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Arets blomsterdrottning Birthe Md 
Gunnbritt Andersson, Snogeröd. nsson, Malmö (t v) tillsammans med fjordrsdrottninP.en 

Färgkavalkad 
på blomsterfest 

Arrangörerna för blomsterfesten i Skivarp 
måste ha något "kok-i-hop" med vädrets 
makter. Det har varit mulet och regnat 
nästan hela den gångna veckan, men på 
söndagen då tidpunkten var inne för 
blommornas festkavalkad med bilder ur 
operettens värld, strålade solen från en klar 
himmeL Arrangemanget blev alltså åter en 
strålande succe en uppvisning 
blomsterprakt. 

Det ·går inte att peka ut någon speciell 
favorit av de många agerande flickorna och 
pojkarna i de nio blomsterekipagen. Skivarps 
egen lilla Pippi Långstrump, Maria Gran/und, 

och hennes lilla gubbe, herr Nilsson och tant 
Pusseluskan (alias Lena Norrman) blev 
barnens stora favoriter. Sedan fördelades nog 
publikens beundran ganska jämnt på 
blomsterdrottningen Birthe Månsson, hennes 
operettprimadonna och de övriga agerande. 

Enbart under söndagseftermiddagen d.å 
blomstertåget ägde rum uppskattas publiken 
till ca 5. 000. Därtill kommer publiken vid 
dansaftnarna på fredags-lördags- och 
söndagskvällarna. Den totala besökarsiffran 
för alla tre dagarna torde ligga ganska nära 
10.000!! 

- SIDAN FYRA --



En fin personlighet och en man rsv den gamla stammen, är förre kom~unalpampen August Wallin , 9311r. Han poserar här 
vid den plats i Genarp som bär hans eget namn : August Wallins väg. 

Profiler i Genarp 
fick egna gatunamn 

G
enarps kommun är platsen i Skåne, där de verkliga profilerna f inns två ·av -dem, bäd 
kommunalmän på trettio och fyrtiotalen, har givit sitt namn åt gator i centrum av Genarp: 

Welingatan och August Eallins bäg. Både är bosatta i Genarp, en kommun som de inte ö~erger och 
som heller inte glömmer dem. Nils August Wallin, 93 år gammal, är en man med all den kraft och 
myndighet som fordras av en aktiv kommunalordförande, även om han numera har kopplat av själva 
tjänsten. Det betyder nu inte för hans del, att han har slutat följa med vad som händer i kommunen. 
Tvärtom, han är mera vetgirig än någonsin, deltar lika aktivt i det .som händer, som om han 
fortfarande hade suttit mitt uppe i sammanträden och beslut. Och månlandningen får hans pgon att 
glänsa av spänning och nyfikenhet. Han har följt med allt om austronauterna i massmedia. 
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Se hur tjusig bygden ter sig i sommarljus: "Gyllebo stad", som en gilng var en ort med liv och rörelse, men som nu väntar pli sin andra storhetstid: stadsdel i 
morgondagens Lund. 

för en reparation. Och sommar
gästerna hade inte riktigt fått 
upp ögonen för det värdefulla 
med att bo på landet sommartid. 
Därför revs det i stället för att 
byta ägare. Och i och för sig var 
det ju bra, för på så sätt blev ju 
Torget nästan storgods. 

LIV OCH RÖRELSE 
Där är liv och rörelse i Gyllebo 

Stad sommartid . Hönsen flaxar 
omkring i sin inhägnad på Tor
get, Pelle Svanslös går runt och 
slickar morrhågen var gång en 
svala flyger förbi och på bygatan 
tar Katarina en promenad utan 
en tanke på, att de.t finns 
brusande storstadstrafik även i 
småstäderna sommartid. Gyllebo 
Stad är ju undantaget. 

Bara sommargäste.r, på väg till 
sina sommarhem eller till Björ
kesäkraSjön för att solbada eller 
till stranden vid Beddinge för att 
bada "på riktigt", susar förbi 
med all den försiktighet, som en 
grusbelagd, rallykurvad "stads- 
gata" kräver. Några trafikpro
blem har man aldrig haft i 
Gyllebo Stad. Inga bullermät
ningar har man råkat ut för. Och 
avgaserna från de c :a tio bilar 
som passerar "staden" per dag 
skingras för vindarna och drar 
bort över fälten. 

Gyllebo Stad är drömstället 
för en stadsbo som vill ha 

lantluft. -Men några hus till salu 
finns där inte, så de som önskar 
byta stad får ordna detalje,n med 
tak över huvudet på annat sätt. 
Tält på något av fälten är en bra 
lösning. 

AVSLÖJAD 
Och nu till Gyllebo Stads rätta 

_ ansikte. Gyllebo är en liten by, 
belägen ett par mil söder om 
Genarp, och tillhörande Genarps 
kommun. Det äl Genarp, som 
generöst har satsat på gatulyse på 
40-talet. Själva byn är gammal. 
Så gammal, att bara kyrkböcker
na kan tala om, när där först 
uppträdda människor. Och det 
var i mitten av 1700-talet. 

Numera är byn en liten, 
välskött och välbevarad pensio
närsby. Undantaget är Katarina, 
två år. Hon ska så småningom få 
åka skolskjuts till Genarp, där 
närmaste skola ligger. Gyllebo 
fick tillägget stad av en händelse. 
Uttrycket finns inte upptaget på 
kartor, bara i folkmun. 

Gyllebo hör till Genarp, som i 
sin tur sorterar under Lunds 
kommunblock, och så småning
om ska imkorporeras med Lund. 
Det innebär, att Gyllebo Stad en 
gång kommer att vara Lunds 
syd-östligaste "stadsdel" på rik
tigt. 

Forts. nästa sida 

~ -.·, 
f-·~:"';#".~ .. , 

.· 
Katarina, 2 Ar, pli snabbpromenad tillsammans med Pelle Svanslös pil 
"Storgatan" i Gyllebo. 
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Operettinspirerat blomstertåg 
Skivarp beundrades av 5.000 

• 
l 

-Av Torsten Hansson-
Årets version av blomstertåget i 

Skivarp blev åter en fullträff -
både kvalitets- och publikmässigt. 
Som vanligt, torde man säga, hade 
arrangörerna, Skivarps gymnastik
och idrottsförening, brottarklub
ben Pantern, Västra Vemmenhögs 
idrottsförening och Öremölla 
bordtennisklubb stor tur med 
vädret, vilket bidrog till massinva
sion till det lilla trevliga samhället. 

Bilparkeringen var föredömligt 
ordnad och tillfartema av dessa 
smidigt ordnade genom polisernas 
och arrangörernas försorg. Trots 
troligen nytt publikrekord blev 
det i år inga nämnvärda 
trafikstockningar. Publiken var ute 
i mycket god tid. Redan före kl 
ett böljade tillströmmningen av 
bilar. Därför kunde blomstertåget 
starta på någorlunda förutbestämd 
tid. 

MFF -orkestern i sina prydliga, 
ljusblå uniformer inledde folkfes
ten med en konsert på marsch 

·genom samhället. Efter följde 
Pippi Långstrump (Maria Gran
lund), hästen Lilla gubben, 
(leksaks-) apan hr Nilsson och tant 
Prusseluskan (Lena Norrman) till 
först och främst alla barns stora 

~ förtjusning. Liksom i Pippi 
Längstrump-filmerna hade givetvis 
Pippi ett långt följe av 
lekkamrater, men dessa satt denna 
gång uppe i sin vagn_ 

OPERETI'ER 
Därefter följde nio utsökt 

vackert blomsterprydda vagnar 
med bilder som var och en 
representerade en operett med 
dess figurer. Först kom "I leendets 
land" med den lilla geishan, Anita 
Nilsson och hennes förälskade 
officer, David Hansson. Som 
"förkläde" medföljde en annan 
geisha, Vanja Larsson. 

I nästa vagn som representerade 
operetten "Sköna Helena" var det 
Ingrid Jönsson som spelade Helena 
och Gulli Nilsson hennes trogna 
tjänarinna. 

Gertie Nilsson hade nöjet att 
för några timmar vara värdinna på 
värdshuset "Vita · Hästen" och 
kallades alltså för Josepha. 
Kyparen Leopolds roll spelades 
gentilt av Thomas Mattsson. 

Negert Per Ahlin på ''Teaterbå
ten" hade det svettigt värre i det 
strålande sommarskenet. Kapten 
Andy Hawks saknades vid rodret 
men istället syntes gemålen 
Parthy, igenkänd som Eva Persson. 
Med stort vemod sjöng negern Joe 
som sig bör "O l man river". 

DROTTNINGEN 
I nästa vagn tronade drottning

en, Birthe Månsson. Enkelt och 
naturligt tog hon emot publikens 
applåder med vinkningar och 
bländande leenden. Hon var 
verkligen värd det smycke, 
speciellt komponerat för henne, 
som hon senare fick mottaga vid 
festplatsens tribun. 

Alf Christeli i vagnen "Annie 
get your gun" sparade inte på 
krutet när han spelade Annies 
(Astrid Olhagen) välskjutande 
cowboy. Liksom i operetten 
påstod bådli. att 

Allt du kan göra - kan jag göra 
bättre än du. "Nej minsann". -
"Jo, jag kan". - "Nej minsann".' 
-"Jo, jag kan". "Jo, jag kan". 

Från nästa vagn hördes 
låten "Den spanska räven rev en 
annan räv. · .. och där kunde man 
känna igen Olle Jensen som My 

; Fair Ladys professor Higgins och l 
' Elsa Pettersson som blomsterflic-

Pippi Ldngstru_mp. (Mt,~rio Granlund) och Tant Pruaeluskan (Lena Norrman) var barnens favoriter i blomstertdget 1 Skwarp. 

k~ Eliz~. med ett --underfundigt . vackra iårger - en bild ur 
sm1le på lapparna. operetten "Lilla helgonet". Klost-

I den näst sista vagnen rets kyska novis var Eva Herrlin 
flocka~es barnen om clownen i " och Margareta Sonesson nunna i 
O mam papa". Bak lösnäsa och klostret.-
mask dolde sig Per Bladh. Jane Själva byggnaden, föreställande 
Pettersson föreställde clownens Taj Mahal, världens vackraste 
dotter och cirkusens prima byggnad var uppbyggd av potatis ~alleri~~· och; hon kunde också grönsaker och omgiven a~ SJUnga O mem papa. . . blomsteriågring. 

publilr.,n kunde, trots sitt stora 
antal, beskåda de mästerligt !Dorda 
vagnarna på nära håll utan att 
behöva trängas något nämnvärt. 

Programmet fortsatte inne på 
festplatsen med ytterligare en 
konsert av MFF-orkestern, gam
meldans, gotteregn av Pippi 
Låni&trump och därefter ett 
bejublat framträdande av Anna 
östs show och. slutligen dans efter 

KLOSTER A V BLOMMOR Publiken fick god tid på sig att Winners orkester. 
beundra blomstertåget som körde Arets · blomsterfest .. :går till 
inte mindre än tre rundturer i hävderna som en av de mest 
samhället utanför den egentliga lyckade av alla de som ägt rum 
festplatsen. Den utstakade under åreris lopp. En stark garanti 
färdvägen var bra vald och för att blomsterfesterna fortsätter 

Den sista vagnen var nog den 
mest påkostade ifråga om 
blomstersmyckning. I denna fanns 
ett helt litet kloster uppbyggt av 
klommor i mycket varierande och även framldeles. · 



Veteranernas segrarlag fr u sittande David Hansson, Jan Ake AnderBBon, Stig Lindskog stilende fr u 

Mats FredrikBBon, Lennart JönBBon, Ake AnderBBon, Leif Lundgren, Nisse Fredriksson lagl Janne 

JohanBBon. 

Veteranerna vann årets 

korpbollsserie i Skurup 
Med bred marginal vann Veteranerna 

årets korpfotbollserie i Skurup. I sista om

gången slog de Skurups-Verken med 2-1. 

Vid ett omvänt resultat hade Skurup-Ver

ken vunnit på samma poäng men med 

bättre målkvot . Nu blev alltså resultatet 

att Veteranerna vann serien med 17 poäng 

och med Skurup-Verken närmast med l~ 

poäng. 

Mål-görare för Veteranerna var Lantbrukarna 9 4 2 3 24--27 10
8

1 

Nils Fredriksson 2 och för Skurup- Transport 9 3 2 4 18-16 

Verken Rolf Axelsson. · El och Kyl' 9 l 5 3 7-12 7 1 

Kommunala vann sista matchen SLMA 9 2 2 5 1&-27 6 

mot Fria Yrken med 3-1. Målgörare Allround 9 l 3 5 13-29 5 

var för Fria Yrken Jan Karlsson och 1...:..:=:::-=::.::. ___ .:__:::__::_...:_.=__:::.:__:_ 

för Kommunala Knut Petersson, 

Kjell Dahlqvist och Jan Blom. Slut

ligen lämnade Tånebro walk over 

till El och Kyl vilket innebär att ' 

Tånebro uteslöts ur serien eftersom 

det var andra gången de lämnade 

walk over. 

Tabellen efter sista omgången: 

Veteranerna 9 8 l O 27- 5 17 

Skurup-Verken 9 6 l 2 3&-13 13 

Fria Yrken 9 6 1 2 20-10 13 

Kommunala 9 4 2 3 24--19 10 

gJP ·h'~ 
tjc{ l 



Knut Olaon, Skurup med den dekoration 110m han fick sitt pris 
för. 

Anno-rlunda bordsdekoration 
Blomsterdekoratören Knut Olsson från 

Skurup dubbel svensk mästare i yrket, försvarade 
sin titel vid en tävling på lördagen på 
herrgårdspensionatet Hemmeslöv i Båstad I 
tävlingen, "Annorlunda bordsdeforation", 
deltog ett 20-tal blomsterdekoratörer och 

blomsterhandlare från hela södra Sverige. Täv
lingen åsågs av ett 50-tal andra inom branschen. 
Det var publiken som avgjorde tävlingen genom 
röstning. Knut Olsson fick flest röster och alltså 
l :a pris. 

Il 

_ Arrangör av tävlingen var 
Hallands distrikt av Interflora. 

. Knut Olsson har tidigare hävdat 
sig bra tävlingar som 

blomsterdekoratör. Han har 
exempelvis en 4 :e placering i 
Europamästerskapet i Italien för 
några år sedan. 

Knut Olsson driver egna 
blomsteraffärer i Skl)lrup och 
Svedala under firmanamnet Flora· 
Blommor. 

---·---~-

Rökutvecklingen oor intensiv och sommarstugan blev totalt utbränd. Några yngre skivarpsbor följde intresserat släckningsarbetet 

Sommarstuga ödelagd 
1 av brand i Skivarp 

En sommarstuga tillhörig Oskar Kullin, Almaröd 4, Skivarp 
ödelades på måndageftermiddagen av en brand. Oskar Kullin som 
vistades ensam i stugan hade nyligen startat en oljekamin och 
sedan lagt sig att sova. Han vaknade vid att det brann i rummet 
och han var då ganska omtöcknad av brandröken. Kullin kunde 
emellertid rädda sig ur stugan och bege sig till grannen, som ringde 
efter brandkåren. · 
Brandkåren i Skivarp gjorde en 

snabb utrycknin.r!l men stugan gick 
inte att rädda utan blev helt 
utbränd. Grannens bostad ligger i 
omedelbar närhet men var aldrig 

hotad eftersom vinden blåste 
gynnsam riktning. 

Polisen i Ystad antar att det är 
oljekaminen som orsakat branden. 
Närmare undersökning skall göras 
i dag. 

't l 



Fr v Göte Berg har satt pd en "talande trdd "pd mognefonen och Knut Hanss~n lyssnar intensivt. Bild: Hans Sernert. 

De lyssnar ofta och gärna 
på 50-talets Skåneorkestrar 

Det torde inte finnas många orkestrar som 
spelade på den skånska landsbygden under 
1950-talet som inte f skurupsbon Knut Hansson, 
numera malmöbo, har inspelad och arkiverat på 
sina "talande trådar". Göte Berg i Skurup har 
också ett större arkiv av talande trådar men det 
är i huvudsak från Skurups AlF :s teaterrevyer. 
Båda inköpte sina magnefoner omkring år 1950. 

Knut Hansson kom från början i god kontakt 
med musiker och artister. genom att han litet 
varstans på danstillställningarna fick i uppdrag 
att ombesörja högtalaranläggningarna. 

Det är inte endast de flesta 
skånska orkestrar han har på sina 
band utan även kända artister 
såsom Lily Berglund, Olle 
Bergmark, Bertil Boo, popgänget 
The Fantoms, Bob Stevens, 
Hakon Svärd, Bert Idoff m fl. 
Det händer då och då att musiker 
ringer och vill köpa något ur 
arkivet. Knut Hansson spelar då 
över från tråd till band som han 
sedan säljer. Originalen säljer han 
inte gärna. 

I arkivet finns också händelser 
som utspelats under årens lopp i 
Skurupstrakten. Både han och 
Göte Berg har förevigat många 
intressanta radioutsändningar, 
t ex tågkatastrofen i Ställdalen, 
Ungernrevolten, Armstrongs röst 
när han tar sitt första steg på' 
månen mm. 

Ljudkvaliteten på de hårtunna 
talande trådarna är mycket god. 
Dessutom är trådarna oömma. 
De förstöres t ex inte av fukta 
eller värmeförändringar i arkivet. 
Det går bra att "redigera" 
banden genom att helt klippa av 
där det passar och knyta ihop det 
med med en annan tråd med 
några vanliga kärringknutar. 

Knut hade bl a också uppdraget under 12 år 
att spela grammofon· och magnefonmusik i 
pausen vid dansträffarna i Skurups Park. 

Göte Berg har mest inspel· 
ningar från Skurups AlF :s revyer. 
När han satte på en av trådarna 
lät det så här: 

"Nyheter från TT. En 
glädjande nyhet för alla törstiga 
människor: Spritbolaget skalllåta 
uppmontera en automat för 
utskänkning av snaps till 
betydligt nedsatt pris. Automa· 
ten beräknas vara i drift till 
midsommar. Skurups köping har 
i dagarna fått en ny gata i sitt 
trafiknät. Gatan är belägen 
bakom godsmagasinet och för
binder Kyrkogatan med Söder
gatan. Troligen kommer trottoa· 
ren att enkelritas i framtiden när 
trafiken sätter in i sin fulla 
kapacitet. 

Eftersom Skurups A-lag ännu 
hänger med i svängarna och 
troligen kommer att toppa 
serietabellen beror det hela på att 
den gamle burvakten Bror Berka 
Andersson har satt in sitt hemliga 
vapen. Enligt vad TT :s press· 
ombud meddelar så dricker 
Andersson med spelarna en 
flaska juice före varje match och 
äter en saftig apelsin. 

Svenska flaggans dag avhölls 

även -på idrottsplatsen i år med 
pompa och ståt. Flaggan hissades 
före kl 13.45 etc." 

Den allvarliga och tydliga 
rösten är Göte Bergs. Inspel· 
ningen är gjord vid en av Skurups 
AlF :s många teaterspex. Det hela 
ingick i en sketch där en av de 
agerande . på scenen slog till 
radion och så kunde man till 
publikens jubel höra "de lokala 
nyheterna". 

Göte Berg har nästan 
kompletta inspelningar från bl a 
Skottårs·skämtet 1960, Revy 
Spex S 56, Skurupsrundan 54, Vi 
ses igen 55, Vi sjunger ut 59, Nu 
e de dags 58 och Skämtet 57. 

Vid klubbaftnar i dag skulle 
säkert många av Götes talande, 
trådar kunna roa Skurupsborna, 
hjärtligt. 

Magnefonerna utkonkurre· 
rades i början av 60-talet av de då 
modernare bandspelarna med 
plastband. Priset för dessa har 
sjunkit \ kraftigt eftersom de 
.börjat masstillverkas. Göte Bergs' 
magnefon kostade år 1949 ca 
500 kronor - det var detsamma 
som ca 1.500 kronor nu. 



Fr i; Marie Bogren Malmö, Christer Nilsson, Halmstad, Zusan:1e 
Brunasdotter Laholm, rek t Bertil Järneström. 

Skur~ps Folkhögskola 
startar gymnasiekurs 

Höstterminens fem kurser vid Skurups folkhögskola som 
startade på måndagen samlade 135 elever vi~ - ---=-------'---------------- ·-

~~~r!:s~~~sår:~~!se~:t;n~~~~~r=l~:~is~~~l~A rgentl.nare ~1emonstrorarBolea ~1or 
kurs med gymnasiekompetens 1 fem amnen l ~ l l U j l \..t l l U l 
sökte inte mindre än 180. 25 av dessa antogs. . 

Elevbostäderna vid folkhögsko- finns emel 
Jan har under sommaren i Skurups 
renoverats och det har även skett därför in 
en upprustning av skolmaterialen. problem r 
Elevbostäderna räcker dock ej till samtliga el 
mer än en bråkdel av eleverna. Det 

]orge Hassan demonstrerar hur man använder en "Boleador" - ett redskap som förr 
användes i Argentina vid struts jakt. Om man träffade rätt snurrade tyngderna repen runt 

strutsens ben så att den inte kunde komma undan 

Dybäcks gods, två mli11 väster om J0111ge ~ ao:ibetJaJr med s"imlpp- mjöllk!lror mr typ SLB. T.iJ1l detta kom-
Ysta'<i, gäs11as sedan två V'eekoc av fÖ<l!llii!!llg. mer 10 000 sVIin och det är al!l1lså dem 
den unge a~ome:n J011ge Hassalll Sanroa J1J.a111Q är en väkl:iJg gåro. Den Jooge Hassalll a~ribetalr med. 
från sta:den Viilila Cafias ca fum mhl brukJair 50 000 turimllflfllKl, vamv 8 000 Som en liten järrufö.l'el1se lmn lll!äm· 
utaln!för Bu€IIJIOS AiiDes. Hal!l äQ- .Rota- ha arliVfinds 111lll majs- och vcieod- !lllll5 att Dybäck omfulttaJr 1200 tUllliil-

.rystipendm och sk>al11 silanlll!a y1JterJj.. liing. Resten är betesrnaJrilrer för den 1lll!lld och hM' 290 bilffdj ur. (Heword, 
gaire d l lh måinad. Det ä:r en "sVIairS- enKJII1Illla boskiapsbesäillin.imigen, som do- SLB och Chlllrll.ois, samt korsnmgQg.·). 
vistt" på OamJ. Otto A.Jwens (Dy- milnieroas mr 16 000 bilffkar av !l'aJSeo::na Santa JuaaJJa fu· pr.ivmägd och dll"!i.f
bäck) besök föm'a våTan på gålrdan Hereford, Aberoeen Alll!gus, Short ten ärr fuhlt modem. Man hax bl a 
SaiMa JuaD& vid Vo Oanfia~S, där Horn och Sebu. Vidare har men 4 000 en <tJcnikshl.o i kolossald'o11mat. 



Dir Bruno Eberhard Mattsson och musiklå"rare Erik Ewald provar ·akustiken 
utställningslokalen. 

den nya 

Instrumentexpo • 
l Skurup 

I Skurups- och Skivarpstrakten finns det 

många både yngre och illdre musikutövare som 

nu kan glädjas åt en nyöppnad musikinstrument

utställning i Skurup. Det är Bruno Eberhards 

musikaffär i Tornelilla som öppnat ftlial på 

Norregatan i Skurup. 

utställningslokalen kan 
kunderna prova musikinstrumen
ten helt ostört. Försäljningen 
sker nämligen på beställning. 
Direktör Bruno Eberhard Matts· 
son har konstaterat att folk som 
skall köpa musikinstrument 
_gärna vill ha god tid på sig och 
prova instrumenten ordentligt. 
Det är därför han infört 
tidsbeställningsprincipen. Förde· 
len för kunderna är bl a den att 
de inte nödvändigtvis behöver 
infinna sig under vanlig affärstid 
utan provningen av instrumenten 
kanske praktiskt taget när som 
helst på dygnet efter överens· 
kommelse. 

Föreståndare för filialen är musiklärare Erik 

Ewald, som varit i Eberhard-företagets tjänst i 

sjutton år. 

mliiiga iU disponerats som 
lagerlokaler. Numera har kunder
na en god överblick över flera 
hundratal musikinstrument, före· 
trädesvis elorglar, dragspel och 
gitarrer. 

- Det populäraste instrumen· 
tet just nu är el-orglar, berättar 
Bruno Eberhard. Våra mycket 
stora partiinköp och därmed 
följande kvantitetsrabatter till
sammans med låga kostnader gör, 
att vi kan sälja el-orglar till 
konkurrenskraftiga priser. 

Erik Ewald i Skurup har lär,t 
åtskilliga tusentals ungdomar att 
spela. 100-tals av de musikgrup
per som gett goda musikfårdig-l 
heter underhåller runt -om i 
Skåne på fester, kalas och många 
andra arrangemang. Många av 
eleverna har själva bildat egna 
orkestrar. Exempelvis välkända 

Manolitos orkester i Skurup. 
Många av Erik Ewalds ele11er har 
blivit musikalisk}'- stjärnor, som 
t ex Bosse VickStröm i Wickers. 
Han har som bekant gjort många 
skivinspelningar med gott resul
tat. 

Bruno Eberhards musikaffår 
kommer på lördag att starta två 
kurser i Skurup den första börjar 
kl 10 och är avsedd för nybörjare 
och den andra kl 11 för elever 
som har genomgått nybörjarkur· 
sen. 

Musiklärare blir som vanligt 
Erik Ewald och lokal blir just 
den nya utställningshallen och en 
lokal i anslutning till denna. 

Några förhandsanmälningar 
behöver ej ske utan eleverna 
behöver endast infinna sig i 
utställningslokalen vid Norrega
tan -28. 

Bruno Eberhard och Erik 
Ewald provade på onsdagen 
akustiken i lokalerna och kunde 
belåtet konstatera att den är god. 
Utställningslokalen har tidi!'are i 
--~ -- - ,-----r-----71-----
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Harlan Hamlet toppar 
jämn kull vid årets 

hästauktion på Brodda 
Harlan Hamlet väntas bli det ettåriga föl, som kommer att tilldra sig det största in

tresset vid årets åringaauktion på Brodda stuteri utanför Skurup på måndag. dagen ef
ter Svensk Travderby på Jägersro. 

SLörre delen av svensk traxexpertis vänta s infinna sig till Brodda, där t ex en av lan
dets framgångsrikaste hästar någonsin, "Kentucky Fibber'', gick in i auktionsringen för 
sex år sedan. 
Aa•et5 kwhl är royoket jämn, men 1820-ba.Jet!) Han ha~ det bästa re- haJn förra året h z.J,a väT~dseliten en 

det finns ändå •111å1;1ra häsialr, 190m tre· kordet 2IV ä!l!la be.!lkällare i Eur•opa. hå•rd maJtc·h i VM i New Yor k, dätr 
dam JtiJIJ1draJgi<t silg ett särslciilt intre•.!ISe F~heml'aa-.s äldsta avkootmor i Sve- han bl-ev två•a elf\tea· då obetvin•gli.ga 
b1arnd de 19, som •aJUiktio:rusföl"'lättan~ l11ge är !1JU två å<r. Hans få å~gå1111gar Roquep;iJle. .1\mwikas hopp Fr'eSlh 
Er.ic Gröntwall skalLl p!Jacera. i USA haJr etablerat sig 'På "100 000- Yarn1ke-e fö~ieades 1ih1 tredjeiplartsen. 

Ph ärtige Ha'I'lan Haml<et kommar do!Jla'l11•1stan" för 1968 (Leading mo- HaJn V·aJr i år dem försbe eump som 
förmodligen <att ~oClka ttilil diupa taJg !l1leywinrni:ng sil.t•l!\5). Dem upptar de Harn var i år d~1 fooste eu•rO'Pe som 
i pliå'l1lböck€111!1Ja. Han ä-r fa1Jilern efter -avehshinlgstar, v~s alVkommor sprun,g illJbjöd<s till! VM-·J.oppet. PJoacem:ngen 
Harbarn Jin1my och Kin•gs Ophelia i t in mi'llst 100 000 dalaaJr i USA. Fi- b.lev dernna g-ång 011 fan!'eplats på 
och a~llbså b!'or ti!Jl dem svmske ~·e- she.mnaJrus alVkommor är nrorerrude för tiden 1.16,8. Nä•r Ke;n,~1ucky FibbeT 
kiord:hålu•all't!<ll Mm]J•cg, 1.16,7, med om- 53 9La•r.ter, 32 segrer och drygt 128 000 gick U'lld·er kl'!ubi:J.arn för ~·2x år se·d!arn 
kl'ill1lg 250 000 i priS.9wnma. Mcmol~g dollar. bewt•adCis blygs.a.mma 7 500 kr . 
ha:r tävJ.a•t OaJV'bl1utet . .,en han vann Fibber är far 11Yhl en och mo.r,far Hä•stan>•a visas i fuihet på loo:rger-
kretooieot och ha111rs si!Sla varv från thl•l fem hästalf i k!ataJ!~gen. Han ätr gå!·den kl 13.30 på månidag och kl 
kön den .gårn;m talliaT man är.l!llll om far firhl. Kenrtuoky F1i.lbber, 1.16,0. A~·et5 14.30 börj<ll!' •3/Uk;tionoen med Monsurn 
på Sol'V'aLla. häst, Sk<mdin<l!visk mäst.rure, Svea:ig:s Fishenn<an, mörkbr~= hdn,gst, stjäm, 

HM·in Jimmy ä•r far thll eva av gmom tLdel111Ja mest Vli1151ri'ka hast \'it kTOOlia båda h aJk. Födld den åtton
år.!ngasnn•a och hJarniS av'irornmor hat· med 692 000 kT i inl..qp!'iUngtrlla pen·gao.·. de ja:IliU'Bll'i 1968. Faiilen eft€11· Fi•sher
visat .god kl•ass på OOm!Omoa. Kate De•t är sex å:r sedaJn Ken11ucky Fib- man och Z i ta Speed. 
Ha111larn blev i fjor Sveriges snabbaste ber gick in i aJU!ktion:srin.gen på Brod
svern•skfödda tvååresto .ge1!11om tidem•a da. Harn hrur vunm1it pm•kookt taget 
och Ha.rU•am P<rirn<:l!l~s va111n •sin år· !li!JJt som går <att vilnrn•a på hemmaplan 
gå'!lJg<~ uppfödl!llil'llgshopp. HaTlan Den-' ooh ubomlanrds de •kllassi.<Jka löpni1l'g-
11lis, llil' Ha'!'lban Jimmys för'!Sba ängäng arma Goof Ka!lman Huny<a<d!e Re'llrn~n 
haJr också gjort impornerande löp- i Wiern och EHt Reni!1Je!l1 i GE11senudr
ni•lllflall' och .gått 1.22,6 som v<inrnaJ~e i chen rförn året. I 9 å!r vanrn harn Ma
hå«! sol'V'aih!JaJkornkiurrams. ba.dorren'!1<en i Betrlin. Dessll'tonn g21V 

Sj u åll'linlgar haJT Fishermarn lämmJ.'t -;::=============;
, till! åJ'ebs 'ii/Ukti'O'l1. HarnlS rrekocd ä:r 
imrp01!1Jeorande 1,58 (1.13,3) och ha111 
tilr:lhör därm·ed den gpupp på ca 15 
hästr i vä11l•den, som lyckats nå den
na Jräml i löpnm~ som vi.nrnare. 
(Travrekord har registrerats seda'll 

YSTAD-ÖSTERLEN 
idag 

startar i gamla skolan kl 19. 
V alleberga kyrkostämma 

hålles i norra skolan kl 19. 
S. l\1ellby-Vitaby CKF 

har möte i kyrksalen, Mellby, kl 
19.3a. 

Gislövsdals IK 
har möte i klubbvillan, Stjärneval

l len, kl 19.30. 
Smedstorpsortens CKF-avd. 

har möte på Västgård, kl 19.30. 

BIO I YSTAD 
SAGA: Djungelboken. 
SCALA: Draculas våldnad. 
RIO: Robin Hood. 

Harlan Hamlet kan bli den som överträffar förra årets rekordsumm a, 
42 000 kr, vid Broddaauktionen 

Till Ystads polisdistrikt begär rik.&
poli~styrelsen en polisassisten t på 
övervakningssektionen. Rikspolissty
relsen begär i sin petita för nästa 
budgetår att personalen i Simris. 
hamns polisdistrikt utökas med ett 
kontorsbiträde på utredningsavde]. 
ningen . Fnt Ingrid Peterson-Brodda med några av sina ystra adepter i bakgrunden 
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1~---------------~ Kvalitet är för fodersädens del inget entydigt begrepp. Främst borde man mena l 

l sädens näringsvärde, dvs sädens innehåll av energi, protein och andra livsviktiga äm- l 
nen. Men i dagligt tal kopplar man ofta samman fodersädens kvalitet med sädens 

1 hygieniska beskaffenhet, alltså sädens kvalitet bedömd ur mikrobiologisk-biokemisk 1 
synvinkel. Sädens näringsvärde bestäms av sädens kemiska sammansättning, och den

l na påverkas av odlingsförhållandena, Den hygieniska beskaffenheten beror däremot l 
frälnst av förhållandena under torkning och lagring, framhåller statsagronom Anders l Bengtsson, Lantbrukshögskolan, som i denn~ artikel enbart berör fodersädens nä- l 

l ringsvärde. ------------------' D ENERGIHAL TEN nosyran lysin är dock lägre i fo- Denna variation anger betydande " 
dersädens protein än i de protein- skillnader mellan olika partiers 

För att uppehålla sina livspro- ämnen som djuren bildar. Därför fodervärde. De bästa partierna får 
cesser behöver husdjuren energi. kan djuren endast delvis utnyttja man där säden har god tillgäng på 
Sådan får de genom den organis- sädeM protein för att bygga upp vatten och näringsämnen, så att 
ka substaMen i fodermedlen. sina egna proteiner. Sädens pro- kärnorna kan bli fullmatade. Skal
Främst används ko~hydrater men tein sägs därför ha mindre god andelen blir då låg. Särskilt torka 
också fett och protem. kvalitet. överskottet av protein och sjukdomar kan minska inlag-

Djuren kan ~ra utnyttja den an\\änds som energikälla. Detta är ringen av näringsämnen. Man fär 

u 

En för trakten lämplig sort bör alltid väljas. Tidigt mognande sorter ger som regel högsta 

proteinhalt. För havrens del har de tunnskaliga sorterna bäst kvalitet. 

~m~rn~ffiD~~m~~~m~MM~~pro~n~v~~MffiWtddm~riqadriq• P----------~~~----~~------------------------~ 
Växtträden har inte bara lägre ett slöseri. värde. . 
smält~rhet än många andra nä- I en normal foderstat ingår Proteinhalten kan hos korn upp
ringsämnen utan hämmar också mellertid fler fodermedel än fo- gå till 8-18 proc av torrsubstan
dessas smältbarhet. Havre har ca dersäd. Proteinet i soja- och fisk- sen. Under goda förhållanden får 
10 proc växttråd i torrsubstansen, mjöl har hög lysinhalt och kan man välmatad säd med hög ener
medan korn och vete har ca 4 komplettera fode:t:sädens protein. gihalt men med !äg proteinhalt. 
respektive 2 proc. Havre har där- Det är också möjligt att komplet- Under mindre gynMamma för
för lägre smältbarhet och ger läg- tera med tekniskt framställda hållanden blir utvecklingen sämre. 
re energihalt än korn och vete. aminosyror. Detta leder ofta till höjd protein
Havren har alltså lägre fodervär- För nötkreatur och får är fod- halt. Särskilt är så fallet om säden 
de, särskilt vid utfodring av svin. rets proteinsammansättning inte brådmognat på grund av torka. 

Rymdvikten ger i allmänhet en lika betydelsefull som för svin och De stora variationerna i sädens 
god uppfattning om energihalten fjäderfä. I våmmen hos n.ötkrea- näringsvärde kan hänföras till 
och därmed sädens näringsvärde. tur och får svarar nämligen mik- inverkan av odlingsplats och års
Låg rymdvikt betyder lätt och roarganismer för ombildning och mån. Men odlaren kan påverka 
energifattig säd med hög växt- uppbyggnad av protein som djuren kvaliteten i önskad riktning. En 
trådh~l~. ~-ög rxmdv~_kt ·betyder sedan kan utnyttja. rad olika åtgärder, såsom sortval, 
~nerg.':rtk . s ad. Sade.s~arnaM skal jordbearbetning, gödsling, val av 
ar sarskilt svårsmalt. HavreM D VILKEN KV ALlTET? såtid och skördetid har nämligen 
skalandel kan variera mycket. .. .. .. betydelse. ' 
Skalrik havre har låg rymdvikt . Fodersa~en 11:r frams~ .. ett ~ner- Kärnor tran ett parti korn uppsallas i tva storleksgrupper. Den vänstra gruppen är storkärnig 

och lågt näringsvärde. gtfoder. For svm och fJaderfa ut- med hög energihalt men \ ' med 1lhög einhalt. Den har högt fodervärde. Den högra gruppen är 
gör fodersäden den största pos- D SORTVAL smdkorfllig och har ring, odf!l"tt!! rde, ergihalten är ldg. Dessa smd kärnor har dock hög 
ten i foderstaten och blir därmed 1 
också en mycket betydande pro- Sortskillnaderna är betydelse- '<::..- proteinhalt. D PROTEINHALTEN 

fulla i så måtto som de inverkar 
11111--------------g----------------------------d M äd .. . .. d b teinkälla. I princip vill man ha så . 11 ·t t· E t d -

.. en . s ens nanngsvar e ~- hög halt som möjligt av energi 1 .. a a s1 _ua wner. n sor ~e .. . .. . . . .. .. 
stams mte bara a_y dess .. en~rg1- och protein. Korn och havre inne- hog ~~otemhalt ger sålunda ho~re hogre protemhalt an. sent mognan- sktlt pos1tivt for kvavegödsling. säd har nedsatt lagringsduglighet 
halt. Djuren behover namhgen håll . d l t 1 12 å _ halt an en sort med låg protem- de. Sålunda ger de tidiga kornsor- Så tycks vara fallet t ex för Bir- och kan välla förgiftningar hos 
också vissa substanser, t ex pro- t . er 1 mte e ab tca prso~ rfprdo halt, både då den genomsnittliga terna Arla och Birgitta 1-2 proc gittakorn och Nina-havre. djuren. Säd med gröMkott bör 
t i . 1.. h ·t . e1n av orrsu s ansen. VIn or - t . h lt .. lä h då d .. h" t 'nh lt . k" .. K .. .. 
e n, mmera amnen oc Vl ammer. rar dock ca 15 proc protein i en ~~o em a en ar g oc en ar ogre prto et .. a 1 arnan !"" .d~n va v~ t bor. i regel tillföras därför inte skördas färrän den 

I djurkroppen bryts fodermed- välbalaMerad foderstat. Under- og. sena sor ~.n. Sar la. Men m~1d1g ~anska ~~~ å ven ~m sen göds- är väl mogen. 
leM protei.~ ned till amin~~yror. skottet måste till väsentlig del Skillnaderna mellan olika sor- mognad folJer låf? avkastnmg. ~e- !~ng .k~n ~?Ja. protemhll:!ten ~er 
Dessa anvander kroppen. ~?r att täckas med importerat proteinrikt ters energihalt är störst för hav- ~ sort~r har _na~ligen b~tydh~ B:n tid1g !!i?ds!mg .. Sen overgods- D KVALITETSBETALNING 
bygga upp egna protemamnen. kraftfoder. För jordbrukets del är rens del. Kärnan hos vissa sorter, l~ngr~ tuj på s1g for att _?1l~a na- lmg kan namhgen 1 samband med .. . . 
Halten av den betydelsefulla ami- det önskvärt att man på olika sätt såsom Regal och Pendek, har r~~gsamnen o_ch .~an. ?arfor ge to~!ta ge ';!PP~OV till en riklig Genom ok~de msatser från JOr~-

ersätter importen med hemmaod- nämligen tjockare skal och lägre hogre av~astmng an tid1l?.a s?.r~~r. grons.~ottsbtldm~_g. Den~~ leder brukar.nas. s1da kan .~äl~des kvall-

Slrb7ek aY Fo:nblnc och Praktik 
kall utan ko•taad rekvlreru frlu 
Stateu lantbrubbaformation, Faek, 
SOLNA 1, eller frln lantbrub
aimndeD. 

o 

lat proteinrikt kraftfoder energihalt än kärnan hos andra Sannolikt kommer vaxtforad- till forsenad skord och okat be- ~eten 1 v1ss män .. forbat~ras . Då 
· sorter. Bland sorter med särskilt larna snart att framställ~ rter hov av kning. Vid särskilt sen JOrdbrukaren anvander sm foder

god kvalitet kan nämnas Blenda. med hög proteinhalt, trots a •• des- övergöd ... ig kan kvävet tillföras säd som foder till sina egna djur, 
D RYMDVIKTEN Olika sorters proteinhalt är s~ so~ter .!nte är speciellt. tidiga. genom sprutning med urea. kan han slälv inhösta ~ördelarna i 

Rymdvikten hos havre kan va- högst växlande. Som regel har ti- S~rsk1lt for kornet kan .. vl oc~så form av h~gre produktion ~os .. dju-
riera mellan 40 och 65 kg per hl. digt mognande sorter väsentligt vanta oss so~er med h?jd lysm- D SÅ TID ren och mm.~re kraftfodermk~?· 

halt, alltså battre protemkvalitet. En allt storre del av fodersacten 
Detta skulle tilläta att man an än- Av erfarenhet vet man att sen går dock genom handeln, och med 
de mer fodersäd i svine er- sådd gr vag kvalitet. Det har nuvarande kvalitetsbestämmelser 
stat. " Ida ' 1-ker. Sen sådd medför får säljaren ofta samma ersätt-

D GöDSLING 
att plantorna inte hinner fylla kär- ning för olika kvaliteter. Prisreg
narna med näringsämnen innan lering utförs nämligen bara för 
hösten kommer. Detta betyder att säd med relativt låg rymdvikt. 

Gödsling med olika växtnärings- energihalten blir låg. Säden blir Mera omfattande kvalitetsbetal
ämnen kan påverka fodersädens nämligen lätt, ofta mest slökorn. ning för fodersäd är därför önsk
näringsvärde i fråga om energi- Till detta bidrar också det för- värd. Det skall alltid löna sig att 
halt, proteinhalt och halt av mi- hällandet, att sent sädd säd an- producera säd med hög kvalitet. 
neralämnen. Särskilt kvär öds- grips a· ex fritfluga och rost. 
ling kan utöva stort inf~, Ande. Korn\. .ir mest fördragsamt för 
Energihalten påverkas endast fö- sen sådd, medan havre aldrig bör 
ga vid kvävegödsling. Förändring- sås för sent. För jordbrukaren 
arna ligger på proteinsidan. kan det ofta vara svårt att an
Ogödslad eller svagt gödslad säd passa sätiden. När det på våren 
har låg proteinhalt. Däremot ger blir tjänligt för sådd, är det emel
kraftig kvävegödsling höf pro- lertid r ·eläget att sådden sker 
teinhalter. Särskilt hög b~-- pro- sä snaL som möjligt. 
teinhalten om säden övergödslas 
vid axgängen. 

Kvävegödsling utöver vad jord
brukarna nu i medeltal använder 
tycks ofta löna sig väl och är l 
dag det bästa sättet att bbt 
höja proteinhalten. Detta t 
av att de nyaste sorterna i allmän
het är stråstyvare än de äldre 
sorterna. Vissa sorter svarar sär-

Riklig gödsling höjer to 
dens halt av protein och 
ralämnen. Det bästa sättet att 
i dag fl't hög proteinhalt är sl't
lunda kraftig göd8Zing med 
kväve. Ben gödsling har i regel 
största effekt men kan ge ökat 

antal gröfl8kott. 

D sKöRDETID 
Då vattenhalten i korn har sjun

kit till ca 40 och l havre till ca 35 
. roc är inlagringen av näringsärn-
en .1tad. KärnaM kemiska 

Jamm ~ .. ättning är därför ganska 
oberoende av skördetiden. Om sä
den får stä länge oskördad med
fllr dock regn och dagg att kär
ornas yta efter hand skrumpnar. 

samhand därmed avtar rymd
kte( )et kan också ske vissa 

sätL .... mgar i kärnan som ger 
lägre proteinkvalitet. Man bör 
därför skörda säden så snart den 
blivit väl mogen. 

Då säden har fått en ojämn ut
veckling pä grund av grönskott 
skördas den ofta innan alla kär
nor mognat. Man får då en del 
gröna kärnor i skörden. Sädan 

r 

JUST DE 1 BARA 
BVKPJ LLA VILL 
VI JA!Tt HA. 



Margareta Lindblad ämnar 4ter bli sdngerskan Margalind. 

Come back 
efter sju o ar 

1955 gjorde Margalind i Skurup come back som 
sångerska efter ett sjutton år långt uppehåll från scenen. 

Det blev succe direkt och mängder med bejublade 
scenframträdanden runt om i Skå'fte under resten av 
50-talet. Av skilda orsaker drog Margalind sig tillbaka 
från scenen och blev i det närmaste bortglömd av sin 
trogna publik. 

Men intresset för sången och musiken har vaknat till 
liv igen och Margalind har nu bestämt sig för come back 
nr 2, trots ett sju år långt uppehåll denna gång. Sk!lll det 
bli lika stor succe som i Skurups park den 11 september 
1955? 

Läs mera om Margalind och om Göte Bergs och Knut 
Hanssons "talande trådar" i Torsten Hanssons sång- och 
musikreportage på 

- SIDAN ELVA -



8.000 för ;silverschatull 
2.700 för två ljusstakar 

8.000 kr för ett silverschatull för 
12 personer, 2.700 för två silverljus
stakar signerade Gustaf Möllen
borg, Stockholm, samma pris för ett 
striglakors l silver, 1.500 för ett 
brudkors l silver, 3.700 kr för ett 
guldmöblemang, soffa och två få
töljer i rokoko, 1.160 för en liten 
silverbägare graverad 1797 Peter 
Wilhelm Hanngren, 1.950 för en 
guldförgylld stol i gustavianskt, 
1.650 för en moraklocka gjord av 
den kände "klockemagaren" Ras
musson i Simrishamn, 950 för ett 
graverat snapsglas i silver från 1813, 
650 för en guldförgylld spegel, 620 
för en allmogestol med ryggen av 
flamsk vävnad och 500 för sex li
körglas på silverfötter var några av 
priserna på fredagens storauktion 
vid Femkorset l Skurup som sam
Jade bortåt 500 besökare, bland 
dem antikvitetshandlare från när 
och fjärran. 

Första dagen såldes möbler på 
förmiddan, silver och koppar på 
eftermiddan. Fortsättning blir det 
i dag med oljemålningar, porslin 
m m Under klubban går enligt de
ras testamente allt som syskonen 
Otto och Selma Håkansson hop
bragte under ett helt liv. Då det 
blir minst 1.500 rop och högst 500-
600 kan effektueras per dag torde 
även en n·edje auktionsdag behö
vas. Många rop består av flera pj ä
ser, det gäller främst serviserna, 
varför antalet enheter på auktionen 
kan räknas i bortåt 3.000. Auktions
förrättare är Torsten Truelsson i 
Skurup och ropare Alwin Ekbladh, 
Dy beck. 

1.100 FöR HALSKORS 

Bland fredagens priser skall ock
så nämnas 330 för en snidad karm
stol av ek och med flamsk vävnad 
i ryggen, 720 per styck för två lik
nande karmstolar, 500 för en snidad 
ekkista av kände skurupssnickaren 
Evald Landgren. Silverpjäser: 65 kr 

, för tre små brännvinsflaskor med 
: silverkorkar, 55, 45, 40 för tre mind
're bägare, 30 och 25 för nysilver
skålar, 300 kr för en såsskål, 1.100 
för halskors med två hjärtan, 1.010 
för kaffeservis från 1930. 

SYSKONEN 

Syskonen Otto och Selma Hå
kansson var barn till Nils och Eli
se Håkansson som drev en ägg. 
export vid Norregatan i Skurup. 
Otto var bokhållare hos en Olof 
Truedsson som drev spannmålsfir
ma och diverseaffär. Otto köpte fas
tigheten och båda rörelserna 1914 
men sålde spannmålsfirmart redan 
efter ett par år till önner l Åström 
(i dag bara önner). Fastigheten 
som har ärvts av syskonen Håkans-

Syskonen Hakansson var goda vänner till den berömde Söderslättskanat

nären Axel Ebbe. På så sätt kom de över Ebbes kopparstatyett av Rutger 

Maclean i original. Den visas här av en brorson till syskonen, köpman 

Lennart Håkansson, Malmö. 

sons brorson Lennart skall nu säl
jas. Otto ?rev speceriaffären till 
sin bortgång 1955 varefter Lennart 
tog över men lade ner rörelsen 

'1963 och nu bor i Malmö. Selma 
Håkansson avled i juni i år. 

EBBE 

Otto Håkanssons samlarvurm 
uppammades delvis av hans tidi
gare chef Olof Truedsson, som dog 
1935. På auktioner, ofta på de 
skånska slott som Svaneholms, och 
i antikvitetsaffärer, främst i Stock
holm, kom Håkansson över mye
ket. Som fröhandlare kom han dag. 
!igen ut i hemmen och gjorde 

många uppköp där. Selma Håkans~ 
sons tidningsurklipp 1913-1955 ger 
en detaljrik bild av Skurups hi
storia under dessa år. 

Syskonen Håkansson var mycket 
goda vänner till den kände söder
slättskonstnären Axel Ebbe och 

hans maka Lillemor. På så sätt 
kom de över Ebbes originalstaty
ett av Rutger Maclean. Den re!'lik 

som står staty på Svaneholm är 
dock annan konstnärs verk. Hå
kanssons ägde också det område 

Brägnehus vid Maimö-Ystadvägen 
nära infarten till Svaneholm, var
ifrån ett gammalt soldattorp i vå
ras såldes till en lundabo. 



Auktionsutropare Alvin Ekblad bjuder ut en hel uppsättning äkta matsilver- slutbud 8.000 kr. 

Schatu·ll med bordssilver 
dyrast på Skurupsaukti'on 

Åtskilliga av de 460 bud som utroparen Alvin 
Ekbladh klubbade för vid gårdagens auktion å 
dödsboet efter fröken Selma Håkansson, 
Femkorset, Skurup låg över tusenlappen. 

bordsilver. Pris: 8.000 kr. 
Auktionen som under dagens lopp besöktes av 

säkert över tusen personer pågick från klockan 
nio till .klockan halv fem med endast en 
halvtimmes paus. Högsta budet nådde _ett silverschatull med 

Här är några prisex som 
auktionsförrättaren, advokat Tor
sten Truedsson lämnat: 

Liten silverbägare, daterad 
1797, typ Peter Wilhelm Hanngren 
1.510 kr, ett par silverljusstakar 
2.700 kr, en silvermockaservis 
1932 1.360 kr, tröjknappar med 
gravyr ca 80 kr för set om 3 st, 
TV-apparat 340 kr, litet 
springvatten med liggande damer. 
890 kr, barockskåp 700 kr, spegel 
med konsol 650 kr, förgylld 
möbel 3.700 kr, karmstol 1.950 
kr, golvur, Rasmussen, Simris
hamn 1.650 kr, sekretär 1.550 kr, 
Ellakors plus en knapp 1.050 kr, 

JKP 

vitrinskåp 1.500 kr, ett dussin Meissen, Wien och ostindiskt. 
vardera av knivar gafflar och Auktionsföremålen i dag väntas nå 
dessertskedar i förgyllt silver ännu högre priser än de som 
1.350 kr, halslås med länkar och noterades under gårdagen. Och 
stenar 1.050 kr, striglakors 2.700 möjligen blir det ännu större ' 
kr, hängsmycke i bärnsten med publik. 
kula 1.500 kr, 8 punschbägare av !~============= 
typ tumlare 500 kr, kopparmått 
370 kr, kopparhorn 410 kr, 
kopparkittlar, mellan 100 och 350 
kr, 4 tennstop 1.300 kr, 3 tennfat 
500 kr, salladsfat cabare 570 kr. 

Auktionen fortsätteri dag kl 9. 
I tur och ordning kommer då 

. mynt, oljemålningar, böcker, 
vävnader, porslin m m att utropas. 
Porslinet är företrädesvis av typ 



~~Stuginteriör~~ dyrast 
Skurup aul{.tion • o 

.P a l 

"STUGINTERiöR;', oljemålning av "Nötkråka" av · Mosse Stooopendahl -

Bengt !NordBIJJbeng toppade med 9 000 4 900 :kr, "Bedjoode flicka" av J. B. 

kr prislistan, då den stora auktionen G.reuze - 4 500 ktr, "Timmerköra.re" 

hos dödsboet •efter tiröken Selma Hå- av G. Stoopenda.hl - 4 600 kr. Theo
kanss0'11 i Skurup, fortsatte på Qör- dor Jönssons "Roma k.Losterruill1" 

dagen med 'bl a oljemå.lrnlingar ooh giok iför 1100 •kr. "He1iga lågan" en 

por.shln. staty av Axel El:Jbe lk.osta.de 2 300. 

Prisema pä de 30 o!j.emål..ninga:ma Och en rePlik av Axel Ebbes minnes

blev kanska ojämna. Somlilga verk be- byst öv.er Rutger Mac~ean inlbri.nga
talades med tämligen höga summor, de 3000 lkr. 
medan några !köpare iloom väl billigt 
undan. Hä!Jften av målni.n,gan·n.a var 
osignenade och de :fllesta av dem m
bringade priser varierande mellan 
3~0 ooh 700 !krOJ1JO;r. 

SOPTIPPEN I YSTAD behöver 

som tidigare nämnts snart utvidgas. 

Avtal härom har träffats · med P 7 
En av de osig;nerad.e, "Ill'lis'tru.s och 

Synderskan", sO!ITl eventueNt skulte om markupplåtelse. I samband där-

kU11111Ja vara utförd av P·eh:r Hörberg, med måste en del ledningar läggas l 
gick dook för 2050 lkr. i de nu ,öppna dikena. Drätselkain-

Bland de övrriga ka nnämnas "Hus- marens t~kniska avdelning begär ett 
gavel" arv Gustaf Rydberg -,- 6 500 kr, anslag på 58 000 kr för detta arbete. 

9. 000 kr var högsta priset 

vid konstauktionen i Skurup 
Drygt 50.000 kr inbragte konstsam

Iingen tlå den stora auktionen hos 

dödsboet efter fröken Selma Håkans

son i Skurup fortsatte på lördagen. 

Ett trettiotal katalognummer såldes 
och dessutom en del statyetter, relie
fer och andra saker. Lördagsauktio
nen hade samlat ännu större publik 
än premiärdagen och för många blev 
det ett par rejäla dagsverken att ge
nomföra. 

Priserna på de utbjudna oljemål
ningarna varierade kraftigt och bud
givningen verl<ade ibland något un
derlig. En del köpare fick betala 
sina inrop dyrt medan andra kom 
relativt billigt undan, även för så
dana saker man väntat skulle sprin
ga i höjden. Oväntat var till exem
pel att Bengt Nordenbergs "Stug
interiör" skulle bli dagens dyraste 
tavla. 9.000 kr kostade den medan 
köparen av Svante Berghs "skepps
attiralj på stranden'~ säkert var nöjd 
med att endast behöva punga ut 1.500 
kr. 

En hel del av målningarna var 
osignerade och de flesta av dem ro
pades in för några hundralappar. Ett 
undantag var dock "Kristus och syn
derskan" som event kan vara ett 
verk av Pehr Hörberg. Den såldes 
för 2.050 kr. 

Bland övriga välbetalda tavlor kan 
nämnas "Husgavel" av Gustaf Ryd
berg som såldes för 6.500 kr, "Nöt· 
kråka" av Mosse Stoopendahl, 4.900 
kr, "Timmerkörare" av Georg Stoo
pendahl, 4.600 kr, "Bedjande flicka" 
av J B Greuze, 4.500 kr, "Flicka 
matar häst" av P Fisher, 2.800 kr och 
"Roma klosterruin" av Theodor Jöns~ 
son. 1.100 kr kostade den. Ett nume~ 
ra försvunnet skurupsmotiv, "Braeg· 
nehus" av Erik Holmgren såldes för 
600 kr. 

Några statyetter av Axel Ebbe bjöds 
det också friskt på. "Den eviga lå
gan" kostade 2.300 kr och "Mack
Jean" - förebilden till minnesbysten 
i Svaneholmsparken - 3.000 kr. Hade 
den för övrigt inte varit något att 
placera på Svaneholms museum? 

Kamratträff på skurupsskola 

På söndagen var det dags för den 
årligen återkommande kamratträffen 
vid lanthushållsskolan i Skurup, ord
nad av skolans elevförbund. Ett drygt 
hundratal nuvarande och tidigare 
elever hade mött upp för att prata 
skolminnen och ha trevligt tillsam
man några timmar. Kontakten med 
sin gamla skola vill man tydligen in
te släppa och många av deltagarna 
kom från de tidigaste årskullarna. 

Söndagens sammankomst inleddes 
med middag och sedan besökarna 

tittat litet på skolan blev det så små
ningom kaffe. Detta följdes av för
handlingar och därefter berättadEl 
Harriet Hansson om en skola i Afri· 
ka. Ett trevligt samkväm avslutadf 
dagen och efter det var nog alla 
överens om att åter samlas när del 
kallas till kamratfest nästa år. 

På bilden ses tre av de deltagandf 
flickorna, fr v Ulla Göransson, Borr• 
by, Gunnel Hansson, Skurup ocH 
Kerstin Persson, Rydsgård, skriva l 
skolans gästbok. 



- --, 

20.300 kr toppris 
lpå Broddaauktionen 

Någon större skillnad på fölet 
efter Fischerman och efter Harlan 
Jimmy gjorde inte köparna vid 
måndagens auktion på Brodda 
stuteri. Genomsnittspriset för 7 
föl efter Fischerman blev 10.128 
kr och för l O föl efter Harlan 
Jimmy 9.090 kr. Ett föl efter 
Fibbet förblev osålt - sista budet 
10.500 ansågs för lågt. Även ett 
stoföl efter Harlan Jimmy 
kommer att stanna kvar på 
Brodda. Slutbudet 7.500 kr ansågs 
alltså som underbud. 

Auktionspubliken uppgick till 
ca 500 - betydligt lägre än i fjol. 
Men tydligen var det verkliga 
spekulanter, ty utroparen Grönvall 
behövde inte precis truga dem till 
att bjuda. 

Auktionsförrättare Herman 
Truedsson, Skump, kunde notera 
följande priser i auktionsprotokol· 
let: 

Nedanstående efter Fischerman: 
Nr l. Monsun Fischerman U 

Zita Speed (f jan 68) 10.000 kr. 

Tränare Birger BengtSson, Jägers· 
ro. 

Nr 3 Carlo Fischerman U Ruby 
Will (f febr 68) 10.000 kr Kent 
Nordin, Rimbo. 

Nr 5 Pamir Fischerman U Kings 
Palema (f febr 68) 6.500 kr 
Svenning Eriksson, Axvalla. 

Nr 11 Fia, U Kings Oka (f mars 
68) 20.300 kr Sune Johansson, 
Eskilstuna. 

Nr 12 Zeus Fischerman, U 
Zinta Fibber (f april 68) 6.300 kr 
Arne Johnsson, Vinnö. 

Nr 15 Elwyn Fischerman, U 
Betsy Brodda (f maj 68) 7.600 kr 
tränare Birger Bengtsson, Jägersro. 

Nr 17 Monty Fischerman, U 
Vimont Fibber (f maj 68) 10.200 
kr Olof Persson. Solvalla. 

Nedanstående.!lfwllarlanJimmv: 
Nr 2 Hari~ Dukat, U Speed 

Duchess (f jan 68) 6.800 kr 
tränare Bertil Jansson, Jägersro. 

N! 4 Harlans Essie, U 
Kingsvimont (f febr 68) 8.200 kr 
Sven Ake Nilsson Skump. 

Nr 6 Harlan Hamlet, U Kings 
Ophelia (f febr 68) 14.300 kr Gert 
Svensson, Anneberg. 

Nr 7 Harl8111 Molema, U Malmö 

(f febr 68) 7.200 kr Svenning 
Eriksson, Axvalla. 

Nr 8 Harlan Peter, U Kings Miss 
Volo (f mars 68) 5.800 kr 
Lambert Asker, Lund. 

Nr 9 Harlans Maggie, U Speedy 
(f mars 68) 19.500 kr Gert 
Svensson, Anneberg. 

Nr 10 Harlan Duke, U Duchess 
Fibber (f mars 68) 5.200 kr Per 
Kristensson, Malmö. 

Nr 13 Harlan Cooper, U Vola 
Fibber (f april 68) 8.200 kr Stall 
INA Jägersro. 

Nr 14 Harlan Dillon, U Lady 
Speed (f april 68) 9.000 kr tränare 
Malte Wallström, Jägersro. 

Nr 16 Harlans Penny, U Peny 
Speed (f maj 68) 6.700 kr Yngv~ 
Larsson, Halmstad. 

Nr 18 Harlans Bonnie U Bessie 
Fibber ( f juni 68) osåld (sista 
ropet 7.500 kr). 

De nämnda fölen var alltså efter 
Fischerman respektive Harlan 
Jimmy. Utöver dessa utropades nr 
19, Maud Fibber, E Fibber U 
Brodda Speed (f juni 68) osåld. 
(sista ropet 10.500), samt nr 20 
Kings Roya E Speed King U Roya 
Hanover ( f febr 67) 13.500 kr 
Henning Persson, Staffanstorp. 

Det l 1/2-driga Bliartbruna stoet FitJ efter Fischerman u Kinga Oka med auktionsnummer 11, visade 
fina travartakter och nddde högsta budet, 20.300 kr. 



Tisdage11 ~en 9 . s~pten1bet: . _1_969 

6.500 för 
"HUSGAVEL" 
Auktionsförrättare Torsten Tro-

edsson ger följande prisexempel 

l
från senaste auktionsdagen: Konst
verken ''Husgavel" av Gustaf 
Rydberg, 6.500 kr, "Nötkråka" av 
Mosse Stoopendahl 4.900 kr, 
"Timmerkörare" av Georg Stoo
pendahl, 4.600 kr, "Bedjande 
flicka" av J B Greuze, 4.500 kr, 
"Flicka matar häst" av P Fisher 
2.800 kr och "Roma Klosterruin" 
av Theodor Jönsson 1.100 kr. 

En statyett av Skurups 
grundare, friherre Rutger Mack
lean inropades av bankdirektör 
Ake Bokander för 3.000 r. Högsta 
budet nådde Bengt Nordenbergs 
"stuginteriör" som kostade 9.000 
kr. 

Lennart HtJkan&~~on visar ndgro av de iaker som skall förtiiiijas ptJ lördag, en stdtlig maho(l11ypelllre med 
bronsbeslag, en sirlig, antik fruktskdl i porslin och en liten näpen snövit Rörstrands-figur. 

N~ antikvitetsauktion 
vid 5-korset i Skurup 
En tredje antikauktion anordnas på lördag 

med försäljning av lösörebo i dödsboet efter 
fröken Selma Håkansson, femkorset, Skurup. 
Trots två långa arbetsdagar under fredagen och 
lördagen med åtskilliga hundratals klubbslag av 
utroparen Alvin Ekbladh så återstod det dock 

massor med lösöre och då specieDet några av de 
·mest lockande dyrgriparna. 

Då kommer att försäljas alla de 
pjäser som nu kan beundras i den 
tidigare affärslokalen i femkorset. 
Några axplock bland rariteterna~ 
Majolikaporslin med färgglada,' 
blommande örter på brunmönst
rad botten som genomgående · 
mönstermotiv, skedar, var och en 
gjord i ett enda stycke horn, 
bilhorn med många olika sorters 
ljud, mycket gamla strykjärn av 
olika storlekar och djurfigurer av 

På lördag kl tio är det alltså tid igen med 
auktion vid femkorset och intet tyder på att 
publiktillströmningen blir mindre än under- de 
två senaste auktionsdagarna. · - 1 

malvåg, skriv- och räknemaskiner l varierande storlekar och utföran
den. 

Där finns också imponerande 
mahognypelare med bronsbeslag, 
meterhöga ljusstakar i ytterst 
gediget utförande, japanska 
trädgårdsurnor i kopparlegering, 
pol'lllin i Kong! Danskt, ostindiskt 
och Meissen. Utöver ca 200 antika 
sake.r kommer även att försäljas 
affärsinventarier från den gamla 
affären, såsom affårsvågar, deci-

mm. 



SK.ÅNSKA DAGBLADET Torsdagen den 11 september 1964 

Fr v värdinnan pd två oxar, Louise Pärzon i samspråk med C KF-damerna Berti Möllebäck, Margareta 
Pers11on och Adine Hansson, samt flickan Ann Sofi Jönsson. 

Skurups CKF pti Två Oxar 
Två oxar blev en intressant upplevelse för damerna i Sk~ps CKF. Värdinnan i den lilla 

''boutiquen", inredd i en äldre gård bland busksnåren. ute i Börringe, Louise Pärzon, visade den 
aderton damer starka CKF -gruppen sina populära hemslöjdsalster såsom löpare, grytlappar och dukar 
och provade färgstarka s k tunika-schalar på dem. 

På två oxar finns också en liten övrigt ganska öde område och har studieutflykt till Andreasses ateljl!. 

1

1 utställning av ljus i många olika nästan ren vildmark in på i Börringe, där man fick studera kulörer och former, samt husknutarna. arbetet i konstverkstaden och 
l 
lergodsartiklar och keramikalster. CKF-gruppen fortsatte sin beundra de fårdiga konstverken i Två oxar ligger mitt i ett för den stora ateljen. Eftermidaags-
==,....,==========d_..:::.:,~---~--------'- kaffet njöts i konstnäre Sven J// CJ Andreassons lilla fristående uteser-f - vering i anslutning till ateljen. En 

trevlig eftermiddagsutfård var 
CKF-damerna överens om. 



Intressant studieresa för 
Skurups husmodersförening 

35 medlemmar ur · Skurups 
husmodersförening företog på 
tisdagen en intressant studie- och 
nöjesresa till Hälsingborg och en 
del andra orter. 

familjejournals tryckeri i Hälsing
borg. Utöver maskiner och 
tryckning och redaktionen fick de 
också se sista modet i damkläder. 
Allers bjöd också på kaffe. 

Bussen startade tidigt på 
morgonen . från Skurup och 
fårdvägen upp blev över Höör, 
Röstånga och Skäralid till 
Kopparhatten där man intog kaffe 
och smörgåsar. 

I gröna gården fick man se 
många varianter av uterum, 
trädgårdar under tak eller s k 
inneträdgårdar. Vidare fanns där 
också möbelutställning. \ 

Sista besöket gjordes på 

På Hyllinge glasbruk fick man 
se glasblåsning och annat 
intressant arbete varefter damerna 
åt middag på Råå värdshus. 

Höganäs keramik där man kunde 
beundra många fina konstnärliga 
alster. 

Som reseledare fungerade 

Nästa besök gjordes hos Allers 
Elisabeth Andersson och· Hanna 
Bokander. 

SKURUP 

SKURUPS HUSMOD·ERSFöR'ENI'N·G 
Månadsmöte onsd. d. 17 sept. kl 19 på 

DYBECKS SLOTT 
Blomsterarrangemang av Fru von Horn. 

Wiekroans Beklädnad visar plock ur höstens mode. 
Biljett a 10:- ink!. kaffe säljes av Skurups Kemikalie
affär och Wickmans Beklädnad senast månd. d. 15 sept. 
Bilskjuts kan ev. ordnas. 

Skurups K vinnUga 
Gymnastikförening · . 

Måndagen den 15 september börjar vi för terminen i Gymnast~~ 
hallen. Samma tider som tidi·gare måndagar kL 20---Zl, torsdag 

kl. 19---20. Nya medlemmar ·hii!Sas välkomna. 

Juniorgymnast'ik 
F'lickor mellan 8--1~ år kom och gymnstisera på onsdagar mellan 
kl. 17_ 18 i gamla skolans gyrnnasliksal, v>i börjar den 17 september. 

Ledare Sonja Olsson SKG. STYREJ.SEN 

-
r 



T re jätteskördar 

pr år får/bonde 

i Kalifornien 
upsha_hemma efter USA praktik -

Amerikafrälst. Det är just vad G u s t a f a f U g g l a s, 

Skönabäcks gärd( Skurup, har blivit under 18 månaders 

vistelse i Kalifornien. Men ändå inte så amerikaniserad att 

han alldeles mist fotfästet hemma i Sverige. 

Kaliforniernas reslystnad och benägenhet att ofta 

flytta . frän den ena orten till den andra verkar dock ha 

smittat ordentligt av sig. 

24-årige Gustaf af Ugglas har 
inte väl trampat den trygga, 
skånska lerjorden mer än några 
veckor förrän han redan bestämt 
sig för ·en "liten tripp" . · till 
Australien på ett års tid. Men 
först siktar han på lantmästarexa
men på Alnarp och ytterligare 
praktik hemma på Skönabäcks 
gård. 

Det var på våren 1968 som 
Gustaf flög över till Los Angeles 
och stationerade sig i Marsed i 
Centrala Kalifornien. Det var inte 
direkt någon nöjestripp som han 
begav sig ut på. Han par arbetat 
de flesta dagar från morgon till 
kväll och skaffat sig massor med 
erfarenheter från det arnerikan
ska jordbruket. 

De tre första månaderna 
arbetade han på en ranch där 
man bedrev plantskola med 
mandelträd, vindruvor, bomull 
och persikor som de domineran
de odlingsobjekten. 

JÄ TrESKöRDAR 

ovan. Därför får grödorna nästan 
allt behövligt vatten från 
gigantiska konstbevattningspro
jekt. 

Tillägger man sedan att 
ranchägarna i Fresno skördar 
ibland två och ibland tre skördar 
om året och att medelstorleken 
på gårdarna är 1.000 tunnland så 
förstår var och en att ett års 
skörd på en ranch i Fresno 
representerar stora värden. 

Sedan flyttade han söderut till 
Fresno - ett av världens främsta 
jordbruksdistrikt. Avkastningen 
per tunnland och år är där 
avundsvärd. FörJdaringen till de 
ofantliga ·skördarna är bl a att 
temperaturen är ca 39 grader i 
genomsnitt per dygn. Tempera
turskillnaden under natt och dag 
är inte så värst stor. Det som 
odlas ~xer dygnet runt så det 
knakar om det. Det brukar vara 
".uppehållsväder" ca 250 dagar i 
följd och nästan molnfritt så 
solen kan hjälpa till med 
produktionen av klorofyll . 

Odlingarna i Fresno domineras 
av sallad, (söt) majs, paprika och 
meloner. Det som Gustaf af 
Ugglas främst arbetade med var 
insektsbekämpningen. Under 
fjorton dagar fick han genomgå 
en intensiv-utbildning och fick 
sedan hand om ledningen av 
insektsbekämpningen på ett 
20-tal gårdar på sammanlagt ca 
18.000 tunnland. Arbetarna med 
insektsbekämpningen ute på 
fältet arbetade i huvudsak under 
natten då växterna inte bredde ut 
sina blad så som på dagen. Det är 
mindre lämpligt att sprida ut 
i n sektsbekämpningskemikalierna 
när solskenet flödar ner. Gustaf af Ugglas, Skönabäck. 

Det enda som naturen inte står 
till tjänst med är vatten från 

20.000 DJUR 
Efter de arbetsamma månader

na i Fresno - Gustaf fick ofta 
arbeta femton, sexton tiinmar 
om dygnet - flyttade han 30 mil 
söderut till en stor biffdjurs
ranch. Där fick han två andra 
svenskar som arbetskolleger. På 

Konkurrensen i biffdjursupp
födning är mycket stor i 
Kalifornien, ungefär som gösvins
uppfödningen tenderar att bli i 
Sverige. Förtjänsten per biffdjur 
på den ranch där Gustaf arbetade 
blev ungefår 6 dollar. Men har 

Text: TORSTEN HANSSON. 

Bild : HANS SERNERT 

Gustaf: - Ett fruktansvärt 
arbete. Mindre hårt var det att 
klippa druvorna. 

FöRSÄMRADE 
RELATIONER 

Under de sista fem veckorna i 
Kalifornien besökte Gustaf ett 
30-tal stater. Mest imponerad 
blev han av de oändligt stora och 
intressanta nationalparkerna med 
orädda djur, de öde saltöknarna 
vid salt Lake City, det underbara 
badvattnet i Miami Beach i 
Florida, det fantastiska Niagara
fallet och raketuppskjutningsord
ningarna i Cape Kennedy. 



s t..arsson o-en Hans Larsso-n. 
byråuirektören Lennart Westring, 

Vendelsö, ä Vittseröd 1:2 i Munkarps 
socken, köpt for 160.000 kr av I:mil 
Emond och Carl Å bron, 

fru Inga-Britt Pla-Arles, Malmö, ä 
Remmarlöv 9 :2 i Remmarlövs socken, 

v köpt för 11.000 kr av Herluf 
v Kristenson, 

Kjell Elleström, Eslöv, å tomten nr, 
18 i kv Mullvaden i Eslöv, köpt för 

1, 50.000 kr av Stig Eriksson, ; 
i produktionschefen Tord Niblen och 
n hans hustru Helena Nihle'n, Örebro å 

Sätofta 7:16 i Bosjöklosters socken, 
å köpt för 118.000 kr av Marianne Helm, 

ingenjören Sten-Erik Nilsson, Mal
mö, å Herrestadshus l :7 i Högseröds 

Il socken, köpt fOr 28.000 kr av Knud 
å Boysen, 

fabrikören Bror Gustav Björklund 
~ Malmö, å Häggenäs 13:37 i Fulltofta 

socken, kÖpt för 17.000 kr av Ossian 
Nilsson, 

dödsboet efter Ingeborg Pettersson, 
rs Stehag, å 1/2 av Gunnaröd 6:24 
r, Billinge socken, bouppteckning, 

ranchen fanns ständigt ca 20.000 
djur. Gustafs arbete blev 
brännmärkning av djuren, samt 
vaccination och dosering av 
antibiotika. 

De fleta av biffdjuren föddes 
upp i relativt små boxar under· 
bar himmel. · Utfodringen' eller 
rättare sagt foderstaten, gjordes 
upp efter alla konstens regler och 
med stor erfarenhet, vilket 
resu.lterade i att de djur som 
växte upp i boxarna nådde en 
vikt av 350 kg efter endast 150 
dagar. För de biffdjur som gick 
ute i det fria och betade tog det 
ett helt år längre att nå samma 
vikt. 

Skillnaden på köttet på de 
djur som föddes upp i boxar med 
högkoncentrerat foder och de 
som får gå lösa och med en mera 
okontrollerad utfodring är stor. 
Köttet hos de förstnämnda är 
mycket mörare. 

ranchägaren 20.000 djur ständigt 
så kan han knappast klaga på 
årsinkomsten. 

VINDRUVOR 
Efter tre månader bland 

biffdjuren begav Gustaf sig till en 
vindruvsodling. Efter en veckas 
arbete där kände han sig som 
förlamad i hela kroppen och 
speciellt i ~nnarna. Tydligen ville 
hans "boss" ( = arbetsgivare) 
prova segheten hos den unge 
svensken. Det första arbetet för 
Gustaf bestod nämligen i att siA 
ned "sticks". Det är de käppar 
&Om slås ned omedelbart intill 
vinrankans rot och som sedan 
vinrankan skall klättra uppför 
när den växer. Hålen i marken till 
dessa sticks gjordes med ett stort 
järnspett som vägde 35 kg. 
Gustaf jobbade hårt, åt för två 
och hade inget bekymmer med 
nattsömnen. 

Det vackraste i USA var San 
Fransisco - en stad så naturskön 
och vacker att det ej går att 
beskriva. I varje fall enligt 
Gustaf. 

Det som kanske mest sitter 
kvar i sinnet är amerikanarnas 
vänlighet, hjälpsamhet och 
ordhållighet. 

Svenskar i USA har i många, 
många år varit ytterst välsedda av 
amerikanarna. Men relationerna 
har de senaste åren starkt 
försämrats, beroende på den 
svenska inställningen till USA. 
De flesta amerikaner vet vem 
Olof Palme är. Och hans 
uttalande och agerande har väckt 
en för Sverige ofördelaktig 
uppmärksamhet. 

Enligt Gustaf af Ugglas 
bedömande kan de anti-ameri
kanska strömningarna i Sverige 
för Sverige och svenskarna i 
internationella sammanhang i 
framtiden få irreparabla följder. 

Kraftig dimmu orsakade·· 
krockair o~ch rnopedo:lyck·a 

Tidigt på torsdagsmorgonen skadades 75-årige SiQtrid Lind från Skurups by vid en trafikolycka på väg 
nr 11 strax väster om Skivarps samhälle. Olyckan inträffade vid 6.30-tiden. Det rådde då mycket tjock 
dimma. Sigfrid Lind höll med sin moped bakom en buss som hade stannat vid stoppmärket vid 
huvudleden. När bussen körde ut följde han omedelbart efter på mopeden. Bussen vred av mot vänster, 
alltså mot Skivarps samhälle. Innan Sigfrid Lind hade junnit köra över vägbanan kom det en personbil 
från höger och körde på honom. 
Han föll i gatan men slog sig 

inte värre än att han kunde resa sig 
igen. Just när han hade rest sig 
upp kom det ytterligare en 
personbil och körde på den 
förstnämnda personbilen bakifrån 
med påföljd att den förste bilen 
kastades mot Lind så att han flög 
upp på motorhuven och slog hårt i 
vindrutan. Därefter kom det 
ytterligare fler bilar som körde på 
varandra bakifrån. 10 bilar var 
inblandade i olyckan. 

På grund av den täta dimman 
var sikten praktiskt taget 
obefintlig. 

MISTE MEDVETANDET 
Ambulans rekvirerades till 

platsen .för att hämta Lind som 
hade mist medvetandet. Det tog 
lång tid ty ambulansen fick p g a 
dimman hålla mycket låg 
hastighet. 

Jourhavande läkaren på Ystads 
lasarett meddelat att Lind senare 

vaknade till medvetande och att 
han fått en skallfraktur. Skadan är 
ej livshotande. · 

KASTADE SIG 
I DIKET 
Föreståndare Gunnar Engström 

på SkD-expeditiontm i Skurup 
som distribuerade · tidningar på l 
morgonen uppger att det var den ' 
tätaste dimma som han varit ute 
och kört i. Han höll själv på att bli 
överkörd av en bil när han skulle 
lägga en idning i en postlåda. Hade 
han inte kastat- sig ner i gropen 
hade bilen kört över honom. De 
flesta bilar körde alldeles för fort i 
förhållande till den ovanligt tjocka 



, Alla gillar inte mink 

Tiken Zita med sitt offer 

DET TACKA KöNETS f~ 
fär mink ·är onekligen ett .bekym
mer för många karlar. Om alla kvin
nor gjorde som tiken Zita i Ska.u-up 
vare säJrert många problem ur värl
d~n. Det tror åtminstone lrennes 
matre, fru Margareta A:hnström, som 
berättar om den 7()-hundåriga Zitas 
miil'kiga fångst. I hörnet på fru .Mm
ströms trädgård finns ett stenrös 
som tydligen bHvit hemvist~m för en 
minkfamilj. Hela fredagen var Z i ta 
framme vid stenröset och nosade. 

När fru Ahnströms son lyfte på en 
av stenarna ror att undersöka vad 
som stod på, tittade en brunsvart 
mink fram, Och Zita tog chansen. 

B1ixtsnabbt högg hon minken och 
dödade den. 

ZITA ÄR EGENTLIGEN hittegods 
och kom ti}l familjen Ahnströms 

sommarstuga i Siffi3rgehamn fär nio 
ål' sedan. ,Familjen trivdes med Zita 
och hon med! familjen och eftersom 
den ursprungliga ägaren inte härde 
a~ sig trots flera påminnelser, fick 
hon stanna. Hon är blandrasig, över
vägande irländsk terrier, och lite vild 
av sig. Hon älskar att jaga råttor, 
möss och kaniner och tyoker inte om 
när nå.gon främmande person bär 
bort n'ågot från hemmet i Skurup. 
Ibland är det lite problem då sop
tunnorn a ska tömmas eller när skrot 
ska hämtas, avslöjar fru Ahnström. 
Men annars är det den raraste hund 
man kan tänka sig. 

MEN V AIJ HANDE med minliren 
Den kastades i soptunnan. Det är 
fel säsong för minkjakt och pälsen 
har varken rätt färg eller kraftighet 
för att det ska löna sig att ta van 
på den. 

Skurupsaukti 
final lockade 

En dekoratit• plakatmalning, troligen använd till nagon julskyltning 

h>tresserade 5-arige Mae Folge . Ystad. 

on ens 
500 

Storauktionen vid Femkorset i 
Skurup på lösöret i Selma Hkans
sons dödsbo fick med de totalt ca 
1.500 ropen förlängas ytterligare en 
dag så att det blev final med tred
je och sista dagen under lördagen 
då uppskattningsvis omkring 500 
besökare hade infunnit sig i det 
vackra vädret. Liksom tidigare da
gar märktes i vimlet antikvitets
uppköpare från hela landet och må
hända även utlandet. Auktionen 
har totalt inbringat snarare över 
än under 300.000 kr enligt veder
häftiga bedömare. 

Tidigare gicl~ möbler, silverpjä
ser, kopparpjäser, konstverk m m 
under klubban och nu gällde det 
en mera blandad kollektion som 
bytte ägare under Alwin Ekbladhs 

1 klubba. 
Bland priserna kan nämnas: 2 

trearmade porslinsljusstakar 1.500 
kronor. 2 ljusstakar i brons och 
marmor 750, böhmisk kristallvas 
550, porlinstupp 350, ellampa med 
foten och två figurer uppbärande 
lampskärmen i Dresdenporslin 380, 

l 
porslinsskål 475, linneduk 270, 
bringare i kobolt 140, 4 buljong
koppar i kungligt danskt 130, 2 pjä
ser i s k fattigmanssilver 140, gong
gong lhästhuvudJ i massmg 120, 
relieffugur i marmor 150 6 tallri

-kar j · Kantonporslin 90 kr stycket 
samt 2 parfymflaskor i Dresden
porslin 65 kr. 
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SKURUP 

Målningen, vars konstnär är okänd, sattes upp i samband med en julskyltning. 

Svaneholins slott som han senare 
köpte och skänkte till Rutgersko
lan. 

FLERA DECENNIER 
Exakt vilket eller vilka år~den 13 
meter långa målningen fanns på 
plats känner emellertid varken 
Hans Sernert eller Richardt Als
vald till. Otto Håkansson drev affä-

ren under flera decennier i mitten 
av 1900-talet. Likaså är det okänt 
vem som skapat motivet. 

Under helgens julmarknad på 
Jahaunamuseet blir det i övrigt be
sök av såväl jultomte och Skurups 
Luciakandidater som Skånska 
snapssällskapet och hantverkare. 

Bland annat visas prov på hur 
man bakar bröd och spettkakor. 

e bryggare 
f Chambord. 

pressbryggare 
8koppar 

NU 299:· 
(Ord. 399:-) 

Anders Petter katalogen 
kommer snart i din låda 

Arets julkaffe har anlänt 

rJ>orlaJ0sin 
Shopen för kocken 
K yrkegatan 19, Skurup 0411-421 20 

Mån-fre 10-18 Lör 9-13 
www.portakusln.com 

Dessutom visas dockor, tomtar, 
halmsaker, handmålat porslin och 
juldekorationer. Musik blir det 
med Lilla Bullret som framför jul
melodier på dragspel och fiol. 

Öppet är det båda dagarna mel
lan klockan 12 och 17. Tomten finns 
på plats mellan 14 och 16 och Luci
akandidaterna presenteras klock
an 16 på söndagen. 
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70 000 till bio 
Lisa Södergren 

SKURUP 
._ Skolbion i Skurup får 70 ooo i bi
drag av Svenskafilminstitutet till 
nästa års verksamhet. 

-Det är jättekul. Man får söka bi
drag tre gånger och det har vi gjort. 
Vi har fått pengar varje gång. Förra 
året fick vi mindre, 6o ooo kronor 
blev det då, säger Eva Bergstrand 
som är utvecklingssamordnare för 
kultur. 

Pengarna gör att det nästa år kan 
visas fler filmer och att lärarna som 
är engagerade i skolbion kan få lära 
sig mer om film. 

- Lärarna kan till exempel få åka 
till BUFF i Malmö, Barn- och ung-

.. HALLA DÄR ••• 

·- Toblas Ekman 
som efter att ha 
drivit Tosselllla l 
14 år nu köper 
30 procent av 
aktierna l pre
sentreklamföre· 
taget Driva l 
Skurup. 

Varför satsar du på Driva? 
-Om jag ska vara ärlig så gickjag 

in för tre år sedan och köpte unge
fär procent av aktierna. Då var det 
tre stora ägare som hade omkring 
30 procent var. sedan har det varit 
en del turer fram och tillbaka un
der åren. Bolaget går bra och jag 
har kommit över kapital som göra 
att jag kan satsa på det. 

Kommer den nya ägarstrukturen 
som innebär att du äger 30 procent, 
Anders .Johansson, A.J·koncernen, 
55 procent och Tor Sjödln 7 procent 
att påverka verksamheten? 

- Det kommer det självklart att 
göra. Men mer än att det kommer 
att bli intensifierade marknadssats-

domsfilmfestivalen, och se film sä
ger Eva Bergstrand. 

Hittills har skolbion visat film för 
mellanstadie- och högstadieelever 
och under året har man visat filmer 
som Ingenmansland, Livet är un
derbart och Get Real. Eva Berg
strand hoppas att framöver även 
kunna visa skolbio för elever på 
lågstadiet. 

-Jag har sökt roo ooo kronor till 
publikarbete på Pärlan. Om vi får 
det, eller en del av det, skulle man 
kunna utveckla det här. Man kan
ske skulle kunna kombinera skol
bion och filmklubben för de yngsta 
i en samverkan mellan offentlig bio 
och skolbio. Men än så länge är det 
bara tankar, säger Eva Bergstrand . 

ningar och effektiviserad lagerhåll
ning kanjag inte sägajust nu. Jag 
får först presentera mig för perso
nalen. Sedan ska vi sätta oss ner i 
styrelsen och prata om vad som ska 
göras. Självklart tror jag att företa
get har en framtid. Annars hade jag 
inte vågat satsa så mycket pengar i 
det. 

Hur känner du Inför att satsa på en 
annan bransch? 

-Det känns jättespännande efter 
att ha axlat Tasselilla i 14 år. Jag 
kommer att fortsätta att vara an
svarig för arrangemangen och eve
nemangen på Tosselilla. Vi har skri
vit kontakt på två år till och det blir 
min huvudsakliga sysselsättning. 
Driva handlar egentligen om det 
som jag har sysslat med hittills. 
Väldigt mycket handlar om att kö
pa och sälja och det är det jag har 
gjort på Tosselilla, att sälja arran
gemang. Köpa och sälja är min själ, 
min grund. Men visst är det speci
ellt. Jag känner stor respekt för att 
gå in i Driva. 
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23-åring åtalas 
för flera brott 
SKURUP. En 23-årig man från 
Malmötrakten åtalas vid Ystads 
tingsrätt för flera brott i Skurup, 
Malmö och Ystad. Det rör sig 
bland annat om rån, misshan
del, skadegörelse, häleri och 
våldsamt motstånd. 

Det var i somras som mannen 
enligt stämningsansökan stal ett 
halsband värt n ooo kronor från 
en bekant. När denne försökte 
ta tillbaka sitt smycke slog 23-
åringen honom i ansiktet. Sena
re samma dag sparkade 23-
åringen sönder dörren till huset 
där den bestulne bodde. 

Vid ett tidigare tillfälle ska 
mannen också ha slagit sin flick
vän så att hon ramlade omkull. 
Båda dessa brott har ägt rum i 
Skurup. 

Inga containrar 
under2004 
RYDSGARD/SKIVARP. Politikerna 
i budgetberedningen beslöt på 
sitt senaste sammanträde att in
te ge några pengar till contain
rar för trädgårdsavfall i Ryds
gård och Skivarp nästa år. 

Som YA berättade i förra veck
an kommer kostnaderna för om
händertagandet av avfallet att 
stiga kraftigt 2004. 

När budgetberedningen dis
kuterade ärendet beslöts att inte 
ge några pengar med motive
ringen att containrarna inte ska 
placeras ut. 

Dockfinnsännuenchanstill 
förändring då frågan ska tas 
upp på både kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Säger ja till 
trädbelysning 
SKURUP. Lönnen på Zimmer
mans backe kan få elbelysning. 
Utvecklings- och tillväxtbered
ningen gavvid sitt senaste möte 
bifall till medborgarförslaget 
som väcktes i slutet av augusti. 
LedamotenErik Renfors (s) re
serverade sig dock mot beslutet. 
Frågan har varit på tapeten tidi
gare. 

Så sent som i våras avslog 
kommunfullmäktige en begäran 
om 55 ooo kronor till belysning 
av lönnen på Zimmermans 
backe. Nu kommer kommunfull
mäktige återigen att ta upp frå
gan. 

Gatukontoret ut
reder Sockenvägen 
ABBEKAS. Kommunens gatu
kontor ska utreda vad som kan 
göras för att förbättra trafikmil
jön på Sockenvägen i Abbekås. 
Det har utvecklings- och tillväxt
beredningen beslutat. Frågan 
väcktes i ett medborgarförslag 
som senare fick stöd av Abbekås 
byalag. 

I medborgarförslaget'påpeka
des att hastigheten på Socken
vägen ofta är högre än tillåtna 
30 kilometer i timmen. 

Dessutom finns det en livligt 
trafikerad gång- och cykelväg i 
slutet av nedförsbacken mot ha
vet. 

f 
l 
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Den 13 meter långa målningen från otto Håkanssons speceriaffär visas i hel
gen på Johannamuseet. Richardt Alsvold berättar att den fick plats i affären 
men på museet visas den i u-form. BILD: JAN-OLLE PERssoN 

13meters 
julmålning , .. 

En båt Jastas med varor för färd till otto Håkanssons speceriaffär l Skurup. 

Gammal juldekoration visas på Johan
namuseets julmarknad till helgen. 

Matz .Jönsson 

SANDAKRA 
13 meter julmålning. Till helgen 

visas den gamla juldekorationen 

från Otto Håkanssons speceriaffär 
vid Fernkorset på Johannamuseet. 

I vanliga fallligger den nerpack
ad på museet men till årets jul
marknad har den dammats av och 

under de senaste dagarna satts upp 
på nytt. 

Målningen har en varm och en 
kall sida. På den varma lastas det 
ombord säckar, kanske med kaffe, 
på en båt med namnet Otto Hå
kansson. Miljön är hämtad från nå
got avlägset land. 

Båten ska sedan troligen segla av 
till den snöiga delen av motivet 

som nog ska föra tankarna till Sku
rup och den kalla nord. Richardt 
Alsvold, som arbetar på Johan...na
museet, säger att han hört berättas 
att Otto Håkansson framför mål
ningen exponerat exotiska frukter. 

skurupskärmaren Hans Sernert 
berättar att det varje jul anordna
des fina skyltningar i affären och 
han minns speciellt en modell av 

Extra miljoner till Rutgers 
kök annars kan det bli vite 

Matz .Jönsson, 0411•430 91 
matz.jonsson@allehandasyd.se 

SKURUP 
.,. Kommunen riskerar att få betala 
omfattande böter, så kallat vite, om 
inte köket på Restaurang Rutger 
byggs om inom kort. 

Det framgår av den skrivelse som 
miljöchef Tommy Samuelsson 
sammanställt. Tidigare har inspek
tioner från såvällivsmedelsverket 
som myndighetsnämnden för miljö 
och byggnad konstaterat att loka
lerna inte är anpassade till de re
gler som gäller för verksamheten. 

Tommy Samuelsson skriver att 
nämnden tidigare fått information 
om att en ombyggnad skulle påbör
jas i år men än har inget hänt. Nu 
finns det också ett förslag att utöka 
nästa års redan hårt tyngda inves-

"' •.. : ....... ~:... ..... 

teringsbud
get med yt
terligare 
drygt fyra 
miljoner kro
nor för att få 
till stånd en 
renovering 
och tillbygg
nad. 

Redan i 
somras upp- Miljöchef Tommy 
täcktes att Samuelsson har 
kostnaden sammanställt en 
för ombygg- skrivelse om Restau· 
naden kom rang Rutger. 
att bli betyd-
ligt dyrare än först beräknat. I stäl
let för två miljoner kronor hamnar 
summan på sex miljoner. Det är 
den mellanskillnaden som nu förts 
på tal. 

-Jag hoppas innerligt att det blir 
ett ja till avsätta pengarna. Vi mås
te väl ändå försöka undvika att få 
ett vitesföreläggande, säger oppo
sitionsrådet Gertrud Ekman (s). 

Ombyggnaden måste ske främst 
beroende på att reglerna ändrats 
sedan fastigheten byggdes. Dess ut
om har volymen ökat med åren. I 
köket på Restaurang Rutger lagas 
mat både till skolor och äldre boen
den. 

SYNPUNKTER 
Kritiken har framför allt gällt att 
maten inte bereds i ett flöde från 
råvara till färdig rätt. Den får inte 
komma tillbaka till ett ställe där 
den varit förut. Därtill finns det 
synpunkter på hanteringen av mat
avfall. 

Tommy Samuelsson konstaterar 

att standarden på köket är speciellt 
viktigt med tanke på att maten som 
lagas där serveras känsliga grup
per som barn och äldre. 

Projekteringen av arbetet är se
dan länge klart men därefter har 
inget hänt. 

Nu har tiden runnit i väg så långt 
att kostchef Ann-Christin Johans
son, enligt Gertrud Ekman, begärt 
att få ett utlåtande från myndig
hetsnämnden om vad som väntar i 
hötesväg om renoveringen inte på
börjas. 

Tommy Samuelsson säger att 
summan på ett vite brukar ligga i 
nivå med kostnaderna för att vidta 
föreslagen åtgärd. 

Ärendet ska nu närmast tas upp 
till diskussion på kommunstyrel
sens möte i nästa vecka. 

+. i-

-t_ 
l 



lndagen den 15 september 1969 

Lantbrukare Anden Sjödin, Agerupshus, Blentarp, uisar upp ett 13-drigt sto. Slutbudet bleu 3.150 kr . . 

Stor lördagspuhlik vid 
auktioner på Ro meleåsen 
l 

Text: TORSTEN HANSSON noterade auktionsförrättare Gun- p~serna på lösöret där ka~ nämnas 
Bild: HANS SERNERT nar Larsson, Hyltaslätt, Skurup följande: Traktor Ferguson 1956 

Omkring tusen· personer sökte ,bl a följande priser i protokollet: års modell 2.000 kr, sädesskruv 
sig på lördagseftermiddagen upp Ko 2.250, bet. kvigor 2.200 och 770 kr, elmangel 490 kr, 

l 
på ett av Romeleåscns krön för att 2.070 kr, 15 mån. kviga 1.600 kr, gödningsspridare 950 kr, plog 350 
bevista två lösöreauktioner av den kvigkalv 910 kr, sugga 500 kr, 40 kr och bilvagn 400 kr. 
gamla goda sorten. Det var kg-grisar 250 kr per styck. Utöver Redskapen vid de båda 
lantbrukare Anders Sjödin, Age- djuren såldes en mängd redskap auktionerna var inte av modernas- l 
rupshus och dödsboet efter hans och vagnar, säd och foder. te art och priserna blev också 
granne, lantbrukare Lennart Efter auktionen på Agerup därefter. Några underpriser var det 
Jacobsson, Ramnakulla, Bientarp flyttade både auktionsförrättare, ändå inte tal om utan de som 
som lät försälja lösöret. ropare och publik över till anordnade auktionerna var nöjda 

.L~an~~h~d~e~n~-;~a=m~n=ak==u=ll=a~. --~A~v-Lm~e=d~s~lu~~==u~m~m~o~rn~a~·----------~ 
Det rådde typisk britt-sommar 

och säkert fanns det många ur ~ ~ _;(_ .-
publigen som inte var direkt · 3 ~ -
spekulanter utan endast var ute ~;/~---?-;J~ och åkte i det vackra vädret. 

Den första auktionen hölls hos 
Sjödin, som uppger att orsaken till 
auktionen är att han försålt 
egendomen till Berit Thörn från ~ 
Malmö, som ämnar bedriva 
hästuppfödning på Agerupshus. 

Så försäljningen av Sjödins båda 
kraftiga och ståtliga ardennerhäs
tar innebär alltså inte att det är 
slut på hästepoken på Agerup. 

Priset för ett äldre sto av okänd 
ålder, dock minst tjugo h, blev 
2.630 kronor. Ett ovanligt kraftigt 
13-årigt sto kostade 3.150 kr. 
Medan Hans Andersson, Tings
backen, skötte auktionsklubban 
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SYDSVENSKA DAGBLADET SN'J..LLl 

Fred Akerström 
har blivit vred 
och loe Hillfan 
Fred Åkerströms treveckorsturne på sjukhem, fängelser, 

ungdomsanstalter och skolor i Skåne nådde på måndagen 
folkhögskolan i Skurup där trubaduren sjöng sitt, vad han 
kallar, "arbeta.rprogram'·' omfattande några av Stig Dager
mans "Dagsedlar", visor av Joe Hill samt egna vreda sånger. 

Programmet inleddes med några 
• ''Dagsedhn·". Fred Åker5tröm talade 

med värme om Stig Dag-ermans· pro
duktion och redogjorde för bakgrun
den till var och en av det dussin 
"Dagsed.la!l'" han va.lt ut b)and fätr
fattarens över tusen. Två visor av 
Joe HiJ.l föregicks av en ingående 
presentation av denne för enaast 
ett ·par år sedan återupptäe!kte pro
testsångare från seklets början. Joel 
Emanuel Hägglund emigrerade 1902 
från Gävle till USA där han blev en 
av arbetal'l'·örelsem; förgrundsfigurer. 
J o e Hill avrättades 1915 ef.ter att på 
falska grunder ha fällts för mord. 

"Seger, seger, haUeluja", en "Dag
sedel"-inspirerad visa av trubaduren 
själv, uppskattades minst lika myc
ket som det övriga programmet. Den 
är skriven i ett anfall av vrede, be
rättade Fred Åkerström, och hand
lar om ett par av "ringvraket Gun
nar Langes och den vackre gossen 
Wtckmans" många fadäser samt vm 
Gunnar Strängs manipulationer med 
Ma1•cus Wallenber.g. Som avslutning 
sjöng Fred Åkerström tillsammans 

med publiken sin egen visa "Sådan 
är kapitalismen". 

- Den avsluta1· jag a.1Jtid med även 
på sjukhemmen där' jag sjunger mitt 
lyriska program och även om präs
ten är med bland publiken, berätta
de trubaduren efter sitt framträdan
de. Den &kall alla höra. För tre.,-
fyTa år sedan visste kna.ppt någon 
vem Joe HiJ:l var . Nu är alla med 
och sliter i kakan och jag är litet 
sur för att man bara skö.rdar piOJl
järernas arbet-e. At t jag pr·e.senterar 
Joe Hill så noga beror på att ingen 
;kal.] få tro a tt han var någon Harry 
Brandelius. 

- Mina planer för framtiden är 
litet osäkra. Men jag funderar på ett 
blandat program av protestvisor från 
både öst och väst. Men tjeckiska 
protestsång-er t ex blir svåra att få 
tag i. 

- Hur mycket jag offrar för sa
ken? Ti111'äckligt för att just nu ligga 
lägst i taxan bland landets etil!blerade 
vissångar e, sluta de Fred Akerström, 
och skyndade iväg till en partiträff 
i Ar.löv. 

(N/9 Skurupscup L fotboll 
inleds den 7 oktober 

l E /f/f 
Ett tr~vligt Initiativ har .. skll!ups utgå ifrårn ·att Sklu~·up•scupm kom-

l 
AlF tagit då man l år for forsta att 1:::-li en traditioneLl cup. Skall 
gången ko~mer att arrangera Sku- ' m:an u~gå .ifdn sedespele·n måste 
rupscupen 1 fotboll. Detta med tan- vaJ! Arnders1ov rä!knacs E>om hlll'vudia
ke på att seriefotbollen i år slutar varit till segern. Nu gäller det emel
så pass tidigt som den 5 okto'ber. •hel··bicl cup ooh då 1klil!n ~om bekant 
Vid premiären i år kommer föl- det mesta mträf·fa. Arrangörsldulb

ja'llJd•e laJg ·a1\1t del1Ja1ga: Skurups AlF, ben Sklll!l1up är väl känd för firn1a 
Rydsgål'ds AlF, Jil!lliS!Jol'P'S AlF, Ski- 1~1-satser· 1 YA-cupen och komme1· 
varps GIF, Vemmenhögs IF, A·nde•rs- fonmodhgen att bli de~ svåra1;1te ho
lövs BOIK, Svedala och Minneshe!t'g. tet fö•r Arnde!t'elöv . . Ett amat f•a!t'
De <i'lllledaJ]de omgårngarllla kommEI!' Hg~ l.a1g är <J'111E1~ge111 ä ven Ski•vaa:ps 
att spelas dagarna 7, 8 och 9 okto~ GIF. Men som sagt cup är cup och 
ber. Dessa matcher k 19mmer att av- aUa de i111blaltlld1aJde Jag<n ha·r s•ä.ke!t'
venkas i t'!lilj·u5 vilket även ·gäller se- bgen möjuighe•te•r att gå bill Din•aol. 
i mifinalerna som avverkas den 14 
och 16.Fm1spe1et dwemot, som sker 
dan 18 oktober, komm€[' att spelas 
på dag tid och på stm·a planen. Samt
liga matcher kommer att spelas full 
Ud och lob!Jnimlgen komm·er att äga 
rum måndagen den 15 september. 

Koonmer 111JU detta anaJ]gemang att 
utfalla tiJ] be1åten:het kaJ11 man1 väl 



Passa på se vår skyltning! 

Ert fotografie 
är en viktig sa·k 

Antingen det gäller 

+ Familiefo·tot 
• Porträttfotot 
+ Ersiälv 
+ eller Edra barn 

· PASSA PA NU! 
i samband med seriefotografering 
z färg får Ni .en förstoring! 

POLVFOTO 
öSTERGATAN 15 Jan Borgström 

R 

Sknru.ps-verken ?>ann, som 0111 talo.des i torsdagstidningen, cupfinalen 
mot SLMA med ~ ejter förlängning . Segrarna fotograferades efter 
matchen. Sittande fr v Rolf Axelsson, Bror Andersson, Anders Daugbje 
och Krister Axelsson. Stående fr v laoledare Olle Thai!, Stig Olofsson, 

Sven Wiking , El vir Hansson och Bo Dehman. 

Damträff 
påDybeck 

Fr v Lotta Sernert, Ann Kristin 
Wickman och Estelle Larsson var 

med och mannekängade. 
Skurups Husmodersförening har 

håHit månadsmöte på Dybeck, där 
t.ru Alexander von Horn visade hur 
man med hjälp av blommor, kvistar 
och eterneller. skapar. graciösa och 
deikorati·va blomsterarrangemang, 
På proi!'I'ammet stod också en liten 
mannekänguppvisning, i vilken in
·gick en piffrg koHektion kappor, 
byxdresser, kliinrlin@ar och an<ka 
säsongsaktuella p1agg. Fräna ton
årsnyheter i plysch och skinn pre
senterades också, och för det sena
ste i: f·risyrer och pasticher svaa:ade 
Gujes damf•11isering. 

Till skolstäderska vid Gislövs Kyrk
skola har skolstyrelsen bland fem sö
kande antagit fru Margit Bladh, Gislöv 
14:42. 

TEL. 11320 



Barbro Sjödin visar en er.kdel klänning med mörk väska. På huvudet har hon en ljw; postisch. 

Visning i Skurup 
gladde husmödrar 

På onsdagskvällen anordnade Wickmans beklädnads
firma i Skurup, för 16:e året i följd, en 
mannekänguppvisning för medlemmarna i Skurups 
husmodersförening. Samlingsplats var Dybecks slott. 

Programmet inleddes med att fru Alexandra von Horn 
visade hur man gör blomsterarrangemang med hjälp av 
blommor, kvistar, eterneller m m. De ca 125 
husmödrarna fick många goda tips på hur man lätt och 
elegant kan dekorera hemmet. 

D""'"' otutado m•=•käng.l ooh otilfull• plogg oom uppvisningen, med köpman Ove mannekängerna visade 
Wickman som konferencier. Under beundrande publik. 
tiden kunde husmödrarna läppja 
på kaffet och smaka på goda METALL 
kakor. Det var åtskilliga vacb 

de sex 
för en 

Skurups p~mpar 
cykeltävlar åter 

Tre kända kommunalpampar i Skurup, alla ledamöter av bl a fullmäk
tige , rundar här ett g~thörn. Fr v Torsten Ha.nsson, Albert Jönsson och 

fullmäktiges ordförande Börje Linden. 

skurupskorpens sista cykelrunda 
.för året avverkas på ~öndag med 
start kl 9-10 vid korplokalerna i 
hörpet av Smalgatan-södergatan 
·och mål på samma plats. För att 
kor.pen smärtfritt ska komma upp 
i minst tusen starter för året, som 
fordras för att riksförbundet ska 
skänka en cykel, får finalen for
men av en direkt propagandatäv
ling så att banan reducerats till 1,5 
mil. Det blir samma runda, Skurup 
-örsjö-Torsjö-skurup, som kom
munalfullmäktige cyklade under 
sommarens cykeltävling mellan 
landets stads- och kommunalfull
mäktige. 

Med ordföranden Börje Linden 
som främste pådrivare ska full

' mäktige även denna gång entusias
' m eras till så stor uppslutning som 
möjligt. I nämnda rikstävling hör
de Skurup till de 12 fullmäktige i 
landet som noterade hundraprocen
tigt deltagande. Lottningen utföll 
dock så att Perstorp fick de 25 

cyklarna, en till varje fullmäktige
ledamot. 

- Denna gång ställer Sune Hans
son upp på den cykel han vann 
som bäste fullmäktigeledamot i 
somras, omtalar :;ikurups korpbas 
K G Kruus för A r b e t e t. Vidare 
delar vi till fullmäktige ut den 
glasstatyett minnande om korpens 
jubileumsår som rikskorpen done
rat. Vi är nu uppe i summa 900 
starter på årets 15 tävlingar, varför 
det bara fattas 100 för cykelgåvan. 
Vi brukar ha cirka 150 startande 
som bäst och när det nu är propa
gandalopp med bl a fullmäktige i 
startfältet ska det inte behöva 
stanna under 200. Ett tiotal cyklis
ter har ställt upp alla gångerna i 
år. De får på söndag flitpriser. 

Till dagens bästa utdelas också 
priser, dock ingen cykel. Tidigare 
har vi på delvis egen bekostnad 
lottat ut sju cyklar. Efter tävlingen 
bjuder vi också på förfriskningar i J 
korplokal en. 



Här är några axplock: Ann-Chri
stin Wickman visade en parisgrön 
västklänning, med blänkande 
midjebälte av metallringar, lång 
scarf och en väska som 
harmonierade väl med kläderna. 
Som bekant importerar köpman 
Wickman själv väskor och är 
återförsäljare i hela landet. 

Ett annat plagg som applådera
des livligt var en teddykappa, 
kantad med äkta nappaskinn. 

Gunilla Thelander visade en 
svart vidkappa med äkta skinn på 
kragen. Kappan var utförd dels i 
milstickning o. dels av poplinma
terial. 

Lotta Semert visade en pigg, 
brun dress med rutig, ärmlös väst 
och ljusbrun, figurnära jumper. 
Pris 185 för både dress, väst och 
jumper. västklänning i nappaskinn. 

SUSISALONGEN 
Det gick ett sus i salongen när 

Barbro Sjödin visade sig i en 
utSökt vacker middagsklänning i 
brokad i färgkombinationerna 
ljust grönt och ljust rosa. På armen 1 
bar fru Sjödin en guldskinnsväska. · 

En uppskattad VIsmng av 
Barbro Sjödin var en jacka i 
sportmodell, jeans och postisch l 
från Gujes damfrisersalong i 
Skurup. Esteli Larsson, klädde , 
utmärkt i en västklänning med 
jumper. 
- Majken Mårtensson visade prov l 
på färggranna klänningar från 
Finland både för vardags- och 
söndagsbruk, liksom en vacker 
tunika, den var av bomullsjersey, i 
ljusblått med diskret mönster. 

BLOMMOR l 
Efter visningen fick manne- ,. 

kängerna röda rosor och puss på 
1 kinden av Ove Wickman, detta 
fick också husmodersföreningens 
ordförande, Signe Madsen, som 
kvitterade med mörkröda rosor. 

SKURUP-VERKEN VANN 
KORPFOTBOLLS-CUPEN 

Skurup-Verken. ~nn K_orpfotboUen. Vverst t v lagledaren OUe Tall. De dtta spelama är Bror 
An(lersson, Sv~ n W1kmg, St1g Olofsson, Elvir Hansson, Bo Dehman, Krister Axelsson, Rolf Axelsson o. Anäers Daugb}er. 

Det blev en spännande cupfinal mellan 
Skurup-Verken och SLMA på Skurups 
idrottsplats på onsdagskvällen. skurup
Verken vann med 5-4. Att det var en 

jämn och spännande match bevisas av bl a 
att slutliga vinnarna Skurup-Verken vid 
två tillfällen låg i underläge. 

Det egentliga resultatet blev 
2-2, varför förlängning tillgreps 
men båda lagen kämpade hårt och 
inget av lagen lyckades göra några 
mål under förlängningen. Därför 
fick straffsparkläggning tillgripas. 

SLETHART 
I matchen gjorde Skurup-Ver

kens Christer Axelsson första 

målet på en målvaktsretur. SLMA 
kvitterade genom Sven-Evert 
Ljungberg efter ett mycket 
vackert anfall . I halvlek var alltså 
ställningen 1-1 . I andra halvlek 
återtog Skurup-Verken ledningen 
genom Anders Daugbjer. Men 
minuten före full tid lyckades 
Sven-Erik Sjögren kvittera. 
SLMA :s Evert Ljungberg fick 
börja med straffsparkarna och slog 

in en otagbar boll. Rolf Axelsson 
kvitterade för Skurup-Verken. 

Även i nästa omgång lyckades 
de båda göra mål och ställningen 
var alltså 4-4. I tredje 
straffsparken misslyckades emel
lertid Ljungberg som sköt höi:t 
över medan däremot Axelsson 
sköt in mål via stolpen och 
Skurup-Verken hade vunnit men 
fått slita hårt för segern. 



···d· Lotta Bernert och Ann-Ohristina 
Mannekängerna Barbro BJo ~~, d bra att kombinera med ldng• 
Wickman visar kappor som a a g r 

byxor. 

Kläder och japanska blommor 
på Skurups husmodersmöt~ 

Japanska blomsterarrangemang och höstens nya damkläder var attraktionerna i går när Skurups Husmodersförening höll månadsmöte på Dybecks slott. 
Fru Alexandra von Horn visade hur man arrangerar blommor med hjälp av kvistar, eterneller och levande blommor. I Japan är blomster- . arrangemang en högt utvecklad 

l 
konst, kallad Ikubana. I över 1.300 år har man dekorerat templen l Japan med Ikubana, men numera har man övergått till att dekorera hemmen. Bara i Japan finns det 1.300 sk"olor där man kan lära sig konsten. Därefter visades kläder ur höstkollektionen frän Wickmans beklädnadsfirma i Skurup. Tweed och vinterfodrad poplin var de mest använda materialen i· ytterplaggen. Pile och 1 orlonteddy fanns med i många modeller, antingen som foder .eller som beslag. Snävt tillskurna nappakappor, jeans i fransk sammet och längvästar visade mannekängerna upp. Och naturligtvis byxdressar. Både som ytterplagg och finplagg. Kappor som kan kombineras med långbyxor är en nyhet för hösten. Ett stort material var bomulls- och yllejersey, använt bl a l dressar och klänningar. Några vackra handtryckta batikklänningar fick husmödrarna också se vid mannekänguppvisningen. 

Solrosprakt 
i Skurup 

25 solrosor på en enda stängel, det hör väl inte precis till vanligheten men ett sådant praktexemplar kan unga Gun Inger Nilsson i Skurup visa upp. Hon har själv planterat den prunkande blomman som växer l koloniområdet Sommarhagen, där Guns pappa Georg har en liten täppa. Just nu finns det ett 15-tal blommor på plantan medan de övriga ännu står i knopp. 3,5 meter l höjd 

..~ --· ... 

Fru Alexandra von Horn visar hur man gör japanska blomsterarrangemang. 

mäter solrosen ungefär, Ingen rekordhöjd alltså, men så har väl också den mesta kraften gått åt till alla blommorna. De omkringstäende plantorna är något högre, men så hal' de förstås endast en blomma att bära upp. 

-------------------
_______ .. _ ..... -_ ... -. 



Mia och Pia 6 månaders vadpar får en sh-apa av Matte fnt 

Laila N ordqvist för de11as tilltagsenhet att gå i hennes plånbok 

2230 kr hundmat 
Fru Laila Nordquist i Skurup fick 

härom dagen ett chockbesked per te

lefon till sin arbetsplats, sedan hen

nes dotter hemkommen från skolan 

funnit familjens två hundvalpar ka

lasande på drygt 2 000 kronor i kon

tanter. 
Pengarna, två l 000-lappar, två 100-

lappar och tre tior, förvarades · i en 

plånbok, som av en händelse !äg 

frarnme pä köksbordet för betalning 

av några räkningar samma dag. 

Hundvalparna, sex månader gam

la, pudeln Mia och taxen Fia, hade 

gått mycket försiktigt till väga och 

lyckades utan att •sätta så my(;ket 

som en · repa på plånboken, öppna 

dennas. innersta fack och plocka 

fram pengfll"na. Ett checkhäfte prov

smakades, men avfördes från mat-

sedeln. · 
Dess bättre lyckades man på ett 

bankkontor· i ,·köpingen foga ihop de 

svår söndertrasade sedlarna. Till en 

av l 000-laJ;>parna saknades en bit, 

dock ilta:J. betydelse f.ör identifika

tionen. Det kan bli ·dyrare att ha 

hund än man räknar med. 

y 

l Sk11rup var det fotbollfinal i knatteserien på fre-'--skv .. ll H 

J" f • M .. ....., a en. arry 

01lsson mn alma FF nar poppis gäst och prisutdelare. Hiir ses han 

mellan senens skyttekung Mats Glans (17 mål) och lutns radarkompis 

Christer Persson t h 

Skurups näste 

komi.nunalkamrer 

har "tjuvstartat" 
Skurups nye kommunalkamrer, Ol

le Palm, som ännu inte avslutat sin 

tjänst hos Arbro kommun, strax norr 

om Bollnäs, kom på lördagen till 

Skurup för att delta i planeringsar- l 

betet för nästa års budget, vilket 

kommer att ta en vecka. 

Därefter återvänder kommunal

kamrer Palm till Arbro för att där 

slutföra sina uppdrag som kommu

nalkamrer och förvaltningscl)ef. I 

månadsskiftet oktober/november till

träder han definitivt . sin tjänst i 

Skurup. 
Kommunalkamrer Palm är född 

1919 och har tjänstgjort i Hagfors, 

Eksjö och innan Arbro i Upplands 

Väs by. 
- Jag har inte lagt upp något spe

ciellt program för mitt arbete i Sku

rup, säger kommunalkamrer P alm. 

Min ledstjärna är helt enkelt att ar

bete skall flyt . 



Harry lönsson prisutdelare 
vid knatteseriens sluts p el 

Det blev Rolf Dehlens lag som 
törst fick stega fram och ta emot si
Ila priser av MFF-spelaren Harry 
Jönsson när Skurus AlF:s knattese
rie slutspelades på fredagen. Laget 
log nämligen hem slutsegern efter 
att i en spännande och direkt av
görande finalmatch ha besegrat Olle 
Jönsson med matchens enda mål. 
Men .de övriga lagen blev inte lott
lösa utan samtliga fick belöning av 

något slag, medaljer till de tre 
främsta och choklad för de övriga. 
Harry Jönssons närvaro blev för öv
rigt mycket uppskattad och bidrog 
säkert till att så många åskådare 
kantade planen. 

Resultaten i slutmatcherna blev: 
Göte Jönsson-'Olle Tall 3-1, Jon

ny Jönsson 2 uch Kenneth Wallgren 

Populäre prisutdelaren Harry Jönsson omgiven av Rolf Dehletts 
segrande knattelag. 

;2) 

svarade för segramas mål medan Hå
kan Ekblad tröstmålade för Olle 
Tall. 

Sven Jönsson-Tommy Andersson 
-{). Målskytt Mats Glans 2. Rolf Deh
len-Olle Jönsson 1-{1. Målskytt Tom
my Wallgren. 

Och det gav 
Rolf Dehlen 
Sven Jönssan 
Olle Jönsson 
Göte Jönsson 
Olle Tall 
T Andersson 

följande sluttahell: 
541018--29 
530218--66 
5 3 o 2 7-4 6 
5 3 o 2 7-6 6 
5 1 o 4 5-27 2 
5 o l 4 2-12 l 

Som synes var det hårt om andra
platsen mellan bröderna Jönssons 
lag. Att det blev Sven Jönssons lag 

1 
som klarade sig bäst berodde närmast 
på att laget utklassningsvann en 

l 
match 1 inledningen mot decimerad 
motståndare. Annars vann Olle Jöns

. son det Inbördes mötet. Notabelt är 
också att segrarnas enda poängför-

l 
lust kom jumbolaget, för övrigt det 
enda i poängväg de fick Ihop. 

Skyttellgan vanns överlägset av 

l 
Mats Glans med 15 mål. Närmast 
följde Gunnar Göransson 8, Tommy 
Wallgren 6 och Jonny Jönsson 5 mål. 



Serievinnare: Dehlens lag 
Måls~kyttekung: Mats Glans 

Skurups AIF:s knattefotbollsserie 

1
. ren HaTry Jönsson prisutdelning. Han l Efter slutspel ser serien ut så här: 

vanns av lag Rolf Dehlen som på fick givetvis också skr.iva. en del auto- RoU Dehlen 5 4 1 o 18- 2 9 _ 

fredagskvällen vann över lag Olle . grarer. :· Sven Jönsson 5 3 o 2 18- 6 6 

Jönsson med 1___.. Det avgörande l För sin medverkan fick Harry Jöns- ., Olle Jönsson 5 3 o 2 7- 4 6 

målet gjordes av Tommy Wallgren i son applåder från lmatta~ och en Göte Jönsson 5 3 o z 1- 6 6 

första .~alvl?.keiL Dessfö~ hade bukett blommor av fedaren av kniat- , 01rre Tall 5 1 o 4 5-27 2 

lag Go te Jonsson vunnit over lag ! tefotbollen, rek,tor Kil!ll t Andersson. · 1 Tommy Anders. 5 o 1 4 2-12 1 . 

Olle Tall med 8-1. Vinnarelagets · 
mål gjordes av Jonny Jönsson 2 och 
Kennt Wallgren medan Hitkan Ek
blad gjorde lag Olle Talls mäl. 

Vidare segrade lag Sven Jönsson 
över lag Tommy AnderSs<>n med 3-(). 

Det var seriens roMskyttekung Mats 
Glans som svarade för al~a tre målen. 

Mats Glans har under seriens fem . 
omgångar gjort 15 mål. Närmast 1 1 

målskyttel1gan föJojer Gunnm- Görans- . 
son med 8 må·l, Tommy Wallgren 6, 
Jonny Jönsson 5, Torbjörn FäLt och · 
Lars Göran Persson 4, Ohrrlster Wall
gren och Stefan Svensson 3, Ohris- . 
ter Andersson och Kenneth Walilgren 
2 samt Jan-Erik Göransson, Håkan 
Eklblad, Ohr.ister Brönmark, Peter · 
Rönnerfalk och Hans Nyberg: . v:ar
dera 1 mål. 

Efter de~e avslutanrdle matcherna, 
förrättsde ltväHens gäst, MFF-spela-

Siungboll, D l: l) Eva Nyberg, Höör, 
33,0, 2) Kerstin Johansson, Höör; 
26,90, 3) Åsa Amilon, Höör, 24,30. D· 
2: l) Monika Ekman, Höör, 35,40, 2) 
Gunilla Persson, Arlöv, 32,0, 3) Ingrid 
Hansson, Svedala, 24,50. D 3: l) 
Kerstin Strand, Svedala, 29,45. D 4: l) 
Britt-Marie Svensson, Vinslöv, 33,49, 
2) Gunnel Jeppås, Osby, 28,38, 3) 
Monika Striberger, Malmö, 26,47. 

Kula: H l: l) Filip Olsson, Vinslöv, 
9,40, 2) Hans Dahl, Malmö, 7,98, 3) 
Tomas Håkansson, Knislinge, 7,21. H 
2: l) Jörgen Svensson, Sösdala 9,27, 2) 
Stig Wihlborg, Osby, 8,96, 3) Lennart 
Svede, Malmö, 8,65 .. H 3: l) Erik 
Gustavsson, Fågelmara, 14,52, 2) Mats 
Gunnarsson, Fågelmara, 9,35, 3) Göran 
Törnblad, Landskrona, 9,29. H 4: l) 
Bengt Erik Jeppås, Osby, 9,40, 2) 
Bengt Göran Bengtsson, Vinslöv, 9,12, 
3) Lennart Fridolf, Sösdala, 9,11. 

öuerat t u MFF-tpelaren Htll'f'Y Jön..on tom förriittGde 
prisutdelning, tillsammans med uinnande laget. Stdende fr u Robin 
Lindstedt, Gunnar GöranBBon, Jan-Erik Göra118Bon, Christer 
Wallgren och Rune MdrtenBBon, Sittande: fr u Tommy Wallgren,
Anders Lidgren, Hdkan PerBBon och Lars-Göran JeppBBon. 

-



Slamkung i 
Skurup handlar 
åt Ga:mbia 
En 38-årig kung, seyfon !che

fen l Bakary Damfa gästar i da
garna Sverige och då närma~t 

' Skurup där Söderslätts Traktor 
AB och dess direktör Jarl V 
Ralston svarar för värdskapet. 

Dam f a represen te rar nu när
mast Gambias regering som han 
tillhör sam tidigt som han fort
farande liksom sina förfäder är 
kung över den i mellersta Gam
bia dominerande Modingastam
men. Han är i Sverige för att 
köpa lantbruksmaskiner åt sitt 
hemland. Men då Gambia som 
först. i april i år kastade av sig 
de sista resterna av brittisk över-
höghet saknar de likvida medel 
av större betydenhet vill ma11 
byta med sitt hemlands jordnöt
ter, jordnötsolja, ädelträ son: 
mahogny etc. Damfa har äve11 
veterinärexamen även om han för 
stunden inte tjänstgör som vete
rin~r. 

Ralston är en ivrig jägare och 
har därför ett par gånger besök l 
Gambia i den dubbla egenskapen 
av maskinförsäljare och jägare. 
Han berättar för A r b e te t: 

- Gambia har liksom alla u-

länder ett väldigt behov av jord
bruksmaskiner och det är därför 
som Bakary Damfa nu gästar 
Sverige efter att ha kommit från 
England där han hade samma 
ä1·ende. De begynnand'e svenska 
turistbesöken i Gambia gör att vi 
har ett mycket gott namn där
nere och om vi inte själva kan 
ta emot all jordnötsolja, jord
nötterna och ädelträdet kan vi 
använda det som clearingvaror. 

- Som jägare i Gambia skju
ter man på flodhästar, leoparder. 
och apor i första hand. Flodhäs
tarna och apor förstör mycket av 
odlingarna även kring själva bo
städerna. Ett hundratal apor kan 
gå till angrepp och jag var en 
dag med om att skjuta 50. I ett 
land som är bara 60 mil långt och 
5 mil brett bor det 300.000 män
niskor. 

I sällskap med utöver Ralsto11 
bland andra veterinär Stig · Holm
stedt besökte kungen på tisdagen 
Sk urups lantbruksskola där sär
skiii svinstallarna studerades med 
agronom Albin Jönsson som 
guide, vidare Per Arne Persson~ 
sågverk i Tomelilla. 0 0 Fr v: Jorge Hassan, Argentina, veterinärerna Stig Holmstedt och Seyfo Bakary Damfa från Gambia 

Skurups lantbruksskolas svinstalL. 
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=ANDERSLOV=== 

En av de bästa- k01·na i Bramstorpsbesättningen, som säljs pd Seans livdjurshall i dag är 14 Do
ris. Hon har fina avkastningssi!fror. 

Sturupsbesättning under klubban 
Jetjättarna omutliga- ingen dispens 

·r Sturups natursköna nejd med sina kuperade åkrar och gröna betesmarker finns ännu kor på bete. Snart 
är det slut, om något år kommer reajättarna att taga mark där djuren nu betar. Curt Persson, LiJia Brarostorp 
är en av dessa lantbrukare som flyttar från Sturup i slutet av oktober i år. Korna säljs på Seans auktion i 
Kävlinge i dag, onsdagen den 24 september. 

Det är inte en avelsbesättning som 
säljs, men det är en besättning som 
unaer många år lämnat hög avkast
ning och därmed visat att det fortfa
rande kan vara god affär med kor, 
11m det verkligen är bra kor. Räknar 
r.:1an medeltal för de senaste 14 kon
tro:låren kommer man upp i den akt
ningsvärda avkastningen på hela 6106 
+ 4,6 - 282. 

Denna lilla besättning har vid fle
ra tillfällen utmärkt sig. På Mila 1964 
ficlt två kor 1:a pris och på Björn
stllrp 1967 en ko 1:a pris och en he
derspris. 

Dorisfamiljen är den mest fram
t.-ädande. stammodern, nr 17, inköp
tes för många år sedan från sten
gården i Grönby. 

Nr 14 Doris, 154 332, född den 30/7 
1958 med 52 Gabin som fader är en 
m:rckel vital ko med bra juver. Så 
här ser hennes avkastning ut: 

1961: 4228 + 4,9 - 209, 1962: 6242 + 
5,3 - 332, 1963: 6751 + 5,0 - 336, 1964: 
7073 + 5,1 - 363, 1965: 5988 + 5,3 -
317, 1966: 6168 5,1 - 316, 1967: 4505 
-l- 4,9 - 219, 1968: 7017 + 5,1 - 356, 
J.~G9: 5126 + 5,1 - 263. 

Hennes dotter 26 Doris 164 576 har 
Sokrates till fader fick vid stamboks
föringen hela 8. poäng och har därtill 
följande avkastning: 

1965: 7495 + 4,5 - 339, 1966: 7242 
+ 4,2 - 302, 1967: 7309 + 3,9 - 282, 
1968. 8121 + 4,3 - 350, 1969: 8402 + 
3,9 - 329. 

En syster till nr 14, nr 36 Doris 
173 359 har 25 Famos tilJ -f r även 
hr•n med bra juver och ett m:tal 
de två första åren på omkring 250 kg 
smörfett. 

En annan familj som ·visat hög JlrP-
'duktjon representeras ko~ nr -27 

H:jördis 164 577 med 59 Disel som l 
foder och 13 - 828 - 90 Hjördis 139 
099 som moder. Med sina 7 poäng i 
exteriör hävdar hon si-g bra när där
ti!I hennes avkastning ser ut så här: 

1965: 5986 + 4,2 - 254, 1966: 6101 + 
4,2 - 254, 1967: 7139 + 4,4 - 315, 1968: 
7"49 + 4,3 - 309, 1969: 7062 + 4,1 -
290. 

.-lon har en dotter nr 42 Hjördis 
med 116 Bets som fader har på sina 
244 '" · nått avkastningen 4682 + 4,2 
- 197. 

En son efter henne nr 39, född den 
2'5/7 1968, fallen efter 5034 Morgan, 
kommer även att säljas på onsdag. 

K.S. 



Nye skurupskamrem 
på fransysk visit 

Skurups nye kommunalkamrer Olle 
Palm kan inte till träda befattningen 
förrän i november men har i alla fall 
nu kunnat slita sig loss några dar från 
Arbrå där han är kommunalkamrer 
och fö rvaltningschef för att hjälpa till 
med stommen för budgetberedni ngen i 
Skurup. Under de tio dar som han så· 
ledes nu stannar i Skurup hinner han 
tack vare denna uppgift i varje fall 
skaffa sig en hygglig uppfattning om 
kommunens ekonomiska situation och 
kommer därmed inte helt oförberedd 
dit. 

Stora uppgifter väntar honom för 
fastän kommunsammanläggningen 
förmodligen sker redan på nyåret 1971 
är utredningarna inför samgåendet 
knappast ens påbörjade i de flesta fall. 
Så han får händerna fulla från början. 

Skurups nye kommunalkamrer Olle 
Palm 

Lyckobringarens 
firades i Skurup 

jubileum 
av 300 

Sku~ps parks stora dandsrotunda var på lördagskvällen fylld 
med över 300 dansare som fuade gammeldansföreningen 
Lyckobringarens 10-årsjubileum. Som vanligt var det glad och 
munter stämning. 

Jubileumshögtiden inleddes' . En av hed~rgästema vid jubile~t : 
med middag. I samband med var Lyckobrmgarens l :e ordfo-r 
denna utdelades södra Sveriges ·rande Karl P~r~~n~ Skurup, SO!fi '. 
g a m m e l d a n s f ö r e n i n g e n s också ~ar 1mtu~t1vtagaren till 
förtjänsttecken till sju av dem som' Lyckobnn~arens bildande. 
varit flitigt engagerade i Lycko- . . Lyckobrmgaren har .~nder ~e 
bringaren. Nils Wallgren, som varit .bo åren oavbrutet .?kat Sltt 
kassör under alla tio åren erhöll medlemsantal som nu ar ca 600 . . 
silvermedalj. De övriga fick motta Det b~kar märkas på dansat:t· 
bronsmedaljer: ordföranden Jan narna 1 Skurups ?ark, som alltid . 
Olsson Claes Larsson Hilda har så stor publik att lokalerna 
Jönsso~, Ingvar Hansson', Sixten ;knappt räcker till. 
Borg och Olle Tall. , ·r 

I samband med middagen fick 
Lyckobringaren också emotta 
många gåvor. Gösta Persson, 
Svedala, överlämnade från Södra 
Sveriges gammeldansförening en 
'fin ordförandeklubba och Erik 
Persson hade med sig en.pre&e~~t · 
'från Skånes gammeldansring ii 
form av en större protokollsbok. 
'Han överlämnade från Svedala . 
. gammeldansförening ett standar ; 
och från de andra inbjudna• 
.gammeldansföreningarna i Anders-: 
löv, Skivarp, Trelie borg, Teckoma-: · 
;torp, Ystad, Tomelilla, Äsperöd, 
'Sjöbo, Ljunits en vacker blomster
;uppsats. Hedersordföranden i 
Skånes Gammeldansring, Gerda 
:Olsson, överlämnade en gästbok 
1och representanter för parkstyrel-
~i Skurup en blomsteruppsats. 



l(unglig veterirzli'r från 
Gambia besöker Skurttp 

Veterinär Stig Holmstedt, Skurup och kollegan Seyfo Bakary .Damfa 
från Gambia i Skurups lantbruksskolas svinstall 

Mr Seyfo Bakary Damfa från 
Gambia, Västafrika, veterinär· ut
bildad vid Georgtown a:IlJd Basse 
veterinärhög.skola, besöker för när
varande Söderslätts Traktor AB . i 
Skurup för det statsägda företagets 
The Gambia Oilseed Marketing 
Company, räkning. 

Mr Damfa har fått i uppdTag av 
sin regering ·att undersöka möjlig
heterna, att erhålla svensk hjälp 
med ex;perter och rnaskineT för ra
tionalisering av lantbruket i Gam
bia. Lantbruket bedrivs Il!U med 
mycket primitiva metoder, i stort 
sett utan maskiner. Väldiga områ
den av ytterst bördig mark ligger 
för fäfot och bör genom rationell 
drift kunna ge stora skördar: 1 · 

I många . generationer har : mr 
Damfas förfäder varit kungar i det 
mellersta områ::!et av det 60 mil 
långa 9ch fem mil breda landet 
och mr Damfas folk betraktar ho
nom än i dag som sin kung. 

Ett icke ringa antal svenskar har 
de senaste åren turistat i Gambia, 
de flesta kanske lockade av det 
till 100 procent garanterade soliga: · 
vädret. Många har säkert haft ·de 
rika jaktmöjligheterna i åtanke vid 
sina resor. 



W ts.ttAUJUR 

Det var kanske ingen s k avels
besättning som gick under klub
ban. Men den lilla gruppen har 
under många år lämnat en hög och 
jämn avkastning. Räknar man me
deltal för de senaste .14 kontroll
åren kommer man upp i den akt
ningsvärda produktionen av 6106 
kg mjölk med 4,6 proc fett, dvs 
282 kg smörfett. 

Nr 14 Doris, 11 år gammal, har 
v1sat så höga medeltal som 330-363 
kg smörfett. Flera andra i "Doris
familjen" har visat fina talanger. 
Det gäller också för 27 Hjördis och 
dottern 42 Hjördis. 

Auktionspriserna blev också höga 
och jämna. 3100 kronor betalades 
för Doris. En syster till henne 
klubbades för 3 500 kronor . . Båda 
flyttar till en intresserad uppföda
re, Ragnar AnderSS&n, Klörup, Al
stad. 

Resten av nötdjuren vid t Lilla 
Bramstorp - ungdjur - säljs litet 
senare. 

Familjen Persson flyttar alltså 
redan om en månad. Grävskoporna 
har hotat att invadera åkrarna re
dan i höst. Byggstarten är nu fram
flyttad till i januari. Den sista skör-

1 

Årets journalistkurs 
r 

Skurup • • full gång~ l l 

Från vänster Kjell-Arne Karlssan och Bo Hol.st samt i bakgrunden Marie Bosund och Anders Bäcklin 
tränar lay-out 

Den tredje km'sen i journalistik 
- den omf~ttar åtta månader -
pågår för :fullt vid folkhögslrolan 
i Skurup. Liksom under de två 
föregående kursema satsar man 
hårt på att utbilda eleverna så att 
de direkt kan gå in i tidningsjob
be't. Erfalrenheten visar att de ele
ver som förmått tillgodQgöra sig 
undervisningen lyekas alldeles ut
mäi•kt på tidningar runt om i lan
det. 

Arets 25 elever - varav sex 

N y läkarpraktik 
i Simrish·amn 

Simrishamn får i dag ytterligare 
en pci.vatpraktise~~:ande ~~e. Det 
är dr Jan Wiren, som ö:ppnar mot
tagning i den tidigare Oscar Nilss<m.s
ka villan vid Rosentollget. Dr Wiren 
är känd på österlen, han har fem 
lir tjänstgjort på Simrishamns lasa
rett. 

I villans nedre botten får d'r Wi
ren väntrum, mottagnings- ~ be
handlingsrum, kontor och laborato
dll!ffi. Detta senare skötes av persona.! 
som kommer från länslasarettets 
laboratorium. 

Jan Wiren är medkinare och Jwm
mer att specialisera sig på in växtes 

~~-ukd---om~ar=.================~~ 

kvinnliga - får inte bara lära sig 
skriva ml"l'Ek 'tlidningsswnska 
utan ock~å redigera och göra lay
out. Vidare får man göra intervju
er och ~referera presskonferenser 
J ·ämsides med de journalistiska 
ämnena 1äser man bl a psykologi, 
samhällskunskap, historia oclJ. 
språk. 

Många tJN årets elev·& kommer 

direkt från skolbänken men en del 

har tidningspraktik balkom sig. 

Dr Jan Wiren som i dag öppnar ny , 
läkarpraktik i Simrishamn 

Bland de 25 finns två f d flygvär
dinnor, som nu valt att utbilda sig 
till journalister. På journalistiksi
dan tjänstgör tre Malmöj'Ollrnalis
ter som lärare, Sture Haromen
skog och Leif Nilsson från Syd

svenskia Dag~bladet samt Per Eke

lund från Arbe<tet. 



ISTEN Lördagen den 27 september 1969 

Slutbetat Sturup 
bonden åt 

• 
l 

Kon åt söder~ norr 

TVA SOM LAMNAR STURUP: bonden Curt Persson och hans fioo mjölkko Doris. Den senare flyttar söderöver och Persson med 
familj drar norrut för att söka si g ny utkomst (Foto: Hens Sernert) .' 

C u r t P e r s s o n, 45 år, är en av de lantbrukare som med makan I n g a-Britt a och de båda döttrarna till Os-
!flyttar från Sturup i slutet av oktober. Han håller nu P'å byholm vid Ringsjön, där man försäkrat sig om en 60-
,att avveckla gårdsdriften. Korna har betat färdigt där ute; 
de såldes på livdjtH'saktion i veckan. Själv flyttar Persson tunnlandsgård. Men utan mjölkdjur. 
Att sluta upp med bondejobbet gått att komma i samrna belägen- gats. Det har inneburit bl a åtskil

har Persson inte ~eflekterat på. het som flera av Sturups-bönderna ligt mer arbete - men också bätt
När det började dra ihop sig kring hamnat i. Men det var förstås litet re timpenning för arbetet. 
Sturup, föreckog han att gå hän- djärvt att köra i gång innan Stu- I sommar har det varit speciellt 
delserna litet i förväg och själv rups-rnarken blev inlöst och vär- slitsamt eftersom familjen skött 120 
skaffa sig en gård på annat håll. derad. Resultatet har dock blivit tunnland åker plus djur · på två 
Blickarna föll på en 60-tunnlands- att Persson fått en ungefär lik- skilda ställen - vid Osbyholrn och 
gård invid Osbyholrn, nära Hörby. värdig enhet som den han lämnar. vid Sturup, fem mil åtskilda. 
Den har han sedan i våras brukat Curt Persson har varit bonde i På den nya fastigheten skall 
jämsides med Lilla Brarostorp i Sturup i 20 år. Han började •alltså djurintresset koncentreras på göd
Sturup och ett sidoarrende. vid unga år. Starten fick ske rela- svinen. En "specialodling" som ock-

Genom at t på det här viset ord- tivt blygsamt, med 17 tunnland så kan komrna att visa sig lönsam 
·!f}a upp förhållandena har han und- åker. Arealen har successivt vid- är "odling av sommargäster". Lä

'!2==~---------------------------.l. get intill Rmgsjön öppnar möjlig
heter härför. 

den - sockerbetor och andra sena 
grödor - kan alltså . bärgas utan 

. tidspress. Men det är n u en liten 
tröst för dem som tvingas bryta 
upp och inte har framtiden säkrad. 
För Perssons är läget trots allt rätt 
gynnsamt. 

l 



Så häT seT han ut. skyttekungen Anr!eTs Schönning. Här tillsammans med 
MFF:s Bosse LaTsson. 

På fredagskvällen var det slut
spel i knatteserien på Skurups 
idrottsplats. På plats var en stor 
publik av föräldrar och anhöriga 
till knattarna. 

Bosse Larsson MFF förrättade 
prisutdelningen. Serien har gått 

Skand Bankens regi med Rune 

Olsson som ledare. I slutomgången 
segrade öster, som också tog se
rien, över AIK med 7-0. östers 
samtliga mål gjordes av Anders 
Schönning som för övrigt blev 
överlägsen skyttekung serien 
med 39 gjorda mål. 

Hela laget stannade med en mål
kvot på 42 mål. 



!-

Gemensam pastorsexpedition 
för fem församling.ar i Viilie 

' 
.. 
) 

Kyrkoherde Stig Muhrgren och fru Mona Muhrgren t h tillsammans med en av de tjänste biträden, Margaretha Dehn, som ska biträda kyrkoherde Alf Sjölin under oktober månad. 
I och med att komminister Stig 

Muhrgren vid månadsskiftet läm· 
nade tjänaten i Slimminge försam· 
ling för att tillträda kyrkoherde· 
tjänaten i Tygelsjö och Klagatorp 
indrages pastorsexpeditionen i 
Slimminge. 

Arbetet i pastoratets fem för
samlingar, Villie, örsjö, Katslösa, 
Slimminge och Solberga har tidiga
re varit uppdelat så, att kyrkoher
de Alf Sjölin predikat i Viilie och 
örsjö kyrkor och skött försam-

l
lingsarbetet i de två församlingar
na, samt även haft hand om 
folkbokföringen i Katslösa försam
ling. 

Komminister Stig Muhrgren har 
predikat i Slimminge, samt växel
vis i Solberga och Katslösa kyrkor 
eftersom i dessa endast varit 
gudstjänst varannan helg. Vidare 
har komministern lett församlings
arbetet i Slimminge och Solberga 
församlingar och haft hand om 
kyrkobokföringen där. 

Detta innebär bl a att pastors
expeditionen i Slimminge indra
gits. Församlingsborna i samtliga 
fem församlingar får alltså nu 
vända sig till pastorsexpeditionen i 
Villie. 

Kyrkoherde Alf Sjölin omtalar 
att eftersom de allra flesta ärende
na klaras av per telefon torde det 
inte innebära någon försämring för 
Slimminge och Solberga försam
lingar. 

att församlingsarbe~t skall kunna 
gå minst lika smidigt som tidigare 
genom centraliseringen av all kyr
kobokföring till Villie. 

TILLFÄLLIG HJÄLP 
Kyrkoherden klarar givetvis inte . 

av predikningar i de fem kyrkorna 
själv sedan komminister Muhrgren 
slutat utan får under oktober 
tjänstebiträdena Margaretha Dehn 
och sjömanspastor Albin Hansson 
till hjälp. Hur predikningarna skall 
ordnas efter oktober månads ut
gång är ännu ej bestämt. 

Tidigare hade Villie-örsjö
Katslösa pastorsexpedition öppet 
fredagar mellan kl 10 och 12 och· 
Slimminge-Solberga samma dag 
och tid. Domkapitlet förordar i nödfall 

sammanlysning av gudstjänster för NYA TIDER flera församlingar. Under sådana Nu blir det i gengäld betydligt förhållanden har dock kyrkoherde längre expeditionstider, ty kyrko- .Sjölin tagit som en självklar sak att herde Alf Sjölin har bestämt att 'gudstjänsterna kommer att alterViilie pastorsexpedition i fortsätt- nera i de olika kyrkorna. ningen skall vara öppen tisdagar kl I den händelse någon skulle vilja 1(}-12, samt kl 17- 18.30 och söka den vakanta komministerdessutom fredagar kl 10- 13. tjänsten så kommer den att utlysas Pastorsexpeditionen står där- på nytt och den sökande får KYRKOHERDEN EN SAM med till tjänst två dagar i veckan i tjänsten. Som bekant har ingen sökt den stället för tidigare endast en dag Tillsvidare kommer Alf Sjölin ledigförklarade komministertjäns- och har dessutom öppet även på med tjänstebiträde att svara för l ten i pastoratet och eftersom kvällen der.. ena av dagarna. gudstjänsterna i samtliga fem för-domkapitlet ej heller haft någon .L_K,:!.y_r_k_o_h_e_rd_e_ A_l_f _S...:j_ö_li_n_t_r_o_r _d_ä_rf_o_· r..L.sam--li-·n~g~ar~.==-------komminister att sända ut till 
pastoratet nödgas kyrkoherde Alf 
Sjölin att själv ta hand om arbetet 
med samtliga fem församlingar. ) 

/ 
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LARS INGVAR ANDERSSONl Anderslöv, gör sig hemmastadd bland de många verktyg som maskinhal en utrustats med. (FOTO: Hans Sernert) 

Fina lokaler i Skurup 
för maskinundervisning 

J Skurups lantbruksskola bar i dag·am1a tagit sin nya maskinball i bruk. Skolan förfogar där-med över landets modernaste och största uppväl'IJllda lokal-er för undervisning i maskinlära. Den nya byggnaden rymmer, förutom maskinhallen, en demonstr·ationshall, lektionssalar, , vel'lktygsförråd, tvättbaH ooh dagutrYmmen m m. Projektet har kostat 700 000 kr. 
Den nya maskinhallen har upp

förts strax norr om den gamla och 
är med sina 242 kvm drygt 40 kvm 
större än denna. Mellan maskin
hallarna ligger en nybyggd tvätt
hall och ett verktygsförråd, som 
samtidigt kan betjäna de bägge 
maskinkurser man i och med till
skottet kan bedriva parallellt. 

En demonstrationshall har för-

lagts i anslutning till de nya ma
skinundervisningslokalerna. Där 
kan lektioner hållas utan att ele
verna störs av buller från trak
torer och svetsaggregat bl a. I ny
byggnaden ingår även en stor lek
tionssal, omklädningsrum, dusch
rum, pentry, toaletter, värme- och 
el centra. 

Gassvetsundervisningen har flyt
tats in i de nya lokalerna och el
svetslektionerna bedrivs nu på eg
na utrymmen, 120 kvm, med väl 
dimensionerad ventilation och mo-l dern utrustning. Skolan har 12 el
svetsaggregat. 

I den äldre byggnaden finns för
utom maskinhall, dieselrum, smed
ja, lektionssal och dagrum. Den 
sammanlagda ytan för maskinun
dervisningen vid lantbruksskolan 
är nu 1450 kvm. 

Den 12-veckorskurs som nyligen 
inleddes har fått 23 elever, de fles
ta från Skåne. 

I genomsnitt repareras under var
je kurs 50 traktorer och 20 skör
detröskor, som lämnas in av lant
brukare i trakten. Till detta un
dervisningsmaterial kommer den 
egna mask4J,parken. 

u J l 



Konstnär Kerstin Lundberg-Stenman förklarar symboliken tavlan "Hönan med guldägget" för 
kamrer Sten-Erik Fredriksson. 

Konstutställning tre dagar 
på Skurups jordbrukskassa 
Konstnär 1 Kerstin Liindberg

Stimman, Rydsgård har arrangerat 
en mindre konstutställning på 
jordbrukskassan i Skurup · som 
pågår hela denna vecka. 

" En av tavlorna är "Hönan med 
guldägget". På denna tavla. syns en 
vit höna som blickar ned på ett 
litet gult sädeskom på marken. 
Konstnären har lagt in hönans 
"tankar" som e1. liten röd prick 
ovanför huvudet. Hönan har värpt 
ett stort guldägg. Ägget är målat 

1 
med bladguld och skiner på tavlan 
nästan som ett riktigt _guldägg. 

Konstnär Lundberg- Stenman . "Får i blåsväder". Fåret har 
tycker a.t just tavlan ''Hönan med enormt lång ull och har 
guldägget" passar bra ihop med de följaktligen. inte lätt i det blåsiga 
pågående spardagarna på Jord- vädret. Man kan även beundra 
brukskassan. "Fiskarens hustru", "Blå ryttare"· 

I utställningen ingår också och ''Tjuren", samt ytterligare 
"fredsduvan" - en vit duva med några andra av Kerstin Lundberg
stänk av guldskimrande fjädrar, stenmans intressanta tavlor. 
som avtecknar sig mot en skarpt • 
himmelsblå fårg. 

Ugglan i tavlan "Uggla" sitter 
och blickar u t över nejden från en 
gren med kolsvart natt som 
bakgrund, me11 dock med en 
guldskimrande måne. 

En annan intressant tavla är 

Utställning är öppen på samma: 
tid som Jordbrukskassan i dag, 
torsdag och i morgon, fredag .. 
Båda dagarna är kassan öppen , 
mellan kl 9 och 15 och mellan kl 
17och19. 

q 

( 



Bridge och schack komplettci.·ar 
Rydsgårds många fritidsgårdar . 

Q~,v"'.~ .. ' . . "'\ 

. '1't..: 

Fr.v. bridgeledaren Kenth Andersson, Fritidsnämndens ordf. Sven-Bertil Persson, 
Eric Hagentoft och schackledaren Knut Moberg samlade kring schackbrädet. 

FritidsnäMnden i Rydsgård 
anordnar varje år fritidsgrupper i 
ett 10-tal ämnen. Nämnden har 
nyligen utgivit ett litet häfte, "Kul 
på den fritid hösten-våren 
196~1970". 

Av detta framgår att de tidigare 
ämnena har kompletterats med tre 
nya, nämligen bridge, schack och 
motionsgymnastik. Vidare har 
ämnet fotografering utbytts mot 
smalfilmning. 

Fritidsnämndens ordförande, 
lantbrukare Sven-Bertil Persson, 
betonar att fritidsgrupperna inte 
är avsedda endast för ungdomar 
utan även vuxna och äldre kan 
delta i dessa. Utöver· de ovan 
nämnda nya ämnena finns liksom 

tidigare porslingsmålning och 
keramik, frimärkssamling, metall
slöjd, musik, mosaik . och 
träsnideri. I det lilla häftet finns 
uppgifter på vem som leder 
respektive grupp, samt dennes 
telefonnummer. 

Häftet "Kul på din fritid" har 
bl a lämnats ut till skolbarnen. De 
som är intresserade av fritidsgrup
perna men ej har något häfte kan. 
få sådana på fritidsnämndens 
expedition i Rydsgård som hålles 
öppen varje tisdag mellan kl19.30 
och 20.30 på Södergatan l i 
Rydsgård. 

I häftet presenteras vidare de 
klubbar inom Rydsgårds kommun 
som kan samla både unga och 

gamla till fritidsverksamhet av 
skilda slag. Det är följande klubbar 
och organisationer som finns · 
presenterade: 4H-klubben, Ryds
gårds brevduveklubb, Rydsgårds 
CUF, Rydsgårds EFS-förening, ' 
nybildad hemvärnskår, Vi Unga
klubben, Ungdomens Röda -kors, 
Rydsgårds scoutkår, Rydsgf\rds 
DX-klubb, Rydsgårds allmänna 
idrottsförening, Trunnerups skyt
teförening, Janstorps allmänna 
idrottsförening, samt Tånebro 
Idrottsförening. 

Klubbarna och deras ledare är 
ganska utförligt presenterade och 
"Kul !)å din fritid" ger därför 
mycket god vägledning för 
ungdomar · 



Folkhögskolebio kan bli 
allmänhetens i .S'kurup 

Hellyckad biopremiär med fesfli.gt stämda inbjudna elever och läfare noterades i onsdags 

kväll av rektor Bertil Järneström på Simrops folkhögskola. Som SDS tidigare aviserat har 

han låtit inköpa en skolans egen bioanläggning med projektor, högtat.are, filmd-ulk och andra 

behövliga rekvisita. Premiärfilmen var Bo Widerbergs "Kvarteret Korpen". 

Två ingredienser i denna folkhög- biograf finns i det "'stora" Skurup. 1 att de kan fungera som biograf

skolebiograf må särskilt uppmärk- - Rektor Bertil Järneström, kan maskinister. Sen är det också frå

sammas: Eleverna-publiken bjuds den här bion tänkas bli öppen även gan om vi ska ta på oss ansvar 

på föreställningarna, i en paus mel- för allmänheten? för den administrativa delen. Det 

lan efter gammalt mönster första - Jodå, det är tänkbart. Brand- behövs ju i alternativet ''blo för 

och andra akten ha rde tillgång till chefen har redan godkänt våra lo- allmänheten", vaktmästare, biljett

kaffe med dopp eller läsk. kaJer för offentliga föreställningar. försäljare, städerskor m m och det 

Uppehållet i filmen är en med- Men som bekant "Orsa kompani lo- blir pappersexercis för bl a nöjes

veten satsning på återupplivande av var inget bestämt", vi vill först ha skatt och visningstider etc om vi så 

gamla tiders kvartersbio, efter pau- vår interna inkörningstid, än så att säga går in på den offentliga 

sen ringer klockan ·att det är dags länge är bion förbehållen skolans sektorn. 

för fortsättning - ett skönt avbrott elever, jag vill lära upp en del så Men chansen finns •.• 

med livliga debatter om hur ''det . 

ska sluta". 
För en modern variant på forna 

tider~ biograforgelunderhållning sva

rade eleven Marie Nilsson, som till 

trummisackompanjemang sjöng och 

spelade gitan· till de närvarandes 

högljudda bifall. 
Folkhögskolans bionyhet är spe

ciellt attraktiv eftetsom ingen bio-

Marie Nilss,on, också elev på sko

lan, spelade och sjöng - ersatte i 

pauserna gamla tiders biograforgel

system. Hem ackompanjerades av 

Arne Gustavsson på trummor 

Rektor Bertil Järneström ger i lokaltelefonen order till "ridåhalaren": 

Vi är klara börja "siinda". Maskinist är folkhögskoleeleven HalduT 

Paulsson 



Skurups folkl1ögsl(ola 
först med egen bio 
.Filmklimatet i S~urup har under 

senare år varit tämligen kärvt, och 
sedan även den optimistiskt starta
de tältbiografen slagit ien har det 
blivit minst sagt tunnsått mellan 
biobesöken för skurupsborna. Vid 
Skurups folkhögskola har man där
för beslutat råda bot på filmtorkan 
genom att skaffa en egen filman
läggning >om invigts under fstliga 
former. 

Ph premiärprogrammet står Wi
derbergs K varleret Korpen som 
spelades upp på 35 mm-projektorn 
i två akter. I pausen bjöds på fika 
och premiärkväDen till ära musice
rade ett pr elever före filmen -
Marie Nilsson sjöng folksånger till 
eget gitarrackompanjemang och 
Arne M Gustavssqn exekverade ett 
baletter is o lo som blev Ii v ligt upps
kattat av publiken på bortåt 90 
ungdomar, aJla elever vid skolan. 

Skurups f örst med egen biograf, 
och att elen överhuvud taget till
kom beror mycket på sysselsätt
ningsproblem för de elever som 
inte har sina hem i orten. I nöjes
väg har Skurup mycket litet att• 

er b j ud a för ungdomar i övre tonä
ren och däröver, och rektor Bertil 
Järnes lröms initiat iv med filmvis
ningar har därför hälsats med stor 
entusiasm. 

Omkring 8.000 kr har filmanlägg
ningen kostat, och en gång i vec
kan, preliminärt onsdagar, är det 
meningen att förställningar ska ges 
till det facila priset av l kr. Atmin
stone till en början blir det endast 
skolans elever som får njuta ev 
Skurups enda biograf, skulle all
mänheten släpps in tillkommer Skurups folkhögskola inledde med Bo Widerbergs ~'Kvarteret KoTpen'', 

genast en administrativ apparat av l maskinrmmnet fr v Haldor Paulsson , rektor BertH Jiirneström, samt 

större format. 
Bland landets folkhögskolor är 

magister Erik Mårten sson. 



Den omkomne Anders Herman Andersson 

Åldring föll 
ner i brunn 
-drunknade 

,. 78-årige Anders Herman Andersson, Kungsgatan 5 i Skurup 
omkom på torsdagseftermiddagen när han föll i en djup brunn 
och drunknade. Brunnen är ungefär 20 meter djup och 
diametern endast 65 cm. Vid tillfället var vattennivån ca 10 
meter. Skurups brandkår fick rycka ut till platsen, Nyvångs 
gård - en ödegård, som tillhör Brodda. Brandmännen fick först 
låta pumpa upp vattnet, innan den omkomne kunde hämtas 
med dragg. 

Anders Herman Andersson, 
mest känd som Anders Herman, 
har i många år varit en trotjänare 
på Brodda gård och på äldre da 'r 
har han gärna vistats på sin gamla 
arbetsplats och där pysslat och · 
hjälpt till med litet av varje. 

På onsdagskvällen frågade han 
inspektorn på Brodda om han 
kunde ta en garnmal dörr i de 
gamla, ödehusen på Nyvångs 
gård. Dörren ämnade han 
använda till en skogshydda. 

På torsdagsmorgonen observe· 
rade folk, som arbetar på 
Brodda, Anders Hermans bil. 

Denna stod parkerad vid infarten 
till Nyvångs gård. När bilen 

fortfarande stod kvar er'ter 
middagstid, började någon undra 
över att åldringen stannade i den 
öde gården så länge. De 
kontaktade inspektorn, som 
erinrade sig samtalet på 
onsdagskvällen angående dörren. 

Denna har en tid tjänat som 
lock till en brunn, och det torde 
ha varit när Anders Herman 
skulle ta bort den relativt tunja 
dörren från brunnen, som han 
föll ner i brunnen. 

Anders Herman var en vida 

välkänd profil både i Skurup ocll 

i dess omgivningar, bl a som· 

protokollförare vid auktioner. 
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Rydsgård river 'hotellet 
bygger nyttaktivitetshus 

På Jördageri skedde första etappen i avvecklingen :av Rydsgårds hotell då källarmästaren 
sed·an ett par år tillbaka, Wiktor Larsson, lät sina egna restaurang- och hotellinventarier gå 
under klubban. Hotellet skall bort, beslut om dess rivning vänstai. bldattat vid måndagens fuU
mäktigesarnmanträde. I stäJlet för den an;ri:ka hote11by·ggnaden ,;..... den uppf&rdes 1887 - pla
neras en ny fastighet som kan bli samhällets allaktivitetshus. 

Lördagens auktion besöktes av 
mycket folk som i cirka 3 timmar 
trängdes och bjöd på de olika objek
ten från k y !skåp, sängar, fåtölj er och 
bord till restaurangporslin, ljusstakar, 
bestick, grytor och pannor. 

En grånad Rydsgårdsveteran påstod 
med glimten i ögat: Det var länge sen 
så många glas höjdes samma dag på 
det här stället. Repliken kom som 
kommentar till att glas av alla de 
sorter hölls upp till beskådande me
dan roparen inväntade acceptabla 
bud. 

. AKTIVITETSHUS I STÄLLET 
Kommunalfullmäktiges · ordförande 

i Rydsgård, lantbrukare Sven Mår
tensson, understryker att en kom
pensation för hotellet är nödvändig. 
Planer på att restaurera den gamla 
byggnaden övergavs då man kom 

M d las h 
,. ·n fram till att det alternativet skulle assor me g oc pors<m tt.,- bli alltför dyrt. I stället går man in 

hörde de restau1·anginventarier som. för rivning. 

ras avgörs först efter underhandling
ar med kommunens industriella livs
nerv, Stängselnäts AB. Företaget har 
sedan dess kontor för något så se
dan eldhärjades flyttat detta till den 
gamla mejeribostaden. Om man före
drar att bygga om denna eller bygga 
nytt på hotelltomten, som ligger mitt 
emot fabriken är ännu inte bestämt. 

Bollen ligger således f n hos Stäng
selnät AB, menar hr Mårtensson, men 
ett kommunalt allaktivitetshus blir 
med säkerhet byggt antingen på ho
telltomten eller på mejeribostadens 
plats. Rydsgård måste ha tillgång till 
sammanträdeslokaler, ett matställe 
måste finnas för besökare och för 
dem som arbetar i Rydsgård och inte 
har hemmet i närheten, stängselnät 
behöver samma möjlighet för sin_re
presentation, föreningar och organi
sationer skall ha någonstans att ta 
vägen. 

Den korrunande rivningen är såle
des ett led i kå'rrununens strävan att kLubbades. I centrum dagens ropare Men en nybyggnad i form av all

Hans Andersson aktivitetshus skall komma i stället. 
V ar i samhället denna ' skall uppfö-

Den gamLa branta entretrappan tW hoteLLet har många gånger under skapa ett nyare, modernare samlings- l ställe. . årens Lopp våUat sena gäster vissa besvär - både vid in- och utgående 
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Under auktionsropare Hans Anderssons klubba gick inventarierna pd Gästis snabbt undan. 

Mång~ prylar locl~ade 

på auktionen i Rydsgård 
Vid lördagens auktion i Rydsgård, Det var gott om attiraljer och pry

dA källarmästare Wiktor Larsson lar att välja mellan. Där fanns sä
med anledning av rörelsens nedläg- kert en och annan restaurang.- eller 
gande auktionerade bort inventa- barägare, som tog chansen komplet
rier, hade mänga spekulanter och tera förråden. Men även• många pi
annan publik infurmit sig. Till detta vatpersoner kunde göra ''fynd". H'år 
bidrog naturligtvis dels det vackra försåldes kantiner och såsskålar 
vädret, dels det faktum att det var bringare, bunkar och kaffepannor i 
en "svanesång" för ett gammalt rostfritt. Så särdeles mycket gamla 
kärt etablissemang l bygden, som ting fanns inte bland varorna. Det 
upphörde i och med att Gästls slår var mera bruksvaror, som klubbades 
igen. bort. 

kan man knappast ha i sommarstu
gan. Eller kanske man kan det? Hu
gade Spekulanter kunde välja mellan 
ett rikt sortiment stolar. Där fanns 
fåtöljer, skåp för olika ändamål lik
som bord och armaturer. Mattor, glas 
porslin, skålar, askfat, gardiner och 
tavlor auktiQJlerades också bort samt 
bestlek och allehanda köksutrust
ning. Kassaregister och restaurangas
sistent klubbades ockSå för att inte 
nämna tre härligt "campgladau järn
sängar. _...::.._ _____________ , Här fanns t ex spelbord och det 

~===---------------~----------------~d 
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-Skurups nye kommunalkamrer~ 
är ''med på noterna'' - både 
i arbetet och på fritiden 

Omkring den 1 november tillträder Olle Palm sin befattning som ny kommunalkamrer i 
Skurups köping. Olle Palm har till dess kvar sin tjänst som kommunalkamrer i Arbrå . 

. Han hQ[ Jiock redan gjort en överblick över den ekonomiska situationen för Skurups 
köping och deltagit i och delvis lett budgetarbetet för år 1970 under en 10-dagars 
sejour i Skurup. Så han har hunnit med att bekanta sig både med personalen på 
kommunalkontoret o. de kommunala förtroendemännen. 

Olle Palm är 49 år och har lång 
och gedigen erfarenhet av arbetet 
på ett kommunalkontor. Han har 
bl.a. provat på följande tjänster, 
sedan 1943 då han hade student· 
och socionomexamen bakom sig : 

Vikarierade kommunalkamrer 

-Av Torsten Hansson · 

i Nynäshamn, · fastighetsassistent 
på Falu drätselkontor, kom
munalkamrer i Revsund, kom
munalkamrer i Ekeberga, stads· 
kamrer i Hagfors, stadskamrer i 
Eksjö, fastighetssekreterare i 
Upplands-Väsby, och nu sist 
kommunalkamrer i Arbrå. 

·Det är ganska många tjänster 
och därför är det säkert en, 

förhoppning att Olle Palm ''slår 
sig till ro" i Skurup. 

Enligt uttalanden från kom
munalmän i Skurup är Olle Palm 
en kraft med förmåga att ta 
många friska initiativ och som 
har en utåtriktad syn på 
samhället och dess människor. 
Och en sådan kraft behöver 
Skurup om köpingen skall 
expandera och kanske som Nils 
G Hansson i Skegrie önskar, bli 
en storstad med mellan 50.000 
och 100.000 invånare j , 
framtiden. En kraft som "är med 
på noterna" i alla sammanhang. 

Detta är faktiskt Olle Palm 
även i mera bokstavlig bemär· 
kelse, ty musik är ett av hans 
stora fritidsintressen . Flöjt är ett: 
instrument som han gärna 
trakterar. Kammar- och kyrko
musik har oftast fått företräde. I 
Östersund har han spelat i flera 
symfoniorkestrar 

Idrott är han också mycket 
intresserad av även om han på 
senare år inte hunnir att utöva 
den så mycket som hari skulle 
velat. Hans främsta gren är 
orientering vilket avslöjar att han 
är en friluftsmänniska. Nykter
hetsrörelsen och den frivilliga· 
befälsutbildningen är också 
fritidsintressen som reserv-
officeren Olle Palm ägnat sig åt. 

I ett u t talande till "Ditt 
Skurup " säger Olle Palm : En 
kommunalkamrer skall inte var,a 
bunden vid sin stol utan delta' 

\ 

aktivt i kommunens förvaltning. 
En utåtriktad syn på samhället 
och människorna är nödvändig. 
Detta samtidigt som han är 

\ 

kritisk och förstår att ta en viss 
kritik. . 

Skurups nye kommunalkamrer Olle Palm diskuterar budgetuppläggningen med drätselkamrer Siv Mc!rtensson. 



Drygt arbete restaurera 

Örsjö kyrkas predikstol' 
Pred.Utstolen i. Örsjö 1200-talskyi!.•ka intiH R y elsgård ha•r i dagarna monter.ats ne-d och förts 

.till en meikanisk verkstad i V1llie, där den n:u genomgår restaurering av konseTv.ator Allan Ei
nebrant, Arlöv. Predikstolen byggdes år 1604. Av vem vet man inte. 

Det märkligaste med örsjö kyrkas 
predikstol är, att den av någon an
ledning uppfördes på fundamentet till 
ett si'doaltare (Mariaaltare). Den är 
i övrigt gamska typisk för skånska 
predikstolar av tidigt 1600-tal och är 
fqrmodlilgen örsjö kyrkas första. 

IPreditkstolarna infördes nämligen i 
kyrkorna först efter reformationen. 
Tidigare predikade präster från ett 
-lektorium uppbyggt framför altaret, 
Något sådant lär inte finnas bevarat 
i landet. 

Skånes mest kände predikstolsbyg-

1 
gare under slutet av 1500-talet och 
början av 1600-talet var bildhuggaren 
/ träsnidaren Jakob Kremberg. Det är 
hans sniderier som sitt€r bl a på pr€
dikstolen i Petri-kyrkan i Malmö, i 
Gårdstånga kyrka och möjligen även 
i St Köpinges. Man .tror dock inte att 

predikstolen i örsjö l;s:yrka är Krem
bergs verk. Några markanta stilegen
heter på denna talar för någon an
nan ännu icke identifi.erad upphovs
man. 

Relieftavlorna på predikstolen, fem 
stycken, är välgjorda. De föreställer 
de fyra evangelisterna samt Petrus. 
Ett antal keruber placerade i triang
lar ovanför tavlorna är däremot inte 
av samma drivna utförande och an
ses vara gesällarbeten. 

På 1700-talet byggdes predikstolen 
delvis om. Från detta ingrepp härrör 
sig bl a dörren, vilken är väl bibe
hållen i sin orginalfärg. En tavla i 
dörrspegeln visade aposteln Paulus i 
fångenskap 1 Rom. 

Felastrarna mellan 'tavlorna är rikt 
utsnidade och konsollerna under des
sa är tidstypiskt prydda med lejon-

huvuden liknande dem på regalskep
pet Wasa. 

I slutet av 1800-talet togs träsnide· 
riernas originalfärg bort - en gans• 
ka vanlig åtgärd under sekelskiftet, 
Predikstolen har tidigare reparerats, 
men inte så varsamt som önskvärt. 
Vid tidilgare reparationstillfällen har 
t ex använts järnspik. Konstruktio
nen är ursprungEgen sammanfogad 
helt med ekpinnar. Den har blivit il
la medfaren, bl a av frukt och åter
ställningsarbetet blir omfattande~ 

Predikstolen består av över hund
ra delar . Den är nu nedmonterad i 
minsta detalj. En del snickerier mås
te bytas ut innan den kan impregne
ras,. lackas och förgyllas på · vissa 
ställen. Arbetet beräknas ta en månad 
och kommer att kosta närmare 6 000 
kr. 

Konservator Arlan Einebrant och kyrk.oherde Alf Sjölin studerar några detaljer från predikstolen. Tavlan 
föreställer Matteus. I förgrunden ligger ett antal pela:>trar 



625 gram gav seger 

i metar-tävling 

Ingemar Persson, Jordberga, pilhejare till morfadern Emil Göransson. 

Anderslöv , i viintan på den åttonde aborren. 

I en märgelgrav på lantbrukare 

Anton Nilssons gård Persterpsdal i 

önnarp utanför Skurup anordnades 

på söndagen något så ovanligt för 

södra Skåne som en metningstäv

ling. 'Arrangör var Börringe CUF
avd i en aktion för CUF:s utlands

fond. 15 deltagare var också unge

fär vad man hade rä~nat med och 

segrare efter två tidlmar 0ch en 

kvarts metande blev Jan-Erik 

Fyhr, Svedala, segrare, han fick 

upp 625 gram fisk. 2) Leif Nilsson. 

Skurup 570, 3) Kjell Fyhn, Svedala 

295, 41 Ingmar Persson, Jordberga 

285, 51 John Winbeng, Malmii 275. 

Ettan och trean iir son och far. 
I märgelgraven finns det gott om 

mört. gädda , ål, abon·e och sutare. 

Del var dock bara mört och abborre 
snm dc tävlande lyckades få upp. 

Ende täv !ande utan fångster blev 

dc två dellagarna som chansad" 
med karusur för att söka få gäd
dor. Karusor duger också för mört. 

startavgiften var s kr per del
tagare. Detta gör således summa 75 

kronor. En frivillig parkeringsav
gift gav dock inget, tråkigt nog. 

Hur som helst tillförs u-landsfon

den de 75 kronorna då tävlings
omkostnader tas ur annal konto. 
Bön·inge CUF har tidigare fått in 

1.600 till fonden. En maskeradbal 
gav en tusenlapp, pengar i stället 

får gå när CUF -avdelningen 40-

årsjubilerade (o'n del osv, omtalar 

avdelningens ordf Arne Nimåke1 
fiir A r h P te t. 

Falsk 100-lapp 
funnen i Skurup 

l fredags kväll inlämnades till 

polisen i Ystad en falsk hund
ralapp. Den upptäcktes vid 

kassaräkningen på posten i 

Skurup efter arbetstidens slut. 

Sedeln har vidarebefordrats till 
den utredningskommitte i Lin
köping som har den senaste ti
dens utsläpp av falska sedlar 

om hand. 
Hur och när den förfalskade 

100-Iappen hamnat på postkon
toret i Skurup har inte gått att 

fastställa. Den kan ha lämnats 

av en lcund, den kan också ha 

kommit med försändelse från 

Malmö. 
Enligt polisen i Y stad tillhör 

den med säkerhet den serie 
falska sedlar som tidigare lar
mats om. Förfalsirningen är 

nämligen mycket välgjord. Den 

ser så äkta ut, säger polisen, att 
vet man inte i förväg att det 

rör sig om ett falsifikat är det 

inget man lägger märke till. 



Anders Schönning - Skurups 
mes~Jovand_e knattespelare 

En av Skurups mest -kända fotbollsspelare är endast 10 
år. Han heter Anders Schönning och har blivit 
knattefotbollspelarnas idol. Vid höstens serieomgång 
visade han sig vara :en forwardsspelare av sällsynt format. 
Av seriens 71 mål prickade han inte mindre än 39- helt 
enkelt enastående. 

Anders är ingen atlettyp utan snarare liten men 
kolossalt kvick och teknisk. Och fotboll är hans .hobby nr 
1. Hans föräldrar driver Skurups Handelsträdgård alldeles · 
i närheten av Skurups Idrottsplats och därför är det 
ganska naturligt att Anders smiter ned till träningsplatsen 
både bittida och sent och tränar fotboll. 

Anders Schönning började spela 
boll redan som 7-åring. Under 
flera år tidigare har Skurups AlF · 
ordnat serier för knattespelare 
mellan 9 och 13 år. När Anders 
som 7-åring en dag "stod och r 
hängde" nere på idrottsplatsen 
när Rune Olsson skulle dela upp 
grabbarna mellan 9 och 13 år i 
knattelag så frågade Rune 
spontant, och kanske endast på 

' skämt: - Anders, skall du också 
vara med? 

Och svaret lät inte vänta på 
sig: Ja visst kan jag det. 

~ 7-årige Anders kunde givetvis l 
inte direkt hävda sig i laget med 
de äldre kamraterna men kunde ' 

ej heller räknas till de spelare 
som gjorde minst nytta. Sedan 
har han varit med i knattefot
bollen även i fortsättning. 

I år delades kriattefotbollspe- ; 
larna upp i två grupper - fen för . 
pojkar i åldern 7 - 10 år och en 
för pojkar 11 - 14 år. 

Anders Schönning kom alltså 
att få mera jämnåriga och yngre 
kolleger i knattelaget. Och så 
skilde han sig genast från 
mängden. Fotbollslaget som 

-Av Torsten Hansson- 1. 

Anders spelade center i fick 
·namnet öster. De vann första 11 
matchen mot "MFF" med 9-0. 'l 

Målgörare: Anders Schönning 9 , 
mål. Nästa match spelade de mot 
"Norrköping". Det blev vinst 
med 8-0. Anders gjorde samtliga 
mål. Tredje matchen slutade 6·1 
mot GAIS och det var 
fortfarande Anders som gjorde 
östers samtliga mål. östers nolla 
sprack i den matchen och det var 
en mycket stor prestigevinst för 
GAIS·spelaren Håkan Feuk att 
spräcka fantomlaget östers nolla. 

östers och Anders Schönnings 
stora framgångar fortsatte och 
öster vann serien förkrossande 
överlägset och med målkvoten 
42·1. 

En cw Skurups genom tiderna mest lovande knattefotbollspelare · 
Anders Schönning l O dr. 

Anders Schönning vann mål· 
skytteligan med 39 mål. 
Närmaste man gjorde 6 mål . Vi 
frågade Anders Schönning: · 
Kommer du att fortsätta med 
fotbollen även som vuxen och 
sikta på allsvenskan? 

Anders nickar med ett leende 
och det är ej att ta miste på att 
fotboll är en stor del av hans liv. 

Nästa år · kommer Anders att 

spela med den äldre gruppen av 
knattespelarna. Det skall bli 
mycket intressant att se hur han 
hävdar sig där. Men med den 
överlägsna spelstil som han 
demonstrerade i höstens mini· 
bollserie så kommer han säkert 
att tillhöra stjärnorna även där. 

Vi önskar Skurups lille' 
storspelare lyckan till och 
kommer att hålla tummarna för 
honom i fortsättningen. 



Förnyelse av· butikerna 

hos Wickmans i Skurup 

En interiör frdn en av Wickmans butikslokaler med ny 

diskinredning, ny takbelysning och heltäckande mattor. 

Wickmans Beklädnad vid Järnvägsgatan i Skurup har under de 

två senaste månaderna genomgått genomgripande reparationer. 

Den kanske viktigaste detaljen i restaureringen är ny belysning, 

både i butiker och skyltfönster. 

- Det är utomordentligt viktigt 
med rätt och god belysning för att 
färgerna i kläderna skall komma 

1 till sin rätt, förklarar köpman Ove 

l 
Wickman. Belysningen är behaglig 
och kommer från rektangulära 
armaturer inf:illda i taket. · 

I skyltfönsterna har belysningen 
anordnats genom en mängd 
riktbara lampor i taket som liknar 
små strålkastare. Genom dessa kan 
belysningen koncentreras till de 
plagg som visas. 

En nyhet är också mjuka 
heltäckande mattor i varmt bruna 

nyanser. ·I vissa av lokalerna är 
mattmaterialet i form av 
heltäckningskvadrater. Vidare är 
en större del av diskarna och övrig 
inredning nyanskaffad. Taket i 
främre avdelningen är sänkt till 
lägre nivå. 

Köpman Wickman berättar att 
en av målsättningarna i hans 
butiker är att ge så god personlig 
service som möjligt och lämna 
rikligt med upplysningar om varor 
och kvaliteter. 

I dagarna sänder Wickmans 1 

==============l Beklädnad ut små!ma presenter i 
form av tändstickor med färgglada 
motiv på askarna. De är 
importerade från Japan och 
motiven har djupverkan. 

Skurupstäv/ing for 500 skyttar 

"'!edl~m'!!a~ i Skurups skylieförening (färd med alt Iordningställa måltavlor · 

till falllal•lrngen fr v Ingvar Pennander, Tore Jönsson, Roland Peuersson, 

Hansson. Inalles Inalles Svensson och Stig Hansson inalle går det åt åt 150 

åt i fältskjutningen 

Skurups skytteförening arrangerar 
höstfinalen för de sydskånska skyttar· 
na. Det blir Malmö- Ystads skytte · 
krets sista fälttävling för säsongen som 
anordnas i Slimminge söndagen den 2 
november. Skurupsföreningen lägger 
upp tävlingen och håller funktionärer 
på banan. inalles ett 25 tal. Expeditio 
nen i Skurups Folkets Park sköts av 
kretsen. 

- kretsen arbetar inom ett område 
Malmö- Ystad- Veberöd- Dalby. 
omtalar Skurups skytteförening ord 
förande Tore Jönsson för A r b e t e t. 
- Därmed drar en tävling av det här 
slaget cirka 500 skyttar och när så var 
och en avlossar 30 skott gör det alltså 
summa 15.000 skott a 37 öre stycket 
vi lket betyder 5.550 kr i pengar. 

- Fälttävlingen börjar kl 8 och 
pågår sen sex-sju ti mmar. Två 
bussar går i skytteltrafik lrån Skurups 
folkpark med två patruller a 24 man i 
varje buss. Banan upptar fem skjutsta 
tioner med 24 figurer på varje eller 
summa 120. Så det är i n te småpotatis 
det rör sig om. l genomsnitt åte rkom 
mer en sådan tävling till sa rnma klubb 
vart tredje år och senast Skurup ar
rangerade var också för tre år sedan. 

Efter utesäsongen drar Skurups 
skyttarna inomhus till lu~ärsskyt 

tet vid Stattenagatan Il. Här tränar 
seniorerna torsdagar. juniorerna freda 
gar. 

Ny fackförening bildad 
i Svedala 

Fastighetsanställda i Svedala har 
bildat en ny fackförening som är 
ansluten till Fastighetsanställdas för 
bund. Redan tidigare fanns i Svedala 
en sektion under Malmö-avdelningen. 
Den nya avdelningen får ca 60 med 
lemmar och interimstyreisen får följan 
de sammansättning: Ordförande Nils 
Olsson. sekreterare Ivar Persson. samt 
Stig Eriksson. Emma Svensson och 
Malte Brödden. 

Legala nyheter från Trelleborg. 
Lr,snmg:_ affä rsbi trädet Carl Douglas 
BorJe Nilsson och Gun Christin Ols
son; chaufför Dag Hallqvist och 
Ker~tin Marianne Lundgren. Vigda: 
rorlaggare Knut Bertil Jönsson och 
<:Junilla Anna -Helene Sanden; ingen 
JOr Lars Johnny Delbrant och Jeanette 
Marie-Louise Nilsson. Döda: änkefru 
Anna Borg. f Andersson. 85 år; mura 
remästare Albin Anderssons hustru 
Alma Karolina. f Karlsson. 74 år; 
gummiarbetare Elof Ragnar Jönsson. 
57 år. 



Skånsk hågsk~yttemotio11: · 
Samla SM till e11 veck:a 

.Arne Ljungqvist Skurups bågskytteklLrbb har lagt in en motion om att 

få arrangera SM i bågskytte. 

-Av BöRJE GLIMMEBY -
Ska n u även bågskyttet lägga om 

till en SM-vecka? Ja. i varje fall 
gör Skånedistriktet vid riksårsmö
tet i Stockholm den 8-9 november 

en ny hemställan. Den förra gjordes 
1966 men möte då alltför stark l 
motstånd. stämningen särskilt bland 
de aktiva tycks nu ha svängt så att 
skåneförbundets motion har ~too·a 

===============~ chanser att gå igenom. 
Skånedistriktets ordförande Arne 

SPRANDE 
FOTBOLLSTRÄNARE 

sökes av en klubb i södra Skåne. 
Svar till "Serieseger 1970 - 372" . 
Arb~tet. Malmö. 

Ljungkvist i Skurup säger för A r
b e t e t: 

- Till motione'n fogar vi en an
sökan om att få arrangera SM nästa 
år. men det är bara på villkor att 
mästerskapen läggs samman till en 
sammanhängande vecka. Annars 
backar vi ut. Det är givet att en 
koncentra tio n till en och samma 

;:========::::::::::::j plats och en tidpunkt har stora för

HANDBOLL 

AlLSVENSKAN 

YSTADS IF 

• IFK MALMÖ 

delar. Nu händer' det att tavelskytte 
kanske går i södra Sverige, fristils
avdelningen i Mellan-Sverige, jakt
och fältskytte i Norrland och in
sprängt junior-8M pä annan plats. 
Vilka merkostnader en sådan sprid
ning förorsakat· är lätt att förstiL 

UPPLÄGGNINGEN 
- Nu har vi tänkt oss en vecka 

med jakt- och fältskytte som upp
takt måndag-tisdag, fortsättning 
onsdag-torsdag med instinktiva av
delningen och avslutning lördag
söndag med tavelskytte. J veckan 
läggs också junior-SM in, fortsätter 
Arne Ljungkvist som jämte Skåncs 
v ordf Knut Engström i Trelleborg 
blir distriktets . representanter vid i Ilaiiiska Hallen i morgo!l 

onsdag 22/10 kl19.30 
do< 'f. öt som således kan bli 

----:'\-~'---...W....U"=l.i.~_j_~histori 

~\ ~ ~~ ~ 
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·Konservqtor Allan Einebrant berättar om en ytterst välgjord och vå1 bibehdllen detalj i 
örsjos predikstol för kyrkoherde Alf Sjölin i Villie. 

Omfattande restaurering 
av predikstole.n i Örsjö 

Predikstolen · i örsjö kyrka är lik andra skånska predikstolar från 
just nu föremål för en omfattande 1600-talet. 
restaurering. Dess över hundra Relieftavlorna, fem t ill antalet, 
delar är nedmonterade och är ytterst välgjorda och föreställer 
konservator Allan Einebrant f'm- de fyra evangelisterna samt Petrus. 
granskar varje detalj. En del Vidare har ett antal keruber 
snickerier måste nämligen utbytas placerats i trianglar strax ovanför 
innan den kan impregneras, tavlorna. Keruberna är dock inte 
lackeras och förgyllas på en del av så gediget utförande som 
avsnitt. ·relieftavlorna. 

Predikstolen i örsjös 1200-tals- örsjö kyrkas predikstol blev 
kyrka byggdes är 1604. Vem som delvis ombyggd pä 1700-talet. Då 
stod som byggherre vet man · blev bl a dörren föremål för 
emellertid ej. Predikstolen har restaurering. 

lejonhuvuden som påminner om ' 
dem på regalskeppet W asa. , 

Omkring senaste sekelskiftet var 
det ganska vanligt att träsnideri- · 
ernas originalfärg på predikstolar 
togs bort. Så har även skett i 
örsjö. Vid tidigare reparationer 
har man in te varit tillräckligt v.arlig 
och det har använts spikar. 

Men efter. den nu påbörjade 
restaureringen som beräknlls kosta 
ca 6.000 kr och bli färdig i god tid 
före jul kommer örsjös kyrkas 
predikstol att bli en prydnad för 
kyrkan och äga stort konsthisto
riskt värde. 

uppförts på fundamentet till ett Pilastrarna mellan tavlorna är 
sidoaltare och det är ganska mycket sirligt och vackert snidade 
ovanligt. För övrigt är den ganska och konsollerna prydda med 1.-----------~-=:::d 

)._2 .. h o C il! -;;JJ.-
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Block Skurups 95 fullmäktige 
r . 

reduceras till 40 delegerade 
" En måste lämna båten" är ett 

bevingat ord, och alla vet vad det 
innebär. Något av den atmosfär 
som ligger i detta uttryck vilar 
förmodligen nu i de flesta av 
Skurups, Vemmenhögs och Ryds
gårds olika partigrupper i respek· 
.tive fullmäktige. 

Inom varje partigrupp måste en· 
eller flera personer "lämna båten" 
på kommunalpolitikens hav, åt· 
minstone i egenskap av full· 
mäktige 

Sedan fullmäktige i Skurup, i 
likhet med kollegerna Rydsgård 
och Vemmenhög på måndag 
beslutat om blockbildning den l 
januari 1971 så är det högaktuellt 
att utse varje kommuns samman· 
läggningsdelegerade Antalet är 
fastställt enligt följande: 18 från 
Skurup, 12 från Rydsgård, och lO 
från Vemmenhög. 

Antalet illlndar sig på folk· •. 
mängden i respektive kommuner: 

Tämligen självklart är att de 
olika partierna i respektive 
fullmäktige får proportionellt 
antal ledamöter i sammanlägg
ningsdelegerade. Om inte denna 
demokratiska ordning rubbas så 
betyder det att Skurups 25 
fullmäktige som nu har 12 
socialdemokrater, 7 center· 
partister, 3 folkpartister och 3 
moderata får välja 9 s, 5 c, 2 f och 
2m som delegerade. 

Rydsgårds 35 fullmäktige som 
nu ha,r 16 c, 13 s, 3 f och 3 m 
kommer att välja 5 c, 5 s, l f och 
l m och Vemmenhögs 35 
fullmäktige som nu har 13 c, 12 s, 
4 kommunens väl, 3 f och 3 m 
väljer 4 c, 3 s, l kv, l f och l m. 

Detta skulle innebära att 
sammanläggningsdelegerade kom
mer att bestå av 17 s, 14 c; 4 f, 4 
m och l kv. 

Från vilket datum sammanlägg
ningsdelegerade kommer att fun
gera beror delvis på hur fort 
kammarkollegiet kan ge klar
tecken efter det att de tre 
kommunerna ansökt om att få 
bilda kommunblock. 

Klart är emellertid att den 
kommer att fungera under större 
delen av 1970, fram till den l 
januari då en enda fullmäktige
församling tillsättes, grundad på 
1970 års kommunalval. 

Man kan på goda grunder anta 
att den nya blockfullmäktige 1971 
blir lika stor till an talet som 
sammanläggningsdelegerade, alltså 
40 personer och att det i stort sett 
blir samma personer som väljes. 

Det är just därför som de olika 
partiernas nominering av kandi
dater till sammanläggnings
delegerade är av stor betydelse och 
att det nog är oundvikligt med 
större eller mindre interna 
stridigheter inom partigrupperna 
om vem som skall "lämna båten". 

18 FRAN SKURUP 
9 av följande 12 socialdemo

krater i Skurups fullmäktige 
kommer att väljas till delegerade : 
montör Edvin Ahrling, kontorist 
Hasse Andersson, järnvägstjänste
man Viggo Carlsson, fräsare Erik 
Edbåge , modellfi_lare Albert Jöns
son, elmontör Ernst-Erik Jönsson, 
nämndeman Börje Linden, chauf
för Oskar Olsson, metallarbetare 
Helge Persson, fru Maja-Lisa 
Persson, nämndeman Nils M 
Persson och Per Sjödin. 

Centerns 5 delegerade kommer · Även socialdemokraterna får 5 
att utses av de nuvarande 7 delegerade. De väljes bland de 
fullmäktige: advokat Gunnar nuvarande 13 fu.llmäktige som är 
Gottfries, fru Adina Hansson, lantarbetare Allan Andersson, 
Ängsro, lantbrukare Gunnar E Rydsgårds gård, fabriksarb. Henry 
Hansson, Ängsro, lantbrukare Andersson, örsjö, byggmästare 
Henning Hansson, Hassle-Bösarp, Magnus Hansson, Slimminge, 
lantbrukare Torsten Hansson, fru fabriksarbetare Kjell Isgren, örsjö, 
Mary Hermansson, Ugglesjö och elektriker Olle Johansson, Ryds
lantbrukare John Jönsson, Askli- gård, lantarbetare Hjalmar Lars
den. son, Tegelladan, byggnadsarbetare 

Av folkpartiets tre fullmäktige Nils Lindskog, Slimminge, fabriks
direktör John Nyberg, verk- arbetare Gunnar Månsson, Ryds
mästare Sven Ringström och gård, fru Gunni Mårtensson, 
fabrikör Sven Sjösten, samt av Rydsgård, järnvägstjänsteman 
moderatas tre fullmäktige, studie- Karl-Erik Ohlsson, Rydsgård, 
rektor Knut Andersson, nämnde- murare Kurt Olsson, örsjö, 
man Sune Hansson, Bemhardf!l"O mejerist Anders RoSI!fi, Tånebro 
och civilingenjör John E Vifot och anläggningsarbetare Yngve 
kommer att utses 2 delegerade Wihlborg, Villie. 
från vardera parti. Av folkpartisterna, planerings-

12 FRAN R YDSG ARD 
I Rydsgård och Vemmenhög 

blir reduceringen betydligt star
kare, eftersom de har vardera 35 
fullmäktige och Skurup endast 25. 

I Rydsgård kommer endast 5 
från centern att väljas till 
delegerade av fullmäktiges nuva
rande 16 centerpartister som är 
lantbrukare Albert Andersson, 
Katslösa, fru Kerstin Andersson, 
Varmlösa, lantbrukare Nils An
dersson, Slimminge, representant 
Leif Björklund, Annavälla, lant
brukare Allan Göransson, Villie, 
lantbrukare Helmer Isacsson, 
Rydsgård, lantbrukare Anton 
Jacobsson, Solberga, lantbrukare 
Eric Magnusson, Janstorp, lant
brukare Gösta Mårtensson, Slim
minge, lantbrukare Sven Mårtens
·son, Trunnerup, fröken Anna 
Nilsson, Nya Lybeck, lantbrukare 
Helge Nilsson, Skallstorp, lant
brukare Albin Olsson, örsjö, 
lantbrukare Stig Olsson, örsjö, 
lantbrukare John M Persson, 
Brodda och lantbrukare Sven
Bertil Persson, Varmlösa 

chef Henry Larsson, Rydsgård, 
smedmästare John Lindahl, Ryds
gård och fabrikör Joel Rosengren, 
Villie, samt moderata, över
ingenjör Olof Graner, Rydsgård, 
fabrikör Birger Larsson, sten
berget och minister Z Westrup, 
Rydsgårds gård kommer att väljas 
l delegerad från vardera parti. 

lOFRAN 
VEMMENHöG 
Centern har nu följande 13 

centerpartister i Vemmenhögs 
fullmäktige: lantbrukare Arne 
Andersson, Västra Nöbbelöv, 
lantbrukare Gunnar Andersson, 
Gunnebo, lantbrukare Torsten 
Andersson Mossby, lantbrukare 
Rolf Christensson, Norrvalla, 
lantbrukare Nils Börje Hansson, 
Grönavall, lantbrukare John Jo
hansson, östra Vemmenhög, 

disponent Karl Lindstam, Skivarp, 
lantbrukare Malte Lundberg, 
Skivarp, nämndeman Theodor 
Mårtensson, Svenstorp, fru Anna
Lisa Nilsson, ölöv, lantmästare 
Kurt Nilsson, Svenstorp, lantbru
kare Bengt J Olsson, Annedal och 
lantbrukare Börje Olsson, Strand
åkra. 4 av dessa kommer att utses 
som centerns delegerade. 

Socialdemokraterna har föl
jande 12 i fullmäktige: nämnde- 1 
man Ragnar Andersson, Almaröd, 
byggnadsarbetare Ake Borg, 
Tingaröd, byggnadsarbetare Rag
nar Göransson, Lind by, byggnads
arbetare Holger Johansson, ölöv, 
fabriksarbetare Erik Nilsson, 
Skivarp, montör Hjalmar Nilsson, 
Skivarp, Nils A Nilsson, Västra 
Vemmenhög, traktorskötare Allrik 
Olsson, Tingaröd, lantbruksbi
trädet Egon Olsson, Mossby, 
kommunalarbetare Yngve Ohlsson 
Abbekås, montör Bertil Persson, 
Jennydal och byggnadsarbetare 
Allan Torheden, Almaröd. Tre av 
dessa utses som delegerade. 

Av kommunens väls fullmäkti
ge, folkskollärare Harry Forsten
berg, postman Oscar Nilsson, 
poliskonstapel Arne Olsson och 
tandläkare Gottfrid Wennerbom, 
folkpartiets fullmäktige, lantbru-' 
kare Eric Bengtsson, Abbekås, 
fabrikör Gunnar Nilsson, Skivarp 
och lantbrukare Sigvard Svensson, 
Gränsbo, samt moderatas full
mäktige, rektor Henry Christens
son, Skivarp, lantbrukare Nils 
Larsson, Mossby, och småskollä
rare Ulla Ran~, Skivarp, kommer 
att utses l delegerad från vartdera 
parti 



Åldringsvården tema 
för Skurupskonferens 

Malmölänets kommunala instanser rekommend•eras nu mer och mer att intensifiera alter
nativet öppen åMringsvård, dvs att ge äldre människor tillfälle att så länge de kan klara sig 
själva få Mi kvar i sin gamla inv>anda ·miljö. T vånget att anlita pensionärshem har i många 
fall medfört mänksliga problem, då de äldre har svårigheter att 'inordna sig i ett käm
mande d·agsschema med bestämda tider för uppstignin.g, må.Uider, kafferaster och sänggående. 

En strävan ti-ll effek·tivare öppen 
Mdl,ing.svård var också huV'Udtema 
när län.Slboota dsnämnden i Malmö, 
represen 1Jera•:i av dess direktör Ham.s 
Malm.>ten oc<h byggnadsingenjör 
Åke B j erh!ammer rpå torsdagsefter
middagen på !17örsamHngJshemmet i 
Skurup ihade en kJ::m.ferens med 30 ~ 

taJ.et lwmmunaJm·än inom det blivan
de Skuruipl.\1blooket. 

T.i>ll sammanträdet var inbjudna 
lll a ordföranden och v ordföranden 
i sarrnal'fbetsnämnden !hrr John Elris 

1 Vi>fot, Skurup, odh Ra>gn•aT Anders
son, Skivarp , o r dförandena i berör
da kornmuna!Jnämnder, social- och 
hä:lsoV!årdsnämn.d•er samt företräda
re Iför !Pensilionärsförening.aJr. 

Om de äLdre linformeras Qilil dagens 
möj li:glheter a.tt •via s ta U.i•ga s k för
bättrdnl~lån' kunn1a göra .gamla fas -

ti·gheter til1 m()dernt be.kvtäma bo 
sbäder med bJ a vatten, värme, wc, 
avlopp h.a.r de ·också betydhlgt större 
chanser a t t få hl:i klvar o.störda :i sin 
invanda mdljö. 

Ddr Malmsten tryckte just på detta, 
eftersom de nämnda lföl'fbättring;s'lå
nen med lättsamtnJa vi-II!Jiwr inte ba
ra ·medverkar till en mäniSkligt !!).er 
acceptabel iJiJLvaro för åldringarna 
utan sambh:l!igt ffidrar till en Jättad 
kiomm·unalelmnomis:k situation. 

Vid konfererusen ubdelad·es en bro
sdhyr om förbättring:51ånemöjll:j,g!he
tema, en skci,ft cse>m tic:Li.gare dlisti1i
buera·ts av V.ennmenlhögs •kiommun. 

I den dagsaktuella !frågan kan 
Vemme,nihög betecknas sann modell~ 
skapau·e för den lkoonmuna:la [nfor,
mwti.onen om vart man kan vända sig 
för 1ånea'll!3äkan\ 'VIii1Nror, kostnader, 

resultat. 
B!10schyren an~iinlds av 1ä:tlsbostaas- · 

nämnden vtid alla konfer enser om. 
åbdr ingc>vården med slci1da ilmmmu
ner. Be te3knam:le n.()g har den som 
omsla~tNis en bi:ld av Nils HoLgers
son si t tand e :på Sin gås. 

Som •bekant startade d•en berömda 
Nii1S Ho1gemson-fäl'fden från en gård 
i V Vemmenhög. 

En omede)Jbar följd aN torsdagens 
klonfarens 'i 'SkuruiP 11orde "bbi att· in
kic:xpplade k()mmuner intensifierar 
den !lliPPsöklande verksamhet, som 
innebär peu\S>onhlga !besök ihos aJk:t'U
ella å1dvingar. 

Man •v'iJJ på så sätt !kartlägga aUa, 
S()ffi är Iberedda a tt 'll tnyttj a d e för 
måner d'ik<bättning!>lånen ger 'och där
med lfå clhanGer att lbo ik!vlar [ sin 
egen ihemmli~jö . 

Länsbosta.dsdirektör Ha.ns Ma.lmsten öppna.de kcmferensen i bästa: lynne. Ha.n sitter här längst ti!l höger 
och från höger räkna.t ses dessutom Skurups kommuna.lnämndsordföra.nde Knut Ma.dsen, sama.rbetsnämn
dens ordföra.nde John Elis V ifot, Skurup, hr Erik Ma.gnusson, Rydsgård, och sitta.nde Ra.gna.r Andersson, 

Skiva.rp, sa.ma.rbetsTtåmndens vice ordföra.nde 



POSTEN 'Fredagen den 24 oktober 1969 ---- ~''"'· ---- --~-------~-----------------------... 

''Skurup bör inte hoppa$ 
för · mycket på Sturup" 

Skurups tyranner bör se framtiden med flygplatsen inpå knutarna. med försiktig op
timism, Sturup kommer inte att dra med sig någon explosionsartad utveckling utan sväng
ningen av boendeområde'n kommer sakta men säkert. Detta uttalande gjordes av plane
ringsdirektör l'orsten Buhregren på länsstyrelsen i torsdagskvällens mf~rmations- och dis
kussionsmöte på församlingshemmet" 'i Skurup som man rubricerade "Vad betyder Sturup 
för Skurup?". 

Enligt dir Buhregren vet man ·inte med sig att nå.gra flygplatser dragit någon större 
amopning av inflyttningar till kr1ngliggande ställen och han nämnde då som exempel bl a 
Arlanda.' 

vad man då kunde förklara Märstas dags. för S,turup. klara av bostadskön. Någon intensi-
På en enkel fråga från publiken kommit .i kläm och således blev det l.tilldelnmgen vara för snål för att 

ökning från 2 000 till 25 000 ~vru:;a~e , Fraktflyget kommer med all säker- va':e diskvssion uppstod aldrig. 
med svarade talaren att det nog inte het att för omkringliggande samhäl-
berodde direkt på flygfältet · utan len få stor betydelse och på Bull-
andra intressen kring detta samhäl- tofta sysselsättes i dag ca l 000 per-
le. Bakom Sturupsprojektet ligger soner. Vid årsskiftet börjar flytt-
enligt torsdagskvällens information ningen och första halvåret räknar Bro••Jiop 
lokaliseringsaspekter för sydvästra man med att 30 man skall vara sys-
Skånes region. Tack vare den stat- selsatta med byggningen. Antalet 
liga lokaliseringshjälpen för några anställda kommer efterhand att öka 
år sedan med 12 miljoner kunde väg för att i slutet av 1972 vara uppe 
nr 11 till Skurup-Ystad bli en rea- i 100. Således kan man räkna med 
litet tidigare än väntat och isole- inflyttningar till Skurup inom när
ringen till viss del bruten. Iri.du- maste framtiqen. 
strierna drar västerut - jordbruk$- De styrande i köpingen är väl för
rationaliseringen drar allt hårdare siktiga 9ptimister inte minst vad bo
fram. Sydvästra Skånes region har stadskv6ten gäller, där man anser 

- _:_··u;·äidslövs kyrka mellan löjtnanten 
vid ~ängens reserv CLAES EBBE : 
ALWEN, Tärnö, med ESTELLE < 

LARSSON, dotter till dii Erik Larsson l 
och hans maka Biigit, Trelleborg. 1 
Marskalkar var brudens broder stud Ulf 
Larsson och brudgummens broder 

' lantmästare Carl Otto Alwen och 1 
brudnäbb syskonen Marie och RickardJ' 

, Persson. Vigseln fårrättades av 

l 
kyrkoherde Birger Holmberg,.Skivarp? i 
närvaro av ett hundra-tal gaster. T1ll 
tonerna av "Bröllopet på Ulfåsa" 

j tågade brudparet u t ur kyrkan. . 



Nya sömnadsindustrin 

1 Skurup har startat 

T11il. av !lledarbetl!rna i Skurup, Siv Lindskog, närrrttl8t kameran, och Ulla 
Andersson. 

Den nya sömnadsindustrin i Sku
rup, en filial till malmöbolaget 
RL-modeller, startade på månda
gen verksamheten i än så länge 
blygsam skala. Fullt utbyggd ska 
fabriken sysselsätta tjugotalet 
kvinnliga aritällda . 

Att skaffa arbetskraft torde inte 
ha inneburit några svårigheter, då 
det tidigare funnits flera konfek-

lionsindustrier i Skurup som 
tvingats slå igen eller rationalise
ras bort. 

Den nya indutrin är inrymd i 
Kristoffer Ohlssons fastighet vid 
Södergatan 12 och omfattar för
utom arbetslokalerna lunchrum, 
kök, lager och förråd. Det första 
produktionsobjektet blir västklän
ningal'. 

Bröllop----

I Gärdslövs kyrka löjtnanten vid 
trängens reserv Clats Ebbt Alwin, 
Tämö och Estel/e Larsson dotter till 
dir Erik Larsson och hans maka Birgit, 
Trelleborg. Brudnäbbar var syskonen 
Marie och Rickard Persson. Vigseln 
forrättades av kyrkoherde Birger 
Holmberg, Skivarp. 

- på rådhuset i Malmö mellan 
byggnadsingenjör Hans Petersson och 
förskollärare Gunilla Thurin. 

Luftgevärsskyttet 
stor sak i Skurup n 

n 

•S'kurups skytteförening, bildad 
1892, hör de till kltihbar som sat
sar hårt på luftgevärsskyttet som 
en rekryteringsbas för gevärsskyt

ir 
gångarn3 med fjärdeplaceringen på tl 

SM i förrs]or som to~;J. Det ä:· k 
Inger Olsson, gift .med en av våra 
bästa gevärsskyttar N G Olsson. 

e, 
k 

teL 
Ansträngningarna :1ar gett 

resultat, omtalar ordföranden Tore 
Jömson för Arbete't. Sen €~-ta
lets början har vi en b>na i hyrd 
lokal vid stattena gatan 11 och här 
samlas 30-40 skyttar med tä:nliger 
jämn fördelning, :på tarsdagarna~ 

seniorträffar och fredagarnas ju
niorskytte, alltså 15-20 skyttar per 
kväll. 

- Vi propagerar bland ungdomer 
bl a med tävlingar på skolornas 

Bland föreningens 440 medlem
mar är de 350 gevärsskyttar. Spe
ciell sektion utöver luftvapen är 
pistolskytte som har ett 30-tal utö
vare. I pistolskytte anordnades se
naste helgen den traditioneUa 3n'k
tävlingel'1, ett Märlensskytte såle
des, och på sönda.g står 'Skurup i 
gevärsskytte so:n värd för årets sis

rr 

fr 
b: 
25 
19 

de 
do 
mi ta kretsfältskjutning som har hu

vudkvarter på Folkets hus varifrå" p! 
de ca 500 s1kyttarna körs i bussar 7 
till banan i 'Slimmingeby. 

friluftsdagar och vinterlovets Kul i =============--
5. Vi deltar i serietävling och i in
bi udningstävlingar. DM och SM 
startar vi förstås också i och här 
har en dam nått de största fram-



Fantastisk härva i Skurup 

KOM UNALT KAos· 
ALLTING V AR FEL 

Kaos, skandal eller Grönköping? Det frågar sig 
ansvariga myndigheter efter en avdöjande ut· 
redning som länsbostadsnämnden gjort i Skurup. 
Det kommunala förmedlingsorganet har inte 

Kommunalkamrern flyttade från 
köpingen i februari och sedan 
qess har det varit kaos på hans 
tjänsterum. Försäkringsbrev, lag
farter, köpeavtal, gravationsbe
vis, gåvobrev, servitut etc har 

legat i en enda röra utan att 
ens diarieföras. 
Ingen har svarat för ansök
ningar om lån och utbetalningar 
för villabyggarna. Utredarna 
har tagit tre stickprov - och 

fungerat annat än Grönköpingsmässigt. Diarium 
saknas, ärenden har gömts undan, ärenden har 
avslagits men pengar ändå utbetalts, familjer har 
fått dubbla bidrag, icke berättigade har fått 

fann fastighetsinteckningar från 
låntagarna liggande i ett olåst 
skåp! 
Man ,har inte tagit fram upp
gifter för den ekonomiska lång
tid!!j>laneringen, och nu är det 

stor risk att kommunens bygg
kvot helt fryser inne! En skan
dal f~ån kommunen, säger man 
bland utredarna. Trots många 
hå!'da skrivelser och illlsägelser 
från bland andra länsbostads-

pengar, bostadstillägg bar t o m betalats till fa· 
miljer i Lund, ansvarig tjänsteman har helt 'miss· 
uppfattat gällande anvisningar och många bi· 
.Jragsberättigade har fått avslag o s v. 

nämnden, har ansvariga kom
munalmän inte reagerat 
- En del saker i skrivelsen från 
utredarna är direkt felaktiga, 
kommenterar kommunalnämn
dens ordförande, Knut Madsen 

(m) för A r •b e t e t. Det andra 
ska vi utreda själva. Felaktig
heter förekommer väl i alla 
·kommuner, men att .de var så 
stora här var främmande för 
mig, \ 

• . SIST A SIDAN 
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Skandal på Skurups kommunalkontor 
•• •• UTREDNING CHOCK FOR T.TANSTEMAN - Av PER-ERIC SIMONSSON -

l dag är skandalen på kommu
nalkontoret l Skurup total! Det för-

InledUngsorgan som ska handlägga 
lan- och bidragsverksamheten har 
knaPJ)aSt fungerat, bostadst!_Uäg~ 

har avslag!~ men ändå utbetalats, 
även de som haft fÖr hög lnk01111st 
har fatt bidrag, bidrag har tiD och 
·med utbetalats till flllmiljer l 
Lund ( !) , minst 15 bldragsaiL'iiik
nlngar har gömts undan l skriv
bordslådor och man har helt sak
nat diarium. 

Uppgifter för den ekonomiska 
längtidsplaneringen saknas. Den 
skulle ha varit klar den l uovem
ber ... 

Det är mycket stor risk att kom
munen tappar hela sin byggkvot. 
Planer för byggandet saknas och 
kvoten torde frysas inne. 

Tre man från länsbostadsnämn
den, kommunförbundet och Kom
mun-Data har i tre dagar försökt 
utreda alla brister. Den tjänsteman 
som handhar bostadstilläggen har 
fått en chock och är sjukskriven. 

Kommunalkamrern avgick efter 
en tvist den 28 januari. Sedan dess 
har försäkringsbrev, lagfarter, kö
peavtal, gravitationsbevis, gåvo
brev, servitut m m legat i en enda 
stor osorterad och inte diarieförd 
hög på chefstjänstemannens skriv
bord! 

- Ordet är skandal , säger man 
bland utredarna 

Efter tredaga~sutredningen den 
22-24 oktober konstaterar byrådi
rektör Hiller &rglund i länsar
betsnämnden i en synnerligen kri
tiskt hållen summering; 

• Fullmäktige beslutade den 21 
oktcber 1968 att införa kommunala 
bostadstillägg. Den 3 december be
slutade kommunalnämnden delege
ra beslutanderätten om bostadstill
läggen till sitt arbetsutskott från 
den l januari 1969. Men redan den 
18 december hade utskottet fattat 
beslut i 259 ärenden! 

• Under 1969 har besluten om bo
~tadstillägg gått över utskottets 
huvuden och fattats omväxlande av 
C'n assistent och en sekreterare! 

• I februari s lutade man rappor-

t era besluten till Kommun-Data och 
för den månaden noterades 234 
ärenden för utbetalning av data
centralen. Men endast 189 godkän
da ärenden fanns hos förmedlings
organet! 

• Hur många ärenden som in
kommit till förmedlingsorganet un
der 1969 kan inte kontrolleras. Man 
har inget diarium ... 

• Vid utredningen hittades 15 
ansökningar gömda i en byrålåda. 
De gällde för 1969 och hade i slu
tet av oktober inte hunnit behand
las! 

• Cirka 20()-300 ansökningar för 
1970 - ingen vet hur många, då 
diarium inte förs - har saknat 
ankomststämpel i många fall. I vis
sa fall har kuvert med ansökningar 
utan . att öppnas lagts direkt i en 
skrivbordslåda! 

• Beslutsdag saknas i många ären
den. I ett stort antal ären
den överensstämmer inte besluts
dag i protokoll och beslutskopia! 

• Länsbostadnämnden har bara 
hunnit detaljgranska hälften av 
1970 års ärenden. Minst ett 50-tal 
är felbehandlade! 

• Utredarna säger att beslutsor
garret tydligen helt missuppfattat 
gällande anvisningar. Exempelvis 
har ansökningar avslagits om bo
staden inte varit toppmodern! 

• Bostadstillägg 'har utbetalats 
trots att ärendena avslagits! 

• Nya ärenden har beslutats 
gälla mitt under kvartal. Utgående 
belopp har ändrats utan kontroll 
att flyttning skett. Nya beslut har 
inte skett vid ökning eller minsk
ning av antalet barn under 16 år. 
Sökandes förmögenhet har man 
inte tagit någon notis om. Räntor 
på topplån har inte medräknats 
vid kalk y l av bostadskostnaderna i 
villor. 

• Oreducerat kommunalt bo-
stadstillägg tillämpas trots att in
komsten överskrider högsta grän-

sen för att tillägg över huvud taget 
kan utgå! 

• Administreringen av utbetal
ningarna tycks helt ha gått i bak
lås . Månadsbeloppen skrivs ut och 
sänds dels över d2t.1centralen och 
de·ls manuellt på kommunaJokonto
ret! Krav mot familjer för fel
aktigt utbetalda belopp förekom
mer . .. 

• Utbetalningar till personer 
med adress i Lund förekommer 
också! 

OMRÄKNING 

Av detta, säger utredarna, torde 
klart framgå att samtliga ärenden 
för 1969 måste omräknas och be
slutas på nytt. Felaktigheterna 
måste regleras, och man under
stryker att nya beslut i samtliga 
felaktiga ärenden måste vara 
Kommun-Data tillhanda senast den 
3 december. 

Därefter har kommunen en knapp 
månad på sig att handlägga om
kring 500 ansökningar för 1970! 

Vad gäller bostadstilläggen note
rar utredarna att inte ett enda be
svärsärende kommit till länsbo
stadsnämnden från familjer i Sku
rup . . . 

Utredarna tar också upp kom
munens planering och låneförmed
ling. och man konstaterar att de 
bostadsplanerande funktionerna lig
ger helt nere. Ingen har avdelats 
för jobbet! 

KATASTROF 

Det kan komma att leda till att 
årets .byggnadskvot fryser inne, 
vilket i så fall vore en katastrof 
för köpingen. 

Uppgifter för den kommunaleko
nomiska långtidsplaneringen har 
ännu inte plockats fram, säger ut
redarna. Det finns inte någon tjäns
teman som svarar för förmedlings
organets verksamhet, både när det 

gäller ansölkningar om lån och 
ansökningar om utbetalningar av 
dessa . 

Som exempel nämns att låntaga
res fastighetsinte<:kningar hittats 
liggande i pappershöger i kamrers
assistentens rum. stickprovsunder
sökningar i tre fall visade att in
te<:kningar förvarades i låneakten i 
ett olåst skåp! 

I den beska skrivelsen summerar 
utredarna att en rad grava fel
aktigheter kommit fram. Efter den 
3 december kommer · länsarbets
nämnden på nytt besök till Skurup 
för att kontrollera om tilläggsmot
tagarna verkligen fått de bidrag 
som de författningsmässigt är be
rättigade till. 

Länsbostadsnämnden kräver ock
så att kommunens styrelse senast 
den 15 november yttrat sig. Fem 
dagar senare behandlar nämnden 
den förväntade skrivelsen. 

AVBöJDE 
Nämndens utredning kom efter 

rapporter från kommunförbundet 
och Kommun-Data. I mitten av 
augusti hade datacentralen erbju
dit kommunen att på ort och ställe 
rätta till rådande felaktigheter i 
handläggningen av .bostadstillägg. 
Skurups förtroendemän lade er
bjudandet till handlingarna ... 

I början av september hade läns
bostadsnämnden ett "allvarligt 
samtal" med kamrersassistenten om 
den bristfälliga handläggningen av 
tilläggen. Assistenten fick en chock 
och sjukskrevs, vilket inte precis 
gjorde det kaotiska förhållandet i 
Skurup ·bättre. 

Senare allvarliga skrivelser från 
både länsarbet.snämnden och kom- l 
munförbundet har kommunal
nämnden tydligen inte tagit så hårt. 

Drätselkamrern har i en lika all
varlig skrivelse till ·kommunal- l 
nämndens arbetsutskott påpekat en 
lång rad "missförhållanden som i 

längden kan bli av allvarlig natur". 
De allvarligaste: 

l l Det är kaos inne i kommunal
kamrerns tjänsterum. Massor av 
mycket viktiga papper ligger . i en 
röra sedan i februari. Inte diarie
förda! 

21 Den ekonomiska långtidspla
neringen ska vara klar senast den 
1 november. I mitten av september 
hade den inte påbörjats! Även med 
övertidsarbete under hela oktober 
skulle arbetet inte klaras. 

3) styrelserna och nämnderna 
har bara med få undantag brytt 
sig om att komma med begärda 
femårsplaner. 

FELAKTIGA 
Kommunalnämndens ordförande, 

Knut Madsen (m): 
- En del av anmärkningarna· är 

direkt' felaktiga. I datacentralens 
skrivelse står ingenting om felak
tigheter, i så fall hade vi väl rea
gerat. Vi lade inte skrivelsen till 
handlingarna utan inbjöd datacen

. tralen komma hit. Det är ingen 
risk för vår byggkvot, den är re
dan nästan för-brukad . 

- Beträffande det olåsta skåpet 
med inteckningar, var skåpet bara 
olåst på dagtid. Men jag vet inte 

om det stod under regelbunden 
tillsyn ... 

- Angående oredan hos kommu
na~kamrern så ·tick han avsked 
för sin oordning. Till en del också 
eftea· en konflikt med kamrers
assistenten. 

Fanns det inte vid det tillfället 
skäl att granska bägge tjänstemän
nens kompetens? 

- Nej, men vi. ska granska den 
nu. Assistenten har fått delta i 
alla anordnade kurser, och vi har 
aldrig hört att assistenten fått 
reprimander för oordning. 

Vad gör kommunen nu? 
- Vi har fått tips från länsbo

stadsnämnden om en expert som 
kan börja redan denna vecka och 
reda ut förmedlingsverksamheten. 
Länsbostadsnämnden ska få begärt 
svar i tid. Mer kan jag inte kom
mentera, men jag ska läsa utred
ningen två gånger. 

Kommunen fick den heta skri
velsen i går eftermiddag. Kommu
nalnämndens arbetsutskott kalla
des omedelbart till blixtsamman
träde. 

Utskottet beslutade då att den 
chockade och sjukE·krivne assisten
ten skulle få undersöka arbetsruti
nen för bostadstilläggen ... 



Tage Erlander hedersgäst 
vid inspektorsinstallation 

Förre statsministern, excellensen 
och lundakuratom Tage Erlander 
gjorde på lördagen ett av sina 
sällsynta besök på sin gamla na
tion i Lund. Det skedde vid "De 
nyes fest" på Svaneholms slott då 
Värmlands nation installerade sin 
nye inspektor docent Gunnar 
varnström. 

Förre kuratorn Tage hade så 
trevligt att han spontant lovade 
att komma tillbaka redan till vå
ren - för att konkurrera ut PaJ
mes statsministerafton. 

Han drog en historia till kaffet 
också. Men ingen Värmlandshisto
ria utan en historia från Värm
lands nation i Uppsala. Kanske en 
artighet mot nedreste hedersleda
moten, kemiprofessorn Arne Fred
ga från Uppsala och nye inspek
torn som har uppsalaförflutet Un
der studietiden i Uppsala var 
nämligen Gunnar varnström ku
rator för Norrlands nation. 

110 personer var med om "De 
nyes fest" på Svaneholm som in
leddes med en installationsakt i 
källarvalven. Den nye inspektorn 
fick motta symbolen för sin vär
dighet - en ofantlig ordförande
klubba i trä. Sedan blev det mid
dag i festvåningen med tal av do
cent Qvarnström och nationens 
kurator Christer Fasth. 15-talet 
hedersledamöter hade tackat ja till 
installationsfesten, som avslutades 
med lians till poppiga toner. 

"De nyes fest" var ett försök att 
de 

Tage Erlander tillsammans med sin bordsdam Gunilla Jo
sephsson. 

tidliga nationsfesterna med frack 
och ordnar. 

- Det blev lyckat, tycker kura
torn Christer Fasth. Vi fick med 
både nya och gamla studenter vil
ket var Att vi kallade 

festen "De nyes fest" beror på att 
både inspektorn Gunnar Qvarn
ström och novischerna var nya i 
nationen. Festen var alltså både 
en novischfest och installations-



Tage E hedersgäst 

Källarmästa-re Börje Persson på Svaneholm och Tage Erlander fann 
varann. Här skr iver Tage in sig i krögarens egen gästbok 

I fl·edags kväll hade Värmiandis ;:============:; 
nation i Lund en i:ruformel1 linstalla-
tiorusfe.st för litteraturdocenten Gun
nar Qv:arnström, nationens nY~e in
spector. Evmemanget a'II'V>er'kades på 
Sva•neholm uta.n.för Skw·up och uw
märklsammad gäst var f d statsmi
nlister Tage Erlander, åreJJJ 192.".>
nu.n,era heders1ediamot. · 
W29 Värmlands nations kurator oclh 

Han stortrivdes i &lottsrestaur<J.ng
en.;; mHjö och på bilden sigmerar han 
i gäsJbO'ken med kiHlarmäsLaa·e Börj<: 
Pe.rsson.s ~·YJgg som skri,vbord. De två 
fann vamnn - nåt k.v·idkhuvud på
stod a t t lronstellation.en Tage-jBörje 
v:ar li!k.a bra på sitt sätt soan Tage
Ha.sse är på sitt. 

PANDORABINGO 
CA·RAVELLEN 

YSTAD 
'l DAG. 

·OBS! TIDEN 
KL 15.30 

l 

Tage Erlander iSkurup 1 

Tage Erlander passade ocks(J, pd att titta sig omkring i de gamla 
slottssalarna där han guidades av källarmästren pd. Svaneholm, 

Börje Persson. 

Det var celebert besök i Skurup 
och Svaneholm på lördagen. Det 
gamla slottet gästades nämligen då av 
förre statsministern Tage Erlander 
som bjudits in av sin gamla nation 
vid Lunds universitet "De nyes fest" 
kallades arrangemanget och de nye 
var nationens inspektor, docent 
Gunnar Qvarnström, som nu instal. 
lerades samt "novischerna" d v s 
årets nykomlingar i nationen. 

Tage Erlander är nu hedersledamot 
t Värmlands nation vars kurator han 
var åren 1926-1929. Han trivdes syn
barligen både med den här samvaron 

med sin gamla nation och med be
söket på Svaneholm. Det blev också 
vid kaffet några historier av välkänt 
erlanderakt märke. 

110 personer deltog i festen som in
leddes med installationsakten. Som 
symbol för sin värdighet fick docent 
Qvarnström ta emot en ordförande
klubba. Installationen hade förlagts 
till källarvalven medan middagen 
serverades i festvåningen. Där tala
de den nye inspektorn och nationens 
kurator Christer Fast. I festen del
tog förutom Tage Erlander ett fem
tontal av nationens hedersledamöter. 



TAGE GÄST PÅ SVANEHOLM 
vid inspektorsinstallation 

• 

Tage Erlander hälsades vå'lkommen i Svaneholms slotts entre av källarmästare Börje Persson. 



j Å-rets sista fältskytte ] 

Takt.fasw gfl8'ar i ,,l,jHtlag tre pa viig hem efter fu!lgjmcl tiil'liug. Fr t' /luders Ahberg. Ystad. Karl Jöusson. 

Kje!l Dahlberg och K11rt H Auderssol•, sawtliga tvlalmii. 

Pa söndagen hölls arets sista fäll
skjutning i Malmö-Ystads skytte
krels med Skurups skytteförening 
som arrangör. Del blev en mycket 
lyckad tiivling med nära 400 del
tagare - t rots det da liga vädret. 
Banan förlades till Slimminge
trakten en mil norr om Skurup. 

fem damer ställde upp: Mona 
Christensson, Hörby, Ann-Britt An
dersson. Svedala. Ulla Lindkvist, 
Eslöv. Britta Månsson. Lund och 
Ingrid öberg, Lomma. 

Den mest namnkunniga av da
merna är Britta Månsson, sekrete
rare i Lunds skytteklubb. Hon 
missar aldrig en stortävling. Hör 
hemma i hö<!sta klassen och fick i 
gar en hedersam sjundeplacering 
med 26 prickar. 

Resultat. klass F5: 11 Ake Widen, 
Eslöv. 23 pr, 2• Stig Olo>on, Hör
by 28, 3) Sven Christensson, Sve
dala-Börringe, 27. Klass F 4. 11 
Bengt Andersson. Stora Köpinge, 
25, 2l Tage Malmberg, Hällestad
Dalby, 24, 31 Sven Persson, Sku
rup, 24. 

Britta Mauss(Ht, Luud, belade sjuu

de plats i högsta klassen. 

Klass F' vet: 11 Sture Wessman. 
Malmö. 24. 21 Arthur Cardell, Ystad. 
22. 31 Gunnar Nilsson, Skurup. 
20. Klass F 3: l) Lars Ove Anders
son. Dagstorp, 27, 21 Anders An
dersson, Genarp. 26, 3l Torgny 
Olsson, Skivarp, 24. Klass F 2: 11 
Olle Mansson, Tågarp, 27, 21 Ing
\'ar Ohlsson. Staffanstorp, 26, 31 
Kurt Andersson, Malmö, 26. Klass 
F l: 11 Jan Andersson, Norra Rör
um, 26, 2) Gunnarf Nilsson, Lilla 
Beddinge, 25, 3l Magnus Frost
gard, Höör. 25. 

Lagtävlingar Malmö-Ystad skyt
tekrets. Div 1: Limhamn-Sövde 
Bientarp 95-94, Malmö-Skurup 99 
-106. Sjöbo-SvedalatBörringe 93-

10~. Div 2: Hällestad-Dalby-Ystad 
70-69. Hököpingeorten-Staffans
torp 75-83, Alstad-Genarp 90-82. 
Div 3: Gislöv-Lilla Beddinge 65-
47. Mänstorp-Husie 73-81, Trelle
borg·-Veberöd 45-73, 

Div 1: 

Limhamn 
Skurup 
Sövde-Blentarp 
Malmö 
Sjöbo 
Svedala-Böl'l'inge 

Div 2: 

Genarp 
Alstad 
Hällestad-Dalby 
StaffanstorP 
Hököpingeorten 
Ystad 

Div 3: 

Ve be röd 
Hu sie 
Trelleborg 
Manstorp 
Lilla Beddinge 
Gislöv 

4018488 
5 3 o 2 6 495 
53026454 
52034486 
52034486 
5 l o 4 2 431 

4 o l 380 
3 l 1 408 
2 2 l 373 
2 o 3 4 328 

l 3 3 343 
o 4 2 323 

4018353 
3026358 
3 o 2 6 289 
2034350 

;, 2 o 3 4 260 
5 l o 4 2 297 l 



Söt blomsterflicka premiärdagen var Carina, dotter till Knut och 

Gulli Olsson. 

Flora-blommor i Skurup 
öppnade butik på söder 
Flora-blommor i Skurup öpp

nade på torsdagen en filial på 
Södergatan 27 i Skurup i f.d. 

Lindskogs blomsteraffär. Bloms
terhandlare Knut Ohlsson har låtit 
göra ganska omfattande ändringar 
av lokalerna. Genom att låta även 
den tidigare binderilokalen få 
karaktär av butik har affärsytan 
blivit mer än dubbelt så stor. 
Dessutom kan kunderna vandra 

i direkt in i växthusavdelningen där 
de kan välja på ett 30-tal sorters 
krukväxter. De mest eftertraktade 
krukväxterna under öppnings
dagen var cyklamen, begonia, 
julstjärna, tricosporum och no
vemberkaktus. 

Den delen av affärslokalen som 
är närmast gatan har genomgått 
fullständig renovering med bl.b. 
väggbeklädnad och nya hyllor. En 
nyhet i samband med öppnandet 
är att utanför har ordnats 
bilparkering för minst ett 20-tal 
bilar. 

öppningsdagen blev trevlig. 
Gulli och Knut Olssons barn, 
Roland och Carina, hälsade 
välkomna med dels el-orgelmusik 
och dels med att överlämna 
nejlikor till alla kunder. 

s·KURUPS SCOOTKAR 
anordnar i samarbete med 

SKÅNSKA DAGBLADET 
Luc~festligheter odt Luciatåg i Sllurups köping 

söndagen den 14 december. 

Till alla vackra flickor i Skurups, Vemmenhögs och Rydsgårds 

kommuner: Anmäl Er som kandidaler till 

Skurufl.S lucia 
1969 

Det är endast all skriva namn, adress, ålder och telefonnummer, 

bifoga ett foto och sända allt i slutet kuvert under adress: 

SKÅNSKA DAGBLADET, Södergalan, Skurup 274 00, samt märka 

kuvertet "Skurupsrcia". 

Kuvertet kan ocks(inlämnas direkt till Skurups SkD-red. 

En jury mec:f ).epresenlanter från de tre kommunerna utser 

7 kandidaler av de anmälda flickorna och sedan kommer 

allmänheten all få rösta me·d röstsedlar och därmed utse 

.. Skurups Lucia. 

Anmälan skall vara SkD tillhanda senast kl. 18.00 onsdagen den 12 nov. 

ARRANGORERNA. 



Rydsgår.ds JOrdbruks AB har 
köpt sockerbruket i Skivarp 

Rydsgårds Jordbruks AB har köpt sqckerbruksbygg
naderna i Skivarp av Svenska Sockerfabriks AB. 
Köpekontraktet blev klart på fredagseftermiddagen. 
Köpeskillingen är inte officiellt känd men det torde röra 
sig om flermiljonbelopp. .Sockerbruksbyggnaderna 
omfattar ca 8.000 kvadratmeter golvyta. Huvudbygg
naden har formen av ett H och byggdes strax efter 
sekelskiftet. Vidare finns ytterligare två större byggnader 
samt några mindre byggnader. Några av byggnaderna har 
byggts på 1930- och 40-talet. Till fastigheten hör 43 
tunnland mark. En del av denna är odlad åkerjord som 
den nye ägaren kommer att arrendera ut till 
Skivarpsgården, som ägs av Svenska Sockerfabriks AB. 

Byggnaderna är trots sin ålder' skorsten samt två silotrummor. 
mycket stabila. De är uppförda i Ungefär en tiondel av bygg
tegel med järnkonstruktioner. Till naden kommer den nye ägarer1, 
byggnaderna hör en 50 mefer hög Rydsgårds Jordbruks AB, att 

använda för lagring av den egna 
HAMNEN I SMYGEHAMN produktionen av grönpiller ( = 
Framställningen till regeringen från pellets framställt av Iuzern till viss 

Smygehamns fiskare om att få överta del blandat med klöver och gräs). 
fiskehamnen på samma villkor som De övriga nio tiondelarna ämnar 
Trelleborgs stad skall enligt konselj- nye ägaren hyra ut sonr 
beslut avgöras av sjöfartsverket. Fis- lagerutrymme för exempelvis 
'karna hade uttryckt oro över att lösvaror, såsom spannmål, gödning 
drabbas av "samma orimliga pris- etc. eller till intressenter, som på · 
höjningar" som deras kolleger i Gis- annat vis kan utnyttja byggna-ltion som skulle bestå av halm som planer blir verklighet kan socker
löv fick vidkännas när staden över- derna. Rydsgårds Jordbruks AB males och blandas med melass och ·bruksfastigheten också användas 
tog deras hamn. har vissa_planer på en nyproduk- därefter _pelleteras. Om dessa för lagring av halm. 



rsdagen den 13 novemher 1969 15 

Svårt uppdrag för Skurups 
Lucia-kommitte att välja 

Det var ingen lätt uppgift 
för Luciakommitten i Skurup 
att välja ut sju kandidater 
bland de många anmälda 
flickornq. På onsdagskvällen 
sammanträdde juryn, beståen
de av Skurups scoutkårs 
representant, fru Kerstin 
Alwl!n, Torsjö gård, Skånska 
Dagbladets representant, re
daktör Torsten Hansson, samt 
från Blockets tre kommuner, 
fru /ng-Britt Lindstedt, 
Skurup, lantbrukare Sven
Bertil Persson, Rydsgård och 

1 källarmästare Bertil Djupen
ström, Skivarp. 

Samtliga anmälda var söta. 
flickor, som alla passar bra som 
Lucior och tärnor, men det är en 
gammal tradition att en lucia skall 
ha endast sex tärnor och därför 
måste sju av de 15-talet anmälda 
väljas ut genom en intern röstninlf 
inom Luciakommitten. 

Resultatet av juryns överlägg
ningar är ännu hemligstämplat. På 
lördag börjar presentationen av de 
sju kandidaterna, dels genom att 
förstoringar sättes ut i Skånska 
Dagbladets skyltfönster vid Söder
gatan 22 i Skurup och dels genom 
en närmare presentation av dem i 
tidningen. 

Först sedan alla kandidatema 
presenterats kommer allmänheten 
att få rösta på sina favoriter. Detta 
kommer att ske genom röstsedlar 
som säljes i livsmedelsaffärer i 
Skurup, Rydsgård och Skivarp. 

Luciakommitten, fr v källarmästare Bertil Djupenström, Skivarp, fru Inga-Britt Lindstedt Skurup, lant
brukare Sven-Bertil Persson, Skurup, scoutledare, fru Kerstin Alwen, Torsjö gdrd och redaktör Torsten 
Hansson, Skurup, hade en svdr uppgift att vå'lja ut sju av de 15-talet flickor som anmå'lt sig sbm Lucia-
kandidater. ' 

PRISER FöR 500 TILL D~ 
RöSTANDE 

De som röstar på "r,ätt" 
kandidat, d v s på den blivande 
Lucian har chans att vinna 
presentkort, skänkta av köpmän 
från de tre kommunerna. Värdet 

av presentkartongen uppgår till 
omkring 500 kronor. Arran
görerna, Skurups scoutkår och 
Skånska Dagbladet, är givetvis 
mycket tacksamma för denna 
välvilja från köpmännens sida, 
samt för att Skurups Folkets 

Park-styrelse ställer parken gratis 
till förfogande för Luciaarrange
manget söndagen den 14 
december. 

Behållningen av Lucia-arrange
manget kommer helt att tillfalla 
Skurups scoutkår. 



P4 omdagseftennldd4gen anordnade Skurupr R6da kors en t rivsam efterm.fddag f/Jr pensfonlrerr14 1 tlJn4m.. 
lingshemmet. Folkslw!lärare Elsa Nilsson, l5stra Vemmenhög, underhöll med glimtar från bygden för 100 år 

sedan. Folkslwllärare Valdemar Valdemarsson, V Vemmenhög, spelade gitarr och s;öng vi8or. P4 bilden ses 

fröken Elsa Nilsson i aktion. 

~~så tolkade inte jag 
Madsens uttalande~~ 

Vad Skurups kommunal-
nämndsordföranden Knut Mad-
sen sade eller inte sade i Skurups 
kommunalfullmäktige den 30 juni 
rörande nye kommunalkamrern 
Olle Palms anställningsdatum har 
hux flux kommit ordentligt i 
rampljuset. I onsdagens A r b e t e t 
vidhöll Madsen att han vid sam
manträdet bara lovade att Palm 
kunde komma ner några dagar i 
september och inte spikade vilket 
datum han kunde tillträda sin an
ställning för gott. 

Protokollets exakta ordalydelse 
på denna punkt är dock: Kommu
nalnämndens ordförande Knut 
Madsen meddelar att Olle Palm 
kan börja sin anställning i septem
ber och då hjälpa till med bud
geten för 1970. 

De flesta tolkar passusen på så 
sätt att Palm kunde tillträda de
finitivt i september enligt Madsens 
löfte. Av samma mening är full
mäktigeledamoten John E Vifot, en 
av de två som justerade protokol
let. 

Vifot till A r b e t e t: 
- Visst fick jag den bestämda 

uppfattningen att Palm kunde till-

träda i september så som Madsen 
uttryckte det och' denna uppfatt
ning kommer j u också klart till 
uttryck i protokollspassusens for 
mulering. 

Om jag hade tolkat Madsens in
lägg på samma sätt som Madsen nu 
vill ha det till då hade jag och 
Gunnar Hansson talat ännu ivriga
re, ja bestämt yrkat på att vi fram 
till Palms tillträdesdag skulle låna 
Rydsgårds kommunalkarnere Egon 
Lönn. 

Som A r b e t e t omtalade i ons
dagstidningen kan Palm dock till
träda redan på lördag fast han har 
ett halvårs uppsägningstid och där
för hade fått stanna kvar i nu
varande anställning till den l feb
ruari nästa år om inte Arbrå släppt 
honom nu. 



Barock fest på Svaneholm 

Slottsfest 

Medeltida festri tualer återuppliva
des för en kväll på Svaneholm i lör
dags, då de gamla salarna och gema
ken än en gång genljöd av barock
musik, lurbläsartoner och allt annat 
som hörde till en riddarfest på 1500-
talet. Samtliga besökare var klädda i 
tidstrogna dräkter och de möttes vid 
parkentren av ett par krinolinklädda 
damer och deras vandring fram till 
slottet belystes av facklor och mar
schaller. 

Tornerspel kallades arrangemanget 

som lockat många besökare. Alla häl
sades med hornstötar av en lurblå
sare och slottsentren vaktades av två 
knektar. Alla gäster presenterades av 
härolder l riddarsalen innan festen 
tog sin början. Ett tr evligt och prakt
fullt skådespel var det som bjöds och 
initiativet uppskattades hör· och syn
barligen av gästerna. 

På bilden ses några av deltagarna 
i tornerspelet, fr v Monica Jonsson, 
Malmö, enrister P ersson, Skurup och 
Dick Blixen-Finecke, Svaneholm. 

utan spöke 

Lantmästare Per Aslu.nd. Malmö. med maka Monica i 1700-talsmundering. 

slottsfest i 1700-talsmiljö var det 
på lördagskvällen på Svaneholm: 
slott vid Skurup. Ett hundratal 
gäster i tidstrogna dräkter deltog. 

Vid slottsgrindarna togs gästerna 
emot av slottsdamerna fru Gittan 
Persson, och fru Gerda Larsson, 
Ystad som serverade glögg. Vid 
slottsporten till borggården poste
rade Håkan Persson och Göran 

Mårtensson i husaruniformer. På 
slottsgården hälsades gästerna med 
hornmusik av slottsvaktmästare 
Nils Hulten, som placerat sig i er 
tornglugg. 

Höjdpunkten av festen skulle 
efter arrangörernas ritningar bl: 
besök av slottsspöket i festsalen vie 
12-tiden. Men - tyvärr - spöke· 
hindrades i sin mörka framfart a\ 
en stängd dörr. Nyckeln till der 
hade nu inte spöket och inte helleJ 
arrangörerna. Späkbesöket fic~ 

alltså inhiberas. 

Gäster i 1700-talskoslytn/er 
åtg(tsmiddag påSvaneh,olm 

Under helgen anordnades traditonellt gåsfest Det var krögarfrun Gittan Persson och fru Gerda 
på Svaneholms gästgifveri med ett 1 00-tal gäster Larsson, Y stad som bjöd på glögg. Det var kyligt 
nästan samtliga klädda i 1700-talsdräkter. Två på kvällen och därför värmde både glöggen och 

i damer i krinolin och med stora peruker mötte de flammande marschallerna längs stigen upp till 
l gästerna redan vid grindarna till slottsträdgården. slottet. 

l 
Vid porten där stod två knektar na i sina originella kläder ner i 

i stram givakt· med sina tunga borgrummet i källarvalven där de 
vapen. Borggården lystes upp av bjöds på hemlagad malörtsbränn-

l 
marschaller. Där inne fanns vin och enriksrökt korv. Sedan bar 
banderoller i äkta riddarstiL När det upp för stentrapporna till 
gästerna samlats på borggården Riddarsalen i 2 :a våningen där en 
tutade en soldat i sitt horn och härolder högtidligt läste upp 
under barockmusik tågade gäster- gästernas namn allteftersom dessa 

bänkade sig vid ett festligt dukat 
bord för gåsamidda'n . 

Bland gästerna märktes Susanne 
Engellau, friherre Dick von 
Blixen-Finecke, och direktör Sven 
Philip Sörensen. 

Vid den efterföljande lfåsamid
da 'n hölls många och långa tal, 
bl.a. talet till jungfrun och talet· 
till riddaren. 

För värdskapet svarade krögare 
Christer Persson, SVaneholm, 
samt ingenjör Göran Cederö, 
direktör Michael Odquist och 

1 ingenjör Claes Hedman, samtligs 
1 från Svedala. 



Grillbar öppnas vld 
·Kyrkogatan i Skurup 

Sedan Skurups hotell revs för . bardisken kan kunderna sitta och ett och ett halvt år sedan har det njuta grillad kyckling, smörgåsar, inte funnits något näringsställe i öl, läsk eller något annat. Det Skurup, som har haft öppet på finns vidare plats för ett 20-tal kvällarna. Därför i4' det säkert gäster vid småborden. I baren mycket efterlängtat, när Macu finns jukebox pch spelapparater. grillbar öppnar på söndag vid Även innanför disken är det ~yrkogatan 4 i Skurup. Namnet gedigen och smakfull inredning J.14acu kommer utav ägarnas med bl.a. mosaikmönstrad kerafömamn, Magnhild och Curt mikbeläggning på väggarna, spegPersson, som närmast kommer !ar, kopparkåpa och andra trevliga ifrån Abbekås. Macu grillbar inslag i interiören. kommer att ha öppet veckans alla 
'sju dagar mellan klll och 22. Specialerbjudandet nu när Macu Lokalerna har fått mycket grillbar öppnar på söndag blir trivsam inrednine med bl.a. grillad kyckling med pommes smakfull tapetsering i orange och frites, samt köttbullar med mos grönt. Vid den långa och höga och tillbehör. 

Magnhild och Curt PerBBon proiXJr de höga barstolarna i nya Macu grillbar vid Kyrkogatan i Skurup, som öppnar pd söndag. · . , 

Hårvård gick 
hem på Karup 
Karups bygdegård i ny skepnad : 

jättestor damfriseringssalong. Det 
här förvandlingsnumret genom
fördes på torsdagskvällen och 40 
CKF-are från Bientarp och Vebe
röd tyckte det var toppen. 

Högsta möjli11a betyg utdelade 
bl a arrangerande Bientarpavdel
ningens ordf. Ester Nilsson till 
skickliga frissan Gudrun Sernert 
från Skurup. Fru Sernert gav 
förutom en rad allmänna tips om 
hårvård även praktiska bevis på sin 
yrkesförmåga. 

Nästan samtliga i CKF-arrange
manget närvarande gick hem med 
ny frisyr som minne av träffen. 
Till bilden på Karup hörde även 
peruker och postischer. 



Konsumentdebatt i Skurup: 
- K vällsöppet inget för oss 

I Skurup kommer i varje fall inte 
Domus att gå in för kvällsöppet. 
Det är en företeelse som väl knap
past är ett lyckligt konkurrens
medium utom i storstäderna om ens 
där, framkom vid den konsument
debatt som Konsum och ABF på 
onsdagskvällen anordnade på Do
mus i Skurup. 

Debattdeltagarna menade att man 
mera bör tänka på de anställda. 
När nu de f;ia lördagarna är vun
na efter dl lång kamp vore det 
olyckll~hm en grupp, de handels
anst?';:{a ~kulle bli undantaget med 
sp1 ' rat familjeliv m m som följd. 

essa synpunkter underströks av 
'. Handels ombudsman Harry Nord
\ ~vist. Till träffen hälsade ABF:s 
ombudsman Jan Westlund välkom
ken varefter Solidar5 informations-

Ff' v infoMillltWMchef Göte Hedvall, Malmö, vanthuschef K G Kf'!lua, · 
Skurup, fru Lilian Hultberg, Skurup, diskuterar prissättningar. 

chef Göte Hedvall informerade om 
konsumentkooperationen innan dis
kussionen bröt lös. 

På talet om ökat sortiment sva
rade affärschef K G Kruus i Do
mus att årligen 2.000-3.000 nya ar
tiluar komroer ut varför rätt urval 
är en svår uppgift. Med dagens 
hårda marknadsföring blomstrar en 
nu vara någon månad för att sen 
ofta sjunka i glömskan. 

På tal om Konsums egen mark
nadsföring blev man ense om att 
medlemserbjudande med 10 procent 
oavsett köpet och rabattering via 
checkar drabbar orättvist. Gynnad 
blir den som har gott om pengar 
och således kan ta tillfället i akt 

med besked i motsats till den van
lige kunden. Butiksöverskottet bör 
fördelas med läere priser året runt 
och traditionell återbäring. 

När debatten kom in på färsk
varor önskades mer manuell betjä
ning över disk och det är vad Do
mus i Skurup också inför vid års
skiftet. 

Ortens kvinnoorganisationer re
presenterades främst av socialde
mokratiska kvinnaklubbens ordf 
Lilian Hultberg och Folksam med 
en försäkringsorientering av di
striktschef Bengt Ake Nyström. 
Efter kaffet visades konsument
kooperationens och LO:s film om 
pris bromsen. 

0 
l 

I SLOTTSBALEN PA SVANEHOLM sågs bl a fideikom~issa.ri~n tiLl 
Nci.sbyholm friherre Dtck Bli.xen-Fmecke .(t v), som har T~:n~~r:~ 
siottsfrun Gerda Larsson, Ystad, vtd gloggse-rven~en. . .. :;.ed diretkör Leif Bergendahl, Limhamn, och dr Bengt LJungberg, B1a 

·~ ---·~ ~---'--

* Riddar/esterna 
'från .fordom återupplivades på Sva
nehol:ms :;Lott nyligen vid en lus
t1ger. aftop. med m€<Leltida r.itualer 
och harockmusik i slottsgemak och 
.kä!J.aivalv. H undraJtalet .gäster - en 
d~! korn ~ chartrat pLan från Srock
iholm till Malanö för vidare beford
l'an - .iklädda tidstrogna drämter 
'fick ·i .. !!ffiålkylig n.o.vennberaiiton en 
första inmd.esvärmare i glöggtapp
ning av krinolinklädda krögarfrun 
G i t.ta n P e r ss o· n vid entren till 
·slort7t:sparken. MarschaHer lyste se
dan upp vägen t ill slottsporrten, där 
lkne<ktar sky1drade ·och Jämnade vä
gen fri till facke1be]yst borggård. 
AlJ.a gäster pres!IDterades i Riddar
salen av härolder, hemlagat mal
örtsbrännvin med enriMökt lrorv 
utgjorde väLkomstliD före siittningen 

, vid borden. Talet till jungfrun och 
Wet tiJ.l riddaren var detaljer som 
elegant ~rverades till malten. Vär
dar för det populära "rtornerspeJ.et" 
var krögarens .grabb C h r i s t e r 
P e r .s s o n, Svaneholm, direktör 
Mi"chael Odquist samt illlgen
jöi'erna Göran Cederö och 
el· a e s H e d m a n, samtl•i•ga Sve
dala. 



Fru Gunnel Broman, l:Höv, Skivarp, med (amen full av eterneller i 

lysande få'rger 

Skivarpspar specialisten 

på odling av eternellen 
Kurt och Gunnel Broman i 

Ölöv utanför Skivarps samhäl

le har i dagarna öppnat en 

liten specialbutik för eternel

ler, dvs torkade blommor som 

håller sig fräscha och fina i 

flera år. Det är alltså blommor 

som mycket väl kan ersätta 

plastblommorna. 
En plastblomma är en 

konstgjord sak som aldrig kan 
jämföras med naturens eget verk , 
en riktig blomma. En eternell är 
visserligen inte en "levande" 
blomma men har kvar dess färger 
och karaktär, säger Kurt Broman, 
som i år odlat upp två tunnland 
mark med eternellblommor. 

- Nu när det närmar sig jul så 
är efterfrågan på eterneller särskil t 
stor även om vi har försäljning året 
runt berättar Broman vidare . Vi 
har eterneller i ett 10-tal fårger 
och försäljningen sker både i form 
av lösa blommor, kransar och 
buketter,. 

MYCKET ARBETE-

Att odla eterneller är mycket 
arbetskrävande. Fröna sås i maj . 
Under växttiden fordrar de ständig 

l handrensning och riklig bevatt
ning. Det kan tyckas märkvärdigt, 
att eternellen fordrar mycket 
vatten, eftersom växten i sig själv l 

är mycket torr och har ganska 
hårda stjälkar. 

När sedar. blommorna slår ut, 
måste de plockas på exakt rätt tid. 
De håller på att blomma under 
augusti . september och oktober 
och under den tiden får de färdiga 
blommorna plockas varje dag. 
Kurt och Gunnel Broman plockar 
åtskilliga tusental blommor själva 
men de får också hjälp av 
skolungdom och andra 

TORKNING 

"surrogat" för livslevande blom
mor än plastblomman, som helt är 
en industriprodukt. 

OPTIMISM 
Därför är Gunnel och Kart 

Broman optimistiska på ' sin 
specialitet med odling av eterneller 
och kommer att investera ganska 
mycket i en ändamålsenlig odlings
och torkningsanläggning. I special
butiken kommer också att säljas 
handdrejade krukor och Charlotte 
Weibulls dockor. 

Sedan blommorna plockats, Vid sidan om eternellodl.injJen 

torkas de långsamt med luft från bedriver paret även jordgubbsod

värmefläktar. Broman håller på att ling. Vad beträffar denna kommer 

bygga ett särskilt torkhus. Bromans att samarbeta med en 

Torkningen är ett både viktigt och granne , som också odlar 

känsligt moment. Om detta arbete jordgubbar. Därigenom kan de 

ej utföres noggrant så resulterar köpa gemensamma maskiner m m 

det i att eternellerna ej håller sig så och få ned kostnaderna 

länge som önskat. En rätt torkad -
eternell behåller de naturliga 
färgerna i mellan ett halvt och ett 
år . Därefter är det ofrånkomligt 
att färgerna börjar blekna. Men 
det kan dröja flera år, innan 
eternellen börjar falla samman. 

- Mängder med eterneller säljes 
för terapiarbeten, men allmänhe
ten börjar alltmer få upp ögonen 
för att eternellen är ett bättre 



G. Nilsson 5-kampsmästare 
Skurups skytteförening 

•• 
l 

Arets toppskyttar i Skurups skytteförening blev den här trion där kampen blev jämn mellan (r. v. N G Olsson och Oskar OlBBon samt i mitten (ramgdngsrike juniorskytten Kent PerBBon. 

l Gunnar Nilsson har, om man · Som prhutdelare fungerade Klass 3: l. Ingvar Pennander \ räknar hans fem bästa tävlingar, ordförander •. själv, mejerist Tore 135 p. 2. Benny Lönnhorn 132 p. varit bästa skytt inom Skurups Jönsson. I swtspristävlingarna var Klass l : l. östen Andersson 89 l skytteförening. Han fick på det följande som erhöll priser: p. l lördagskvällen ett ståtligt pris i Klass 5: l. Tore Jönsson 142 p. Klass juniorer: l. Claes l egenskap av 5-kampsmästare med 2, Oskar Olsson 141 p. 3. Kurt Lönnhorn 100 p. 2. Kent Persson en sammanlagd platssiffra på 26. Andersson 140 p. 97 p. 3. Lennjlrl Persson 96 p. 4. Närmast följde Oskar Olsson Klass 4: l. Gunnar Nilsson 139 Dan Andersson 92 p. med platssiffran 28 och därefter p. 2. Gunnar S NilBBon 131 p. 3. Samtliga nämnda fick förening-kom KuJt Andersson med 34. Arthi!!_Kristensso __ n_l_2_7_._p_. --~---'-'e=ns:::::....:h::.:e:..:d:..:e:::.rs~p:..:r:::.ise:.::..::r. ___ _ 

J) f)· r (t· .'u/ ,.0~ 
:7 (}fl rl 



Systrar blev osams på väg till gudstjänsten 

BYGGDE V AR SIN KYR~ 
) 

Vemmenhögs vackra landskap 
gömmer många reliker i både fol'l· 
tro, historia och minnesmärken. 

Inom häradet finns en av Sveriges 
minsta kyrkaförsamlingar med 75 
själar. Hassle-Bösarps vita kyrka i 
snar nähet av Skurup har inom 
sina murar många unika klenoder, 
Den mest i ögonfallande är Sofia 
Albertmas böhmiska kristallkrona, 
den intressantaste "den vandrande 
altartavlan". Men den gamla dop
skålen i mässing har också den sin 
historia liksom kollekthåven från 
1815. Kyrkan uppfördes 1865-66 och 
renoverades för bara några år se
dan för 115.000 kronor. Vid detta 
tillfälle kapad eman fyra meter av 
kyrktornet. 

Renoveringen företogs med anled-
ning av att korset ruttnat och hus
bocken invaderat tornet. Taket är 
nu belagt med kopparplåt, all gam
mal puts har slagits av och ytter
väggarna har behandlats efter alla 
konstens regler. 

Det var inte bara i Gustafs för
samling, Börringe som Jet under ett 
par århundraden var ett våldsamt 
kyrkobyggande utan även i denna 
del av Vemmenhögs härad. Det 
märkliga är att kvinnan på 1700-
1800 talet spelade en stor roll inom 
denna f>yggnadsverksamhet. I Bör
ringe var det Gjörwel Faddersdot
ter-Sparre, inom det nu aktuella 
området Vitofta. 

OSAMS 
Vad Vifota egentligen hette är det 

ingen som vet, men historien för
täljer om systrarna Vifota och Grå
socka, där den förra ägde hela Hass
le-Bösarps församling på 714 tunn
land. Systrarna brukade följas åt 
till kyrkan i Särslöv. Vid en dylik 
kyrkofärd blev de osams och beslöt 
uppföra var sin kyrka istället. Vi
fota för sin del byggde ett litet trä
kapell med fyra bänkar, sakristian 
fanns in te och klocktornet restes 
separat av en stapel strax utanför 
kapellet. 

En vacker altartavla i trä utför
des också där de två vackert ut
skurna träskulpturerna föreställer 
Moses och Johannes inramande 
Kristusbilden. Moses har tappat 
stentavlorna och Johannes staven 
men man hyser gott hopp om att 
kunna restaurera desamma. När 
denna medeltidskyrka revs salde~ 

praktiskt taget alla inventarier och 
altartavlan hamnade i privat ägo. 

75-KRONORSTAVLAN 
Köparen, en skurupsbo Olof An

dersson som i sitt handlingssätt inte 
var särskilt pietetsfull, Jämnade aL 
tartavlan till möbelsnickare Chris
toffer Olofsson för att denna skulle 
byta ut Kristusbilden mot ett spe
gelglas. Snickaren hade ett betyd
ligt bättre etetiskt sinne och ansåg 
handlingen som ett helgerån. Så
!edes lät han tavlan vila och re
komm~nderade slutligen ägaren att 
lämna tavlan till Kulturen i Lund 
dit den såld~ för 75 kr. Efter myc. 
ket letande i handlingar och kvitton 
kunde tavlan genom kyrkoherde 
Gunnar Wallins och kyrkavaktmäs
tare Fritz Olofssons försorg 'åter
bördas till den nya kyrkan i slutet 
av 1930-talet. 

TULLGARNS~KRONAN 

Sofia Albertinas mäkti•ga kristall
krona strålar i alla regnbågens fär
ger och är i al'l sin prakt helt 
magnifik. En gång hängde den hos 
Gustav III på Tullgarn, bror till 
Sofia Albertina. En nära anförvant 
till denna högvälborna dam, Lulu 
Forsberg, gift med Magnus Sten
bock, bodde på Tosjö slott och till 
dessa ~-känkt~ Sofia Albertina fem 
mäktiga kristallkrono;. Agarna till 
Tosjö slott, som nu vi'lar på Barse
bäck lämnade vid sin bortgång 
ägodelarna till sonen och troligtvis 
är det denne som sålt kronorna. 

Som så ofta vid arvsskiften upp
stod bråk kring dessa böhmiska 
mästerverk Solberga, som ville be
hålla samtliga fick lämna en ifrål) 
sig till Hassle-Bösarp. För cirka 
25 år sedan värderades kyrkkronan 
till 15.000 kronor. Värdet torde i dag 
vara väsent'ligt högre. 

CARL XIII:s SIGILL 
En annan klenod i kyrkan är 

dopskålen i mässing som också sål
des. För sex år sedan återbördades 
den till kyrkan genom testamentet 
av ~ystrarna Dahl som haft den i • 
sin ägo. Hela ·kyrkporten såldes 
också men nyckeln till porten har 
lämnats igen av köparens döttrar. 

I denna händelsernas kyrka finns 
en •kollektivhåv från 1815 med Carl 
XIII:s sigill försedd med en pen
ninggömma. Håven används ännu 
På Ku'lturen i Lund lär finnas eq 
järnkrona och ett vackert krucifix 
tillhörigt Hassle-Bösarp. 

Bi i. 



Ha.ssle-Bösarps kyrkavaktmästare Fritz Olofsson tänder Sofia A!bertinas bohmiska. krista.l!krona. 



Charlotte Dittmer 
road.e pensionärer r 

( 

(' 

Pensionärerna Per Olsson t v och Nils Larsson t h trivdes med Charlotte Dittmer vid hennes besök på Flinte_brohemmet i Skurup. 

Charlotte Dittmer besökte på torsdagseftermiddagen Flintebrohemmet i Skurup där hon sjöng Evert\ Taube- och Harry Brandelius-låtar för pensionärerna. 

Charlotte Dittmer besökte Flin-te- · ~~:~~ottekab~~~~~~v:~ :ä~~inn:il!e~ bro VJid samma tid i fjor och hen-nes framträdantie d~ blev så popu- även muntligen underhöll sig med lärt att hon omgående engagerades pensionärerna. även för kommande år; alltså i år. Lions Club representerades av ing-enjör Nils Brinok och socialnämnden 
av dess ordförande, lantbrukare Tor
sten Ij:ansson som framförde pen
sionärernas tadk både ti11 Charlotte 
Dittmer och till Lions CJub för de 
underhå:Jlande eftermiddagstimmarna. 

F1ramträdandet på torsdagen blev 
hka succeartat och hon fick de äldre 
ordentJigot med på noterna. 

Skuru'Ps Lions Club passade på 
att bjuda pensionärerna på ett ani-

Nästan allting gick åt 
ixJ Skur~ups Kakmäss.a 

. l 

Det ymnige snöfallet gav en verklig julstämning d t ~akmässa~ Frk Ellen Nilsson fyller kassen med fina hembakade Julkakor till fru Natalia Bringsten från Skurup. 

Rädda barnens skurupsavdelning hade som vanligt en strykande 
åtgång på de varor som försåldes vid fredagens kakmässa i Julius 
Hanssons lokaler vid Kyrkogatan. 

Ordföranden, Elsa Lasson berättade vid 17-tiden att 
försäljningen inbringat ca 1.300 kronor o. eftersom .. k~~~~n inte stängdes förrän kl 18 beräknade hon att bruttoforsälJnmgen 
kom att närma sig 1.500 kronor. 

l 

mycket at.t man kunde sälja ända Som vanligt hade folk glatt och till sista minuten. Detta har villigt köpt ambrosia ~ockerk.akor, resulterat i att det blir en liten rest rullrån, struvor, klenater , w1en~r- över. Denna kommer att lott~~ ut bröd bullar, mjuka kakor och fmt till medlemmarna så får man ave~ och jp.ovt bröd på löpande b~nd. en liten slant för det som e) På kakmässan försåldes aven försålts. hemlagade karameller, ljuss~~kar ··+-"=~==--------och ljusmanschettet, samt Radda 
barnens ljus! y kior. 

Medlemmarna i Rädda barnen
avdelningen har skiftat om att 

Skolornas DM 



Aktiviteten är enorm i Flintebrohemmets verkstad. Man gör de sista finputsningarna inför den 
kommande försäljningsdagen. Fr v John Larsson, Edvin Hansson (terapeut), Lise-Lotte Malmgren, och 
Otto Persson. 

Populära ''Go·nkar·'' ·tillverkas 
• •• av· penston.are·rna Skurup· • 

l 
"Gonkar" lär bli det populäraste försä)jningsobjektet vid den sedvanliga försäljningen 

av terapiarbeten på Flintebrohemmet som i år äger rum tQrsdagen den 4 december. 
Gonkar är ihopsydda trekanter, stoppade med skumgummi och förs~dda med såväl 
ögon, händer som hår av lingarn. 

I år finns det många träalster, säkert blir det också stor rusning försäljning nu på torsdag. Ett litet 
t ex ljuskronor, brickor, tomtar, och långa köer när Flintebrohem- PS: En nyhet är morgontofflor 
skohorn och spargrisar, De flesta met öppnar portarna för sYdda av fårskinn. 
av dessa artiklar har de manliga L-~---=-=-----''-------...L-----~------~, 
pensionärerna tillverkat med 
halvfabrikat som utgångsmateriaL 1 

Sedan finns det också fina 
broderier, kuddar, dukar, virkade 
sängöverkast, ryamattor och 
mycket annat. 

Som vanligt är priserna låga och 



, 

Skurup - SOtlll 

Pustar ut mellan varven runt julgranen på Skurups torg gör Helen Svensson och Mikael Persson, Skurup 

Den rätta julstämningen infann sig under skyltdagen i Skurup. Världens goda makter 
l hade dekorerat med gnistrande vacker rimfrost och ett lagom tjockt snötäcke. Mycket 

folk sökte sig till köpingen dock betydligt tidigare på dagen än som är vanligt under 
julskyltningssöndagen. Orsaken var det oemotståndligt vackra vädret. 
Höjdpunkten på julskyltnings- och tomtar som delade ut -gotter l Luciakanilidaterna presenteraarrangemangen blev Skurups till barnen, samt presentation av des senare på kvällen nere i parken Köpmannaklubbs jippo på torget, Luciakandidatema, med Stig i samband med dansaftonen . Där med dans krinl! den stora l(ranen Lindstedt som pigg konferencier. var Janne Johansson konferencier. l 

• 
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Tre aktiva ungdomar frdn Rydsgdrds CUF-avdelning fr v Britt-Marie Mtlrtensson, Kenth Persson och 

Bengt Andersson. 

1 
Kabare och amatörteater 

1 vid CUF:s jubileumsfest 
- Av TORSTEN HANSSON -

För några dagar sedan, närmare 
bestämt, den 30 november fyllde 
Rydsgårds CUF-avdelning 40 år. Det var 
nämligen den 30 november 1929 som 

Rydsgårdsortens SLU-avdelning bildades 
vid ett möte på Rydsgårds Hotell-Gästis. 
Som bekant har SLU (Svenska 
Landsbygdens Ungdomsförbund) ändrats 
till CUF (Centerns Ungdomsförbund). 

Rydsgårdsortens CUF-avdel
ning kommer att fira 40-årsjubi
leet vid en högtid i Erikslunds 
Bygdegård lördagen den 13 
december. Det är Luciadagen och 
därför är det naturligt att ett av 
programinslagen blir Luciatåg. 
Vidare blir det dans och 
revykavalkad av Rydsgårdsama
törerna. 

Men åter till den tid för 40 år 
sedan då SLU-avdelningen bilda 
des. Det första protokollet 
återspeglar det som där hände 
och därför citerar vi protokoilet i 
sin helhet. 

Protokoll fört vid möte å 
Rydsgårds hotell den 30 
november 1929. § l: Lantbru
kare Nils Nilsson, Villie, hälsade 
de närvarande välkomna, varefter 
Du gamla, du fria gemensamt 
sjöngs. § 2: förbundsordföran
den, lantbrukare Gillis Olsson, 
Kullenbergstorp, höll ett intres
sant föredrag om SLU :s 
verksamhet och mäl. § 3: Mötet 
beslöt enhälligt att bilda en 
SLU-avdelning i Rydsgård. Till 
att leda förhandlingarna utsågs 

lantbrukarna Nils Nilsson, Villie, 
varpå ett 40-tal medlemmar 
antecknade sig. § 4: Till 
styrelseledamöter för ett å: 
valdes herr Anders Magnusson, 
Villie, Otto ödahl, örsjö, Hilding 
Olsson Kastlösa och Gösta 
Månsson . örsjö, samt fröknarna 
Ida Hansson, Viilie och Hi !dur 
Karlberg, Varmlösa med herr 
Svante Andersson, Vidarp, Hugo 
Hansson, örsjöholm, Erik Olsson 
och Malt e Jönsson, sam 
fröknarna Agda Hansson, Nanna 
Andersson och Magda Hansson, 
alla i Varmlösa, som suppleanter. 

Som ombud 'valdes Anders 
Magnusson, med Otto ödahl som 
suppleant Till revisorer utsägs 
herr Ernst Persson och Knut 
Moberg etc § 5 : Sedan man gett 
den nybildade föreningen nam
net Rydsgårdsortens SLU-avdel
ning uppstämdes ett fyrfaldigt 
hurra för densamma. § 6: Vid 
senare hållet styrelsesammanträ
de konstituerade sig styrelsen 
sålunda: ordförande Anders 
Magnusson, vice ordförande Otto 
ödahl, kassör Hilding Olsson, 
sekreterare Ida Hansson. § 7: 
Medlemsavgiften bestämdes till 2 
kronor. § 8: Beslöts att nästa 
styrelsesamm!plträde skulle hållas 
å Rydsgårds hotell den 13 
december kl 7. Så löd alltså det 
första protokollet. Vid jubileums 
högtiden den 13 december 
kommer några av pionjärerna att 
inbjudas. 

ORDFöRANDENA. 
Under de 40 åren har det varit 

mänga ordförande som avlöst 
varandra. Här är den långa 
ordföranderaden: Anders Mag
nusson 1929-1932, Hilding 
Olsson 1933-1934, Albert 
Hansson 1935-1936, Hjalmar 
Lindberg 1937-1938, Bernt 
Hansson 1939-1941, Sven 

Mårtensson 1942-1945, Einar 
Larsson 1946-1949, Folke 
Månsson 1950-1951, Harry 
Tuvesson 1952-1954, Allan 
Hansson 1955-1957, Magne 
Tuvesson 1958, Sven Bertil. 
Persson 1959-1961, Bengt 
Magnusson 1963, Nils Ake 
Andersson 1964, Rolf Hansson 
1965-1967 och nuvarande 
ordförande Bengt Andersson. 

Den kanske mest lysande 
epoken var under början och 
mit~n av 1940-talet. Ar 1945 
hade avde ningen nära 300 
medlemmar, vilket var en 
tre-dubbling på tre år. En 
verksamhet som alltid omhuldats 
inom avdelningen är kabare och 
teater. Därför är det ganska 
naturligt att man har sådan på 
programmet vid jubileumshögti
den. 

Ar 1964 blev ett lag från 
Rydsgårdsortens CUF 5 :a 
riksfinalen i talangjakt i 
Uddevalla. Laget bestod av Leif 
Månsson, Ann-Louise Mårtens
son, Stig Christersson, Lars 
Sandqvist, Karin Wallin och 
Kerstin Hansson. _ 

Ar 1965 blev det l :a pris i 
talangjakten vid riksfinalen i 
Gävle. Det var Kerstin Andersson 
som sjöng, ackompanjerad på 
piano av Kerstin Hansson. 1967 
blev följande trio 2 :a i 
riksfinalen: Lena Göransson och 
Britt-Marie Mårtensson, ackom
panjerade av Kerstin Hansson. 

Andra aktiviteter som på 
senare tid har varit mycket 
populära är kurser i folkdans och 
gammeldans. 

Avdelningen ger ut en egen 
tidskrift: ' ·Medlemsposten". An
svarig utgivare är Kurt Andersson 
och prenumeranter är varje 
medlem i avdelningen. Tidskrif
ten · produceras i avdelningens 
stencilmaskin. 



:Solbergas 82-årige kantor fick 
1guldmedalj efter 60 tjänsteår 
,_ Av TORSTEN HANSSON-

1 
Ar 1909 avlade Anton 

R y berg kantors- och organist
examen i Kalmar och samma 
år fick han tjänsten som 
kantor i Solberga och 
Hassle- Bösarps församlingar 
utanför Skurup. Kantor 
Ryberg innehar fortfarande 
tjänsten som kantor i .de båda 
församlingarna. Säkert var det 
välförtjänt när han på 
söndagkvällen vid en aftop
''Udstjänst i Solberga kyrka 

• - ~..k Patriotiska sällskapets 
guldmedalj för längvarig och 
trogen tjänst. 

Vid gudstjänsten predikade 
kyrkoherde Alf Sjölin, Villie, som 
även sjöng "Introitus" tillsammans 
med kyrkomusiker Hanna Leion, 
Slimminge. Kyrkomusiker Leion 
sjöng även solot "Gören portarna 
höga" samt spelade postludiet 
"Fantasi i g-dur" av J S Bach. 

I anslutning till överlämnandet 
av guldmedaljen till 82-årige 
kantor Anton Ryberg blev även 
avgående kyrkovaktmästaren Fritz 
Olofsson tackad. Vidare invigdes 
vid den högtidliga aftonguds· 
tjän8ten församlingens nya kyrk · · 
silver, tillverkat av guldsmed John 
Reutner, Ystad. 

Kantor Ryberg berättar att 
lönen för kantorsuppdraget när 
han började i Solberga år 1909, 
var ganska blygsam: 450 kr i 
årslön jämte avkastningen av det 3 
tunnland stora kantorsjordbruket. 
Men lönen har blivit bättre och 
bättre och nu när Ryberg avgår 
med p_ension vid årsskiftet, så ser 

1 '· \ t 

Kyrkoherde Alf Sjölin, Villie, medaljerar kantor Anton Ryberg, Solberga. 

han med belåtenhet tillbaka på sin · 
60-åriga kantorstjänst i de två 
församlingarna. 

Anton Ryberg är uppvuxen 
strax intill Solberga kyrka på den 
gård, som hans föräldrar brukade 
där. Han bodde där till efter 
äktenskapet år 1932, då han med 
fru flyttade in i kantorsbostaden i 
Solberga. 

Under Rybergs 60-åriga tjänst i 
Solberga har inte mindre än 12 

prästmän tjänstgjort i för8am
lingen. 

Den för hr Ryberg käraste 
klenoden i Solberga kyrka är 
orgeln från år 1866. Orgeln är ett 
av landets mest unika orgelverk 
och .det lär endast finnas en enda 
till i Sverige i samma utförande. 
Kyrkorådet hade vid ett tillfålle 
förslag att byta ut orgeln, men den 
"räddades undan" ett dylikt 
beslut och blev stället 
restaurerad. 



Samma kantorssläkt ·i 140 år \ 
Anton Ryberg även storbonde 

När 82-årige kontorn Anton Ry
.berg i Solberga och Hassle-'Bösarps 
.församlingar vid årsskiftet går i 
pension efter 59 års tjänst på sam
ma orter ändas en 140-'årig kantors
bana i tre generationer och i sam-

~' ma församlingar. Det började med 
Rybergs mormors far Jeppa Ols
son som var född 1806 oc'h från 1830 

; till sin död 1864 innehade tjänsten. 
Han efterträddes vid sin bortgång 
av Rybergs morfar Nils Christian 
Ryberg som föddes 1830 och avled 
1908 då alltså Anton Ryberg tog 

över. Vid söndagens a·ftongudstjänst 
i Solberga kyrka mottog Anton Ry
berg patriotiska ~;ä!lskapets guld
medal) för långvarig oc'h trogen 
tjänst. överlämnare var •kyrkoherde 
Alf Sjölin 1 i Viilie som även avtac
kade av,gående kyrlkovaktmästaren 
Fritz Olofsson. Denne har tjänst
gjort 12 år i Sotberga och 41 i Hass 
le-Bösarp. 

- Klockarlönen var mager förr i 
tiden, ja långt in i min egen tid. 
Därför var Jeppa ·Olsson tillika ur
makare och småbrukare, Nils Chris
tian Dy berg även folkskollärare, 
berättar Anton Ry berg för A r b e -
t e t. - Min syster har en dala
klocka som Jeppa Olsson tillver
'kade. Själv brukade jag under 51 
år, 1913-196t' prästgårdsa;rrendEit 
om 86 tunnland och från 1920 dess
utom 18 tunnland på den släktgård 
som min morfar hade innehaft. På 
min fars ålderdom fick jag vidare 
sköta fädernegårdens 56 tunnland. 
Som mest hyste jag 20-talet nöt, 

ungdjur, hundratals svin och fem 
hästar. Tre drängar och en ryk ta re 
var anställda. 

Men någon fjärde generation 
klockare Ryberg blir det inte. An
ton Rybergs son Nils-Gustaf är inte 
av den läggningen. Han är i stäl\!et 
ridhästintresserad och framstående 
ryttare i Sydslättens förening. För 
tillfället håller Nils-Bustaf nio rid
hästar på sitt prästgårdsarrende. 

ANOR 
Anton Ryberg avlade kantors- och 

organistexamen i Kalmar och kom 
sen direkt hem för att efterträda 
sin morfar. Kantorssysslan var då 
närmast ett förtroendeuppdrag, lö
nen 460 kr om året, pltis tre tunn
lands avkastning ... Fram tirris han 
gifte sig 1932 bodde han kvar i fä
dernehemmet och flyttade sen till 
Solberga kantorsbostad med anor 
från medeltiden, (den brann 1936 
och återuppbyggdes sen till samma 
utformning den behöll tills riv-

ningen 1966). Nu bor makarna Ry
berg i modem villa i grannskapet. 

Inte mindre än tolv präster i de 
båda församlingarna har Ryberg 
"slititut". Förr fanns det i Solberga 
två skolor och konfirmationsunder
visning.! Solberga kyrkas orgel 
byggd ,samtidigt med kyrkan 1866 
signerades av en orgelbyggare 
Larsson1 i Ystad och är utöver en 
upplandsorgel den enda i sitt slag 
i landet. Därför har den restaure
rats ofta för att kunna kvarleva. 
Den har åtta stämmor och bi
hangspedal. 

HAST, SLADE, SKIDOR 
Mässfall har Anton Ryberg aldrig 

upplevt men nära var det under de 
hårda snvintrarna i 40-talets början. 
Då fick han rida eller köra släde 
över markerna för att kunna kom
ma till kyrkan och prästerna åk te 
skidor. En gång var det bara paret 
i en gård vid kyrkan som kunde 

Kyrkoherde A!f Sjö!in Vi!!ie förrättade medaljeringen av kantor Anton Ryberg So!berga. 

ta sig fram, prästen fick hålla mäs
sa för två personer. Ett bröllop 
fick flyttas helt till brudens hem. 
Ryberg åkte dit i släde, med sig 
hade han prästfruarna. Släden väl
ten så att klockare och .prästfruar 
de var raskt uppe igen, släden sat 
föll i en hög huller om buller. 
på köl och färden kunde fortsätta. 

Anton Rybergs maka Asta har 
även hon kantors- och organistexa
men, 28 år tjänstgjorde hon i Dal
köpinge och Gislövs församlingar 
vid Trelleberg. 

KYRKSILVER 
Vid söndagens aftongudstjänst · i 

Solberg invigdes nytt kyrksilver 
signerar guldsmed John Reutner, 
Ystad, och anskaffat via insamling
ar och donationer. Även kyrkomu
siker Hanna Leion, Slimminge 
medverkade, hen har vikarierat för 
Ryberg de senaste fyra åren p g a 
hans ohälsa. 



Firma för vagntillverkning 
har etablerats i Tånehr·o 

Erik Hagentoft i Tdnebro i obekvämt arbetsläge under en au de 

vagnar han tillverkar. 

-Av TORSTEN HANSSON -
Erik Hagentoft, välkänd i 

Tånebro, startade för sex veckor 
sedan en vagntillverkningsindu
stri i Tånebro. De vagnar han 
tillverkar har benämningen och 
fabrikatet STRICO. 

Industrin som nu i början går i 
blygsam skala, är inredd i den del ' 
av f d Tånebro mejeri , som inte ' 
~igvaldssons Bilverkstad ut~ytt
)ar. 

Erik Hagentoft berättar att 
tillverkningen kommer att bestå 
av 7 och 8 tons 2-axlade 
traktorvagnar och 5 och 6 tons 
l-axlade påhängsvagnar. Men 
även vagnar i andra storleksord
ningar kan tillverkas på 

beställning. Firman Strico åtager 
sig även ombyggnad av gamla 
vagnar samt reparationer. Dess
utom kan traktens lantbrukare få 
sina lantbruksmaskiner -reparera 
de hos Strico Herr Hagentoft har 
etablerat ett gediget samarbete 
med Tore Sigvaldsson som driver 
bilverkstaden , genom att vissa 
maskiner kan utnyttjas gemen
samt. Då får de båda större 
valuta för investeringarna. 

Ännu så länge har Eric 
Hagentoft ingen anställd, men 
det finns så många beställningar 
att det snart är tid a t t anställa 
folk . Hur många det blir får den 
framtida efterfrågan på vagnar 
och reparationsarbeten utvisa. 
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Brandmän soin 
locl(ade 

pyromaner 
åsl(ådare o 

In an g a 
Som vanligt när det brinner i knutarna sam bs på nolltid nyfikna åskådare. Så blev det 

också när det senast va:r eldsvåda i Skurup. M ~n det blev sämre beställt med . dramatik. Vis
serligen va•r elden anlagd men det var brand män som . leJde pyromaner för att skapa förut
sättningar för en samövning. 

40-talet man från brandkårerna i 
Skurup, Rydsgård och Vemmenhög 
fick en rejäl omgång med olika 
l moment i släckningsarbete. Ledare 
för övningen var Skurups brandchef 
Lars Johansson, som själv var med 
och tände på ett enplanshus med 
vindkammare vid Dalaled i närheten 
av Skurups lantbruksskola. 

I första övningsomgången tränades 
bl a rökdykare att ta sig in i den 
brinnande byggnaden under kraftig 
rökutveckling, senare följde ett för 
sök att släcka med pulver - ett mo
ment som gick bra och slutligen häll-

des massor med dieselolja på fö'!' att 
få fräs på eldsvådan. Det blev det 
också och på bara någon halvtimma 
var h u set räddningslöst förlorat -
till belåtenhet för brandkårens upp
dragsgivare, ctet affärsföretag som 
äger de stora intilliggande grustäk
terna. 

När brandchef Johan...oson avsluta
de övningen hade han i stort bara 
gott att säga om de medverkande 
brandmännens snabba och effektiva 
jobb. 

des som nämnts många åskådare som 
till en början trodde det var eldsvå
da på riktigt och parkerade sina bi
lar i långa rader på vägen förbi 
lantbruksskolan ner mot Dalaled och 
på den Lllla vägen som ledde fram 
till brandplatsen. Men övningen 'var 
realistisk, man hade till och med 
möblerat huset med gamla grejor 
som företag och enskilda skänkt för 
att bekvämt bli av med nerslitna 
möblemang- så "publiken" behövde 
trots allt inte svära över bortslösad 

Under "brandens" förlopp samla- . tid. 

På med diese!o!ja, så får vi fart på lågorna, manar brandchef Lars Johansson 
mannar 

Skurup (t h) en av sina 



Fru Britta Sjösten med förtjänstplaketen i silver. 

Gym,nastikledare i Skurup. 
hedrad med silverpfa,kettJ 
Fru Britta Sjösten, som varit 

ledare för husmodersgymnastiken 
i Skurup l O år , har tilldelats 
Skånes gymnastikförbunds för· · 
tjänstplakett i silver Detta skedde 
i samband med en av de sedvanliga 

. zymnastikövningarna. Det var 

gymnastikdirektör Märtha Lin· 
dewi, Malmö, som överräckte den 
fina plaketten 

Medlemmarna i Skurups hus- · 
morsgymnastik tog också tillfället 
i akt att tacka sin ledare för gott 
10-årigt arbete och överlämnade 

blommor genom ordföranden 
Brita Bredemar. 

Skurups husmodersgymnastik 
har under de 10 åren fått allt fler 
medlemmar Första året var 
medlemsantalet 40. Nu är siffran 
140. 



Ljusstöpning kul julpyssel 
för damerna i Skivarps CKF 

- Av TORSTEN HANSSON -
Damerna i Skivarps CKF har många strängar på sin 

lyra. En av de trevligaste av dessa är ljusstöpningen till 
jul. . Ett 10-tal av CKF-avdelningens 113 medlemmar 
samlades för några dagar sedan i ordföranden, Elsa 
Olssons hem, utrustade med ljusstumpar, ljusmassa och 
ljusvekar. På en eftermiddag tillverkade de ca 200 stora, 
f"ma, vita ljus i tre storlekar, varierande från 35 cm ned 
till 25 cm. 

Tillvägagångssättet var det 
traditionella: Vekarna bindes upp 
på pinnar och sedan doppas dessa 
ned i smält stearin, dels från 
ljusstumparna och dels från 
inköpt ljusmassa. För att få fram 
lagom smäckra ljus behövs ett 
30-tal doppningar. Detta roliga 
julpyssel var avslutningen på 
verksamhetsåret för Skivarps 
CKF:s del. 

SJUTRAFFAR 
Verksamhetsåret 1969 har 

omfattat 7 sammankomster av 
olika slag för Skivarps CKF. 
Första träffen var årsmötet med 
de sedvanliga många valärenden 
på dagordningen. 

Nästa träff var en mycket 
välbesökt mannekänguppvisning i 
mitten av april på Skivarps 
gästgivaregård under medverkan 
v firmorna Waldecks och 

Marta-Boden, båda från Skurup. 
De flesta mannekängerna bestod 
av CKF-damer och deras barn. 
Under en av sommarmånaderna 
besöktes Svaneholms slottsmu
seum. Då passade man samtidigt 
på med ett besök på Svaneholms 
gästgiveri. I oktober gjorde 
man ett studiebesök hos Ingegerd 
Håkansson, Hedeskoga som 
visade en imponerande porslins
och batikutställning. 

Sedan blev det månaden därpå 
ett besök i Skurups försarnlings

' hem där Skurups CKF-avdelning 
bjöd på en utställning, arrangerad 
av Vävaren i Båstad, samt en 
annan utställning av Dalaledssnic
karen Anbing Mårtensson som 
visade handsnickrade figurer. 
Sista träffen för året var så 
ljusstöpningssammankomsten. 

Ordföranden Elsa Olsson 
berättar att nästa gång CKF-da-

C KF-ordföranden ElatJ Olason (t u) och Euy Andei'IIIOn, IJIJmt 
Birgitta Hansson (sittande) i färd med att stöpa långa, fina 
jule-ljus. 

mema träffas blir vid årsmötet 
någon gång i slutet av januari 
månad, då förutom de sedvanliga 

årsförhandlingarna, programmet 
även upptager ett föredrag av 
Gunnel Larsson, Rökulla. 



l 

Sydskåning lanserar 
golfspel • hemmiljö l 

Senaste nytt för golfenibusi.aster: Spela golf hemma i villan eller lägenheten. Det möjliggörs 

·genom ett skånskt-japanskt samarbete. En skurupsbo har i sv-enska goJ.fkretsarr presenterat 

gräsliknande japa!IlSka plastmattor, som lätt kan använ:das som hemmagolfbanor. Det förs,. 

praktiska provet på en. "inomhusgreen", Tumba Golfcenter på Sankt Eriksmässan i Stockholm, 

presenterades i söndagenJS TV-sportspegeL 

Anläggningen, som rubriceras som nödvändigt om man skall kunna gå med ett större japanskt exportföre

världens första i sitt slag, är upp- på banan. tag och när jag för något år sedan 

byggd i ett stort tält och dess 150 Svensk Golf, golfförbundets offi- presenterades det här hemmagolf

kvm stora golffält har Sven Tumba ciella tidskrjft, betecknar den ja- systemet tände jag på direkten. Sen 

fått via köpman Ove Wickman i pansita plastmattan som "ärligast", dess har det provats och testats, 

Skurup, som också var med när , dvs mest lik gräsunder lag, mattornas distribuerats till golftränare, golf

"fältet" i fredags invigdes av prins yta visar nämligen tröghet mot bol- ·banor och sportaffärer. Det var för 

Bertil, som passade på att premiär- len som: påminner om förhållandena övrigt på Ljungens golfbana på Fal

spela inomhus. 1 på en utomhusgreen. sterbonäset som Tumba fick syn på 

- Varje "puttmatta" har måttten - Det· här ger alla golfspelare det. Han ringde mig omgåen_de . och 

45 x '240 cm, flera kan klistras ihop chansen till kontakt med sin sport resultatet ~lev hans nu mvJgda 

till önskad storlek på hemmagolfba- året runt. Utomhussäsongen är ju Golfcenter 1 Stockholm. 

nan, berättar köpman Wickman. begränsad och i exempelvis Mellan- . -Jag h~ dessu:om från samma 

Tumba Golfcenter är 70 meter långt sverige förhållandevis mycket kort. J~pansk.a fore~g ' fatt ett ~ar tek

och 40 meter brett med 24 automa-· Nu kan vf helt enkelt ta med oss niktr~mgs~eJer, en .. s k .~uce shot, 

tiska utslagsplatser. Där är plast- spelet hem, arrangera det i källa- m~d vilken .J~g kan ova ratt klubb

mattorna klistrad'e på gummi medan ren, i hobbyuyrymmen eller om man s~mg på mm~lt u~rymme och .. en 

de i vanliga fall sitter på textilun- så vill på salongsgolvet pJtch, med vilke~ Jag kan trana 
lyrspel och de>ss fmesser. Också de 

derlag. Men gummiunderlaget är Jag har sedan flera år förbindelse är testade med gott resultat. 

Köpman Ove Wickman visar hu1· man spelar golf inomhus 



Han vägras pension efter 55 års tjänst 
FÖRSAMLINGSFÖRSLAG 
OM MEDALJ I STÄLLET 

l G4 ~ - Av BÖRJE SEHLIN -

Redan 1910 hörjade Anton Ryherg som kantor i Hassle-Bösarp och Solberga 

församlin~ar utanför Skurup. Nu är han 78 år och borde ha pension för sina 

mån~a år. Det anser hans fackliga organisation men Solberga församilng säger 

nej. I stället föreslår församlingen en m eda l j men den vägrar R y berg att ta 

emot. - Passar det inte att ge pension så får det vara med medaljen, säger 

han. Men församlingsborna är snälla och vi kommer bra överens så skriv inte 

för mycket om det här, jag vill inte ha något bråk, säger han. 

Solberga församling säger alltså för att rösta ner förslaget då det be- son, det står inte i lagen. Vi har 

nej och ett av skälen är att försam- handlades. lyckats utverka en medalj i stället. 

lingen inte accepterar fördelningen Patriotiska sällskapets medalj i 

av pensionskostnaden med den INTE RÅD första storleken. Ryberg vägrar dock 

andra förs;~mlingen Hassle-Brösarp. att ta emot medaljen. 

Denna är dock beredd att ta hälften Kyrkostämman har sagt nej, vi 
av kostnaderna trots att det är en har inte råd att betala pension, sä- V Ä.RD MEDALJ 
mindre församling. ger kyrkstämmans ordförande lant-

Förhandlingarna mellan försam- brukare Gösta Rasmusson, Solber- - Det har sagt sav de fackliga 

Ungarna och Kyrkomusikernas riks- ga, till A r b e t e t. Det skulle bli företrädarna att det är en heder att 

förbund har pågått sedan våren alldeles för kostsamt att ge kantorn inte ta emot medaljen, säger Ras-
150 kr i månaden i pension. musson, det förstår jag inte vad det 

1964. Kyrkoråden accepterade för- Kyrkomusikernas riksförbund har är för heder att neka ta emot en 

alaget men kyrkstämman i Solberga begärt att Ryberg skall få 300 kr i medalj. Ryberg är väl värd en me

sade sedan nej och förkastade rådets månaden i pension. Summan skulle dalj, men pension har vi inte råd 

besl t Enl"gt K ·k "k tid fördelas mellan de två försam- att ge honom. 
. u · 1 YI omu.~I e~as - lingarna. Medaljen ligger nu i en låda på 

rung uppmanade ledarnoter l kyrko- - Vi har inte någon anledning att pastorsexpeditionen i Slimminge. 

rådet församlingsborna att möta upp ge Ryberg pension, hävdar Rasmus- Ryberg har haft tjänsten som 

Kanto1' Anton Rybe1'g haT varit 01'ganist i 55 47'. Nu väg1'a& han pension. 

kantor vid sidan om sitt arbete som .Även Rybergs hustru har tjänst
lantbrukare. Under lång tid var gjort som kantor. Hon var under 30 

hans lön mycket ringa men den har års tid kantor i en annan församling 
förbättrats och är nu 4.500 kr pr år. från vilken hon nu har pension. 
Någon avtalsenlig rätt till pension * 
ha; han __ inte och. han själv vill inte Hassle-Brösarp och Solberg ut
braka f~r ~tt _fa _pension. - Det gjorde tidigare ett pastorat. Vid den 
ordn?r s1g al?'da, s?ger han. nya pastoratsindelningen fördes 
_Fran. fackligt hål~. anses. de~ att Hassle-Brösarp till Skurup. För-
~orsam!I~gens upp~~adand~ 1 fragan handlingarna har därför när det 
a~ !-'pprorande. Forhan~hngar h~ gäller Hassle-Brösarp förts med 
pa~att mellan den fackliga orgaru- företrädare för Skurup. Dessa har 
sationen och kyrkoråden utan att varit välvilligt inställda till att ge 
parterna kunnat enas. pension. Trots att Skurup aldrig 

någonsin haft anledning att utnyttja 
UPPDRAG l ARV Rybergs tjänster tramhölla från 

.. . detta håll att han naturligtvis skulle 
Ryberg borJade spela i kyrkan ha pension. 

redan 1908, då han vikarierade för 
sin morfar som då var kantor. Fö:.e Nordiska rådet. De nordiska län
denne var hans far kantor varfor derna bör tillsätta en kommitte som 

tiänsten gAtt i arv i tre generatio- samordnar arbetet inom närings

ner. Med Anton Ryberg går dock forskningen, föreslogs på lördagen 

tjänsten ur aläktt-n. Sonen som nu vid Nordiska rådets session i stock

sköter gArden har mt~ större in- holm. Man föreslog också en ge-~ 

tre&&e för musik och upirenu· inte mensam disk likanad medicin-

tt li. atattaUk. 



Vitklädda flickor utförde l 
bibel-päntomim i Skivarp 

Ett annorlunda inslag inträffade uid söndagens gudstjänst i SkiiHI1'p. Komminister Claes Isberg läste 
bibeltexten under det att elua flickor utförde bibelpantomimen. 

Den vackra kyrkan i Skivarp var vid 
söndagens gudstjänst fullsatt. Kyrkobesä
karna fick se elva flickor ur kyrkans 
ungdom i Vemmenhög utföra bibelpan- · 
tomimen "Visa och fåvitska jungfrur". 

Gudstjänsten inleddes med att 
komminister Claes Isberg hälsade den 
församlade menigheten välkommen och 

förklarade vad en bibelpantomim är för 
något: ett kyrkospel som utan tal, men 
med rörelser och gester illustrerar en 
bibeltext. 

Därefter framförde de elva helt 
vitklädda flickorna pantomimen medan 
komministern sakta läste texten. l 

Kyrkobesökarna kunde således l mycket uppskattad och ger en 
samtidigt lyssna till texten som de fingervisning om att även besökare , 
såg händelserna i texten genom · · 

i kyrkan uppskattar omväxling l 
och nya irislag. 

flickornas mimik och rörelser. 
Efter en kort predikan av 

komminister Claes Isberg sjöng 
flickorna "Var finns du nu" av 
A-M Cocagnac, ur vilken vissa 
solopartier framfördes av stude· 
rande Margareta Hansson, östra 
Vemmenhög. 

Nästa inslag i den högtidliga 
gudstjänsten blev upptagning av 
kollekt, vilket utfördes av två av 
flickorna. Efter al tartjänst sjöng 
flickorna "Guds och lammets lov" 
av Birger Gran, varefter bibelpan
tomimen "Visa och fåvitska 
jungfrur" utfördes på nytt. 

Därefter tågade flickorna ut ur 
kyrkan medan kantor Hans 
Fagerström spelade postludiet 
"Vak upp, hör skallet ljuder" av J 
G Walter. Gudstjänsten med denna 
något ovanliga ritual blev säkert 

Sll D .. ~l 
t)-. 
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Scoutordföranden Bengt Ringsmark tömmer under överinseende av polismännen fr v Kjell Johansson och Gert Bengtsson ut en av röstsedelslddorrias innehåll. 

Spännande minuter när 
Skurups Lucia valdes 

Det var trångt på dansbanan. i Skurups park på söndagskvällen då representanter för poliskåren i 
Skurup bröt förseglingarna till röstsedellådorna och den fina rösturnan i poppel som konstnärerna 
Sven Andreasson och Kenneth Johansson, Andreasses atelje i Böninge skänkt till luciaarrangörerna 
Skånska Dagbladet och Skurups scoutkår. 

Med förvissning om att sig uppe vid . estraden, fattade i Skurup. Han gratulerade också röstsedelräkningen skulle ta lång mikrofonen och berättade att den utsedda Lucian Ritwa tid i anspråk begav sig kandidat nr 7' Ritwa Pettersson Pettersson och överlämnade till röstsammanräkningskommitten, fått flest röster och därmed valts henne och henne> tärnor bestående av scoutordförande till Skurups Lucia 1969. Sedan blomsterbu.o~:etter. Bengt Bingsmark, parkbasen och överröstade applåderna från 16-åriga Ritwa Pettersson tog Skurups fullmäktigeordförande publiken orkesterns fanfar. meddelandet om att hon valts till Börje Linden, redaktör Torsten Parkbasen Börje Lind~n tog Lucia med stor fattning men med Hansson, scoutledarna Sture tillllillet i akt att å Skurups parks uppenbar glädje. Säkert blir hon Persson, Rolf Stridsberg, Lars vägnar tacka flickorna för att de en representativ och söt Lucia vid Olsson och Birgit Sahlin, s!Ul)t ställt upp och för att de bidrager luciafestligpeterna i Skurup på polismännen Kjell Johansson och 1-::ti::::::ll:=:::oc::::h=m=ö;;.jl,;ig;;;g;,ö=r=l=u=cl=· a=fe=s=t=li=gh=e=t=e=r~so::!·· n~d~a~g~·--.....:...--''-------_1 Gert Bengtsson upp i det fördolda r-
1 i Skurups Folkets hus, där 

kommitten, trots sin storlek, hade 
en dryg halvtimmes arbete med att 
fördela de 1.824 röstsedlama i sju 
stapar och sedan kontrollräkna 
dem. 

Röstsammanräkningen blev lår
dig i lagom tid till danspausen. 

1 
Spänningen bland publiken och 
givetvis i kanske ännu högre grad 
hos luciakandidaterna var tydligen 
mycket stor, ty det var absolut 
tyst när scoutordförande Bengt 
Bingsmark samlade flickorna kri~g l 



Golfmattor från Skurup 
till Sankt Eriksmässan 
~e ~m såg sportspegeln i TV i söndags kväll fick några glimtar 

av hum a G~lf Cen~er på S:t Eriksmässan i Stockholm när Tumba 
~t ~K: Prms Bert1l provade "inomhusgolfbanan" i det jättestora 
w· ~o n av huvudl~verantörerna till det stora projektet är 

.~c mans Agenturer 1 Skurup, bakom vilken firma d"T · kopman Ove Wi k H h o Jer s1g c man. an ar levererat ca 200 kvadratmeter av 
de golfmattor som finns utlagda i Tumba Golf Center. 

Syftet med puttingmattorna är , a~t golfspelare även under en . 'Nice Shot" som är avsedd för 
ymterhalvåret skall kunna hålla sig Swmg, .. d v.~ ~ycket hårda slag. 
~ någorlunda form genom träning ~ollen ar dar fastad i en arm som 
momhus, t ex hemma i bostaden Cirkulerar kring en axel efter 
Det ,är i första hand "One Putt f!~~~t. Bollen flyger alltså inte 
Mat - en matta i formatet J~----------====
~5 x 240 cm med 2 bollhål som l 
mtresse1·ar golfspelarna 

Finessen med den ~attan är att 
plas~~teri:Uet med dess "gräs
m~tta VIsar ungefär samma 
troghet som en riktig golfbana. 

Sedan finns det en annan form 
ay ~atta, 100 x 120 cm med en 
tillhorande uppsamlingskorg för 
b~!larna. Den är avsedd att träna 
holdbollar med. Slutligen finns det 

75.-årig peosi·onär 
knyter vackra ryor 

- A'V TORSTEN HANSSON · · 

Hans Åkesson vid Rundelsgatan i Skurup; f d 
lantbrukare, har varit van vid att arbeta" hårt, och även nu 
på äldre da'r sitter detta i ~?rtfarande. Hans Åkesson 
tycker inte om att gå sysslolös trots att han fyllt 75 år . 
Hans käraste hobby är att knyta ryor. Och inte vilka ryor 
som helst utan stora, färggranna, påkostade saker. Det är 
nu fyra år sedan han började med denna hobby, alltså när 

han var 71 år. 
Akesson och hans fru har i 30 

år varit lantbrukare i Bleckstorp. 
Ar 1957 flyttade de till 
Rundelsgatan i Skurup. De för-sta 
åren hade han den stora 
trädgården och skötseln av en 
mängd höns som huvudsaklig 
sysselsättning, men sedan de 
sålde hönsen så har pysslet med 
ryor dominerat. 

Pyssla är kanske inte rätta 
ordet, ty Akesson går med liv 
och lust och stor energi in för 
arbetet och det tar ej mer än en 
veck!l för honom att knyta en 

mycket prydlig väggrya. Sädäna 
finns det litet varstans i rummen . 
En av de vackraste är ett 
fårgstarkt motiv med en röd liten 
stuga invid sjön och ett annat 
motiv är Lyckovepan - ett 
hästhuvud omgivet med blom 
mor. Sedan har Akesson knutit 
många stora ryamattor. En sådan 
tar ungefär en månad att klara 
av. Det är förhållandevis kort tid 
med tanke på det ofantliga . 
arbete som en sådan matta kräver. 

Forts. på sid. 16 

Hons Akesson behöuer inte mer än en uecko pd sig för att knyta en 
fin uäggryo. .J 



Skurupsl25 scouter trivs utmärkt 
i den egna trivsamma 

. . - . 

· scoutgården Pilevallen 
~ A V TORSTEN HANSSON -

Skurups scoutkårs pärla och klenod är 

scoutgården Pilevallen ett trivsamt 

gammalt korsvirkes- och klinhus, som 

väckt beundran och kanske- också litet 

avund hos åtskilliga grannkårer, när de 

varit på besök hos-- Skurupsscouterna. 

Namnet Pilevallen har scoutgården fått 

genom att i dess omedelbara omgivning 

finns stora, vackra pilträd och att 

byggnaden ligger ganska högt. 

-Ar 1952 såg den gamla gården 
från Rutger Macleans dagar inte 
så värst impo.neraride ut. Skurups 
scouter fick disponera den av 
Skurups köping som ägde den. 
Sedan scouterna fick hand om 
den blev det den ena 
förbättringen efter den andra. Ar 
11t59 insåg Skurups köping att 
scouterna både kunde och ville 
förvalta byggnaden på rätt sätt 
och skänkte därför den till 
Skurups Scoutkår. Pilevallen är 
alltså scoutkårens egendom. 
Efter några år gjordes en 
tillbyggnad och en omfattande 
restaurering och i dag är det 
verkligen en gedigen byggnad 
med ej mindre än 8 rum, kök, 2 
ballat och stora vindsutrymmen. 

I Pilevallen finns god plats för 
kårens 125 scouter. Scoutkåren 
u betar liksom alla andra i flera 
olika avdelningar och det händer 
dä.för mera sällan att alla 
ecouterna finns i Pilevallen vid 
ett och samma tillfälle och därför 
är det god plats för dem. 

Fr v acoutemtJ l"'Ji"id ot.on, Roland Anderaon, Agneta 

Christersson och Anders Berg tränar knopslagning framfbr e~;~ 

sprakande och värmande brasa i Pilevallen-. 

INTRESSERADE LEDARE 

\ 

Ny ordförande för året är 
kamrer Bengt Bingsmark, Ryds
gård. Scoutkårens verkliga eld
själar som har arbetat för den 
och stött den vid många tillfällen 
är Sture Persson och Niels 
Thelander. 

Ledare för Blåvingarna, de 
yngsta flickorna inom kåren i 
ålderrr 8 -'- 9 år är Kerstin Alwen, 
Dybeck, samt Karin ' "Wiekman 
och Agnes _ Cederholm från 
Skurup. Samma åldersgrupp för 
pojkarna, V argungarna ledes av 

-
III 

Scoutg4rden Pilevallen, vackert belägen vid Västergatan i Skurup, är en stor vacker byggnad med inte· 

mindre än 8 rum, kök, 2 hallar och stora vindsutrymmen. _ 

Anna-Greta Persson. Dessa två 
avdelningar Blåvingar och V arg
ungar kommer att mista dessa 
intressänta namn och istället -få 
namnet miniorscouter. Syssel· 
sättningen i dessa två grupper 
präglas mycket av lek men 
efterhand också av små enkla 

_ praktika övningar. -
· "Eva Karlsson, lärare till 

professionen, har hand om både 
flickjuniorerna (lo---11 år) och 
fli<;kscouterna (12-14 . år). 
Ledare för motsvarande avdel
ningar för pojkarna, alltså 
pojkjuniorerna -och pojkscou_
terna är Benny .Lönnborn och 
Mats Johansson, respektiv_e Sture . 

· Persson och Rolf Stridsbetg. Den
största gruppe.n är seniorscouter· 
na. I denna finns ett 35-tal 
ungdomar från 15 år och uppåt, 
Ledare i den gruppen är Ewa 
Alwen och Rolf Stridsberg. 

Aktiviteten _ inom Skurups 
Scoutkår ä~ god och träffarna 
och utflykterna i natuteil är både _ 
många och ofta återkommande. 

Scoutrörelsen är_ -- en sund · 
rörelse S9in -säkert är nyttig för 
ungdomen och därför är:
verkligen ·scoutrörelsen värd att-
-stödja -och uppmuntra. 

Skurups Scoutkår är som 
bekant medarran-gör i Skånska 
Dagbladets luciaarrangemang i 
Skurup och kommer att få hela 
nettobehållningen l\v d~tta. 



SI(URUPS 'MEST-E HEMVÄRNARE· 
HAR 130 UTMÄRKELsETECKEN 

-Av TORSTEN HANSSON -

Om 60-årige Thure Carrnen i Skurup vid något högtidligt tillfälle 
skulle komma på iden att ikläda sig alla sina medaljer och 
förtjänsttecken som han fått under årens lopp, främst inom 
hemvärnsrörelse11, dä skulle varken rockslag eller kavajens framsida 
räcka långt. Då hade "Skurups meste hemvärnare" ·även fått 
använda ~avajens ryggsida. · . 

Det hade blivit en tung kavaj 
att bära. Inte för att Thure 
Carmt!n precis hade· dignat under 
bördan ty han är ·en seg och 
uthållig individ. 

Thure Carmt!n har 7 verkligt · 
fina medaljer och sedan ungefär 
ytterligare 120 utnlärkelse· 
tecken. Men de 7 medaljerna 
hade säkert prytt sin riktiga .plats 
- på bröstsidan av )!;avajen - och 
Carmen kunde gärna unna sig att 
någon gång plocka på sig 
medaljerna. 

Den av de 7 medaljerna som 
Carmen sätter främst, är 
Hemvärnets förtjänstmedalj i 
guld. :Oet är en tung och gedigen 
tingest, som har en hedersplats i 
det jättestora glasskåpet med alla 
förtjänsttecken och ett 20-tal 
större och mindre pokaler. 

Medalj nr 2, enligt Carmens 
"ranglista", äi' Södra Skånska 
Befälsutbildningsförbundets för
tjänstmedalj · i silver med 
inskriptionen "för förtjänstfullt 
arbete". Sedan kommer Ystads 
Befälsutbildningsförenings- silver· 
~edalj med namnet Thure 

Carmen prydligt ingraverat. Som 
·nr 4 på listan sätter han 
länskommittens· för Svenska 
Flagagans Dag i Malmöhus län 
förtjänstplakett. Ä ven på denna 
finns namnet ingraverat på 
baksidan. Plaketten grundar sil 
på -att han varit ordförande i 
Svenska Flaggans Dag-kommitten 
i Skurup i flera decennier. 
Därefter plockar Thure fram 
Malmöhus läns skytteförbund• 

· medalj i broris och Svenska 
Pistolskytteförbundets medalj i 
samma valör. Sist men inte minst 
i raden kommer Motormännens 
Helnykterhetsförbunds ·medalj · 
för trafiksäkerhetsfrämjande in· 

Thure _Carmln, en av Skurups flitigaste hemvärnare och skyttar, 
med ndgro av sina pokaler, medaljer och förtjänsttecken. 

satser. drift för svenska män att nämnts Hemvärnets förtjänst· 

Thure Carmen gör en mycket engagm:a sig inom försvaret mot medalj i guld. Vidare har han 
koncentrerad sammanfattning av bakgrund av vad som hände i varit med i Skurups AlF sedan 

sitt liv som hemvärnare och övriga Europa. Ar 1940 startade begynnelsen 1923, i Skurups 

skytt: - När jag var 14 år var och organisel'ade Carm~n Sku· Skytteförening sedan han slutade 
fotboll mitt största intresse. I rups Hemvärn. Han blev rekryten och blev Skånska 

rekryten fick jag ett brinnande ställföreträdande chef 1943 och Motorklubbens ordförande, när 

intresse för skytte och efter ordinarie hemvärnschef 194 7. klubben startade 1928. Dess· 
rekryten gick jag med i utom styrelseledamot i Skurups 

FBU-avdelningen. Det var år Sportklubb och aktiv i Skurups 
1936. Inom FBU blev jag starkt bordtennisklubb. Det var en kort 

fängslad av den svenska resume över Thure Carm~ns 
försvarsrörelsen. Under de åren Skuru 
var- det nästan· en självbev:;;;;;;:.._;~ifi;;Te;;~~~treirrunr~~;;....-~;'!tl~~?f!f,ifs.litfcfril~...._.....u~~,..__ 

• 
l Skurup Sn1å gyn1naster 

v 

En del av Skurups minsta gymnastikgrupp vid avslutningen i Skurups gymftQIItiksal dil även mammorna 

fick vara med och se vad de smd lärt sig. 

Skurups Husmodersförening 
har de senaste åren tagit initiativ 
till att · anordna rytmisk 
småbarnsgymnastik för förskole
barn . Denna aktivitet har blivit 
mycket uppskattad och för varje 
år har det varit allt fler och fler 
småttingar som deltagit . Gym 

nastikträffarna står öppnå för 
inte endast medlemmarnas i 
Husmodersföreningen barn, utan 
även för alla andra barn. De 
flesta av gymnastikrörelserna_ och 
rörelserna får barnen utföra till 
musik och det tycker de är roligt. 

Många av barnen visar stor 
--------- ------färdighet och de kan fortsätta i 

de kurser i klassisk balett för 
barn som även Husmodersför-
eningen med fru Signe Madsen i 
spetsen anordnar. Husmodersför-
eningen har inte stannat vid dessa .,_.. __ _ 
två kurser utan sedan aQordnas 
de5sut m jazzbalett för v na. 
Men _po~ulärast av alla tre 
kurserna är dock dE> r.;:r-de allra 
minst a. övniri'g~DniJ· ti~r rum i 
Gaml'l .;kol ~llksal. 

1 
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Han Inålar· sitt älsk a.d·e St~rup 

snart koinin·er schaktmaskinen 
Skurupskonstnären Harafd Thelander brukar bege sig , 

söder- och österut för att söka motiv till sina 

oljemålningar och svartkriteteckningar med undantag för 

de tillfällen då han stannar kvar och väljer motiven i 

Skurup eller dess omedelbara omgivning. 

Just nu far Harald Thelander emellertid allt som oftast 

i ett annat väderstreck, nämligen västerut till 

' Sturupstrakten där han målar gårdar och vyer som snart 

kommer att jämnas med marken för att ersättas med det 

stora fl ygfältet. 

Sturup- och Börringetrakteii är 
en vacker bygd och där finner 
konstnären många vackra motiv 
till sina oljemålningar. Just nu 
håller han på med en oljemålning 
med motivet hämtat från åkrarna 
och ängarna mellan Björkesäkra 
gård och Björkesåkrasjön. 

Harald Thelander väljer helst 
landskapsvyer till motiv och helst 
med inslag av träd och skog. Hans 
specialitet är nämligen just att 
karaktärisera träd och buskar av 
vitt skilda utseenden i sina 
oljemålningar. Det kan t ex vara 
de vindpiskade, snedvuxna, kro
kiga furorna vid Vombsjön, 
björkar i färastark _höstskrud i 

Dalby hage, pileal eer i Vemmen
högsbygden, trädet vid Hörte eller 
den stormhärjade Lilleskog utan
för Ystad. 

TYPOGRAF - BOKBINDARE 
- KONSTNÄR 

Han blev inte riktigt aktiv 
konstnär förrän i 45-årsåldern. 
Sedan barndomen har han varit 
starkt intresserad av målning och 
teckning och genomgick som ung 
Essem-skolan i Malmö ocb tog 
korrespondenskurser i teckning. 
Tiden har emellertid ej räckt till 
utan konsten fick före 45 års ålder 
endast bli en hobby. De senaste 15 

åren har han emellertid både målat 
och sålt åtskilliga tavlor. 

Han har ända sedan ,,år 1923 
varit knuten till Lidbergs 
boktryckeri i Skurup, först som 
typograf men senare som 
bokbindare. På senare år delar han 
emellertid ungefår lika på 
anställningen där och sitt 
konstnärsskap. 

BARNDOMSTRAKT 

Inledningsvis nämndes att 
Harald Thelander är livligt 
engagerad av att fånga vyerna ute i 
Sturup och Börringe innan dessa 
försvinner och förstörs av 

Konstnär Harald Thelander förevigar det Sturup som snart kom '!ler att vara ett minne blo tt. 

schaktmaskiner inför byggandet av 
det stora flygfältet. Sturup och 
Börringe har stor lockelse på 
honom bl a därför att han är 
uppvuxen i ett lantbrukarehem i 
Börringe. Han berättar också en 
episod som är förknippad med 
honom som konstnär och f d 
börringebo. 

GODKANDI 
SkD-UTST ÄLLNING 

Välkända barnmorskan Johanna 
Hansson som en gång levt och 
verkat i Börringe, och som även 
tog hand om honom när han kom 
till världen, har noga följt den 
uppväxande Haralds stora intresse 

. för målning och teckning och 
uppmuntrat honom då och då att 
ägna sig mera åt målning. Det var 

' hon som gav honom den första 
"beställningen". Han var då i 
20-årsåldern. Skånska Dagbladet 
anordnade en amatörtävling och 
amatörutställning i Malmö för 

· unga amatörmålare och barnmor
skan bad Harald måla hennes lilla 
torp ute i Börringe. Han gjorde 

· detta och tavlan blev godkänd och 
utställd på SkD-utställningen, 

. omnämnd i tidningarna och 
. dessutom fick Harald 25 kr för 

tavlan när han sedan sålde den till 
barnmorskan. 

EFTERTRAKTAD 
Det .kom som nämnts dock att . 

dröj111 länge innan han började 
producera konst i sådan skala och 
av såc!an. kvalitet att han kunde 

' begära några högre prise'r . 
Nu är Harald Thelanders konst 

eftertraktad och han har många 
beställningsarbeten. Just nu nästan 
fl~r än han kan hinna med och då 

· speciell,! ute från Sturupstrakten. 

' Han funderar på att anordna 
någon form av utställning i Sturup 

· med motiv därifrån. Dessa planer l är dock ännu så läng~ preliminära .. 



Blues för Skurupsele1!ft'r 
Skurups folkhögskola gäs

tades på tisdagskvällen av 
den unge bluesartisten Peps 
som nyligen utkommit med 
två LP-skivor .som har nått 
höga försäljningssiffror. 

Peps är en av de få i 
Sverige som verkligen kan 
spela och sjunga neger-bittes 
med samma inspiration och 
känsla som negrerna själva. 

östra Grevie, Ystad och Tomelilla. 
Ungdomarna helnjöt av Peps 

framträdande. De "diggade och 
gaggade", som Jårneström ut
tryck te det, i takt med Peps som i 
slutet av sitt framträdande 
ackompanjerades av musikaliska 
elever på folkhögskolan. En skön 
afton för alla de blues-älskande 
ungdomarna som låg på kuddar, 
sträckte ut sig på golvet och som 
intog ungefär de bekväma 
ställningar som föll dem in. 

Bertil Järnestrom: - Här på 
Skurups folkhögskola finns det 
inga _skolmästarefasoner, ungdo· 

Rektor Bertil Järnestrom hade rnarna får uppträda naturligt och 
inbjudit även eleverna från de ' fritt och det trivs de med. 
andra skolorna i Skurup · Peps trakterade munspel lika 
Lanthushållsskolan och Lant- bra som gitarren och sina egna 
bruksskolan, samt Yrkesskolan stämband. Peps (hans riktiga namn 
och dessutom skolelever frAn . är Per Ake PeiiiiiOil) har egentligen 

gjort en märklig karriär. Som 
15-åring började han spela för 
offentligheten i en gammal lada i 
Tjörnarp utanför Sösdala. Av 
byinvånarna ansågs han, rent ut 
sagt, inte vara riktigt klok, men · 
han visade sig snart äga en 
musikalisk virtuositet o. då 
speciellt inom bluesen. 

Efter några år var han en väl 
sedd gäst i radio och TV och 
deltog med stor framgång i en 
musikfestival som anordnades i 
Stockholm med deltagande av 
även framstående engelska och 
ameri!<anska bluesband. 

Det var på många elevers 
begäran som rektor Järneström 
tog kontakt med bluesfrälste Peps 
och inviterade honom till Skurups 
folkhögskola till allmän 
förtjusning för eleverna. 

För de allra flesta Skurups folkhögskola var det en högtidsstund niir Peps undernoll mea Bin 
bluessdng. 

J/ l 
/1 ~ 
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Peps i aktion med munspel. 

Peps-gästspel 
blttesgala i topp 

Sköööönt jammade bluesmästaren 
Peps tillsammans med skolans egna 
musiktalanger vid en inspirerad 
bluesafton i Skurups folkhögskola 
veckan före dopparedan. Till eve
nemanget hade eleverna även från 
närliggande skolor strömmat så att 
ett par hundra ungdomar slappade 
på golv och stolar när Peps inledde 
första programavdelningen med 
några av sina specialmelodier som 
gick hem direkt. 

I pausen före andra programhälf
ten framträdde skolans egen orkes
ter som lockade Peps att falla in, 
varefter ungdomarna gick upp på 
toppen av sin förmåga och visade 
att dc verkligen kunde spela ihop 

med den kände gästen. Resultatet 
blev en jamsession som ryckte pu
bliken med sig totalt och gjorde 
kvällen till en verklig högtisstund. 

Initiativet till bluesaftonen hade 
skolans egna elever tagit via rektor 
Bertil Järneström, själv ecpert på 
folksång, kontaktades Peps som 
lovad€ medverka. Tjörnarpssonen 
Per Åke Persson, känd som en av 
Sveriges främsta bluessångare, har 
annars varit ett svårfångat byte 
när rektor JJärneström tidigare för
sökt engagera honom för att ge 
skolans många musikintresserade 
en glädjestund. Men den här 
gången kunde han alltsä ställa upp. 
och kvällen blev också minnesvärd. 
inte minst för de många gästerna. 

.Eumig 
'.Mark501 
.::Punkt 
förPunkt 
sensationell 

• för all8-mm fihn 
• 9 bilder l sek 
· (slowmotion) 
• automatla4dning 
• snabbrepetering 

till populärpris 

415:-
inkl. moms 

· Sernerts 
FOTO 

stortorget- Tel . 0411/405 52 
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Skurups Lucia Ritwa Pettersson bekantar sig med snabbfotade travaren Passeport III som med 
travkusken Lars Gustafsson vid tömmarna kommer att dra Luciavagnen -en gammal stdtlig charabang 
- genom Skurups gator pd söndag. 

Risk för att Lucia får åka 
snabbt genf!m Skurups gator 

Om Skurups Lucia 16-åriga Ritwa Pettersson 
så vill, kan hon säkert få åka mycket snabbt 
genom Skurups gator vid luciatåget på söndag. 
Det blir nämligen en snabbfotad häst som. 
kommer att dra luciaekipaget. Jägersrotränaren 
Lars Gustafsson kommer nämligen från Jägersro 

med fuxhingsten Passeport III som kan visa upp 
det fina rekordet l :19:7. Nu är det givetvis inte 
meningen att det skall bli fortkörning utan ett 
luciatåg som högtidligt och sakta går genom 
Skurups gator med start från Skurups torg kl 
15.30. 

I spetsen av luciatåget rider . med anor från Näsbyholms slott ' Luciafestligheterna i Skurup är 
Ingvar och Kajsa Olofsson från och förknippad med många ett arrangemang av Skånska • 
Lindbo gård som förridare på en romatiska bröllop på Svaneholms Dagbladet i samarbete med 
skimmel och brun ridhäst. slott åker Lucians tärnor. De Skurups scoutkår Behållningen 
Därefter kommer musikkåren fyrbenta hästkrafterna som drar kommer dock helt att tillfalla 
sagostunderna med Skurups den vagnen är en skimmel och en Skurups scoutkår. 
ungdomliga musikanter. Gunder fux från Arne Helds gård i 1:;:::=-====-------===-=
liäggs_d.o.tte.r .Q.c.b ..ko.ll.!!ga till he_ll.n.!! _ On.till!Ild!h 
följer därefter på några ponnies Nästa ekipage i ordningen blir 
som Dan Persson på Solbacken några stjärngossar i en liten 
söder om Skurup ställt till ponnygigg från Solbacken och sist 
förfogande . i luciatåget mängder med scouter 

Nästa ekipage blir Lucian, med facklor . 
Ritwa Pettersson. Hon kommer Färdvägen för luciatåget blir 
som inledningsvis nämndes att åka torget i Skurup - Kyrkogatan -
i en charabang dragen av Passeport Femkorset Södergatan 
III. I nästa vagn - en sirlig åkvagn Fabriksgatan - Skurups Park. 

Det är en 

VÄXANDE DIAMANT. 
Hon önskar sig till JUL! 

Vid varje gåvotillfålle blir 
diamanten större. 

Kom in i vår butik och 
tala med oss. 

Luciatåget beräknas anlända till 
parken kl 16.15. 

Programmet där inleds med att 
publiken bänkar sig vid de dukade 
kaffeborden medan sagostunderna 
ger en konsert. Sedan scoutordf., 
kamrer Bengt Binsmark, Rydsgård 
hållit ett inledningsanförande 
släckes belysningen och Skurups 
Lucia med sina tärnor kommer 
skapa den rätta luciastämningen 
med luciatåg och sång. Pastor Tor 
Månsson, Skurup kommer. sedan 
att kröna Lucia och överlämna 
gåvorna till Lucia med tärnor från 
Skurups scoutkår. Gåvorna består 
av smycken för ett sammanlagt 
värde av 600 kronor. 



LUCIA I SKURUP 

Luciafirandet i Skurup förläggs i 
år till söndag. Lucian, till vardags 
16-åriga Ritxa Pettersson, leder en 
hästdragen kortege i en gammal 

' charabang, dragen av kände Jä
gersro-hästen Passeport III. Starten 
går från Skurups torg klockan 15.30 

, med förridare, tärnor, stjärngossar, 
sagostundernas musikkår och 

scouter med facklor. Anhållplatsen 
blir kSurups park, där Skurups 
scoutkår anordnar festligheter. 
Behållningen härifrån går till 
scoutkåren. 

På bilden har Ritwa Pettersson 
placerat sin ljuskrona på Passeport 
III. Travtränaren Lars Gustafsson 
ser roat på. 

samt tor bäda grupperna. 

Byggnadsnämnden i Skurup be
slöt vid senaste sammanträdet att 
kontakta Kommunaltekniska plane
ringsbyrån med anledning av att 
länsarkitekten kritiserat stadspla
neförslaget för Zimmerman. Planen 
har gjorts upp av byrån. 

Skurupsboken utkommen 
försäljes av 

Lidbergs Bokhandel, Skurup 
Pris: Häftad 30: - Inbunden 38: - exkl mom~. 

KULTURNAMNDEN I SKURUP 

block Skurup 
60.000 kr 

43 inom 
tjänar över 

Malmöhus läns taxeringskalender har i dagarna utkommit 
i Skurupsbutikema. Av denna framgår att 24 personer inom 
Skurups köping är taxerade till över 60.000 kr avseende 
kommunalskatt. Inom Rydsgårds kommun fmns 12 
personer över denna summa och i Vemmenhög 7 personer. 

l:lögst i :Skurup liggel 62 54Ö- samt folkhÖgskole-
direktör S K S Ulfsparre · .. · ' An 

d 182 370 k 0 .. fte larare R E D dreasson 
me : r. are . r 65.790 kr. 
k?mmer 1 tur och ordnmg I Rydsgård är det följande 
kopman O R . ~ ~olm personer som har de högsta 
164.710 kr, provmstal~ak~re inkomsterna: 
~ Recht 163,560, pr~vmstal- Disponent A o Barehan 
Jakare P H Rmgberg 138 190 fabrikör E B 
161.270, provinsialläkare K La~on '127.860, fabrikör J 
G B Werner 125.74?• .. H I G Larsson 127.290, fabrikör 

~ 
öhnner 99.910, fabrtkor N p E Larsson 124.670, 
~ Johansson 98.130, ~d- hemmansägare A H Severin 
Jakare G L Gelistrom 90.490, smedmästare J K A 
90.53~, advokat G l .. J Rosengren 88.660, köpman 
Gottfrtes 86.7 ~0, byggmast N s Nilsson 87.7 40, rektor P 

. Y E ~ystrom 80.500, L L Grönvall 77.160, läkare 
konstruktiOnschef B A J A Roth 75.900, A M 
Gustafsson 7 8. 71 O, kamrer Larsson 65.760, överingen-
A G H .. Månsson 76.700, jör B O S Graner 65.130 och 
hemmansagare G ~. Larsson försäljningschef B A V 
73.530, entrepren~~ N H Janzon 64.710 kr. 
Karlstedt 72.480, kopma~ S De högst noterade i 
A E Kullenberg 71.160, d1sp Vemmenhög är: Godsägare 
N S Andersson 6~.140, K R E Alwen 72.550, rektor 
boktryckare A E Nilsson c H Christensson 68.250, 
68.400, rektor J B hemmansäg N G L Larsson 
Jårneström 67:500, direktör 67 .680, fabrikör p I 
S E B Vtfot 67.270, Sv on 66 590 godsäg A 
tandläkare .. J .Y. G Lindgren A ~':en 65."040,' flygkapt B 
66.690, forsalJare B E E A Vatn 64 990 och 
Jönsson 63.950, vulkanisör d'sponent A v· Andersson 
K F B Norling 63.280 och 6~ 820 kr 
ban kt!irektör K A Bolcander · · 
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SKÅNSKA DAGBLADET Lördagen den 13 december 1969 

l. Fr-11 Eric Mdrlenuon, Alf Er1Gnd1110n, Carl C Ed110rd1110n, Ham Semert och Ha~~~~e Anderuon IJYnar 
de första exemplaren pd Skurups-boken. 

SKURUP OCH HASSLE-BÖSARP 
-ETT MÄSTERLIGT BOKVERK 

-- Av TORSTEN HANSSON -
Sex år tog det för kulturnämnden i Skurup att få fram en bok som handlade om Skurups och 

Hassle-Bösarps historia från äldsta tid till våra dagar. 
Det kan möjligen tyckas vara lång tid. Men den som tagit del av detta gedigna bokverks innehåll 

är helt införstådd med att för att få fram den mängd vetenskapliga och kulturella fakta som finns 
att läsa på bokens 274 textsidor har nedlagts ett enormt och ytterst tidskrävande arbete; 
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Säkert kommer det prydli
ga bokverket att bli en 
populär julklapp för många i 
Skurup och Hassle-Bösarp. 

1658-1782". Erlandsson är 
1600-talshistoriker o·ch arki
varie vid landsarkivet i Lund. 
Detta är det längsta avsnittet 
som omfattar ungefär en 
tredjedel av boken. 

författarna till hjälp genom 1 
sin stora kunnighet om sin r-;J;p-_J 
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l 
l 
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Det var redan våren 1963 
som bokens redaktör Alf 
Erlandsson kontaktades av 
kulturnämndens i Skurups 
dåvarande ordförande Carl G 
Egard och ombads utreda, 
·huruvida några historiker vid ' 
Lunds universitet kunde åta 
sig att författa Skurups och 
Hassle-Bösarps historia från 
äldsta tid till våra dagar. Efter 
förhandlingar med skilda 
personer vid Lunds universi
tets historiska institution blev 
det slutligen följande som fick 
författaruppdraget: 

Fil kand Rolf P e tre, som 
skrivit bokens första avsnitt, 
vilket handlar om "den 1 

förhistoriska tiden" är arkeo
log och knuten till historiska 
museet i Lund. 

I denna avdelning finns 
intressanta fakta från sku
rupstrakten som sträcker sig 
så långt tillbaka i tiden som 
till äldre stenåldern, för ca 
10.000 år sedan, yngre 
stenåldern fram till 3.000 f 
Kr., bronsåldern, järnåldern ~ 
och vikingatiden. 

MEDELTIDEN 

RUTGER MACLEAN 
Intendenten på Svaneholms 

museum, fil kand Eric Mår
tensson har författat avsnittet 
om Rutger Maclean. En 
avdelning som har stor 
anknytning till Svaneholms 
slott och Svaneholms slotts
museum. 

· Slutligen är det fil lic 
Carl-Edvard Edvarsson som 
står bakom sista avsnittet 
"Skurup och Hassle-Bösarp 
från år 1800". Edvarsson är 
1800-talshistorik.er och arki 
varie vid landsarkivet i Lund. 
Här finns högintressanta 
studier av befolkningsutveck
ling, hur Skurup och 
Hassle-Bösarp styrdes; uppro
ret 1811, skolväsendet, 
nödhjälp och fattigvård, seder 
och bruk och mycket annat. 

Författarnas arbete har 
underlättats av kulturnämn
dens aktiva medverkan. Bland 
dr.ss ledamöter har Alf 
Erlandsson i sitt förord 
särskilt nämnt fil kand Carl G 
Egard, rektor Holger Holm
gren och civilingenjör John E 

Författare till avd. "Från Vifot, vilka samtliga lämnat l 
tidig medeltid till 1657" är värdefulla upplysningar om 
docent Lars-Olof Larsson - lokala förhållanden. 1 
huvudsakligen medeltidshisto- Fotograf Hans Sernerts 
riker med sin verksamhet utmärkta bildarkiv och egna l 
förlagd till historiska institu- bidrag har utgjort grunden för l 
tionen vid Lunds universitet. bokens illustrationer l Det är från den tiden då I förordet nämner Alf l 

l nästan all jord tillhörde stora Erlandsson också att ett· 
gods och det var de stora värdefullt arbete med såväl l 1 godsherrarna som härskade. manus som korrektur har 1 

Nästa avsnitt är fil dr Alf nedlagts av kyrkoherde l Erlandssons "Skurups och Gunnar Wallin, Skurup, som i l 1 Hassle-Bösarps historia från flera stycken har varit l 
------~---~--~------~ 
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Nu har Skurupshoken kommit 
Säljs till självkostnadspris 

N!igra a<• m<innen bakom boken. Fr v fil dr Alf Erumdersson, intendent 
Eric Mri rtensson. fil lic Carl Edvardsson och kufturnämndens ordförande 

Hasse Andersson. 

Efter många om och men ligger 
nu på försäljningsdisken Skurups
boken, den första vetenskapliga 
sammanställningen om Skurups och 
Hassle-Bösarps historia genom ti
derna Produktionskostnaden ligger 
kring· 60.00{}-65.000 kr men så har 
man också anlitat säkra författare 
och kostat på utstyrlseln. Då det är 
ett kommunalt initiativ i kultur
nämndens regi säljs boken till själv
kostnadspris. 

Det var våren 1963 som bokens 
redaktör fil dr :Alf Er landsson och 
kulturnämndens dåvarande ordfö
rande, f folkhögskoleläraren Carl G 
Egard kontaktades om utredning 
huruvida lundahistoriker var villiga 
att skriva boken. Det gick bra. Ar
keologen Rolf Petre vid historiska 
museet har skrivit om förhistoris
ka tiden. Docent Lars Olof Larsson 
som främst är medeltidshistoriker 
och knuten till historiska instu
tionen har anförtrotts tidig medel
tid - 1657, alltså sista året Skåne 
var danskt. 1600-talshisorikerna Alf 
Erlandsson, bokens redaktör fil dr 
och arkivarie vid landsantikvarie! 
sysslar med åren 165S-1782. 1800. 
talshistorikern fil lic Carl Edvards
son, även han arkivarie vid lands
arkivet, ägnar sig åt sitt special
gebit. En bygdens son, tillika Sva~ 
neholms intendent, fil kand Erik 
Mårtensson har som specialist på 
Rutger MackJean haft sin uppgift 
given. 

AKTIV 

Sen två år tillbaka är kontoris1 
Hasse Andersson kulturnämndens 
ordförande. Bokens framställning 
har starkt underlättats av nämnc 
dens mycket aktiva medverkan. 
Nämnas skall här bokens initiativ
tagare Carl G Egard, f samskole
rektorn Holger Holmgren och ci
vilingenjör John E Vifot vilka läm
nat värdefulla uppgifter liksom 
kyrkoherde Gunnar Wallin, exper1 
på församlingens historia. 

BILDER, OMSLAG 

Det förnäma bildmaterialet har 
som grund Skurupsfotografen Hans 
Sernerts egna tagnin'gar och arkiv
materiel. Han svarar också för om
slaget: takmålningarna i Skurups r 
romanska stenkyrkas ursprungliga 
del. De är välbevarade och från 
1300-talet. Ett centralt parti upptar 
en bildcykel illustrerande ju lens li
turjf. 

Boken omfattar 274 sidor. 



Omfattande snapphanefejd L bygden 

skildras L nyutkomna Skurupsboken 
Det är säkert få kommuner som 

fått sin historia och · utveckling så 
uttömmande skildrad som nu skett i 
Skurup genom tillkomsten av verket 
om Skurup och Hassle-Bösarp. Men 
det är troligen inte heller många 
platser som har ett så händelserikt 
förflutet och framförallt inte har så 
rika källor att ösa ur. Om det omfat
tande arkivmaterialet har bokens för
fattare vittnat, för dem har det när
mast gällt att sovra bland alla upp
gifter. Dessa finns på många olika 
platser men har nu alltså plockats 
fram och sammanställts. 

Det är väl främst tre saker som 
getts helt nya perspektiv genom bo
ken: snapphanefejderna i vemmen
högsbygden, Axel Gyllenstiernas sto
ra betydelse på skilda områden samt 
bondeupproret 1811. De båda krigis
ka episoderna skildras ingående och 
främst när det gäller snap]Jhanarna 
är det flera helt nya uppgifter som 
kommit fram. Beträffande Axel Gyl
lenstierna kan väl sägas· att genom 
den här boken har Rutger MackLean 
fått en stark konkurrent när det 
gäller ären som mest bl'1:ydande in
nehavare av Svaneholms slott. 

Men för att ta det hela från början 
Inleds boken med en uppsats om 
den förhistoriska . tiden, författad av 
fil kand Rolf Petre. Så mycket inne
håller väl inte detta avsnitt men det 
var naturligtvis heller knappast att 
vänta. Betydelsefullt är dock att det 
nu för första gången gjorts en sam
manställning av alla fynd som 
gjorts i Skurup och den omgivande 
bygden. 

Docent Lars-Olof Larsson har skri

att spela en stor roll för bygdens ut
veckling, Han arbetade målmedvetet 
för att utöka det redan tidigare stora 
godset men kom också att inta en 
dominerande plats när det gällde den 
skånska adelns opposition mot Karl 
XI:s försvensknings- och reduktions
politik. Så småningom ledde detta 
till en högförräderiprocess mot Axel 
Gyllenstierna som dock frikändes. 
Han fortsatte emellertid sin kamp, 
skaffade sig många fiender och var 
invecklad i ett flertal processer. 

Dråplig är skildringen av klocka
ren Andreas Holmström och hans 
fejder med dåvarande kyrkoherden i 
Skurup, Jonas Angelin. De låg i 
ständigt kiv .sedan prästens syster be
skyllt klockaren för att ha förfört 
henne. Genom ingripande av Rutger 
MackJean avsattes Holmström sena
re men han hade då hunnit med att 
reta många personer i bygden. 

Två slottsherrar 

Roande bör det också ha varit un
de~ den tid så Svaneholm hade två 
ägare, en svensk och en dansk fa
milj. Herrskapen besökte varandra 
ibland men då med "iakttagande av 
vederbörlig värdighet. Fyrspannet 
kördes fram, herrskapet steg i vag
nen och med .stor konst och skicklig
het svängde kusken om på den trån
ga borggården och höll vid den and
ra dörren där herrskapet åter steg 
ur". 

Svaneholms mest namnkunnige 
ägare är Rutger Macklean, som äg
nats ett särskilt kapitel, författat av 
fil kand Eric Mårtensson. Här bely-

ses MackJeans betydelse som jord
bruksreformator, skolman och politi
ker. Hans insatser på de båda första 
områdena är väl bekanta och mera 
intressant är kanske redogörelsen för 
hans rikspolitiska verksamhet. Här 
var han dock mindre lyckosam och 
satt bland annat en tid fängslad för 
opposition mot Gustav III. 

Senare tid 

Sista delen av boken behandlar ti
den från år 1800 till våra dagar. Den 
har skrivits av fil lic Carl-Edvard 
Edvardsson som tydligen bedrivit ett 
träget forskningsarbete i gamla kom
munala protokoll och handlingar. 
Han skildrar Skurups senare historia 
dess expansion genom Jarnvägens 
tillkomst samt handelns och indust
rins utveckling, Här borde det kan
ske funnits utrymme för en lite mera 
uttömmande skildring av livet i kö
pingen vid sekelskiftet och framåt. 
Det finns säkert många äldre sjm
rupsbor som har mycket att berätta 
om dessa tider närmast före vår egen 
och det hade kunnat lätta upp detta 
något statistiktyngda avsnitt av bo
ken. 

Men det är randanmärkningar som 
inte bör ses som kritik mot det 
strängt historiska verket. Tilläggas 
kan att detta illustreras med gamla 
bilder som antagligen är smått unika 
för en sådan här bok. Det är foto 
som hämtats från skurupsfotografen 
Hans Sernerts omfattande samlingar 
och som bidrar till bilden av det 
gamla Skurup. 

- LIN 

vit kapitlet från tidig medeltid till~----------~-~=======-----------
1657. Han ger här en bild av de eko
nomiska och sociala förhållandena 
under denna tid och berättar även 
om uppförandet av Svaneholms slott 
samt om tillkomsten och konsolide
ringen av det stora skur.tpsgodset. 
En utveckling som så smamngom 
led '~e till att detta blev det största 
godskomplexet i Skåne, omfattande 
minst 5 huvudgårdar och 400 under-
liggande gårdar

1 
eller torp. 

Snapphanarna 

Men då är man inne på nästa av
snitt av boken. Det har författats av 
huvudredaktören, fil dr Alf Erlands
son~ och är betitlat Skurups och 
Hassle-Bösarps historia 1658-1782. 
Det är här vi möter skildringarna av 
snapphanekriget i svaneholmstrakten 
1677 och 1678. Bygden låg då under 
växelvis svenskt och danskt välde 
och plågades därtill svårt av de 
framdragande snapphanebanden. Sär
skilt de norra sl<aJstrakterna i Sku
rup var tydligen veritabla tillhåll för 
snapphanar som öv<Jrföll och plund
rade ortsbefolkningen. Innan de dan
ska trupperna definitivt drog bort 
plundrade de och skövlade systema
tiskt men en order att bränna Svane
holm kom aldrig till utförande. Slot
tet belägrades dock och all boskap 
och spannmål fördes bort. 

Åren 1656- 1705 innehades Svane
holm av Axel Gyllenstierna som kom 



Scouterna skänker 
smycken till Lucia 

Skurupsecouterna Jan Anders Berg och Christer BrönnmGrlt ullor 
de smycken som Lucian fdr vid kröningen. 

I samband med kröningen av Skurups Lucia i parken i morgon, 

söndag, kommer hon och hennes tärnor att få värdefuUa smycken 

av Skurups scoutkår. Smyckena är värderade till 600 kronor och 

fmns utstäUda i Skånska Dagbladets skyltfönster, vid Södergatan 

22. 

Luciafestligheterna i parken 1 HAST AR 

~riar kl 1_6 .15 ~ed att publiken Som framgick av gärdaget 

bänkar stg vtd de dukade artikel ska ekipagen i luciatågl 

kaffeborden medan sagostunderna dras av hästar. Det blir en blanda 

s~el~ en .. marsch. Efter ett kompott av fullblod, halvblo1 

h_~lsnmgsanforan~e av sco~tord- ponnies och shetland av hög 

forande Bengt Bmgsmark bhr det varierande storlekar och utsee! 
luciatåg och sång av Lucia med den. 

tärnor varefter Lucian kröne~. av Ett luciatåg med sådana insl: 

pastor Tord Månsson. Nasta fordrar en viss förståelse fri 

programi.nslag blir ju~~ekar och publikens sida. Hästar är känslir 

dans krmg granen for barnen djur och reagerar lätt inför t 1 

~edan Sl;lgostunde~na spelar {laddrande papper, oljud ell 

Jullåtar och JUlpotpurner. annat som stör lugnet. Det 

VINSTER 
Sedan blir det dragning av 

vinsterna som utlottas på 
programmen som utdelas .till 
allmänheten. Det finns fortfarande 
ett begränsat antal program kvar. 
Dessa kommer att utdelas vid 
entreerna. Köpmännen i Skurup 
och även i Rydsgård och 
Slimminge har varit generösa och 
skänkt presentkort och gåvor för 
"655 kronor. Innan sagostunderna 
spelar avslutningsmarschen kom
mer julbegonierna att u tauktio
neras. Behållningen av dessa 
liksom vid röstsedelförsäljning och 
entreer går till Skurups scoutkår. 

['l\ \i 

därför befogat att påmin1 
publiken om dessa saker. . 

Arrangörerna hoppas att pohs· 
myndigheterna stänger av trafiken 
genom huvudgatan den korta tid 
som luciatåget går fram där. 

Färdvägen för luciatåget som 
startar kl 15.30 blir Skurups torg 
- Kyrkogatan - Femkorset 
Södergatan Fabriksgatan -
Skurups park. 

V anstadskas! 

rekord 



Ystra häsfar satte färg 
på Luciatåget i ~kurup 

Visst hade arrangörerna väntat av folksorle t och folkhavet och 
. iii l · o vägrade att fortsätta. De sista 

stor pubhk t uctataget genom 100-talet meter fick därför några 
gatorna i Skurup. Men inte att det ur publiken hoppa in som 
skulle bli ett sådant publikhav som stand-in. För övrigt följde 

d t bl b od o Skurups torg ~ortegen programenl~~t färdvägen 
e nu ev • a e pa aven om det var nara med ett 

och på trottoarerna. intermezzo på Kyrkogatan när den 
När luciakortegen startade frän av hästarna blev skrämd. 

Skurups torg var detta till trängSel Även- det andra ekipagets kusk, 
fyllt med folkskaror. Rolf Wahldin från Ryttargårdens 

· . . · ridklubb i Hedeskoga, fick känna 
Den ädle travaren Passeport I!l på att hans häst, Rin go, reagerade 

som hade både ordinarie kusk, för folkmassorna, men den vande 
Gert Nilsson och biträdande sig fort och följde sedan fogligt 
sådan, Christer Grahn, båda från förridarna, Ingvar och Kajsa 

,Jägersro, blev till slut allt för yster Olofsson, samt några barn med 

ponnies från Solbacken i Skurup. 
Lucian, söta Ritwa Pettersson, 

och hennes tärnor fick faktiskt då 
och då hålla sig ganska hårt i 
''åkbrädan" men däremellan 
visade de upp sina leenden och 
vinkade till publiken längs 
gatorna. Publiken torde ha 
uppgått till över 3.000 personer. 

Sist i processionen gick Skurups 
många scouter iförda uniformer 
och med facklor i händerna. 

Musikkåren sagostunderna som 
skulle gått i täten ställde ej upp 
eftersom en av de sex hästarna 
visade sig vara smått allergisk mot 
musik i detta sammanhang och 

l 
/ 

l 

l 

Många av hå"starna blev lite skärrade i folkvimlet. Här tröstar polisman Göte Lindgren lucians dragare 
Passe port. 

L-----------------------~--~--------------------------------------· 

fårför fick sagostunderna bege sig 
direkt till Skurups park där de 
sedan inledde programmet · där 
med en njutbar konsert under 
ledning av musikfanjunkare Walter 
Ström blad. 

Skurups park blev till trängsel 
fylld med folk i skiftande åldrar. 
större delen av publiken anlände 
familjevis. Även dansbanan fick 
tas i anspråk för kaffeborden för 
att alla skulle få plats. 

I sitt inledningsanförande 
tackade scoutordföranden Bengt 
Bingsmark på arrangörernas - · 
Skurups scoutkår och Skånska 
Dagbladet vägnar för det 

l enorma in tresse som visats årets 
luciaarrangemang i Skurup och för 
den välvilja som köpmännen 
visad~ genom att helt spontant 
skänka en stor mängd vinster att 
utlottas på programmen. 

De vinnande numren kan av 
utrymmesskäl ej räknas upp här, , 
men publiceras i morgondagens 
tidning. 

Inne i parken blev det ett 
stämningsfullt luciatåg mellan 
kaffeborden. Frå n scenen sjöng 
flickorna Gläns över sjö och st rand 
varefter pastor Tord Månsson höll 
ett tal om luciatraditionen och 
nä'mnae därvid att intresset för 
luciatåget i Skurup bevisade att 
det är en gammal, fin tradition 
som är djupt rotad i folkets 
hjärtan, 

Pastor Månsson överlämnade 
därefter, assisterad av scou tiedarna 
Kerstin Alwen och Anna-Greta 
Persson de fina smyckena värda 
600 kronor, som Skurups scou tkår 
skänkt som gåvor till de sju 
flickorna. 

En av höjl,ipunkterna på 
programmet för barnen var 
givetvis dansen kring den stora 
granen mitt på dansgolvet. 
sagostunderna ackompanjerade 
med ett trevligt jul-popurri. 

Till slut blev det dragning av 
vinsterna på programmen och 
auktion på de fina julpegonier som 
Lindskogs Handelsträdgård skänkt 
och som tidigare under kvällen 
prytt kaffeborden. 



Rydsgårds CUF hyllades med ] 
en klubba av gullregnsträ ! 

En av de finaste presenterna, som Rydsgårds CUF fick 

vid jubileumshögtiden i Erikslunds bygdegård bestod av 

en ordförandeklubba av gullregnsträ. Den överlämnades 

från Rydsgårdsortens CKF-avdelning genom ordföranden, 

fru Astrid Mårtensson. Av en lång rad jubileumstalare kan 

nämnas, lantbrukare Sven Mårtensson som talade både i 

egenskap av en av avdelningens mest aktiva ordförande 

och som representant för centerorganisationer i bygden. 

Sven Mårtensson hoppades att 
trots de svårigheter som uppstår 
genom avflyttningen från lands
bygden, Rydsgårdsortens CUF
avdelning skall få leva vidare oeh 
utvecklas. 

Andra talare var Albert 
Andersson och Stig Olsson för 
kommunkretsen och centeravdel
ningarna i Villie, örsjö och 
Katslösa. Dessa överlämnade ett 
tennstop att användas som 
vandringspris. För södra Skånes 
krets talade Nils Evert Erlandsson, 
Hunnestad, som överräckte en 
blomsterkvast från kretsen och en 
annan från Skårby CUF-avdelning. 
Den sistnämnda avdelning har till 
1945 tillhört Rydsgårdsavdel-
ningen. 

En ·aV de mest uppmärksam
made talarna var den inbjudne 
hedersgästen Nils Nilsson, Dals
lund. Han var initiativtagare till 
avdelningens bildande och berätta
de om de första årens mödor och 
besvär men också om framgångar 
och ljuspunkter. 

Som Skånska Dagbladet berät
tat om i tidigare artikel har 
amatörteatern under många år 
varit en av avdelningens mest 
omhuldade aktiviteter. Därför 
passade det mycket bra in i 
programmet, när en samling både 
nu aktiva och tidigare aktörer i 
Rydsgårds amatörteatergång fram
förde en bejublad revykavalkad. I 
denna ingick "Kicki" Christin 
Färdigh, som sjöng stycken ur 

--------------1 "My Fair Lady" och "Porgy and 

U t ställningar 
även framdeles 

i Trelleborg 

En enig r.'luseinämnd i Trelle
borg beslöt i höstas att till stadens 
fullmäktige hemställa om ett höjt 
utställningsanslag. Det skulle ökas 
från 12.500 kr till 18.000 kr. När 
budgetberedningen presenterade 
den uppgjorda budgeten, visade 
det sig emellertid, att inte bara 
den begärda ökningen strukits. 

Bess" samt ur Vita Hästen 
tillsammans med Stig Kristersson. 
Vidare deltog amatörteateressen 
Ann-Louise och Britt-Marie Mår
tensson, Lars Sandqvist, Carin 
Wallin, Leif Månsson, Lena 
Göransson och Börje Larsson. För 
sceneriet svarade Lars-Ingvar 
Andersson och för ljussättningen 
Lars-Eric Sjöberg. För ackom
panjemanget stod Kerstjri Hansson 
på piano. 

skånedistriktet av CUF repre
senterades av Harriet Hansson, 
som framförde distriktets lyck
önskningar till den jubilerande . 
avdelningen. Vid jubileet gjordes 
en insamling till förmån för ett 
_större CUF-e.rojekt. 

l( .... - ,l _ ...... :.l!-#·-- ___ , ___ ... l... ... .J .... l . .. --------------··-···----· 
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Guldklockor till M-länet.s .. väg~o,lk 

v ..,y,. ,,·ektÖ1' 1:1. aruld Ekström, i mitten, tillsammans med maskinförare E ·rik Roos, kanslisk1·ivare Bertil 
Löfberg1 hyvelfömre Hilding Jönsson och vägarbetare Algot Larsson beskddar sina nyförärade g.uld

klockor. 

Vid en festlighet i samband med 

ett företagsnämndssammanträde in
om vägverket i Malmöhus län utde

lade man guldklockor till förtjänta 
personer inom distriktet. Vägfolket 
samlades . på Svaneholms slottskrog, 
där vägdirektör Harald Ekström led
de sammanträdet. Efteråt tillstötte 
även de fyra som fick sina utmär-· 
kelser ur dir. Ekströms hand. F. rna
skinförare Erik Roos, Höganäs fick 
mottaga sin guldklocka för 25 år inom 
distriktet och avgick sambdigt med 
pension. De övriga, kansliskrivare 
Bertil Löfberg, Malmö, hyvelförare 
Hilding Jönsson, Torna Hällestad o. 
vägarbetare Algot Larsson, Skegrie 
fick mottaga guldklockan för 30 års 
tjänst inom vägverket. 

Klockorna var av 18 karats guld 
med inskrift "För nit och redlighet i 

rikets tjänst" och utdelades tidigast 
efter 30 år inom verket. Dispens från 
detta lämnas endast om vederböran
de avgår med pension, vilket var fal
let vid utdelningen i Svaneholm. 

I sitt tal till "medaljörerna" sade 
dir. Ekström, bl a att det var ett för
tjänstfullt arbete de utfört. Han hop
pades att detta goda samarbete skulle 
fortsätta samt önskade också lycka 
och välgång i det fortsatta arbetet 
inom verket. 

I sitt tal avslöjade också dir. Ek
ström att det i framtiden kommer att 
hända en del för Skurups vidkom
mande. Bl a tänkte man sig kunna 
öppna den nya väg 11 fram till Sand
åkra redan den l juni nästa år och 
sen!i.St i slutet av året skulle vägen 
vara klar fram till Rydsgård. Under 
vägen i Sandåkra skall det bli en 
vägtunnel för gående, vilket avse-

värt kommer att förbättra kommuni
kationerna inom det lilla samhället, 
som annars delats i två läger. Samti
digt med denna vägs färdigställande 
kommer också förbindelsevägen från 
Skurup att göras klar och därmed 
får köpingen en bättre in- och ut
fart mot den nya vägen. 

Beträffande det förnyade Femkor
set ville man inte säga hur det kom 
att bli utan "bollen" låg hos kom
munala myndigheter. Ett förslag ha
de upprättats av vägverket i Malmö 
och tidigare översänts till Skurup, 
men ännu hade inget svar erhållits, 
enligt vad man upplysts om. Trots 
detta finns ett protokoll från kom
munalnämndens sammanträde i Slm
rup som säger att en skrivelse god
känts och översänts till vägverket, 
men detta kände deras representant 
inte till. 



V äg~n Skurup-Y stad 

klar ·.till Rydsgård 1970 

Ekström omgiven av medaljörerna från 

skrivare Bertil Läfberg, vägarbetare Algot Larsson, hyvelförare RiVding 

Jönsson och f d maskinskötar.e Erik Roas 

Företagsnämnden V'id Statens Vägverk i Malmö var på 

måndagen samlad till möte på Svaneholm vid Skurup. Väg

direktör Harald Ekström utdelade vid ti11fäHet fyra b.elöninwar 

för "nit och redlighet i rikets tjänst". 

Det har blivit tradition att Väg- trafik fram till Sandåkra omkrjng 

verket delar ut nämnda belöningar i den l juni nästa år och att sträck

samband med sitt företagsnämn{is- ningen fram till Rydsgård med in

möte i slutet på året. De som denna farter till samhälle<t beräknas vara 

gång fick var sltt armbandsur var ·klar för trafik till i slutet av 1970. 

kansliskorivare Bertil Löfberg, Mal-f---===~===~---
-~= 

mö, hyvelföraren Hilding Jönsson, 

Torna Hällestad, f maskinföra,ren Erik 

Roas, Höganäs och vägarbe<tar·e Al

got LarssOill, Skegrie, TreHeborg. 

Samtliga har tjänstgjort i Vägver

ket minst 30 år. Sedan två år har 

belönin-gen för "nit och redlighet" 

fått ett alternativ: medalj eller a-rm

bandsur. Årets belönade hade alla 

v* armbandsuret, detsamma gjorde 

fjorårets "medaljörer". 

På särskild fråga meddelade väg

direktör Ekström att vägen Skurup 

-Ystad blir färdig att öppP~ 

Hjärtligt tack 
till Skånska Dagbladet och 

redaktör Torsten Hansson 

för den stora succe det blev utav 

Luciafirandet i Skurup. 

SKURUPS SCOUTKÅR 

·Anna Seuerin, Kattflösa och Ulf Beyer Flathult Skurup k.. pd 

~~~1~.n pd en av de diskmaskiner, so:n de van,; i Jordb;uk~~::;ans 

Vann diskmaskiner 
Fru Anna Severin, Katslösa, Ryds

g~rd, och Skurupspojken Ulf Beyer 

hamlade på måndagen sina fina vins

ter, som de vann i samband med 

Jordbruksk-kassans tävling under 

~?ardagarna i början av oktober. De 

:1ck på Skurups Jordbrukskassa var

lera en diskmaskin, Husqvarna Au

ornat 55 B. 

Det .gällde för vinnarna att först 

och frarost svara rätt på fyra frågor. 

Sedan. skulle de dessutom lämna ett 

bra forslag till förbättring av Jord

brukskassornas service. Tydligen har 

dessa två lämnat fina sådana förslag 

De två vinnarna är bland de 20-
som vunit inom Malmöhus läns Jord

brukskasseområde. 



~-"-

~ÅNSKA DAGBLADET Onsdagen den 17 december 1969 

Vägdirektör Harald Ekström i mitten flankeras t v av Bertil Löfberg och Algot Larsson samt t h av 

Hilding Jönsson och Erik Roas . . 

Fyra i vägförvaltningen 
medaljerade på Svaneholm , 
Fyra befattningshavare vid Hällestad 17, Torna-Hällestad, 

Vägförvaltningen i Malmöhus f maskinförare Erik Raos, 

län fick på måndagsef termid- Kullagatan 44, Höganäs och 

dagen motta utmärkelser för vägarbetare Algot Larsson, 

nit och redlighet i rikets Skegrie, Trelleborg. 

tjänst. De fy ra var kansliskri- ~amtliga har varit vägförvalt

vare Bertil Löfberg. Linne- ningen trogna under mer än 30 år . 

49 L h h l Utdelningen av medaljerna förrät-
gatan • im amn , y ve- tades av företagsnämndens ordfö-

j(irare Hilding Jönsson, rande, vägdirektör Harald Ek-
-------------1 ström. 

Den högtidliga utdelningen, vid ·l 
vilken företagsnämndens leda
möter också närvar, skedde på 
Svaneholms gästgiveri. 

I samband med medaljöver
lämningen nämnde vägdirektören, 
att trafiken de senaste åren har 
mångdubblats och att vägförvalt
ningens uppgifter blir allt större 
och större och därmed också 
alltmer påfrestande för de l 
anställda. Det är därför desto mera 
välförtjänt med dessa utmärkelser. 



Hon är toppen! Ann-Christine Alebring Genarp blev vald till kursens bästa kamrat här omgiven av fr.v. Anne-Karin Larsson Skurup, 
Gunilla Alwen Rynge, Birgitta Olsson, Vellinge. 

21-premier till elever på 
Skurups lanthushållssk9la 

På onsdagseftermiddagen hölls avslutning för de 24 
flickor som genomgått höstkursen på · Skurups 
lanthushållsskola. 11 av flickorna fick dela på 21 premier 
som skänkts från olika institutioner och företag. 

Programmet inleddes med att elevernas inbjudna 
föräldrar och syskon fick bese en utställning av de 

mycket fina kläder och övriga slöjdalster som eleverna 
sytt och tillverkat under kursen. 

Därefter samlades eleverna, gästerna och lärarkåren i. 
aulan där en grupp flickor sjöng några sånger 
ackompanjerad av kantor Hans Palm varefter fru Gunnel 
~arsson, Rökulla kåserade om gammeldags gästabud. 

Efter 'kaffesamkväm med starka applåder. Konferencier vid nämndeman Theodor Mårtensson, Il nybörjarkurs och en fortsättnings- l 
landgång och tårta agerade visningen var eleven Gunilla Svenstorp. _kurs. 1 
eleverna mann.ekänger och visade Al~en, Rynge. 
de synnerligen välgjorda och Genom röstning av eleverna 
vackra plagg som de sytt under hade Ann-Christine Alebring, 
kursen. Skolans textillärare fram- Genarp tidigare under dagen 
höll att kursens elever nått utsetts till kursens "bästa kamrat" 
ovanligt goda resultat i ämnet och erhöll från en av lärarna en 
textilslöjd och detta kunder kokbok "Franska Kök". 

PREMIER 
Utdelningen av premierna 

förrättades av rektorn, agronom 
·Alf Bjelke-Holtermann och 
lanthushållslärarinnan Karin Sjö
ström. Följande erhöll prem!er: 

gästerna också tydligt konstatera Vid högtidligheten i aulan 
under mannekänguppvisningen, Ann-Christine Alebring, Genarp representerades förvaltnings- k.s h Ski och spontant understryka genom f ' d (Skurups sparban oc varps 
~============:bn=äm=n=d~e_n_a_v_d_ess_v_ic_e_:_!l::!d_o_ra_n_e_:_'..hBetodlarförenings premier), Chris· 

tina Svensson, Vadstena (Skurups 
Lions clubs och Lidbergs 
Bokhandels premier), Kerstin 
Persson, Malmö (Oxie häradsgilles 
och Lidbergs bokhandels premier), 
Irene Nilsson, Genarp (Bara 
härdsgilles och Lidbergs bokhan
dels premier), Ing-Britt Olsson, 
Brösarp (östra Skånes andelsslak

. teriförenings och Lidbergs Bok- . 
...._ Premier), ~grid ~önsson, 

nanut::l.- .. -
Klagstorp (Skytts narau~gu•~o .---
Lidbergs Bokhandels premier), 
Sig-Britt Olsson, Klagstorp (Sku
rups jordbrukskassas och laJ?~us· 
hållsskolans premier), B~~tta 
Mark, Enskede (SkånemeJe';Iers 
och lanthushållsskolans prem~er), 
Agneta Amskill, V eliinge (V elhnge 
äggdistrikts och Lid~ergs bok
handels premier), Gumlla __ Al'!en, 
Rynge (Skivarps Betodlarforen~ngs 

h lanthushållsskolans premier), 
:onica Lönn, Malmö (Vem_men
högs härads sparbanks (p!e~Ium) . 

Den 12 januari bor)ar en 
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dagen den 18 december 1969 19 

Utställningar blir vapen 
l KAMPEN MOT TftAFII(DÖDEN 

- Av TORSTEN HANSSON - :;;;""'... ... _....;"'. __ __ . 

· Statens Trafiksäkerhetsverk 

planerar mycket omfattande 

trafiksäkerhetskampanjer in-

om hela landet med 

utställningar i åtskilliga 

städer. Två av dessa blir Y stad 

och Trelleborg. 
Informationssekreterare ' 

Ove Berghult, Statens Trafik

säkerhetsverks kontor i 

Kristianstad informerade på 

onsdagseftermiddagen ett an

tal inbjudna på Skivarps 

gästgivaregärd om den före-l 

stäende kampanjen. Han 

assisterades under informa

tionen av överstelöjtnant 

Gunnar Hjelmstedt, Malmö

hus läns trafiksäkerhetskom

mitte. 1 

Närvarande vid informations- . 
träffen var polismästare Carl C J 

Borgström, Nils Nilsson, .Trelle- ; 
borgs Byggnadsnämnd, stadsingen- ! 
jör Carl-Gustav Risberg, hälso- 1 

vårdsnämndsledamot Martha : 
Hansson, fritidsnämndsledamö-
terna Sven Thelander och Jörgen , 
Carlsson, samt bhrädande stads- . 
arkitekt Fredrik Lövwall, samtliga 
från Trelleborg, samt från Ystads 
polisdistrikt, kriminalassistent Stig 
Gudmundsson, från Ystads bygg-

DeSSll tre kämpar gemensamt för en tryaaare trafik 'l": fr .. ··· . 
infsekr Ove Berahult l' ·· t C l a"'" .. mliJO, .v. overstelo]tnant Gunnar Hjelmstedt 

l 
nadskontor, Malte Linden och 
från Ystads trafiksäkerhetskom
mitti Karl Westerberg. 

öKA MEDVETANDET 
Syftet med kampanjen är att 

genom en bred aktivitet och en 
intensiv debatt öka medvetandet 
om trafiksäkerhetsproblemet och 
då framför allt få trafikanterna att 
intressera sig för en förbättring av 
trafikmiljön, samt att genom 
denna ökning av trafikmedve· 
tandet förstärka trafikanternas 
förmåga att tillgodogöra sig den 
trafikinformation som sker fort
löpande. 

l 
Bakgr1.1nden till kampanjen lir 

att antalet trafikolyckor kan ses 
som ett tecken på brister i 
anpassningen mella_n människan, 

/'L 

· · "' , po ISmas are ar . Borgstrom, Trelleborg. ' · 

·fordonet och vägen. Vägen kan i 
detta sammanhang ses som en 
sammanfattning av vad som i 
vidare mening betecknas som 
trafikmiljön. Andra bakgrunder är 
brister i miljön, skärpta krav på 
fordonet m.m. 

SUNDARE OCH SÄKRARE 
Målsättningen är att skapa en 

medveten och stark opinion som 
medverkar till att lokalt och 
regionalt genom såväl omedelbara 
åtgärder som på sikt utveckla en 
bättre, sundare och säkrare 
trafikmiljö, samt att därigenom 
öka förståelsen för de krav som 
ställs - på trafikanterna och 
förbättra mottagligheten för den 
fortlöpande trafiksäkerhetsinfor
mationen. 

Kampanjen kommer som 
inledningsvis nämndes att kretsa 
kring de utställningar som 
anordnas i vissa städer och 
däribland Ystad och Trelleborg. 
Det blir i första hand 
trafiksäkerhetsverket i samarbete 
med respektive stads trafiksäker
hetskommitteer som kommer att 
planera utställningen och aktivite
terna i dessa 

Informationer kommer också 
att utgå till och kontakt tagas med 
kommunala organ och ideella 
föreningar för att i så .stor 
utsträckning som möjligt även få 
dylika .att medverka i kampanjen. 

Utställningarna är planerade äga 
rum under tiden den 18 april - l 7 
maj, alltså under en månad. 

Att informationerna om~~~~~~~~~~~~~~~ 
dessa börjar redan nu är inte en Il 
dag för tidigt, anser informations
sekreterare Berghult, ty det är 
mycket som skall planeras. 
Kampanjen kommer att stödjas 
med bl.a. faktatrycksaker som 
massdistribueras till hushållen över 
hela landet, specialmaterial fram· 
ställs till skolor, organisationer 
och företag och trafikinslagen i 
radio och TV under den aktuella 
tiden kommer att inriktas på 
kampanjens tema. Vidare kommer 
det att ske lokal annonsering och 
affischering. 

LOKALAINBLAG 
Statens Trafiksäkerhetsverk har 

utformat själva grundstommen till 
utställningarna men vill att . varje 
utställning i var och en av de 
många städerna även skall ha 
lokala inslag där allmänheten kan 
diskutera och ta upp trafiksäker
hetsproblemen i deras stad. 
Trafiksäkerhetsverket hoppas på 
kompletterande aktiviteter i 
anslutningen till utställningarna, 
t.ex. debatter, utfrågningar o.d. 

I kampanjen får således den 
enskilde möjlighet att få ventilerat 
just hans eller hennes trafikpro

SKURUP 
Tel. Red. 0411/415 39, ankn. bos!. 

Exp. 0411 / 404 45 
Södergalan 22 

DET HÄNDER I DAG 

LANSBOTADSNAMNDEN 

Komunalnämnden i Skurup har vid 

sammanträde beslutat om en allmän 

revision av bostadstilläggen i köping

en. Bostadstilläggen, låneförmedling

en och den tekniska kon trollen a v 

denna dis)<uterades vid ett samman
träffande mellan nämnden, de kom

munala revisorerna samt länsbostads
nämnden, representerad av länsbo

stadsdirektör Hans Malmsten och by

rådirektör Hiller Berglund. 
Länsbostadsnämnden avslog nyligen 

ett ärende om byggande av tio små

huslägenheter som begärts av en 

byggmästare. Denne satte redan i 

slutet av september igång bygagndet 

utan att ha fått lånebeslut. 

blem och att bidra med den hjälpi-----------~--

som utställningfikommitteerna 
mycket väl behöver. 

I inledningen omnämndes de 
personer från Trelleborg och 
Ystad som deltog i informationen 
och de som är intresserade kan 
vända sig till dem. 

JULFEST I HöRBY 
Hörby husmodersförennigs julfest 

för barn på onsdagen blev välbesökt. 

På programmet stod b}. a. dans kring 

granen, underhållning·, framträdande 

av lucia samt utdelning av gottpåsar. 
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Nej då, Skurup får behålla både 
. W emmenhögsbolag och systembolag 

\ 

NeJ da. ·Skurup far behålla både fullma:kttge, beslutande anhållan hander kan mgen saga 1 dag och Komme1,;kolleg1Um galler bara !igen enas om - mer kan Jag mte med sammanfallande av koncessi-Wemmenhogsbolagets administra- hos kommerskollegiUm bara ett nytt allra minst bor man ~pekulera 1 komplettering av handlingal saga for stunden. Något hot om att ansområdens och kommunområdens hon och Systembolagets utminute- koncesswnsomräde som sammanfal- flamhda situat10ne1 for Wemmen- -Talet om att Wemmenhogsbola- lagga ner 1 Skurup har Systembola- . s· Ulf . ring• Detta forsakrar kommunal- ler med bilvande kommunblocket h" b l k h d ket ska flytta från Skurup har ]ag get aldrig uttalat. Någon har nämnt granser Var du·ektor 1gge dspafl-d og, o aget som ommunen at e . . re ha1 flyttat till Lund bara ar or l 
namn d ens ordforande Knut Ma sen m te att Vl skulle overga !!Il ny el- f b' d l d V b k h01 t 1 ho ar Ltvhgast var det na1 Centrumhuset under uppforande . . • . . .. baöh or m e ser me . 1 ru at .. . .. .. . .. 1 anlednmg av John Nybergs fraga d1stnbutor. Sammanfallandet av k ... t· . . h k _ bolaget kopte mark 1 Anderslov. som lamphg plats for nya system- att han sen länge har villa där. De 

\ 

'd • d f Il .. k . k .. .. . l' . d K unna 'at a oss samman oc om d bl .. b l k l k l d" .. Il ed v1 man agens u ma t1ge om ry - granserna ar 1 tn]e me ommun- - men et ev tyst nar o aget un- o a er men ar ar a t r an upp- sex tomter om 800 kvm vardera som tena talade sanning i dessa fragor: förbundets rekommendationer. ma fra mtill acceptabla lösningar de köpa en för upplagring funktio- taget. att bada inrättningarna skulle för- Kommerskollegium talar ocksil om för båda parter och det finns inge~ nell gärd av Skurup~ köping. Driftschefen i Wemmenhögsbola- vi äger i Anderslöv nyttjas som svinna från köpingen! större eldistributörer men den fra• anledning förmoda att framtiden - Vad sen gäller Systembolaget get. ingenjör Nils Brink: lager och för ny transformatorsta-

\ 

Knut Madsen till A r b e t e t: gan kan inte bli aktuell förrän kan man visserligen inte bygga ut - Ryktet om att vi ämnar flytta - För att börja med Wemmen- Wemmenhögsbolagets nuvarande >:kulle behöva innebära en ändring. på nuvarande tomt men vi diskute- frän Skurup saknar grund även om tian och är inte avsedda för admi-högsbolaget gäller ju kommunal- koncession går ut 1978. Vad som sen Det brev vi fått i dagarna från rar en annan lösning som vi säker- det rationellt sett irtte är lyckligt mstratwnslokaler. 



Trafiksäkerhetsfolk från Trelleborg 
kom ej fram till kampanjinformation / 

Tre som pratade traflka4Uterbet pA Sklvarpe Gäatglvaregånl l pr. Fr v överstelöjtnant Gunnar Hjelmstedt, lä1188tyrelsen, informa- . tlonuekreterare Ove Bergllult, TSV, l!llllmt polismästare Carl G Borgström. Trelleborg. 

Kommer Trelleborg att tacka ja· till den stora 
utställning som trafiksäkerhetsverket erbju· 
der staden i samband med den brett upplag· 
da Trafik-miljö-kampanjen under april
maj månad nästa år. Liknande utställningar 
kommer att återfinnas på l 00 platser i lan· 
det och i går vid en konferens i Skivarp er-

. bjöds Y stad och Trelleborg utställningarna. 
Tilläggas kan att det är traliksäkerhetskom· 
mittema runt om i landet som ska svara för 

kampanjens lokala del. Därför kan man frå
ga sig hur pass bra representanterna f rån tra· 
fiksäkerhetskommitten · och gatukontoret i 
Trelleborg känner till vägarna inom staden. 
Fem personer från dessa organ kom nämli
gen inte fram. De hade kört fast i snön. Men 
det fanns fa~7bara vägar. För andra trelle· 
borgspersoner med polismästare Borgström i 
spetsen gick det bättre. 



Skurups sista fullmäktigemöte 
slutet på 56-årig köping-epQk 

-Av Torsten Hansson-

l det nyligen utkomna 
cha.-manta bokverket "Sku
rup och Hassle-Bösarp" kari 
ma1r1 läsa att den första 
ansö_kan om köpingsrätt för 
Skl4rups stationssamhälle in
lämnades av samhällets repre
sentanter redan år 1889. 
Denna blev ej beviljad och 
köpingfrågan väcktes på nytt 
år 1904. "På kommunal
stämman den 18 december 
1904 blev frågan om god
kännande av municipalsam
hällets ansökan om köpings~ 
rättigheter föremål för om
röstning. Vid detta tillfälle 
röstade 43 med tillsammans 
21,990 fyrkar för och 27 
.röstande med 3.796 fyrkar 
mot godkännande. Ansökan ' 

o 

.... 

om köpingsrätt inlämnades \ l 
till kungen i augusti 1905. 
Länsstyrelsen godkände men 

Skurups Lucia, Ritwa Pettersson, och hennes tärn~ inspirerar Skurups fullmäktige till ljusa och 
vackra tankar: övre raden fr.v.: Sven Ringström, Oskar · Olsson, Knut Andersson, Ernst-Erik Jönsson 
John H. Jönsson, Nils M. Persson och Mary Hermansson, mellanraden (r.v.: Erik Edbåge, Maja-Lis~ 
Persson, Henning Hansson, Albert Jönsson, Helge Persson, Edvin Ahrling och Gunnar Gott(ries, nedre 
roden.: fr_. v.: Sven Sjösten_. ~ohn E. V~fo_t, Per Sj~~in, Torsten Hansson, Knut Madsen (ej 
fullmaktlgeledamot men tillhor dess pres1d1um som namndsord{örande), Börje Linden och Hasse 
Andersson. 

k m:t sa nej. 

Men . kommunalmännen i Sku
un var envisa och det följde flera 
tnsökningar. 

Den l januari 1914 blev 
)kurups municipalsamhälle kö-

1 >iltg. Det kungliga brevet på 
tÖpingsrättigheterna är daterat 31 

1 lktober 1913. Tjugofem år hade 
1 :lärmed förflutet sedan frågan om 
köpingsrättigheter väcktes för 
första gången. 

Vi förflyttar oss framåt till 
nlitid. Med det ovan nämnda som 
bs.kgrund kan man lugnt påstå, att 
d6n administrativa pappersexer
ci~en på läns- och riksplan 
avancerar betydligt snabbare nu än 
dt Kommunalmännen i Skurup 
hu tyckt, att frågan om 
sammanläggning av kommunerna 
Sl:urup, Vemmenhög och Ryds
gb-d till ett kommunblock har 
<hagit långt ut på tiden. Frågan 
v~cktes första gången år 1968 och 
l» ev et från k m :t väntas i början 
a,. år 1970 med bekräftelse .om 
blockbildning den l januari 1971. 
Sett ur historiska perspektiv har 
~ken om blockbildning forskridit 
1'1\ycket snabbt. 

JULMIDDAG 
AVSLUTNING 
Epoken Skurups köping har 

<mfattat 56 år. Den epoken 
slutade egentligen i och med det 
fullmäktigemöte som hölls i 
lllåndags och som avslutades med 
en gemytlig julmiddag på Svane
halms slott med besök av Skurups 
Lucia och i och med att 
smunanläggningsdelegerade inom 
~kurupsblocket tillträder i början 
sv år 1970 är Skurups köping inte 
lingre helt självbestämmande. 
iret 1970 är ett "mellanår" då 
Skurups köpings kommunalmän 
'isserligen kan fortsätta att 
Planera själva inom köpingen, men 
lammanläggningsdelegerade skall 
{odkänna alla åtgärder som kräver 
\ågon form av utgifter. 

byggnationen av ålderdomshem- 1 byggnation av barndaghem och 
met Flintebrohemmet, ett projekt ändring ~v Malmska fastigheten till 
på ca 2,6 miljoner kronor. bostadslagenheter. 
Uppj:lraget genomfördes tydligen 
till 'belåtenhet ty exakt samma SKUR UP ELLER 
kommitte valdes därefter till VEMMENHöG 
köpingens centrala byggnadskom- Inledningsvis nämndes att det 
rnitte, som tar hand om all senaste fullmäktigemötet var 
nybyggnation, inte helt enväldigt slutet på en mycket lång epok som 
utan i visst samarbete med köping. I ett av talen vid den 
respektive nämnd. efterföljande middagen kom en av 

talarna in på namnfrågan: Vad 
skall det nya kommunblocket ha STORA PROJEKT 

Andra större porjekt i köpingen f"Or namn? Skurup? Eller kanske 
har varit grundskolan som kostat ,Vemmenhöf;!? Talaren förordade 
flera miljoner kronor, renovering ~-----
av "gamla folkskolan" för 
350.000 kr, byggandet av 
kioskerna på stortorget och 
Erikstorget för sammanlagt ca 
200.00 kr. 

Vid sidan om de kommunala 
·projekten har bostadsstiftelser 
byggt kvarter efter kvarter med 
bostäder och villor. Takten ökar 
och det är åtskilliga 100-tal villor, 
som de närmaste åren kommer att 
byggas på Munkaholmsområdet, 
öste~årdsområdetr · Solghdsom
rådet och PrästagArden - om inte 
nu länsbostadsnämnden sätter filr 
många käppar i hjulet, måste 
tilläggas. 

Som bekant är Skurups köping 
och det blivande kommunblocket 
mycket beroende av den bostads
kvot SQm länsbostadsnämnden 
behagar tilldela dem. 

AKTUELLT 
De projekt som står närmast i 

framtiden men som Skurups 
köping inte kommer att helt själv 
J>estämma om utan att fråga 
Sammanläggningsdelegerade är 
simhall, större tillbyggnad av 
grundskolan och flera andra 
projekt. 

TILLBAKABLICK Helt klart är det emellertid med l 
Ephken Skurups kommun- -

~lock( i vilken Skurups köping r 
ngår som centralort, börjar den l 
)muari 1971. 

En av de kommunalmän som 
l'llrit med under lång tid i Skurups 
tommunala liv, artikelförfattarens 
llllllne i Skurup, lantbrukare 
rorsten Hansson, Skurup nr 16, . 
~r några tillbakablickar på de 
wmmunala projekt som köpingen 
~enomfört sedan Hassle-Bösarp 
llev inkorporerat med Skurup ål 
1949. 

Denne Torsten Hansson, som är 
l'ice ordförande i fullmäktige, 
ordförande i socialnämnd och 
centrala byggandskommitten, 
lamt ledamot i blockets samar- . 
betsnämnd och köpingens kom- : 
munalnämnd, började sin bana i 
Skurups kommunala liv några åi . 
efter, d.v.s. år 1951. 

En av hans största uppgifter har 
varit ordförandeskapet i den · 
kommitte, som ansvarade för 

Vemmenhög. Det är det mest 
kända namnet därför att Selma 
Lagerlöf i sin bok om Nils 
Holgersson gjort det känt över 
praktiskt ta~ret hela världen. 

Säkert kommer namnfrågan att 
väcka mycket stora debatter, om 
någon skulle föra på tal att 
blocket bör ha något annat namn 
än Skurup. Märkligt nog är denna 
fråga ännu ej väckt, men kanske 
vill de, som ivrar för namnet 
Vemmenhög, vänta, tills hand
lingama från k m :t har anlänt. 



Tomte frUn Nordpolen till 
SkUrups lekskolas julfest 

Lekskolan i Skurup höll på torsdagseftermiddagen 
avslutning för sina elever som är indelade i tre grupper, 
med ett 20-tdl, barn i varje grupp. Programmet inleddes 
med dans kring granen som barnen givetvis gjälva klätt 
med julpynt som de också tillverkat. Sysselsättningen i 
lekskolan har nämligen under hela december kretsat kring 
julens högtid. BArnen har fått tillverka många saker som 
de sedan tar med hem och även deras föräldrar och 
syskon har nytta och gläcfje av pysselsilkemiL 

Förskollärare Anna-Greta Ols· 
son berättar, att efter dansen kring 
granen blev det fest på saft och 

:kakor kring miniatyrborden i · 
1ekskolan. Efter maten är det 
alltid nyttigt att röra på sig, och 
därför fick barnen delta i 
skämttävlingar, bl.a. hoppa säck. 
Det blev starka applåder från 
.kamraterna. 

Sedan bev det programmets 
.absoluta höjdpunkt. Det bultade 
hårt på dörren och alla barnen 
intog snabbt sina platser och 
stirrade intensivt mot dörren, när 
den öppnades. Det var minsann 
jultomten själv som kom. "Frö· 
ken" Anna ·Greta frågade honom. 
var han kom ifrån och svaret blev' 
Nord-Polen. 

Så blev det julkappsutdelning 
med paket till alla barnen, då de 
varit snälla alla. Praktikanten 
Lottie Recht fick tyvärr inte vara 
med vid tomtebesöket - hon höll 
på att uträtta ett ärende just då. 

l 
Märkligt nog hade tomten precis 
likadana vantar som hon. Till sist 
läste "Fröken" en saga för barnen 

' - jul i Bullerbyn - och sedan var 
det tid att ta farväl av lekskolan. 

Vårterminen i lekskolan börjar · 
den 7 januari. 

Förskollärare Anna-Greta Olsson berättar om det stora 
adventsljuset på väggen för fr.v. Catarina Johansson, Christina 
Axelsson, Liz Dolmark och Mikael Hansson. (Bild: Hans Sernert) : 

Otroligt billigt! 
Färgfilmsrulle 
Framkallning av filmen 
och Kamera 126 SF 

Alltför 17• 
exkl. moms •-

Sernerts FOTO 
Torget 5 

274 00 SKURUP- Tel. 0411/406 52 

J 



Avslutning på tre kurser 
·vid yrkesskolan i Skurup 

\ 

\ 
' Fr.u. luu1atUlaliinlre Gunnel Fredrib.on, 11t1mt de pre,;:,lerode elevemG KJeU-Otto Lundin. Madeloine 

Hahn, Kristina Trenk, Lisbeth Nilsson, Gun Hansson; Ingrid BengtBBon och Alf Persson känner pd 

tyngden pd en au yrkesskolans tomtar 

----------------------~· / 

Skurups köpings yrkesskola ' föreståndare Gunnel Fredriksson 
hade på fredagen avslutn_ing för Hemtekniska skolan, Hillevi Jep~ 
hemtekniska skolans termmskurs, pesen, vårdyrkeskursen och Bengt 
förberedande vårdkursen och in- Attlehed, Verkstadsskolan. 
byggda verkstadsskolan. I sam- · 
band med avslutningsprogrammet, 
som leddes av rektor Herluf 
Lindström. utdelades ett antal 
premier för flit och framsteg. 

I hemtekniska skolan var det 
följande som erhöll premier om 
vardera 50 kr: fila Bengtsson, 
Veberöd, Ingrid Bengtsson, Sku
rup_ Lisbeth Nilsson, Skurup och 
Gun Hansson, Skurup. 

I förberedande vårdkursen er
höll Inger Börjesson, Slätteröd, 
Blentarp, 75 kr i premie, Kristina 
Trenk, Skurup, 50 kr och 
Madelaine Hahn, Skurup, 25 kr. 

I kursen vid inbyggda verkstads
skolan erhöll Göran Nilsson , 
Onslunda 100 kr ur skomakare-
mästare Adolf och Karolina 
Nordbergs fond. Skånska Lant-
männens Maskin AB.,- Malmö gav 
premier i form av spinnspö till 
Tommy Rasmussen, Malmö, el-
väckarur till Alf Persson, Bar-
sebäck, och minigolfspel till 
Kjell-Otto Lundin, Kullaröds gård, 
Genarp. 

Vid avslutningen medverkade 
även skolstyrelsens ordförande, 
lantbrukare Gunnar E. Hansson, 
.Ängsro, samt respektive klass-



. Zimmermanns backe 
ger snöfröjd i Skurup. 

ft 

1leien och Ros-Marie Björk s~mt Jerry Berglund tyckte backen t•ar jätte
skön att aku i. 

Genom fritidsnämndens försorg 
har Skurup fått en skid-, kälk- och 
tefatsbacke, som förmodligen in te 
många orter kan konkurrera med. 
Tack vare markägarnas välvilligh€t 
har den mäktiga Zimmermans
backe öppnats genom att betesin
hägnader inklusive stolpar har ta
git~ bort tillfälligt. 

I denna backe som är cirka 
hundra m€ter lång och kraftigt ku
perad som en sydskåning ser på 
det har de friluftsälskande Skurup>
boma därmed fått ett fritidseldo
rado som heter duga. Särskilt för 

~t/ 

barnen är det lyckligt att backen 
ligger väl skyddad för trafiken och 
andra tarligheter. 

Med det fridlysta trädet på top
pen , är backen också synnerlig en 
dekorativ och bär sitt namn efter 
forne ägaren, en tysk som flyttade 
till orteen. Bästa tillfarten dit från 
Svaneholmsvägm är Backgatan. 

Joachim Fredrik Zimmennann 
var född 1830 i Berlin och kom 
från Mecklenburg till Vi!Ue, Ryds
gård, på 1860-talet för att flytta till 
Skurup 1873 med makan L()visa 
och tre barn. 

T * Merry Christm,as 
står det på ett j ulkort som Carl 
XV egenhändigt målat och tilläg
nat grevinnan Ebba Piper, Sövde
borg. Det hänger i en oval svart 
ram hos hennes ättling godsägare 
Carl-Erik Stjernswärd på 
Sövdeborg. Den lilla tavlan som 
signerats "C-71" föreställer en blad
krans inramande en liten' fågel. 
Den visades i fjor på utställningen 
"Antikt och kuriosa" på Svane
halms slott. 

Grevinnan Ebba Piper, som levde 
1836-1914, var född grevinna von 
Hassner från Danmark. Hon var 
en utomordentlig skönhet och vid 
tidpunkten för uppvaktningen 35 
år gammal. Till uppmärksamheten 

hörde också små dikter från 
kungen, men någon romance var 
det absolut inte tal om, Kungen 
var en flitig amatörmålare och en 
lika ivrig beundrare av vackra 
kvinnor. Många skånska damer lär 
ha varit föremål för liknande upp
vaktningar som den sköna Ebba 
Piper på· Sörvdebon:. 



Månstorps 'gavlar pöminner om 

RIKEDOM OCH PRAKT 
Minltorpl Gavlar i Oxie härad re

ICI' sia kala i det bistra vintervädret. 
Dit lr .... IV clea_ bcq IOID..., 

IS40-IS47 uppfördes av den danake 
riddaren Elke Bille. Folktraditionen i 
.. beräUar OlD rlbclomca oc:h prak-

ten under boi'Jiens korta livstid, men 
oc:ksl om underalna oc:h skövlina. 
Boflell är uppförd unpiar lllllticliat 

Bäst bet'arade iir gavlarna och de minner om att rödtegel.huset pd bottenvåningena gnbtensmur var fvra "d

ningar högt. Bild: HANS SERNERT. 

med Torup, Svaneholm oc:h Vittaköfle, 
men den övere.-tämmer inte helt med 
nigon IV dala. Boi'JIPianen är till sin 
typ avvikande oc:h inredniJIIen har 
varit bekvämare oc:h betydligt mer 
pikostad än samtida boi'JI&r. Eske Bil
le ärvde godaet ISJO efter sin svärfar 
oc:h det har fuJIIerat som denne danske 
riddares lustslott. 

Den förmögne Eske Bille besökte 
sitt landamär flitigt under 1530-talet. 
Enligt forskarna måste det ha funnits 
en äldre anläggning. Om dess karaktär 
vet man ingenting. Stenhuset är upp
fön i rött tegel över bottenvåningens 
gråstensmur. Gavlarna, som är bäst 
bevarade, talar om att borgen varit 
fyra våningar hög. Det stora huset re
ser sig direkt ur vallen, precis som pär
lan i en ring. Den yttre, östra gaveln, 
som är bäst bevarad, står i linje med 
vallens ytterkant och är buktad så att 
den glider in i vallcirkelns rundning 
utan avbrott i kurvan. Gårdsgaveln 
står i linje med vallens innerkant. 

VALLGRAV 
Uppfattningen om att det fanns 

samband mellan hus och vall stärks 
ytterligare av att husets bottenvåning 
utökats med välvda källare och genom 
att ingångar från vallkrönen leder till 
slottets huvudvåning. Byggnaden 
omgavs således med en vallgrav och 
endast en träbro förde in till borgen. 
Pålar efter denna bro finns kvar på 
botten av den i dag befintliga vallgra
ven. Bron ledde fram till stora porten. 
som gick genom hela bottenvåningen. 

Enligt dåtida sed var bottenplanet 
avsett för manskapet, och på Månstorp 
bestod det av två rum åtskilda genom 
en förstuga, som hade tegelstensgolv. 
Rester av en öppen spis i östra rummet 
finns kvar och åtminstone vintertid har 
manskapet hållit till här. I förhållande 
till övriga borgen har spisen varit 
finurligt placerad. Manskapet har ge
nom detta kunnat hålla ett öga på 
fångtornet i rummets västra del samti
digt. I skrifter och folktro nämns ytter
ligare ett "fangehol", det som finns 
bevarat i portgångens södra vägg intill 
gårdsutgången. Ett litet, smalt lufthål 
mot gården var den enda ljusvägen till 
denna fängelsehåla. Enligt sägnen är 
det just här som den stora Mån
storpsskatten ligger nergrävd. 

PRAKTFULL SAL 
Det förnämsta på borgen i vad 

skönhet och dåtida lyx hette var rid
darsalen, som upptog nästan hela pla
net på första våningen. Åt öster öpp
nar sig salen med två stora fönster där 
man haft en betagande utsikt över sko
gar och slätter bort mot ättehögens sil
huett vid horisonten. Den stora salen 
har varit rikt utsmyckad och man tror 

att de grönglaserade tegelplattorna, 
som tillvaratagits i massor en gång har 
täckt salsgolvet. Utsmyckningar och 
skulpturer har också funnits. 

I ett brev från 154 7 som man tror 
berör just riddarsalen, talas det om 
väggpaneler, hjortkronor och renhorn, 
spisar med djurskulpturer och kistor 
fodrad e med cypressträ. 

I samma våning hade riddare Eske 
sin privata svit på två eldade rum, sov
rum och vardagsrum samt ett oeldat 
där han troligtvis haft sitt skrivrum. 
Efter vad man kunnat utläsa av tvi 
spisar på tredje våningen torde även 
denna varit inredd till bostad medan 
översta våningen var avsedd till för
svaret. 

TILLMALMÖ 
Den norra kassematten i botten

planet nyttjas i dag som skulpturmu
seum. Besökarna kan här beskåda 
fragment av dekorativ skulptur, som 
man funnit vid grävningar på borgen. 
En stor del har lämnats till Malmö 
museum. Främst är det de rika sam
lingarna av husgeråd som keramik och 
glas men även glaserat kakel från ka
kel ugnarna. 

Även metallföremål finns här och 
nämnas kan en liten kanon, ett par 
sidor av sättugnar (den ena med en re
liefframställning av farieen farisen och 
publikanen i templet) samt alla väder
flöjlarna i koppar där en smyckats 
med Billevapnet. Eske Bille har för 
denna utsmyckning använt den kände 
Roskilde-mästaren Hans Maler. Enligt 
folktraditionen ska denne märklige 
byggherre Bille ha krönt sitt mäster
bygge med den självmedvetna inskrip
tionen: 

"Denne gaardt er bygdfor rede sölf 
og penge og ej for possemad.'' 

GRÄSMATTA 
Gavlarna ruvar i enskilt majestät en 

bit vid sidan av allfarvägen Malmö
Ystad, ett stenkast från V Ingelstads 
prästgård. Dagens besökare trampar 
inte längre på tegel- och kakelgolv. 
Dessa täcks i dag av en vildvuxen 
gräsmatta där det här och var lyser 
svaret mellan tuvorna. Påminnelser 
om att gavlarna blivit ett uppskattat 
utflyktsmål för såväl ungdom som äld
re. 

För att hindra några av valven från 
att rasa in har man murat in nytt tegel 
som lyser klarrött mot de mossbelupna 
nischerna och väggarna. En vacker 
vårdag bjuder gavlarna välbehövlig 
vila där besökaren i l ugn och ro kan 
njuta utsikten och vårfåglarnas glada 
drillar. I skuggan av borgen framlever 
Månstorps Kungsgård sitt dagliga liv 
med djur och lantbruksmaskiner. 

B ii 
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åndagen den 22 december 1969 

Lucia med tärnor spred glädje 
och ljus på Flintebro, Skurup 

De många pensionärerna på Flintebrohemmet i Skurup 

fick på lördagseftermiddagen uppleva en högtidsstund, då 

Skurups Lucia, Ritwa Pettersson och hennes tärnor kom 

på besök och spred ljus och glädje med luciatåg och sång. 

Pensionärerna samlades i grupper i de fyra daghemmen · 

och det blev därför lika många "framträdanden" för de 

sju flickorna, som hade en lång repertoar på programmet. 

Det märktes på de gamle, att de lördagar och söndagar och på Flintabrohemmet tackade ge-

verkligen uppskattade besöket, kvällstid får det ej vara besök och nom att bjuda på kaffe och kakor 

även om det kom en hel vecka underhållning på Flintebrohem-. efteråt med föreståndare, fru 

efter den riktiga luciadagen. Det met. Karin Nilsson och socialnämndens 

··beror på att de flesta av flickorna Det är mycket tacksamt att ordförande Torsten Hansson som 

studerar på andra orter och har "lussa" på Flintebrohemmet, som värdinna och värd. 

anställningar och därför kan de har en mängd långa, smala Inklusive presentationerna av 

, endast samlas under dagtid korridorer med ~tod akustik. ~uciakandidaterna vid flera tillfäl 

-'-----------~-=-...L-----~-'-------.- len i Skurups Park samt 

l 
skyltsöndagen på Skurups torg var 

j 'l l j besöket på Flintabrohemmet det 

" \ r ~ 8 :e och sista officiella framträdan-
det för Skurups Lucia 1969 och 
hennes tärnor. 

Det har säkert varit roligt för 
flickorna med alla dessa offentliga 
framträdanden men också jäktigt 
och ansträngande för att hinna 
med både. det och deras ordinarie 
sysselsättningar på skolor och 
arbetsplatser. 

Arrangörerna av årets luciafest
. ligheter i Skurup - Skurups 
: scoutkår och Skånska Dagbladet -
: är därför tacksamma för all den 

tid och de"t intresse, som flickorna 
uppoffrat och visat. Och tacksam 

1; 

är säkert också den stora 
allmänheten, som visat sitt stora 
intresse genom de mycket stora 
publiksiffror, som luciaarrange
manget har kunnat uppvisa. 

Det blir en ganska god 
nettobehållning för Skurups scout
kår. Hur mycket är ännu ej klart. 
Den exakta siffran blir inte klar, 
förrän fullmäktige har behandlat 
scouternas anhållan om ett litet 
blygsamt anslag för allt sitt arbete. 
Kommunalfullmäktiges ledamöter 
blev ju själva i tillfälle att stifta 
bekantskap med Lucia och tärnor 
vid julmiddagen på Svaneholms 
Gästgifveri. Att kommunalnämn
den har avslagit det lilla 
anslagsäskandet var väl knappast 
överraskande, men att nämndens 
ordförande underlåtit att överläm
na ärendet för beslut i fullmäktige 
var en obehaglig överraskning. 
Kommunalnämndens ordförande 
har emellertid lovat att ärendet 
kommer upp i fullmäktige vid 
januarisamman trädet. 

SltuPMpe ,_.., Ritula Pett.rMHt oela Ilemia tiirnor 1Utdri611 pll'lintellroMmmet. 



Söta, trillingar 
Rydsgård 4 • 

l 
o ar 

Trillingarna i Rydsgdrd: Sven provar pappa Jan-Ingvar Blo'mdahls 
stövlar, assisterad av Eva (t v) och Gunilla. 

Hemma hos Jan-Ingvar Blom- ''att tvillingar och trillingar brukar 
dahl i Rydsgård finns det många vara lika varandra som bär. Men 
saker i tre upplagor, t ex var och en av dessa tre är en liten 
barncyklar, kläder, barnstolar, personlighet. Eva är mera knubbig 
barnsängar och mycket annat. Hos och robust, medan Gunilla är 
familjen Blomdahl finns nämligen "lillasyster" i trion. Sven för ofta 
tre små söta trillingar, som i befälet, men inte får han alltid sin 
lördags fyllde 4 år. Det är Eva, vilja igenom ty systrarna vill inte 
Gunilla och Sven. M~ brukar s~ga veta av någon könsdiskriminering, 

t eks det. 
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Maskinkurs avslutad på 
Skurups lantbruksskola 

Den första kurs 
Skurups lantbruksskola, som 
fått utnyttja skolans nya, ima 
maskinhall, höll nyligen 
kursavslutning. Eleverna har 
medverkat till iordningsstäl
landet och rektor Alf 
Bjelke-Holtermann uttryckte 
sin tacksamhet härför i sitt 
avslutningstal till eleverna. 

Ledare för kursen har varit 
lantmästare Lars Sandqvist, assi-

n. ,., tomtftlilllr .,.. .. , pi ..,.,,. ~mtllrlf•••• 
nuukinakötarkurs: (r. u. Han• Lennart NO.on, Anderslöu, Par-Sigge 
Ahl(ors, Malmö och Lars Christensson, Trelleborg. 

sterad av lantmästare Lars Göran 
Nilsson och agron. Lars Gösta 
Jeppsson. Som arbetsobjekt har 
använts elevernas egna samt lånade 
traktorer och maskiner. 

Följande elever har gått den nu 
avslutade kursen: Pär-Sigge Ahl
fors, Malmö, Peter Akrell, 
Smedstorp, Alve Andersson, 
Askeröd, Lars·lngvar Andersson, 
Anderslöv, Sixten Andersson, 
Anderslöv, Eskil Bengtsson, 
Anderslöv, Lars-Arne Christens
son, Skansgården, Trelleborg, 
Nils-Evert Erlandsson, Hunnestad, ' 
Ystad, Hans-Peder Hagen, Lund, 

Lars-Olof Hansson, Södergård, 
Anderslöv, Håkan Knutsson, 
Norrköping, Alrik Landström, 
Krageholms gård, Y stad, Anita 
Malmborg, Malmö, Carl-Gustaf 
Nilsson, Lomma, Hans-Lennart 
Nilsson, Almedal, Glemmingebro, 
Ingemar Persson, Brodda gård, 
Skurup; Richard Persson, Espe
röds gård, Äsperöd, Pontus' 
Reuterswärd, Skogsma gård, 
Everöd, Anders Sandberg, Vad
stena, Bo Wext, Kongsmarken, 
GEnarp, och Sven Wressmark, 
Vikens gård, Harlösa. 



Sigvard Beck -Friis, Börringekloster: 
En mästare på korsstygnsbroderier 

"Fiska-1·ens" med eken som vuxit mkt igenom ta-ket, va1· ett a-v de flitigt använda- motiven 
Börringekloster har inte bara upplevt en all'Tiatormåla,rin- att mari presenterade honvm på" eri haJv sida. Kaibine·ttskam-na av stort kunnande utan även en manlig mästm·e i kors- marherre bm·on Sigvard Beck-Friis, äldre bror till fröken styngsbroderier. För 39 år sedan ano!rdna.de SDS en hand- Stina Beck-Friis, var en sam.n konstnär med nål och tråd. arbetsutställning ti:l vilken målllga bidra,g strömmade in. Samarbetet mellan honom och systern var rörande; hans En man i tyst avskiljdhet kom vid detta tillfälle fram i da- livsmod och arbetsglädje otrolig. 

gens ljus och haJilS livsöde och m·bete va!r så pass sällsamt 



Ba1·on Sigvard Beck-FTiis vid sitt m·betsbo1"d. T h eldskäTmen med de gTöna papegojo1·na 

' \ \. \ \ \ . ' \ ' 

Sammanhållningen inom familjen 
Beck~Friis var mycket stor och baron 
Sigvard "äterliiillS · på rriånga skisser i 
fröken Stinas livskrönika från Bör
ringt\, och då - han vid 65-årsålder 
(1920) drabbades av ett sjukdoms
fall, . som' 'förlåm:ade ' Jionorri i hela 
höger sida samt berövade honom tal
förmågan, var det fröken Stina som 
tog haqd . 0111 _honom. Dagarna blev 
tämligen långa för denne förr så 
aktive man och man undrade hur 
man skulle förströ honom. 

Bland dåtidens män var korsstgns
broderier på modet, en syssla som 
införts av Gustav V och som spreds 
sig alltmer. Fröken Stina, själv skick
lig brodös, anammade iden och så 
började det tålamod;;prövande och 
finstämda arbetet mellan syskonen. 

I början var det korsstygn på grov 
stramalj, som baron Sigvard med stor 
möd·a sydde med vänster hand. Så 
småningom blev rörelsen :r.er van, 
intr~sset större och de omtalade peoits 
points-arbetena såg dagens )·jus. De 
första alsterna var helt små med 
enkla mönster, men det ji;inma ut 
förandet talar om gott anlng •)ch ut
präglat färgsinne. Han sydde allt 
med pärlgarn, som ansågs hållbarare, 
och .genom att använda sybåge nådde 
han den beundransvärda jämnhe'en. 
Någon svårighet med att hantera nål 
och tråd tycks han inte ha haft och 
det ena arbetet efter det a:1dra kom 
till. 

MOTIVENS BAKGRUND 
Fröken Stina var en outtröttlig te

rapeut och motivens historia är näs
tan otrolig. Med pennor, penslar, iiär
ger och skissblock gjord e hon ut
flykter i grannskapet och ett kärt 
tillhåll var stränderna runt Börringe
sj ön. "Grevinnestigen till F iskarens" 
har återkommit många gånger, dels 
i hennes egna skisser, dels i skis
serna till broderns broderier. Från 
salongens fönster ·har hon återgett 

landskapets fina struktur i en färg
skala så mild och 3chatteringar så 
snubblande nära ;varann. 

På stramaljen .har hon sedan i 
grova drag ritat upp mönstret och 
märkt ut färgerna · så gott hon kun
nat. Sedan tog baron Sigvard vid 
och broderade det landskap som sys
tern målat i akvarell. På detta siit, 
har han förfärdigat mår.ga landskaps
bilder och jämfört med det ~lutliga 
resultatet, ser man hur väl h::m llhl' 
lyckats. 

Naturligtvis uppstod många gånger 
di3kussioner om färgval~! och då 
brodern endast kunde sä~a ja och 
nej, blev det mår!;{a gå:1ger sYårt. 
Under denna period stod i ::dottets 
salong petits point~-stoiar unJ~r var
je ' fönster . Broderi.e·,·uå. åter·g~v j;1st 
det landskapsmotiv som n~an såg Jrån 
respektive fönster. . I ' dag nar c e 
skingrats .i . släkten, men kv~l" i öv··e 
hallen står ·två karmstolar m~d la.nd
skapsmotiv frön Biirringes,iön . Den 
vita karmstolen av mindre format 
kallas alltjämt "Tiddies sto~." m~d 
anledning av att de tretton barnen 
Beck-Friis' avhållna mamsell dog 
just i den. 

FAGLAR PA ZOO 
Många av arbetena skänktes till 

släkt och vänner och de två sysko
nens hem på N Lindved blev en kär 
samlingspunkt. Efterhand som fär
digheten växte blev arbetena större 
och bland annat förfärdigad~s eld
skärmar för kakelugnarna. Under en 
del år stod på Börringeklost~r en 
eldskärm som syddes efter mönstret 
på en pannå på N Lindveds gård. 
Motivet bestod av en blomranka in
ramande två gröna papegojor. För 
att få den rätta färgen på de gröna 
fåglarnas schattering reste fröken 
Stina till Zoo i Köpenhamn för att 
därstädes studera fåglarna och måla 
dem i akvarell. På Skabersjö står en 

·, 

annan skärm som sytts efter syster 
Stinas akvarell över slottet från park
sidan. 

Men baron Sigvard sydde också 
twistsöm och ett av hans största ar
beten i denne genre är en del av 
altarmattan i Gustafs kyrka i rBör
ringe. Den är sydd efter ett gammalt 
tornamönster och går i milt rött 
och grönt. Många församlingsbor 
sömmade delar av våderna, bland 
dessa fröken Stina. Baron Sigv:ud 
däremot sydde själv en våd på ~2x2 
meter av mattans totala storlek 160x 
200 m~ter. Altarmattan kom till innan 
1930 och pryder än i dag sin plats 
i kyrkan. 

Att syskonen Beck-Friis haft 
konstnärens känsliga sinnelag, färg
sinne och händighet är fastslaget i 
såväl fröken Stinas målerier som ba
ron Sigvards broderier, och de två 
kvarvar;mde .stolarna på Börringe är 
så måleriska och leende i sina utför
anden att man lugnt kan säga att 
det systeJ·n gjorde med färg och 
pensel, gjorde brodern lika skickligt 
med nål och tråd tråd av pärlgarn 
som alltid inhandlades i en sybe
hörsaffär i Svedala. 

BRI'IT WESTERLUND 
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SA UPPLEVDE SKURUP ÅRET SOM GICK 
-- Av Torsten Hansson -· 
Snart börjar ett nytt år, 

1970. Det kommer att hända 
många glädjande och spännan
de saker som klingar i dur -
men också oväntade, tragiska 
och sorgliga händelser. 

På SkD-redaktionen i 
Skurup har vi noga följt med 

vad som hänt i Skurups 
köping och Vemmenhögs och 
Rydsgårds kommuner och 
vidarebefordrat nyheterna till 
våra många läsare. 

Så här på årets sista dagar 
är det av intresse att göra en 
tillbakablick på det gångna 
årets händelser. 

På årets första dag kunde 
konstateras att Skurups köping 
ökat invånarantalet med 68, 
Rydsgård hade minskat med 74 
och Vemmenhög också med 74. 

Glädjande nyheter i början av 
januari var att Skurups AlF fått 
den kände MFF-tränaren Nils Ake 
"Kajan" -Bandell till tränare och 
att den nyöppnade tältbion vid 
Domus fick fullsatt salong vid 
premiären. Mindre glädjande för 
Skurups köpings del var samar-

- ---d hetsnämndens beslut om kvotför
delningen. Skurup fick 3.700 kvm, 
Rydsgård 1.500 och Vemmenhög 
1.000. Skurups ledamöter reser
verade sig och länsbostadsnämn-

l 
den ändrade senare på beslutet. I 
mitten av månaden börjar 

1 rea-rushen i Skurup. Kultur
. nämnden meddelar att Skurups-

1 

boken är klar att redigeras och på 
lantbruksskolan firar man taklags
fest i samband med den stora 
maskinhallstillbyggnaden. Arets 
inbrott nr l på Domus gav ett 
byte värt 6.000 kr och en av 
landets största auktioner - på 
Näsby gård med försäljning av 
bl.a. 600 nötkreatur - inledes i 

1 Lu tzendimma. 

l CHOCKANDE NYHETER 
Omkring månadsskiftet januari 

-februari händer det flera 
chockerande saker. Företagsled
ningen vid Akvarexfabriken i 
Skurup permiterar ett 20-tal 
anställda. Dessa erbjudes visser
ligen annat arbete i Trelleborg 
eller Ystad men eftersom de flesta 
permitterade är fruar boende i 
Skurup så har de ingen större 
nytta av erbjudandet. En schism 
uppstår på kommunalkontoret i 

"cyklande lantbrevbäraren" · Under 45 minuter uppmättes 88 
Skivarp, Oskar Nilsson slutar sin mm regn. I augusti började också 
37-årige tjänst och avtackas med - den obligatoriska undersökningen 
en cykel. På månadens sista dag av Skurups 4-åringar. Ett glatt 
svävar fem folkhögskoleelever i gäng hemvärnsmän åkte till 
livsfara när ett bostadshus i Skellefteå för att försvara 
Skurups by brann ned. skåriingarnas ära, Arne Ljungkvist 

SKOLBESPISNING 
I SKIVARP 
Under mars månad gör Skurups 

scoutkår en pappersinsamling med 
mycket gott resultat, 18 ton 
papper. Införandet av skolbe
spisning för skoleleverna i 
Vemmenhögs kommun är för dem 
en mycket stor och betydelsefull 
ändring, Skånska Lantmännens 
Lokalförening i Rydsgård 50-års
jubilerar och lantbrukare Albin 
Jönsson, Sjörup 19, Rydsgård får 
mjölkpropagandans högsta utmär
kelse en guldmedalj för sin 
utomordentligt fina mjölkhan
tering. Stormen river tältbion i 
Skurup och Sandåkra - delas av 
riksväg nr 11 :s nya sträckning. 

KOVÄNDNING 

åkte till bågskytte-VM i USA och i 
Skivarp blev det ny succe för 
blomstertåget och blomsterfesten. 
De sista dagarna i månaden beslöt · 
samarbetsnämnden att förorda år · 
1971 som lämplig datum för 
sammanläggning av kommun
blocket. 

FOTBOLLSKUNG 
I september hölls välbesökta 

antikvitetsauktioner på dödsboet 
efter fröken Selma Håkansson i 
Skurup, som lockade folk från 
hela södra Sverige. storauktion var 
det också på Brodda Stuteri. 
Skurups pensionärer fick ett hus 
vid Södergatan att fritt disponera 
och Veteranernas lag vann 
korpfotbollsserien samt skurup
Verken finalmatchen i korpfot
bollscupen. MFF-spelarna Harry 
Jönsson och Bosse Larsson gästade 
Skurups Idrottsplats i samband 
med avslutningarna av knatte
fotbolls- och minifotbollsserierna. 
Samma månad skadades tre 
ungdomar från Skurup vid en 
trafikolycka i Stora Beddinge. l 

I början av april skadas två 
personer vid en bilolycka vid 
Mossby, rektor Gunnar Knutsson 
vid lantbruksskolan i Skurup får 
definitivt besked om tjänstgöring i 
Kenya och Skurups fritidsnämnd 
kan konstatera en lyckad premiär 
för Drop in i Folkets Hus. 

Röda Fjäderinsamlingen når 
otroligt höga siffror, nära 40.000 
kr och l :e polisassistent Gösta 
Blom avskedshyllas efter 36 år 
som polis i Skurup. 

REVANSCH 
I denna artikels inledning 

nämndes att Skurups AlF fått 
"Kajan" Sandeli till tränare. Det 
tog lång tid innan den effektiva 
träningen gav väntat resultat. Sista 
delen av höstsäsongen spelade 
Skurups AlF helt charmant och 
det hängde på ett hår att 
serievinnaren Anderslöv i seriens 
sista match lyckades besegra 

Bokhandlare Sten Lidberg med en stapel av det gedigna bokverket 
"Skurup och Hassle-Bösarp". 

I april fattar Skurups kommu
nalnämnd ett mycket överras
kande beslut, nämligen att föreslå 
fullmäktige att föroda år 197 4 
som lämplig sammanläggnings
datum. Fullmäktige bifaller vid 
maj-sammanträdet dock icke 
kommunalnämndens förslag utan 
beslutar att förorda år 1971 som 
lämplig datum för sammanlägg-

. ningen. 

Den 11/11 kl 11 firade 
byggnationen av Centrumhuset 
1-årsjubileum. Det var nämligen 
det klockslaget och datumet precis 
l år sedan första spadtaget togs av 
byggherrens verkställande direk
tör. 

Skurup med 3-2. I en fotbollscup l mitten av månaden börjades 
i slutet av månaden lyckades presentationen av kan?idatema till 
emellertid Skurup ta revansch Skurups Lucia 1 Skå~ska 
genom att vinna över Anderslöv i ~~~bladet:. C?ch veckan darp_å 
finalen med 2- 1. Cupturneringens börJ~de rostnmgen. Intresset for 
utan tvekan färgstarkaste lag var l Luc1aarrangema~gen var mycket 
Janstorp som utklassade Skivarp stort och.. Skanska Dagbladets 
och bjöd ett för publiken IJ?-edarrang?r, Sk~rups .scoutkår 
överraskande och häpnadsväckan- f1~k sålt mte _mmdre an. 1.924 
de hårt motstånd mot Anderslöv rostsedlar. De SJU vackra flickorna 
som dock vann med 3- 1. presenterades vid en lång rad 

offentliga tillställningar och även i 
samband med julskyltningen i 
Skurup på månadens sista dag. 
Denna dag blev också en glädjedag 
för 82-årige kantom Anton 
Ryberg i Solberga som erhöll 

l guldmedalj efter 60 tjänsteår. 

sag · vanskligt ut och Lucia och 
tärnor kanske hade hjärtat i 
halsgropen så avlöpte det hela 
lyckligt. Små och stora ryttare 
bildade en förtrupp och sist gick 
scouterna iförda sina granna 
uniformer och bärande på facklor. 
Slutmålet var Skurups Park som 
blev fullsatt med folk vid de därpå 
följande luciafestligheterna där. 

SK UR UPSBOKEN 
Rydsgårds CUF firade sitt 

40-årsjubileum i Erikslunds Byg
degård med många jubileumsgåvor l 
och många högtidliga tal och 
Rydsgårds fullmäktige beslöt att l 
ersatta Hoteli-Gastis som skall 
rivas med fritids- och samlings- l 
lokaler (ej allaktivitetshus) för l 
600.000 kr. 



Kyrkaväktare Per Anton Larsson 
visar hur tjuvarna i Skurups kyrka 
brutit loss hängidset till den s.k. 
fattigstocken i vilken finns gamla 
kollektpengar. 

SKURUPSOST 
En av landets mest sålda 

ostmärken. Skuruos herrl!årdsost 
som tillverkas vid Skurups
mejeriet, gör god propaganda för 
Skurup och presenteras i en större 
SkD-artikel, blomsterdekoratör TRAGISKT 
Knut Olsson gör också god Den 9 oktober inträffar en 
propaganda för Sverige i allmänhet tragisk olycka genom att 78-årige 
och Skurup i synnerhet genom att välkände skurupsbon Anders ~ --Skurups Lucia med tärnor l 
anlitas av danskarna och den Herman Andersson föll i en brunn ' uppvaktade fullmäktige vid jula- ~ 
internationella blomsterförmed- och omkom. middagen på Svaneholms Gästgi-
lingen In terflora att undervisa och Ett beslut som säkert väckte ett 

1 :veri och pensionärerna på 
demonstrera blomsterbindning visst vemod var Kommitten för 1 LUCIA VAL Flintebrohemmet. 
oc~ blomster_dekorering på en fritids- och samlingslokal.~r i 

1 

Röstningen på luciakandi- Kulturnämnden i Skurup kunde 
mangd I?la~er 1 Danmark. Rydsgårds beslut om att foreslå daterna fortsatte första veckan i i mitten av månaden meddela att 

.. I m~J bhr det också topp-succ~ att Rydsgårds hotell sk~lle rivas. ! december och den 9/12 var det tid försäljningen av det mästerliga 
fo~ d1scote~u.e Le Coque. pa l Men oktober innehall också , för sammanräkning av rostsed- bokverket "Skurup och Hassie

l Sk•varps gastls. Från Skivarp glädjande nyheter: Aktuellkonfek- Ilarna. Detta föregicks av en sista Bösarp" kunde börja två veckor l 
noteras också scouter.nas, NTO:s 1 tion RL-modeller i Malmö startade l röstnings-rush i Skurups Park. före julafton. 1 
och <?.U~ :s uppmarksammade l sömnadsindustrifilial .. i Sku .. rup Efter en ganska jämn röstni.ng Den 19 december fattade i 
strandro)nmg d tt 20 tal tälJd R dd d bl 16 å regeringen beslut om sammanlägg-. l me e - .. ans a? a a 1 visade det sig att et ev .. - r1ga ning av Skurups köping med Barnen och Roda Korset 1 Skurup 1 Ritwa Pettersson som allmanheten 

SKURU_PS.MARKNAD l fick 21.295 kr genom testamente l valt till Skurups Lucia 1969. Vemmenhögs och Rydsgårds 
Under JU m 1 kan SkD meddela , efter fröken Anna Jönsson och det i kommuner och samma datum 

många glada händelser: Skurups ! planerade barndaghemmet blev j På söndagen, veckan därpå, var ~1;1nde kommunalnämndens ord
kommunalfullmäktige deltog l betydligt billigare än som ISkurups torg och gator ett stort fotande .~ut Ma~sen meddela att 
100-procentigt i S~urups-korpens beräknats från början, 481.350 kr folkhav ~ed ~inst 3.000 p~rson~r bostadstill~.gge~ 1 Skurup skulle 
cykelrunda, det bhr solsken och i stället för ca 600.000 kr. Både som anlant for att se luc1atåge•. utbetalas f~_re JU~afton. 
önskeväder vid årets varumässa 1 fullmäktige i Skurup, Rydsgård l Den 10-årige travaren Passeport III Strax .f~!e . JUl fick Skur~ps 
och marknad i Skurup, nypota- ! och Vemmenhög beslöt att från Jägersro som i vanliga fall ~yrka pahalsnmg av beskedliga 

l 
tisen blir lagom stor och ätbar till l kommunsammanläggningen skulle l brukar vara pålitligheten själv blev tJUVar. .. . 

Skurup, dels mel.~an en d.el midsommar och Skurupsflickan l ske 1/1 1971. Domus fick åter , litet uppskärrad av folkmassorna Ett nytt. år bor!ar snart och på 
tjänstemän och fortroendeman Christine Wemner får "femmor" i påhälsning av tjuvar och bytet blev , och satte vid några tillfällen full l SkD-r~dakt10~~n 1 Skurup kom-
<><:~ dels intern.~ mell~n _tjänste· samtliga ämnen - alltså topp- ' denna gång varor för 15.000 kr. l fart och vid andra tillfällen , mer VI att strava efter att snabbt 
mannen . Som forsta tldm~g ka~ l betyg. Glädjande att notera var l ! föredrog att kika in genom de ! och vederhäftigt förmedla nyhe-
Skånska Dagbladet 31 Januan 'l också att hjälpsamma bilister KIV intressanta · skyltfönstren på !l terna. 
meddela .att S~urups komm~nal- , hjälpte till att rädda 100 svin vid l Den 23 oktober hölls "ett möte Kyrkogatan. Men det var Li.~som tidig~r~ år h<;>ppas vi att 
kamrer l.amnat m avskedsansakan j en stor brand i Skivarp och att i i Skurup om Sturup" i Skv.rups proffskuskar som höll i tömmarna a_llmanheten fl1t1gt b1drar med 
och dareft~r så gott som Skurups kyrkofullmäktige lät • törsamlingshem. Vid det mötet så även om det vid något tillfälle tips. Gott nytt år. 
omedclba~t.Iamnat kommunalkon- meddela att de var mycket nöjda 
toret. Kopmgen var sed.an utan med skötseln av Skurups 
komm.unalkamrer fram t1ll okto- församlingshem. 
ber ~·1anad. .. . .. . 1 I juni startar också Skurups 

V1d fu~lmak_tl~esammantradet ! l musikkår sagostunderna sin resa 
Skurup 1 bo~jan av februan till Italien. Svaneholmstinget 
klagade .. le?amotem~ på mycket missgynnas av dåligt väder och ett 

1 
)rnapphand1ga uppgtfter om de nytt inbrott förövas i Domus där 
arenden som skulle behandlas. j varor stals för ca 20.000 kr. l 
Bl.a. bestod redogörelsen för ett 
miljonprojekt av endast sju och en FEMKORSET 
halv rad i de utsända handlingarna. Den 2 juli inträffar en smått 

NYAINBROTT 
Inbrott nr 2 på Domus gav ett 

byte av kläder och annat för ca 
10.000 kr. Februari präglas av 
flera trafikolyckor. Tre skurups
flickor skadas vid trafikolycka i 
Torsjö. Kuriöst nog var de på väg 
till lasarettet i Y stad för att 

l bevista en sjukvårdskurs. De kom 
till Ystads lasarett - men i 
ambulans. En Rydsgårdsdam 
skadas lätt vid en frontalkrock i 
Västra Nöbbelöv och 19-årige 
Berndt Thulin fastnar med sin bil i 
en snödriva mitt på en 
järnvägsövergång och tåget total
förstör bilen. Berndt hade i god 
tid lämnat bilen och sprungit för 
att varna föraren i det analkande 
tåget - dock förgäves. 

I slutet av februari fortsätter 
storauktion på Näsby gård, 

historisk händelse i Skurup. Som 
första och enda tidning kan SkD 
meddela att femkorset den dagen 
förvandlas till tre-kors, genom att 
både Norregatan och Östergatan 
avstängdes definitivt för trafik 
från Kyrkogatan räknat. Fem
korset i Skurup hade funnits till i 
183 år. Mannen bakom femkorset 
är friherre Rutger MackJean som 
ägde Svaneholms gods och slott 
under tiden 1782- 1816. Under 
juli försvinner även Näsbyholms 
100-åriga lanthandel. 

I Skurups fullmäktige blir det 
en lång debatt om kommunal
kamrer och revision. 

SKYFALL 
Den 16 augusti kom det ett 

skyfallsliknande regn över Skurup, 
Hassle-Bösarp och dess omgivning. 
Skyfallet var kollosalt häftigt. 
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-r~ 
Skurups Lucia med tärnor vid deras framträdande på F{intebrohemmet: fr. v. Rose-Marie Kristensson, 

Eva Monica Nilsson, Kerstin Andersson, lucian Ritwa Pettersson, Lena Kristiansson, Margareihu 

Olsson och Karin Larsson. 

fick länsmyndigheterna ganska 
stark kritik för den knappa 
bostadskvot som Skurupsblocket 
fått. Möjligen kan det vara vid 
detta tillfälle som länsmyndighe
ternas representanter blivit arga på 
Skurups kommunalmän och efter 
några dagar hämnades genom att 
skriva e;'l utan tvekan överdrivet 
skarp skrivelse med grava 
anmärkningar om bl.a. felaktigt 
beslutade bostadstillägg. "Mötet i 
Skurup om Sturup" hölls som 
nämnts den 23 oktober och 
länsmyndigheternas "inspektion" 
på Skurups kommunalkontor 
omfattade dagarna den 22, 23 och 
24 oktober · 

LUCIA-RöSTNING 
Fullmäktigesammanträdet i 

Rydsgård den 4 november 
präglades som alltid av stor 
gemytlighet. Det gjorde även en 
skrivelse från minister Z. P. 
Westrup som av åldersskäl avsade 
sig ledamotskapet i fullmäktige 
och tackade för att han under ett 
par årtionden fått tillfälle att 
"delta i en givande och intressant 
verksamhet till bygdens bästa och 
för den vänskap som han alltid 
fått röna i en krets av kolleger där 
ett sällsynt gott samarbete varit 
tradition". 

I början av månaden greps några 
av de tjuvar som gjort upprepade 
inbrott på Domus. Likväl 
inträffade det en vecka senare ett 
nytt inbrott hos Domus. Men den 
gången blev tjuvarna skrämda av 
tjuvlarmet som utlöstes l 

• 



Trollskatten i Lemmeströ 
nyårssaga som lever kvar 
Nyår!>natten timar egendomliga 

saker på den kala Pengabaeken i 
Lerorneströ enligt vad den gamla 
folktron vet att berätta. En grå och 
obetydlig sten, som sjunkit allt dju
pare ner i backen bland stubbar 
och ris, ruvar i det kyliga och vita 
decemberlandskapet över en gnist
rande guld- och ädelstenssamling, 
som vaktas av Lemmeströtrcllen. 
En gång om året visas den för 
människor, men det vilar trolldom 
över skatten och ve den som för
söker tillskansa sig något. 

Det berättas att en nyårsnatt för 
manga år sedan var en börringe
smed på väg hem från Skurup och 
måste passera Pengaback~n. När 
han nännade sig backen fick han 
se ett bländande sken och trodd" 

först att det var skogen som brann. honom i hälarna, och hur fort sme
När han kom till backen såg han den än sprang så var hunden ho
emellertid något mm lockade ho- nom hack i häl. Inte förrän hem
nom att begå en handling, som i mets dörr var nådd blev mannen 
framtiden skulle komma att bringa av med plågoanden. 
olycka över honom och hans familj. Sen den dagen gick det illa för 

Den grå stenen hade ur markens smedfamiljen. Kunderna girk ifrån 
inre lyfts upp av tre guldpelare honom och till slut fick familjen 
och under gnistrade guld och 1ädla lämna smedjan och ge sig ut på 
stenar. Runt skatten dansade lem- tiggarstråt. 
meströtrollen. Se men inte röra Varje nyårsnatt höjs stenen p~\ 
hade smeden glömt i deta ögon- Pengabaeken och trollen dansar 
blick och kröp ner under stenen runt sin gnistrande slfatt. Efter en 
för att plocka åt sig av dyrbarhe- stund sjunker stenen ner i jorden 
tema. Som skjuten ur en kanon igen och vilar så till nästa nyårs
kom den svarta trollhunden med r__,n,a..,t"'t.'----------~--......1. 
eldkulor till ögon rusande. Smeden , 
blev skrämd och lade benen på 
ryggen. Emellertid förföljde hun
den honom, hela tiden nafsande 

Under Pengabaeken i Lemmesträ vaktar trollen den skatt som viscu varje 

nyårsnatt. 
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