


Greve Carlssons kyrkklocka 
kungligt minne i Börringe 

Riddarliv, folktro och sägen praglar Börringebygdens historia liksom 

de driftiga markägarna, på Börringekloster. Trakten kan också räkna et\ 

rikt kyrkoliv med trenne tempel unde-r en kort tidsintervall, och många 

märkliga präster har beklätt ämbetena i pastoratet. Gustafskyrkan ris

tar sin historie med reliker från svunna epoker, där varje ting förtäljer 

sin historia . Landsförräderi, men också ärlighet och mod, finner man hos 

prästerna under 1600-talet och märklig på sitt sätt är historien om g·reve 
Carlssons kyrkklocka. 

Komminister Erik Malm och hans dotter Liaa •tavar igenom te.rten pd greve Carlssons kyrkklocka 
i Börringe. 



Greve Gustaf Carlsson, härs
kare över Börringe och Lind
holmens grevskap 1659-1681, 
var hur osannolikt det än! åter 
greve och son till Karl X Gustaf, 
som efter svenskl!rnas erövring 
av Skåne 1658 förlänade dessa 
grevskap till sin utomäkten
skaplige son, som var svensk 
överste. 

Greven som var en snäll och 
godsint man skänkte 1664 en 
kyrkklocka till N Börringe ·kyr
•ka, som byggts av den kända 
fru Görwel. Det var hon som 
inte ville ha "kyrkan i huset" 
utan lät rasera den gamla stav
kyrka~. Ruinerna vid Börringe
klosters skola sägre oss att inte 
heller denna kyrka med greve 
Carlssons klocka fick stå kvar. 
Den dåvarande ägaren till Bör
ringekloster, riksrådet Beck
Friis skänkte då klockan till 
Gustafskyrkan, där den ringt in 
många nyår fram till 1951, då 
den försattes ur spel på grund 
av en spricka i godset. Någon 
sprucken klang ville man 1inte 
sända ut över nejden. Klockan 
placerades på riksantikvariens 
inrådan i . vapenhuset där 
kyrkobesökarna kan studera 
klockans inskription. 

Med grevskapet följde patro
natsrätten och greve Carlsson 
ägde därmed rätten att tillsätta 
präster i de olika församlingar
na. Detta fick emellertid inte 
ske förrän Kungl Maj:t godkänt 
kandidaterna. Grevens svensk) 
härstamning till trots tillsattes 
efter kyrkoherde Lauritz Jen
sen-Diurs bortg~ng den unge 
danske prästen Johan Clausen 
Trrenovius, som efter kriget 
kallades til] BörringE av gre
ven. 

e öVERLöPARE 

Unge Trrenovius godkandes 
omedelbart av Kungl Maj:t, vil
ket framgår av ett kungligt 
brev den 11 december 1666. Han 
skötte sitt kall utan någon an
märkning fram till de svensk
danska tvisterna då han begick 
den landsförrädiska handlingen 
att gå över på danskarnas sida. 
Han dömdes ocksåt iii döden 
för denna handling 1677, men 
benådades och landsförvisades i 
stället tlil Danmark. Sitt kall 
ägnade han för resten av sitt liv 
åt Haasum i Viborgs stift samt 
Vinding i Aarhus stift. 

I Gullarps och Näs verkade 
den nitiske och skicklige präs
ten Nils · Fabricius som under 
kriget tillsammans med sin fa
milj haft stora svårigheter cch 
bl a f2tt prästgården nerbränd. 
På egen begäran sökte han 1677 
förflyttning till Lemmesträ pas
torat. en begäran som bifölls. 
Det svensk-danska käbblet 
hade fått till följd att det var 
förbjudet att predika på danska 
i de svenska kyrkorna. 

Den stränge Kar] XI red om
kring i sin grå kappa som en 
sorts inkvisitor och inspektera
de kyrkorna. En dag när ''G~
kappan" anlände till Lemmesträ 
kyrka fick han höra Fabricius 
predika på danska. Efter guds
tjänstens slut frågade han präs
ten om inte denne visste att det 
var strängt förbjudet att pre
dika på detta tungomål: Alla 
skall predika och sjunga på 
svenska! Mycket ödmjukt lär 
Fabricius då ha bett kungen 
om att få predika på latin ef
tersom varken han eller för
samlingen frestad svenska. La
tin däremot både kunde och 
förstod han själv. Framställ
ningen tycks ha ·behagat "Grå
kappan" eftersom prästen fick 
fortsätta sin gärning i Lem
meströ. 



Måndag5januari 1970-----------------------------------------------

På bildsvepet från vintriga Bökebergs-skogen ses först Stig Perm gård, M al mö, visa upp sin flygande stil. 
sist visar Arne Thuresson, Malmö, sin stil som tyder på att han inte helt kom överens med skidorna. 

Bökebergsskogarna genljöd i går 
av hurtiga skidåkares varningsrop. 
Trelleborgare och malmöbor inva
derade skid- och kälkbackarna med 
barn och blomma och stora och smit 

om vartannat rutchade på tefaten 
utför backarna. Stolta fäder bygg
de hoppbackar åt sina förhoppnings
fu lla söner som satte den ena ro
van efter den andra m~d förkla-

ringarna att själva uthoppet var för 
smalt byggt. Det senare konstate
rades vara riktigt. N~r pappa själv 
slängde sig ut i ett vådligt back
hopp med en praktrova som resul-
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TRELLEBORG l-17 

gen ett vintrigt eldorado 

få nästa bi!d har Tommy Sterner fått full fart på sitt tefat. Familjen Roos från Trelleborg med lilla dottern Anna Karin hade roligt med gemensamhetsåkning Pli pappas skid01' och till 

ta t. 
På härliga skidturer genom sko

garna ut mot Fjällfotasjön drog 
helgmotionärerna /och trots avsak
naa av den bleka vintersolen var 

det varmt och skönt i luften. Många 
tog långa, stärkande promenader 
med hunden och de riktigt dristiga 
tog ytter- och innerskär på Yd
dingens blanka is. 

På alla tänkbara och otänkbara 
ställen drog man fram med pulkor 
och tefat och här och var tittade 
en grann snögubbe fram. I hela 
Svedala-trakten var det livlig rota-

tian i vinterlekarna och mången 
stolt snöfästning raserades av fien

den. 
Snötäcket kring och i våra bok-

skogar på söderslätt håller än en 
tid för blidväder men isen på Yd
dingen blir tämligen riskabel om 
det ska fortsätta vara nollgradigt 
väder. 
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Folkhögskolestart • Skurup l 
l D • d b'' • d • 1 ra tars agen orya e var-
terminen vid folkhögskolan i 
Skurup. Som bekant kommer 
eleverna från olika delar av 
landet och dialekterna i folk
högskolans korridorer är där
för många och varierande. 

Av skolans omkring 130 elever 
anmälde ett 10-tal, att de ej kunde 
komma till premiärdagen på grund 
av sjukdom, i de flesta fall 
influensa. Vidare var det. en del, 
som anmälde, att de avbryter 
studiernd vid skolan. Orsaken är 
inte otrivsel vid skolan eller att de 
klarat studierna dåligt utan tvärot
om att de inhämtat så mycket 
kunskaper under höstterminen, att 
de redan nu vunnit inträde på 
lärarhögskolor, tekniska skolor etc 
och detta är ju enbart glädjande, 
poängterar rektor B e r t i l J ä r -
n e s t r öm. 

För allmänheten i Skurup inne
bär folkhögskolestarten ännu fler 
ungdomar 1 köpingen, som genom 
de många skolorna, folkhögskola, . 

' lantbruksskola, lanthushållsskola, 
l yrkesskola och grundskolans hög

stadium i realiteten har betydligt 
fler människor, som bor och har 
sin dagliga gärning · förlagd till 
Skurup än kyrkobokföringssiffran 
vid årets sl? t, 4.818, visar. 

,._...., LlltflNrr, . Börrllt,., urukr!zdUer eig med folkhöpkolekoUeg~nui fr v Elsie Bengtsson, 
Halmstad, Gun-Mane Laestander, ArJeplog, Ann-Chresfin Svensson, Malmö och Ann-Chrisfin Persson 
Borrby, undl1r vdrterminens första dag. ' 
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Sto~r antikvltetsa~uktlo~n 
på Brodda Borg i Skurup 

Antikauktionen på Brodda 
borg, norr om Skurup som 
börjar i morgon, lördag, kl l O 
omfattar omkring 500 utrop 
uppger auktionsförrättare 
Bengt Ottosson, Svedala, och 
beräknas pågå till l 7- eller 
18-tiden. Som auktionsförrät
tare på Brodda borg står även 
Bertil Andersson, Löberöd. 

Auktionen kommer att äga rum 
utomhus och publiken får således 
auktionsdagen ingen möjlighet att 
titta på sakerna, som skall säljas 
själva auktionsdagen förrän vid det 
tillfälle, då utroparen visar dem. 
Det har också poängterats genom 
annonser, att det ej blir nä&on 
visning av auktionsföremålen un· 
der auktionsdagen. Däremot äger 
visning rum i dag, fredag, mellan 
kl 13 och 15. Med stor säkerhet 
kommer det att bli mycket folk på 
Brodda borg, ty det är allmänt 
känt att antikvitetema på Brodda 
borg representerar stora värden . 

Av de många antikvitetema kan 
niimnas gustavianska fåtöljer och 
stolar, pigtittare, pelareborg, karu· 
sellbord, oljemålningar av bl a 
Odelmark, Salmson och Jemberg, 
speglar, silversaker från bl a 1700· 
och 18'ÖO·talet, kopparsaker, 
mängder av antikt porslin, glas, 
kuriosa m m. 

AuktloM(örrättaH aengt Otto•o~ SvedaltJ, sekreterare Kertltin 
Olofsson stå.ller ijt och katalogiserar: bl a en mängd antikt porslin. I 
bakgrul}den pd väggen en tavlD, som ocksdskall säljas, värderad till 
20.000 kr. · 



~NTIKAUKTION 
å Brodda Borg pr Skurup 
Lördagen den 10 januari kl. 10 f. m. för

rättas offentlig auktion ä Brodda Borg 
pr Skurup, varvid på grund av herrgår
dens försäljning i anledning dödsfall, för

säljes kvarvarande värdefulla, delvis an

tika, ime lösöreboet, varav här i kort

het nämnes : 

Gustavianska fåtöljer och stolar, vacker 

toilettebyrå m. spegel, antika stolar, 2 st. 
pigtittare, stöne och mindre pelarebord, 

karusellbord, sängar m. fl. möbler. Olje
målningar bl. a. av Odelmark, Salmson 

och Jernberg. Speglar. Silversaker bl. a. 

från 1700 - 1800-talet. Flertalet koppar

saker. Glas och porslin, bl. a. Ostindiskt 
(Fam. Rose), Rörstrand och Marieberg. 

El. armaturer. Husgeråd. Ett mindre an

tal bra mattor. Kuriosa. 

Visning äger rum i morgon, fredag kl. 

13.00-lfi.OO. Ingen visning auktionsda-
gen. Obs ! Auktionen måste förrättas 

utomhus. ' 

Likvid erlägges kontant vid klubbslagetJ. 

Svedala och Löberöd i januari 1970. . 

Bengt Ottosson Bertil Andersson 

skurupskorpen 
ordnar skidrunda 

För första gången ställer Skurup 
i år upp i de svenska och norska 
korpförbundens skidlandskamp. Det 
är givetvis skurupskorpen som hål
ler i trådarna för den lokala täv
lingen och start sker på sönda~ 
kl 11-12 från skjutbanan. Banan 
blir fem kilometer lång och täv
lingen är öppen för alla. Troligen 
kommer deltagarna att indelas i 
två klasser, varav en för de yngsta, 
som slipper undan med 2,5 km. Det 
är ett rent motionsarrangemang och 
skurupskorpen hoppas att så många 
som möjligt tar tillfället i akt att 
lufta laggarna. 

Grillad kyckling 
för vickningen 

Ring 0411/422 60 

Macu Grillbar 
SKURUP 

PS! Nu har vi mjukglass 
varje dag. 

Söderslä ttmästerska p 
i brottning 

i Skurups Sporthall söndag. 

3 pass: kl 10- 13.30- 17. 

Ca 60 deltagare. 

Påpälsad publik 

E~ liten, väl rxl:_pä.lsad och köpsugen publik, samlades på lörda.gsfö'l'

m.tddagen ttll antikauktionen på Brodda Borg i Skurup. Bert"! A d 
L .. b .. d . .. , t n ersson, 

o era • som ses t forgrunden pa bilden, var rask utropare. Han klubbade 

bl a en gustaviansk spegel för 1.700 kr, en Rydberg-tavla för 10.000 -kT 

och en vacker toilettbyrii fö.,. 1.000 kr. 
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Auktion på Broddaborg 
1gav 65000 kr för lösöret 

Buden blev många på denna guS'tavianska spegel som slutliigen gic:k för 1 700 kr 

Ci.rka 200 personer i hUDJd.ratalet bilar trotsade Skånewriterns risker på den snöinvallade 
vägen till Broddaborg utanför Skuxup på lördagen då det var heldagsauktion på antikviteter 
och värdefullt Jös·öre efter i fjor avlidna fru Stina Granström. l 

Tillträdare till gården är civil~ko- Auktionens ekonvmiska resultat 
nom Gustaf Silfverstolpe från Lund, slutade enligt a,uktion5förrättaren 
som tillsammans med makan Char- Bengt Ottosson, Sve-dala, på ca 65 000 
lotte är Brodda,borgs nya ägare. De kr. B}and priserna kan bl a note
ämnar flytta dit redan till Vlåren och ras toalettbyrå med spegel l 0·50, en:g
så småningom återinreda huvudbyg.g- e1skt vippbord 1250, Marieber.gspors
nadens ca 15 rum med omsor.g och lin från 1772 l 050, två små saltkar i 
pietet för att bevara dess fömäma silver från 1700-talet 1600, · supkopp 
gammaldags miljö och atmosfär. i samma materual 730 kr, Rörstrands-
'--~~====---------..1, fat från 17<64 3150, oljemåJn-ing sig-

pågående 

nerad Ryodberg :Ll 000 kr, en annan 
av Jerr~berg 2J.OO och en gustavi
ansk spegel l 700. Närvarande repre
sentant för dödsboet var chefredak
tör Gustaf von Platen, Stockholm, 
som till fra,mlidna fi'U Granström i 
hennes tidigare äkten5kap med löjt
nanten vid Kr·Onp!rinsens husarrege
mente i MaLmö, Gustaf von Platen. 

Auktionen tog !hela dagen i an
språ!k fPån kl 10 till 17.30-tide'n. Den 
började utomhus men fortsatte efter 
2% timma i hUJVU'dbyggnadens salong
rum. Detta åstadkom öppen dispyt 
mellan tillträdaren och reda!k.tör V'on 
Platen. Från början skulle auktio
nen ha ägt rum i december men på 

grund av svål'igheten att då få auk
tionsförrättare uppsköts den till ja
n'llari. Flera gånger påpe'kades under 
tiden att en auktion inomhus skulle 
äventyra huvudbyggnadens parkett
gol. 

Först utlovade man från dödsbo
et att tillfredsställan·de täckning av 
golven i så fall skulle Ske, men se
dan detta visat sig medföra problem 
bestämde man att hålla auktionen 
utomhus. 

Lärdagem temperatur och vindar 
var emellertid inte vänliga. Det blev 
kallt och fruset bland de nävaran
de som i stor u tsträ~kningning u t
gj·ordes av antikvitets- oelh konst
han~lare och andra köpstarka spe
koulanter, bl a innehavare av en del 
skånska gods och herresätem 

När besökarna invaderaode salongs
golvet skedde detta via saltbeströdd 
trappa och altan. Golven var inte 
skyddade och tillträdaren proteste
rade i mikrofon, dock utan resul
tat. Auktionens slutvrnj.ett präglades 
därför a,v mäl'kbar 



3.150 .för Rörstrandsfat 
på Brodda Borgs-auktion 

Mdnga vackra antika möbler gick under klubban. 

Det noterades mycket höga priser vid lördagens auktion på Brodda Borg norr om 

Skurup varvid försåldes dödsbo efter fru Stina Granström. Det var meningen att 

auktionen skulle· hållas utomhus. Anledningen var den att det ej finns större salar inne 

på Brodda Borg än som rymmer ett 100-tal personer och därför utannonserades att 

publiken fick finna sig i att stå ute. 

Det råkalla vädret gjorde att det 
endast var de verkliga spekulanter
na som infann sig till auktionen 
och dessa ·blev inte fler än att 
tillträdaren av Brodda Borg, 

~ civilekonom Gustav Silverstolpe 

*
V .från Lund tillät att publiken kom 

inomhus. Under den första 

q timmen hölls dock auktionen 

( 

utomhus. Detta "gallrade bort" en 
del av den enbart nyfikna 

l 
publiken som höll ut ungefår en 
timme. 

, A11ktionsförrättarna Bengt Ot-

1 

tosson, Svedala och Bertil 
Andersson, Löberöd kunde notera 
höga priser i protokollet. Antalet 
rop uppgick till nära 600. I många 
rop fanns 5 - 10 artiklar och det 
innebär att det i själva verket 
försåldes 2.000 föremål på 
auktionen som varade från kl 10 
pf. förmiddagen till kl 17 på 
kvällen. 

GUSTAVI ANSKT 
Det första som såldes V'II' 

möblerna. Här är några prisexem-

pel: Gustaviansk ~edaljongstol, Högsta budet bland porslinet 
2.200 kr, engelskt VIppbord 1.050 l nådde ett större Rörstrandsfat 
kr, oroförgylld gustaviansk spegel l signerat 1764. Det kostade 3.150 
1:700 kr, pelarbord 85? kr, 2 • kr. Han som köpte det sa till 
piedestaler 800 kr, tollettbyrå l flickan som bar ner det till 
med pall 1.050 kr, antik soffa 975 i honom:- Tappa det inte. 
kr, 2 kinesiska urn·or 860 kr och ! 
gustavianska stolar 450 kr per st. : 

750 KR 
FöR SUPKOPP 
Den dyraste tavlan kostade 

11.000 kr. Det var en tavla av 
Gustav Rydberg, signerad år 1916. 
En tavla av Anders Trulson 
kostade 2.100 kr och en annan av 
Arsenius 830 kr. 

Ett mindre Rörstrandsfat, 
si~erat år l 771 betingade ett pris 
av 560 kr och 4 st 
Rörstrandstallrikar från år 1771, 
1.700 kr. Vidare kan nämnas en 
mindre genombruten skål, Marie
berg från år 1771, 1.050 kr, 2 
tallrikar fam. Rose 600 kr, 
ostindiskt fat 900 kr, en 
malmgryta kostade 760 kr och ett 
kopparmått 400 kr. Mattorna betingade relativt låga 

priser. Den dyraste kostade 1.020 
kr. 

Däremot blev det höga priser på Ur auktionsprotokollet kan 
många av de fina silversakerna. 2 också nämnas att ett barockskåp 
små saltkar märkta 03 kostade kostade 1.500 kr, ett karusellbord 
1.600 kr och en supkopp märkt 12.700 kr, e,h takkrona 1.050 kr, l 
K2 kostade 730 kr. Sedan såldes · pajersäng 650 kr, 19 champanje
en mängd yngre silver rån l glas 550 kr och 2 fajansfat 430 kr. 
1900-talet. Av dessa kan nämnas 1 Som utropare fungerade den 
en miniatyrbägare 50 kr och en j ene av auktionsförrättarna, Bertil 
miniatyrpokal 280 kr. 1 Andersson, Löberöd. 



Auktionsjörrätta1·e Bertil Andersson, Löberöd, hade många fina saker att klulJba bort. 

!Liten men köp~lysten p·ublik v~d 
antikauktionen på Bro~dda -b·org 

Det blev höga priser vid den stora 
antikauktionen på Brodda borg utan
för Skurup på lördagen. Snöstormen 
hindrade väl många att ta sig till 
auktionsplatsen men det var inte 
auktionsförrättare Bengt Ottosson, 
Svedala, som tillsamman med kolle
gan Bertil Andersson Löberöd, sköt
te auktionen, direkt ledsen för. Det 

J var de nyfikna som stannade hem· 

ma, menade han, medan de verkligt 
köplystna tog sig dit. 

Nu kunde man också förlägga stör
re delen av auktionen inomhus, nå
got som väl behövdes i det råkalla 
vädret. Kl 10 började det hela och 
först vid 17.30-tiden hade samtliga 600 
rop klarats av. Bland publiken fanns 
antikhandlare och andra intressera
de från snart sagt hela landet men så 

var det också en fin privatsaxrtling 
som klubbades. Och med resultatet 
verkade såväl säljare som auktions· 
förrättarna vara nöjda. 

En större möbelsamling ingick f 
godset och bland priserna där kan 
nämnas en gustaviansk medaljong· 
stol som gick för 2.200 kr. Ett barock
skåp kostade 1.500 kr, ett karusellbord 
2.700 kr, en gustaviansk spegel 1.700 
kr, ett engelskt bord 1.050 kr och en 
takarmatur gick för samma pris. Två 
piedestaler kostade 800 kr, ett pelar
bord 850 kr och två gustavianska sto• 
!ar 760 kr. 

Dyrast bland konsten blev en tavla 
av G Rydberg som kostade 11.000 kr. 
Vidare märktes en osignerad antik 
målning som gick för 1.150 kr, en 
Anders Trulsson kostade 2.100 . kr, 
e~ Hjerneberg samma pris och en 
Arsenius-tavla 830 kr. Bland mattor· 
na låP, de högsta priserna på 1020 
och 600 kr. 

Silversamlingen bestod huvudsak
ligen av 1900-talssaker som såldes för 
normala priser. Bland det äldre silv-' 
ret kan nämnas två små saltkar från 
1820 som kostade 1.600 kr, en supkopp 
·som gick för 730 kr och en miniatyr
pokal för 280 kr. 

' ' Ett större Rörstrandsfat från 1764 
kostade 3.150 kr och ett mindre från 
1711 560 kr. Fyra prydnadstallrikar 
från 1771 gick för 1.700 kr, en Marle
bergsskål från 1771 för 1.050 kr, 19 
champagneglas för 550 kr, en malm· 
gryta för 760 kr, en Rörstrandsterrin 
för 420 kr och ett kopparmått för 400 
kr, för att nämna ytterligare .~~~ 



, 

Prisutdelning i Rydsgård 
till flitiga C UF-tävlare 
,; 
l l f, 

NyiJGld4 •tyrelae!.e~öterno fr.v. ~e.nnort Lööw och Richard Peruon och ordföranden Bengt 
Anderuon t.h. forsoker hålla kvar tid1gare sekreteraren och teaterledaren Britt-Marie Mårtensson i 
Rydsgård& CUF:s styrelse - men förgäves . . 

Som framgick av gårdagens 
artikel förrättades i samband med 
Rydsgårds CUF :s årsmöte på 
söndageftermiddagen en omfat
tande prisutdelning med CKF· 
ordf. Astrid Mårtensson som 
prisutdelare. Det var inte mindre 
än 26 tävlingsflitiga ungdomar 
som erhöll priser, både i form av 
kontanta pengar och olika sorters 
saker. 

Kontanterna uppgick till 68 : gång" och "naturstig". Belöning: 
riksdaler och av Rydsgårds CKF ' 40 kronor och ett cocktailset av 
förärades han ett bestick med Viilie RLF. På den långa prislistan 
knivar, gafflar och skedar. ' följer därefter Lena Göransson, 25 

Claes-Göran Kullberg vann 'i kr och Ljunits CKF :s pris 
tävlingarna - "fram tidsmiljön, bestående av campingset, Elisa
"väggtävling", och CUF-toppen, l beth Karlsson, 23 kr och vas från 
samt blev 2:a i '"slant på gång" och l Katslösa RLF, Britt-Marie Mår-
3:a i "sparklubbstips". Han fick 6 tensson, 20 kr och duk av CUF, 
tior att stoppa i plånboken och av Britt-Marie Börjesson, 15 kr och 
Erikslunds Bygdegårdsförening en ,tår~ade av Tånebro, lanthandel, 
verktygssats. Ingrid Svensson, 15 kr och 

Flest och bäst resultat har "Utdelningen" för Rolf Hans-./ smörbricka av örsjö CP, Lennart 
Curt-Inge Andersson nått. Han sons tävlingsflit uppgick till 54 kr ' Lööw, 14 kr och bordlöpare av 
vann de fyra tävlingarna "slant på och en lampa, skänkt av Sjörups Cl!.F, Bengt Andersson, 13 kr och 
gång", "väggtävling", "7 spar- RLF-avdelning. Rolf vann no-nu, brodfat av CUF, Ann-Louis 

e klubbstisp" och "CUF för dig". blev 2:a i "CUF för dig" och Mårtensson, 10 kr och teskedar av 
~ Dessutom ·blev han 2:a i nordisk "slant på gång" samt 3:a i "köp 

1 

CUF, Ingegerd Olsson, 10 kr .och 
11 nutidsorientering och 3 :a i ungt". potatissked av CUF, Mats 
l. "priskännedom" och "CUF-top- Kenth Persson blev 1 :a 2:a och Mårtensson, lO kr och tennfat av 
a pen". För dessa prestationer erhöll 3:a i respektive "priskän~edom" l CUF, Jan-Ake Lindahl, 10 kr och 
.r han 90 kronor (CUF:s HPR) samt ''framtidsmiljö", och "CUF fö; badm_intonspel av CUF, Lars-Owe 
1' dessutom av Katslösas och Villles dig". För detta erhöll han 45 kr Severm, 6 kr och glas av CUF, 

centeravdelningar en rakapparat och av Viilie CP en bag. j Monika Nilsson, 5 kr och skål av 
och en bag. Kent Karlsson blev också 1 :a j CUF, Karin Larsson, 5 kr och 

Mycket framgångsrik tävlings- 2 :a och 3 :a men i ämnena "känd~ grillvante av CUF, Margreth 1 deltagare, har även Per Sewerin personer", ' "priskännedom" och Nilsson, 5 kr och skål av CUF, 
-varit. Han blev l :a i tävlingarna "7 "CUF-toppen". Och genom de Anna Mårtensson, 5 kr och glas av 

sp~klu~bstips", nordisk nutids: placeringarna blev han 40 kronor· ~UF, Lennart L~~::~on, 5 kr och 6 
onentermg och CUF-toppen, 2:a 1, och en lampa, skänkt av Sjörups . olglas av CUF, Börje Larsson, 4 kr 
"kända personer", samt 3:a i CP, rikare. Sven-Eric Hansson och flasköppnare av CUF, samt 
"väggtävling" och ~'CUF för dig". 1 vann minsann både "slant på Nils-Erik Nilsson, 4 kr och 

. - . koppMSkllPP av CUF. 

STYRELSEN 
Efter prisutdelningen samlades 

styrelsen för att konstituera sig 
under ordförandeskap av den 
omvalde ordföranden Bengt 
Andersson. Till vice ordf. utsågs 
Lennart Lööw, till 2:e vice ordf. 
Rychard Persson, till sekreterare 
Ingrid Svensson, till vice 
sekreterare Karin Larsson, till 
kassör Kenth Persson och till vice 
kassör och matrikelförare Curt 
Andersson. 

Vidare beslöts att anordna fest i 
Erilcslunds Bygdegård lördagen 
den 24 januari tillsammans med 
Skivarps CUF-avdelning. Program· 
met innehåller bl.a. besök av ett 
cabarlgäng från Österlen. 



Fyra 1111 de nyinMrirma eleverna vid Skurupa (r. v. Brigitta Lindahl, Slw"'P· MariGliM 

Ham;son, Svedala, Ingrid Svensson, Rydsgdrd och Ann-Christin Jönsson, Skurup. 

Skurups lanthuShållsskola 
ger god el~ono~nisl~ fo:stran 
Nitton flickor, de flesta frän l Efter genomgången kurs har inskrevs till kursen: Cecilia 

Skåne men en del från andra delar flickorna goda förutsättningar att Andersson, Astorp, Lena Anders

av södra Sverige startade på 1 f<:'rt.s?tta med studier på högre son, Klagstorp, Anne Blomqvist, 

' ruvå mom hem- och hushalL Malmö, Rita Brandt, Trelleborg, 

måndagen en 20-veckors grund- Kursens uppgift är att bringa Berit Davidsson, Sösdala, Ulla 

läggande nemteknisk yrkeskurs vid eleverna god konsumentkunskap, Gustafson, Skänninge, Ivy Hak-

Skurups lanthushållsskola. att ge ekonomisk fostran och ~rk, Malm~, Viveca Hammar, 

U d 
. . f främja förståelsen för s~evnads- V1taby, Mananne Hansson, Sve-

n emsrun~ so 0 atfilt och anpassningsfråg-or Sådalill -dala, Rose·Marie Hellgren,- -surtas

både praktik och teori har kunskaper är givetvis bra att skaffa vall, Beatrice Hult, Vadstena, 

följande ämnen på schemat: barn- sig inte endast för dem som ämnar ~n_-Chris~in Jönsson, S~~p, 

b 
_._ k · h f'--"" ku studera vidare inom branschen Bugitta Lindahl, Skurup, Birgitta 

ostawo- e onorru- oc w•wJe n- utan även för vilken blivande 

skap, samt hushållsteknik med husmor som helst. Antalet 

livsmedelskunskap häl&Qiära med sökande till Skurups lanthushålls-

. k 1' • tilku skolas kurser är därför nästan 
' ergonomi, psy 0 Ogi, tex n- alltid större än det antal som kan 

\)>kap, trädgårdskunskap, gymna- beviljas deltagande i kurserna. 

.åk och säng. Det var följande flickor som 

Madison, Lund, Ingrid Pahle, 
Malmö, ,Lisbeth Pettersson, Vad
stena, Ingrid Svensson, Rydsgård, 
Eva Thorelli, Näsum och Siv 
~ Winqvist, Göteborg. 



Fr. v. Jörgen Nyberg, Tor och Per Sjödin samt korpbasen K. G. Kruus. 

Motionsrundor på sl~idor 
och sl~idsl~ytte i Sl~urup 
På söndaf är det åter tid för 

skidmotion för skurupsborna. 
Skurups korporationsidrottsför
bund ordnar då liksom i söndags 
motion på skidor med start från 
skyttepaviljongen me lian kl l O 
och 11. Det är en timme tidigare 
än i söndags. Allt under 
förutsättning att termometern 
kryper under O-strecket, vilket den 
enligt väderleksutsikterna förmod
ligen kommer att göra före 
söndag. Visserligen har det varit 
töväder några dagar, men 
snötäcket har varit så tjockt, att 
snön fortfarande är tillräcklig för 
skidåkning 

I söndagens rundturer deltog ett 
40-tal personer. Yngste åkanden 
var endast 7 år och den äldste 50 
år. Skidspåret för ungdomarna 
under 12 år var två och en halv 
kilometer och för övriga 5 km 

På söndagen arrangerades även Yvonne Olsson och lnge-Li Larsson i spåret . 

en skidskyttetävling i Skurup av '--------~===~------------

Skurups Pistolklubb. Skidspåret 
för dem var 6 kilometer. Gunnar ' 
Nilss'on hade lagt en trevlig bana_. 
Deltagarantalet var 15. Resultat: . 
l) Ingemar Olsson 38 p, .~) Bertil 
Högberg 44, 3) Egon Jönsson 44p, 
4) Bertil Karlsson 50, 5) Gunnar 
Nilsson 51, 6) Kjell Hansson 53, · 
7) Bo Holmberg 56, 8) Olle Olsson 
57 p . 



Fyra flickor som frdn början tänker studera med rätt teknir: Fr v 

Marianne Hansson, Svedala., Rita Brandt, Trelleborg, Birgitta Lindahl, 

Skurup, Lena Andersson, Klagstorp. 

l(ursstart på Skur~ps 
lanthushållsskola 
Vårens hemtekniska kurs på 

Skurups ~anthushål!sskola startade 
på måndagen med upprop av de 19 
eleverna. Som vanligt kommer åt
slcilliga flickor från Söderslätt. 
Lanthushållsskolan som i vår har 
lantbruksskolans rektor, agronom 
Alf BjeLke-Holtermann, som chef 
har nu kursprogrammet fulltecknat 
till ångt .fram på sommaren. Redan 
om en ve~ka startar en hemteknisk 

fortsättningskurs som ska pågå 
fram till påsk och får 9 elever. Ef
ter vårkursens avslutning blir ået 
troligen sedan en fyra veckors 
sommarkurs med koncentrerad l 
hushållsundervisning för studeran
de ungdomar. Denna kdrs beräknas 
starta efter midsommar. 

VelHnge soc dem kvinnoklubb 
har haft möte med May Nilsson 
som ordf. Till valliberedningskom
mitte utsågs: Nanna Nilsson och 
Ingeborg Lundblad. Funktionäer 
och ombud som inte önskar återval 
ska lämna besked härom före den 
15 jan. N·ästa möte blir 4 febr. 



ördagen den 17 januari 1970 

Ett dystert 40-årsminne: 

Tågolycka vid Skurup orsakad 
av snöstorm krä,vde dödsoffer 

En situatitmsbild frdn olycksplatsen i Kallsjö utanför Skurup uid tågolyckan den 18 januari 1929. 

Det kan i dubbel bemärkelse vara befogat med en påminnelse om tågolyckan vid Kallsjö utanför 

Skurup den 18 januari 1929. Dels är det snart på dagen 41 år sedan och dels upplever Skurup just nu 

en lika intensiv snöstorm som olycksdagen för 40 år sedan. 

Olyckan inträffade fredagfln 
den 18 januari kl 18.30. Det var 
eftermiddagståget från Malmö mot 
Ystad som körde av spåret invid 
Kallsjö gård. Eldaren Viking 
Bengtsson omkom och lokförare 
Henning Hansson blev svårt 
fastklämd och fick skäras loss. 

Här är ett litet avsnitt av ett 
förhörsprotokoll om packmästare 
C. Fribergs berättelse : 

Så fort Friberg, som var 
tågledare , avstängt gasen och 
tillsett att de resande voro i behåll, 
sprang han till Kallsjö för att 
avlägga telefonrapport till Skurup 
och begära hjälp. Under tiden 
hade tjänstgörande , packmästaren 
på tåget, stationskarlen Emil 
Nilsson, undersökt lokets läge och 
funnit lokförare Hansson vid liv, 
inklämd i hyttemi främre vänstra 
hörn, som låg nedsänkt i 
snödrivan. Hansson satt fast 

mellan panngavelns armatur och 
den inbucklade vänstra väggen. 
Hanssons första fråga gällde 
eldaren. Friberg telefonerade nu 
till Skurup och begärde en ' 
svetsningsapparat och mekaniker 
till hjälp för att skära hål på 
förarhytten. Vidare begärde han 
skyndsam läkarhjälp. 

FASTKLÄMD 

Andra avsnitt av p::-otokollet 
berättar att norra skensträngen var 
uppriven på 50 a 60 meters längd. 
Lokföraen kunde ej befrias före kl. 
tio minuter före 2 på natten till 
den 19:e. 

En av verkstadsarbetarna som 

matur, golvstycken kol m.m. 
bildade ett hopsnärjt virrvar. När l 
man fått undan så mycket att det 
blev möjligt att krypa in i röran 
blev det klart hur illa lokföraren · 
befann sig. Han var inklämd i övre 
delen av ett hörn och hade bröstet 
och armarna fria. Hans högra ben 
pekade vinkelrät mot bålen och 
låg inklämt mot hyttsidan. Andra 
benet satt nästan orubbligt fast . 
Man måste på vissa ställen avstå 
från ·svetsningen för att inte skada 
Hansson. Man fick i stället skruva, 
mejsla och såga. Den fastklämde 
visade ett beundransvärt mod och 
självbehärskning. För att avleda 
sina egna tankar frågade han ofta 
efter sin mössa och sin handske . 

deltog i arbetet har i en SNöPLOG BRAST 
tidningsintervju berättat att situa· Orsaken till olyckan var att 
tionen i förarhytten var förskräck· snöplogen på loket brast av den 
ligt tilltrasslad. Plåtar, rör, ar· , stora påfrestningen. Ena halvan 

l============="'i"=~~~----------~ kom mellan hjul och skena och 
vållade på detta sätt urspårning. 
Det är den enda olyckan som 
krävt dödsoffer på denna tåglinje 
som byggdes 1875. 

Loken och snöplogarna på 
dagens tåg och rälsbussar är 
mycket tillförlitliga och kan utan 
risk för urspårning forcera mycket 
svåra snöhinder. 

Trots gårdagens svåra snöstorm 
i Skurup och Rydsgård så var 

. tågen endsat mellen en kvart oc~~ 
en halvtimma försenade. En del av 
dessa förseningar har i huvudsak 
berott på att tågen inväntat andra 
tåg från e större linjerna f Malmö. 



Handikappad trea 
i hågskyttetävling 

Värdklubbens Arne Ljungkvist 
vann med 282 poäng av 300 möj
liga lördagens bågskyttetävling i 
Skurup som avverkades med 18,3 
meters skjutavstånd och 60 pilar 
mot femringad tavla fördelade på 
12 fempilsserier. Malmöklubben 
Gripens fem deltagare lade beslag 
på platserna efter. Särskilt ska 
nämnas handikappade Hans Hans
son som blev trea med 269 poäng, 
bara en poäng efter tvåan. Han har 
med oerhörd viljestyrka tränat upp 
sig så att han kan gå. Hansson 
som tidigare tävlade tre år och sen 

1 gjorde uppehåll före come backen 
för ett år sedan skjuter från en 
specialkonstruerad stol som han 
själv har uppfunnit och tillverkat. 
Han är annars låssmed. Hansson 
vann också SM för handikappade 
i Solna. 

BARA TVA 
Lördagens tävlihg innebar en en

kel amerikansk proffsrond s k 
PRA-rond. som numera tillämpas 
även i SM vad gäller avståndet. Dage11s segerherre i bagskytte: Fr v Bengt Berg, BK Gripen, Malmö, Arne 

Ljtmgqvist, Skurup. Hans Hansson. BK Gripen, Malmö. 

:t/' amenkanska proffs. som har skJu
J L, Det fmns bara två i världen, båda 

tit 300 poang. I USA rör det s1g f ö 
om pnser på 10.000-tals dollar i 
proffstavlmgarna Bästa svenska 
resultat hgger på 295-296. 

~ 
Skurup, Malmö och Hälsingborg 

l nordnat var sin rond så att halva 
tävlingen ar avverkad. Först efter 
finalen raknas lagplaceringa·rna ut. 
Aven Trelleborg deltar men får 
egen inomhusbana först med 
idrottscentrwnets färdigställande 
om ett par år! 

Närmast på programmet för 

Jourhavande tandläkare i Trel
leborg söndagen den 18 januari är 
Agnvik. 

skånska bågskyttarna står dubbel 
rond i Bjärnum samt cuptävling 
på 25-metersbana i Persto;.p nästa 
månad. DM i Kristianstad går som 
dubbel rond den 8 mars. 

SM 
SM anordnas i Partilie den 21-

22 mars. Jubilerande Göteborg sö
ker lägga beslag på alla SM i år, 
och får även något utomhus-SM i 
bågskytte. · 

Vid nästa riksårsmöte beslutas 
säkerligen alla utomhus-SM på 
samma plats. Detta beslut hade 
fattats redan i år om inte 1970 års 
tävlingar redan varit utlagda. 

Resultaten i Skurup: l) Arne 
Ljungkvist. 282, 2l Bengt Berg 270, 
3l Hans Hansson 269, 4) Rita Berg 
267, 5) Gunnar AspJycke 265, 6l 
Jan-Erik Andersson 263. Alla dessa 
fem är från Gripen, Malmö. 



-----------1 TRELLEBORG ~~tl9 

K yla-blåst-barfläckar 
Skurupstävling • crux 1 

Kylan, blåsten och det faktum att 
många barfläckar uppstått på banan 
eftec lördagsnattens häftiga blåst gjor
de att skurupskorpens skidrunda på 

, söndagen inte fick mer än hälften så 
stor uppslutning som förra söndagen .. 
Det blev alltså ett 20-tal startande med 
ett markant ungdomligt inslag. De fles-

'-ta körde alltså bara ett varv, 2,5 km, 
1 de vuxna två varv. 

Start och mål är förlagda till en väg 
, vid skjutbanan och spåret går sedan 
förbi Zimmermans backe och runt 

i lantbrukare Edvin Jönssons gårds
byggnader. Enda kvinnliga deltagarna 

:var denna gången Christina Kruus och 
. Sigrid Jönsson. . Bland frånvarande 
åkare märktes Skurups kanske bäste 
skidlöpare, Frans Sandberg, som ock
så har växt upp långt uppe i norr. 

1 Det är f ö första gången som 
: skurupskorpen anordnar skidtävling
ar. Anledningen är nu att man vill dra 
sitt strå till stacken i korplandskampen 

' Sverige· Norge som Sverige vann i fjor. 
Här räknas antalet starter och Skurup 
har alltså hittills bidragit med ett 60-
tal. Många fler kan det bli för 
landskampen avlyses först efter första 
helgen i april. 

f 

-----·-·--. 

• 

Bo Jo'Mnsson och Kennet Jönsson fursa.,. fmm i bä.sta faöt.dl. 



dagen den 20 januari 1970 

Fina priser till flitiga 
tävlare i Slimming~ CUF. 

Tävlingsfliten i Slimminge CUF 
har varit stor. I samband med 
söndagens årsmöte förrättades en 

omfattande prisutdelning med 
följande prislista: 

Jan Ake Andersson: ordbild
ningstävling, Leif Olerup: Köp 
ungt, ordbildningstävling, No-Nu, 
Bodil Isaksson: Praktiska skriv el- · 
ser, Karin Larsson: ordbildnings
tävling, popmusik, Peter ·Olofsson: 
Popmusik, nutidsorientering, cy
kelorientering, Bodil Larsson: 
ordbildningstävling, Gun Laves
son, Köp ungt, praktiska 
skrivelser, hemkunskap, Göran 
Olsson: popmusik, Arne Olsson: 
Köp ungt, Christer Larsson:. 
Praktiska skrivelser, Pia Anders
son, Naturstig, Sten Ingemar 
Olsson, Naturstig, cykeloriente
ring, Gun Lundgren, ordbildnings
tävling, popmusik, nutidsoriente
ring, No-Nu, Ebbe Larsson: 
Ordbildningstävling, nu tidsoriente- · 
ring, No-Nu, Ann-Kristin Helmuts· 
son, Naturstig, Bert Isaksson: Ung 
i ny värld, Ulla Bengtsson: Ung i 
ny värld, Elisabeth Karlsson: 
Hemkunskap, Rolf Stridsberg: 
Ung i ny värld, No-Nu, Inger 
Börjesson: Hemkunskap, Henry 
Håkansson: Ung i ny värld, 

Slimminge CUF:s meste tävlingsdeltagare, Gun Lundgren, med 

vandringspriset flankeras av tävlingsledare Lisbeth Jönsson och 

ordföranden Rolf Stridsberg. · 

Kristina Bengtsson: Hemkunskap, Ordbildningstävling, nutidsoriente

Gert Lundbren: Cykelorientering, ring, Nils Lundborg: Köp ungt, 

Gösta Gyllandet: Naturstig, Mari- ordbildningstävling, praktiska skri

Louise Gyllander: Naturstig. Gun velser, Gert Ivarsson: No-Nu. Gun 

Hansson: Praktiska skrivelser, Lundgren tilldelades avdelningens 

nutidsorienterinl(, Lilian Lavesso.n: fina vandringspris. 

l, SKURUP 
Tel. Red. 0411/415 39, ankn. bos!. 

Exp. 0411/404 45 
Södergalan 22 

DET HÄNDER I DAG 

15 

Skivarps CKF håller årsmöte kl. 
13.30 på Skivarps gästgivaregård. 
Programmet upptager bl a föredrag av 
Gunnel Larsson, Rökulla över ämnet 
"Gammaldags gästabud". 

NY KOMMUNALFULLMÄKTIG 
l RYDSGÅRD 
Lantbrukare Mauritz Mårtensson, 

Katslösa, har vid röstsammanräkning på 
länsstyrelsen förklarats vald till 
kommunalfullmäktig i Rydsgårds 
kommun efter ministern Z. P. Westrup, 
Rydsgård. _ . 

Mårtensson företräder högerpartiet. 
Vid röstsammanräkning i november i 

fjol utsågs lantbrukare Nils Dannerup, 
örsjö, till Westrups efterträdare men 
det har senare kommit fram att 
Dannerup flyttat till Malmö. ' 

Ny röstsammanräkning blev därför 
nödvändig. 

Föreningen vi Unga i Tornelilla 
arrangerar "Lekstunderna" för barn i 
åldern 3- 5 år med första samlingen på 
måndag den 26 januari med upprop 
både kl 9 och kl 13. Ytterligare några 
barn kan tas emot för både förmiddags
och eftermiddagsgrupperna meddelar 
fru Stina Olsson. 



~~ 
i 

Cloe• Araderuon övertur Skurup1 CUF:1 ordförandeklubba av Claes 

Mdrtensson. 

Prjser tillll flitiga · 
inom Skurups~ CUF -avd. 

l samband med årsmötet med Skurups ·CUF·av~l"!n~ 

förrättade tävlingsledare Torsten Nihson . prisutdelning ttll 11 

flit iga ungdornar inom avdelningen. 

Elisabeth Jacobsson har varit 
den framgångsrikaste av dem och 
erhöll avdelningens fina vandrings
pris. - Hon blev l :a f " Aktuella 
frågor", l :a i . " Biltävling för 
damer ", ·delad 2 :a plats i "När då 
då" och 3 :a i "Köp u ngt". 

Närmast på prislistan ioljer den 
nyValde ordföranden Claes An
dersson. Han koni på delad l :a 
plats i· "Köp ungt" och på delad 
l :a plats i " När då då". 

Bo Ivarsson kom på delad l :a 
plats i "Köp ungt·" och på delad 
2 :a plats i "När då då". 

Kjell Inge Nilsson vann 
biltävlingen för herrar och Ingrid 
Lenoartsson kom på delad l :a 
plats i "När då då". . . · 

Carl-Gustav Andersson blev 2 :a 
i ~'Köp ungt" oe!). koll) på ·delad 
2:a plats i "Aktuella frågor". 

Karin Dahlgren: 2:a i "Biltävling 
för damer" , samt delad 2:a plats i 
" Aktuella_ frågor". 

Lars John Nilsson kom på delad 
2 :a p lats både i biltävlingen och i 

/ 
."A& ella frågor '':' 

Roland Bengtsson kom på delad' 
2:a plats i "Aktuella frågor" och 
på delad 2 :a p lats i " Biltävling för 
heuar". · 

Ciaes Mårtensson bhiv 3 ;a . i 
" Biltavling för herrar" och Ande.rs 
Dagbjer kom på delad 2 ,:a plats i 
tävlingen "När då då". ·, -

STYRELSEN 
Vid ett senare· sammanträde 

konstituerade sig styrelsen enligt 
följande : 

Ordförande: Claes And-ersson, 

vice ordförande: Stig Andersson, 
sekreterare : Elisabeth Jacobsson, 
vice sekreterare : Ingrid Lentiarts
son, kassör : Roland Bengtsso~, 

vice kassör: Torbjörn Johansson, 
matrikelförare: Roland &.~i""~- . 1, 

övriga ledamöter : Ritwa P( '; ~rs

son, Lars Erik Nilsson, Elna 
Sjövall och Ingrid Nilsson. I 
styrelsen ingår även fritidsledare, 
studieledare och informations
ledare. 

-Av BöRJE GLIMMEBY -

- En till tva miljoner biafraner 

svälter, tiotusentals så svart att de 

går en snar död till mötes om inte 

en snabb hjälpaktlon sätts in. Bland 

dessa svårt svältande :ir de flesta 

barn, omtalar för A r b e t e t 

Svenska Röda korsets chefsläkare l 

Blafra. Sten Jeppsson, som nu bar 

återkommit till Sverige. Han kom i 

väg med sista planet fran Blafra. 

Det var alltså innan det direkta 

kapitulationstillståndet · inträdde, 

varför ban Inte kan uttala sig om 

regeringssidans ansträngningar eller 

brist på ansträngningar att söka 

lindra nöden bland de svältande 

blafranema. Denna intervju är den 

första om Biafra som ban beviljat. 

- Beklagliga är dock försöken 

från skilda håll att måla upp en 

ljusare bild av situationen än den 

som stämmer med ver~digheten, 

fortsätter dr Jeppsson. Jag tänker 

då bl a på FN -observatörerna som 

åker omkring i sina bilar men ald

rig har varit i Biafra, i varje fall 

inte i de delar där nöden är som 

störst. 
Dr Jeppsson, som i Biafra var 

chef för ett 30-tal svenska rödakor

sare, bland dem fyra läkare. har 

mellanlandat hos sin bror, agronom 

Lars-Gösta Jeppsson pa Skurups 

lantmannaskola. 
- Efter att ha arbetat i Biafra 

torde jag inte ha en chans att få 

återvända till östra centralregionen 

som området numera heter - för-

modligen återvänder jag i stället 

till Örebro lasarett och min befatt

ning vid hudkliniken där. Just nu 

snabbsammanställer jag mina filmer 

för svenska televisionens räkning. 

TVA OMGANGAR 

- Jag vistades i Biafra i två om

gångar, först december 196S-mars 

1969, sen från oktober 1969 tills sam

manbrottet nu i januari, berättar 

dr Jeppsson vidare. 

- Jag kom aldrig i direkt kon

takt med regeringstrupperna då vi 

givetvis undvek själva frunten men 

jag märkte doc!< en klar skillnad 

från den ena vistelsen till den 

andra. Och den skillnaden var att 

första gången regeringstruppernas 

flyganfall oftast sattes in mot civila 

mål som marknadsplatser och röda

korssjukhus men andra gangen fick 

en stängt militär inriktning, d v s 

samordning med marktruppernas 

operationer. Att bombningarna av 

civila mål var helt urskillningslösa 

är kanske för starkt uttryckt men 

det hände ju att flera hundra civil

personer dödades vid bara ett an

grepp på en marknadsplats. 

- Det är mångas åsikt att Biafras 

utbrytning dikterades av rädsla 

efter pogromer som krävde 30.000 

människors liv. Mera vill jag för 

dagen inte säga om bakgrunden och 

orsaken till denna en av vår tids 

största tragedier, s l u tar dr J epps

son. 

Skurupsboken äntligen 
klar för försäljning 

Den länge aviserade boken om 

Skurups och Hassle-Bösarps histo

ria är äntligen klar och vid må

nadsskiftet kommer den att ligga 

på bokhandelsdisken. Boken, som 

tryckts i 2.000 exemplar, har blivit 

många år försenad - redan till 

köpingens femtioårsjubileum 1964 

siktade man till en början på att 

ha verket i tryck, men detta visade 

sig snart ogörligt. Disputation, 

sjukdom och förflyttningar sinkade 

bidragen från de fem yrkeshistor i

ker som medarbetat i boken, vilken 

också erbjuder ett rikt materiaL 

Skurupsboken innehåller om

kring 300 sidor och för den arkeolo

giksa delen med bygdens .förhisto-

ria svarar fil kand Rolf Petre, un

der det docent Lars Olof Larsson 

och fil lic Alf Er landsson behandlar 

t idsperioderna från medeltiden 

fram till 1800-talet. Den fortsatta 

utvecklingen i bygden beskriver fil 

lic Carl-Edward Edvardsson och 

om Rutger Maclean berättar 

Svaneholmsintendenten Eric Mår

tensson. Bildmaterialet omfattar 

Skurupsbygden i både äldre och 

nyare tid, och här bidrar fotograf 

Hans Sernert med delvis helt unika 

bilder. 
Skurupsboken har tillkommit på 

initiativ av köpingens kultur

nämnd, vars nuvarande ordfö•·ande 

är Hasse Andersson. Bokverket har 

redigerats av fil lic Alf Erlandsson. 
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E RIVER S Olj 
- Tyst grabbar, barnen ska sora! 
Platsen iir folkhögs1fol.ans manliga 

elevhem. Örer några reckor har till
varon förändrats. Vngkarlsstäm-

- Av PER EKELUND -

t'!. ~-_,,_,-.-.. 

l 

ningen har ersatts 
nen har bl,it:it 

Nu iir studiesitnatio11en de11 "11onnala" igen tycker Kjell som skriver och plu.gpar omgiven av barnen Gi

sela, Jessica och Heleua. Foto: HANS SERNERT 

------



m: lekfullhet. To-
" . k " 1npt ·are tycker 

grabbarna själra. Hänsyn och om
tanh·e är mera ntprä.glade drag nu. 

Bakom förändringen: tre små flic
kor - 2, 6 och 8 qr gamla. 

Elevhem i Skurup 
blev "storfamilj" 

-De flyttade in för ett par vec
kor sedan tillsammans me·d 
mamma och pappa. Tre små glada 
götebor,gsflickor som nu är på väg 
att faktiskt skriva något av skol
hemshistoria. 

Den tidigare strikt könspuppde
lade -boendet på skolan har 
förändrats till en storfamiljstill
varo som alla upplever sorr. posi
tiv. 

BAKGRUNDEN 
Bakgrunden till det som nu 

händer och som fakbiskt skulle 
kunna ge oss en ny syn på till
varon och l'ivsvillkoren på elev
hem och liknande bostadsformer 
är den här: 

I september i fjor börkade Kjell 
Kristoffersson från Göteborg sina 
studier på den ettåriga journaUst
kursen på Skurups foklhögskola i 
södar Skåne. 

Familjen, hustrun Christina och 
·barnen Helena, J essica och Gisela 
bodde kvar i Göteborg. 

Vägen mellan Skåne och Göte
borg var lång, stud;emedlen 
knappa och följaktligen blev möj
ligheterna att träffa familjen inte 
så många. 

KLARTECKEN 
Strax innan jul insåg Kjell att 

det bara fanns två möjligheter att 
välja mellan. Antingen måste 
familjen flytta till Skurup eller. 
också måste han flytta tillbaka 
till Göteborg. Han och familjen 
måste få möjlighet att leva till
sammans. 

Skolans rektor och skolans sty
relseordförande gav Kjell sitt 
stöd och sa ja när han bad att få 
ta sin familj till skolan. Arbets
maknadsmyndigheterna gav eko
nomiskt klartecken. 

När Kjell återkom till skolan 
efter jul var det i sällskap med 
hela familjen. Man f!uttade in på 
det elevhem där pappa tidigare 
bott och ·barnen satte redan från 

början sin prägel på tillvaron där. 
Och på skolan i övrigt i flera 
a vseerrden. 

FAVORITER 
På de anslagstavlor på elev

hemmet där det tidigare satt 
upprop av olika slag finns nu 
husets invånare avkonterfejade i 
sprakande färger i barnteckning
ar. 

Blivande journalister sätter 
mössor på barnhuvuden och skor 
på barnfötter, är lekfarbröder och 
delar aktivt i barnens upptåg. 

I.Jilla 2-åriga , Gisela är hela 
skolans favorit. Alla måste ropa 
"hej" minst tio gånger om dagen 
till henne. Och alla gör det lika 
.glatt. Giselas största upplevelse 

Fabror Arne !Gustavsso11) klarar 
bifje1l at Helena i elevhemmets 
matsal. 

v·arje dag hittills: att äta i matsa
len. Alltid en rad nya människor 
att möta. 

I skolans korridorer hörs då och 
då små barnröster. Inte störande. 
Alla upplever det, som att den 
många gånger något isolerade 
miljö som präglar en internats
skola fått ett nytt livsinslag. 

TOPPNIVA 
Kjell Kristofferson själv ser 

mycket positivt på tillvaron. För 
honom har närvaron av familjen 
betytt att studieintresset på nytl 
nått toppnivå. 

För hustrun Christina är famil
jelivet på detta sätt en annorlun
da upplevelse. Hela familjen äter 
på skolans gemensamma matsal, 
vilket betyder att den tid som 
tidigare gick åt till matlagning, 
diskning och andra triviala frågor 
nu kan få ett annat innehåll. 

Äldsta flickan Helena har fått 
nya skolkamrater i Skurup. Hon 
och pappa beger sig till skolan 
samtidigt. 

SJÄLVKLART 
Skolan ser positivt på arrange

m<~nget: ~ktor Bertil Järne
ström: 

- Det är självklart att skolan 
ska försöka att ordna så att alla 
får en t~ivsam och studiebefräm
jande tillvaro. Därför var det ro
ligt att att vi kunde lösa den här 
frågan. 

- Men självklart har vi inte 
resurser att låta alla elever kom
ma hit med familj. Vi måste fin
na en lösning från fall till fall. 

Rektor Järneström upplever 
också närvaron av barnen som en 
positiv faktor även för elever. 
Han instämmer i pappa IGel! 
Kristofferssons egen skildring av 
hur tillvaron förändrats på elev
hemmet: 

- Tonen har blivit "mjukare" 
n u än i höstas. 

"Storjamiljstillvaron'' iir 11tpriigl.ad. Det är dags för en sagostmtd inna11 sovd«gs. Farbror Jan (Urbaniak) 
3ch tant Marie (Nilsson) läser och berättar för flicbrn1 Kristoffersson. 



Arbetet . . ' . ' . ' ~ 

· · Skå:ne< · . 
. . . . ., ... .. ' 

Fredag 23 januari 1970 

Anklagelse i sydskånskt samhälle:: 

KOMMUNAL ·VETERAN 
BEDROG SJUKKASSAN 
En veteran bland de kommunala förtroende
männen i en sydskånsk köping har av Försäk
ringskassan anmälts för omfattande försäkrings· 
bedrägerier. Mannen som är i 60-årsåldern miss
tänks för att under tiden för sin långvariga sjuk
ledighet i maj 1968-' augusti 1969 ha deltagit i 

kommunalt arbete utan försäkringskassans till· 
stånd och för detta olovliga arbete ha uppburit 
totalt ca 7.000 kr i arvoden. Hans tillstånd från 
kassan till engagemang i kommunen under sjuk
ledighetstiden inskränkte sig till kommunal-

nämndens sammanträden samt en 2-veckorsku'rs 
på kommunskolan i Sigtuna. 
Försäkringskassans anmälan grundar sig på ut· 
drag som man på begäran har fått från kommu
nalkontoret. 

o o 



Kommunalpamp' anklagas 
för lörsiikrings!Jetlriigeri 

KvP lördag 24.1.1970 

Tillbakavisar artk lag e !sen 

'Jag hade fått tillstånd' 
- Av Mark Lippold -

Montör Edvin Ahrling i Skurup, kommunal förtroendeman," anklagas av försäk

ringskassan för bedrägeri, sedan han trots att han varit sjukskriven ett år deltagit i 

kommmiala sammanträden. Under sjukskrivningstiden maj 1968 till augusti 1969 

har han fått 7 000 kronor i arvoden för de kommunala uppdragen, samtidigt som han 

fått sJukersättning. Enligt Ahrling skulle han ha fått tillstånd att fortsätta sitt konunu· 

nala arbete i normal omfattning, men försäkringskassan hävdar att man bara tillstyrkt 

deltagande i kommunalnämndens sammanträde samt en tvåveckorskut·s på kommun

skolan_ i Sigtuna. 
- Jag kan inte förstå att 

jag skall ha gjort mig skyl
dig till försäkringsbedräge-

ri. Innan jag gick på de 
kommunala sammanträdena 
tog jag kontakt med försäk-

Kommunalman.· 
lag är ingen 
bedragare 
-Jag är ingen be:lragare. Jag 
har ärligt och öppet redovisat 
både för försakringskassan och 
min läkare vilka uppdrag :ag 
åtog mig under min sjukledig
het! Det måste ha uppstått nå
got missförstånd på försäk
dngskassan! 
Så säger för · A r b e t e t den 
kommunale veteran i en syd
skånsk köping, som polisan
mälts av försäkringskassan, 
misstänkt för att utan kassans 
tillstånd ha åtagit sig kommu
nala uppdrag under sin lång
variga sjukledighet maj 196S
augusti 196S. Han hade lov att 
delt~ j kommunalnämndens 
sammantriiåen och i en två
veckorskur~ på kommunskolan 
; Sigtuna. Men därutöve1 deJ
tog han utan tillstånd i kom
munalt arbetE: som inbringade 
summa I.OOC k1 j arvoden. 
Fallet redovisade~ j tredagens 
tidning. På fredagsförmidda
gen tog kommunalmannen 
själv kontakt med A r b e t e t. 
Han ;äger vidare: 
- Sjukpengen drogs in den 18 
maj i fjor därför att jag fick 

för mycket j arvoden. Där
emot återkrävde~ aldrig vad 
jag redan fått i sjukpeng eller 
del därav. På så sätt gick jag 
förlustig 3.190 kr i sjukpeng 
och skatten på mina kommu 
n:.ia arvoden under den ak
tuella tiden blev 3.000 kr. 
Korrununalmannens läkare: 
- Det förelåg inget medicinskt 
hinder för min patient att åta 
sig kommunala uppdrag. J den 
juridisk? trågan kan jag gi
vetvis inte uttala mig. Det är 
ju ett försäkringstekniskt 
spörsmål. 
På försäkringskassan bekräftar 
man att anmälan grundar sig 
på kommunalkontorets utdrag 
om kommunalmannenr tjänst
görin~ j det kommunala under 
sjukledighetstiden. Utdragets 
riktighet har bekräftats av 
kon t oret. Arvodena för de 
uppdrag som inte anmälts till 
kassan ligger på 7.000 kr. Då 
ha1 intE medräknats arvoden 
från den tid han fråntogs sjuk
pengen till~ han lriskskrevs. 

o o 

ringskassan. Där hade man 
ingenting att invända. 

Det säger montör Edvin 

Ahrling i Skurup, som räk
nas till (s) -veteranerna. En 
tid var han kommunens 
starke man. I dag anklagas 
Ahrling av Föräkringskassan 
för försäkringsbedrägeri. 

Försäkringskassans anmä
lan mot Ahrling ingavs till 
polisen i Y stad redan på 
hösten förra året. Ahrling 
hade under sjukdomstiden 
deltagit i kommunalnämn
dens sammanträden och 
övervarit en tvåveckorskurs 
på Kommunskolan. Försäk
ringskassans anmälan grun
dar sig på utdrag som man 
begärt från kommunalkon
toret i Skurup . 
. Ahrling nekar inte till att 
han deltagit i kommunala 
sammanträden. Han säger: 

- I maj 1968 fick jag and
ningsbesvär. Under många 
år hade jag arbetat på bl a 
kvarnar, nu hade jag svårt 
att andas, fick svettutbrott. 
Därför gick jag till min lä
kare i Skurup. Han sjuk
skrev mig och när jag und
rade om det gjorde något att 
jag deltog i kommunala 
sammanträden sade han att 
jag säkert mådde bäst av att 
ha något att göra. 

Ahrling nöjde sig inte ba
ra med det. Han tog kontakt 
med försäkringskassan. Ahr-, 
ling: 

Föreståndaren hade 
ingenting emot att jag ut
förde kommunala uppdrag. 
Han sade också att det 
fanns prejudikat på saken. 

I maj 1969 gav . Försäk
ringskassan annat besked. 
Ahrling: 

Försäkringskassans ankla
gelse att han skall ha lurat 
kassan på 7 000 kr tillbaka
visar kommunalmannen. 



Det är den goda maten, 
slottsmiljön 
och gästgifvarna Persson 

l 

som gör hesöke' till 
en liten upplevelse. 

Skånskt smÖI'gåshood på söndagarna. 

FesiJa<I'l"ang;emalllig. Bl"öUop. Jubil<eer. 

Repre8entationer. Gott kaffe med dopp. 

SVANEHOLMS SLOTT 
Gäsf@ifveriet Skurup 0411 l 409 82, 420 90 



:Sliurups~ Husmodersförening 
Fred. d. 30 jan. börjar småbarnsgymnastik kl. 15.00. 

Klassisk balett 15.45. Jazzbalett för vuxna kl. 16.30. 
Lokal: Gamla folkskolans 'gymnastiksal. 
Anmälan till stud!. tel. 402 69 el. 402 95. 

··~············································· 

Fr v distriktsordf 1960 Ake B Holmberg, Ystad, samt skurups
borna Per Eric Ringberg, initiativtagare till klubben, kvällens värd 

Rolf Bogren och •nuvarande distriktsordf. Rolf Ohristensson. 

Många hyllningar fö-r 
jubilerande Round Table 

Round Table i ~kurup har firat från Rotary i Skurup. Om starten 
tioåfsj.ubileum vid en sammankomst ··uch klubbens första år kåserade stif

. på Svaneholms slott. De nuvarande tarna Torsten Truedsson och 'i'uve 
medlemmarna i klubben hade man- Runevad .medan · Åk€} B Holmberg, 
grant möt~ upp och de kunde också Ystad, som var ordförande i det syd
glädja sig åt god uppslutning av ti- ·ugaste distriktet 1960, berättade om 
digare klubbledamöter. Mest lång- de problem som upptog Round Table 
väga gäst var Jan Redgert från öre- det året. 
bro. Fadderklubben i Ystad var na- Round Table Sveriges välgångs
turligtvis representerad och vidare önskningar framfördes av nuvarande 
hade Simrishamn sänt en manstark distriktsordt Rolf Christensson som 
deputation. Skurup har nyligen stått dessutom överlämm{de en personlig 
fadder till en nystiftad klubb i Staf- gåva i form av en griskulting, lclub
fanstorp och iiven dim var med på bens symbol. Simrishamnarna hade 
jubileet. också en gåva med ·sig, en förnämlig 

Det första initiativet till 'en Round snusdosa som överräcktes av Anders 
Table-klubb i Skurup togs just i da- Hellström. De internationella vän
gama för tio år sedan -och hösten 1960 skapsbanden kom till uttryck genom 
uppto.gs klubben som medlem i hjärtliga hälsningar från klubben i 
Round Table i Sverige. Initiativtagare Rönne och tyska Round Table-klub
till det hela var Per Eric Ringberg ben i Nordenham. Dessutom gratule- : 
som nu framförde _ lyckönskningar rade de skånska klubbarna. l 

Domus fortsätter att öka 
.Butiksändring senare i år 

1969 års siffror för Domus i Skurup 
visar att man åter ökat omsättningen 
kraftigt. Jämfört med föregående år 
uppgick ökningen till 11 procent och 
totala omsättningen kom upp i 6,9 
milj kr. Det är visserligen mindre än 
:i968 års ökning men dock betydligt 
mer än man räknade med vid starten. 
Något SOJ1l troligen betyder att en 
utbyggnad av varuhuset kan komma 
tidigare än v:ad som planerats. 

- Det är alldeles riktigt, säger do
muschefen K G Kruus. Redan när 
varuhuset byggdes tog vi en ev ut-

.. Skurupsskola 
arrangerar 
Biafraattan 

Eieverna vid Skurups folkhögskola 
bar tagit initiativet till en biafra
ll.fton som ordnas i. morgon kväll och 
tiär hela behållningen . oavkortat går 
till de ·nödlidande i Afrika. Man har 
lyckats få ihop ett fint program och 
bjuder bland annat på ett framträ
Ilande av Fred Hartley, en ung väl
ljudande färgad . bassångare .jrån 
USA. Han kommer just från en 
framgångsrik sejour vid Wiens 
Volksoper där han spelat med i ne
geroperan Porgy and Bess. Här i 
Bkurup kommer han : att bjuda på 
smakprov ur operan och i övrigt 
llmerikanska folks 3.nger och negro 
spirituals. Han ac·kompanjeras av sin 
fru Mary. · 

byggriad med i beräkningarna och 
den sna'bba utvecklingen har aktua- 1 
liserat de planerna ytterligare. När 
de kan komma till utförande är dock 
ännu inte bestämt. Klart är i alla 
fall att vi redan i år kommer att fö
reta en del ändringar inom butiken. 
Sålunda· kommer delikatessavdelnin
gen att ·byggas ut och få bättre be
tjäning. Vidare skall kafeterian rus
tas upp och förses med ny ·inred
ning. 

Även det nu påbörjad!') året ser ut 
att ge bra försäljning, säger hr 
Kruus. Han . är också optimist inför 
framtiden och tror på ett ·uppsving 
för Skurup. Flygfältet i Sturup är en 
sak som talar för detta, säger han, 
men det finns också andra tecken 
som kan motivera affärschefens op
timism. 

För hela konsumentföreningen So
lidar uppgick omsättningen 1969 till 
486 milj kr, en ökning med 33 milj 
eller 7 procent Försäljningen under 
december var den största i fÖrening- , 
ens historia och låg Z1 procent över , 
samma månad 1968. Föreningen har 
nu över 120.000 medlemmar och till
fördes 9.500 nya hushåll under 1969. 
Det betyder att Solidar är landets 
största konsumentförening utanför 
Stockholm. 

De här sifforna och även andra 
uppgifter får medlemmarna ta del av 
när skurupsdistri'ktet samlas . till 
stämma i Skurups Folkets hus den 4 
april. 

=LJUNITS=== 

SVARTE 
VATTENVERK S'kolan har ett par lärare med ti

digare förflutet som spexare i Lund. 
bet är Börje Norrman och Lars-Ake 
\ron Vulh\e som kommer att ge ett 
litet smakprov på luhdahumor. I öv
rigt blir det förtäring av kaffe och 
bröd för en liten entreavgift 

Inte bara skolans elever utan även 
fliurupsborna i övrigt är välkomna ull denna biafraafton. 

På grund av läckage på vat
tenledningar kommer vattentill
förseln att temporärt avstängas 
pä Vissa dela.r fr. o. m. den 26/1 
1970. 

Ljunits kommunalnämnd 
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69 unga Beppe-tecknare 
i Skurup prisbelönades 

1 :a-pristagarna i .de respektive irupperna. Fr.v. Birgitta Lönnborn, Skurup, Hdkim Persson, Skivarp, 
Anita Lönnbom och Karin Larsson, Skurup. 

69 barn i skurupstrakten fick småskollärare Siv Engqvist. 

·P· å måndagen ta emot belöningar Saintliga deltagare erhöll spar-
elefant, kassabok och penna, men 

för sitt delt'agan,de i Skurups en del av dem som gjort de finaste 

jordbrukskassas . teckningstävling teckningarna fick extra belöningar 
i form av bankbok med insatt 

hösten 1969. belopp. 
Det gällde för deltagarna att I åldersklassen 4-'-6 år, i vilken 

_göra en teckning med Beppe 29 deltog var det följande som 
Wolgers med i bilden. Barnen fick dessa extrabelöningar: 
visade stor fantasi och det blev Anita Lönnbom, Birgitta 
verkligen intressanta teckningar. Lönnbom, Lena Oscarsson, Cata· 
Säkert var det ingen lätt syssla för rinaHåkansson, Kristina Sonesson 
.enväldige domaren i tävlingen,· och Marie Larsson. 

I klassen 7-10 år deltog också j 
29 barn. De bästa var följande: 

Carina Svantesson, Håkan 
Persson, Håkan Norden, Gunnel 
Nilsson, Rolf Isacsson och Ingrid 
Olsson. 

Slutligen deltog 12 barn i l 
åldersklassen över · 11 år. 
Extrapriserna tillföll Karin Lars
son, Lisbeth Lönnbom och Lars 
Erik Nilsson. Prisutdelare var 
kassans ordförande, Edvin Jönsson 
och bankkamrer Sten-Erik Fred
rikss:m. 

Rydsg~rds. D X-klubb 
arrangerar tävling 

Tel. Red. 0411/415 39, ankn. bost. ' 
Exp. 0411/404 45 

Rydsgårds D X-klubb anordniu- under tiden fr o m den 15 

februari kl 12.00 (GMT-tid} t o m den 15 april kl 12.00 en 
DX-tävling för sina medlemmar. 



RekordkortiSkurup 
KF på 20 

Vid Skurups kommunalfullmäkti

ges sammanträd~ på måndagskväl

len framlades Kungl maj:tS beslut 

om sammanläggning till Skurups 

kommunblock från kommande ny-

~ex vill ·bli 

sotarmästare 
i Svedala 

.-
IDinuter 
är. Samtidigt utsåg Skurup 18 or

dinarie Eammanläggningsdelegerade 

samt 9 sup;Jiean ter enligt de val

~e~ednngsförslag Eom A r b e t e t . 

hdi?are re-dovisat. Fördelning på 

ordmare ledamöter är 9 socialde

mokrater, 5 centerpartister, 2 folk

partister och 2 moderater. Det blev 

således totalt 28 aelegerade av 

vilka Rydsgård och Hammenhö" 

u tsåg tillsamii!ans 22. b 

BIAFRA~ARt i SKURUP. En soa.re till förmån /Ör Biafras befolkni 

har arrangerats i Skurups folkhögskola och gat' en god start I pro ng 

met medv~rkade sångaren Fred Hartley som framförde negr~e spi%:~ 

och ~e.lodter ur operan Porgy and Bess. Vidare framträdde lu~rin-
na Bor3e Norr (b'ld 1 ·~"'exar-

Den ledigförklarade befattningen· 

som skorstensfejarmästare i Svedala 

hade vid ansökningstidens samlat 

sex skorstensfejarmästare i Svedala 

hade vid ansökningstidens utgång 

samlat sex sökande: l) Skorstens

fejarm'ästare Karl-Erik B!omqvist, 

Mabnö, 2) T f skorstensfejarmästa

re Olle Olsson, Löberöd, 3) S!s:or

stensfejare Rolf Persson Svedala 

4) skorstensfejarmästare Nils Sand~ 
gren, Borrby, 5) Skorstensfejare 

Christer Olsson, Lund, 6) skorstens

fejare Jan Frisk, Lund. 

Sammanträdet blev rekordkort 

- ordföranden Börje Linden kun

~e klubba igenom föredragnings

IIstan på 20 . minuter trots att Per 

Sjödins föredragning av planerade 

ndustribyggen av nya lokaler för 

systembolaget-apoteket tog sina 

mi~uter. Listan upptog .också bara 

9 arenden O('h för ovanlighetens 

skull förekom inget som helst 

"eftersnack". 

. man t en) och Lars-Ake von Vultee som båda .. Ui 

vtd skolan. Servering h tt 1 . . ar rare 

oc e otten gav ytterltgare slantar att sända vi-

Ett 15-;irigt lån på 687.000 ska sö

kas för täckande av expropriations-• 

kostnader på stadsägorna 466. och 

467, ett beslut som underställs sam

arbetsnämnden. Statligt markför

v.~rvslån om 1.541.600 kronor skall 

sokas för finansiering av verkställ

da markinköp. Reviderade stats

planeförslaget Munkaholm II A an

to~s. För inköp av instrument och 

uniformer fck Skurups sagostun

der 5.000 kronor. 

dare till Afrika. 

t l - 1 J 
Befattningshavaren utses vid 

brandstyreisens sammanträde inom 

kort. och efterträder den 1 april 

swnerade- Sture Sörensson. 

SKURUP F ÅR INDUSTRIBY 
Systemet och apoteket i nybygge 
Skurupsborna kan andas ut. Sy

stembolaget och även apoteket får 

nya lokaler i ett nybygge som pla

ceras där Lidbergs tryckeri nu är 

beläget och som byggs av Skurups 

Centrum AB - ett bolag som Sy

stembolaget och Skurups Industri

fastigheter AB gemensamt bildar. 

Nytt tryckeri åt Lidbergs byggs vid 

Elleholmsvägen i anslutning till 

Svensk Bilprovnings lokaler. Här 

läggs också ut en industriby med 

åtta industrimoduler om vardera 

300 kvm, en industriby som Sku

rups Industrifastigheter bygger till

sammans med ett börsnoterat bygg

företag genom ett speciellt bolag. 

Dessa behagliga nyheter avslöja-

de Skurups Industrifastigheters 

AB:s VD Per Sjödin för kommu

nalfullmäktige vid måndagskväl

l,ens sammanträde. Han motiverade 

därmed också den höjning av In

dustrifastigheters aktiekapital från 

150.000 till 450.000 kr som fullmäk

tige sedan därefter k lubbade. 

Paketlösningen betyder en inve

stering om 3,5-4 miljoner kr för

delade på 2 milj för Systemets

apotekets nybygge, 500.000 för nya 

tnyckeriet samt 1,5 milj för indu

stribyn, som blir inflyttningsklar 

vid kommande årsskifte och redan 

ha·r fem av de åtta modulerna ut

hyrda. Förhandlingsskedet har dock 

inte nått så långt att de i princip 

redan säkrade hyresgästerna för 

dagen kan a•vslöjas. · 

. Sy!>tembolaget kunde omöjJi,gt 

bygga ut på nuvarande plats - en 

utbyggnad var dock ofrånkomlig. 

I det bolag som ska äga denna fas

tighet får Systemf!t och kommu

nen (genom IndustriZastigheter) ak

tiefördelningen fifty -fifty. 

I bolag-et för industribyn tar 

kommunen på samma sätt hand. om 

55 procent av aktierna och således 

får det bör.snoterade byggföretaget 

45 procent. Tryckeri·et finansierar 

själv sina nya lokaler och ska allt

så även äga dem. Aven här blir det 

inflyttning vid årsskiftet. Kommu

nen ha-r genom Ind-ustrifastigheter 

köpt Systembolagets nuvarande fas

tighet. 
•Så fort nya tq·yckeriet öppnas vid 

årsskiftet sätt.s spaden i jorden för 

Systembolagets och apotekets nya 

lokaler sedan Lidbe-rg-s nuvarande 

tryckeri aBtså rivits. Det blir ett 

tvåvåningshus - uniderhandlingar 

pågår med intressent på andra vå

ningens lokall'er. 
Man behöver · int•e tvunget bli 

hyresgäst i industribyn, Ar man 

diet så blir det i så fan till själv

kostnadspris. Det går också att fri

kö-pa lokaler och avstycka tomt. 

'Man kan t o m borja med att hyra 

och sedan friköpa. För flera av de 

industrHokaler som nedan uthyrts 

.rör det si.g om företag som nyeta

blerat sig i köpingen. Varje tomt 

är på 3.000 kvm där utbyggnader 

kan ske efter egna önskemål. 



. Sista 111Ötet för Ve111l1~enl1ö-~s 
l 

l~ollllllllnl~rets ~•v center11artiet 
Vemmenhögs kommunkrets av centerpartiet höll på 

måndagskvällen sitt sista årsmöte eftersom det fatt~des 
beslut på att upplösa kretsen och låta denna uppgå 1 en 
större krets omfattande hela Skurupsblocket. Detta 
sista årsmöte hölls på Skivarps Gästgivaregård. och led-

. des av Malte Lundberg, Kropp. 

Initiativtagare till bildandet av den 
större kretsen omfattande centeror
ganisationerna inom Vemmenhögs, 
Rydsgårds och Skurups kommuner 
var vid ett tidigare möte kretsens 
sekreter&re, nämndeman Theodor 
Mårtensson. övriga centeravdelning
ar och kretsar har varit. positiva till 
förslaget och nu kommer alltså inom 
kort att. bildas en ny större krets. 
Centeravdelningarna pä de olika or
terna kommer emellertid att fungera 
liksom tidigare. 

Ordföranden Malte Lundberg före 
slog att styrelsen i kommunorgani
sationen skulle bestå av 15 ledamö
ter vilket också blev mötets beslut. 
Kassabehållningen skall tillskjutas 
den nya kretsen. På förslag av Theo
dor Mårtensson beslöts att. föreslå 
kommunorganisationen att anta de 
normalstadgar som utarbetats av cen
terpartiets distrilit, samt att arbets
utskott bildas inom den nya orga
nisationen. Vidare beslöts att inte 
begära den frän högre ort föreslagna 
summan, 500 kronor per fullmäktige
mandat, i kommunalt partistöd, utan 

att nöja sig med 300 kr per m.andat. 
Arsmötet präglades av en särskild 

högtidlig stämning med anledning av 
a,tt det var kretsens sista. Under d€ 
20 år som kretsen verkat har Malte 
Lundberg varit dess ordförande och 
han blev därför föremål för hjärtliga 
och spontana hyllningar liksom kret
sens seUreterare1 nämndeman Theo
dor Mårtensson som också varit med 
i alla 20· åren. 

Kretsens årsmöte föregicks av fem 
centeravdelningars årsmöten. 

V NöBBELöVS CP. 

I Västra Nöbbelövs centeravdelning 
omvaldes Torsten And·ersson, Moss
by till ordförande och Arne Anders
son til sekreterare och kassör. Ny
vald i styrelsen biev Allan Anders
son. Till ledamot i CUF:s styrelse 
utsågs Torsten Andersson och till 
ledamot i CKF Stig Olsson. övriga 
val: Ombud till distriktsstämma: 
Ingvar Olsson, Roteombud: Arvid 
Jönsson och Birger Andersson för 
Krågarp, Ake Olsson och Arne An
dersson för Västra Näbbelöv, Torsten 
Andersson och Henry Jönsson för 

·M oss by . västra, Ingvar Olsson för 
Mosby östra och Oscar Andersson för 
Tingaröd. Till representant i kom
munorganisationens valberedning ut
sågs Arne Andersson och till om
bud vid sammanträde i organisatio

l n en Torsten Andersson och Stig Ols
son. 

V VEMMENHöGS CP 

Västra Vemmenhögs centeravcte'l
ning valde Nils Börje Hansson till 
ordför&nde. Ä ven på övriga styrelse
ledamöter blev det omval. övriga 
val: Distriktsombud: Jan Olof Ols
son, ·ombud i kommunorganisation 
och landstingsvalkrets: Nils Börje 
Hansson, Jan Olof Olsson,. Einar An
dersson, Erik Hansson och Ove Gus
tavsson, ledamot av CKF: Nils Bör
je Hansson, samt ledamot i CUF: 
Nils B Hansson. 

ö VEMMENHöGS CP 

östra Vemmenhögs . centeravdel
ning omvalde John Johansson till 
ordförande. Till övriga styrelseleda
möter utsågs Allan Nilsson, A1fred 
Hansson, Lennart Jeppsson, Einar 
Holme, Ove Mårtensson, Rolf' Chris
tersson o Bertil Karlsson. Distrikts
ombud: Rolf Christersson, ombud i 
kommunkretsen: Tore Åkesson, om-

bud i landstingsvalkretsen: Bertil 
Karls·~on, Rolf Christersson och To
re Åkesson, ombud vid kommunor
ganisationens valberedning: John Jo 

' hansson, ledamot i CUF och CKF: 
John Johansson. 

SVENSTORPS CP 

Svenstorps centeravdelning omval
de Theodor lviartensson till ordföran
de. Till vice ordförande utsågs Curth 
Nilsson. övriga styrelseledai~Öter: l 
Ingvar Martensson, Emar Nilryd, 
Bengt Hugo Andersson, Nils Pers
son och Erik Andersson. Ledamöter 
av kommunorganisationen: Theodor 
Mårtensson och Curth Nilsson. Di
striktsombud: Olle Nilsson, Arnold 
Andersson och Bengt Hugo Anders 
son, led~mot i CUF: E!inar Nilryd. 

SKIVARPS CP 

Skivarps centeravdelning omvalde 
Lars Gunnar Actersson till ordfö
rande. övriga i styrelsen blev Malte 
Lundberg, ~ohan Svensso!l, Arne 
Nilsson, Hans Lundqvist, ~'olke Ols
son och Lars Erik And~rsson . studie
kontaktman: Lars Gunnar Anders
son, Distriktsombud: Lars Gunnar 
Andersson, Arne Olsson och Arvid 
Sonesson. Ombud till landsingsval
kretsen: Lars Gunnar Andersson, 
Arvid Sonesson, Erik Persson, Per 
Erik Persson och Arne Olsson , öm
bud till kommunorganisationens val 
beredning; Gunnar Andersson, om
bud i kommunorganisationen: Lars 
Gunnar Adersson, Arne Olsson, Erik 
Persson, Almaröd, Olle Persson och 
Erik Persson, öremölla, ledamot i 
CUF: Anders Nilsson, ledamot i CKF · 
Reinhold Svensson, Roteombud: An
ders Nilsson, Kjell Olle Persson, Nils 
Andersson, Börje Olsson, Frans 
Björklund, Arne Ni•lsson och Erik 
Persson, Almaröd. 



Sysfembolag och apotek 
'delar lokaler i ·Skurup 

Enligt informationer sc>m Skurups Industrifastigheter A~ gav Skurups kommunalfullmäktige på ' 
måndagskvälle~ kommer Systembolaget och apoteket att 

1
få nya lokaler i en ny fastighet som kommer 

att byggas där Lidbergs tryckeri nu är beläget. Nytt tryckeri byggs i stället vid Elleholmsvägen i 
anslutning till Svemk bilprovnings lokaler. I planerna ingår 9ekså att kommunen köper den fastighet 
vid Södergatan där Systembolaget nu har sina försäljningslokaler. ' 

Informationerna från Skurups fastighet som ger Systembolaget 
Industrifastigheter AB till kommu- och apoteket ändamålsenliga loka
nalfullmäktige lämnades genom ler. Underhandlingar om lösningen 

· bolagets VD, Per Sjödin, som av Systembolagets behov av ny11 
också är fullmäktig. Bakgrunden lokaler har förts en längre tid med 
var den att bolaget hade begärt att bolagets verkställande direktör 
fullmäktige höjde aktiekapitalet i : Rune Hermansson och dess 
Skurups Industrifastigheter AB fastighetsdirektör Karl Anders 
från nuvarande 150.000 kronor Lundberg. Systembolaget har valt 
till 450.000 kronor, således en den tomt som nu inköpts som den 
höjning med 300.000 kronor. enda tänkbara för sin nya 
Fullmäktige beslöt om den systembutik. 
begärda höjningen. Fastigheten har preliminärt 

Konsortiavtal har upprättats inköpts från Lidbergs tryckeri 
mellan Systembolaget och Sku- efter nyligen slutförda förhandlin
rops Industrifastigheter AB om att gar. Nya lokaler skall byggas vid 
gemensamt bilda och äga Skurups Elleholmsvägen av Skurups lndu
Centrum AB. Detta bolag, där strifastigheter AB och lokalerna 
vardera parten ' får 50 procent av skall finansieras och ägas av 

.,aktierna skall bygga och äga den tryckeriets nuvarande ägare. 
==~~=======-~-- .. I överenskommelsen ingår också 

att Skurups Industrifastigheter AB 
köper · den fastighet som nu yr 
affärslokal för Systembolaget. 

Det nya tryckeriet skall enligt 
planerna kunna stå klart omkring 
årsskiftet 197Q-1971 och omedel
bart efter detta skall byggnationen 
av den fastighet som skall ersätta 
de nuvarande tryckeribyggrtaderna 
i centrum av köpingen kunna 
påbörjas. Det innebär alltså att . 
Systembolaget kommer att fort
sätta med det nuvarande försälj
ningsstället i ytterligare mi,nst 2 år. 

Den nya fastigheten · som blir 
"granne" till det stora centrum- / 
huset som är under uppförande, 
kommer att byggas i två våningar. 
I bottenplanet inrymmes System
bolagets butik och apoteket. 
Underhandlingar pågår med en 
intressent om att hyra fastighetens 
2:a våning. 

Byggkostnaden är beräknad till 
ca 2 miljoner 1kr. Byggkostnaden 
för det nya tryckeriet är beräknad 
till ca en halv miljon kr. 

Skurups köping valde 
delegerade för blocket 

Vid gårdagens fullmäktigesammanträde i Skurup valdes 18 
sammanläggningsdelegerade. Fullmäktige beSlöt helt i enlighet med 
6e nomineringar som , respektiv~ partier har gjort och som 
överlämnats till valberedillngl;nämnden. · 

Följande 18 valdes till ordinarie 
sammanläggningsdelegerade: . För 
socialdemokraterna: nämndeman 
Börje Linden, direktör Per Sjödin, 
kontorist Hasse Andersson, snic
karmästare Nils M Persson, 
metallarbetare Helge Persson, fru 
Maja-Lisa Persson, elmontör 
Ernst-Erik Jönsson, järnvägstjäns
teman Viggo Carlsson och fräsaren 
Erik Edbåge, för centerpartiet: 
lantbrukare Torsten Hansson, 
advokat Gunnar_., Oottfries, lant
brukare Gunnar 1fansson, lantbru
kare Henning Hansson och fru 
Mai'y Hermansson, för moderata 
samlingspartiet civilingenjör Jöhn 
E Vifot och nämndeman Sune 
Hansson, samt för folkpartiet 
fabrikör Sven Sjösten och direktör 
JohnNy berg. 

Till suppleanter valdes de 
återstående 7 ledamöterna. Dessa 
kommer att inkallas i nedan 
nämnda ordning· efter behov. 
Dock gäller regeln att suppleant i 
första hand skall företräda sitt 
parti. Om t ex en socialdemokrat 
är förhindrad att närvara så blir 
det den socialdemokrat som står 
överst på suppleantlistan som skall 
rycka in i den ordinaries ställe. 

Ordningsföljden för de sju 
suppleanterna är följande : 

FruAdina Hansson (c), montör 
Edvin Ahrling (s), rektor Knut ' 
Andersson (m), chaufför Oscar 
Olsson (s) , lantbrukare John H 
Jönsson (c), modellfilare Albert 
Jönsson (s) och verkmästare· Sven 
Ringström (fp). 



TRELLEBORG j-21· 

SHAKE IT, MAGISTERN! Nu har dan.mndervi.mingen tagits upp på alloor vid Skurups gru.nd.!kol4. Viner
Iigen har skolans elever även tidigare fått ägna vissa gymnastiklektioner åt dan, men nu har också en rutin~ 
instruktör anställts för ·att handha denna del av undervisningen. Det är köprrur,n Stig Undstedt som ska se ·till 
att ungdomarna får in de rätta stegen i den rätta rytmen, och som balsal utnyttjas idrottshallen. Fem tim-

mar ska varje klassavdelning på mel!anstadiet danstränas. 

o 
t: ll-. r~' 

Villabyggare tjänade / If 

23.100 på eget jobb 
Om man själv kan göra- en del Villan hade nyckelfårdig kostat 

på sitt nybygge är det stora pengar 144.000 kr exklusive tomten om han ! 
att ' tjäna. Senaste exemplet är skulle ha anlitat entreprenörer för 
byggnadssnickaren Rolf Nilsson i alla byggnadsjobben. Hans eget 
Skurup, som tack vare mycket eget. arbete ger således 23.000 kronors 
arbete kommer undan med 121.000 förtjänst. 
kr exklusive tomt för sin nybygg- Legalt frå~rup 
da l 1/2-plansvilla med källare vid 

, Näckrosvägen 11 i Skurup på Mun
) kanolmsområdet vid Folkets park. 

Hån har då för ett facilt pris fått 
en femrums tegelvilla med 129 
kvm:s lägenhetsyta och gillestuga 
i källaren. Då han får låna 119.700 
kr stannar hans egen kontantinsats 
således vid blygsamma 1.300 kr ex
klusive tomtkostnaden. 

FöDDE: En son till bilmekaniker , 
Nils Ingvar And,ersson och hans 
hustru Sonja Birgit, född Persson. 

DöDE: Karna Persson, född Nils
son 66 år. Harald Kristian Hansson, 
56 år, Karl Emil Ekdahl, 83 år, 
Anna Charlotta Håkansson, född 
Andersson, 80 år, Karin Nilsson, 
87 år. 



Svaneholms slott ju.bilerar 
som bygdens egen kulturborg 

Ett Htet men dock jubileum kan 
i dagarna firas av Svaneholms slotts 
andelsförening. Den 15 februari är 
det nämligen trettiofem år sedan 
andelsföreningen förvärvnde Rutger 
Madeans gamla borg, vars siste 
ägare, greve Carl Augustin Ehren
svärd, året förut gått ur tiden. 

Ehrensvärd hade året före sin död 
låtit slottet genomgå en grundlig 
men pietetsfull restaurering som. 
bl a omfattade installerande av 
centralvärme i hela första och 
andra våningarna. Vidare lades de 
vackra parkettgolven i andra vå
ningen av de sydöstra och syd
västra längorna. Man tog också 

Konstutställning 
på Arbetet 

I A r b e t e t s lokaler i Trelleborg 
utställer Konstfrämjandet nu en 
serie avspända litografier av Gordon 
Macfie, vars främsta motivkrets är 
hav och båtar. Ljust och friskt 
fångar han strandstycken, havsvid
der och fartyg, och samma fräscha
uppfattning visar han i vackra och 
vilsamma utblickar från t ex några 
fönster eller över en fin gammal 
gård i aprils vårväntan. Gordon 
Macfie är född 1910 och har stude
rat vid Valands och Konstakademin. 
Han har vidare ägnat sig åt grafik 
vid Central Scool of Arts and Crafts 
i London. Han är representerad i 
bl a Nationa~useum, på Sjöhisto
riska museet och i konungens sam
lingar. 

1 lönsamt 
onagård en? 

hade blivit mycket uppskattat 
efter en restaurering. För en res
t.aurering är fortfarande befogad. 

fram och restaurerade väggm~
ningar, vårder och friser i vissa 
slottsrum, Länge filck greve Ehren- . · 
svärd emellertid inte njuta av sitt 
iståndsatta slott, han dog kort efter 
det restaureringen genomförts. 

Godset såldes därefter på auktion, 
varvid slottet med 90 tunnland 
park, trädgård, skog och sjö för
värvades av den för ändamålet bil
dade Svaneholms slott andelsför
ening u p a. Köpesumman på 90.000 
kr täcktes till ca två tredjedelar 
genom försäljning av andelsbrev 
på vardera 30 kr. Till de drivande 
krafterna bakom företaget hörde 
arkeologen och folklivsforskaren 
Bror-Magnus Vifot, Skurup, som 
också är slottsmuseets egentlige 
skapare. 

STATLIG INVIGNING 

I augusti stod slottet färdigi.mett 
och söndagen den 18 augusti invig
des det av dåvarande kronprinsen 
såsom ert bygdems egen kulturborg. 
Invigningen formade sig till en stor 
folkfest, det första Svaneholms
tinget, och till höjdpunkterna hör
de ett historiskt festtåg som skild
rade en bröllopsfest år 1533, då slot
tet var nybyggt. Riksrådet Mourids 
Jepsen Sparre till Skurderup och 
Svaneholm gifte då bort sin dotter 
Anp.a Sparre med länsherren på 
Akershus slott, Mogens Gylden
stierne till Stierneholm. I festtåget 
mer än 400 år senare deltog allt vad 
bygden hade av kända namn och 
den lysande skaran uppskattades 
också vederbörligen av de ca 20.000 
besökare som mött upp denna in
vigningsdag. 

Många anordningar för allmän
hetens trivsel har under årens lopp 
gjorts på ·Svaneholm, och som byg
dens kulturborg har slottet väl kun
nat hävda sig genom otaliga konst
utställningar och andra kultureve
nemang, det årligen återkommande 
Svaneholmstinget inte att förglöm-
ma. 

Jnfen4ent Eric Mårtensson sl4r ett ackord på to.ffeln som tillhört grevin
nan. Ha!lenborg. Porträttet förestäUer greve Augustin Ehrensvärd, siBte 

ägare till Svaneholm. 



NitJ ~~kivllrJJslLlliner .fo~eiil~r 
11ytfll Jn,ed 11Öje·· i lxl}ikkttrs. 

Anne-Marie Johansson, ölöv (i mitten) provar ett av batikplaggen pd Karin Nilsson, Malmö. T h kursledaren Anita Johansson, Skivarp klädd i en batikjumpers. 

En · av de populärare kurserna i · 
Skurup·Wemmenhög-Rydsgårds 
Medborgarskola är en batikkurs 
som ledes av Anita Johansson, 
Skivarp . Batikkursen som började 
i november har pågått under 10 
kursträffar i Skivarps skolas 

l bibliotek. 

Batik är en metod att färga 
kläder med egna komponerade 
mönster med hjälp av vax och 
lakansväv. Metoden är mycket 

gammal och kommer ursprungli· 
gen från Java. Ett batikfärgat 
plagg är både ljus· och kokäkta. 
Lämpligast tygkvalite för batik är 
bomull. Kursen som nyligen 
avslutades blev mycket populär 
och följes av en ny med start på 
fredag och med samma kursledare. 

Medborgarskolan i Skurupsbloc· 
ket har även andra pågående 
kurser. T.ex. "Vår hembygd" i 
östra Vemmenhögs skola under 
ledning av Elsa Nilsson, "Släkt· 

forskning" som leds av arkivarie 
Lars Wessman. Denna kurs är av 
ganska avancerad natur och 
arbetsplats för kursdeltagarna är 
arkivet i Lund . 

I Rydsgårds skolkök led~r 
köksmästar·~ Ole Jensen en kurs i· 
matlagning och elverksfi)restånda~ 
re Gunnar Nilsson i Skurup som 
också har titeln styrman leder en 
navigationskurs som så småningom 
kan ge skepparexamen. 



,Gunnar Han;;son: blev nY 
ordförande i Skurups CP 

"--.__ , 
Fyro wienmer inom Sku"'J'I centerovdelning, tr.u. tekretei'&Nn 
John Holger Jönsson, Askliden, Hugo Mdnsson, Elinelund, 
ordföranden Gunnar E. Hansson, Angsro och avgdende 
ordföranden Torsten Hansson, Skurup nr 16. 

Skurups centeravdelning valde vid sitt årsmöte Gunnar 
E. Hansson, Ängsro, till ny ordförande efter Torsten 
Hansson, Skurup nr 16. Valet skedde ef,ter votering. På 
förslag fanns alltså omval av den tidigare ordföranden och 
:nyval av Gunnar E. Hansson. Resultatet av den slutna 

· omröstningen varvid samtliga 15 närvarande röstade blev 
l O röster för Gunnar E. Hansson och 5 för Torsten 
Hansson. 

Styrelsen omvaldes i sin helhet 
och består nu sålunda av: 
ordförande Gunnar E. Hansson, 
Ängsro, Torsten Hansson, Skurup 
nr 16, John Holger Jönsson, 
Askliden, John Persson, Hylte
berga kvarn, Hugo Lönnborn, 
Nellevad, Lennart Knutsson, 
Sofiagatan, Bengt Hermansson, 
Ugglesjö och Hugo Månsson, 
Elinelund. Till revisorer valdes 
Henning Håkansson och Edvin 
Jönsson, Hyltaskog. 

övriga val: ombud till distriktet: 
Nils Lindahl, Jarlsbo och Knut 
Mårtensson, Saritslöv. Ombud till 
l:.ndstingsvalkretsen och kcimmun

-knitSen: · Nils~indahl, Knut· 
Mårtensson, Torsten Carlsson, 
Oscar Olsson, Göte Larsson, John 

1 

Holger Jönsson. 
Valledare: John Holger Jönsron 

i l:a valdistriktet och Hugo 
Månsson 2 :a valdistriktet. 
Ledamot i kommunorganisa-
tionens valberedning: Henning; 

1 

Håkansson. 
Efter årsmötet tackade Gunnar 

E. Hansson . för förtroendet till 
ordförandeposten och 'I'ol'sten 
Hansson för det arbete som han av 
en följd av år nedlagt för 
centerrörelsen. 



Sjukgynmastik i öppen vård 

.. vhet som Skurnps liikorst4tion iif' först med inom Mal-. .,_ ;;.....,., v4rden af' en " ndla o ··z läka 
s;uk11!1mnastik iivm lnotn <K'• ~,.,.._ • d l . en och kammer att beha sava r-t .. nställda pa dm nv·l av e ntng , 'd fott 
möhus län. Två sjukgymnas er ar a . f o lä' . khemmet. Skurup har under lång tl a . sjal! och pattenter ran nss1U . till 
stationens egna patienter sam rem.s . b hövt behandLing har måst söka Stg .. h ud taget _ pattenter som e 

o h kl4ra sig utan sjukgymnaster over uv . .. tt a"ven denna vårdform nu erbjuds pa emma- • .. båd l"k och ptttlenter over a 'k ·n y stad - och desto gladare ar e a are . . . nnartsson och Margareta Jönssan ge sjukl11/mnastt tl plan På bilden ses fr v sjukgymnasterna Chr.stma Le Sk · . A~thur Hallgren, urnp. 

SKÅNSKA DAGBLADET Tisdagen den lO februari 1970 

Vittne om full , likbils förare: 
Han välte så Inycl(et son1 fanns 

En familj i trakten av Västra Vemmenhög är djupt 
chockad av en rad makabra händelser som inträffade i 
deras hem sent på lördagskvällen: När familjen kom 

Maken kom efter och såg · sin · varefter han stängde dörren. Jag skräckslagna hustru lutad över hörde litet oväsen 1 förstugan men liket. Han rusade in och fann vågade iate öppna och se efter. 
l 
hembitr. ädet i ett nästan apatiskt Det blev givetvis telefon till 'tillstånd. polisen som kunde konstatera att Hembiträdet berättar: - Det var det var en person som drabbats av en person som knackade på dörren hjärtslag, förmodligen efter anhhär för några timmar sedan: han strängningar med att föra igång sin frågade efter herrn i huset, jag bil som stod parkerad utanför. svarade att han inte var 11emma Chock nr 2 kom strax senare. 

hem från ett besök hos bekanta snubblade frun som 
gick först, över en mansperson i förs,tugan. När hon 
tände lampan fann hon ett lik framstupa på golvet. 

Polisen rekvirerade en begravnings· 
entreprenör från Skurup. Denna 
anlände snart. Han uppträdde 
tämlig~ oartfgt och konstigt. Till 
husägaren sa han: det är ju för f-n 
din far och när husägaren skakade på huvudet så ville han övertyga 
honom om att det var det. 

Entreprenören hade dålig balans 
och när han skulle hjälpa till med · 

transporten välte han omkull den 
ena saken efter den andra. Så säger 
vittnet. 

Polisen upptäckte ganska snart ' 
hur det var fatt och efter alkotest l bar det iväg till blodprovtagning. 

Polisen fick i stället rekvirera l ännu en polispatrull som kunde ta 
hand om likbil och transport. l 



Lyckat sa brandchefen om 
"storbrand" i Sandåkra 

Huset stod vägen för vägen och fick bli övningsobjekt för 
brandkåren. 

Vilka brandchefer tänkte förmodligen folkmassorna 
som samlades mitt i Sandåkra, norr om Skurup, vid 
"Storbranden" där på måndagkvällen. Dom står ju bara 
och röker cigarretter ch pratar och t.o.m småskrattar. 
Först när huset var ordentligt övertänt då började det bli 
fart och fläkt över brandchef Lars Johansson, Skurup, 
vice brandcheferna Göt~ Feldt, Skurup och .Lars Arne 
Larsson, Stenberget, samt brandmännen i Skurups och 
stenbergets brandkårer. 

Rökdykare kommenderades in i ,;stod och tittade" och t.o.m 
huset och brandmännen jobbade i lugnt tände eld på sina cigarretter. 
högt tempo medan brandcheferna Medan de planlade släcknings
skrek ut sina order. MeJ). det var arbetet. 
ändå inte samma tempo som man Nåja, brandchefen och brand- . 
är van vid. När det brinner på männen hade givetvis överseende 
riktigt. Det rörde sig nämligen om med de ur allmänheten som var 
en öyning. uppbragta och ville skynda på 

Just där nya väg nr 11 mellan ' deras släckningsplanering och 
Malmö och Ystad skall dras frain upplyste de oupplysta om att 
genom Sandåkra stod ett hus i huset skulle få brinna ned tiU 
vägen och Vägförvaltningen över- grunden för att lämna plats åt nya 
länmade huset till brandkåren i vägen. 
~~urup som på måndagskvällen · V. brandcheferna i Skurup och 
tände eld på det. . . stenberget fick under brandchef 

De person~.r som ~~te VISSte om L. Johanssons ledning utmärkt 
~tt . det f rorde sig om en tillfälle att instruera brandmännen 
ot vdnl~gsbranåd - ocf~ f dedt v~ och ge dem realistiska erfarenheter . 
y 1gen m nga - or asa e s1g bl '"kd ka · · · d 

över att brandcheferna och av .a. ro Y res mgripan e. .. 

b d .. t"ll b'" · d t Den stora branden blossade for 
ran mannen I _orJan en as fullt vid 19;30-tiden på kvällen. 

Hade det gällt allvar hade nog de 
två brandkårerna släckt den på 
relativt kort tid. Nu blev det små 
pauser i släckningsarbetet för 
instruktioner och brandmännen 

. ', fick .också spara på vattnet för att 
huset skulle stryka med ordentligt. 

' Därför varade branden till 
23-tiden på kvällen. 



Toppman, i jordbruket 
dödad i bilolycka 

TRELLEBORG: 61-årige agro

nom Harald Nilsson, Akerslundv 

Trelleborg, omkom på tisdags

förmiddagen vid en svär trafik

olycka i den s k Hyby-backen 

utanför Svedala. Agronom Nils-

· Agronom Harald Nilsson. 

son var på väg söderut frän 

Lund när han i backen kollide

rade med en mötande lastbil 

som sladdat över på vänstra 

väghalvan. Sammanstötningen 

blev mvcket våldsam och per

sonbile~ som rände rakt emot 
högra bakhjulet p'å lastbilen 

kvaddades totalt. När ambulans 

kom till platsen var agronom 

Nilsson redan död. 
Efter krocken fortsatte lastbi

len utför en brant slänt vid si

dan av vägen. En mindre per

sonbil bakom lastbilen kom ock

så i sladdning och störtade utför 

samma slänt. Svår halka rådde 

vid olyckstillfället. Såväl last

bilschauffören som den dam som 

förde den mindre personbilen 

chockades svårt och måste föras 

till lasarettet i Lund för vård. 
Den omkomne agronom H'arald 

Nilsson tillhörde förgrundsfigu

rerna inom skånskt och svenskt 

jordbruk. Han var född i stora 

Slågarp den 14 maj 1908 och son 

till landstingsmannen Johan 

Nilsson. 
Med sitt kunnande och sin för

måga att förmedla detta kun

nande skapade sig Harald Nils

son snabbt ett namn inom 

skånskt jordbruk och senare 
även i svenskt. Han gifte sig 

1936 och flyttade därmed till 
makan Annas fäderneshem 

Akerslund i Gislöv nordost om 

Trelleborg. Han inköpte senare 

ett par gårdar i Foglie och ägde 

vid sin bortgång även ett par 

skogsegendomar i Småland var

med han var herre över bortåt 

tusen tunnland. Med sin otroliga 

energi hann han vid sidan a\· 

sina många uppdrag och sköt

seln av sina gårdar också att 

,·ara godsförvaltare på Börringe

kloster och konsult på Sövde

borgs gods. 
N)·ligen blev Härald Nilsson le

damot av lantbruksakademin 

och det är inte mänga dagar se

dan han deltog i en av årets 

kungamiddagar. Som skicklig 

förhandlare var han knuten både 

till Arbetsgivareföreningen och 

till sockerbelsodlarnas organisa

tioner. Sockerbelsnäringen var 

hans stora lidelse som odlare och 
förhandlingsman inom jordbru

ket. Han tillhörde vid sin bort

gång Sockerbelsnäringens sam

arbetskommille och SBC:s sty

relse samt på det ,lokala pla~ 

net Jordberga betodlareförenings 

stvrelse. Han var ordförande i 

:M~lmöhus läns södra brandför

säkringsbolag. Inom gamla Gis- . 

lövs kommun tillhörde han bl a 

kommunalfullmäktige. 
Harald Nilsson sörjes närmast 

a\· makan Anna. och sonen Nils 

Robert. civilekonom i Stockholm 

samt av dottern Eva, gift med 
köpman Jan Waak. Höllviksnäs. 

Fint liul i fem-program 

för Skurups skolelever 
Programmet för Kul i 5 i Skurup under veckan fr o m måndagen 

den l6:e t o m fredagen den 200:e februari är nu klart. Eleverna 

har verkligen många aktiviteter att välja på. 

· Det är fritidsnämnden i Skurup 
som håller i trådarna, men de har 
fått hjälp _ av många klubbar och 
föreningar. Här är det omväxlande 
och fylliga programmet: 

Måndag: gymnastik, sagoläs
ning, film och hobbyarbeten. 
Ledare är för gymnastiken Sven 
Persson och Lars Lundberg och 
övrigt Ninni och P A Larsson 
församlingshemmet. ' 

Tisdag: IK Finish, Vellinge, 
arrangerar tävling i fri idrott och 
Skurups grundskolas GIF hand
boll. Erik Persson i Skurup 
sportklubb ger lektioner· i 
brottning och i församlingshem-, 
met är det sagoläsning, film och 
hobbyarbeten. På kvällen kl is 
anordnas en musikfrågetävling ·till 
vilken även målsmän och kamrater 
till eleverna är välkomna. 

Onsdagens program upptar 

handboll och bordtennis under 
medverkan av Skurups AlF 
respektive Skurups bordtennis' 
klubb. På kvällen arrangerar 
fritidsnämnden en dansafton i 
Skurups park efter musik av 
Manolitos orkester. 

Programmet växlar ständigt och 
på torsdagen finns möjligheter till 
övning i badminton och bågskytte 
som ledes av representanter från 
Skurups badmintonklubb respek
tive Skurups bågskytteklubb. 

Skurups korporationsidrottsför
ening anordnar på eftermiddagen 
friluftspromenad med frågor. · 

Finaldagen, fredagen, dispone
ras för tennis och schack. 

Som synes ett program där · 
eleverna har mycket att välja på. 
'Några sysselsättningsprogram be
höver det således inte bli under 
sportlovsveckan. 



Fredag 13 februari 1970 -------------------------

Ur vägen för vägen 

En Sand6.kra-fastighet som stod i vägen för den nya väg 11 mell:.tn Malmö och Ystad har gått upp i rök vid 
en stor ·samövning mellan brandkårerna i Skurup och Stenberget. Under branden, som "utbröt" på kvälls
kvisten hade brandchef Lars Johansson , Skurup, och vice brandcheferna Göte Feldt, Skurup, och Lars-Arne 
Larssoit Stenberget utmärkta tillfällen att instruera sina mannar i rökdykning och ~ndra faser i släcknings-' 

#4"-----· ' ~ 



MALSKYTI'ELIGAN 
Som tidigare nämnts så vann 

Olle Jönsson, Skurup-Verken 
suveränt målskyttelillan med 42 
mål. Närmast kom .. Kenneth 
Lindberg Handbollspojkarna med 
33 måL Per Ek, · Rynges lag nr 2 
spurtade·. friskt och kom på 3 :e 
plats me(l-31 mål, närmast följd av 
Leif Olsaon, Rynges lag nr l och 
Gert Nilsson, Janstorp med 
vardera 30 mål. 

Därefter följer i tu~; och 
6rdning: Alve Persson, Rynge ~ag 
nr 2 28 mål, Kjell Dahlqvist, 
Kommunala och Jan Olsson, 

. Ryn.ge l med vardera 23 mål, B~_or 
Svensson, Västra Vemmenhog, 
Jerker Nyberg, Handbolls-
pojkarna, Kenneth Larsson, 
Rydsgård och Stig Petterss~n, 
SLMA vardera 19 mål, Gote 
Jönsson, Skurup-Verken och 
Tommy Johansson SLMA 16 mål, 
samt Roland Rasmusson, Skivarp 
15 mål. 

Skurupverk 
Rynge nr l 
Handl)ollsp 
Rynge nr 2 
Kommunala 
Skivarp 
Vemmenhög 
SLMA 
Janstorp 
Rydsgård 

9 8 o l .103-4''t 16 
9 6 o 3 81-60 12 
9 4 2 3 73-62 10 
9 s o 4 83-75 10 
9 4 l 4 66-69 9 
9 4 1; 4 59-62 9 
9 4 , . .(,4 50-60 9 
9 J · l'5 70-77 7 
9 2 2 5 66--88 6 
9 l o 8 54-~9 2 

'redagen ~en 13 februari 1970 

Välförtjälit bronsplats 
:till handbollspojkarna 

Ollejönsson som gjorde 42 mdl för Skurup-Verken flankeras av t.v. Per Ek, Lag ~ynge nr 2 med 31 

mål och t. h. Kenneth Lindberg som genom sina 33 mdl hjälpte Handbollspojkarna till bronsplats. 

Skurup-Verken som vann Skurups Korporationsidrottsförbunds handbollsserid har 

nästan blivit "bortglömt" vid diskussionerna om korphandbollsmatcherna i Skurup de 

sista veckorna. Anledningen är just att de vunnit serien så överlägset att de var klara 

serievinnare långt föres sista omgången. Av 9 spelade matcher vann de alla utom en. 

Den förlorade matche~ förlorades mycket knappt. Det var en match i oktober månad 

som Rynges lag nr l vann med.siffrorna 6- 5. -

Skurup-Verkens lag består av 
följande spelare: 

Bror Andersson, Leif Larsson, 
Anders Daugbjerg, Göte Jöns8on, 
Tommy Svensson, Rolf Axelsson, 
Karl Daugbjerg, Sven Jönsson,! 
Kent Hultgren, Christer Axelsson, 
Olle Jönsson, Elvir Hansson och 

, Bo Dehman. 
I vinnarlaget finns seriens 

främste målspottare Olle Jönsson 
som svarade för 42 av lagets 103 
mål. Men det fanns även flera 
andra som vet hur man gör mål, 
t.ex. brodem Göte Jönsson med 
16 mål Leif Larsson med 14 mål, 
Christer Axelsson med 13 mål och 
Kent Hultgren som gjorde 10 mål. 

Som tidigare nämnts så var det 
Rynges lag nr l som var det enda 
lag som lyckades vinna över 
Skurup-Verken. Detta lag tog 
oekså silverplats i tabellen genom 
at~ vinna 6 av matcherna. Spelarna 
'i silverlaget: Jan Olsson, Erik 
Håkansson, Eskil Kempe, Per 
Kristensson, Helge Larsson; -Nils . 
-GuWtar Lydahl, Börje Kristens
son, Gunnar Andersson, Leif 
Olsson, Sven-Eric Kempe, Lars 
Olsson,_ Rolf Ekbladh och Olle 
Bondesson. 
, Fi-ärnste målspottaren har varit 
Leif Olsson med 30 mål av lagets 
81, samt Jan Olsson med 23 mål 
och Nils-Gunnar Lydahl med 11 
mål. 

Det var mycket välförtjjint att 
Handbollspojkarna tog . brons
platsen. Före sista omgången låg 
Handbollspojkarna på 6 :e plats i 
tabellen. : Genom att vinna över 
Rynges lag nr 2 med siffrorna 
11-:-9 berövade de detta lag 3:e 
platsen genom att komma upp på 
samma poängsiffra och dessutom 
få en målkvot som var tre mål 
bättre. 

Handbollspojkarnas lag: Hasse 
Stridsberg, , Kenneth Lindberg, 
Roland Mårtensson, Bengt Hovan
der, Karl Gustav Kruus, Jörgen 
Rosengren, Lars Persson, Sven 
Persson, Ernst Svensson, Göran 
Hallman, Arne Nilsson, Klas 
Hovander, Göran Norling, Gunnar 
Danielsson och Jerker Nyberg. 

Lagets klippa har varit Kenneth 
Lindberg som svarade för .33 av 
hlgets 73 mål. Han har närmast 
assisterats av Jerker Nyberg med 
1-9 mM: l 

SLUTOMGANGEN 
Den onekligen intressantaste 

matchen -i ·slutomgången var den 
mellan Handbollspojkarna ·och 
Rynge 2 eftersom det gällde 
striden om en medaljplats. 
Ställni •• gen var i halvlek 5-3 till 
Handbollspojkarna och slutade 
alltså med 11-9. 

Hjälten i vinnarlaget var Jerker 

Nyberg som"gjorde inte mindre än 
6 mål. övriga gjordes av Kenneth 
Lindberg 3 och Roland Mårtens
son 2. 

Målgörare för Rynge nr 2: Per 
Ek och Alve Persson vardera 3, 
Leif Göran Olsson 2 och Göran 
Larsson l mål. 

Kommunala hade teoretisk 
chans både till silver- och 
bronsplats inför mötet med 
Skivarp. Dessa var emellertid 
ytterligt skärpta för att ta ledning ' 
i första halvlek med 2-1 för att 
sista halvlek utklassa motstån
darna och vinna med de överlägsna 
siffrorna 7-1. 

Lagets stora överraskning var 
Rolf Persson som tidigare endast 
gjort l mål under hela säsongen 
men nu i sista matchen svarade för 
4 av målen. Strongt. övriga 
målgörare för Vinnarlaget var Per 
Arne Kristensson, Kaj Rasmusson 
och Nils. Arne Andersson vardera l 
mål. Kommunalas mål gjordes av 
Jan Lindskog. 

Jumbolaget Rydsgård bör ha en 
eloge för mycket tappert spel trots 
den hopplösa situationen. Rynges 
lag nr l }!:unde inte vinna med 
hpgre siffror än 8-4. 

Målgörare: Nils Gunnar Lydahl 
4, Jan 011\son 3 och Gunnar 
Andersson l, respektive Bo Lasse 
Persson 3 och Kenneth Larsson l 
mål. 



Tabellsiffror j1·ån ett d'!monstmtionsjö1·sök diskntems av j1· v lcmtmästare Bengt Mårtensson, 

agr CaTl PiTa, dyponent Pe1· Schmidt, agr Al f Bjdke-HolteTmann och konsutent To1·sten An-
~nmn · . 

Kapingebro sockerbruk 

får ökad gräns mot väst 
På grund av viss överbelastning av Jordbergas moderna sockerbruk från det nuvarande 

distd ktet kommer förmodligen Köpingebrohrukets nu gällande västra gräns att flyttas för 

att till en del överta Jordbergas odlarleveran ser : Detta faktum antyddes vid den traditionella 

betodlarträffen på Skurups Lantbruksskola på tisdagen, då drygt 200 odlare deltog i en pa

neldiskussion om ,.dlingen och dess dagsaktue ila problem. 

Mötet, som mick i Sv·en•ska SociDer agronm Alf Bj·elke-Holterrrnann, t f 

AB:s regi, bjö:l på estraddehai1t med rektor för Skurups lantbruksskola, 
agronDm Carl Pim, konsuLent Tm'Sten 
Andersson, lan·tmästar!lW. Erik Pop
pius och Bengt Månsson som infor
merande och svamnde. 

stråsädesodla1'e saml•ade tihl debatt 
s0111 i Skuru;p i går bedöms som när
mast OIJänkbart. Antalet infmma
tionsdagar beträfande sock.el'betsod
lingen hau.· också ökat markant un
:ler senrare år. 

En cirkru fyra .timmar·s debatt om !;;;;;;;;;;;;;;:;;;;,;;;;.;;;=========

betodlingen och dess möjligiheteo: in-

1eddes av disponenil€n för Joo:dber
gabruket, Peo: SmLth, som se:lan 
över1ärrunade ordet till diskussions
ledaren, agr Bj•e•lke-Holtell'mann, som 
'först pre&entemde agronom Pil'a. 
Denne p•lädemde bl a för mer me!Lass
foder till d j UJ'en äJn hiJtitHls och s tikl
de sig då på försök med UP\P tnl 5 k,g 

me1ass pex dag. Han re:logjoode ock
så för andra f.ode•rstatell', betod!liin•g-
ens biprodukter i fonn av .betmassa, 
betp.Iast, melass och dessas vlWden. 

På sammankmnsten dliskuterades 
vidare odlL"lgstekniska frågor, oli·ka 
lirösorter, illya mask.in. 13]l· a kom den 
nya maskmen Unicorn på tail och 
det på,pekoades i det sammanhange-t 
att den kräver p;aHete>rat frö. 

Rektoc Rltermann d.mg upp be-· 
kymmer med för höga kväregivor 
i odliillgru'Illa och Pe•kommenderade 
å!twhål1samhe~, lantmästare Poppius 
redogjorde fiit· användba;ra kemiska 

j proeparat och konsuient Anderssen 
ta1ade om fröer, sådd och ogräsbe
kämpi!lmg. · 

-Sockell'betsodilingen tillhör de 1an•t
brukets odlin.gsg1,emar som f n visar 
den snabbaste utvecklingen. Många 
nyheter kommeo: slag i slag som re
su1taJt av tidiga1'e fo;rskningar och 
försök. Att i dag rå liJka stort anta! 
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två motståndare på 13 sek;;7(der. 1· fi;;~~: ~ ~fe lien , tag det, honom sJu 1 
sekunder ~tt fii sin ~otst4~.~~,iL'pd_ ryg{) ; och ' nä:sta yng!irig fick ' vila; 
skuldrorna mot >m~ttan efter ·se:i: seku~der .. På b~!Jen är Mats omgi-Jen 

av, f.q_'rs Be;ti! : An,de~Ss0n/t'1{och Be~gt Grahn. . 
/ 

Vemmenhögs hantverkare 
rikSbäst i medlemsökning 

Vemmenhögs m fl häraders hantverksförci1ing blev hash··. i hela landet i riksot;ganisa· 
tionen SHIQ :s i fjor påqjudna tävliilg_ i medlemsvät•vning. Föreningen ökade under en 
intensiv kampatij sitt medlemsantal med gott mått över de. 100 procenten, tiämligen 
från 38 ti.ll104. 
För denna effektiva nyrekrytering 

fick föreningen vid . ett hantverkar
möte på Skivarps Gästis i fredags en 
ny SHIO-flp.gga, överlämnade från 
riksorganisationen av dess reklam
chef Viking Forsberg, Stockholm. 
Vemmerthögsföreningens ordförande, 
smedmästare Joel Rosengren, Ryds
gård, tog emot belöningen och ut
tryckte bl a sin glädje över att de 
nytillkomna medlemmarna .i stort an 
tal · består av unga företagare. Han 
trodde därmed att man lagt god 
grund till återväxten iJilom förening
en. Bara det faktum att samma e· 
komsten i lördags lockat 56 me·dlem
mar till Skivarp ansåg han beteck · 
nande ·· för ·det nyvaknade intresset 
Det. var många år s,edan vi var sii 
många samlade. på en hantvern:ar· 
träff, konstaterade han. 

Föreningen omfattar det blivand1> 
Skurupsblocket och vid medlems · 
värvningen koncentrerade man sig p~ 
just detta . område. Vid mötet ut· 
nämndes föreningens förre ordfäran 
de, snickarmästare Algot Jansson. 
SKivarp till hedersorödförande och 
veterantecken t illdelades Sllledmästa 
re Rosengren och målarmästare Einat 
Jönsson, Rydsgård. 
Di~trfktslärlingsnämndens ordföran

de, frisÖrmästare Tage Nordahl, Sve-
dala, utdelade dessutom gesällbrev j 

damfrisöryrket till Kerstin Anders
son, Skmrup, oeh .- Anita Hansson, 

__ R~y-·d_s~g~å_r_d_· ----------------~--~..J 

Reklamchefen i SHIO, Viking .' Forsberg, . överLämnar förstapriset, orga
nisationens flagga, till föreningens ordf sme:dmästare J oe! Rosengren, Ville 



Snälla barnvänliga h~star 
på Lind bo rid$kola i Skurup 

- Kort , galopp marsch. "Håll 
stramare tyglar Eva och sitt rakare 
i ryggen. -- Vänd snett igenom. 
Och ni, kort trav marsch. -
Avdelning halt. Så lyder några av 

: kommandoropen på Lindbo 
ridskola när ridlärare Kajsa 
Olofsson ger ungdomarna instruk
tioner inne i ridhuset bestående av 
en mycket stor loglänga med mjuk 
sand blandad med sågspån på 
marken eller golvet. 

Ungd,omarna är i åldern mellan 
6 och 14- år - det finns ett 
undantag, det är ridlärarens minsta _ 
dotter Anna, ännu ej fyllda 4 år. 

Låter det riskfyllt? Nej, Anna 
håller sig säkert i sadeln och 
hästen som hon rider på är 
synnerligen barnvänlig och även en 
aning lat. För att den skall skritta 
behövs det spö och det är ingen 
risk att den skenar iväg med Anna. 

Hästarna är av mycket olika 
utseende och storleksordningar. 
Det . finns ett mycket stor o . 

l 
välväxt halvblod som de äldre 
ungdomarna har till favorit.' För 

j de yngre barnen väljer nog i stället 
de mindre New Forest-hästama 
eller Fjordhästen. 

Alla hästama har dock ett 
gemensamt: De är mycket lugna 
och barnvänliga. Barnen kan 
umgås med dem utan den minsta 
rädsla. De kan krypa under buken 
på dem, ta tag i ett ben och lyfta 
upp det, dra hästen i svansen ·eller 
hänga sig om halsen på den. Det 
verkar som om hästarna trivdes 
med ungdomarna och visar tydliga 

Fr h ridlärare oiotssons dotter Anna, Eva Holmgren och Anette Lindberg, båda frdn Trelleborg, samt Christina Olofsson har fin utsikt från halmbalsraden i det stora ridhuset där de ligger och kikar på Christina Jöryd, Trelleborg då hon övar sig på skimmeln Pivette. 

tecken på vänskap genom att med 
- • ··~ • - -- - 1--•• 1 ......... 

samtidigt tjänstgör som "stört
hjälm" genom det på samma gång 
hårda men elastiska materialet. 

Detta med obligatorisk kask är 
en säkerhetsåtgärd om någon 
skulle falla av hästen. En 
nybörjare kan givetvis komma ur 
· · •·• · - -·--~" Att. ramla av 

Ridlärare fru Kajsa Olofsson ger råd till Christina Svensson, 
Lind by på den kolsvarta hästen Nelly o~h Bo Göran Ols~on, Ystad 
på fuxen Lotti, under överinseende av hdgreste och ståtlige Boston 

. ~L 

om hästarna skulle springa nära 
"väggen" som nu alltså i stället 
består av halm, dels för att nu om 
.vintern förhindra drag så att det 
inte blir alltför kyligt där inne. 

ENBART HOBBY 
Fru Kajsa Olofsson har själv l 

ridit i ett 20-tal år. Hon ämnar 
inte utveckla ridskolan i större 
skala utan har den som hobby. 
Hon har fyra hästar till elevernas 
förfogande. Några elever tar själva 
häst med sig 

Kanske kommer fru Olofsson 
att utöka antalet hästar. Under 
sommartid sker undervisningen 
även "utomhus" och då kan man 

- mycket väl ha upp till 10 elever på 
en och samma gång. I ridhuset 
:finrul lysrör så nu under vintertid 
kan ridundervisningen ändå ske på 
kvällarna, efter mörkret.~ inbrott. 

Två av de ståtligaste hästarna, 
en skimmel och en fux, deltog för 
övrigt vid Skånska Dagbladets och 
Skurups scoutkårs luciaarrange
mang i Skurup i december med 
luciatåg och hästekipage genom 
gatorna. Kajsa Olofsson och 
hennes make deltog med två 
hästar som förridare till luciatåget. 

Fru Olofsson berättar att 
eleverna inte endast kommer från 
den närmaste- omgivningen i 

. Skurup, Rydsgård och Vemmen
hög utan även från städerna Ysta_ d, l 
Trelkborg och Lund och Malmö. 

Kanske är det minst lika populärt 
bland stadsungdomen att lära sig 
rida som ·bland ungdomarna på 
landet. 

Text: Torsten Hansson 
Bilder: Hans Sernert 



W emmenh~gs hantverksförening [ 
vann medlemsvärvningskampanj 

Hantverksföreningens ordförande, smedmästare Joel Rosengren överlämnar gesällbrev till 
damfrU!örskorna Kerstin Andersson, Skurup och Anita ~ansson, Rydsgdrd. 

Sveriges Hantverks- och Industriorganisation 
(SHIO) anordnade under fjorätet en 
medlemsvärvningskampanj över hela landet där 
hantverksföreningarna samtidigt deltog i tävling 
om vem som kunde värva flest nya medlemmar. 
Wemmenhögs m.fl. häraders hantverksförening 

vann l :a pris i gruppen upp till 50 medlemmar. 
Föreningen lyckades nämligen under den 
stipulerade tiden värva inte mindre än 48 
medlemmar vilket innebar mer än en 
fördubbling av medlemskåren. 

samband med föreningens 
fastlagsfest i Skivarps gästgivare
gård på lördagkvällen överläm
nade informationschef Viking 
Forsberg, Stockholm l :a-priset 
bestående av en stor SHJ(l•tiagga 
för utomhusfla~:gnu.f;;' ilken 
mottogs av föreningen~ or· ··ran
de, smedmästare Joel RoSf gren, 
l:tydsgård. Herr Forsberg Uj.._ ~yste 
om att segrare i gruppen mellan 
51 och 100 medlemmar ble" 
Nybro HIF som värvade 68 
företagsmedlemmar och 40 per
sonliga medlemmar, samt i 
gruppen över 100 medlemmar, 
Falkenbergs HIS som värvade 47 
företags- och 5 personliga 
medlemmar. 

Vid Vemmenhögs h~ntverks-~ Den kanske högtidliga_~c;e ~elen 
förenings fastlagsfest utnänmdes !IN ceremonierna var •Jtr.lall?mngen 
också snickaremii.:.tare A!got av gesäller undf' Jednmg av 
Jansson, Skivarp ' •• n hedersordto- ::,P\ingsnämnder• "·•• ordförande, 
~dn de och fick motta blomster- Tage ;-r...,,nyall, .,,._dala ... Under 
hyli11in~ar fö.~ sipa insatter för högtidli~a Oimer utnamndes 
föroni.f.ge.. . hårfrisör.hna Kersti_n

1 
Ande~o , 

Vete~annålar u tdelades till 
smedmästare Joe R sengrerf, 
Rydsgård, byggmästare Yngv'e 
Nyttl'öm, Skurup, låtslagarmäs· 

tare Karl E Larsson, Skivarp, 
målarmästare Einar Jönsson, 
Ryds~ård, fabrikör Lars Brink, 
Skivarp och frisörmästare Nils 
Andersson. 

Sk11rup a.::h An1tt Hl\flsson, 
Rydsgård im gesä111,r oci\ fick 
emotta sina ge~lbrev och 
diplom. Kerstin An?~~ssons 

·lärochef har varit ~årfnsorsk~ 
Karin Jönsson och Amta 
Hanssons har varit Barbro 
Trulsson. 

Efter nämnda ceromoniella 
avdelningar vidtog måltid och 
fastlagsfest i gästgiveriets stora 
festsal. 

l 

=~=SKURUP== cJ•f) 
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Kersttn Andersson, Skurup och Anita Hansson, Rydsgdrd fdr sina 
gesällbrev av föreningens ordf, smedmästare Joel Rosengren. 

Hantverksföreningen belönad 
för seger i medlemsvärvning 
Vemmenhögs m fl häraders hant

verksförening lyckades förra året 
mer än fÖrdubbla sitt medlemsantal 
och för det fick föreningen ta emot 
en belöning vid lördagens fastlags
fest på Gästis i Skivarp. SHIO hade 
nämligen utlyst en tävling i med
lemsvärvning och Vemmenhögsföre
ningens fina Insats betydde första 
pris i gruppen för föreningar upp till 
50 medlemmar. 

Priset bestod av smo:s flagga som 
överlämnades av reklamkonsulent 
Viking Forsberg. Vemmenhögsföre
ningens ordf. tog emot och han kun
de notera att segern vunnits med 
klar marginal. 48 nya företagsmed
lemmar och en personlig medlem ha
de tillförts föreningen, och det be
tydde 97 poäng. Närmaste konkur
renten - storfors hantverksförening 
- stannade på :\'i poäng. 

Den här samma71komsten var upp
lagd som en fast.lagsfest, en gammal 

hantverkartradition som nu återupp
togs efter många år. I samband med 
denna utnämndes också Algot Jans
son, Skivarp, till hedersordförande 
och blomsterhyllades för sina insat
ser för föreningen. 

Veterannåler tilldelades smedmäs
tare Joel Rosengren, Rydsgård, bygg
mästare Yngve Nyström, Skurup, 
plåtslagarmästare Karl E Larsson, 
Skivarp, målarmästare Einar Jöns
son, Rydsgård, fabrikör Lars Brink, 
Skivarp och frisörmästare Nils An
dersson, Skurup. 

Två gesällutnämningar förekom 
också under högtidliga former och 
under tillsyn av ordf i lärlingsnämn
den, Tage Nordvall, Svedala. De som 
fick sina gesällbrev var damfrisör
skorna Kerstin Andersson, Skurup, 
upplärd hos damfrisör Karin Jön~ 
son och Anita Hansson, Rydsgård, 
vars läromästare har varit damfrisör 
Barbro Trulsson. 



Skurup får hotell 

Största byggprojektet i Skurup, Centrumhuset kommer bl a att in-
centrumhUBet, har nu kommit så 
långt att man kan se byg(J71(Uiens 
utvändiga form. Den svåra vintern 
har orsakat förseningar i byggna
tionen, men man beräknar att hUBet 
skall stå klart till årets julkommers. 

rymma en biograf, något som sku
rupsborna har saknat i tre år. 
CentrumhUBet ger också Skurup ett 
hotell - för närvarande är besö
kare i Skurup tvingade att åka till 
Malmö för att få logi över natten. 

Motorcykelkortet gäller för moto rcykel efter nuvarande aldersgränser 
samt traktor från 16 år. 

!.l o 
J 

Skurupsbo • 
l Vasaloppet 

Skurups förste vasaloppsåkare känner sig i kanonform och är fast beslu
ten att fullfölja. 

SKURUP: 30-årige schaktmästare 
Jan Lindskog, Skurup, har alla utsikter 
att gå till köpingens historia. Lindskog 
blir nämligen den förste skurupsbon 
som ställer upp i Vasaloppet, för vilket 
han har förberett sig mycket ambitiöst. 
Grundkonditionen bötjade han bygga 
upp med löpning redan i september 
och har sedan trettondehelgen varje 
söndag deltagit i någon skidtävling. 
Mest har det blivit att tävla uppåt 
Göinge, varifrån Jan Lindskog är 
bördig. Han kommer faktiskt också att 

_ representera göingeklubben Tormes-

Kvinnlig bas 

torps IF i V asa loppet, detta eftersom 
ingen skurupsklubb är ansluten till 
Skidförbundet, vilket -är en förutsätt
ning för att få ställa upp i Vasaloppet. 
På tormestorpsklubbens lott har till 
följd därav också kommit att testa Jan 
Lindskogs kondition inför storloppet 
- några stugsittare släpper klubbarna 
inte iväg till Sälen. 

Resan till Dalarna bekostar 
Lindskog själv och på fredag lämnar· 
han Skurup med kurs norrut. Någon 
hastigt påkommen impuls är hans del 
tagande i Vasaloppet inte, redan i fjor 
var han betänkt på att ställa upp, men 
avstod. J år känner han sig emellert;d 
fulltrimmad och är säker på att åtmin
stone kunna fullfölja storloppet 



Skurups husmodersförenings 
årsmöte hölls som ostparty 
Skurups Husmodersförenings 

årsmöte på onsdagskvällen i 
Skurups lanthushållsskola fick 
formen av ett trivsamt ostparty 
för de ca 100 husmödrar som 
mötte upp. 

Representant Owe Andersson 
från AB Asther, Malmö, och 
Bengtssons Ost i Lund gav efter 
årsförhandlingarna lättsmälta in· 
formationer om ostkvaliteter både 
inom· och utomlands. 

Husmödrarna fick också av· 
smaka ett 100-tal ostsorter till 
vilka bjöds rödvin. 

Senare på kvällen visade 

~ 

fotograf Hans Sernert en film om 
roquefortostens tillverkning o. ett 
"tyrolerband" bestående av 
medlemmar i Husmodersförening· · 
en underhöll med sång och 
gitarrmusik. 

Husmodersföreningens ener· 1 

giska ordförande, fru Signe 
Madsen fick enhälligt förnyat 
förtroende på ordförandeposten. · 
Arsredogörelsen utvisar också att 
aktiviteten varit utomordentligt 
god och att medlemsantalet ökat 
och vid årsskiftet vår över 200. 

Av de många aktiviteterna 
under det gångna året kan nämnas , 
vårscare på Svaneholms slott med 
mannekänguppvisning, studieresa 
till Danmark, besök på Skåne· · 
gården i Abbekås, medverkan i 
Svaneholmstinget, studieutfärd till Fr v Husmodersfröeningens sekreterare, Birgit Christerson, 
nordvästra Skåne . månadsmöte ordföranden Signe Madsen och nya styrelseledamoten Gunnel 

l med blomsterarrangemang och Holme avsmakade många ostsorter vid årsmötet---ostparty t. 

l 
modevisning · på Dy becks slott, 
teaterresa till Malmö, julfest , i · avflyttat från orten nyvaldes Evy onsdagen den 11 mars kommer 

l 
församlingshemmet och många Lundgren. Till studieledare för 2 doktor Ulf Otto, Kristianstad, till 
andra . arrangemang. Föreningen år nyvaldes Alice Grönvall. mötet på Svaneholms slott och 

l 

har också anordnat kurser 'i sång, Tidigare studieledaren Elisabeth berättar om "Livet, du och jag". 
jazzbalett, klassisk balett, små· Andersson avböjde återval. Till mötet kommer även 
barnsgymnastik, kläds.ömnad m. m. Revisorerna Ulla Andersson. och allmänheten att inbjudas. 

/ Disa Olsson omvaldes. Onsdagen den 22 april blir det 

1 
V ALEN , Till ombud vid länsförbundets mannekänguppvisning. V ar denna 

1 Som tidigare nämnts ornvaldes årsmöte valdes Karin Wickman skall äga rum är ännu ej bestämt. 
fru Signe Madsen till ordfÖrande och till medlem i länsförbundets Någon gång i maj anordnas en 
för år 1970. De i tur avgående styrelse utsågs ordföranden, Signe studieresa till Västra Torup i norra 

, ledamöterna Hanna Bokander, Madsen. Skåne för att bese konsthantverk 
Karin Wickman och Birgit och annat i gammal allmogemiljö. 

l Christerson omvaldes medan efter VARPROGRAMMET Torsdagen den 21 maj anordnas 
avgående Karin Lindgren nyvaldes· Vid årsmötet diskuterades en resa till Benidorm i Spanien 

, Gunnel Holme. .vårens program varvid följande med fru Ruth Ch ristians som 
Efter Evy Lundgren som aktiviteter kommer att anordnas: reseledare. _____ ;:_ ___ ,::_ ____ .J...::=:.:..:.:..:..:::::......::.:==::o.....::.:~==="'-'-' Vidare kommer eventuellt att 

l 
l 

anordnas en s.k. köttskola. som 
arrangeras av slakteriförbundet. 
Tid och" plats är dock ännu ej l 
fastställd. . 



[ Ba~ilmiklubb i Skurup' l 

En kvintett glada klubbmedlemma.r, fr v: JiYrgen Harmby, Annika Nilsson, Agneta Hofvander, Johnny 

Svantesson . 

'inte särskilt pdän:gteras att även 
·barn från Rydllgåm, Mennhög och 

'SkiVSl1p giv.etvis också är välkomna 

som !lled[emmm\ 

.. SKURUP: En barnfilmklubb star- nåtts av särskiD.d inbjudan är väl

tar i da'g i biograflösa Slrurup, och komna tiU dagens premiär kf 16. 

st'ort intresse har redan på förhand !Gubben f~ disponera skolans fiJm

"visats för verksamheten. Som sa- utrustning och det behöver kanske 

· Iong uinyttjas gamla skolans a'U!a, -===~=------------------------___J 

~qcb där räknar man med att kunna 
plocka in drygt ett par hundra 

småttingar varje föreställrrin!g, Ung. 

tama kommer att få träffa massor 

1~v gamla matinebekanta - i pre
miiir:programmet ingår såväl Abbot 

,,och 'costello som Hacke Hackspett 

rPCh Klas 'KlättermUs i knipa·. Dess
utom visas Vildhästen och Hunden 

,spm gömde allt. Ytterligare lustig· 
)turrar på två eller fyra. ben får 

, parnfilmklubbens medle~ be
kanta sig med under de ytrerli<gare 

två förestäHningar som planeras för 

våT terminen. En krona per föne-
ställning är entreavgiften och med-

lemskap i barnfilmklubben är obli-
gatoriskt. En krona per ternrin kos-
ta'r också detta. 

- Initiativtargare til1 barnfilmklub

,ben är fru Stina Gellström som ock
~ så är klubbordförande. Småttingar-

na i Skurup har ju sed8111 tältbio-

1:l"afen Jades ner verksamheten för 

något år sedan, varit helt utan möj
ligheter tiU filmunde.rlulllning på 

J:!emmaplan, och fru Gell'ströms ide 
vann därför genast anklang såväl 

'bland lärare som föräldrar. Inbju
dan har utgått via skolor och lek
skolor, men också de barn som inte 



KONSUMENTTRAFF I SKURUP. En lyckad konsumentträff hc:r arrangerats av Domus i Skurup. l t7'ddarna 

höll varuhusets chef, Karl-Gustaf Kruus, och. för informatione;t svarade hushallslärare Birgitta Paulsson som 

gav tips om färskt och djupfryst kött och provlagade ti!! nvsmakning. En tippningstävling, kaffesamkväm 

och diverse presenter satte ytterligare piff på träffen, till vilken ett 80-tal konsumenter mött upp. 

Succe för· 
barn-bion 
i Skurup 
Barnen i Skurup, Rydsgård och 

Skivarp jublade inför barnbiopre

nuaren i Skurups skola på 
fredagseftermiddagen. Glädjen 
stod högt i taket i aulan när 500 

mycket glada och belåtna barn 
invaderade den. Som bekant har 
Skurup varit utan "riktig" bio 

flera år nu sedan Biorama revs och 

biopremiären i Skurup under 

gårdagen var därför en högtids

stund av sällsamma mått fQr 
småttingarna. 

Initiativtagare till barnfilm-

klubbn är fru Stina Gellström som 1 

också är klubbordförande. Klub
ben får disponera skolans 
filmutrustning. Entreavgiften är 
endast l krona per föreställning 
och även medlemskortet per 
termin är l krona. Med så många 
biobesökare som det blev vid 
premiären så kommer det ändå in 
stora summor. 

Det var många gamla matin~
hekanta som småttingarna fick 
träffa på filmduken. Uneer våren 
kommer det att bli minst två 
föreställninar till. Det är mycket 
möjligt att antalet utökas med 
anledning av det enorma intresset. 

Th Mårtensson ordförande 
i Skurups nya center-org. 

Den nya kommunorganisatio· -Tili ordförande i den nya 

nen av centerpartiet inom centerorganisationen utsågs nämn· 

Skurupsblocket valde på fredags- deman Theodor Mårtensson, 

kväilen styrelse och funktionärer Svenstorp, till sekreterare Mary 

vid ett sammanträde på försam· Hermansson, Skurup och till 

Ungshemmet i Skurup. kassör Nils Andersson, Slimminge. 
_.:.:.:..:, ______ _;_ ____ -! Det blev således jämn fördelning 

av de tre posterna från de tre i 
blocket ingående kommunerna 
Skurup, Vemmenhög och Ryds
gård. Till vice ordförande utsågs 
Sven-Bertil Persson, Rydsgård, 
vice sekreterare Bengt Göran 
Andersson, Rydsgård och till vice 
kassör John Jönsson, Skurup. 

Spikat på Y stads 
saltsjöbad 

Ystads saltsjöbads nye källar
mästare Ingvar Gustafsson intro
ducerade på torsdagen inför 
fullsatt lokal, en ny giv som han 
kommer att köra vidare på vid 
bl.a. torsdagsdanserna. 

Han lät Tommy Körbergs show 

l me d Eleonor Bodel m.fl. och med 
Maritza och Telstars orkester svara 
för programmet. - Jag planerar tt 
köra programmet med gästspel av 
fina showtrupper under en eller 
ett par kvällar säger han. Dessa 
showpaket varvas med gästspel av 
bl. a. de främsta skånska orkestrar
na.- Man kan -säga att Ystad är en 
småstad med sina 14.000 invånare 
men staden är samtidigt centrum 
för en bygd med 100.0~0 

människor. Många reser till 
nöjesprogram på restauranger och 
liknande. BJ.a. i Malmö-området. 
Men kör man här med toppartister 
finns det stora möjligheter att 
vända strömmen från området till 
Ystad i stället för åt Sundet. 

Antalet styrelseledamöter bei 
stämdes till 15. Från Rydsgård 
valdes följande: Nils Andersson, 
Sven Mårtensson, Sven-Bertil 
Persson, Kerstin Andersson och 
Bengt Göran Andersson (de två 
sistnämnda representerande CKF 
respektive CUF), från Skurup: 
John Jönsson, Gunnar Hansson, 
Henning Hansson, Mary Hermans
son och Claes Andersson, samt 
från Vemmenhög: Malte Lund
berg, Torsten Andersson, Theodor 
Mårtensson, Anna-Lisa Nilsson o. 
Sten-Ake Fredriksson. Till reviso
rer valdes Lars Gunnar Andersson, 
Skivarp och Albert Andersson, 
Katslösa. 

Vid sammanträdet diskuterades 
vidare det kommunala partistödet, 
~.t~ttaxering m. m. övriga beslut 
refereras i kommande artikel. 



SKÅNSKA DAGBLADET Tisdagen oen 3 mars 1Y7U 

Skurups CP-avdelnings ordförande, Gunnar E Hansson, Angsro flanker s t v av centerns nya 
kommunala organisations inom Skurupsblocket förste ordförande, nämndeman Theodor Mdrtensson, 
Svenstorp och vice ordföranden, Sven-Bertil Persson, Varmlösa och t h kassören Nils Andersson, 
Slimminge. · 

Nya Skurupscentern: 

Högst tre uppdrag 
inom l~ o mm une n 

Centerns nya kommunala 
organisation för Skurupsblocket 
som nybildades på fredagskvällen 
beslöt att ingen som representerar 
centern inom det kommunala i 
Skurupsblocket, som börjar 
fungera den l januari 1971, skall 
få inneha mer än tre uppdrag. De 
vill alltså undvika att det uppstår 
någon form av "mångsyssleri". 

Detta beslut innebär exempelvis 
att en centerpartistisk kommunal
man som är med i fullmäktige och 
kommunstyrelse därutöver endast 
får vara med i en styrelse. 

Den nya kommunala centeror· 
ganisationens första möte leddes 
av nämndeman Theodor Mårtens
son, Svenstorp som ·också valdes 
till ordförande för hela året. Vid 
·sammanträdet fungerade Gunnar 
E Hansson, Skurup som vice 
ordförande och Sven-Bertil Pers-

sOn, Varmlösa som sekreterare. 
Bland andra viktigare beslut, 

utöver val av styrelse, vilket 
tidigare publicerats, beslöt stäm
man att de summor som 
respektive fullmäktige i de tre 
kommunerna anslår till kommu· 
nalt partistöd skall disponeras av 
lokalavdelningarna som uppgår till 
11 CP-avdelningar, 4 CKF-avdel· 
ningar' .-och 4 CUF-avdelningar. 
Dessa är inom Rydsgårdskretsen 
Slimminge CP, örsjö CP, Viilie CP, 
Katslösa CP, Solberga-Hassle-Brös
arps CP, Rydsgårds CUF, 
Slimminge CUF, Rydsgårds CKF 
och Slimminge CUF, inom 
V ammenhögskrestsen Svenstorps 
CP, Skivarps CP, Västra Nöbelövs 
CP, östra Vemmenhögs CP, Västra 
Vemmenhögs CP, Skivarp·s· q_UF 
och Skivarps CKF, samt inom 
Skurups köping Skurups CP, 
Skurups CKF och S~urups CUF. 

Det kommunala partistödet till 
centern är från Rydsgårds 

f) l/ Il r:j.J l 

kommun 8.000 kr, från Vemmen
högs kommun 3.900 kr och från 
Skurups köping 3.500 kr. Den 
sammanlagda summan 25.400 kr 
får de 19 avdelningarna själva 
disponera i proportion till 

. medlemsantalet i respektive 
lokalavdelning. Ca en tiondel av l 
summan 25.400 kr går dock till 
den nya kommunala organisatio
nen, ty vid stämman beslöts att en 
krona per centerröst enligt 1966 
års kommunalval skulle 'tillfalla 
den nya organisationen. Antalet 
röster för centern uppgick i de tre 
kommunerna till ca 2.500. 

Vidare / beslöts att centern i 
årets kommunalval skall gå ut med 
tre listor - en för Vemmenhögs
området, en för Rydsgårdsområ
det och en för Skurupsområdet. 

Efter stämman vidtog kaffesam
kväm och · diskussioner som 
kretsade kring det blivande 
Skurupsblocket och dess kommu
nala förvaltning. 



Ben slets av 
rasolycka • 

l 
En arbetare vid stenbergets Makadamfabrik norr om 

Skur.up fick vänster ben avslitet vid en rasolycka vid 

1 0.30-tiden på måndagen. Mannen som höll på med 

borrningsarbeten hörde inte ett fallande stenblock. 
t 

En arbetskamrat i en 
grävmaskin såg stenblocket 
men hann inte varna mannen. 

man att vänster ben 
amputerats strax nedanför 
knäleden. Några andra allvar-

På lasarettet i Ystad uppger • liga skador fick mannen inte . 

Distriktssektr. Rolf Schölin, (dr hjälp med ~lips-valet av (r.v. ordförande fru Anna-Lisa Olsson, 

hushållsiiirare Martha Nilsson och kassaförvaltare Gunilla Truedsson. · 

Afril~a-slipsar till salu 
på Sl~urups Rl(:s årsn1öte 

Röda korsets distriktssekreterare Rolf Schölin 

höll i samband med Skurups Rödakorskrets 

årsmöte på tisdagskvällen i församlingshemmet 

ett intressant föredrag om Röda korsets kursgård 

"Vårsol". Han framförde distriktets tack för 

Skurups Rödakorskrets gåva till bastuanlägg· 

ningen. Rolf Schölin talade också om den sociala 

verksamhet som Röda korset bedriver. · 

Ett annat föredrag hölls av 
konsulent Martha Nilsson, . Ab
bekås som talade om en resa till 
Kenya där hon bl a beE.ökt 

l 
Skurups Rödakorskrets ordföran

' de Ann-Marie Knutsson. Med sig 
1 hem från Kenya i Afrika hade hon 
l slipsar som tillverkades där nere 

och som försåldes vid en auktion · och Anna Lisa Olsson omvaldes. 

som hölls senare på kvällen. Till revisorer utsågs Ake Bokander 1 

Av årsberättelsen framgår bl a och Ragnar Segerström. Gunnel 

att Röda korskretsen fått en gåva Truedsson och Anna Stina Nilsson 

på 10.000 kr i form av en samt Anna Lisa Olsson som 

donation . . Hela summan skänkte vikarierar för ordförande Ann

Skurups Röda kors sedermera till Marie Knutsson under hennes 

anläggandet av bastuanläggning på Afrika-tjänst valdes att represen

kursgården Vårsol. tera styrelsen vid distriktsmötet i 
Malmö den 27 april. Ovannämnda 

Kretsen har för närvarande 505 är självskrivna. Som representanter 

medlemmar. valdes även Dagny Andersson och 

VAL 
styrelseledamoten Ester Hans· 

son avböjde omval och efter henne 
valdes Gunborg Larsson, Stenber
get. Ebba Nyström, Inga Maj 
Andersson, Al)na. Stina Nilsson 

Brita Olsson. 
Fru Ester Hansson blev 

vederbörligen avtackad för sina 
tjänster inom Röda .korset. 
Sekreteraren Albin Jönsson fram
bar kretsens tack till vik. 
ordföranden Anna Lisa Olsson. 



O?·ganisationssek?·etera?·e Roy Bandin, Stockholm (nr 2 fr. v.) de
lade ut vetm·antecken till f?·isörm.ästaTna Ke1·stin Ingema1·son, 

Ystad, Viggo Johansson, Kivik och Gerd Svensson, Löderup. 

Frisörårsmöte • Ystad l 

Tre fick veterantecken 
Sydöstra Skånes damfrisörmästareförening, avdelning 3 C-D, har haft 

årsmöte pä Contioental du Sud under ordförandeskap av fru Hildur 

Halling. Kvällens -gäst var organisationssekreterare Roy Sandin, Svenska 

Frisörföreningen, som ledde förhand-lingarna och även delade ut vete

rante~ken till tre frisörmästare. 

Till ordförande för ~et nya verk
samhetsåret valdes fru Hildur Hal
ling. styrelsen består vidare av vice 
ordf Gunnel Lövquist, Ystad, kassör 
Folke Nordström, Ystad, sekreterare 
Astrid Norrman, Ystad, vice sekr 
Britt-Marie Lundh, Ystad, styrelse
suppleanter Monica Mårtensson, Kö
pingebro och Hjördis Hansson, To
melilla (nyval). Revisorer Sven 
Lundgren och Erik Esbjörnsson, 
Ystad, med Ingeborg Holm, Ystad 
och Karin Jönsson, Skurup, som 

· suppleanter. 
Lärlingsnämndens ordförande Gu

nilla Olsson omvaldes. övriga 
nämnden: kassör Gerd Svensson, Lö
derup, sekreterare Sonja Wullf-Nils
son, Ystad och suppleanter Birgitta 
Sjeren, Tornelilla och Anna-Greta 
Löfmark, Ystad. , · 

Valutskottet: ordförande Margit 
Andersson, Ystad. övriga ledamöter 
Britt-Marie Lundh, Ystad, Berit 
Persson, Ystad och Hjördis Hansson, 
Tornelilla (nyval). 

Ledamot i skåneavdelningarnas 
förtroenderåd, Malmö, Hildur Hal
ling. Suppleanter Gerd Svensson, Lö
derup och Göran Bergman, . Ystad 
(nyval). 

Ombud vid Sv. Frisörföreningens 
kongress i Stockholm, Hildur Hal
ling. Suppleanter Gunnel Löfquist, 
Ystad och Gunilla Olsson, Ystad (ny
val). Instruktör för avdelningen Ca
rio Jönsson, Simrishamn. Kontakt
man för yrkesmuseet Carin Jönsson, 
Simrishamn. 

Ortsombud: för Skurup, Gudrun 
Sernert, för Löderup, Gerd Svensson, 

för Simrishamn, Carin Jönsson, för 
Tomelilla, Birgitta Sjeren. 

76 medlemmar 

Av styrelsE\berättelsen för '1969 j{an 
nämnas, att avdelningen vid årets 
slut hade 76 medlel):lmar, vidare att 
två mycket välbesökta frisyrdemon
strationer hållits på Hotell Continen
tal, en i början av mars "Vårens oc'h 
sommarens franska tyska och sven
ska mode" av Sv. mästarinnan May 
Hanson och en i sept. med "Höstens 
och vinterns mode" av rikskonsulen
ten Birgitta Persson. 

Vid skåneavdelningarnas förtroen
deråds sammanträde i Malmö- fi:il:d.e 
Hildur Halling och Gerd Svensson 
avd. talan för lokalplanet på de ak
tuella frågorna inför kongressen på 
riksplanet i Stockholm. · 

Verkställande utskottet har besått 
av ordf Hildur Halling, kassören Fol
ke Nordström och sekreterare Astrid 
Norrman, vilka förmedlat kontakten 
med avdelningens ledamöter och om
bud, i förekommande fall såsom pri
ser, löner, pressreklam och modevis
ningar m m. 

Ordföranden i lärlingsnämnden, 
Gunilla Olsson, · föredrog sin berät
telse för 1969, där bl a framgick att 
under året sex nya lärlingar kon
trakterats samt fyra elever beretts 
inträde vid Malmö stads yrkesskolor 
(Ystads yrkesskola har icke intagit 
elever i damfrisöryrket under 1969). 
Vidare har åtta lärlingar avlagt -god
kända gesällsprov inför lärlings
nämndens examensnämnd och Sv. 
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102.019· ex Arbetets. TS-kontrollerade 
V ARDAGSlJPPLAGA ·Arbetet 

Freda~ 6 mar~ 1970 

STENBERG I 'BLÅSVÅDER 
när han tog första spadtaget för Sturup 

Av PER-ERIC SIMONSSON 
I går tog stadsfullmäktiges ordförande i Malmö, Oscar Stenberg ett spadtag värt 130 miljoner kronor! Det handlar givetvis om den officiella byggstarten för den nya flygplatsen i Sturup. Premiären begicks i samma snåla blåst som den tidigare debatten kring flygfältsplanerna. Men nu lär varken 

. .· .... ··: ..... 

tal om "sabotage", miljöförstöring eller vilsna flyttfåglar kunna förhindra att det första planet landar i Sturup den l oktoberg 1972. 
Men det var inte bara Stenberg som påtade i Sturupsjorden med en för dagen specialtillverkad symbolisk tvåbladig spade. Generaldirektör Henrik Winberg från luftfartsverket och vd Sven Ek-

Il 

Varuhuset 
i mattoroch golv 

FYNDTILLF ÄLLE! 
Mundilon 

Svensk nålfiltmatta. 

STUVAR TILL 
BOTTENPRISE.R! 

Welinders Golvmarknad östra Hindbyvägen 30 (vid Ystadvägen), Malmö. Busslinje: 30 B och 30 C. Tel 94 6310. Öppettider: Månd-torsd 11-18, fred 11-20, förd 8-13. 

berg från entreprenöreN Bergendahl och Höckert samsades om en lika specialtillverkad och symbolisk spade med två handtag. Två -· bladigt för ökad produktion och två handtag för samverkan. Påhittigt! 
Se på men inte skotta fick toppgubbarna Jan Lindberg, Rune Winberg och Svante Berg från luftfartsverket, flygplatschefen Ernst Borgström från Bulltofta. kommunalrådet Arne Lundberg. landstingstopparna Emil Ahlkvist och Hans Sandberg, Svedalapolitikerna Otto Sigvard Persson och Stig Hardbom och långa raden en trepre n örsrepresen t an ter. 

BULLER 
För att det riktigt skulle märkas att man rotat omkring i den 40 cm tjocka tjälen, rattade Oscar Stenberg en D 8 Caterpillar (den näst största i landet) några varv! Om Stenberg inte blivit bullerskadad i den tidigare Sturupsdebatten, sa blev han det säkert då. 

insatser. Bergendahl och Höckert ska schakta 1,7 miljoner kubikmeter massa, gräva ut 85.000 kbm myrområden, köra dit 500.000 kbm sand och grus, lägga upp 135.000 ton annat grus i en egen hög för sig, asfaltlägga 400.000 kvm och betonglägga 50.000 kvm och lägga 21,5 mil kabelgravar, elledningar 
och vattenrör. 

För jobbet ska B & H ha 25,9 miljoner kronor, vilket någon ;,;v de nio andra anbudsgivarna tycl{t vara 10 miljoner för lite. 
Redan till sommaren börjar vägverket bygga anslutningsvägar från fältet till E 11, och nästa år kommer byggnadsstyrelsen med hammare -och spik för att smälla upp stationsbyggnad, administration, garage, verkstad, förråd. brandstation och trafikledningsbyggnad. Kostnad: ca 21 miljoner 

kronor. 
Samtidigt kommer övriga förctag och bygger hangarer, flygkök, 

verkstäder osv. 
Och den l oktober 1972 ska allt-Och efter Stenbergs traktor kom generaldirektör Winberg i en väg--~=====------hyvel. 

Men det var inte bara ploj pa denna för Svedala, Malmö och hela Skåne så väsentliga dag. Winberg hade tjänstemannaansvaret påkopplat då han i sitt hälsningsanförande gav bakgrunden till det nya fältets lokalisering, me~ också fördelarna för Svedala med grannkommuner att få en "magnet" och problematiken med pla
neringen för allt folk som kommer i flygfältsbyggets spår. 

Lika allvarlig var Sten berg då han relaterade stadens tidigare förhoppningar att Bulltofta skulle kunna byggas ut. Men nu gick inte det, och att flytta ett stort flygfält i det tättbebyggda Skånegörs inte utan knot och på en kafferast. Bland besvärligheterna noterades främst markköpen och ,. problemen för de som rotat sig i Sturup och som nu tvingats flytta. 
NöJD 

Och givetvis var han nöjd och glad över att planerna nu hunnit så långt att det skulle bli gräva av. - Vi hinner 12 år före danskarna! Vad nu det kan betyda ... 
Och visst ska det bli gräva' av, även frånsett stenbergs gårdagsl 

p 
f 
l' 

så det första flygplanet landa. Då kan den 2.800 meter långa och 60 meter breda huvudbanan ta emot vilken planstorlek som helst, t o m . DC 8 och de kommande Boeing 
747. 

DIREKTFLYG 
Fältets kapacitet blir direktflyg / 

ner till Nordafnka och Framrel Orienten. Det blir ILS i bägge 
landningsri~tnir:garna och , St ~~ up1 blir kategon-tva-statlon 1 atmms
tone en riktning. 

Vid sidan om den härligheten får allmänflyget en bana på 800 '.>( 23 meter, om vilken luftfartyge g aran te rat a t t den in te är ett in lägg i eventuell lokalisering a_ småflygfält strax norr om Malmo 
Och i den snåla blåsten '?å den l na pampiga dag undslapp s1g Wm

berg en suck i all tysthet: 
- Tänk om vi sparat planering en och väntat på danskarnas löft att bygga ut Kastrup till 1976, n 

när dom flyttat tiden til11985! 
Tja, säg det. 



DET HÄNDER I MORGON 
Fotbollsmatch Skurup - Trelleborgs 

FF kil 0.30 på Skurups idrottsplats. 
Dans i Skurups Folkets park mellan 

kl 20 och 24 efter Tone Makers 
orkester. (f d Tonics). 

Världens dyraste 

VINFLA-SKA 
' Peter Morell, son till en känd 
vinhandlare i New York håller 
upp den flaska vin som han 
häromdagen köpte .på auktion i 
London för 220 pund, i runt tal 
2. 700 kronor. Det är hittills · 
världens dyraste vinflaska. Inne- . 
hållet är Chateau Lafite, tappat' 
år 1877. 

Enligt vinexperterna på Sy
stembolaget skall det 93 år gamla 
vinet vara mycket gott att dricka. 
Om man görvet inom 
halvtimme förstås. Sedan börjar 
luften göra sitt bästa · · föratt 
förstöra vinet. 

Det har ju alltid varit status att 
kunna bjuda sina gäster på gamla 
"årgångsviner. Visst ·är gamla viner 
goda men nu för tiden tar man 
inte så hårt på lång lagringstid för 
vinerna. I allmänhet kan de 
dyrare sorterna börja drickas 
'"edan efter några års lagring. De 
1iktigt billiga vinerna mellan 5 
öch l O kronor helflaskan lagras 
omkring ett halvår. 

Nu undras bara om familjen 
trforell tänker dricka upp sitt vin. 
Det skulle bli dyrbara droppar i 
så fall. 

- Det är mig en gåta hur du 
kan få din man att sitta hemma 
varenda kväll. l' 

- Och nyckeln till gåtan har 
jag.här: portnyckeln! 

VEMMENHÖG 
l· 
r 

. Il 

Skivarps -~ 

Kalvarna fick bäras till auktionsringen. 

Charolais~ tjur 
l~ostade 11.500 l~r 

Sven Lind, Ekeby svarade för högsta budet vid storauktionen på 
fredageftermiddagen på Dybecks gård i Skivarp. Han inropade . 
nämligen den ettåriga äkta Charolais-tjuren nummer M 6 483-3 
( auktionsnummer 37) för 11.500 kronor. Av de andra priserna på 
Charolais-tjurarna kan nämnas nr l Hess av Dybeck (auk nr 34) 
10.700 kr, 93 Cady 6.500 kr (auk nr 36) samt M 6443-4 (auk nr 
38) 10.200 kr. 

Av de 33 sålda korna och 
kvigorna finns följande axplock ur 
auktionsprotokollet: Nr 4 2.500 
kr, nr 10 2.550 kr, nr 14 3.300 kr. 
Vidare försåldes ett tjugotal 
korsningstjurar av Charolais-ras. · 
Prisexempel: Nr 54 2.100 kr, nr 
56 2.250 kr, nr 60 2.300 kr, nr 65 
2.100 kr. Dyrast av låglandstjurar-

na blev nr 213 (auk nr 93) som 
kostade 2.400 kr. 

Auktionsförrättare vid auktio
nen som besöktes av cirka 150 
personer var advokat Gunnar 
Gottfries, Skurup och köpman 
Lennart Nilsson, Rydsgård. Utro
pare var Hans Andersson, 
Tingbacken Skurup. 



Jördagen den 7 mars 1970 

Snart sel(elga~la K ullenbergs 
Al(tat namn i V emmenhögsbygden 

Nye ägaren Hll Kullenbergs Makin disponent Olof Andersson ses hiir framför det anrika 

Skurupsföretaget .--ett företag som han villskall ha samma goda renomm~ i framtiden . 

Kullenbergs i Skurup pas-
serade den 
milstolpe 
grundades 
dåvarande 

l mars sin femte 
sedan företaget 

år 1875 av 
folkskolläraren 

Jons Kullenberg som jäm
sides med sin lärarsyssla 
började handla med timmer, 
stångjärn, spik och diverse 
järnhandelsvaroi. Den sista 

milstolpen bestod att 

dispo.nent Olof Andersson 
blev Kullenbergs nye dispo
nent. 

Olof Andersson är väl in· 
arbetad i lantbruksbranschen och 
har sedan 1955 varit chef för 
SLC:s och Skånska Lantmännens 
Maskin AB:s avdelningar i Ängel· 
h olm. P .g.a. maskinhandelns star· 
ka utveckling övergick han helt 
till maskinbolaget 1967. Han kan 
där också se tillbaka på goda 
framgångar under de senaste · 
åren. 

. Vilka är då de tidigare 
milstolparna för det Kullenberg· 
ska huset? 

Som nämnts grundades firman 
för snart ett sekel sedan. Jöns 
Kullenberg drev det från början 
mycket blygsamma företaget 
med· enorm energi samtidigt som 
varusortimentet övergick till ren 
järnhandel. 

Den första milstolpen inträf· 
fade år 1890 då grundarens son, 
Johan Fredrik Kullenberg över
tog rörelsen efter fadern. 

Johan Fredrik Kullenberg var 

sedan företagets disponent i inte 
mindre än 54 år då sonen Sture 
Kullenberg fortsatte sin fars och 
farfars verk. Artalet då andra 
milstolpen passerades var 1944. 

Aret därpå anställdes Ove 
Holm i företaget. Han gjorde sig 
snabbt känd som en god säljare 
och år 1948 passerades tredje 
milstolpen i firmans historia i 
och med att Ove Holm ingick 
kompanjonskap med Sture Kul· 
len berg. 

STOR MASKINHALL 
BYGGD 1953 
Företaget expanderade och år 

1953 byggdes den stora maskin
hallen - en nödvändighet för att 
lokalerna skulle motsvara den 
kraftigt ökade försäljningen av 
jordbruksmaskiner. Ar 1964 drog 
sig Sture Kullenberg tillbaka och 
Ove Holm blev ensam i toppen 
för företaget. Detta blev den 
fjärde milstolpen. 

När nu disponent Olof An· 
dersson blev företagets nye 
disponent så blev det i ett företag 
med en kundkrets som sätter 
namnet Kullenbergs mycket högt 
och med en personal som är ett 
väl sammansvetsat team. 

Disponent .. Olof Andersson 
döljer icke sina ambitioner m att 
låta Kullenbergs i Skurup ytter
ligare expandera. 

- l''örsäljningsområdet på lan t· 
bruksmaskinsidan kommer att 
utökas och därmed behöver vi 
också fler byggnader, framför allt 
lagerbyggnader, säger disponent 
Andersson. Vad beträffar mark· 
frågan har jag gjort vissa 
förfrågningar vid köpingens kom· 
munala institutioner. Köpingens 
representanter har därvid visat sig 
vara mycket tillmötesgående. 

. ~---------=======~ 

MEDDELANDE FRAN -
LANTBRUKSHöGSKOLAN 
Markfysikaliska undersökningar 

i skånska växthusjordar 1965-68 
heter ett nytt meddelande från 
trädgårdssektorn på Lantbruks· 
högskolan. Meddelandet har sam· 
manställts av statshortonom Len· 
nart Ottosson, Alnarp. 

INGEN PERSONAL
FöRÄNDRING 
- Den mest kännbara föränd

ringen för mig, fortsätter dispo· 
nent Andersson, är att lämna 
mina gamla kunder och med· 
arbetare med så långt avstånd, 
men jag hoppas att även i 
fortsättningen kunna upprätt
hålla kontakten på ett åler annat 

STATENS sätt. Jag tror att jag i mitt nya 
MASKINPROVNINGAR företag skall ha möjligheter att 

har utkommit med följande engagera mina medarbetare till 
illustrerade meddelanden. 2001 ett gott och ansvarsfullt sam· 
Hur provar man traktorer? Vad arbete. Det är oerhört viktigt att 
säger resultaten? 2002 Hur provar detta samarbete skapar trivsel 
man konstgödselspridare? Vad och trygghet samt solidaritet och 
säger resultaten? 2003 Hur provar ansvar inom företaget . Där· 
man skördetröskor? Vad säger · igenom hoppas jag att våra 
resultaten? och 2004 Hur provar kunder också kommer att känna 
man spannmålstorkar? Vad säger trivsel och förtroende i sam· 
resultaten? arbetet med oss. 

ningsapparat Victori anmäld av Om någon finner, att vi inte 
Einar Stenson, Vallåkra. lever upp till det vi utlovat, tar 

---~~~--------~ jag som "lagledare" gärna emot 
· kritik. Sådan är både nyttig och 

ctimulerande. 
Några förändringar inom per· 

sonaistyrkan är ej aktuella utan 
det blir samma affärs-, service-, 
lager· och kontorspersonal som 
kunderna kommer att möta i 
fortsättningen. T.H. 



Il 

Trupperu ledare GuU-Britt Akesson flankera av gymrtGIItikdomarna, t 11 771yra PeNJIJOn, Ystad och t h 

Marianne Larsson, Lund. Bakom dem gymnasterna i sina nya vackra blåklintsb/d dräkter. 

Truppmärken och blåklintsblå 

·dräkter till Skurups gymna_ster 
De 30 damerna i Skurups 

kvinnliga gymnastikförening pas

sade på att inviga sina nya vackra 

blåklintsblå dräkter i samband 

med att de avlade prov för 

truppmärken med gymnastikdirek
törerna Marianne Larsson, Lund· 

och Thyra Persson, Ystad, som 

domare. De färggranna dräkterna 

hade tydligen tur med sig ty 

samtliga gymnaster fick godkänt 

på proven inom de fyra grenarna 

·fristående, balansgång, hävrörelser 
och hopp. 

Ringberg och Maj-Britt Sandberg, 
vardera 14, Karin HoJsbrink o. 
Birgitta Jönsson vardera 8, Karin 
Persson 7, Maj-Lis Larsson, 
Anna-Greta Olsson och Ann
Margret Persson vardera 4, Irma 
Andersson 3, Gunilla Jönsson, 
Sonja Olsson och Lena Thommas
son vardera 2, samt Elsy 
Andersson, Birgit Frank, Görel 
Härsted t, lnla Britt Jeppsson, Gull 
Marie Johansson, Maj Britt Kallio, 
Ingegerd Olsson, Berti Penander, 
Helena Penander, Karin Tall och 
lnla Verweij l. 

För 11 av gymnasterna var 
detta första gången de avlade prov. 
Men i truppen finns många trogna 
och flitiga gymnaster som har 
avlagt truppmärket många gånger 
tidigare. Nedan följer en förteck
ning på hur många truppmärken 
var och en av gymnasterna erövrat: 
Truppens äldsta, 69-åriga Anna 
Hansson avlade sitt prov för 36 :e 
gången, alltså en prestation. 
Därefter kommer ledaren själv, 
Gull-Britt Akesson med 22 avlagda 
prov, Karin Weberg 16, Marg~ Gymnastikledare Gull-Britt 

Akesson omtalar att Skurups 
. kvinnliga gymnastikförening vid · 

starten .hade ljusblå dräkter, 
därefter fick de marinblå och nu 
denna gång så blev det alltså 
blåklintsblå dräkter. Dessa skiljer 
sig från tidigare dräkter genom att 
drä_kten har långbyxor som går 

Premiär för blocl~ Skurups 

sammanläggningsdelegerade 

erna kommer mera 
as för allmänheten 
Flaggans dagfiran
•n. 

Nästa måndag, den 16 mars, hålles ett smått historiskt sammanträde i Skurups 

församlingshem. Det är sammanläggningsdelegerade i Skurups nybildade kommunblock 

bestående av Skurups köping, samt storkommunerna Rydsgård och Vemmenhög som 

håller premiärsammanträdet. Vid detta sker synnerligen viktiga val. 

Sammankallande till sammanträdet är Skurups fullmäktigeordförande nämndeman 

Börje Linden. 
punkten på dagordningen: gräns-

På dagordningen står val av dragning mellan delegerades, 

ordförande i sammanläggnings-' arbetsutskottets och kommitteers 

delegerade för år 1970. · Val av befogenheter och befogenheter för 

arbetsutskott, samt val av de enskilda kommunernas full

sekreterare i delegerade och mäktige och nämnder. 

arbetsutskott. Skurupsblockets sammanlägg-

Ett annat viktigt beslut är sista ningsdelegerade , kommer att 

·"-----------===1 fungera under år 1970 parallellt 
med att fullmäktige och nämnder 
och styrelser i de tre kommunerna 
fortsätter sitt arbete som förut. 

Sammanläggningsdelegerade 
skall dock ha sista ordet när det 
gäller ekonomiska saker och bes! u t 
som sträcker sig in på år 1971. 

Vid kommunalvalet i höst väljer 
allmänheten den nya fullmäktige i 

blocket som får 41 ledamöter. 
Från den l januari 1971 blir det 
också gemensam kommunalnämnd 
(nytt namn: kommunstyrelse), 
gemensam skolstyrelse, gemensam 
socialnämnd etc. 

I en tidigare artikel har SkD 
presenterat hur många ledamöter 
var och en av dessa många nya 
nämnder skall ha. 

Från den 1/1 1971 upphör alla 
nuvarande nämnder och styrelser 
inom de tre kommunerna. 

Det historiska sammanträdet i 
Skurups församlingshem mån
dagen den 16 mars, som liksom 
fullmäktige är offentligt för 
allmänheten, börjar kl18.30. 



Spänstiga skurupsdamer 

Domarna Thyra Persson, Ystad, och gymnastikdirektö i' Marianne Larsson, Lund, skriver godkänt med. beröm 

och använder ryggen på truppens ledare, Gull-Britt Akesson, som underlägg. 

SKURUP: Skurups Kvinnliga 

Gymnastikförening har avlagt årets 

truppmärkesprov, i villret 26 gym

naster, inklusive ledaren Gullbritt 

Akesson, ställde upp. Som vanligt 

skötte sig truppen föredömligt och 

domaren, gymnastikdirektör Ma

rianne Larsson, Lund, för övrigt 

1bördig från Skurup och tidigare 

medlem av föreningen, hade 

ingenting att anmärka. Som hiträ

dande domare fungerade Tyra 

Persson, Ystad. Atskilliga veteraner 

finns bland gymnasterna, nämnas 

kan Anna Hansson, som har avver

kat 36 truppmärkesprov, vid det 

här laget, och Gullbritt Akesson 

som har avlagt 22. 
Till vårens mönstring ställde 

gymnasterna upp i spritt nya, kläd

samma dräkter i mörkblått - 'l[äl

sittande ·stretchdresser som 

föreningen bekostat. I proven del

tog och godkändes följande damer, 

siffrorna anger antalet avlagda 

PROV~ 

Elsie Andersson, l; Irma An

dersson 3; Birgit Frank l; Anna 

Hansson 36; Karin HoJsbrink 8; 

Görel Härstedt l; Ulla-Britt Jepps- , 

son l; Gullmarie Johansson l; Bir

gitta Jönsson 8; Gunilla Jönsson 2; 

Majbritt Kallio l; Majlis Larsson 4; 

Annagreta Olsson 4; Ingegerd ·Ols

son l; Sonja Olsson 2; Berit Penan

der l; Helena Penander l; Annmar

gret Person 4; Karin Persson l; 

Margareta Ringberg 14; Majbritt 

Sandberg 14; Karin Tall l; Lena l 
Tomasson 2; Karin Weberg 16; Ulla 

Werweig l; Gullbritt Akesson 22. 
l 



Pojkligani Sturup 

·········r --:··-················· .. 
. .• t ii f iiiin ' JI. .- •• • 

~- -
/ 

m t ' ' ·- ' 
/ 

~--

.Y 

. '), ·"':-

.:;:~~ ": · · _ ,...;, _ _. K~, .. , .. ~ 
...... ~ -_"";" v- "-r:~: K ... _!. ::.:: - ~ .. 4 -« 

Får vi presentera pajkligan i Sturup - en hjortflock som alltså bestdr Bv idel t;uNr. Två helskovlar, en stdng. 

tjur och fyra yngre tjurar ingår i pojkligen, som fotograf Hans Sernert i Skurup träffade på i en dalgång. Djuren, 

som verkade orädda, gav sig efter en stund iväg över vägen mellan St~rup och Hässelberga och ut på ett fält. 

Från ett hus i närheten kom emellertid en stor schäferhund utrusande och skrämde iväg den vackra flocken. 



Åhörardagar i Skurups grundskola 

Yngsta dhörare i klass 2 d i Skurups grundskom pd onsdagen med smdskollärare Ninnie Lundberg som klass

förestandare var Hans Olsson 13 månader och Gert Jönsson, 3 år, Gisel4 Kristoffersson, 2 år. Kul att höra 

vad storebror och storasyster kunde i förhöret men roligast var nog att få sitta i en riktig skolbänk och få 

papper och pennor att rita gubbar nwd. På bilden fr v Hans, Gert och Gisel4 so slumrat till ett tag i skolbänken, 

Målare fick förskott 
men gjorde inget jobb 
SKURUP: Ett s lk ål<kings

hedrägeri i Skurup lha;r nu kla

rats upp av ystadskriminalen. 

Två ·gossar som utgav sig för att 

vara målare besökte -ett äldre 

pa;r i Slrurup och ez<bjöd Si.g 

måla deras hus billigt. Doe fick 

675 .kr ~ förskott och simile åter

komma för att omedel!bart sätta 
i!lång med målerjjdbhet. Doe 

·kom emcllertid aldrig. 

"Miåilarna" som sta11kt miss- · 

tänks för att ha förfamt bedriig

ligt på !liknande sätt på andra 

plaiser, greps i Malmö. Nu s~m · 

doe föras ill1 barnarpolisen som 
vill höra dem om diverse salirer' 
som ihänt på ö land bl a och som 

de är misstänkta för. För 

ystadspolisen ihar de rendest 

medgivlit .kuppen i Skurup. 
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Premiär för sagotant i Skurup 

På torsdagseftermiddagen var det premiär för sagohörna i Skurups folkbibliotek. Ordförande i bibliotekssty
relsen Rektor Herlut Lindström var på plats och hälsade barnen välkomna till denna första B!'goträff med Sku
rups egen sagotant Edith Lindelöw so barnen komni'er att få träffa och höra varje torsdagseftermicUUI.g til! 
och med april månad då man komer att hålla paus under hela sommaren. Barn e!lan 5 och 7 år är välkomna. 



SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Lördagen den 14 mars 

Skurup satsar c:a 40 miljoner kr 
byggprogram närmaste årens 

Skurups byggnadsprogram 
de närmaste åren innebär dess 
hittills största och djärvaste 
satsning på nya bostäder, in
dustri- och serviceanläggning
ar. På konkreta objekt · be
räknas en totalinvestering på 
40 milj fördelade med 7-8 
milj per år. 

l Skurups centrum pågår 
som bäst 6-miljonerbygget 
Centrumhuset, som med sin fa
sad på 80-talet meter helt 
kommer att förändra gatubil
den i centrala Skurup, på-
börjandet av en industriby på 

det s k östra industriområdet 
förhereds och villabebyggelse 
på områdena Munkaholm, Sol
gården, östergård och Prästa
jorden skall fullföljas. 

Till planerade kommunala pro
jekt som ingår i Skurups flerårs
budget kan bl a noteras simhall 
för 2,4 milj, ny brandstation för 1,2 
milj, barndaghem för . en halv mil
jon, skoltillbyggnad för 2, utbygg
nad av ålderdomshemmet och av 
vatten- och reningsverken, idrotts
plats och golfbana. 

Centrumhuset byggs i tv~ etap
per med Skurups Fastighets AB 
som byggherre i den första och 
Skurups Industrifastighets AB i 

· en andra. För de'n moderna affärs
och kontorsbyggnadens uppförande 
svarar byggmästare Yn'gve Ny
ström. 

Huset kommer totalt att omfatta 
6 000 kvadratmeter och ge plats för 

tell, restaurang, bank, bokförings
byrå, advokatkontor och tandläka
re. Det beräknas vara inflyttnings
klart till den l oktober i år. 

Den l januari 1971 påbörjas en 
tillbyggnad till Centrumhu.Set, den 
etapp som ',;år i Skurups Industri
fastighets AB regi. Dit flyttar bl a 
Systembolaget sin butik och där är 
reserverad plats för Skurups apo
tek. 

VILLAOMRADEN 

På Munkaholmsområdet norr och 
väster om Folkets park är tiotalet 
villor färdigbyggda men ytterli-

Aluminiumpanel 
på lättbetong 

Efter tre års utvecklingssamarbe
te mellan Ytongbolagen och Sven
ska Metallverken presenterar AB 
Lättbetong en ny väggkonstruktion 
- byggelement av lättbetong be
klädda med aluminiumpaneL 

Produkten baseras på de rumsst!q
ra fasadelement med insatta fönster 
som AB Lättbeto!ng marknadsfört ett 
par år under beteckningen Helele
ment. Som alternativ förses nu des
sa element .med Essem Jackpanel som 
utvänd~6 fasadbeklädnad. 

Fördelarna med denna kombination 
är uppenbara, framför allt i områ
den med svåra klimatförhållanden. 
Det första huset med den nya fa
sadkonstruktionen - ett tvåplans 
flerfamiljshus - byggs f n i Dingle 
i Bohuslän. Platsen är vald just med 
tanke på kustlandets påfrestningar på 
ytterväggar. 

i bottenvåningen bl a biograf och Den nya elementvägge!l1 uppfyller 

en större livsmedelhall och i övri- tre huvudkrav: 

ga våningar kommunalkontor, h:>· ' e den är helt fuktsäker, oavsett on! 

fukten kommer inifrån i ängform el
ler utifrån som t ex slagregn; 

e värmeisolerin';:sförmågan ger till
sammans med väggens värmekapaci
tet fullgod värmeekonomi; 

e elementen är fabrikstillverkade 
och monteras på arbetsplatst;!n uta!n 
utvändiga ställningar. 

Långvariga fullskaleprov i klimat
simulator har visat att väggen är 
slagregnssäker i alla klimattyper. 

gare 40-talet skall uppföras här 
med början till hösten. Husen läggs 
lä'ngs tre gator som bildar en tri
angel. Hela området får 'gemensam 
utfart till Svaneholmsvägen. I cent
rum av området placeras en större 
lekplats, helt avgränsad från lo
kaltrafikgatorna. stadsplaneförsla
get för Munkalmim ligger hos läns
styrelsen för fastställelse. 

Aktuellt för egnahemsbebyggel
se är också solgårdsområdet vid 
Rydsgårdsvä';:en öster om de nya 
villakvarteren där. Också här sik

tar man på 50- talet hus, en del 

tomter är redan bokade och det 

finns gott om spekulanter på de 
övriga. Byggstarten beräknas kun
na ske i början av nästa frr. 

I ett för::;Jag till stadsplan för om
rådet Prästajorden föreslås bostads
bebyggelse i den västra delen med 
61 envåningshus i två grupper. I 
ett senare planförslag vill man re
servera mark för utbyg;::nad av 
skolan och få markreserv för skol
idrottsplats och andra anläggning
ar för allmän rekreation. 

Bostadsbebyggelsen har gruppe
rats utefter fem gator, varje tomt 
kan dessutom nås via gångvägar, 
detta för att få så högvärdi'6 bo-



· Fru Selma Larssent Skurup har alltid oo;t sig med fotogenlamP<J'T. 
Bild: HANS SERNERT. 

Selma i Skurup behöver 
inte tänka på elranst:n 
SKURUP: Ett stort bek nuner slip
per i dessa tider 76-årig~ fru Selma 
Larsson i Janstorp utanför Skurup: 
elransoneringen. El ät nämligen 
något som hon aldrig har dragit 
nytta av. För belysningen räcker 
fotogenlampan där hon bor ensam 
l sin stuga 800 meter från allfart
vägen. Kylskåp behöver hon inte 
när hon ha rskafferiet åt norr, så 
att det blir hur kallt som helst 
särskilt en vinter som denna, Som
martid flyttar hon över matvarorna 
till källaren. TV -apparat är för 
henne en onödig lyx, transistorra
dlon räcker mer än väl. För upp
värmningen räcker det med ved
kamin i köket och det ovanrum 
hon begagnar som allrum. Det gäl
ler bara att förse sig ordentligt 
med ellebrand på höstarna så kla
rar man sig fint, försäkrar hon. 

- Jag har aldrig bott uttanför 
Slimminge socken, berättar Selma 
Larsson för A r b e t e t. Jag och 
min man diversearbet en Johan
nes Lar~on, som dog för tolv år 
sedan, flyttade hit när i gifte oss 
1918 och köpte fastigheten 1924 sam
tidigt med att skönabäcks säteri 
utbjöd tio torp till hyresgästerna. 
Alla erbjudna torpare stannade 
kvar genom köp. Här hör 23 tunn
land mark till, därav 10,5 tunnland 
odlat som jag arrenderar ut även 

om det inte ger en tusenlappen 
årligen. Min man arbetade sju
åtta år i ortens stenbrott, följde 
lika länge med mjölkabilen osv. 
Vi har fostrat sex barn. 

öGONSTEN 
Som nutidsmänniskan ser det och 

då särskilt stadsbon är Selma Lars
son en modig kvinna som vågar bo 
ensam djupt inne i skogen. Låt vara 
att hon har en präktig gårdvar i två 
år gamla hunden Kasper, hennes 
ögonsten. Hon har alltid haft häl
sans goda gåva så doktor har hon 
sällan behövt anlita och så länge 
krafterna står bi tänker hon bo 
kvar. 

- Men det här med hälsan . kan 
fort ändra sig, tillägger .hon något 
dyster. 

Tack vare barnens och andra 
hjälpares insats har hon aldrig va
rit direkt insnöad j vinter, även om 
postmannen fick utebli tre gånger 
fast han inte kör ens in på avtags
vägen. Selma måste alltså gå 800 
meter fram till postlådan och lika 
långt tillbaka för att få sin post. 
Hon har en son på Brodda som j 

vinter lånade traktor på gården, 
skaffe skär och plogade åt mor. 
Svärson och dotter i Rydsgård kom
mer kontinuerligt med tre tioliters
dunkar fotogen för att stugan ska 
bli upplyst. 

-Den här vintern har annars va
rit vä.rre än den stränga i början 
av 40-talet, slutar Selma. Som som
martid har vägreparationen som en 
nog så bekymmersam hobby. Men 
nu flyttar snart en sommargäst till 
tomt viä vägen. 

l 



Nya märkliga 
fOrhållanden 
i Skurup! 
SKURUP: \'ya märkliga förhållanden upp
dagas i den kommunala fij.rvaltnin!!;en i Sku
rups kommun i Skåne. Det gäller elrlistribu
tionen. Kommunens avtal med elleverantö
ren Wemmenhögsholai!Pt har undertecknats 
för kommunens del av det privata bolagets 
driftsingenjör. När avtalet underteckn!des 
faun~ inte den kontraktstext som avtalet 
~!rundades på framme. Det kom till kommu
nen drygt ett år eft&r undertecknandet. 
DPI av driftsingenjören undertecknade av
talet har inte prövats i varken kommunal-, 
ni-imud eller komnnmalfullmäktige i gäugse 
ordninl!. 
När fragan om rätte'1 att leve
rera elström inom kommunen 
var aktuell på nytt i höstas 
anställdes plötsligt en fram
staende kommunal förtroen
deman i det privata bolaget. 
Han började sin anställning i 
Wemmenhögsbolag<:!t bara kort 
tid innan elfrägan skulle be
handlas i kommunalfullmäkti
ge. Där stred han energiskt för 
det privata bolaget arbetsgiva
ren mot kommunens intresse. 
Kommunens beslut att hos 
kommerskollegium begära att 
själva få rätten till eldistribu
tion har han sed~n vid flera 
tillfällen försokt rh·a upp un
der kommunalnämndens sam
manträden. 
Wemmenhögsbolag<'t har länge 
haft koncession inom Skw·ps, 
Malmö, Trelleborg m fl kom
tnuner. 
1965 skulle det kontrakt som 
gällt mellan Skurups kommun 
och det prh·ata bulaget för
nvas. Det behandlades pa ett 
s~mmanträde i kommunens 
tekniska nämnd den 2 novem-

I fjol aktualiserades på nytt 
frågan om elförsörjningen i 
Skurups kommun. Inom kom
munen väcktes frågan att ho~ 
kommerskollegium ansöka om 
att kommunen själv skulle fä 
koncession för eldistribution 
inom kommunen. 
Denna kommunala inställning 
sammanfaller med kommun
förbundets strävanden och med 
innehållet i en proposition frän 
industrimimster Krister Wick
man som riksdagen väntas bi
falla under ar 1970. Enligt des
sa tankegångar ska \'arje kom
mun i princip svara för eldist
ributionen inom respektive 
kommuns område. 
Underhandlingar fördes under 
1969 mellan Skurups. Trelle
borgs och Malmö kommuner i 
frugan. Detta därför att Wem
menhögsbolaget ocksä distri
buerar elkraft inom Malmö och 
Trelleborg. <Nya Sturupsflyg
fältet ligger exempelvis inom 
de delar av Malmö stad där 
det privata bolaget distribue
rar elkraft. l 

ber 1965. Det ,·ar dGc!< under- -----------:-?\-----~ tecknat för bolaget redan den _ ~'"\ • 
30 april samma il r och hade ::; l 1o-
kommit till kommunen enhgt tjlh ~ 
dianefornmgen den 17 septem- .IJ 
ber detta ar. Undertecknare P\ t) 
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GODKÄNT 
Av protokollet fnm tekniska 
nämndens :<?.mmanträde fram
går endast :tlt kontraktet före-

. dragits. godkänts or·h att man 
beslutat att underteckna det. 
Kontraktet är undertecknat 
samma dag som sammanträdet, 
den 2 november. Underteck 
nare för kommunen är herr 
Nils Brink. Han var då tek
niska nämndens ordförande. 
Samme Nils Brin!< är drift
ingenjör i Wemmenhögsbola-
get. , 
Själva kontraktstexten fanns 
då uppenbart inte tillgänglig 
för kommuner .. Denna text där 
penningbelopp o> v regeras 
kom enligt diarieföringen kom
munen tillhanda furst den 15 
november 1966. 
Kontraktet blev heller inte vil
ket är den vanliga ordningen 
föremål för kommunalnämn
dens eller fullmäktiges be
handling. 

FöRLÄ:SGT 
Kontraktet galide till och med 
31 december 1969 men dess gil
tighet har enligt kontraktstex
ten förlängts för ''r 1970 i och 
med att ingen av parterna sagt 
upp kontraktet minst tre ma
nader före kontraktstidens ut· 
gan g. 
Elkraft levereras alltså fortfa
rande till Skurups kommun. 
Ingen har hittills ifrågasatt 
kor.traktets innehåll i någon 
kommunal instans. 

OMSTRIDD 
I Skurup blev det en omstridd 
fråga. Delar av den borgerli
ga majoritetsgruppen motsatte 
sig att, kommunen skulle an
söka om koncession. Men tyck
te i stället att det privata bola
get skulle tå fortsätta att in
neha rätten. 

Kort tid innan frågan blev a k· 
tuell för behandling i kom
munalfullmäktige anställdes 
plötsligt en ledande kommu
nalman (cp l i det privata bo
laget. I kommunalfullmäktige 
kämpade han energiskt för det 
privata bolaget som alltså ock
sa var hans arbetsgivare. Trots 
detta beslöt kommunalfullmäk
tige att ansöka om att kom
munen skulle få koncession. 
Detta tillstyrktes i Rydsgårds 
kommun som från l januari 
1971 blir en del a\· Skurups 
storkommun. I Vemmenhögs 
kommun ltredjedel av stor
kommunen) blev det avstyr
kande. Uppfattningen var dock 
delad i kommunalfullmäktige. 

ÄNDRING 
Ä ven efter detta har försök 
gjorts av den i det privata bo
laget anställde kommunalman
nen att få en ändring till stånd 
av Skurups kommuns beslut. 

Enligt vad A r b e t e t erfar 
väntas frågan om den rådande 
ordningen i elleveransfrågan 
bli aktualiserad när storkom
munens sammanläggningsdele
gerade sammanträder i kväll. 
A r b e t e t erfar också att an
mälningar till justitieombuds
mannen föreligger i frågan om 
elleveranserna till kommunen. 

''Avtal borde 
underställts 
kom-nämnden '' 
- Ett sada.t\t avtal borde un
derställts atminstone komrnu
~alfullmäktige för prövning 
men tie Ist både denna instans 
och kommunalfullmäktige. 
Sa kornmenterar kornmunal
kamrer Olle Palm i Skurup 
det elleveransa\'tal som finns 
melhm kommunen och Wem
menhögsbolaget. 

GÄNGSE 
- 1 de parallellfall jag känner 
till har det dessutom \'arit 
gängse att en person som star 
i nagot intresseförhallande till 
den part kommunen skriver 
kontrakt med avstilr från att 
underteckna avte.Jet även om 
han är ordförande. Det är 
brukligt att ,·ice ordföranden 
i sa fall undertecknar sädana 
&\'tal. 

BÄST 
- l det här fallet tyrker jag 
att det hade varit bäst om 
hade kommunalnämnd och 
kommunalfullmäktig!' fatt 

konfirmera avtalet. 
Driftsingenjör Nils Brink: 
- Jag tycker inte det är märk
ligt att jag undertecknade a\' · 
talet. Jag var ju förtroende
vald som ordfönmde för tek 
niska nämnden och hade intt> 
något att göra med Wernmen
högsbolagets ekonomi. 

MINNS EJ 
Varför avtalet aldrig blev 

prövat av kommunalnämnd 
eller av kommunalfullmäktige 
minns jeg inte så här efteråt. 
Den kommunalman, herr Gun
nar Hansson, som är anställd 
i Wemrnenhögsbolaget och 
som engagerl!! sig så hårt för 
det privata bolaget kommen
terar situationen så här för 
A r b e t e t: 

- Mitt ställningstagande ha-r 
inget med att göra att jag 
fick anställning i Wemrnen
högsbolaget. Jag hade tagit 
ställning dessförinnan. Det är 
rt>nt näringspolitiskt betingat. 



Centerns maktkamp enda 
l rafflet i skurupsprellliären 

SKURUP: En yttring av motsätt
ningarna inom skurupscentern blev 
enda rafflet när Skurupsblockets 
~amman läggningsdelegerade på ~ån
dagskvällen sammanträdde för för
sta gången. Det gällde vem som 
skulle ha centerns ena plats i ar
betsutskottet. Den tidigare på kväl
len utsedda valberedningen föror
dade Gunnar Hansson men •hans 
politiske Skurups-frände, Gunnar 
Gottfries, yrkade på Torsten Hans
son. Sluten votering måste tillgripas 
och här segrade Torsten Hansson 
med 21-17 och två blanka röste~. 

Till sammanläggningsdelegerades 
ordförande utsägs Börje Linden, 
Skurup, och till vice Sven Mår
tensson, Rydsgård. Ordförande i 
ar belsutskottet blev Rydsgårds 
Erik Magnusson som var förhind
rad närvara p g a sjukdom, men 
fick ett telegram från mötet, förste 
v ordförande Ragnar Andersson, 
Wemmenhög och andre vice Sven 
Mårtensson. 

Skurupsblockets första kommun
styrelse skall enligt ny Jag om ud
da antal bestå av 41 ledamöter, tro
ligen. SammanläW!inllSdele_gerade 

har 40 med 18 från Skurup, 12 från 
Rydsgård och 10 från Wemmenhög. 
Politiska fördelningen: 16 s, 15 cp, 
4 fp, 4 m samt l från Kommunens 
väl i Wemmenhög. 

WEMMENHöG? 
egenskap av sammankallande 

ledde Linden kvällens förhandling
ar. Han fann det lyckligt att tre 
kommuner med så lika strukturer 
gick samman. Sedan samarbets
nämndens förberedelse av samman
läggningen genomgåtts uppdrogs åt 
delegerade att senare besluta om 

Arbetsutskottets ordförande Erik Magnusso11, Rydsg{lrd. 

nya kommunen skall heta Wem
menhög eller Skurup. Om Wem
menhög med Nils Holgersson i tan
karna har tandläkaren Gottfrid 
Wennerborn i Skivarp motionerat. 

Antalet ledamöter fastställdes till 
Il i bade valberedning uch AU, så 
många för att alla partiPr skulle få 
plats. Ett AU metl så stor represen
tation hade annars varit t ungrott på 
längre tid. nu upphör j:1 utskottet 
när nya kommunen startar på ny
~ret. 

Valberedning: fran s Ernst E Jöns
son, Skurup. Ragnar Andersson. 
Wemmenhög, tillika v ordförande, 
Anders Rosen, Rydsgård och Per 
Sjödin. Skurup. från cp Sven Mår
tensson. Ryd;gård, ordförande. 
Gunnar Hansson. Skurup. Malte 
Lundberg, Wemmenhög. Sven Ber
til Persson, Rydsgård, och Gunnar 
Gott fries, Skurup. från . moderaier
na Sune Hansson. Skurup, från f~ 
Sven Sjösten. Skurup. Valbered
ningen sammanträdde halvannan 
timme innan man enade sig om ar
betsutskottet: Erik Magnusson. Sven 
Martensson. Henning Hansson. Curt 
Nilsson, Torsten Hansson. John E 
Vifot. Sven Sjösten. Helge Persson. 
Ragnar Andersson. Karl-Erik Ohls
son och Börje Linden. Skurups 
kommunalkamrer Olle Palm rekom
menderades som sekr i både delege-
racle och AU. ' 

Ny valkretsindelning. antalet le
damöter i nya kommunstyrelse'n 
och om denna ska ha suppleanter 
eller inte är fragor som delegerade 
snarast får ta itu med. Förmodligen 
blir den nya kommunen en enda 
valkrets. 

UNDtN 
l bårle valberedning och AU blev 

fördelningen 5 cp. 4 s. l m och l fp . 
Delegerades ordförande. socialdemo
kraten Börje Linden startade sin 
karriär i gamla Lindby kommun 
i slutet av 30-talet. l nuvaran'de 
Skurups kommun var han barna
vårdsordförande 1952-1962 och sit
ter nu som KF:s ordförande på 
sjätte året. Han är vice ordförande 
i CRK och socialnämnd Linden 
som fyller 60 ar den 4 ap~il är vi
dare ledamot av Ystads lasaretts
direktion och nämndeman. 
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Konstgjorda kor i SkurUp 

Mjölkningskoftsten lärs ut 

med attrapper på .träbe11; 

Lotta Jansscm från Tref!e·borg prövar med infevelse de nya "korna" under överinseende av rektor Alf 

Bjelke-Ho lterrnann 

På onsdagen introduc~rade 

Skurups lantbruksskola en 

nyhet i undervisningen: ele

verna fick lära mjölknings

konsten på artificiella kossor, 

i detta fall bestående av på 

lämplig höjd · place,rade gum

mijuvrar med tillhÖTande ko

ben av trä, detta för att hand

rörelserna skall inläras rätt. 

Lektionssalen ilmehåller en 

fullständig rörmjölknings- och 

diskanläggning och via band-

spelare får eleverna i hörlu

rar instruktioner hur det hela 

skall rätt skötas och fungera. 

Eleven har därmed full frihet 

till individuell tid för inläran

det av detaljerna. Systemet 

med denna s k normerande 

utbildning skall utvidgas till 

andra lantbruksskolans äm

nesområden. Närmast i tur 

står traktorsidan. 
Undervisningsmetoden är 

absolut färsk och lantbruks

skolan i Skurup torde vara 

den första i Sydskåne som ta

git den i praktiskt bruk. Nu

varande skolorganisation in

nebär bl a att lantbrukssko

lorna får räkna med elever di

r ekt från grundsko1ans 9: de 

årskurs och av dessa har inte 

alla den praktiska erfarenhe

ten från stallar och kor. Tan 

ken är således bl a att man 

med det nu introducerade 

systemet lättare ska kunna 

ge ungdomarna de grundläg

gande kunskaperna. 
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Fr: v Albert Mdrtensson, Hyllerö~, Rydsgdrd, Erik Lindblad, Grönt~hill, Ystad, rektor Alf · 
B}elke-Holtermann och fru Inez Enksson, Herreberga, Bientarp granskar ett demonstrationsobjekt i 
lantbruksskolans nya lektionssal för mjölkhantering. 

Mjölkleverantörer hyllade 
vid producentdag_ i Skurup 

Ett 60-tal mjölkleverantörer och mjölk
skötare blev på onsdagseftermiddagen fö
remål för hyllningar på Skurups Lant
bruksskola då mjölkpropagandan utdelade 
medaljer, plaketter och diplom tiU de som 

uträttat ett kvalitativt fint arbete med 
mjölkhanteringen . . Det var leverantörer 
dels till Malmö Nya Mejeri dels Skurups
mejeriet, båda ägda av Skånemejerier. 

Utdelningen förrättades av 'rektor Efter hyllningarna och diplomut-
Alf Bjelke-Holtermann. Väl!komstan- delningen visade konsulent Berg
förandet hölls av Mjö1kpropgandans rund en vacker färgfilm - "Skåne. 
konsulenri;, lantmästare Göran Berg- - Sveriges kornbod". 
lund varefter mejeriingenjör Gun- Den som blev föremål för de 
nar Närlid talade över ämnet "Pro- krafti~ste applådema och den fi
d'uktionsrådgivning och mjölkprodu- naste utmärkelsen var fröken Alma 
center". Persson, Arrie 31, Vellinge. Hon har 

för flfra år sedan erhållit den abso
liUJt högsta utmärkelse som utdelas 
i landet till mjölkskötare. Hon hm-
nämligen tilldelats guldnredaljen. I 
går fick hon emotta femte intyget 
efter guldmedalj och det finns det 
inte många i landet som tidigare 
fått. 

Någon guldmedalj utdeliades icke 
denna gång. Däremot erhöll Erik 
Lindbl:ad, Grönahill, Ystad, silver
medalj, samt Inez och Erik Eriksson, 
Herreberga, Blentarp, och Elida Mår-
tensson, Hylleröd l, Rydsl!lård, guld
pl~etter. 

Nedan följer förteckningen över 
de medaljer, plaketter och diplom 

/ som utdelades. 

SKANEME.JERIER 
Malmö Nya 

5:e intyget efter guldmedalj: ,frö
ken, Alma Persson, Arrie. 

Silverplakett: Olof Håkansson, Ar
rie, Hans Maurits Jönsson, Simon
·tors Säteri. 

Bronsplakett: Gunnar Jönsson, ös
tarp, Ester och Emil Olsson, Blentarp. 

Diplom m: Malte Johansson (Tore 
Jönsson), Stenber.get, Gunnar Jöns
son, Lunnarp, Lennart Nilsson, Ge-

l 

narp, Margit, och Ove Oscarsson, 
Hindber get. 

Diplom U: Harald Håkansson, Häss
leberga, Johan Håkansson, Granlun
da, Ingv·ar Jönsson, Gödelövs Gård, 
Manfred Larsson, Fuglie, Gurli och 
Er.ik Svensson <+D, Bonderup, Gun
nar Akesson, Gödelöv. 

Diplom 1: Helga och Dan Anders
son, Tornhill, Lisa och Olle Anders
son, Svensmaden, Kerstin och Agne 
Erl:andsson, Väståkra, Gertrud och 
Sven Gunnarsson, Kagan, Alice och 
Erik Helmuthsson, Julstorp, Nils och 
Ulla Jeppsson, St. Rödde, Ella Jo
hiansson, fru, Haraldstorp, Ove Jöns
son, Krågarp, Margit och AlLan Mar
tinsson, Katslösa, Nils Nilsson, Balk
Mtra, Georg Ohlsson, Tostorp, Gerd 
och Assar Ohlsson, Grönhult, Hans 
Sjöberg, Nymölla Gård, ' Birgit och 
lngwu- Svantesson, Hunnestad, fru 
Edit Akesson, Lilla Alstad. 

Dessutom innehar 103 leverantörer 
giltiga intyg för senaste bedöm-· 
ningsperioden. 

SKURUP 
SUvennedalj: Erik Lindblad, Grö

nahi.M, .·. 
Guldplakett: Inez och Erik Eriks

son, Herreberga, fru Eliida Mårtens-
son, Hylleröd. ' 

Silverplakett: fru Henn·y Anders
son, Vommarp, fru Hilda Nordblad, 
Grönby. 

Bronsplakett: Märta och Edvin 
Håkansson, Blentarp. 

Diplom Ill: RuJth och A1ve .An-



lA v gick efter. 
or(lföran(le. 

25 år SOlll 

i j-l~assan 
Det var nog . med · ett visst vemod som lantbrukare Edvin 

Jönsson, Hyltaskog, Skurup avsade sig ordförandeposten vid 

årsmötet på onsdagkvällen med Skurups jordbrukskassa. Edv. 

Jönsson har varit kassans förgrundsgestalt alltsedan denna bildades 

för 38 år sedan. Under denna långa tidsperiod har Edvin Jönsson 

varit revi~r under 5 år och styrelsesuppleant under S år, samt 

styrelseledamot i 28 år varav de sista 25 som ordförande.· På 

onsdagkvällen blev han föremål för . varma avskedshyllningar och 
l 

utnämnd till Skurupsjordbrukskassas hedersordförande. 

Edvin Jönsson · berättar aU 

under de första åren fördes 

bokföring och räkenskaper i 

hemmen och det dröjde ganska 

många år innan jordbrukskassan 

hyrde egna lokaler. De första var i 

nuvarande Lars Jöns' lokaler vid 

Kyrkogatan, varefter man flyttade 

in i Skånska Dagbladets nuvarande 

lokaler på Södergatan. För några 

år sedan flyttade Jordbrukskassan · 

in i sina nuvarande lokaler i 

grannkvarteret. 
Omsättningen har ökat succes· 

llivt o. SkD har i tidieare artikel 
' 

Avgdende ordfijranden, lGnt

trukare Edvin Jönsson, Hylta

allog var med och bildade 

,..,rups jordbrukskassa för 38 •r .edan. ' ·, · ' 

presenterat utvecklingen under 

den senaste lO·årsperioden. lnlå· 

ningen uppgick under fjoråret till 

15,8 miljoner kr och utlåningen . 

till l 7,4 miljoner kr. ' 

Medlemsantalet ökade under 

fjoråret från 409 till 456, således 

en kraftig ökning med 4 7 

medlemmar. 

VALEN 
De i tur avgående styrelseleda

möterna lantmästare Curt Nilfison, 

Sveilstorpsgården, Skurup · och 

lantbrukare John Johansson, östra 

Vemmenhög, Gärdslöv, omvaldes. 

Efter lantbrukare Edvin Jönsson, 

Hyltaskog valdes tidigare supp

leanten, lantbrukare Håkan Chris

tersson, Assartorp till ordinarie 

styrelseledamot. 
Kvarstående i styrelsen är vidare 

lantbrukare Thure Isgren, Kallsjö, 

Eric Magnusson, Janstorp, Nils 

Andersson, Slimminge 11 och 

Christer Christersson, Gärdslöv. 

Till ombud vid stämmor i 

organisationer till vilka kassan är 

ansluten valdes John. Johansson, 

östra Vemmenhög och Håkan 

Christersson, Assartorp. 
Efter stämmoförhandlingama 

informerade kamrer Bertil Jörn

klo, Centralkassan om aktuellt 

inom jordbrukskasserörelsen. 

· Revis~rerna Hugo Månsson och 

Henning Håkansson omvaldes. 



Medaljregn över mjölkproducenter 
Många utmärkelser till Söderslätt 

Medaljerade mjölkproducenter frän Söderslätt: Fr v Kerstin Erlandsson, Hulda Nordblad, Edlt Akesson och Helga Andersson. Bakre 
~en: Ragnar Erlandsson, Ni''> Nilsson, Dan Andersson och Olof Håkansson. l 

Föreningen Mjölkpropagan
dan hade på onsdagen inbjudit 
mjölkproducenter från Sydskå
ne till Skurups Lantbrukssko
la för en s k producentdag. 
Drygt hundra personer hade 
samlats, och många av dessa 
fick mottaga medaljer och di
plom för god mjölkskötseL 

Producentdagen inleddes med 
att mjölkpropagandans konsu
lent lantmästare Göran Berg
lund hälsade välkomna och gav 
en kort information om Mjölk
propagandans verksamhet, och 

' dess ambitioner. 

de lantmästare Berglund, utan faktorer som påverkar mjölken 
också för att informera om eko- innan den blir färdig mejeripro
nomiskt llinsam mjölkproduktion. dukt, och varnade för sådant 
Konkurrensen ·i butikerna i dag som har menlig inverkan · på Gratis bjälp 
är hård med alla dess substitut mjölkens kvalitet såsom anti- För dem som har problem med 
(ersättningsvaror) för mejeripro- biotikarester, diskmedelsrester, sin produktion utlovades gratis 

från ytterligare leveranser till 
mejerierna. 

dukter, grädde som inte är gräd- dåligt vatten och foder, mm. hjälp av 'särskilda instruktörer. 
de, och glass som inte är glass Medaljer, diplom och plaket-
mm, det finns otaliga exempel. Rådgivare ter utdelades av Skurups Lant-
För att kunna hävda oss i kon- Rådgivare finns inom samtli- bruksskolas rektor Alf Bjelke
kurrensen gäller det alltså att ga mjölkproducentdistrikt i Skå- Holtermann. Och högsta utmär
kororna med förstklassiga pro- ne, och mejeriingenjör Närlid kelsen, femte intyget efter guld
dukter. Det har vi också lyckats informerade om var dessa finns. medalj, utdelades till fröken Al
med, men det gäller att även i Det måste finnas en god kontakt ma Persson, Vellinge, och silver
framtiden hålla denna standard. mellan de olika produktionslän- plakett till Olof Håkansson, Vel-
Det är ett livsvillkor för meje- karna, betonade han. linge. 
rierna och dess råvaruproducen- , övriga utmärkelser till mjölk-
ter. · Nytt för i år är att samtliga producenter på Söderslätt gick 

Hård konkurrens Efter detta hälsningsanföran- leverantörers produkter skall till: Diplom 2, Johan Håkansson, 
- De här propagandadagarna de höll mejeriingenjör Gunnar prövas med CMT-prov en gång Klagstorp och Manfred Larsson, 

är inte enbart till för att dela Närlid ett föredrag över ämnet i månaden under hela 1970. ,Och Håslöv. Diplom l till Helga och 

l 
ut medaljer och diplom till för- Produktionsrådgivning och mjölk- sade mejeriingenjör Närlid, pro- Dan Andersson, Alstad, Kerstin 

. tjänstfulla mjölkproducenter, sa- producenten. Han berättade om ducenter som vid flera prov vi- ' och Agne Erlandsson, Anderslöv, 
....:.------=...~.::._-----....!."==========----1 sar sig ha lämnat mjölk av då- samt Edit Akesson, Alstad, och 

.lig kvalitet . kan bli avstängd Nils . Nilsson, Klagsto~p, 



Gård nära dränkas av vårflod 
DYNAMIT RÄDDADE 

,_ 
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Pansarin;:enjörerna från P 7 i Ystad fick rycka ut för att rädda 

Dylwcks gård, utan för Y stad . . 

Foto: HANS St'RNERT 

e Pansaringenjörer från P 7 i Ystad fick på torsdagen rycka ut med 
dynamit för att rädda Dybecks gard söder om Skivarp. Gården 
höll just pil att dränkas av vårfloden. 
e Mellan 100 och 150 tunnland av gårdens · åkermark stod under 
vatten sedan en ispropp i Hörteån orsakat jättelika översvämningar. 
e Militärer i hjälmar och s.iöstövlar sprängde under hela torsdagen 
för att få bort isproppen. 
e Agaren till garden, godsägare Ebbe Alwen. begärde militär hjälp 
då stora delar av de höstsådda grödorna riskerade bli förstörda. 
Länsstyrelsen bedömde riskerna för betviiande ekonomiska skade
verkningar som så stora att man anmodade P i att r:vcka ut för 
issprängning. 
e På K ullahalvön har vårfloden slagit till mot källare och vägar. 
!lkrarna har förvandlats till sjöar. Värst drabbat är Väsb:v strax 
utanför Höganäs. Där klappade dagvattenledningarna ihop med 
resultat · att mängder av källare vattenfylldes. Länspumpning lönar 
sig inte. Alla smavägar har me1· eller mindre förstörts. 
e På Österlen star stora åkerarealer under vatten. Där är man nu 
mest rädd för att de höstsådda grödorna ska ta skada eller helt 
sköljas bors. Många gm·dar är helt kringflutna av vatten. Normalt 
brukar varbruket komma igang vid den här tiden. Nu räknar lant
brukarna med att det inte kan ske förrän en bra bit in i april. 

Fö.räldrar varnas: 
Vårfloden livsfarlig 
- Se upp alla föräldrar! 

1 Vårfloden har redan krävt två barns liv. De skånska markerna 
är livsfarliga för småbarnen. S.måbäckar, där barn ofta har sina 
lekplatser, svämmar över och är meterdjupa. sexårige Ingemar 
Nilsson i Arlöv hittades druknad sedan fna grodmän för tredje 
gängen finkammat Kinnehäcken alldeles i närheten av pojkens 
hem. I Trelleborg drunknade femårige Per Mikael Schnitka sedan 
han ramlat i en tre meter , djup grop som var f:vlld med vatten. 
Grodmännen fick där - på grund av kvlan - göra ett uppehåll 
i sökandet efter en kvart. Efter vtterligare en kvarts sökande hit
tades kroppen. Brandpersonalen i Arlöv riktar i dag kritik mot alla 
nyfikna askadare som delvis hindrat dem i spaningsarbetet. 

e SIDAN 25 



SKÅNSKA DAGBLADET Fredagen den 20 mars 1970 

Is sprängs bort i Dyhecksån 
för att hindra översvämning 

På onsdagkvällen tornade 
väldiga ishögar upp sig i en '. -------b-,-:-)1Å __________________________ _ 
krök av Dybecksån ca 500 \~~/l J ' 
meter nordväst om Dybecks 

1 
p 

slott. Aflödet blev uppdämt b,e.S 
och detta orsakade mycket 
omfattande översvämningar 
på markern~ på ömse sidor 
om än. För att förhindra en 
katastrof fick en pluton 
ingenjörsoldater från P7 i 
Revinge rycka ut till undsätt-
ning och snabbt spränga en 
ränna så att vattnet kunde ta 
den naturliga vägen. 

Allteftersom militärerna arbeta· 
de samlades emellertid ny is efter 
hand o. arbetet fick fortsätta hela 
natten. På torsdagsmorgonen kom 
en ny pluton och avlöste den som 
arbetat under natten. Major 
Gustaf Hultström omtalar att 
sprängningsarbetet förmodligen 
kommer att fortsätta även i dag, 
fredag innan ån är någorlunda fri 
från de största isflaken. stora 
arealer är redan översvämmade 
och har ställt till stor skada genom 
att de fälten säkert ej kan besås i 
normal tid. 

Situationen blev prekär under 
onsdagen och man fick då tillstånd 
av länsstyrelsen i Malmö att sätta ca 300 kilo trotyl i form av s k 
in militär för att om möjligt få burkladdningar om fem kilo 
åvattnet att återgå till den normala vardera som seriekopplades och 
fåran. ~.enna är bottenfrusen på sprängdes 25 i taget. 
långa strackor. 

30 man utförde sprängningarna l 
natten mot torsdagen . Det gick åt ' 



Lördagen den 21 mars 1970 

Smältvattnet förstör vägar 
och orsakar översvämningar 

Våren har kommit på allvar til{ 
Skurupstrakten. På fredagen 
uppmättes årets högsta temperatur 
- sex plusgrader. Våren medför 
dock ganska stora besvärligheter 
för trafikanter och bilister ute på 
landsbygden. Snösmältningen är så 
kraftig att det på många platser 
runt om Skurup, både i 
Rydsgårds- och Vemmenhögstrak
ten uppstått stora översvämningar 
på fält och i trädgårdar. Den 
största olägenheten av den häftiga 
snösmältningen är dock katastro
falt förstörda vägar. På vägarna 
mellan exempelvis Skurup och 
Lindby och alla vägar som leder 
till Hassle-Bösarp och praktiskt 
taget alla andra vägar 
Vemmenhögsbygden som inte är 
belagda med asfalt eller oljegrus är 
mycket svårforcerbara. 

På många platser gjorde det 
flödande vattnet decimeterdjupa 
fåror i vägarna och på andra stod 
vägen som ett gungfly och bilarna 
sjönk djupt ned och kunde endast 
komma igenom med ettans växel 
inlagd. 

Ute på fälten blir de mörka, 
bara fläckarna snabbt större. 
Längs vägarna finns det fortfaran· 
de snövallar som är både en och 
två meter höga. Från dessa 

Käppen till vänster pd bilden markerar vägens vänstra sida, frdn bilistens hdll räknat. Bilden är tagen i 
närheten av Dy becks slott. 

snövallar kommer det att bildas · om en lastbil kör en halv eller en 
smältvatten flera veckor framöver hel meter från kanten så kan det 
även om det blir ordentligt ändå hända att denna ger sig och 
töväder. lastbilens högra fram· och bakhjul 

Folket i trakten kan räkna med sjunker ned i sörjan. Det gäller för 
dåliga vägar i flera veckor personbilisterna att ha detta i 
framöver. Vägförvaltningen har minnet vid möten med tunga 
inga möjligheter att laga alla hålor fordon. Lastbilschaufförerna flyt· 
och bättre på vägamas skick på tar sig inte gärna närmare vägrenen 
mindre tid än flera månader . än som är absolut nödvändigt. 

KANTERNA FARLIGA 
Lastbilschaufförerna får se upp 

med de mjuka vägkanterna. Även 

Pansarsoldaterna fortsatte un· 
der hela fredagen sprängningarna i 
Dybecksån och rensningen av 
denna. översvämningarna är 

j 

mycket omfattande och det är 
åtskilliga hundratals tunnland 
både besådd och obesådd åker 
som står under vatten. 

Om det inte blir blåst och 
solsken som torkar upp markerna 
kan skördeskadorna bli omfattan· 
de, då särskilt på raps och höstsäd. 

ISEN BORTA 
På fälten i trakten av östra 

Vemmenhög har hundra· och 
kanske tusentals vildgäss och 
andra ' andfåglar slagit sig ned på 

fålten och blir utsatta för folks 
och fotografers nyfikenhet. Natur· 
ligtvis bör inte bilister stanna så 
nära att fåglarna blir rädda och 
lyfter. Fåglarna bör i lugn och ro 
kunna vila u t efter sina långa 
flygfärder. 

På sydkusten är det endast vid 
Abbekås som det fortfarande finns 
ett isbälte . På andra platser 
återstår det nu endast stora 
isklumpar ute i vattnet. Våren har 
anlänt. Det är alla nu helt överens ' 

.om. 



l 

Lotta Jansson, Trelleborg, vid Skurups lantbruksskola, vid en 

av skolans konstgjorda kor. 

Hon mjölkar 
-utan ko! 
r'ör att lära sig mjölka behö
ver man inte en ko. 
Alfa-Laval har konstruerat en 
koattrap som består av ett 
juver med spenarna och lägger 
man svampgummi i spenarna 
och fyller på vatten får man 
samma effekt som vid den 

naturliga mjölkningen. Sådana 
attrapper finns nu på Skurups 
lantbruksskola. 
Apparaturen ingår i ett av 
lantbruksstyrelsen anbefallt 
undervisningspaket för nor
metad utbildning bekostad 
med nyinrättade anslag, 

Siriuslogens' presiden~, förste polisassistent Gösta Blom omgiven av 

t v köpman Juli·us Hansson och fabrikör Sven Berg'YYIIO}n, som båda 

varit med sedan logen bildades. 

H ögtidll'igt jubileumsfirande 

för Siriu~logen i Skurup 
Siriusordens loge. XII Antares 

Skurup blir, som tidigare nämnts, 40 

år i år och detta högtidlighölls på 

lördagen. Firandet tog sin början i 

Församlingshemmet dit de ceremo
niella delarna förlagts och sedan des
sa klarats av vandrade deltagarna i 
procession och under klockringning 
till kyrkan. Där hade då redan da
merna och marskalkarna tagit plats. 

Högtiden i kyrkan inleddes med en 
prolog som l:ästes av fabrikör Sven 
Bergman, jämte köpman Julius 
Hansson den ende av de närvarande 
som varit med samtliga 40 år. Logens 
president, förste polisassistent Gösta 
Blom, höll därpå ett anförande var
efter lantbr Einar Ni!ryd föredrog ett 
minnestal över de av logens medlem
mar som avlidit under den senaste 
tioårsperioden. De var sammanlagt 
35 till antalet och för var och en tän
des ett ljus. 

Efter dessa högtidliga inslag följde 
predikan av kyrkoherde Erik Berg
lund, Sövde, assisterad av kyrkoher
de Stig Muhrgren, V Klagstorp. Vi- , 
dare medverkade musikdir Sture Bo
kenstrand, Sövde och en orkester 
med musiker från logen. 

När högtiden i kyrkan var avslu
tad skedde uttåg med stormästaren, 
presidenten och kanslern i spetsen 
för embarkering av bussar och bilar 
samt vidare transport till Ystad. Där 
stod middagsborden dukade på hotell 
Conlinental och vid middagen hölls 
också åtskilliga tal. Bl a talade köp
man Julius Hansson för Siriusorden 
och han överräckte även en pen
ningsumma från konstklul:fuen att 
användas till blyfönster i logens fas
tighet. Även damklubben överlämna
de en present och det skedde genom 
Birgit Nilsson och Anny Larsson. , 
Högtidsdagen avslutades så med sam-j 
kväm och dans. 



Sirius 40-årsjubilerade 

Logens . president Gösta Blom omgiven av pionjärerna, fr v köpman Julius Hansson, fabrikör Sven Bergman 

och köpman Martin Radler. 

SK!URUIP: På lördagseftermidda
gen celebrerade Swiu:s-logen XII 
Antares i Skurup sin 40-åriga till
varo med en ceremoni i försam
Jings-henunet. 

Sedan den ceremoniella delen av 
programmet .kclarats av gick 'bröder
na i procession till kyrkan, där 
gu!dstjänsten förrä·ttades av kyrko
herdarna EI\i1k Berglund, Everöd 

och Stig Muhrgren, Tygelsjö. 
Jubileet avslutades med middag 

på hotell Continental med ett par 
hundra bröder med damer och gäs
ter. 



SKANSKA DAGBLADET ' 

Många tomtförsäljningar 
i K ullsområdet i Abbekås 

Det lilla fiskelägetAbbekds har blivit Vemmenhöll kommuns mest expanderande samhälle och det 

ena villakvarteret efter det andra växer upp i bekväm närhet av bdthamn och badstrand. Denna vy är 

frdn Vabackenomrddet. 

Vid måndagsl<vällens full
mäktigesammanträde med 
Vemmenhögs kommun i 
Ågården konstatera(le leda
möterna med tillfredsställelse 
att efterfrågan på tomter i 
kommunens mest expande
rande samhälle - fiskeläget 
Abbekås - är ganska stor. 

nr 10 till Svante Nilsson, Or.nölla, dmråden för 2 kr per kvm. 

tomt nr 16 till Jan Erik Larsson, Arealen omfattar 10.000 kvm. 

Arlöv, tomt nr 23 till Sven Te.kniska nämnden erhöll 5.500 

Svedermark, Malmö, tomt nr 13 . kr i tillägganslag för värmeinstalla

till Stig Lennart Svensson, · tio n i mejeriet l :4 och föreningen ' 

Löddeköpinge. Tomt nr 24 till Agården 3.600 kr för större 

Willy Nyren, V eliinge och tomt nr amortering och räntebetalning 

21 till Lars Olof Andersson, under år 1970. 
Skivarp, samt tomt nr 31 till Beslut fattades också att 

Arthur Olsson, Skurup. uppföra ny bostadsfastighet på 

Vidare godkändes försäljning av Skivarp 22, samt att ge 

fastigheterna Skivarp 13:15 till socialnämnden 5.000 kr " för 

Gert-Ake Lönnborn, Skivarp och uppsökande verksamhet bland 

Fullmäktige godkände följand~ Skivarp 22:134 till Ove Söderling, kommunens pensionärer. 

tomtförsäljningar, samtliga 1, Lund. .. . . Fullmäktige beslöt att enligt 

Kullsområdet i Abbekås: tomt nr Fullmakt1ge fattade VIdare kommunalnämndens förslag ut-

l till Bo Jilken Malmö, tomt nr 9 beslut om att tillstyrka Torsten dela 300 kronor per fulhnäktige

till Lars G~nnar Acolfsson, Dahlkvists, Rydsgård ansökan att mandat i kommunalt partistöd. 

Malmö, tomt nr 14 till Hugo få utskänka öl på öremölla 13:35 . Från socialdemokratiskt håll 

Nilsson, Abbekås, tomt nr 6 till · och att låta $tiftelsen Ramsbo- föreslogs i stället 500 kronor per 

Georg Nilsson, Skurup, tomt nr 12 gården förvärva delar av fastighe- mandat, vilket bortröstades i en 

till Ernst Larsson, örmölla tomt terna 22 :154 m .fl. angränsande ~().ng m.ed siffrorna 16-8. 



69-årig Skurupsdam säker 
än i de romerska rillf!.arna 

SKURUP: Att ännu vid 69 års ål
der kunna svinga sig i de romerska 
ringarna och svinga sig med glans, 

det är inte många förunnat. En 
applåd därför till fru Anna Hansson 
i Skurup som f ö nyligen avlade 

truppmärkesprovet för 36:e gången. 

Detta innebär att hon inte har va
rit frånvarande mer än en gång sen 
hon 1933 var med om att bilda Sku
rups kvinnliga gymnastikförening. 
Bland årets truppmärkestagare var 
hon den enda kvar från föreningens 
bildande sedan 64-åriga Kerstin, 

"Yttan" Hansson tvingats utebli på 
grund av en höftskada. 

Full a v beundran för Anna Hans
son är också föreningens ledare se
dan åtskilliga år tillbaka, Gull-Britt 
Åkesson, som intygar för A r b e
t e t: 

- I regel går gymnastikdamerna 

redan i relativt unga år över till 
husmorsgymnastiken men Anna 
håller fast och tänker säkerligen 
göra det många år till. - Jag får 
väl vara kvar? frågar Anna ibland 
ängsligt och bevekande. - Och 
visst får hon det för hon är san
nerligen en prydnad för truppen. 
Hennes specialite är hävrörelserna 
i de romerska ringarna för hon är 
mycket armstark än i dag. Så mö
ter hon också stadigt upp på våra 
två träningskvällar i veckan. 

Träning även inom hemmets fyra 
väggar förklarar resten av Anna 

Hanssons bevarade spänst. När fa
mHjen - maken är handlanden 
Julius Hansson - tidigare hade 
sommarstuga i Beddinge ett 30-tal 
år fanns även där romerska ringar. 

Och dagligen i ur och skur även 
denna filmbulvinter går Anna 
Hansson den s k Kyrkorundan om 

ett par kilometer. 

:...... , 
h 

Gör det den som kan vid 69 års ålder! Inför beundrande gymnastikkam

rater med betydligt färre år på nacken visar armstarka Anna Hanssom. 

här hur man sig rätt beter i de romerska ringarna. 

=================------------
---------------------e~ 



Rödakors f est f ör äldre 

Skurups Rödakorskrets underMil härom dagen pensionärerna på Flinte
brohemmet och bjöd också på förplägood. Sex flickor f'rån klass 6 b i 
Skurups grundskola underMil med sång och musik. På bilden äkta paret 
Emma och Härluf Månsson flirtas av påskgumman Anna Troedssan och 

Anne-Chcrlotte Nilsson. 

DET HÄNDER I DAG 
Skurups CUF-avdelning firar sitt 40-

årsjubileum kl 18 i Börringe byg
degård med supe, kabare och dans. 

Auktion kl 14 hos lantbrukare Emil 
Nilsson, Fuglie nr l, Rydsgård, var
vid försäljes 18 svin, traktor, red
skap m. m. 

Skurups korporationsidrottsförbund, 
Skurups sportklubb och Skurups 
AlF anordnar bingotävlingar i Sku
rups Folkets park kl 19.30. 

Skurups jordbrukskaBBaB nye 
ordförande, lantmästare Curt 
Nilsson, Svenstorpsgdrden, Sku
rup. 

Curt Nilsson 
n y ordförande 
i Skurupskassan 
styrelsen för Skurups Jord

brukskassa har nyligen hållit 
konstituerande sammanträde. Till 
ny ordförande efter Edvin 
Jönsson, Hyltaskog som varit 
kassans ordförande alltsedan 
starten för 25 år sedan valdes 
lantmästare Curt Nils
s o n, Svenstorpsgården, Skurup, 
samt till vice ordförande den 
nyvalde styrelseledamoten Håkan 
Christersson, Assartorp, Skurup. 

Vid styrelsemötet behandlades 
även en del interna ärenden, bl.a. 
val av arbetsutskott. 



SKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Lördagen den 28 mars 1970 

En p1·atstund kl-ing sojaproteinet med direktö1·ema N ils Fernqvist, slakteriförbundet (t v ) , 

Gösta Söderberg; Lirnköping, K-r:istjan W alten be1·g, Kristianstad, och prof Torsten Storgå1·ds, 
Kävlinge 

Sojaproteinet lättarbetat 

:för produktutvecklare
1 

Ett 50-tal fabrikschefer från hela 
landet inom slakterikooperationen 
har varit samlade i Kävlinge. Bl a 
dryftades olika åtgärder för att för 
bättra charkuterivarornas tekniska 
kvalitet. 

Vidare berördes läget ifråga om 
soja och andra ickeköttproteiner. 
I detta sammanhang nämnde dil·ek
tör N i l s F e r n q v i s t, slakteri
förbundet, att det finns stora förut
sättningar att bedriva produktut
veckling med dessa industriellt 
framställda vegetabiliska proteiner. 
Ta som exempel den nu aktuella 
målsättningen att få fram ett ännu 
köttrandigare sidfläsk. Det tar åt-

skil!iga år att ändra ett biologiskt 
mater ial, dvs genom systematiskt 
avelsurval förändra arvsmassan i 
riktning mot detta randigare sid
fläsk. En produktutvecklare som 
ar betar med sojaprotein spinner 
först trådar som buntas ihop till 
f iberknippen. Dessa färgas sedan 
omväxlande röda och vita och så 
är det bara att väva ett bacon av 
dessa fiberknippen - med flera 
röda inslag kommer man att få ett 
randigare sidfläsk. 

En annan huvudpunkt var plane
ring inför introduktionen av Sean
märket som gemensamt varumärke 
för hela slakteriorganisationen. Nu 

skall grunden läggas genom ett ge
mensamt sortiment, enhetlig pro
duktspecifikation etc. Noggranna . 
produktspecifikationer finns för 
varje produkt, men smaksättningen 
kan lokalanpassas. K ontrollen av 
att dessa recept följs, sköts av Kött
forskningsinstitutet. Meningen är 
att konsumenterna skall k unna lita 
på s-märkta - och framåt alltså 
Seanmärkta charkuterivaror . 
Genom Köttforskningsinstitutets 

analyser av varorna finns en god 

grund för de nu så aktuella nä

ri:1gsdeklarationerna, både för 

charkvaror och för färdiglagat. 



==~===SKURUP'=========== 

Kronprins Gustav Adolf och HKH kronprinsessan Louise anländer till . det första Svaneholmstinget 

1935. Bland de ·övriga ses Cecilia Beck-Friis och Lily Stiernsvärd flankera kronprinsparet. 

Sv~a.neho~lms:tingens epok är slut 

efter 35 år so·m' kärt folknöje 
En av skurupsbygdens och kanske hela Skänes största attraktioner, Svaneholmstinget, kommer att försvin~ 

na I fjor hölls det 35:e tinget och det blir också det sista. Svaneholms andelsförening beslöt nämligen att inte 

ordna fler ting av den traditionella sorten, utan man skall i stället försöka ordna någon festlighet kring mid~ 

sommar. Svaneholmstinget har som regel hållits i slutet av juli under de första åren men· på senare tid flyttades 

fram till början av månaden. 

Svaneholmstingens epok inleddes 

redan när andelsföreningen övertog 

Svaneholm för att där driva sin hem

bygdsvårdande verksamhet. Den 17 

och 18 augusti 1935 hölls det första 

tinget med pompa och ståt och bland 
annat besök av vår nuvarande kung 
som då var kronprins Gustav Adolf. 
Tinget inleddes på lördagen kl 13 
med musik av Södra skånska infan
teriregementets musikkår med mu
sikdirektör R Svedberg som dirigent. 
Därefter följde sång av Svaneholms
kören under ledning av kantor Th 
Mohlin samt föredrag av professor 
R Josephson. 

Höjdpunltten på dagen var ett hi
storiskt festspel från år 1533 och ett 
par timmar senare vidtog så ännu ett 
festspel som man kallat höstagille och 
här ingick också ett stort antal folk
danser från Macleans tid. Kvällen 
!!lutades med dans som varade till 
1r1 1 nå "Attan Den fössiasick 

I samband med det första svane
holmstinget hade man också utställ
ning av högreståndsmöbler, tavlor 
samt fornminnesföreningens samling
ar. I programmet står också att slot
tet var fasadbelyst, något som inte 
var vanligt på den tiden. 

Byastämma för 100 år sedan 

Sporrad av framgängarna det första 
året fortsatte man med att hålla Sva
neholmsting. Under nästkommande 
år deltog statsministern och som fest
spel hade man då något som man 
kallat Rutger MaeJean på Svaneholm 
gör bröllop för en av sina underha
vandes döttrar. Liksom första året 
ingick ett stort antal personer, samt
liga från orten, i detta. På söndags
kvällen framfördes en bysstämma för 
100 år sedan och med ett dussintal 
personer från trakten. Vidare kunde 
man få se en film som kyrkoherde 
Paul Boström i Skurup tagit under 

Svaneholm och behållningen tillföll 
då neutralitetsvakten och Skurups 
skytteförening. Sedermera blev det 
Skurups hemvärnsförening och skyt
teföreningen som fick dela på be
hållningen. Anledningen till denna 
ändring torde närmast kunna sökas i 
andra världskrigets utbrott och redan 
1944 återkom Svaneholmstinget 

Medborgarfesterna och Svane-
holmstingen fortsatte i oförminskad 
skala ·ända långt fram på sextiotalet 
och vid det 27: e tinget 1961 uppfördes 
ett festspel som mest handlade om 
Svaneholm. Man hade kallat detta 
En dag på Svaneholm för 200 år se
dan. Aktörerna bestod av teaterbe
gåvningar från bygden. I spelet in
gick också ryttarlekar och högtids
talare var dåvarande jordbruksminis
tern numera landshövdingen i Mal
mähus län Gösta Netzen. 

S5:e Svaneholmstinget 



TRELLE: 

"Skurups kommun inte särskilt bråkig 
men. här flyter allt upp på ytan" 

-Av BöRJE GLIMMEBY

SKURUP: Så gott som kontinuer
ligt är Skurups kommun ute och 
valsar · i spalterna men är den för 
den skull särskilt bråkig? 

- Nej, det tycker jag Inte, me
nar kommunalfullmäktlgeordföran• 
den, sammanläggningsdelegerades 

1 ordf, nämndemannen m m Börjee 
Linden i en intervju inför sextio

. arsdagen den 4 april. Det är väl 
bara det att mycket som blir dolt 
i andra kommuner flyter upp på 
ytan i Skurup därför att skribenter 
av skilda kulörer har så goda kon
takter här ute. Och det har ju även 
sina fördelar för även Ilet positiva 
om orten kommer ju därmed väl 
i ram. 

Börje Linden är den socialdemo
kratiske ordföranden i två försam
lingar med borgerlig majoritet: 
Skurups fullmäktige och samman
läggningsdeleegeradee. Detta säger 
väl allt om hans goda anseende i 
alla läger. Han tycker att skurups
blocket fått en lycklig geografisk 
utformning. Men dess öde hänger 
förstås på bostadskvoten för utan 
nog med bostäder, (även många 
malmöbor vill flytta ut och skaffa 
nytt arbete i Skurups-området) är 
vi slagna till slant. Då blir det inga 
nya industrier och bygden förtvi-· 
nar. Det på socialdemokratiskt ini
tiativ tillkomna regionsamarbetet 
på Österlen tror han mycket på. 

MALMö ANN ARS 
Men om vi inte hade fått ett 

Skurupsblock hade vi nog hellre ve
lat gå västerut mot Malmö än mot 
Ystad. Det är ju trots allt västerpii 
j södra Skåne som den sto~a växt
kraften finns. Såvida inte vi öster
lenare lyckats nå en utjämning. 

Borde ni inte ha försökt få i11 
Börringe också i Sk\lrupsblocket 
med tanke på Sturupsflygfältet? 

- Kanske, kanske inte, svarar 
Börje Linden. Först talades det j 11 

om att gamla kommunerna, i dett a 
fallet Anderslöv, skulle ingå ogra -
verade i nuvarande enheter. Där .. 
med föll Börringe såväl som Gärds
löv och önnarp för vår del. Men 
sen överflyttades j u ändå Börring~ 
till Svedala. Sen tror jag inte atl 
stora Malmö dit Börringe ska föra~ 
hade satsat så hårt på ett flygfält 
utanför egna kommunen. Och där .. 
med hade det kanske inte blivit nå
got flygfält i Sturup. Nu får vi ändi1 
försöka få vår del av inflyttningen 
och sidaetableringen i flygfälteb 

.....snår 

derkant, det gällde alltså inte bare 
Skurup även om vi här en bit in 
på samgåendet fick klart för oss 
att förmodandet var riktigt. Skurup 
var ju tidigt ute med nioåriga 
grundskolans försöksverksamhel 
och speciellt här visade det sig 
snart att interkommunalt samar
hete var nödvändigt. 

' SKRADDARE FöRR 
Skräddarmästare Börje Linden ä.t· 

son till skräddarmästaren Bengt 
Linden som dog för två år sedan 
i den höga åldern av 88 år efter 
att ha bott och verkat i Lindbv 
nästan hela sitt liv. Bengt var m~l 
]:å den tiden skräddarna gick soc
kengång veckovis och övernattade 
i hushållen för att hinna sy upp 
allt. I ena handen bar han stryk
järnet, under andra arlllen övriga 
yrkesattiraljer. 

- Förmi g var inget annat än 
faderns fotspår attt änka på, berät
iar Börje. Redan lG-11 år gammal, 
alltså innan jag slutat skolan, sattes 
jag i fars lära. Det var före blåstäl
lens tid, så vi sydde byxor i moll
skinn och manchester för glatta li .. 
vet. Bara i Lindby fanns tre skräd
dare som försörjde en befolkning 
om 60G-70C människor med allt de 
skulle skyla sig med. Far hade lärt 
yrket av en skräddare Mohlin som 
1 sin tur hade en son i Köpenhamn. 
Och Köpenhamn och dess tillskä
rarakademi var i mina ungdomsåt· 
den stora drömmen för en skräd
clarlärling. Så när Mohlins son efter 
min rekryt er b j öd mig .bostaå 
klippte jag till. 

HEMMAVID ANDÄ 
Jag vistades i Köpenhamn i 

två omgångar, andra gången på till
skärarakademin för att sen en kort 
tid återvända till far och hans två 
gesäller. Men sen ville jag ut och 
röra på mig även om det inte ·blev 
längre sträckor: Casons i Malmö, 
Malmströms i Skurup, Konsum i 
Skurup, sist som chef för både 
herr- och dama.vdelning. Men när 
Domus öppnade i Ystad lades sku
rupsekiperingen ned. J ag startade 
då eget mitt emot Konsum i Sku
rup men när efter tio år fastighe
ten skulle säljas och jag inte kun
de få bli kvar utan att köpa kåken 
backade jag ut. 
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"LANDSTINGSKOMMUN" 
- I gamla Svenstorps kommull 

där jag är född i Lindby fanns en 
gammal kommunalman, Martin An
dersson, som redan på den tiden , 
för 20-30 år sedan, undrade om 
man inte borde göra en kommun av 
hela Wemmenhögs härad. Så redan 

ärdes_jiven bland äldre gene
rationen tankar som då ver äCI'e hä
diska men i dag är allmänt accep
terade för dtt vi ska kunna klara 
den moderna samhällsservicen. 
Och jag undrar om inte nästa steg 
blir kommuner som sammanfaller 
med landstingsområdena så som 
landstingen övertar deri ena upp
giften efter den andra. Mången 
skrattar väl åt den teorin i dag men 
något ligger det väl i den. 

- Det stod klart redan innan 
nuvarande kommunbildning trädde 
i kraft att vi hade tagtt till i un-

INTE LöNT 
Det var nu 1960. Lindens anställ

l ningar i vuxen ålder har alla 
sträckt sig över tioårsperioder. Nu 
är det alltså tio år sedan han flyt
tade över till Akvarex. 

Där fick han som tillskärare nytta 
av sina yrkeskunskaper ända tills 
driftsomläggningen i förrfjor . Men 
i konfektionens tidevarv ~rängtar 
han inte åter till egen verkstad. 
- Jag skulle kunna få hur mycket 
arbete som helst men hur skulle 
det b~talas. Jag sk~ behöva ta 
35 kr för att lägga ner slagen på 
ett par byxor. I dal;( köper man ett 
par nya byxor för samma pris . . . 

FULLSMOCKAT 

Sin politiska bana började Linden 
i SSU Enighet, Skurup. Där blev 
han också ~enast ordförande för 
sex år framåt. - Vi var 200-300 
medlemmar, aktiviteten var stor 
under depressionstiden i 30-talets 
början. I Folkets parks cafe träng
t:es ungdomarna i gångar och kök. 



Börje Linden är utlärd skräddo.rm&tare liksom sin fa.r. Saxen hanterar han fint även när det gäller att klippa 
t blivande skurupsblocket där han nyligen blev .sammanläggningsdelegerades ordförande. Han tycker blocket u . \ 

har fått en lycklig geo)r!ljisk utfcn-mning .. 

jag bevistade också den oförglöm
liga SSU-kongress då Bommersvik 
invigdes. 

Kommunalstämmorna hemma ·; 
Svenstorp minns han också väl. De 
hölls i 1 skolan så därför hämtades 
i första hand läraren när det be
hövdes många noo:>; för beslutsmäs
sig stämma. Och det var ofta. Till 
detta kom bryderiet med att säkra 
ett par justeringsmän också, minns 
Börje Linden. Han kom in i ~in 

första nämnd, pensionsnämnden, 
1939 och ordnade . här så att Svens
torp överfördes till Skurups från 
Anderslövs provinsialläkardistrikt. 
Det var tokigt innan: Svenstorp gick 
som en kil av Anderslövsdistriktet 
in åt öster, söder om liggande Wem-

menhögsbyarna hörde till Skurups:
distriktet. 

, ALL V AR BöRJAN ... 

Svenstorp var Linden också re
visor i borgerliga kommunen, ar
betsamt nog då varje nämnd hade 
egen kassa. .:: Wemmenhögs kom
mun hörde han första tiden till 
både KF och KN, blev sedan sku
rupsbo genom husköp. Skurup kän
de han väl redan som SSU-are och 
en av sagostundernas bilr:are. Om
gående kom han med i barnavårds
nämnd, var dess ordf tio år. Svårt 
va-r det i början: ingen socialtjäns
teman och någon tid inte heller 
kommunalkamrer. 

KF tillhör han sen 1951, dess ord-

förande har han varit summa sex. 
år under fyra perioder. I social
nämnden är han sen 12 år, vice 
ordförande sen åtta . I CBK kom 
han med vid bildandet för åtta år 
sen. Han är v ordförande även här. 
Nämnden tillkom när Flintebro
hemmet skulle byggas. Sist är han 
som nämndeman i tredje perioden, 
summa 15 tjänsteår, och vidare hör 
han till Ystäds lasarettsdirektion. 

Skurups marknad har drygt 100 
år på nacken: först i Sandåkra, sen 
i Skurps by, sen med järnvägen på 
torget, nu efter voteringar i KF för 
14 år sen i Folkets park. Sen dess 
är Linden general. Marknaden har 
förnyats med bl a permanent expo
inslag och ger Folkets parkförening
en 15.()()D om året. 



Jubilerande Skurups CUF-avd. 
- en av Skånes mest aktiva! 

För 40 år sedan, alltså. 
1930, bildades Skurups SLU
avdelning (som senare fick 
namnet Skurups CUF) vid en 
träff på Skurups hotell på 
initiativ av några företagsam-~ 
ma män inom Skurups avdel
ningen av bondeförbundet. 
Vid denna första träff höll 
Axel Pehrsson- Bramstorp ett 
uppmärksammat föredrag. De 
ungdomar och andra som 
lyssnade till den framstående 
politikern kunde inte vid det 
tillfället veta att Bramstorp 
fyra år senare skulle bli 
partiets ledare och efter 
ytterligare några år Sveriges 
statsminister och sedan jord
bruksminister. 

Men tydligen blev de församla
de mycket entusiasmerade av vad 
de hört, ty Skurups SLU-avdelning 
fick en mycket god start och 
omgående vind i seglen. 

Förste ordföranden var Arvid 
Mårtensson, närmast assisterad av 
sekreteraren Hillevi Larsson och 
kassören Theodor Mårtensson. 
Den sistnämnde blev tre år senare 
avdelningens nästa ordf. 

17 ORDFöRANDE Hedersgästerna vid jubil~et pd Börringe bygdegdrd, veteranerna Hugo Mdnsson, Elinelund, Theodor 
Mårtensson, Svenstorp, och Börje Persson, Skurup, skriver i gästboken med ordföranden Claes 
Anderssons ryggtavla som stöd. 

l 

Det är ganska naturligt att i 
ungdomsavdelningar blir det ofta 
ordförandeskifte . Under Skurups 

l 
CUF-avdelnings 40-åriga tillvaro Av de anföranden som Theodor på Skurups hotell blev därför vida · ~mellertid även där och.d€ har det funnits inte mindre än l 7 ordförande . Endast en av dessa Mårtensson och Hugo Månsson mer uppmärksammad ·än man i föredrog därför att ha sina träffjlr 

höll framgick, att en mycket nutid kan föreställa sig. Folk var ute i hemmen - en lång tid i en· 
ordförande har haft denna post i utvecklat aktivitet på den t iden inte bortskämda med sådan länga på Elinelund. 
mer än tre år. Det är avdelningens var amatörteater. Den första underhållning och en sådan 
ordförande nr 3, Hugo Månsson, pjäsen var " Hittebarnet", följd av teatertillställning som "Sme'-Olas ANTLIGEN 
Elinelund, som var ordförande i "Min ros i skogen" och stora synd" blev därfö r mycket EGET HUS 
inte mindre än 6 år. "Sme'-Olas stora synd". Den uppmärksammad. Någon riktigt fast hemvaro har 

Här följer den långa ordförande- sistnämnde blev en verklig succli' Skurups CUF aldrig haft. Inte 
raden: 1930- 31: Arvid Mårtens- h .d f" .. 11 . å Sk SKATTEN FöRFöLJDE. . . förrän nu på själva jubileumsåret son, 1932-. 34: Theodor Mårtens- oc VI oresta n mg P urups då t k · ·g tt t h t Il k ·· 250 d Skurup~ hotell var alltså de man snar an mvt a e ege 
SOn' 1935-40 : Hugo Månsson, o e om over personer, vs ~ h d fl .. d ål J' fullsatt salong. första åren den snabbt växande us me era an am sen tga 
Elinelund, 1941- 42 : John H Teateramatörerna gjorde också avdelningens "hemvist". Sedan lokaler, nämligen J_~garh~.5 norr 
Jönsson, Asklid en, 1943- 45 : små turn~er till kringliggande infördes det en bestämmelse om om Svaneholm. Det ar ett odehus, 
Arnold Andersson, 1946- 48 : festplatser. På den tiden fanns det att avdelningen fick betala skatt ' som _ung~o~arna_ har renoverat 
Gösta Nilsson (även vid ett senare som bekant varken TV eller på entrllerna på hotellet och då . och g] ort rtkbgt tnvsamt. 
tillfälle vald till avdelningens sådana kommunikationer så att blev det stopp. Avdelningen 
hedersordförande), 1949- 50 : Erik landsortens befolkning kontinuer- flyttade sin verksamhet till NAST STöRST 
Jönsson, 1951--52: Kjell Svens- Jigt kunde ta sig in till de stora Continental- en dåtida kafe- och Avdelningen hade vid årsskiftet 
son, 1953··-54: Ove Mårtensson, teatrarna i städerna. pensionatsrörelse i Skurups centra- 213 medlemmar. Det är den näst 
1955 ·57: Olle Nilsson, 1958-60: I , en amatörteate_rframställnin la del. skattekravet förföljde dem största av kretsens 13 avdelningar. Per-Arne Akesson, 1961-62: 1-...:_:~:_::.:.::::::.::=::::,:.:~:.::::==~..L:.=--:=:....;::==="-'..::.:_::.::.:.::.=:.c.::.....==:...j I fjor blev avdelningen 2:a i 
Börje Larsson, 1963--64: Hans- medlemsvärvning av distriktets 51 
Inge Persson, 1965: Den enda avdelningar. 
kvinnliga ordföranden, Ethel Ordföranden Claes Andersson 
Persson, 1966- -67: Torsten Nils- är nästan helt övertygad om att 
son , 1968-69: Claes Mårtensson r medlemssiffran skall stiga ytterii-
och 1970 Claes Andersson. ~ gare i år. 

Alla ordförandena var invitera- g• \~ · ~ Efter jubileumsmåltiden på 
de till jubileet•';nen blott ett fåtal \J. \\ Börringe bygdegård framförde 
mötte upp. Utöver dessa sågs som .\ avd :s nya teaterlag en kabaret med 
gäster styrelseledamoten i södra Stefan Ljungqvist som ledare och 
Skånes distrikt av CUF, Mona Gregor Olsson och Ritwa Petter-
Erlandssson samt ordföranden i son som medseplare samt 
Sydvästra Skånes krets och Södra Karl-Gustav Andersson som tekni-

·Skånes krets, Rune Olsson ker. Det var fyra stycken s9m 
respektive Agne Schoman, samt framfördes. Den första handlade 
dessutom Einar Nilryd, Lindby, · om "Dagen efter-huvudvärk" den 

1 som varit medlem i inte mindre än andra om "Skegrie brandkår", 
35 år. nästa om "Hyresbidrag" (där 

hyresbidragsskandalen i Skurup 
blev utsatt för skämt), samt 
slutligen "I mörker". -----------------------------------------------------------

250 PA 
JUBILEUMSFEST 
Till jubileumshögtiden mötte 

omkring 250 CUF-ungdomar upp. 
För dansmusiken i bygdegården 
SV '.Il'ade Cherries orkester. 



-Av GUNILLA BLOHM -
I Malmö arbetar feriebarnssektionen på Socialförvaltningen just 

nu för högtryck med att planera sommarbamsverksamheten. 
Ungefår 1.000 barn i åldrarna fyra till femton år ska placeras i 
lämpliga hem ute i landet under två sommarmånader. 

- Det är möjligt att det blir svårare i år att placera aUa barnen, 
säger assistent Barbro Andersson. Det är ett stort ansvar att ha 
feriebarn och förståeligt nog vill även folk på landet ha semester. 
Svårast att placera är de äldre, tonåringarna, pojkarna. 

- Att barnen utnyttjas med arbete under sin vistelse hos 
sommarföräldrarna tror jag inte händer numera. Förr var det 
kanske vanligare att sommarbarnen fick hjälpa tilllika mycket som 
de egna barnen, främst då på lantgårdar. 

För ett antal år sedan kom en 
uppbragt mamma upp till mig 
och beklagade sig över att hennes 
treåring fick hjälpa till att gallra 
betor. Jag försökte förklara för 
henne att det var omöjligt men 
det ville hon inte lyssna på. 
Sanningen var att barnet fick 
följa med ut i betfåltet för att 
man skulle ha uppsikt över det ... 

Ersättningen för ett sommar· 
barn är 12 kronor per dygn. 

Det är verkligen inte 
mycket, säger fru Andersson. Det 
innebär inte mera än 50 öre i 
timmen för både mat, husrum 
och tillsyn. Och det gör att vi har 
svårigheter att placera barn. Det 
är mera lönande att vara 
dagmamma och då slipper man 

SKÅNSKA DAGBLADET 
TORSDAGEN DEN 2 APRIL 1970 Telefon 738 00 Distributionen 738 09 

Mdnga stadsbarn har som högsta dröm att fd tillbringa sommaren pd landet. Djuren är ett stort dragpldster. 

dessutom ansvaret nattetid. 
Många av våra sommarföräld· 

rar återkommer och tar ibland 
hand om samma barn år efter år. 

LÄGER FöR POJKAR 
Ju äldre barnen blir desto 

svårare är det att placera dem. 
För pojkar finns därför ett 
idrottsläger i Lillsjödal vid 
Sösdala. 

- Det förutsättes dock att 
pojkarna är verkligt idrottsintres· 
serade och dessutom kan lägret 
bara ta emot 35 barn, säger fru 
Andersson. 

MAMMAN ANGRAR SIG 
- Ibland kan det slå slint 

mellan ferieföräldrarna och 
barnen. Då får vi försöka placera 
om barnen till ett annat hem. 

Många gånger händer det 
också att mamman redan efter en 
vecka saknar sitt barn så mycket 
att hon får ta hem det igen. 

De hem vi använder 
godkännes av de lokala 
barnavårdsnämnderna. Vissa hem 
kan exempelvis genom sjukdom 
vara olämpliga. A andra sidan 
informerar socialförvaltningen 
noga om de barn som skickas ut. 
Problem med sängvätning och 
liknande svårigheter måste 
sommarföräldrarna få vetskap 
om innan de ställs inför faktum. 

LEKKAMRATER 
Det är inte bara lantbrukare 

och folk på Jandet som vill ha 
sommarbarn. Även stadsbor tar 
med sig feriebarn till sommar· 

stugan för att ge de egna barnen 
en lekkamrat. 

I regel är det föräldrarna som 
tar initiativet till att skicka bort 
sina barn. Under sommarmåna· 
derna är de flesta daghem 
stängda och det kan vara 
problematiskt för arbetande 
föräldrar att själva ta hand om 
barnen, Då är sommarhemmet en 
bra lösning. 

- Och de allra flesta barn är 
mycket positiva till att få byta 
miljö under sommaren, säger fru 
Andersson. Har de varit i väg en 
sommar ber de att få komma ut 
nästa också. Sommarföräldrarna 
är också enastående - skickar 
julklappar och glömmer inte bort 
barnens födelsedagar. 

Många barn kommer hem med 
en liten spara~ slant på 

bankboken. Det är pengar som 
de fått genom att delta i någon 
form av arbete. Särskilt de äldre 
barnen tycker det är stimuleran· 
de. 

Från och med i år har 
åldersgränsen höjts till fyra år för 
sommarbarnen. Tidigare var den 
bara två år. 

Vi tyckte barnen var för små 
att vara borta från sin mamma så 

•länge, säger fru Andersson. Det 
kan ibland vara svårt nog. 

Men om önskemål finns kan 
tiden hos sommarföräldrarna 
utsträckas till tre månader. 

Malmös bearbetningsområde 
ligger vid en rak linje söder om 
Jönköping. Men trots att hela 
Skåne ingår är det främst i 
Småland man vill ta emot 
sommarbarn. 



Glädjen stod högt i tak vid premiär(öreställninten. 

Kolossalt intresse för 
nya barnbion i Skurup 

Den nya barnbion i Skurup blev grupper så skall alla få sittplatser 
som bekant en strålande ·SUcc.e. och även barn som inte var med på 
Vid p ermiären fö r en måna' d sedan premiären är välkomna nu, både från Skurup, Vemmenhög ' och invaderades skolans ;aula av över Rydsgård. Vårens 3 :e och sista 
500 barn. En avservärt mycket barnbiodag i Skurup blir fredagen 
h den l 7 april. ögre siffra än arrangörerna med ,__ _________ _ _ _ ___..~ 

fru St ina Gellström i spetsen hade 
räknat med. 

Det blev trångt i överkant och 
' sit t platserna räckte inte till alla. l 

Därför har arrangörerna vid nästa 
biodag som ä r i morgon, fredag 
delat upp barnen i två grupper- en 
för fö rskolebarn och lågstadium 
och en för mellan- och 
högstadium. 

Föreställningen för de mindre 
börjar kl 14.3 0. Då kommer 

l 
barnen att p å filmduken få se 
"Den lille mannen med para
plyet", " Den skenande bilen" och 

I
l Abbot och Castello i filmen " Inga 

tjuvar" . 

l 
Filmfö restä lln ingen för den 

äldre !,truppen börjar kl 16.30 och 

l 
de barnen får se filmerna "Modern 
ri~k~~st" , "Spanska Ridskolan i 
W1en och långfilmen "Mannen 
med de 100 svärden" - en 
romantiserin g av Kung Gustav den 
II Adolf. 1 

Fru Gellström poängterar att nu 
när barnen de lats upp i två 

Gjort/e avtal 
med sig själv 
JO UTREDER 

- Av MarkLippold :..._ 
Kan chefstjänstema'nnen 

vid ett kraftbolag sam tidigt 
vara ordförande för kom
munens tekniska nämnd? 
Den frågan utreds just nu 
av JO sedan en tidigare 
polisman begärt klar lä g
gande av vissa förhållan 
den i Skurups köping. Bl a 
ifr~gasätts laglighete'n ef
tersom kraftbolaget har el 
kontrakt och koncessions
avtal med kommunen. 

Det hela avslöjades för 
kort tid sedan. Avtal mel
lan Skurups köping och 
Vemmenhögsbolaget har 
funnits i 50 år. Den gång
en gällde avtaiet ett cirkel
runt område kringsamhäl
let Under 40-talet decime
rades området men 1958 
skrevs ett nytt avtal som 
godkändes av kommunal
fullmäktige. Detta avtal 
upphörde i början av GO
talet och in te förrän 1965 
skrevs ett nytt l<'ontrakt. 
Detta diskuterades i el
verksstyrelsen där Vem
menhögsbola'gets chefstjän
stel)lan var ordförande. 

Gäller avtalet? 
Alldeles friktionsfritt 

tycks diskussionen i el
verksstyrelsen inte ha gått. 
Skurupsborna hade tänkt 
bygga ut samhället. Man 
ville ha tillbaka det cir
kelrunda området. En 
kommunalman: 

Vemmenhögs belaget 
bara sade att det inte fanns 
något ait diskutera om. 
Vad som retade oss var att 
bolagets chefstiänsteman 
även var tekniska nämn 
de'ns, dvs elverksstyrelsens 
ordförande. 
Det nya kontraktet kom 
aldrig upp i lmmmunal
fullmäktige. Med utgån'gen 
av 1967 avgick chefstjänste
mannen från sin ' kommu
nala förtroendepost. Vad 
man inom kommunen 'nu 
i;ir tveksam om är, huruvi
da de avtal som i skilda 
vseenden träffats av lek
niska nämnden oCJh kraft
bola.g~t är gälland•e. 

Men inte. bara a vtalsfrå
gonna har väckt oro i Sö-

derslättsköpingen. 1967 
skulle Tekniska verken 
köpa, tre transformatorer. 
Man begärde in anbud 
från olika 'företag och Asea 
låg lägst. 

Ryktet om transformato
rerna hade spritt sig till 
Skurups kommunalfull
mäktige. Vid ett möte i j u
n.i 1967 undrade en ledarnot 
om transformatorerna re
dan levererats och om full 
mäktige ställts i.n~ör full
bordat faktum. Tekniska 
nämndens ordförande som 
samtidigt var kraftbolagets 
chefstjänsteman förnekade 
att transforrna torerna leve
rerats och att kontrakt 
tecknats. En närmare un
dersökning visade dock att 
transformatorerna fanns på 
Tekniska verket. Ett be
ställningserkännande från 
Asea talade om att elverks
föreståndaren stod som be
ställare. 

Det var något som denne 
inte kän:le till, men Tek
niska verkens ordförande 
hävdade att beställningen 
gjorts av föreståndaren och 
att en Asea- ingen j ör sagt 
att beställningen gjorts av 
elverksföPeståndaren. 

Rehabiliterad 
Upplösningen kom· litet 

senare. Asea meddelade att 
man . begått en del fel och 
att elverksföreståndarens 
namn hamnat på beställ
ningen enär denne fanns 
på en för teckning över el
verkets kontaktmän. El
verksföreståndaren rehabi 
literades helt. 

Fortfarande är oron stor 
i Skurup. Man undrar var
för köpingen med el-verks
styrelsens kraftfulla stöd 
för en del år sedan till 
högt överpris köpte en 
slumfastighet bara för att 
bygga till en transforma
tor. Huset såldes för ett år 
sedan med hög föd u st t ill 
en privatperson. 

Skurupsborna menar 
också d€:t är säreget att en 
kommw1al förtroendeman 
fått anställning vid kraft
bolaget. 



'redagen den 3 april 1970 

Kullenbergs i Skurup visar 
maskiner på lantbruksskolan 

'f --- -- ~,-a-,y 

. . iii'U 
~-- ,. ... .... 

Kullenbergs maskinaffär i Skurup kommer under lördag och söndag att presentera 

hela sitt maskinprogram vid visningar på Skurups lantbrukss~ola. Visningen äger båda 
dagarna rum mellan kl lO och 16. Kullenbergs maskinaffärs nye ägare, disponent Olof 
Andersson kommer kl 14 på lördagen att ~1ålla ett hälsningsanförande varefter lektor 

Gunnar Norrby ht.ller ett föredrag om ;Jtvec: :.~~.::.gen inom maskinområdet. Föredraget 

hålles j lantbruksskolans aula. 

6 skördetröskor, samtliga av 
märket Claas kommer att visas. 

i Vidare visas hela IH:s traktorlinje 
från IH 4156 på 170 hästkrafter 
och ett pris av 120.000 kr ned till 
Cub Cadet på 10 hkr och ett pris 
av 6.115 kr. 

Andra intressanta visningar blir 
Hesston 300 m strängläggare, 
Grimme Super potatisupptagare 

med rulltank, Lilla Harrie 
välkända kultivator, bethackor, 
slaghackar, rotatorer, vårredskap 
såsom Röglas H-harv m m. Vidare 
visas 7 av Porsches bilmodeller. 

Fackfolk kommer under bäda 
dagarna att finnas till hands och 
svara på de frågor som besökarna 
har att ställa. Vidare bjuder 
arrangörerna på kaffe, kakor och 

annat gott. Det är även väl sörjt 
för barnen så disponent Olof 
Andersson ser gärna att besökarna 
kommer familjevis. 

En del av bilarna och 
maskiHerna visas i lantbrukssko
lans stora rymliga maskinhallar 
och det som inte får plats där ute 
på skolans gårdsplan. 

--------- --L----=======~-------------L~~~------------------~ 
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Framflyttad lottakurs 
fick älldå hållas • •• 

1 sno 
SVEDALA: För att slippa vinter

kylan hade Lottaförbundet i Mal
möhus län sin tvådagarskurs för 
blivande hemvärnslottor 14 dagar 
senare än vanligt. Men april är 
nyckfull och de 70 lottorna fick 
rycka in på Yddingelägret i snö och 
h låst. 

Under veckohelgen ska man ge
nomgå utbildning i expeditions-, 
förpi<ignads- och materialtjänst Att 
vara tveksam i ett fältkök och göra 
kokgropar är kanske inte så lustigt 
i så bister snålblåst som det var i 
går. Men deltagarna trivs på lägret, 
humör och gemenskapen är det 
bästa tänkbara och man tjänstgjor
de även vid grytorna i köket där 
det värmer gott. Persedelvården är 
en nog så viktig detalj som mate
riallotta och man får gå över för
räden och se till så att sömmar, 
knappar. gradbeteckningar m m är i 
ordning. 

För expeditionslottorna är det en 
verklig pappersexercis, där man lär 
sig föra. krigsdagbok och expedi
tionslista. Men man ska också kun
na föra lägen på en lägekarta och 
föra styrktablåer. Detta och mycket 
mer krävs för att man ska kunna 
tjänstgöra på !'n hemvärnsexpedi
tion. 

I dag blir det full stabsövning i 
nårvara av flertalet hemvärnsche
fer, och kretshemvärnschefer och 
lottorna utbildas både praktiskt och 
teore!iskt under denna årliga åter 
kommande tvådagarskurs i lottaför
bundets regi. 

Skolornas fritidsverk
samhet i Trelleborg 

Måndag: Miniracing, Träffpunk
ten, kl 17.3~19.30. Sömnad, Träff
punkten, kl 17-18.45. Smyckeslöjd. 
Smygehamns skola, kl 17-19. 

n Närmare upplysningar lämnas av 
Ungdomsnämnden te! 18505. 

Bodil Skönnerström och Gerd Larsson fran Hörby samt Ann-Margret 

Ringblom fran Malmö 1wsmakar dagens dessert - mannagrynsgröt. 

, 



OperettsdngeTskan MaTianne Ande1·sson underhöll vid Konsumträffen i Sku?,up och hon får här hjälp av affärschef ·K G Kruus samt butil~schef Hant Fält. 

Trevliga toner och siffror 
vid konsumstämma i Skurup 

Cirka 400 personer hade i lördags 
Ilarniats i Skurups Folkets park för 
att delta i solidars distriktsstärnrna. 
De hälsades välkomna av riksdags
man Lars Pettersson, ledarnot i för
valtningsrådet, medan Knut Ek>blad, 
Skurup, valdes att leda stämman. 
Deltagarna fick studera en del bilder från verksamheten 1969 och de fick även ta del av siffrorna och resultaten från denna. De förslag till stadgeändringar som lagts fram godkändes och stämman gick även med på fortsatt återbäring med 3 procent. 
För Skurups del kom omsättningen förra året upp i 6,9 milj kr och det betyder en ökning med 11 procent järnfört med 1968. Det här distriktet omfattar även Anderslöv och Skivarp och totalt omsattes i distriktet cirka 10 milj kr. Å ven för de övriga båda 

platserna noterades en ökning med ca 10 procent. 
För hela konsumentföreningen Solidar uppgick !)~sättningen 1969 till 486 milj kr, en ökning med 33 milj eller 7 procent. Försäljningen under december var den största i föreningens historia och låg 21 procent över samma månad 1968. Föreningen har nu 120.000 hushåll och tillfördes 9.500 nya hushåll förra året. 

Vid stämman förrättades även val till fullmäktige och här omvaldes Knut Ekblad och Gösta Ivarsson, båda från Skurup, samt nyvaldes Nils Karlberg, Anderslöv. I samband med genomgången av verksamhetsberättelsen hade deltagarna möjlighet ställa frågor till sin panel. 
Efter förhandlingarna underhöll operettsångerskan Marianne Andersson, Göteborg, och därefter vidtog samkväm och dans. 

Julkort från Skurup 

Ja, denna bi!d ser faktiskt ut som ett ju!kart , men är tagen i Skurup söndagen den 5 apri!. Stararna är f!itiga gäster vid matbordet. De verkar · för övrigt mycket irriterade på varann. 



Onsda~8aprill970--------------------------------------------------------~-------------------------------------

Skurupsflicka pryar hos prästen 
På söndag läser hon i högmässain 

Ky'l'kohe-tde Alf S;ölin, Villie, informe'l'a'l' P1'l/Oeleven Marie-Loui8e LindBkog blankette'l' som kommer till an
vändning på en pastorsexpedition. 

SKURUP: Får Skurup inom en 
snar framtid sin första kvinnliga 
präst? Ja, omöjligt är det inte för 
15-åriga Marie-Louise Lindskog 
från Slimmingeby går så smått i så
dana tankar när hon i den här vec
kan pryar hos kyrkoherden Alf Sjö
lin i Rydsgård. Marie-Louise som 
är dotter till kyrkavaktmästaren 
Erik Lindskog debuterade som sön
dagsskollärare den 10 mars och var 
livaktig i bygdens numera nedlag
da kyrkliga ungdomskrets. Fast det 
hjälpte således inte. 

Hon började prya hos prästen på 
tisdagen och r ck först sätta sig in 
i hur en pastor,sexpedition fungerar. 
En liten utflykt blir det när hon 
får studera förbmlingsarbetet även 
i Ystad och a;vslutningsdagen, på 
söndag, kröner hon sitt pryande 
med att läsa dagens evangelium och 
epistel i högmässan. 

KUL 
- Det skulle \\ara kul att få pro

va på hur en prästman kan ha det, 
resonerade jag, och bad därför t o m 
skriftligen att i så fall bli placerad 
hos kyrkoherde Sjölin, berättar 
Marie-·Louise Lindskog. 

128 PRYAR 
Hon är också den första eleven 

v.id Skurups högstadium som pryar 
inom prästyrket 1\nnars är hon 
bland årets 128 pr are från årskurs 
8 inte ensam om att ha valt ett visst 

yrke. En pojke pryar hos konstsmed l 
och en flicka hos en krukmakare 
i Ystad. Två elever har hamnat hos 
polisen. Störst intresse har dock lä
raryrket samlat, 12 elever sitter i 1 
katedern. 



Sl~urup 
anordnar loppm_arl~ad 
Lions Club • 

l 

Lions Club i Skurup anordnar lördagen den 23 och 
söndagen den 24 maj loppmarknad vid Skurups park. Det 
är två väsentliga förändringar av det årliga 
loppmarknadsarrangemanget, nämligen dels att lopp
marknaden hålles på försoqJmaren i stället för som i 
vanliga fall på hösten och dels att platsen inte längre är 
stortorget i Skurup. 
Anledningen till den ändrade l tivolianordningar. I år är det tidpunkten är att de styrande i Strands tivoli i Landskrona som Lions Club inte vill att gästar Skurup. Ett tuff-tuff-tåg ! loppmarknaden skall kollidera kommer att föra barn genom . med höstE)ns val. Nu sedan Skurups gator. Nere i parken blir stortorget omändrats och fått det vidare ponnyridning med avgränsande områden så är torget hästar från ridskolor i Skurups- · inte längre lämpligt för loppmark- trakten. 

nad. 
Loppmarknaden kommer att 

inledas med en parad genom 
köpingens gator. Medverkande i 
den blir bl.a. musikkåren 
sagostunderna, samt brandbilar 
både av mycket gammal modell 
och av Skurups brandkå~ nya 
moderna fordon. 

Vem som blir lördagens artist är 
ännu ej bestämt. Däremot är det 
helt klart att Göihgeflickorna 
kommer att underhålla och sjunga 

på söndagen. 
- Som vanligt blir det stora 

Uppsamlingen av loppor kom
mer att intensifieras veckan före 
loppmarknaden. De som redan nu · 
vill skänka saker och ting kan ·. 
kontakta antingen Sune Thulin . 
eller Göte Nygren. Ordföranden i 
aktivitetskommitten yrkesvals
lärare Nils Brönmark, omtalar att 
behållningen av loppmarknaden Lars Arne La~sson, Stenberg~t går helt till välgörande ändamål, i . kommer med sm gamla brandbil,_ huvudsak inom Skurups Lions · årgång 1930 Ford att medverka 1 Clubs verksamhetsområde. Lions Lion-jippot i Skurup. Yrkesvals'kommer bl.a. att anordna en lärare Nils Brännmark med sonen utfärd för handikappade i trakten Anders var upp och provåkte. 



Akeriägare Ernst Svensson, Skurup, forcerade med h jul!ast11.re snömassor som stoppat utfartsvägen till 
köpingen för saritslövsborna. Till vänster f !antJarbeta.ren Hilding Ahlberg, som glatt konstaterar att "hans:' 

väg blir far·bar. Märk biben i bakgrunden: snörännan håller kluappt en bils bredd. 

Snötopp forcerad 
' 1årsådden i 

i Skurup 
gång på Dybeck 

Den skåttska vårvintern bjuder - som vanligt- på överraskningar och kontraster. 
I onsdags kväll bröts en länge av massiva snömassor igenkorkad väg i Sarilslöv i Skur· 
ups västra utkant sedan den. varit mer eller mindre ofarbar sedan i februari . Detta 
hände alltså "vårdagen" den 8 april. På förmiddagen den 9 april började vårsådden på 
Dybecks gods, fågelvägen bara cirka lO km från ett vägstopp på grund av snömäng· 
derna. De som bor i Saritslöv trodde inte på uppgiften om yårsådd på Dybeck, på Dy
beck trodde man inte på snöhinder i Saritslöv. 
Vägen från Söder·gatan i Skurup 

som leder ner mot Saritslöv ooch den 
villabebyggelse som kallas Saritslövs 
Sjöland har under årets långa vinter 
varit igensnöad särskilt på en sträcka 
mellan Sune Hanssons egendom och 
f lantarbetaren Hilding Ahlbergs. Där 
har ingen kunnat komma igenom 
med motordrivet fordon. I stället har 
de utmed vägen boende fått köra 
ner till Saritslövs Sjöland och via en 
5 km lång omväg ta sig in till Sku
rup. 30-talet hushåll har hela vin
tern haft besvär och bekymmer med 
att ta sig hemifrån ooch samtidigt 
varnat alla vä'nner och bekanta för 

l 
att komma på besök. Tidvis - senast 
påskdagen, annandagen och förra lör
dagen - satt alla isolerade på sina 
gårdar utmed hela vä•gens sträck-
ning. 

Utmed den länge svårforcerade vä
gen bor distriktsveterinär Stig Holm
stedt. Han måste helt e'nkelt iväg 
ibland i brådskande ärenden. Det har 
i flera fall vållat problem men för 
det mesta har han haft sin bil parke
rad i köpingen och efter larm pulsat 
sig fram till snöfri väg. 

KOMMUNAL HJÄLP - NEJ 
onsdags eftermiddag bröts i alla 

fall den kilometerlånga snöproppen 
igenom. Akeriägare E1'nst Svensson 
forcerade barriären med h j ullastare 
och fixade til Jens å bred gata att 
en bil kunde k•omma fram. På tors
dagen var han däx: igen och breddade 
kör·banan så gott det gick, vilket in
te hindrar att det är omöjligt för 
två fordon att mötas. En måste då 
backa ... 

En vägsamfällighet har underhål -

!et av vägen om ha'nd, Skurups kom
mun har således in'gen jJ.lridisk skyl 
dighet att hjälpa till. Men man och 
man emellan har .det i Saritslöv J11um
lats föga vackra ord över att inte 
kommunen av rent humanitära skäl 
hörts av. Men, sade €tt kvickhuvud i 
Sarilslövs Sjöland, "gubbarna i stan 
är väl också i'nsnöade". 

På torsdagen började vårsådden av 
tidigt Ingridkorn på 35· tunnland jord 
på Dybecks gods bara någon mil 
från de av snön stoppade saritslövs-

borna. Då skedde också flyggödsling, 
först med TCA-preparat till potatis, 
senare \ med kalksalpeter till raps. 
Markerna håUer alltjämt inte för 
traktorer och maski'ner, de· sjunker 
ner till' naven i sörjan. Vissa jordar 
där tjälen ·gått ur sedan någon· vec
ka är nog farbara nu raen på stora 
delar av dem där snön legat för 
länge är det bottenlöst och omöjligt 
att ta sig fra111. Vill man i sådant~· 
läge ä:ndå komma igång återstår ba
ra flyget. 

,),;%@)}}? l 



Säl~ra tecl~en 

på att våren 
l~om till slut 

~ Meteorologerna varken ut eller in när April kommer 

farande. Men lantbrukarna vet. Mats _Aiwf!n på Dybecks 

gård har tröttnat på der segslitna klimatet och 

nedmyllade Ingridkron över 30 tunnland i går (bilden). 

Friskt vå~at hälften ... ? Det var förmodligen årets första 

vårsådd i Skåne och så fall borde det även vara

Sverigepremiär. Det var många år sen våren väntade så här 

länge. 1967 sådde man korn på Dybecks gård redan den 7 

mars och året därpå den 22. På Dybeck vågade man sig 

även på att så gödning i höstrapsen från luften. Är inte 

det ett riktigt vårtecken? 

Ett annat lika säkert vårtecken kan beskådas till 

vänster. Och mer om de våryra björnarna står att läsa på 

SIDAN 13-



<Våren här :_ · · 

V år kornsådd 
på SOderslätt! 
SKURUP: l går kom våren till Skurup! Det var 
soligt, det vat· vårliga vindar med en ljum fläkt 
(nåja .. .) och det var kornsådd. Och det tecknet 
går inte att ta miste på. Meteorologerna må ,säga 
vad de vill, men nu är det vår. 

I går förmiddag satte man så
ledes igång vårbruket på Dy
becks gård. 30 tunnland såddes 
med det tidiga 'Ingrid-kornet 
hos lantbrukare Mats Alwen. 

SENA 

- Vi · är sena i år, säger han 
till Ar betet. 

-· Vi brukar vara igång flera 
veckor tidigare. För två år se
dan sådde vi korn den 7 mars. 
Och i fjor satte vi igång vår-

sådden den 25 mars. Det be
traktade vi som sent den gång
en. Nu vet vi vad det vill säga 
att vara rik t i g t sena. 

BASTA! 

Det är naturligtvi& möjligt att 
snön faller vi t på taket när ni 
läser det här till morgonkaffet. 
Det kan · regna, det kan hagla. 
Glöm i så fall inte att vårbru
ket har börjat. Det ä r vår. 
Basta! 

·····················································; . l 
l 
l 
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Thyrc Karls.~on och Mats A'wen satte i gång vårbruket 
i går. Rekordsen t, men troligen först i landet i alla fall. 

(Bild: HANS SERNERT) 

; 
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: Den här bilden togs i går middag vid Skurup. Da • • : öppnades vägen för första gången sedan den 7 feb· 
: ruari. Men i natt kanske den yrde igen på nytt . .. • : 

SKÅNE MITT I NATTEN: Så gick det alltså 
med DEN våren! Brasklappen i texten ovan ha
de sitt fog. 

Strax före midnatt snöade det 
kraftigt i Malmötrakten, och 
vinden hade tagit till att öka. 
Några trafiksvårigheter hade då 
(ännu) inte rapporterats. Men 

snön yrde rätt kraftigt, och po
lis och vägmyndigheter låg i 
beredskap. 

Det där med vår har sina 
sidor ... 

: ........•.........•.................... ~·············· 



V äg igensnöad två månader 
Våren fick hjälp av traktor 

_.,.,., il· . 

.Sch4ktm43kinen fick ta i fih fullt fih att h;iilPG vclren med den rista(?) snön i Saritslöv. 1 

SKURUP: Ett par vårtecken från 
Skurupsbygden: På torsdagen blev 
Mats Alwen på Dybecks gård först 
i Skåne och landet med vårsådden 
- se mera därom på annan plats i 
dagens tidning - och på onsdags
kvällen öppnades i Saritslöv söder 
om köpingen en väg som hade va
rit avstängd ända sedan den 1 
februari, alltså nästan på dagen 
två månader! Därmed fick folket 
i området, många bland dem pen
sionärer, åter närmare väg till sam
hället. 

Från Saritslöv Sjöland går i rakt 

öst-västlig riktning en väg åt ös
ter fram till Beddingevägen in mot 
köpingen. Denna förbindelseväg 
har på det cirka 200 meter långa av
snittet mellan lantbrukare j}unnar 
Hanssons gårdsbyggnader och hans 
arbetarbostäder varit igenproppad 
av snön så svårt att vägsamfällig
heten funnit det för dyrt att öpp
na den särskilt som en annan väg, 
den förbi veteriären Stig Holm
stedts fastighet, har kunnat använ
das i stället även om det betytt en 
omväg för de som från Sjölan och 
Bösgård skulle in i köpingens söd
ra och östra delar. Arets snöröj-

ning har ändå kostat samfälligheten 
bortåt 10.000 kr inklusive öppethål
landet av Kallsjörundan som man 
också kunnat använda i stället för 
den igensnöade vä~en. 

Veterinären har själv haft sin 
bil parkerad inne i köpingen för 
al!a evetualiteters skull och hans 
jordbrukande grannar har fått ta 
sig över markerna för att kunna 
besiktiga översvämningarna. 

Till de hårdast drabbade hör 
småbrukarfamiljen Allan Anders
son. Fru Inga berättar för A r b e
t e t att familjen har använt sig av 

Kallsjörundan vilket inneburit pas
serande av järnvägen två gånger 
per enkelfärd. Omvägen har dock 
stannat vid en halv kilometer. 

Värst har det varit med mjölken. 
När il!te Andersson kunnat använ
da bilen för mjölktransporten till 
mejeriet har den fått stanna hemma 
och portioneraas ut som foder. Det
t har betytt en kraftig ekonomisk 
förlust. Dottern Inger läser . för 
prästen. Till kyrkan har hon fått 
ta sig genom hela samhället ända 
tills nu vägen rakt fram till temp
let åter har öppnats. 



----------------------------

Arbetet Sydsveriges mest 
A r h e t e t har fler läsa

re än någon annan syd
svensk tidning konstaterar 
Veckans affärer. Sydsvens
kan kommer på andra 
plats och K vällsposten på 
tredje! Veckans affärer har 
hämtat uppgifterna ur un
dersökningen storstads
press 1969 vars siffror blir 

offentliga först om fjorton 
dagar. 

I storstadspressens riks
liga kommer A r b e t e t på 
sjätte plats enligt tidning· 
en. Expressen toppar lis
tan. 

storstadspress 1969 är 
en undersökning som är 
be!>tälld och betald av 

·----------------.,-

dagstidningarna i de tre 
storstäderna Stockholm, 
Göteborg ocq Malmö. Det 
är Marketing Konsult AB 
som utfört undersökning
en. 8. 700 personer har in
tervjuats. 

Av undersökningen 
framgår också att kvälls
tidningarna fått cirka 

600.000 fler läsare på var
dagarna och 800.000 fler 
på söndagarna sedan före
gående undersöknin~ 
l%7. 

GHT och A r b e t e t är 
de morgontidningar som 
har flest läsare per försålt 
exemplar. GHT har 3,0 lä-

Iisia tidning! 
sare per ex och A r b e t e t 
2,9. Närmaste morgonkon
kurrent har 2,5 läsare. 

Så här ser listan ut i sin 
helhet: 

Expressen 
Aftonbladet 
Dagens 
Nyheter 
Göteborgs. 
Posten 

Vard Sönd 
l 645 000 2 222 000 
l 519 000 l 779 000 

l 072 000 l 328 000 

636 000 651 000 

Svenska 
Dagbladet 
Arbetet 
Sydsvenska 
Dagbladet 
Kvällsposten 
GT-Söndags
tldnlngen 
GT-Kvälls
tidningen 
Handels
tldn (GHT) 

Totalt 

361 000 346 000 
293 000 322 000 

280 000 387 000 
269 000 378 000 

353 000 

210 000 254 000 

157 000 

6 442 ooo 8 ~o ooo 
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Helile Olsson demonst1'eTar en skilling från 1802, alltså från Gustaf IV Adolfs tid. Bild: HANS S8RNERT. 

MODERNA GULDGRÅ V ARE 
/ 

hittar gamla mynt i kolonilandet 
SKURUP: Den moderna tidens 
guldgrävare finner man bland de 
trettiotalet koloniarrendatorerna på 
Skurups bys gamla marknadsplats. 
Här behöver man Inte gräva dju
pare än som behövs för växternas 
skull för att finna mynt som av en 
eller annan anledning blivit kvar 
på marken under marknadsplatsens 
tid och sen undan för undan ham
nat djupare och djupare i jorden. 
J a, så särsklit djupt har det Inte 
hunnit bli för mynten kommer som 

sagt i dagen utan att man särsklit 
letar efter dem med spaden under 
koloniarbetet. Djupare än ett par 
decimeter behöver man Inte gå. 

Flest mynt har förmodligen han
delsarbetaren Helge Olsson funnit 
- det rör sig om ett 20-tal från 
åren 1683--1859 fast han inte haft 
lott mer än fem år. 

- Redan första året blev det napp 
med ett par mynt, berättar han för 
A r b e t e t. Man kan fundera och 
fantisera mycket varför det finns 
så gott om mynt just på mina 360 

kvadratmetrar. Är det så att det 
här har legat en ölstuga eller något 
liknande där kunderna efter några 
glas blivit fumliga och tappat peng
arna? 

SIL VEKETTöRING 

Säkerligen skulle jag kunna 
hitta ännu fler mynt om jag an
strängde mig och gick djupare i 
marken, men det intresset har jag 
inte. Jag har inte ens katalogiserat 
eller fäst upp mina mynt och ännu 

mindre låtit någon värdera dem. 
Men det kommer kanske. 

Vad mynten är värda kan Helge 
Olsson lätt finna i en katalog. Hans 
äldsta mynt är en silverettöring 
från 1683, då Carl IX regerade. En 
tioöring är från 1859 och tre mynt 
anger att de utgavs på Carl XVs 
tid: 1/4 skilling, 1/2 skilling och 1/6 
skilling. 

Då områdets koloniarrendatorer 
nyligen fått kontraktet förlängt på 
10 år kan åtskilliga fler mynt kom
ma i dagen. 



Folkhögskoleelever 
på årsmöte i Skurup 

God mat och dryck, teater och 
dans stod på programmet när 
Skurups folkhögskolas elevförbund 
h'ade sin årliga sammankomst i 
lördags. Och detta program hade 
lockat ett drygt hundratal gamla 
elever till skolan. 

Ett årsmöte hörde också till. Men 
det var raskt överstökat. Skolan 
vill bara upprätthålla en gammal 
tradition med detta årslj'lÖte. Någon 
större funktion fyller det inte. 

Elevförbundets träffar på 
skolan är en sammanhållande länk 
mellan de gamla och de nuvarande 
eleverna, sade rektor Bertil Järne
ström. Till årets träff hade man 
skickat särskilda inbjudningar till 

·elever som gick på Skurups folk
högskola för fem och tio år sedan. 

Flickan i frack , Eva Behm, Malmö, 
elev vid skolan, var konferencier 
när hon med sex kamrater fram-

förde "De sju dödsgynderna". 

Efter dessa korta formaliteter var 
det dags för skolans teatergrupp att 
visa vad de kunde. De bjöd på en 
liten revy som enligt programför
klaringen speglade händelserna i 
tiden. Man drev friskt med miljö
och åldringsvården, den 'hårt ratio
naliserade sjukvården och · andra 
tacksamma ämnen. 

Eva Behm och Claes Dieden hade 
lyckats få ihop en mycket välregis
serad revy. Den innehöll lagom 
mycket buskis och samhällstillvänd 
teater. Kjell-Arne Svensson fick 
kvällens kraftigaste applåder. Hans 
tolkning av en gammal man på 
ålderdomshemmet var verkligen 
säker. 

Finalen blev lite smått kuslig. 

ljuset av en ultraviolett lampa, 
dansade man en makaber dans. 
Skådespelarna hade målat sig som 
skelett i en självlysande färg. 

Pl-yo i kyrkan 
läste epistel 

P,oeleven Marie-Louile Lilld8kog liilet" dagenr epiltel. I bak
grunden kyrkoherde Alf Sjölin. 

Pryoeleven Marie-Louise 
Lindskog vid Skurups grund
skola deltog i söndagens hög
mässa i örsjös gamla llm-tals 
kyrka, där hon före kyrko
herde Mf Sjölins predilkan 
läste epistel 001 evangelium. 

l 

Marie-Louise fidk oCkså vara 
med om ett barndop. En liten 
fl'ick:a döptes till Maria Eli
sabeth. Hon var dotter till 
lantbrubre Uno Olsson och 
hans maka· Ingeg~rd, Trunne
rup. 



Bild från teaterpjäsen. Scenen behandlar åldringsudrden och 
framföres au eleverna, fr u Kjell-Arne Svensson, Ystad, Carita 
Nilsson, Malmö, i bakgrunden Lise-Lotte Andersson, Malmö, Agneta 
Björkegren, Hälsingborg 

200 Skurupselever på 
. minnesrik skolträfj' ·· 

Det handlade mycket om gamla minnen och om allmän 
. återförbrödring på Skuf!lpS folkhögskola under lördagskvällen. Det 
var skolans elevförbund, som höll sitt årsmöte och 200-talet f d · 
och nuvarande elever hade mött upp vid tillfället. Lägg härtill att 
lärarstaben var flitigt representerad och förstå att rektor Bertil 
Järneström karaktäriserade tillställningen som sällsynt lyckad. 

Speciellt inbjudna var de elever 
som gick u t för fem resp tio år 
sedan. De var alltså jubilarer och 
en kategori som var särskilt 
mycket "Med" i sammanhanget. 

Förhandlingarna med Elevför
bundet klubbades raskt undan 
under ledning av rektor Järne
ström. Tidigare funktionärer 
omvaldes i stort sett genomgåen
de. Efter framlidne styrelseleda
moten Lars Larsson, Steglarp, 
valdes Anders Jönsson, Skurup. 

Teater, samkväm och dans 
hörde avslutningsvis till bilden. En 
revy av teatergruppen på skolan 
framfördes · i rapp stil och väckte 
berättigad uppmärksamhet. Man 
faste sig måhända speciellt vid en 
raffinerat anlagd "Danse Macabre" 
med beledsagad musik av Ravel. 
Revyn var arrangerad av eleverna 
själva. 

stillbildsprojektorer och flanell
ografer. Nästa sammankomst blir 
måndagen den 13 april, då 
ljudfilms- och overheadprojektorer 
kommer att demonstreras. 

Den 20 april är sista 
sammankomsten. Då koncentreras 
verksamheten kring stencilappa
rater, spritduplikatorer elaktro
stencilapparater och förkopierin2s· 
apparater. Det blir gruppverksam
het och diskussioner. Dessutom 
demonstreras ITV och andra 
hjälpmedel, som kan användas 
inom föreningsrörelsen. 

RYDSGÅRD 

RYDSGARDS 
PENSIONÄRSFöRENING 

håller auktion i Församlingshem
met i ViHie fredagen den 17. april 
kl. 18.00. Buss kan ordnas, avgår 
17.50 från pensionärshemmet. Gåvor 
emottages tacksamt. - Nya medlem
mar samt utomstående är välkomna. 
Teckning till utfärden till Danmark 
är bindande. - Kaffe serveras. -
Sång och musik. 

STYRELSEN 

SKIVARP 

Mannekäng 
uppvisning 
å Gästis Sk.ivarp 

onsdagen den 15 april kl. . 19 
Hagenieldts presenterar vårens 
damldäder och Bäckströms visar 
bamkläder. 

Alla välkomna. Biljetter kan för
köpas hos Jensens och Wester
gaa.rd. 

SKIVARPS CKF-AVD. 



Skurupsutställningen 
på Flintebro-hemmet 

Fr v pensionären. Otto Persson, Skurup, hjälpte konstnärsparet Simone 
Dardel och Botvid Kihlman med hängningen av dertl8 konst. 

TRELI..EBORG: Konstnärspareti 
Simone de Dardel och Botvid Kilil
man från Aspö halvannan mil 
nordost om Trelleborg utställer nu 

konstsalong är det tacknämligt att 
Nya Alderdomshemm~ts samlingS
sal så väl lämpar sig fö;·lbängning-

ett 30-tal oljemålningar i lysande ar samtidigt som pensionärerna 
färger på Flintebro-hemmet i gläder sig åt pratstunden med ~ . 
Skurup, där tidigare ett par, tre . sökarna. Utställningen är för all- · 
utställningar av . detta slag anord- mänheten öppen på, dagtid en vee
nats. Då Skurup saknar egentlig . ka framåt. 

v 
l 'kl Mlt)vj-

Tre av mannekängerna vid modevisningen i Börringe bygdegård, l /1· v Karin 
1
Hansson, Siv Wallst?·öm och Marie-Louise Lindsk,og. 

l 
Börringe bygdegård fullsatt 
nar CUF visade vårens mode 

Börringe bygdegård var fullspikad 
på lördagskvällen av CUF-ungdom 
från Skurup och Slimminge som fi
rade våren, bland annat genom att 
titta på en mannekänguppvisning av 
vårens kläder. För visningen svarade 
de båda skurupsfirmorna Ingbritt och 
Sko-Bertil och det hela leddes av 
köpman Stig Lindstedt, Skurup. Det 
var alltså övervägande en ungdomlig 
publik och visningen dominerades 
också av tonårsplagg. 

Först i raden kom fritidsavdelning
en med tunikor i olika utföranden 
samt jackor och hela dresser i crush
lack, som visades i svart och vitt. 
Kappor fanns i såväl ylle som teryle
ne men största intresset väckte nog 
vårens speciella modenyhet, antik-

sammet som fanns l blått, beige och 
rostfärgat. 

Längden, ja ännu tycks det vara 
lite tveksamt om det nya lång-långa 
modet skall slå igenom helt. Med på 
visningen fanns i varje fall såväl 
maxi som midi och mini. 

De många plaggen matchades ut
märkt av skodon och här kan tydli
gen utan vidare konstateras att det 
skall vara lack i år. Lackskor fanns 
i alla färger och gärna med platå
sula till. Att det skall vara kiJumpiga 
klackar tycks också helt klart. 

Visningen gick hem ordentligt 
bland den ungdomliga publiken som 
hör- och synbarligen uppskattade det 
som presenterades. Arrangörerna 
kunde alltså glatt notera ännu ett 
lyckat inslag för de båda livaktiga 
avde1ningarna. 



Skurupsbor. får pengar tillbaka 

EL-AVTAL INTE GILTIGT? 
SKURUP: Skurups kommuns invånare kan få ett extra 

tillskott i den gemensamma kassan. Detta kan bli kon
sekvenserna av den märkliga affären med kommm~ens 
elleveransavtal med det privata W emmenhögsbolaget. 
Detta avtal är som bekant undertecknat för kommunens 
räkning av det . privata bolagets egen · driftsingenjör Nils 

Brink. 

- Då bör en översyn ske av 
innehållet i ·kontra·ktet 1965 i för
hållande till 1957 års mellan kom
munen och Wemmenhögsbolaget. 
Hänsyn bör också tas till vad som 
är gängse. 

- Det är. vår skyldighet som 
förtroendevalda att gentemot skat
tebetalarna bevaka att det inte be
talas ut för höga summor. 

Frågan om återkrav av pengarna 
från Wemmenhögsbolaget tas upp 
i kommunalnämnden i Skurup i 
kvälL 

Affären är för närvarande före
mål för justitieombudsmannens 
<JO:s) utredning. Den centrala 
frågan är om avtalet är korrekt. 
Detta mot bakgrund att hr Nils 
Brink inte hade dågon som helst 
fullmakt att underteckna avtal för 
kommunens räkning och att avta
let aldrig blev föremål för prövning 
av varken kommunalnämnden eller 
av kommunalfullmäktige. 

JO har i sin tur begärt in ytt
rande och sakupplysningar från 
Skurups kommun i ärendet. Detta 
sva·r ska vara lämnat senast den 
16 april <alltså på torsdag i denna 
veckan). 

Bakgrunden till affären och till 
det återkrav av pengar som nu kan 
bli aktuellt: 

1965 skulle det kon trakt som gällt 
mellan Skurups kommun och Wem
menhögsbolaget sedan 1957 förnyas. 
Frågan behandlades vid kommunens 
te-kniska nämnds sammanträde den 
2 november men var för det privata 
bolaget undertecknat redan den 30 
ap·ril samma år. Till kommunen 
kom det enJi.gt diarieföringen den 
17 september detta år. 

Tekniska nämnden god·kände av
talet vid sitt sammanträde och 
samma kväll undertec-knades avta
let av hr. Nils Brink. 

IHr Brink - Wemmenhögsbolagets 
driftsingenjör - vcr då Tekniska 
nämndens ordförande. Han skrev 

Kommunalnämndens ordförande Skurup, Knut Mad
. sen, till A r b e l e t: 

- Om den utredning som pagar visar att det avtal 
·SOm driftsingenjör Nils Brink undertecknat inte är giltigt 
ska kommunen enligt min uppfattning ställa krav på åter· 

· betalning från bolaget. 

sitt namn vid sidan av, där hans 
chef och arbetsgivare direktör Sige 
Ulfsparre skrivit under tidigare för 
bolagets räkning. 

Sedan frågades det inte mera 
efter avtalet. Elleveranserna från 
bolaget till kommunen debiterades 
enligt det nya avtalet. Avtalet sän
des aldrig vidare till kommunal
näm~d och · 'kommunalfullmäktige 
för godkännande. 

Själva den kont·rakttext som det 
avtal som driftsingenjör Brink un
dertecknade för kommunens del 
kom från hans bolag till kommunen 
först drygt ett år efter avtalets 
ingående. Enligt diarieföringen var 
det den 15 november 1966. 

Kontraktet gällde till och med 
31 december 1969 men fortsätter nu 
att löpa för ytterligare ett år efter
som ingen av parterna sagt upp 
kontraktet. 

Nu är frågan om elleveranserna 
till kommunen också aktuell igen 
av en ny anledning. 

Skurups kommun beslöt att hos 
kommerskollegium begära att kom
munen själv skulle få rätt till 
<koncession) elleveranserna inom 
kommunen. 

Denna kommunala inställning 
sammanfaller med kommunförbun
dets strävanden och med innehållet 
i en proposition från industriminis
ter Krister Wickman som riksdagen 
väntas bifalla under 1970. 

För några veckor sedan var detta 
ärende föremål för förhandlingar 
mellan kommerskollegium, Skurups 
kommun och Wemmenhögsbolaget. 
Av det av de kommunala represen
tanterna förda protokollet från .des
sa förhandlingar framgår att Wem
menhögsbolagets representanter 
lämnade sammanträdet innan för
handlingarna slutförts. 

Enligt vad A r b e t e t erfar pited
de uttåget i affekterad sinnesstäm
ning på grund av utvecklingen av 
överläggningarna. 

Arbetet 
Tisdag 14 aprill970 



SKURUPSBLOCKET F AR 
CENTRAL skJUTBANA 

SKURUP: Nuvarande fritids-
nämnder inom det blivande Sku
rupsblocket, alltså Skurups, Wem
menhögs och Rydsgårds, har vid ge
mensamt sammanträde ingående 
luftat aktuella gemensamma fritids
frågor som badområdena och even
tuellt ny central skjut bana för nya 
kommunen. 

Liksom i fjor ska gemensam fri
tidsinstruktör anställas över som
maren men det kan inte bli fjor 
årets gymnastikdirektören Per von 
Scheele. Ystad, då han i sommar 
ska gästa USA. Dock har han lovat 
att tillsammans med fritidsnämn
dernas ordförande göra upp pro
grammet. 

Lunchgäster från höjden 

Efter avslutad lunch på Svaneho!ms slott bär det av till Gullringen. 

SKURUP: Har ni en parkerings
plats ledig? Vi kommer om en tim
me, telefonerade ett lunchsällskap 
som på måndagen gästade Svane
holrps slottskrog. 

Det fanns parkeringsplats 
för helikoptern som mycket riktigt 
på utsatt tid dalade ner efter en 
drygt timslång tur från Småland. 
Värd för sällskapet var chefen för 
AB Guliringshus, Bengt Ansgarius
Svensson, och med i helikoptern 
fanns hans bostonterrier Boy, som 
vid det här laget har 50 flygtim
mar bakom sig. Sveriges mest be
flugna vovve utan tvivel. 

I blixtvisiten i Skurup ingick 
också besök på tegelbruket, och ef-

ter lunchen lyfte firma-helikoptern 
på nytt med destinationen Gull
ringen. 

På Svaneholm håller man · så 
smått på ~t vänja sig vid flyg
trafik utanför knutarna - för inte 
så värst länge sedan landade ett 
sportflygplan på Svanehoimssjöns 
is. 

Under diskussionen omtalades att 
Skurup på sitt fritidsområde 
Bingsmarken förbättrar simbas
sängen, lägger ut ny brygga och 
skaffar ny båt inför sommarsäsong
en. 

Wemmenhögs och Rydsgårds re
presentanter ställde sig inte avvis
ande till bidrag även åt Bingsmar
ken men på en Rydsgårdsrepresen
tants förslag beslöts en utredning 
om blockets fritidssatsning i dess 
helhet. Wemmenhög har sina fri
tidsområden vid kusten i Mossby 
och Abbekås och särsiklt i Abbekås 
planeras en snar upprustning och 
utvidgning. 

Den växande tätbebyggelsen gör 
att Skurups skjutbana i köpingen 
snart måste försvinna vilket alltså 
påskyndar planerna på en ny för 
blocket central skjutbana. Rydsgård 
har en bra skjutbana säkrad ända 
till år 2.000 men den ligger perife
~iskt i blocksarnmanhang, i Trunne-
rup. Wemmenhögs skjutbana ligger 
i annan kommun, Ljunits. 

Bygginformation 
i Skanör-Falsterbo 

Skanör-Falsterbo Arbetarekom
mun inbjuder till offentligt möte 
på Falsterbohus på måndag kl 19. 
Vid mötet kommer stadsarkitekt 
Erik Månsson att informera om ak
tuella byggplaner i Skanör-Falster
bo. Efter anförandet får mötesdel
tagarna tillfälle att ställa frågqr. 

Legaliseringsförrättning. Lant-
bruksstyrelsen vill inte hos rege
ringen tillstyrka bifall till ansökan 
av lantbruksnämnden om statsbi
drag till legaliseringsförrättning 
rörande Havberg 1:31 i Skurups 
socken. 



Skurups lantbruksskola 
.fick erf!,otta minnesfond 

Fr v Minnesfondens initiativtagare, lantbrukare Caj Bengtsson, Klagstorp, fru Viola Nilsson, Anderslöv, 
förvaltningsnämndens ordförande, landstingsrådet Stig F. Hansson, Vnnarp, läkare Leif Ceder och 
lantbruksskolans rektor, agronom Alf Bjelke-Holtermann studerar Minnesfondens reglemente. . ... 

Skurups lantbruksskola fic~ på onsdagen emotta en minnesfond till minnet efter 
bortgångne distriktsveterinären-Folke Nilsson, Anderslöv. Minnesfonden är ägnad att· 
stimulera elever vid Skurups lantbruksskola i deras kunskapsförkovran om våra husdjur .. 
Grundplåten till minnesfonden överlämnades av initiativtagaren till densamma, lantbr. 
Caj Bengtsson, Klagstorp och emottogs av ordföranden i Skurups lantbruksskolas 
förvaltningsnämnd, landstingsrådet Stig F Hansson, Önnarp och skolans rektor, 
agronom Alf Bjelke-Holtermann. · 

Närvarande vid överlämnings- · Söderslätt upplevdes av många 
ceremonin var även Folke Nilsson djurhållare med en personlig 
maka Viola och sonen, läkare Leif värme och tillit. Denna förtroen
Ceder. defulla atmosfär växte fram ur ett 

varmt tack till Folke Nilssons 
familj, till alla bidragsgivare o. till 
dem som tog initiativet till 
fondens tillkomst. 

Penningmedlen till minnesfon- praktiskt handlag i hans yrkesut- 1------------ - --...1 
dens grundplåt har lämnats av ca övning, kompletterat med ett 
200 lantbrukare inom distrikts- chosefritt sätt att vara. 
veterinär Nilssons verksamhets
område i Anderslövs och 
Klagstorpstrakten. Minnesfonden 
står öppen för utökning genom 
insättning på postgirokonto 
284630. ' ' 

L;mdstingsrådet Stig F Hansson 
nämnde vid mottagandet av 
minnesfonden att Folke Nilssons 
gärning som distriktsveterinär på 

Dessa egenskaper gjorde honom 
väl sedd som människa och 
uppskattad som yrkesman, all
mänt saknad vid sin bortgång. 

Viljan att bevara minnet av 
Folke Nilsson och hans verksam
het har tydligen varit mycket stark 
och alltså kommit i uttryck genom 
bildandet av denna fond. 

Stig F Hansson framförde ett 



Välbesökt 
modeshow 
i Skivarp 
Skivarps CKF -avdelning an ord

, nade på onsdagskvällen i samarbete 

I
i med Hagenfeldts damkonfektion 
. och Bäckströms barnkläder från 
Ystad, en både välarrangerad och 
välbesökt mannekänguppvisning i 

l 
Skivarps gästgivaregård. Medver-

1 

kande var även Bäckströms hattar 
och coiffeuren Göran Bergman. 

l Den sistnämnde kammade både 
mannekängernas hår och de 
peruker och postischer som de 
emellanåt använde sig av för att få 
mera omväxling i frisyrerna. För 
utmärkt konferencierskap svarade 
fru Inga Swahn som på ett 
lättfattligt och underhållande sätt 
berättade om kläder, hattar och 
frisyrer. 

14MANNEKÄNGER 
Publiken hade i många fall mött 

upp familjevis och det var därför 
folk i många olika åldrar bland 
åskådarna. Även de 14 kvinnliga 
mannekängernas åldrar växlade 
från l 1/2 år till upp i medelåldern. 
De sju vuxenmannekängerna kom 
samtliga från Ystad medan de sju 
småmannekängerna som visade 
barnkläderna var från trakterna 
kring Skivarp, nämligen Marie och 
Anders Andersson, Almaröd, Tina 
Andersson, Steglarp, Bir~tta 
Olsson, M oss by, Chrstina, Lena och 
Cecilia Lundqvist från Skivarp. 

T v yngsta mannekängen, Marie Andersson har fdtt sin belöning, en gottepdse, för sin fina 
mannekänguppvisning. Bakom synes fr v de tre gracerna (rdn Ystad, Marie Lindhe, Eva Narseel och 
Elizabeth Hansson. T h visar Birgitta Nilsson maximodetochpd toppen peruk. 

Barnen visade många färgglada 
kläder. Byxdresser o_ch byxa-tuni
ka, kappor och jackor i 

plastmaterial och många andra 
varianter. Barnmannekängerna och 
deras kläder presenterades av fru 
Ingunn Larsson, Y stad. 

MINI, MIDI, MAXI 
De vuxna mannekängerna visade 

en kollektion som omfattade både 
mini, midi och maxi och en lång 
skala dresser, från morsfars-pyja-

- 1 Rengs kyrka har bröllop igåtts 
mellan pol stud Thomas Werntoft, 
Klagstorp med Elisabeth Mankert, 
Trelleborg. dotter till stationschef Sllg 
Mankert och hans maka Gun. Vigseln 
förrättades av prosten Gustaf Lunden 
från Grut. Efter vigseln blev det mid· ' 
dag på tågfärjan Trelleborg. 

mas-inspirerade till eleganta 
farmosrlånga med blomstermönst
rade blusar. Andra saker som blev 
vederbörligen beundrade var 
kappor i skinn, plastlack, gabardin, 
nappalon och poplin. Till kläderna 
bars tjusiga och i många fall djärva 
hattar från Bäckströms. 

CKF-ordföranden Elsa Olsson 
var av hennes slutanförande att 

döma mycket belåten med 
arrangemanget och det var säkert 
också både publik, mannekänger 
och övriga arrangörer. 

Stora salen -i gästgivaregården 
räckte inte till aftonens publik. 
Man fick även ta den 
bredvidliggande cafe-salen i an
språk. 



Kävlinge vann teaterkampen 
med nyskriven pjäs om Erik XIV 

' Teatt!ruppgörelsen i Erikslund på söndagen 
vann Kävlinge kabaregäng med en pjäs om "Sånt 
är livet med Erik XIV". 

JärrestaM teatergäng hade en pjäs som visade 
upp även fina kvaliteter men )ur:Yn som var 

sammansatt av · ordf. Stig Kristensson, Sven 
Mårtensson och Göran Nilsson konstaterade att 
Kävlinge-gänget presterade i sin pjäs ett 
uppfriskande och fint nytänkande. 

Man hade skrivit pjäsen själva 
och den hade en ärtig ton av stort 
skämt mitt i det djupa allvaret 
med ärtsoppan och alla andra salta 

ingredienser. Även Bosarp skulle ·~ blev i övrigt Skårby och Skurup ha mö~t upp.~e;'l de blev av någqn som även .. visad~ upp si~t finaste anledmng forhmdrade och det teaterhumor. Har valde JUryn· att 
· finna att båda hade visat upp lika 

Skurups CUF teatergäng som deltog i amatörtävlingen i Erikslunds bygdegdrd, fr.v. Gregor Olsson, Rolf Sörensson, Jette Schönning 

Uch Ritwa Pettersson, Ste{an Ljungqvist som gör segertecknet. 
Segern gick dock till Kävlinge. . 

bra prestationer. 
Tävlingen var stora finalen i den 

· gångna säsongens teatermatcher 
· inom Södra Skånes CUF-distrikt. 
· Ett dussin kretsar har haft 
finalprogram inför ·· uppgörelsen 
mellan kvartetten av lag. En 
publik på ca 250 personer eller så 
många som det fanns plats för på 
ErikBlunds bygdegård fÖljde den 

. . eleganta och hårda uppgörelsen. 

Final a v v er }(ad 
Träffpunl(t 70 . • 

l 
Det var fullspikat i går i Erikstunds bygdegård när 

Skånska Dagbladets evenemang "Jämtland 
Träffpunkt 70 ... avverkade sitt finalprogram och där 
två brö~er gi~~ upp,(ill de främsta platserna. 

Fjorårstvåan Carl Eric Olsson, Bårslöv, Råå, klarade 
alla frågorna. Han redovisade således 3 2 poäng av 3 2 
möjliga och får åka till Jämtland pr flyg. 

Hans Bror Hans Olsson, som inte ställde upp förra 
året kom med sina 29,5 poäng upp till delad 
tredjeplacering tillsammans med Hans Åkesson, 
Staffanstorp. 

Det b)ev faktiskt snudd på "dött lopp", då säkra 
Solveig Carlenfelt, från Malmö hade hela 31 poäng och 
således hamnade endast en enda futtig poäng under 
segraren, vilket innebär att hon också belönas med en .. 
jämtresa, fast per tåg . 

. Även övriga pristagarna frän de 35 uttagningstäv~ 
lingama fick priser. 

Från åtskilliga håll kon~erades i salongen att det 
var svåra frågor man hadfa~t svara på .. Det var Skånska ·. 
Dagbla~ets informationschef Axel Paulsson och 
CUF-o~budsmimnen Harriet Hansson i Lund som 
svarat för att man gick bet både här och var. 

-· SIDAN ELVA -
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-·- - De fyra . bästa i ' täo(iiigen: fr. v. Solveig Carlenfelt, Malmö, Hans AkeBBon, Staffanstorp, bröderna Hans och Carl Eric OlBBon, Bdrslöv . 
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"Jämtland-Träffpunkt 70": 

Spökiskoll innan SkD-evenemanget 
gick på Erikslunds bygdegård 

- Av EV ALD OLSSQN -

Sedan tre säsonger tillbaka har Skånska Dagbladet med 

informationschefen Axel Paulsson som primus kört med en 

serie populära "Träffpunkt"-tävlingar. Premiären för två år 

sedan skedde med en tävling om Gotlimdoch följde fö"a året 

med en stor tävling om Dalarna. När man i går på Erikslunds 

bygdegård hade stora slutklämmen i årets evenemang, som 

gällde att kunna så mycket som möjligt om Jämtland var det ett 

inte alls så bekymmersfritt arbete, som låg bakom tillkomsten 

av de 20 frågorna. 

CUF-ombudsman Harriet 
Hansson och Axel Paulsson hade 
gjort sitt yttersta för att det 
skulle vara svåra och trivsamma 
frågor och de hade all anledning 
att konstatera att de lyckats -
"Det var svåra frågor", löd 
betyget från publiken. 

En enda lyckades klara 
mästerverket att ge korrekta svar 
på både uppgifter från J'åmtland 
av i dag och i gången tid, och 
mycket som var på tapeten var så 
rykande aktuellt att det kanske 
inte ens hade blivit korrekt svar 
om en eller annan vecka. 

Jag har kontrollerat 

TAVLINGENS 
FINAL 
Skånsla Dagbladets tävling 

"Jämtland - Träffpunkt 70" 
gick i samverkan med CUF och 
upptakten till Erikslundsfinalen 
har skett med uttagningsomgång
ar på inte mindre än 35-talet 
platser i hela Malmöhus län och i 
österlenbygden. De 50 bästa i 
tävlingarna på de 35 platserna 
drabbade i går samman i en svår 
och spännande uppgörelse. 

I arrangemanget har även CKF 
medverkat och en rad företrädare 
för förbundet sågs därför på 
tävlingsplatsen. Tävlingen var 
dock inte ett forum för 
avdelningarna utan alla hade 
möjlighet att delta. 

37 DELTAGARE Publiken hade det trivsamt i Erikslund bygdegdrd, vartefter deltagarna i SkD-tävlingen "Jämtland-Träffpunkt 70" fick det jobbigt vä"e 

l 
l 

"l 

uppgiften om flyglinjen i fråga nr 
14 med Gunnar "Spökis" 
Andersson, berättade Axel Pauls
son. Spökis, hade då nämnt att 
namnet "Karolinerlinjen" på en 
flyglinje har vållat knorr här och 
var i publikleden och det är nu 
aktuellt att arrangera en tävling 
för att om möjligt få fram ett 
kanske turistgladare och mera 
sprakande modernt än detta 
tydligen nu ·är för en viss grupp. 

Av de 50 som placerat sig på 
toppen i uttagningsomgångarna 
ställde 37 upp till final och bland 
de 13 som hade fått förbialer 
märktes bl. a. . segraren i första 
omgången, Lars Malm, Gry by, 
Eslöv. 

med svdra frdgor. 
- -

TV A BRöDER BLAND 
DE BASTA 
Det ovanliga vid tävlingen var 

att förra årets andrapristagare nu 
kom som främsta namn. 
Carl-Eric Olsson i Bårslöv, Råå, 
vann flygresan med en enda 
poäng före Solveig Carlenfelt vid 
Danska vägen 31 i Malmö, som 
noterade 31 poäng. Men även 
Carl Erics bror Hans Olsson, som 
inte ställde upp förra året, kom 
så högt upp att han låg i hård 
kamp om finalplatsen men 
slutade på en delad tredjeplats. 

partifårgen på avisan inte är 
höger utan moderat etc., berättar 
Axel Paulsson. 

Köpenhamnsvägen 28, Malmö, bro, Elida Svensson~ Apeltorp, 
26 p. 7. Hans Henningsson, Onslunda och Ingegerd Anders
Hedeberga 12, Onslunda, 25 p . 8. son, Särslöv 9, Staffanstorp 
Rune Jönsson, Möllevångstorget .vardera 22,5 p. 14, Sven Prahl, 

PRISLISTAN 6, Malmö och Karl Erik L :a Beddinge, Klagstorp och Elna 

l. Carl Eric Olsson, Bårslöv, Bengtsson, Idrottsgatan 18,, Hansson, Björnhög; Trelleborg, 

KUGGFRAGOR Råå, 32 p. 2. Solveig Carlenfelt, Påarp vardera 24,5 p. 10. Klas 22,5 poäng. 

Det fanns åtskilligt kniviga Danska vägen 31, Malmö, 31 p. Tykesson, PI. 1074, Torrlösa, ,___ _ __:.. ___________ • 

saker med i tävlingen. 3. Hans Akesson, Campsväg 9, Svalöv och Mats Hansson, 1 
~ 

- Deltagarna hade bl.a. att Staffanstorp och Hans Olsson, Hällåkra, Grönby, Anderslöv, 24 ~ 

svara på om Jämtland hade en Bårslöv, Råå, vardera 29,5 p. 5. p. 12. Bengt Persson, Cypress-

folkhögskola vid namn Birka, Signe Prahl, L:a Beddinge, gatan 11 Bara 23,5 p. 13. Svea 

vilket man har. Det finns t.o.m. Klagstorp 28 p. 6. Kjell Månsson, Jacobsson, Svenstorp, Köpinge-
två folkhögskolor med det· ~-..::.._.:__.:_ _ _:_ ____ ..:_ ____ ...;_ ___ ....::...;____:_;;;.._~ 

namnet. 
Man hade bl.a. svarat att enda 

köpingen inte heter Frösön som 
är namnet på den berömda ön 
utan enbart Frösö. Ett "n" är 
alltså det som skiljer. Vidare 
hade man självfallet att ange att 



FLOTT MODEVISNING 

Fr u Anna-Stina Hultgren iförd kappa au antiksammet, Inga-Maj Hagentoft med tunika och ldngbyxa 

och Ritwa Pettersson snöuit fritidsdress 

- AvTORSTEN HANSSON-

- Det var mycket tacksamt att 

anordna mannekänguppvisning för 

ungdomarna samband med 

dansaftonen ute i Börringe 

bygdegård, tycker Ing-Britt Lind

stedt, chef för Ing-Britts flick-, 

dam- och tonår i Skurup. 

Sko-Bertil, alias Bertil Hansson, 

Skurup, nickade belåtet bifall. 

Firmornas PR-chef, Stig Lind
stedt ville givetvis också ha ett ord 
med i laget och gav efteråt 
kommentaren : Tonåringarna är 
verkligen modemedvetna och har 
också både mod och chosefrihet 
att bära färggranna och piffiga 
kläder. Det är verkHgen tacksamt 
att visa kläder för dem. 

Stig Lindstedt var den själv
skrivne conferencieren eller som 
han själv kalhide det "hålligång
are". Presentationen blev rena 
rama showen och han skojade som 
vanligt hurtfriskt med ungdomar
na. Framträdandet blev därför 
betydligt livligare än vad som är 
vanligt vid sådana tillställningar 
för mera vuxen och äldre publik. 

Mannekänguppvisningen domi
nerades av visningar av fritidsklä
der, danskläder och kappor. 

Först visades alltså fritidskläder. 
Ritwa "Lucia" Pettersson inledde 
med en pangsak, en snövit dress i 
chrushlack, direktimport från 
Paris. Dressen matchades med 
axelväska i samma material men i 
fårgen rött, samt med röd scarf 
och röda lackskor från Sko-Bertils. 
Den visningen fick extra applåder. 
Sedan , visades en lång rad 
fritidsdresser, företrädesvis med 
bomullsbyxor i jerseykvaliteter. 
Färgen vitt dominerar kraftigt 
fritidsbyxan. 

Givetvis hade man lagt särskild 
tonvikt vid visningen av dansklä
der - modevisningen var ju 
arrangerad i en danspaus. Tunika 
med långbyxa är "skriket" just nu. 
Inga-Maj Hagentoft visade ett fint 
axplock ur kollektionen. En 
tunika i spinlon-material i 
svart-vitt fantasimönster, komplet
terat med lång, elegant scarf i 
samma utförande och mönster. 
Vita byxor i crimplene-jersey. 

Tunika-byxan matchades med 
skor i svart med vit platåsula. Den 
vita platåsulan i skorna kom ofta 
igen under hela modevisningen. 

Under visningen av tunika-mo
dellerna fick p u b liken i flera fall ' 
gissa priset. Första pris fick en 
Grönvall junior från Skurup, 
bestående av ett par strumpbyxor. 
Stig Lindstedt föreslog att han 
skulle mannekänga iförda dessa 
men Grönvall räddade sig snabbt 
genom att omedelbart skänka 
priset till sin brud. 

Till sist visades vårkapporna. 



Skurup har landets mest 

lovande brödratrio i bt 
SKURUP: Var finns landets mest 

lovande brödratrio bordtennisspela

re? Jo, förmodligen i Skurup där 

folkskollärare Sten Sandströms tre 

söner Anders, Olle och Per redan 

skapat sig ett namn även i sförre 

~ammanhang inom sina åldersklas

ser. Tidigare utgjorde de Tånebros 

A-lag i skåneserietvåan och i vinter 

har de tävlingsdebuterat för mo

derklubben Skurups BTK där Per 

och Anders fick delta i vardera fyra 

A-lagsmatcher och nästa säsong 

mycket väl kan bli ordinarie båda, 

måhända även Olle så att det blir 

samma sak som i Tånebro! 

PAPPA 
16-årige Anders som går i första 

ringen, naturvetenskapliga grenen 

vid Ystads gymnasium berättar för 

A r b e t e t: 
- Det var närmast vår pappa som 

intresserade oss på allvar för bord

tennissporten. Själv spelade han en 

del under ~ina seminarieår i Lund. 

Första året, 1964-65, tränade och 

spelade vi för Skurup men när ung

domsanbetet i klubben tynade gick 

vi över till Tånebro som ligger åtta 

kilometer från Skurup. Där var vi 

lika med A-laget alla tre åren: 

1967-1969. 

ALStR-BESEGRARE 
- Det var det att vi ganska snart 

blev bäst i Tånebro och därför inte 

hade mer att lära som gjorde att 

vi återvände till Skurup. Synd bara 

att vi har-åkt- ur trean. Gångna--sä

songens A-lag har bestått av Gert 

Olsson, Mats Rosengren och K G 

Hultberg. Men Rosengren läser i 

Lund och, får nog inte tid att spela 

mer på ett tag och med hårdträning 

kan åtminstone Per och jag ha en 

god chans att konkurrera om A

lagsplatserna med både Olsson ocli 

Rosengren. Gert Olsson var ju an

nars i slutet på 50-talet bl a Sve

rigemästare i handikapp efter seger 

i finalomgången över självaste 

Hasse Alser m fl. Sen lade han, 

med jobb och bostad på annat håll, 

av ett tag för att göra come back 

med återkomsten till Skurup. 

SKANES YNGSTE 
13-årige Per har tre år på rad bli-

Skurups duktiga brödratrio b01"dtennisspelare, fr v 14-drige Olle, 13-drige 

Per och 16-årige Anders. 

vit skånsk skolmästare i klassen för 

födda 1956 eller senare. Han blev 

nia i skol-SM för klass f 1954 efter 

att ha fått söka dispens för att del

ta, han var rätteligen för ung! I 

finalomgången ställde drygt 80 spe

lare upp. Han är rankad som fyra 

i klassens skånelista och är som ny

bliven klass II-spelare Skånes 

yngste. 
14-årige Olle håller tiondeplatsen 

i skånerankingen för klass f 1954 

och samma plats intar 16-årige An

ders i juniorrankingen för Skåne. 

klass f 1952. 

PER GAR LÄNGST? 
- Jag tror att Per har bäst för

utsättningar av oss tre att gå långt, 

hans styrka är offensivspelet och 

kontringar, tippar Anders själv som 

själv har överskruven som bästa 

vaP.en i motsats till Olle som alltså 
har fin underskruv. 



Lantbrukarfruar 
lär bokföring 

SKURUP: En bokföringskurs för 
lantbrukarhustrur har startat vid 
Skurups lantbruksskola, som där
med introducerar en helt ny giv. 

Kursen är, enligt rektor Alf Bjel
ke-Holtermann en naturlig uppfölj
ning av den undervisning med 
tyngdpunkt på driftsekonomi och 
bokföl'ing som kontinuerligt erbjuds 
yngre lantbrukare. Dessa i sin tur 
har insett värdet av att även de
ras hustrur slussas in i kursverk
samheten och där.med skolas för en 
väsentligt men fysiskt inte påfres
tande arbetsuppgift inom familje
jordbruken. Kursen öppnar ocksa 
för lantbrukarhustrurna vägen in 
på ett område som hittills varit näs
tan totalt maskulint dominerat. 

I kursen deltar 16 damer från Sve
dala. Anderslöv, Skurup och orter
na däromkring. Man startar med 
50 kurstimmar, fördelade på de när
maste fem veckorna , men skulle det 
visa sig att önskemål uppkommer 
om ytterligare undervisning är 
lantbruksskolan beredd på att or
ganisera detta. Huvudlärare i kur
sen är agronom Ragnar Persson, 
lärare vid lantbruksskolan. och med 
tanke på kursdeltagarnas arbets
uppgifter i hemmen är unde rvis
ningen förlagd till eftermiddagarna . 

Fr v Anna-Karin Malmkvist, Grön
by, l11gegerd Olsson, Trunner11p, 
Margaretha Göransso?t, Gislöv. var 
med på premiärkursen på Sk11rup.• 

lantbruksskola. 

NU BLIR DET ORDNING 
på räkenskaperna 

Skurups lantbruksskola startade på tisdagen en bokföringskurs, särskilt avsedd för damer och då kanske särskilt för lantbrukarfruar. Som bekant är det ofta husmödrarna vid de skånska jordbruken som sköter boKföringen och därför är det ganska naturligt att det anordnas kurser som vänder sig direkt -till 
dem. 

Lärare i denna premiärkurs är 
Ragnar Persson. Kursen omfattar 
50 timmar och omfattar 2 dagar i 
veckan fram till midsommar. I 
kursen ingår även allmän oriente-

1ring om jordbruk och husdjurs-
'tötsel. 

Som en kuriositet kan nämnas 
att samtliga deltagande damers 
män har genomgått lantbrukskurs 
vid Skurups lantbruksskola. Kurs
deltagarna är följande : Birgitta 
Anderason, Svedala, Lena Ask, 

Alstad, Birgit Christensson, Sve
dala, Astrid Ekblad, Svedala, 
Margareta Görans~on, ~isl_öv, 

1 Ingrid Jeppsson, Skivarp, Birgitta 1 
Kullenberg, Lomma, Anna-Karin 1 
Malmqvist, Anderslöv, Gunnel l 
Nilsson, Hyltarp, Majken Nilsson, 
Blentarp, Berit Olsson, Veberöd, l 
Ingegär(! Olsson, Rydsgård, Märta . 
Olsson, Blentarp, Gun Persson, l 
Svedala, Inger Sjöberg, Genarp 
och Birgitta Trulsson, Klagstorp. 

Rektor Alf Bjelke-Holtermann tillsammans med ndgra . av kursdelt-agarna. · · 



Hä1· diskutems klövvå.Td på rätt sätt. FL v . agTonorn Ca1·l Pim, sek1·etm·a1·en i kornrnitten, Kaj B. Svensson sa rntiw.st?·uktions
srned Fmns Ljunggren. 

'Informationsdag om 
klövgård på Alnarp 

Skånes Klövvårdskommitte har haft en informationsdag på Alnarpds 
Lantbruksinstitut, dit kretsombuden i angränsande kontrollkretsar samt 
kontrollassistenterna i dessa kretsar var Inbjudna. Skånes Klövvårds
kommitte ville med detta sammanträde presentera det program som skall 
komma till användning vid de planerade husdjursdagar, hösten-1970, som 
kommitten ska arrangera. 
Kommittens sekreterare Kaj B och visar tydliga tecken på att de har Svensson Jämnade en kort oriente- ont. .· 

ring om dagens program och över- Gör man ej något åt detta kan alllämnade ordet till dagens värd, dist- varliga komplikationer uppstå t ex riktsförsöksledare Carl Pira. klövbröd, klövspaltinflammation eller Agronom Pira hade insamlat ett allmän bodförgiftning. 
rikhaltigt material av klövar från Förebyggande åtgärder består i reslakteriet i Kävlinge. ,Ågelbunden klövkontroll, torra båsSamtidigt med demonstration av platser och en korrekt verkning, sluolilm klövlidanden talade han om vi!- tade agronom Pira. 
ka åtgärder som bör vidtagas. Han 
nämnde att klövröta och inflamma- Ordentlig· verkstol 
tion i klövspalten förekommer i mån- Instruktionssmed Frans Ljunggren .- ga besättningar i Skåne. På Alnarp är klövvårdskommittens verknings-

. tV uppträder det ofta. expert! Han har utbildat de flesta ~~.iukdomarna uppträder ofta till- av verkmästarna i Skåne, och fick samma~s ocn· __ .. lra~smi~_ta .• u·· u'lil'>fiill ·att' aeJge sma kunskaper I allmanhet ar de~ _end~s kk}o- åt deltagarna. Han poängterade att varna som ang:~ps, I losdnf~sladugar~ en ordentlig verkstol måste till. Den dar kan dock aven framklovarna bh får ej vara för liten och trång. Korna 
angripna. skall ej hängas upp i selen, de skall 

Symtomen 

l. Hornet på klövarnas bakre del 
blir porös och svampig, klövspalten 
fuktig och något ansvälld. 2. Små ur
gröpningar förekommer mellan klöv
sula och bakre klövväggen som på
minner om gnagskador, "musbett". 
3. Ansvällda och rodnande karleder. 
4. Är klövspalten angripen kan man 
ofta känna en frän stank. 

Dessa symtomer behöver ej före
komma samtidigt. Urgröpningen väx
er så småningom till en · för sjukdo
men karakteristisk fåra med trasiga 
kanter som går snett över bakre de
len av klövsulan från bärranden till 
innerväggen. 

Får ett ·sådant angrepp pågå ostört 
fortsätter det fram mot klövens mitt 
och mellan hornsulan och köttsulan. 
Hornsulan ·kan lossna. Korna ömmar 

endast få stöd av denna. 
Ordentliga hovklingor är en förut

sättning för god verkning. En sådan 
klinga får ha tillräcklig bredd för att 
komma åt och slå med klubban. 
Ljunggren demonstrerade klingor av 
egen tillverkning, varpå han visade 
verkning både på klövarna från slak
teriet och på korna i stallet. 

Det är fel att taga så hårt att det 
blöder efter verkning-en, det är bätt
re att lämna ca 5 mm kvar av sulan. 
En mör-kare fläck i hornet kan tyda 
på ett sår .. Här får man med hovkni- 1 
ven rensa upp och undersöka om en l 
klövböld finns under fläcken, slutade 
Ljunggren sin visning. 

Efter demonstrationerna samlades 
deltagarna vid en kopp kaffe. sekre
teraren lämnade en kort orientering 
över verksamheten och en intressant 
diskussion följde. 



Problematisk lyktstolpe 

Ltit lyktstolpen Para, tycker Skurups hundar, men bland bilisterna är 

meningarna delade. 

SKURUP: En lyktstolpe pa 
Stortorget i Skurup har pa sistone 
väckt förtret bland parkerande bi
lister. av vilka ett par kolliderat 
med stolpen. På många håll tycker 
man att det vore lämpligast att ta 
bort denna. även om belysningen 
pa torget därmed försämras. El 
\'erksföreståndare Gunnar NiL;son 
har uppmärksammat problemet och 
ska med kommunalnämnden ta upp 
fragan om lyktstolpens Yara eller 
inte vara. 

- Ursprungligen var det mening
en att endast västra delen av torget 
skulle upplåtas för parkering, säger 
unnar Nilsson. östra delen skulle 

,·ara saluplats. Nu används även 
denna del för parkering och lykts
tolpen, som vid j u !tid byts ut mot 
en kommunal julgran har visat sig 

vara till hinders. Det är klart att vi 
kan ta bort lyktstolpen, men torg
belysningen blir ju då sämre. Vi 
får väl se hur vi ska göra ... 



SKÅNSKA DA'GBLADET Fredagen den 24 april 1970 

Flott modeparad på Skurups 
husmodersförenings o ' varsoare 

över 200 medlenunar i Skurups 
husmodersförening 'fick på ons
dagkvällen tillfälle att njuta av en 
både välarrangerad och flott 
modeparad iscensatt av Wickmans 
Beklädnad, Sko-Magasinet och 
Gujes Damsalong med köpman 
Ove Wickman som channant och 
underhållande conferencier. Vis
ningen ägde rum i samband med 
husmodersföreningens vårsoare i 
Svanehohns gästgifveris stora sal, 
benämnd Riddarsalen. 

Vårsoare'n inleddes med ett 
anförande av kvällens vä>-dinna, 
husmodersföreningens ordförande, 
fru Signe Madsen som berättade 
och påminde om den förestående 
köttskolan på Skurups lantbruks
skola och om den planerade 
u tfä1den till "Trästället" i Västra 
Torup den 12 maj. 

Den därpå följande modevis
ningen blev både underhållande, 
intressant och omväxlande. Ove 
Wickman hade valt att inte dela 
upp visningen på olika sorters 
plagg utan visade omväxlande 
kappor, klänr. in~:ar, byxdresser, 
regnkläder och t.o.m. baddräkter 
och badjackor. 

Det var 17 :e året som Wickmans 
visade kläder för husmodersföre
ningen i Skurup och de flesta 
mannekängerna kändes igen från 
tidigare visningar. Det märks att 

, de är vana vid visningar med det 
chosefria och galanta manlr som 
kännetecknade modeparaden. 

!ng-Britt Andersson visade prov 
på en kombination plagg som blir 
allt modernare . Hon bar långbyxa 
i courtelljersey, långkofta i 
shetlandsylle och ribbstickad 
polojumper, samtliga plagli i ljus 
naturfärg. Kläderna matchades 
vackert med rött skärp Och röda 
skor. 

Byxdresser är modernt och 
Maj-Britt Hansson visade bl.a. en 
snygg kombination, dräktjacka
långbyxa, i finribbad, fransk, röd 
sammet. Pricken över i:et i den 
visningen var en lång färgglad 
scarf, knuten som turban. 

- ~ 

-~ 

Fr. v. !ng-Britt Andersson Maj-Britt Hansson visar-byxdresser och Lotta Sernert och' Ann-Christine 
Wickman lättare plagg i bomu/lsjersey. 

Lotta Sernert och Aim-Christin 
Wickman följdes åt vid flera 
dubbelvisningar. Starka applåder 
fick de när de visade upp 
Almedahls · välkända bomulls
jersey, Lotta med kombinationen 
klänning-långbyxa och Ann
Christine med klänning-knästrum
pa. Dessa )ä t ta, oömma plagli 
kompletterades · med originellt 
skärp med vidhängande växka och 
på fötterna fritidstofflor. 

Det är fortfarande , kallt i 
väderleken och Wickman lät väl 
med tanke därpå också visa en stor 
kollektion kappor. På en direkt 

fråga vilket som är modernast, 
maxi, midi eller mini? så svarade 
Wickman att det är absolut fritt 
val. Modet föreskriver inte något 
speciellt utan än så länlie så är det 
inga av dessa längder som 
dominerar. Själv ansåg han att 
lagom' är bäst Och det uttrycket 
kan alla tolka efter eliet behag. 

En och annan baddräkt visades 
också. De mannekänger som 
visade dessa bar ovanpå den nu så 
aktuella badjackan. Det är 
nämligen snart obligatoriskt med 
badjackan som. komplement till 
baddräkten. 

Efter modeparaden sjöng hus
modersföreningens sångkör "An 
den schönen blauen Donau" 
varefter det blev dragning på 
lotterierna. 

· Dessförinnan hade Ove Wick
man tackat mannekänlierna med · 
att överräcka handplockade rosor
till dem och en särskilt fin ros 
hade utvalts till Signe Madsen som 
också fick den sedvanliga pussen 
på kinden, vilket hon lienmälde 
med en liten bukett röda rosor till 
aftonens conferencier. 



SKÅNSKA 'DAGBLADET Lördagen den 18 april 197 

Storleverari8en till Dybeck blev en ldng rad av Deutz-traktorer. l förgrunden {r.v. lantm. Jarl 
Chrisander, Eslöv, godsägare Ebbe Alven med sonen Mats samt inspektor Nils Skjöld 

Vårbruk med ny dragliTaft 
med 8.600 till 106.000. 

När det gäller lantbrukslån 
med statlig garanti svarade 
kassorna under fjoråret för 
oförändrat drygt 53 proc av 
utlåningen. Lånen ökade med 
61,5 milj kr till 460,6 milj kr 

Inlåningen i jordbrukskasse
förbundet inklusive räntor steg 
med 530 milj kr, den största 
ökningen hittills, till 4.263,3 milj 
kr. De dåliga skörderesultaten 
har haft en ogynnsam effekt på 
inlåningen som dock stigit med 
14,2 proc. 

Utlåningen ökade med 362,1 
milj kr, 10,8 proc till 3.727,8 
milj kr. 

Centralkassornas sammanlagda 
insatskapital har växt med 4,2 
milj kr till 50,6 milj kr till 43,2 
milj kr i ränterabatter utbeta
lades 3,8 milj kr (3,7). 

Den totala avsättningen till 
värderegleringskonton uppgick 
till 10,7 milj kr. 

Likviditetskvoten var avsevärt 
större vid årets slut än vid dess 
början. 

Kassa- och banktillgodohavan
dena ökade under året med drygt 
200 milj kr till 622 milj kr. Inget 
överskott redovisas på jordbruks
kasseförbundets verksamhet. 

Föreningsstämma 23 april. 

dagarna har f:a Gunnar 
Nilssons Maskin AB, Åstorp
Eslöv gjort två av vårens 
storleveranser av Deutz traktorer 
till ett par av Skånes storjord
bruk. Den ena av leveranserna 
gjordes till godsägare Ebbe 
Alwe'n, Dybeck, Skivarp och den 
andra till godsarrendator Seved 
Verntoft, Börringa Kloster. 

Redan på hösten 1968 
inköptes till Dybeck den första 
traktorn av detta märke, en. 
framhjulsdriven Deutz av typen 
D9006 A (107 hkr), tlll Dybeck. 
Efter över ett års test av 
densamme utbyttes hela den 
övriga traktorparken till detta . 
märke. Den nya leveransen består 
av : en Deutz 9006 A 
(fyrhjulsdriven), en Deutz 6006 
A (fyrhjulsdriven) och fem st 
Deutz 6006 (tvåhjulsdrivna) 

Traktorerna är naturligtvis 
utrustade efte! dagens krav på en 

modern traktor med bl.a. 
servostyrning-synkroniserad 
växellåda-54 0 och l 000 varvs 
kraftu ttag-olje bromsar-enkel
verkande och . dubbelverkande 
oljeuttag för olika hydraulma
növrerade redskap och naturligt
vis med värmeledning och 
sittriktig sits i en tät hytt. 

Varför valet· föll på Deutz 
traktorerna beror bl.a. på, säger 
både godsäg. Alwen och hans 
in8pektor Skjöld, dessa ta-aktorers 
goda framkomlighet och segdrag
ningsförmåga, den allsidiga ut
rustning och den goda komfor
ten. Det sistnämnda ett viikor för 
att få goda medarbetare vid ett 
lantbruk i dag. 

En annan i dagarna gjord 
leverans av Deutz traktorer är till 
god&arr. Seved Verntoft Börringe 
Kloster, Börringe. Denna leverans 
innefattar 4 st. traktorer av 6006 
varav en är utrustad med en 
Kjällve frontlastare. Tidigare har 
hit levererats tre. Deutz traktorer 
av typerna 9006 A, 9006 och 
6005. 



Vårfrisyrer presenterade 
vid visning på Svaneholm 

Fr:~!. -v:11onne NU..On i Begum-frl8yr, Monica NilBson i tmyren Tr~fl~. Inga 811ensson i gtlr peruk och 
MaJ·BrJtt Hansson med 11ardagsfrisyr. 

- Med ett nytt klädmode följer 
alltid ett nytt hårmode. Paris 
dikterar lockar. Den senaste 
franska frisyem heter Trefle, 
vilket betyder klöverbladet o. 
formningen på frisyren har helt 
följdriktigt gjorts i enlighet med 
klöverbladet. Detta innebär att 
frisyren är tämligen bred. 

Hårfrisör Gudrun Sernert 
berättade många intressanta 
nyheter om frisyrer i samband 
med modevisningen på Svane· 
holms slott vid Skurups husmo
dersförenings vårsoar{ och hon gav 
också själv förklaring till 
klöverbladsfrisyren. 

Jo helt enkel därför att i och 
med att de franska klädmode· 
skaparna verkar att inrikta sig på 
ett längre mode, så är det viktigt 
att frisörerna ännu mer tar till 
volymen i frisyrerna, så att det blir 
ett samspel mellan kläder och 
frisyrer i silhuetten. Längre 
klänningar och kappor kräver en 
bredare frisyr. · 

Man kan "också ha halvlångt hår, 
som formas inom samma 
silhuettform, det går också 
utmärkt med 1ångt hår som sättes i 
klöverbladets formning. På detta 
sätt blir valfriheten mycket stor 

för den kvinna som viii ha denna 
utseende form. 

Fru Sernert angav ·dock vissa 
betänkligheter för denna frisyr i 
ett land där !)lan långt fram på 
våren behöver ha huvudbonad 
p.g.a. kall . och olustig väderlek o. 
där det blåser var och varannan 
dag. Dessutom konstaterade hon 
att kundens egna förmåga att 
kamma håret kommer att sättas på 
mycket hårda prov. 

bara ökar och varje modemed
veten välklädd kvinna har numera 
en hel perukgarderob, löshår av 
olika omfång fårg och typ för 
olika tillfållen på dygnet. 

Slutligen presenterade Gudrun 
Sernert den stora nyheten 
syntetperuken som både till 
utseende och känsel liknar riktigt 
människahår och som passar alla. 
Det är lättskött, kan förvaras i 
handväskan eller skrivbordslådan 
och vaskas upp som nylonunder-

CITY BÄTTRE kläder. Syntethår har funnits 
länge, men det var av nylon som 

Hårfrisör Gudrun Sernert 
berömde då mera den svenska inte gick att tupera eller forma. 

Den här nya fibern kommer från 
modefrisyren City - alldeles ny Japan o. heter Kanekalon. Denna 
frisyr, skapad av Svenska nya helperuk är permanenterad 
Frisörföreningens damfrisyr- vid fabrikationen med hög värme 
moderåd med tanke på den och behåller alltid sin frisyr. 
svenska kvinnans smak och För övrigt lät hårfrisör Gudrun 
hårstruktur. Den frisyren ger Sernert sina mannekängers frisyrer 
grunden till en vacker och tala för sig själva vid den 
lättskött frisyr med väl utförd uppskattade visningen på Svane· 
klippning, samt en mjuk holm. 
permanent eller stödbehandling, !-====~==~=====~ 

~~~:~::.:::::~u••- ~Ju 
rob, fastställde också fru Sernert ' ( 
"id visningen av hårmodet. 
Peruken och postischen har 
kommit för att stanna. Intresset 



Vi un-ga-stämman 
konstaterade ökat 

e,ngagema·ng i· 
UNGDOMS-
verksamheterna 
Skånedistriktet av Vi Unga hade på söndagen sin årsstämma på 

Dörringe Bygdegård. Distriktsordföranden Henry Jeppsson, Everöd 
hälsade de c:a 300 stämmode/tagama välkomna. Han gjorde en 
snabb tillbakablick på det år som gåt och erinrade om att antalet 
ungdomscirklar, fritidsgrupper och ungdomsverksamheten över 
huvud taget hade ökats betydligt. Trots "hårda tider" i skolan och 
stressen på arbetsplatserna finns det många som har tid att 
engagera sig aktivt i ungdomsverksamheten. 

Till distriktsordförande i ' 
Skånedistriktet av Vi Unga 
omvaldes Henry Jeppsson, Eve
röd och som vice ordf. omvaldes 
Margit Johansson, Sösdala. öv
riga ledamöter i styrelsen blev: 
Kerstin Olsson, Borrby, Rut l 
Andersson, Vellinge, Torsten 
Cedell, önnestad, Jonny Nilsson, 
Y stad, Arne Svensson, Lund, 
Bertil Andersson, Borrby och 
Olle Ohlin, Lund. 

Suppleanter: Bengt Ake Hen
riksson, Lönsboda, Lars Erland 
Einarsson, Borrby, . Stig Gunnar 
Nilsson, Genarp, Ebbe Nordeli 
Osby, Gunbild Winther, Käv- . 
linge, Elna Hansson, Trelleborg,. 
Ingemar Lindberg, Skurup, Carl 
Erik Svensson, Sösdala och 

·Margit Andersson Akarp. 

Till revisorer omvaldes Ingvar 
Ovesson, Osby och Gunnar 
Torkelsson Eket suppleanter Per 
Arne Nilsson, Kristianstad och 
Anna Britta Svensso~. Vellinge. · 

Till att . representera Vi 
Unga-distriktet vid förbunds
stämman i Södertälje den 1o-11 
oktober 1970 utsågs. ·Henry 
Jeppsson, Everöd, Ebbe Nordell, 
Osby, Sven Inge Svensson, N 
Mellby och Helen Lannefors, 
Borrby. Suppleanter blev Margit 
Johansson, Sösdala, Ingalill 
Karlsson, Borrby, Birgitta Pers
son, Börringe, Matts Jönsson 
Bjärred. 

"Vi Unga-itema" i Skåne har· 
aktivt medverkat i insamlings
kampanjen "Vi unga över 
gränserna". Man har på olika sätt. 

-samlat in c:a 3.000:-- kronor att: 

Borrbyflickorna framförde med framgcJng en sketch "God-dag kära 
vän" (.r. v Lisbeth Andersson och Lena Elise Einarsdotter. 



Rydsgårds CKF-are hade gla,l 
trettioårsfest på Erikslund · ·' · 

Den glada och animerade 
höjdpunkten vid Rydsgårds 
CKF-avdelnings 30-årsfest på 
E rikslunds bygdegård i /ör 
dags kväll var ett piggt 
program med ett stort fång 
Bellmans~isor och sånger. 
A vdelnihgens elva damer stora 
sångcirkel . under ledning av 
Inga Lindblad i Skurup stod 
för det uppskattade inslaget. 
Cirkeln hade lagt ner stor 
möda på att göra Bellmans
programmet så tilltalande som 
möjligt och agerade i 
tidstrogna dråkter och ·sjöng 
på ett trivsamt sätt. Program
met kommer för' övrigt att gå 
i repris inför CKF-kretsens 
stora samling på lantbrukssko
lan i Skurup den 12 maj 

Det var 80 medlemmar med 
makar som mötte upp till festen 
på Erikslund. Ordföranden Kerstin 
Andersson hälsningstalade och 
sångcirkeln sjöng ett knippe 
sånger, innan festsuplin åts. Karin 
Sjöberg presenterade avdelningens 
historik. 

HYLLNINGAR I LANG RAD 
Självfallet var det många 

hyllningar i och med blomster. 
CKF :s förbundsordförande Sonja 
Fredgardh talade för förbundet, 
Svea Jacobsson för kretsen och 
vidare talade för CP-avdelningarna 
i området Sven Mårtensson. Han 
talade för avdelningarna i både 

Föreningens första ordförande, fru Gunnel Möller, örsjöboställe, hissar flaggan i topp omgiven av fr v 
ordförande Kerstin Andersson, Varm/ösa, Astrid Mårtensson, Trunnerup, och kretsordförande Sven 
Jakobsson, Suenstorp, Köpingebro. 

Katslösa, Villie, örsjö och 
Sol!Jerga. Sven Bertil Persson 
talade för CP:s kommunorganisa
tion i Skurup och Bengt Göran 
Andersson för CUF-avdei.ningen .. 

HEDERSTECKEN 
Avdelningen har flera verkliga 

trotjänare som lämnade sina 
befattningar i styrelsen efter resp 
17, 13 dch 12 år som ordförande 
kassör och sekreterare och trion, 
Astrid Månsson, Maria Sandqvist 
och Mia Nilsson hyllades och 
tilldelades CKF :s hederstecken för 
sina mångåriga insatser. överbring-

andet av de hedrande utmärkelser
na gjordes av förbundsordföran
den Sonja Fredgardh. 

Tal vid festen höll vidare 
agronom Ernst Möller, som även 
frambar gästernas tack för maten. 

Som avslutning på programmet 
var det dans. 

f e,-~f,saJIIJ'J 
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M odevisning vid CUF-träff 

Fullsatt var det på ErikSlunds byg
degård när Rydsgårds CUF-avdelning 
hade dansafton med modevisning. 
För denna svarade bland annat Ing
Eritts tonårskläder och Sko-Bertil i 
Skurup som visade vårens mode. 

Omkring 300 personer hade sökt sig 
till bygdegården när konferencieren 
Stig Lindstedt började dagens vis
ning. Publikinslaget var av det ung
domliga slaget och plaggen som visa-

des också ungdomliga. Först i raden 
kom fritidsavdelningen med tunika 
i olika utförande samt jackor och he
la dresser i crimpline. Kappor av så
väl ylle som tePylene visades me 
största intresset väckte nog vårens 
speciella mode antiksammet . - so 
fanns i blått, beige och rostfärgat. 

Längden på kläderna tycks änn 
vara det korta modet men både midi 
och maxi visades. För skodonen til 
kläderna svarade Sko-Bertil som ha 
de lagt upp en kollektion som mat
chade till plaggen. Visningen gic 
hem ordentligt hos den ynga publi 
ken som både hör- och synbarlige 
uppskattade det som presenterades. 

Inga-Maj Hagentoft, Tl'inebr_?, Moni_ka .. Nilsson, •• ~jör'lf:p _o~h ~~~ 

Wahlström Skivarp mannekangade ~nfor en P'~~ c UF de l 
' pmoM' i E''k''"'"' Sagt på - mo g a a : 

Inte den långa kappan! 
På fredagskvällen var det glad 

CUFfest på Eriks/und med 
trivsam modevisning: Håll-i gångle
daren Stig Lindstedt ställde då 
frågan: Vill ni ha den långa kappan 
eller skall kappan ge möjlighet för 
knän att visa sigför solen och för 
dem man möter. Svaret lät inte 
vänta på sig: Vi vill inte ha 
maximikappor, ropade nio av tio. 

45 minuters visning ~ick i den 
snärtigt lätta stilen med Stig 
Lindstedt som trivsam och pigg 
presentatör. Han inledde med att 
presentera de båda som svarade 
för galaprogrammet, Ing·Bn~t 
Lindstedt, Ing·Britts dam oc~ 
tonår och Bertil Hansson 1 

D 
Sko·Bertils i Skurup. Den förra 
firman visad~ IrJader och väskor, 
den senare skor. Allt var på det 
trivsamt ratta sattet matchat mot 

\\ 

1 \ tonårsmodet och det var en ~ 
vartannat. Sex flickor visade 

CJ \v\ kollektion på 30·talet olika plagg 
>Om visades. Dar fanns tumka~ 
med liongbyxor, fritidsjackan 1 

vårens och sommarens stil och dar 
fanns kappor och det var här wm 
den ovanliga visnin@'' .n s frågestund 
kom och där 90 procent tyckte att 
det var väl inte något som frestade 
~em,, det där med ,långa kappor. 

Närmare 3 00-ta)et ungdomar 
h'ld'e mött upp till CUF-festen och 
tittade på den triv&'1'nma vis
ningen. 

~-.,.--·---o 

Fr v Inga· Maj Hagentoft Tdnebro och Monika Nilsson Sjörup i Mllra 
av de plagg som :~isades på Erikstunds bygdegård. 
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Jan Anders Bergh tar sats till ett sprdng öuer det/orsande utflödet frdn Svaneholmssjön. . 
att de skulle -undersöka och Jämna förslag till en större rörkonstruktion som kunde ta emot betydligt mera vatten. Lantbruksnämnden har tydligen antingen nonchalerat ärendet eller tagit alltför lång tid på sig. stiftsnämnden har kanske också varit alltför passiv och inte blivit fårdiga med att påminna lantbruksnämnden och skynda på ärendet. 

INSJö 
Den höga vattennivån i Svaneholmssjön har orsakat översvämningar mittför det s k posthuset, norr om sjön. En liten bäck har brutit sig fram genom åkrarna och genom en väg i närheten av posthuset. På den stora bilden visar SkD:s pryoelev, Håkan Persson hur djup vattenrännan är, ca 70 centimeter. Bräder har lagts över rännan för att bilarna skall kunna passera. 

Gården posthuset är kringflutet av vatten och på markerna utanför har bildats en liten insjö med mer än meterdjupt vatten. 

OBEHAG 
Svaneholmsgården har också · obehag av öveil;vämningarna, 40 tunnland vete står under vatten. Även på många andra platser har 

bildats små sjöar och givetvis är det frågan om mycket stora skador i och med att lantbrukarna inte kan börja att bearbeta jorden för vårsådd. 

FöRBÄTTRAS? 
Nu är lantbrukarna synnerligen intresserade av om eller när stiftsnämnden ämnar vidta några åtgärder för att Svaneholmssjöns utflöde skall bli förbättrat och inte som nu endast bestå av ett 30 centimeters rör! 



3 centerlistor klara för 
nya kommunblocket Skurup 

Eric Magnusson. Gunnar HanBBon. Malte Lundberg. 

Skurups kommunorganisation av centerpartiet, omfattande det blivande 
Skurupsblocket, bestående av Skurups köping, samt Vemmenhögs och Rydsgårds 
kommuner har nyligen haft nomineringsmöte~ Skurups församlingshem inför höstens 
fullmäktigevaL . 

ViL mötet -beslöts att de tre kommunerna skall gå ut i valet med vardera en lista. 
Eftersom det gäller val till en och samma kommunfullmäktige så kan allmänheten välja 
vilken av .de tre listorna som helst, oberoel1de av omi ~an eller hon bor i Skurup, 
Vemmenhög eller Rydsgård. Vardera listan upptar 20 namn. _ . 

De 6 översta namnen på 
Rydsgårdslistan är samma perso
ner som nu ingår i sammanlägg
ningsdelegerade. Vid en eventuell 
framgång för centern i Rydsgård 
kan även 7:e namnet bli aktuellt. 
Det är den nya CKF-ordföranden, 
fru Kerstin Andersson, Varmlösa 

l 12, Rydsgård. 

1
1 Rydsgårdslistan har följande 
1 
utseende: 

i Lantbrukare Eric Magnusson, 
1
1 Janstorp 2, Skurup, lantbrukare 
Sven Mårtensson, Trunnerup 2, l Rydsgård, lantbrukare Albert 

l Andersson, Katslösa 10, Rydsgård, 
. lantbrukare Stif! Olsson, örsjö 18, 

l Rydsgård, lantbrukare Sven-Bertil 
Persson, Varmlösa 2, Rydsgård, 

'lantbrukare Nils Andersson, Slim-
minge 11, Skurup, fru Kerstin 
Andersson, Varmlösa 12, Ryds
gård, lantbrukare Allan Görans
son, S. Viilie 45, Rydsgård, 
lantbrukare ·Gösta Mårtensson, 
Bruksgården, Skurup, lantbrukar~ 
Helmer Isacsson, Mårtenstorp, 
Rydsgård, representant Leif Björk
lund, . Julstorp l, Skurup, fru 
Flory Nilsson, Gydarp l, Skurup, 
lantbrukare Albin Olsson, örsjö 7, 

1 Rydsgård, lantbrukare Nils Hu~to 
Persson, ,Solberga 20, Rydsgård, 
stud. Bengt Göran Andersson, 
Katslösa 10, Rydsgård, lantbruka
re Ingvar Holm, St. Viilie 28, 
Rydsgård, lantbrukare Helge Nils
son, St. Skallstorp, Skurup, 
lantbrukare Harry Tuvesson, 
Varmlösa 4, Rydsgård, lantbruka
re Enock Hansson, örsjödal, 
Rydsgård, lantbrukare Sven-Ake 

l Johansson, Trunnerup 11, Ryds
;gård. 

17, Skurup, · trädgårdsmästare är 'endast 3 2 år. . 
Torsten Carlsson, Skurup pr 11, .'Vjd • nomineringsmöte.:t beslö.ts 
lantbrukare Hugo Lönnborn, 'Nee- att samtliga 3 listor kommer ätt
levad, Skur.up, lantbrukare ·Huio utsändas till samtliga hushåll inom 
Månsson, ·:Elinelund, Skurup, frö- kommunblocket. 
ken Edna Nihil!n, Sandåkra, ~~~~~-----.....,.,;;,,...;,,.,= 
Skurup, lantbrukare Knut Mår
tensson, Saritslöv, Skurup, lant
brukare John Persson, Hyl~ebefga, 
Skurup, lantbrukare Oskar Olsson, 
Nellevad, Skurup, teknolog · Tor
björn Johansson, ölöv, Skivarp, 
lantbrukare Einar Larsson, Hassle

. Bösarp, Skurup, fru Sonja Jöns-
son,. Norrbacke, Slturup, verkmäs-
tare Rolf Stridsberg, Oskarsgatan; 
Skhri.tp, hmtbrukare Gunnar Nils-
soh, Stenakulla, Skurup. , .. 

'VEMMENHöGS- ' 
LISTAN 
Vemmenhögscentern 'har fyra 

sammanläggningsdelegerade: Av 
dessa är det inte mindre än 3 som 
inte ställer upp till val i 
kommunfullmäktige. Det är vete
·ranema, nämndeman Theodor 
M;årtensson, Svenst9rp, sämt lant
brukarna Gunnar Andersson, Gun
nebo, och John Johansson, _ östra 
Vemmenhög. · · _ 

Den ende som stannar kvar är 
lantbrukare Malte Lundbllrg, 
Kropp, Skivarp, som också ~tår 
överst på valsedeln. De tre nya 
som har chans komma i kommun
fullmäktige är lantmästare ·Curt 
Nilsson, Svenst.orp, Skurup, lant
brukare Torsten Anderss.on, Moss' 
by, Skivarp, och lantbrukare Arne 
Andersson, Västra Nöbbelöv, Skiv-
arp. . 

Därefter följer fru Anna-Lisa 
Nilsson, ölöv, Skivarp, lantbruka
te Rolf Christensson, Norrvalla 4, 
Skivarp, polisman Arne Olsson, 
Skivarp 22, Skivarp, lantbrukare 
Nils Börje Hansson, Grönavall, 
Skurup, lantbrukare Börje Olsson, 
Strandåkra, Abbekås, ·lantbrukare 
Lars-Gunnar Andersson, Norrbac
ka, Skivarp, lantbrukare Einar 

SKURUPS-LISTAN 
skurupscentern kommer nor

malt sett att få 5 kommunfullmäk
tige, alltså samma antal som dem 
nu har i sammanläggningsdelegera
de. De fem översta namnen på 
valsedeln upptar fyra av de 
nu varandes sammanläggningsdele
gerad e, lantbrukare Torsten Hans-

Nilryd, Lindby, Skurup, lantbru - ~ a_ 1J 
kare Erik Andersson, · Röradal, «l rA. 

"---------~ son, Skurup 16, återfinns dock 
först på 6 :e plats medan 

1 lantbrukare John H. Jönsson, 
1 
Askliden, som ej kom med i 
sammanläggningsdelegerade åter
finns på 3 :e plats på valsedeln. 

Skurupscenterns valsedel ser ut 
så här: 

Lantbrukare Gunnar Hansson, 
Angsro, Skurup, advokat Gunnar 

l 
Gottfries, Södergatan, Skurup, 
lantbrukare John H. Jönsson, 
Askliden, Skurup, fru Mary 
Hermansson, Ugglesjö, Skurup, 
lantbrukare Henning Hansson, 
Hassle-Bösarp, Skurup, lantbruka-

-re Torsten Hansson, Skurup 16, 
Skurup, ingenjör Claes Andersson, 
Nybyholm, Skurup, kontrollassis
tent Lennart Knutsson, Sofiagatan 

Skivarp, disponent Carl Lindstam, 1--------------------------
Ramsgården, Skivarp, lantbrukare 
Hjalmar Persson, Västra Vemmen-
hög, Skurup, fru Birgitta Hansson, 
Bemagården, Skurup, fru Elsa 
Olsson, Mossby 21, Skivarp, 
ingenjör Sten Ake Fredriksson, 
Prästgatan 24, Skurup, maskinsta-
tionsföreståndai-e Bertil Karlsson, 
Skivarp, lantbrukare Einar Anders-
son, Nyboholm, Skurup, ingenjör 
Per Ewing, Skivarp nr 17. 

Medelåldern för de som står på 
valbar plats vid ett "normalt" val 
är i Skurup 53 år, i Rydsgård 49 år 
och i Vemmenhög 48 år. Äldst är 
Skurupslistans första-namn, Gun
nar Hansson, Ängsro, som är 61 år 
och yngst är Sven-Bertil Persson, 
Varmlösa. på Rydsgårdslistan, som 

... 
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82-åring på daglig cykeltur 
med "specialbåge "från 1930 

SKURUP: Sina 82 -år till trots tar tjänade som lantarbetare tills han 

han fortfarande sin stadiga cykeltur 1918 blev folkvald fjärdingsman. 

varje dag, f fjärdingsmannen Frans Med giftermålet 1911 (han blev 

Almkvist i Skurup. Och det gör änkeman 1968) köpte han det hus 

han på en cykel som tillverkades 1 i Sandåkra vid Slimmingebyvägen 

Skurup för 40 år sedan. På den i Skurup som han fortfarande be

tiden fanns nämligen på orten en bor. Det blir alltså sextionde året 

cykelfabrik, Sved!, som drevs av nu. 
Johannes Larsson, vars son Birger 
nu har cykelaffär i Kyrkogatan . . 

Då Almkvist är reslig lät han ~pe
cialbeställa cykeln. Det är 26 tum 
nielian paedaler och sits mot då
tidens standardmodeller 22 och 24 
tum och för. den skull har även 
hjulavståndet blivit längre. När vi 
gick över till högertrafik böjde 
han ner ramen så att herrcykeln 
blev damcykel. Anledningen: jo, det 
är för att han ska kunna hålla cy
keln upprätt när han stiger av och 
på, slippa stå ute i gatan vid dessa 
manövrer. 

Almkvist är född på orten och 
har bott där heia sitt liv. Han säg 
dagens ljus i Hylteberga 1888 och 

TREARSPERIODER 
- Vid sidan av lantarbetet skötte 

jag mina två och ett halvt tunnland, 
gick på tegelbruket ett par år och 
på sockerbruket under kampanje~
na, berättar Frans Almkvist för 
A r b e t e t. Förr i tiden folkvaldes 
fjärdingsmannen på tre år i taget 
via kommunalstämman. Sä fortsatte 
det tills nya uolislagen trädde i . 
kraft 1925. Sen hette det "tills vi
dare". Och det blev för min del 
till 1939 då jag genom distriktsom
läggningen hade kunnat bli heltids
anställd, men föredrog att fortsätta 
som e o polisman till jag pensione
rades vid 65 års ålder 1953. 

400 KRONOR 
- Ja, halvt lantarbetare och dag

lönare åt ortens folk fortsatte jag 
med även efter 1918. Det var så att 
fjärdingsmannens befattning inte 
var heltidssyssla. J ag fick rycka in 
vid behov, reglerad arbetstid sak
nades. än mindre ob-tillägg. De tre 

första åren gick iM för 400 kr om 
året och när jag slutade hade det 
ökat till 1.500. En fjärdingsman fick 
syssla med allt möjligt som lands
fiskalen ålade honom. Allt från att 
kolla , cykelljus till att driva in 
skatter. 

ODRAMATISKT 
Almkvists område var Skurups 

socken för att sen vid distriktsom
läggningen 1939 sammanläggas med 
Svenstorps och Hassle-Bösarps 
socknar som hade varit ett distrikt. 
Det är ett gott bety~ åt bygden 
att Almkvist aldrig under sina 20 
år som fjärdingsman upplevde nå
got mera dramatiskt. Det mest spän
nande som hände var när han skul
le kontrollera att kringfarande för
säljare inte idkade gårdfarihandel 
vilket skedde när de medförde la-
ger, oftast i bilar som ställdes i 
skymundan när en kund skulle be
sökas. 

MöSSANS MAKT 
Rätt snart lärde sig folk i mer el-

ler mindre skumma ärenden var 
Almkvist bodde och undvek h&ns 
hus som pesten. Och visste de inte 
det fick de besked så fort de kom
mit innanför farstudörren. För på 
hyllan innanför låg sommar som 
vinter en av Almkvists polismössor 
väl synlig. Gsynen av mössan fick 
genast "skummisen" 'att vända i 
dörren. 

- Jag fortsatte med att låta en 
mössa alltid ligga kvar även se
dan jag slutat som fjärdingsman 
för att min fru skulle kunna kän-
na sig trygg när hon var ensam 
hemma, berättar Almkvist till sist. 

Att tillägga är att trädgårdssköt
seln är hans stora hobby jämte cy
kelåkning "för man måste alltid 
röra på på sig för att hålla sig i 
form" förklarar han. Han sköter 
själv sitt hushåll och hemmet ski
ner fejat och fint. Någon svärare 
sjukdom har han aldrig varit drab
bad av, även om det har varit litet 
oroande med ett för lågt blodvärde. 
Men det har rättat till sig. 

!'rans Almkvist på den speciaLtillverkade cykel sam lutn för 40 år sedan 

!ät beställa på dåvarande cykelfabriken Svedix i Skurup. Den special

gjordes för att passa en så reslig ka1l. 
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