---:-------
myndigheterna satt upp en avstånds· 
skylt till Trunnerup, på vilken man 
stavar Trunnerup med ett "n"! På al· 
la kartor oph så länge ortsborna 
minns har man stavat Trunnerup 
med två n. Det som förvånar är att 
vägmyndigheterna låtit vägskylten 
stå uppe så länge, utan att man upp. 
dagat felstavningen. Skyitarna sattes 



U pp~s.kattad musikskola 
lutökar verksamheten . 

Attahändigt spelar kvartetten Btaffan HansBon1 Marie · HansBon1 Asa Bing11mark och Erland .Rosengren. 

För närmare ett år sedan tog Viiile lingar utanför eftersom kantortjline• och örsjö församlingar initiativet till tema där inte är reglerade. Första ett starta en musikskola i samband terminen körde man på prov men ef• med att en ny kyrkokantortjänst in- tersom undervisningen slagit mycket rättades. På onsdagen hade man an- v"äl. ut och intresset varit · stort - U ordnat avslutningen i Viilie förs!llll- elever - tänker man utöka och för .. 
lingshem d!t föräldrar ocb intresse- bättra verksamheten längre fram. 1 rade inbjudits för att under ett tim- åtta månader har ungdomarna tvt långt program höra de duktiga ele- dagar i veckan spelat för kantor HanC verna spela. Kantor Hans Palm har Palm. Undervisningen har varit Jo;ostl undervisat barnen, som är i åldrarna nadsfrl för eleV'erna. 
9-15 är. Undervisningen har helt Terminsavslutningen blev myckel 
lagts på att lära barnen spela piano, vppskattad och Jie olika musikstycke• t.ängre fram tänker man utöka verk- mt av eleverna rev ner många applå• >amheten. dder. Man spelade valser, ja, t o al 

"~ mk -12P· w%t J_ 
(/ . 

• Skurup vznner 
cX_keltävling? 

,Kommunalfullmäktiges ordförande i Skurup Börje Lindln startar här en 
'träningsrunda frän kommunhusets traP.pa. 

skurupskorpen arrangerar på 
söndag en tävling mellan fullmäk
tigegrupperna i Skurup, Vemmen· 
hög och Rydsgård. Det gäller för 
de tre kommunerna att ställa upp 
med så många ledamöter som 
möjligt. Deltagarna ska per cykel 
köra rundan Skurup - Torsjö -
Skivarp - örsjö - Rydsgård -
Skurup. 

starten sker kl 9 vid respektive 
kommunalkont or. Till deltagarna 
utlottas dels cyklar och dels 
jubileumstårtor. Det kommer att 
utdelas minst en cykel och en 
tårta per kommun. Till cykelrun· 
dan har int e inbjudits endast 
fullmäktigeledamöterna utan äverr 
allmänheten - både unga och 
gamla har uppmanats delta. 

. , Cykelt uren gäller icke 
någon fQrtkörning utan deltagarna 
har mycket god tid på sig. På 
rastplatserna blir de bjudna på 
förfriskningar och de som så 
behöver kan också vila ut en stund 

Fullmäktigeledamöterna deltar 
automatiskt i en rikstävling, i 
vilken "Sveriges spänstigaste full · 
mäktigegrupp" kommer att utses. 
Var och en av ledamöterna i denna 
spänstigaste grupp får vardera en 
cykel. Det gäller därför för 
fullmäktige i Rydsgård, Vemmen· 
hög och Skurup att ställa upp med 
så många deltagare som möjligt. 
Helst samtliga fullmäktigeledamö
ter. 

sammanhanget bör påminnas 
om Skurups fullmäktigeledamots 
Per Sjödin uppmaning vid senaste 
fullmäktigesammanträdet : "om al· 
la ledamöterna ställer upp och 
dessutom personalen på kommu· 
nalkontoret så har vi möjlighet att 
delta 108-procentigt och då måste 
vi väl vinna". Till skillnad från 
många andra tävlingar som 
s kurupkorpen arrangerat upptages 
inga startavgifter i tävlingen på 
söndag. i vilstolar. x --~- -------------------~ 
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