


Utannonserades 
J 

I går deltog han 
SKURUP: Under den tyska ocku

pationen av Danmark annonserades 
prosten Harald Sandbaek som död 
i de danska tidningarna. 

I går predikade han vid en min
nesgudstjänst i Skurups kyrka in
för 250 medlemmar i den danska 
brigadföreningen. 

Man hade samlats för att fira 25-
årsminnet av befriaisen från tys
karna. 

Sandbaeks dödsannons räddade 
honom undan tyskarna den gången. 

Derl danska brigaden ·låg förlagd 
i närheten av Ystad och Skurup 
under krigsåren. Som mest omfat
tade den 500 man. Nu passade man 
på tillfället att återse de trakter 
som man lämnad;; för 25 år sedan 
för att återvända ti]] ett f11itt Dan
mark 

Vid. en lunch på Svaneholm& 
slott deltog bl a landshövding Gösta 
Netzen, de danska· och svenska am
bassadörerna samt representanter 
för Malmö försvarsområde. 

Den danska brigaden leddes av 
majorerna Gunnar Frandsen och 
P O Careby. 

Efter ceremonierna i Skurup där 
man bl a från Skurups församling 
mottog en minnesgåva - ett brons
fat med Skurups kyrka i gravyr -
deltog brigadmedlemmarna i en 
middag på Marienlyst utanför Hel
singör. I middagen deltog även 

· danska motståndsmän. 

Många klippanbor 
utnyttjade badet 

KLIPPAN: Under söndagen bjöd 
Klippans köping sina invånare på gra
tisbad i den nya simhallen. Nära 1.000 
personer utnyttjade detta tillfälle till 
gratisbad. A r b e t e t passade på att 
fråga en del badande vad de tyckte om 
simhallen och svaren visade att alla 
var nöjda. En del som i n te utnyttjade 
det gamla badet kommer i fortsättning-
en att bada. Statistiken visade också ,. 2 

som död under kriget 
befrielsejubileet • 

l 

- att övervägande delen av dem som 
badade var pojkar och herrar. Simhal
len kommer i fortsättningen att vara 
Öppen måndagar - fredagar kl 12-
20 och lördagar kl 9-14. 

Under kriget annonserades prosten Harald Sandbaek, t h, som död i de danska tidningarna. I gar deltog han i en minneshögtid i Skurup. Här till
samm.a.ns med kyrkohl!'l'de Gunnar W alin, Skutup. 
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Skurups Pippi Långstrump 
vä!Jes vid Lions vårfest 

,-. --...........,. 

Cecilia Bogren, 6 dr, provrider köpman Tage Ljunggrens prickiga häst som kommer att std tr1l Skurups 

Pippi Ldngstrumps förfogande vid Lions vdrfest. 

l samband med Skurups Lions Clubs vårfest under lördagen den 23 och söndagen 

den 24 maj kommer Skurups egen Pippi Långstrump att koras. Alla f!ickor inom 

Skurupsblocket har chans att bli den utvalda. Åldern skall vara mellan 8 och 12 år och 

hon måste vara beredd på att kunna rida på en pigg liten prickig häst som köpman Tage 

Ljunggren, Brodda ställer till förfogandi. 

Vidare kommer hon att få 
uppträda och sjunga på vårfesten 
på lördagen. I gengäld ·får hon åka 
karusell gratis så mycket hon vill 
under de två dagarna och så får 
hon ·en fin övenaskning som pris. 

Anmälan med namn och foto 
skall insändas till Lions Club, c/o 
Brönmark, Långgatan 13, Skurup 
senast den 14 maj. Nils Brönmark, 
telefon 41770 lämnar ut närmare 
upplysningar till dem som ilr 
jntresserade 

' \ 

· lustig Pippi Långstrump som möj
ligt. De bästa teckningarna kom
mer att utställas på vårfesten. 

Programmet inledes på lördagen 
vid 14.30-tiden med festtåg med 
Skurups sagostunders musikkår, 
gamla originella brandbilar och ett 
tuff-tuff-tåg genom Skurups gator. 

På loppmarknaden kommer att 
finnas ett stort tivoli med karu
seller, ponnyridning och mycket 
annat. På lördag kväll kl 19 
framträder Pippi Långstrump till
sammans med den prickiga hästen 
och Ewalds orkestet. 

21-tiden. 
På söndag ger Göingeflickorna 

ett scenframträdande kl19. Det är 
deras första officiella besök i 
Skurup. 

Lions vårfest och loppmarknad 
blir denna gång inte som tidigare 
på Skurups torg utan i Skurups 
Folkets park. 

t skolorna inom Skurups, Ryds
gårds och Vemmenhögs kom
muner pågår f.n. en tecknings
tävling där det gäller att rita en så 

På söndagen öppnar lopp
marknaden kl 14. Båda dagarna 
stän es lop marknad och tivoli vid 

Lions Club i Skurup är nu 
givetvis angelägna om att så många 
.som möjligt ur allmänheten skän
ker gåvor till loppmarknaden. 
Gåvorna hämtar Lions själv. Det är 
bara att ringa antingen Sune 
Thulin, Göte Nygren, Nils Brön-

mark eller Caj Barchan. u f) / 

t; f!o( 



Skurups Pippi Långstrump 
medverkar vid vårfesten 

SK.URUP: Med stora förvänt• 
ningar ser skurupsborna t;am 
emot Lions loppmarknad rom 1 år 
u tf ormas som en stor vårfest med 
tivoli, ponnyridninog, utstiilining av 
barnteckningar, festkortege och 
andra attra•ktioner. Inte minst för
väntansfulla är ortens alla små
flickor, ,bland' vilka en Lionsjury 

· skall välja ut en Pippi Långstrump 
som får en framträdande roll l 
vårfesten den ~24 maj . 

Ridande .på sin prickiga häst 
"Liila gubben" deltar Pippi i fest. 
tåget genom samhället lördagen 
den 23 maj och framträder samma 
.Jwä:U på festplatsen tillsammana 
med Ewaldhs ungdomsorkester, 
Som 'belöning får hon å•ka karu
sell så mycket hon orkar och får 
dessutom en fin överraskningspre
sent Vällkomna med i tävlingen är 
alla· flickor i åldern s-12 år som 
liknar Pippi - med eller utan pe
ruk - och kan sjunga och uppträ· 
da inför pubLik. Senast torsdagen 
den 14 maj vill Lions Club, c/o 
Brönrnark, Långgatan 13, Skurup, 
ha in anmälan med namnuppgift, 
foto och helst också lite upplys· 
ningar i övrigt. 

Plats för vårfesten 'blir mark· 
nadstorget och medan de vuxna 
fyndar .på loppmarkna~en kan 

TRELLEBORG 

Fredag den 8 maj 

ARSMöTE: Skurups Bordtennis
klubb 19 i klubblokalen. 
FRITIDSGARDARNA: Träffpunk
ten 18 elektronikgruppen; 17-
19.30 öppen verksamhet; 19.30-22 
diskotek för medlemmar. 

småttingarna roa sig med ponny
ridning, turer med tuff-tuff-tåget 
och tivolinöjen av alla de slag. 

Alstads fritidsgård: 18.30 Gislövs 
4 H-klubb 10-årsjubileum. 
Högalid: 18 Trelleborgs P~tol
skytteförenings ungdomssektwn. 
Skolornas fritidsverksamhet: fhck- I lördagens festtåg deltar förutom 
gymnastik 15.15-16.~ i Liljebo~g; Pippi Långstrump bl a Sagostun
pojkhandboll 17-19 l Conco~dm; ders orkester och en kortege 
bordtennis 16.30---18.30 1 Vastra ) brandbilar från olik.a decennier. 
Alstads skola. 

För söndagens scenframträdande 
svarar Göingeflickorna, som aldrig 

~gare gästat sk_uru_P_·-----~ 

f 

, Skurup ska få egen 
Pippi Långstrump 

Lions Club i Skurup ämnar 
kora köpingens egen Pippi Lång
strump lagom till sin traditionella 
vårfest och loppmalmad den 23-24 
maj . I ett skriftligt Lianupprop 
till Skurups töser mellan 8 och 12 
år frågas bl a: liknar du Pippi 
(med eller utan peruk), kan du 
sjunga och uppträda inför publik? 

En jury inom Lions Club avgör 
vem som blir Pippi och den ut
valda får bl a rida Lions egen 
Pippihäst "Lilla Gubben", uppträ
da och sjunga på vårfesten den 
23 maj, åka karusell så mycket hon 
vill och får en fin överaskning 
som pris. Det är bara att skicka 
in anmälan med namnuppgift, foto 
och gärna en liten personbeskriv
ning senast den 14 maj till Lions 
Club, c/o Brörunark, Skurup. 

På bilden "mannekängar" 6-åriga 

Cecilia Bogren på en riktig Pippi 
Långstrumphäst. Hon får inte själv 
vara med i tävlingen om Pippi
titeln - sex år är ett par år för 
lite. 

P ANDDRABINGO 
CARAVELLEN 

YSTAD 
l DAG 

OBS! TIDEN 
KL 19.30 



KÖPINGEBRO HANDELSTRÄDGARD 
(Innehavare STIG PERSSON) 

Vänd Eder till Fackmannen när det göller BINDERI 
av KRANSAR och BUKETTER m. m. 

Rikhaltigt sortiment av KRUKVÄXTER 
Partiförsäljning av Krukväxter, Snittblammor 

Skivarps Gästgivaregård 

l dag serveras 

stort smörgåsbord med småvarmt 

Skiuarps blomsterdrottning 1970 
Ulla Nilsson 

Foto: Hans Sernert 

T anka under T A K 
Men var! Jo, Hos BP-centrum 

Allt tillbehör för Er bil, sjölvtvött, vaxning 
tvättning, smörjning ombesörjes. -TRAFIKKIOSK 
Sjö lvtvött. 

Välkomna! ALLAN NORRMAN 

HOLMANDERs MEK. VERKSTAD 

270 l O SKIVARP - T el. 0411 /321 05 
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El-installationer ~ - _God ]uJ och Gott Nytt År l} 

m l tt m qo~ •lne Vi har julöppet: 

3 dagar kvar 
men ännu finns massor av nytti
ga och trevliga Julklappar för 
hela familjen 

Ei- och KYL-reparationer 

Försäljning av nya 

RADIO-TV 
önskar d mo 0 ~ , Måndag-Tisdag till kl. 19 PRESENTKORT j 

och vi lämnar perfekt service. ·Hörnet Kyrkogatan/~ärnviiglgatan- Tel. 401 54 
C · Julafton till kl. 13 öppet: I dag och i morgon tili"kl. 

19. Jul·, Nyårs- och Trettonafton 
till kl. 13. 

EL & KYL A·B 
YSTAD . , SKURUP .. 

Tel.11447,12446 Tel.41550,40308 

SERNERTS: 
FOTO · 

för all slags fotografering 

Tel. 0411/406 52 
Torget 5 · SKURUP 

Plastmattor 
70 cm bredd 

från 11:75 pr m. 

SKURUP -Tel. 4(10 95 

Julklappstips ! ! ! 
Ishockey- och konstäknings

skridskor. Klubbor, tröjor 
samt övrig utrustning. 
Stigas nya ishockeyspel. 

GRAMMOFONSKIVOR 

'Köp en 
j SKANTJC eller BLA!JPUNKT 

FÅ.R6-TV 
.NJr det gäller SERVICE av 
RADIO- TV- BANDSPELARE 
kontakta 

;Lööws Radio .& TV 
Kyrkogatan 30- SKURUP 
Tel. 0411/41480 ankn . bostad 

För liv- och 
slaktdjursförsälj ni ng 

När vill 
du se 
färgkorten 
du tog 
i jul? 

Hos oss 
tar det bara 
4 dar! 

Lämna in dina 
Kodacolor-rullar 
snabbast till 

EL-Installationer- EL-reparationer 

Kyl- Frys- Tvätt och Armaturer 

. St. Torm;atan 3- SKURUP- Tel. 403 12 

Spannmål- Utsäde 
j F ode r - Gödsel m. m. 

· ·. CENTRALFÖRENINGEN -· ·· 
St5ÅNSKA LANTM~NNENS _GENTRAL.FÖRENING U.P.A, 

Försäljningskontoret SKURUP Tel. 405 39, 406 77 

.... Rydsgård 
"\ 

Skurup \_ 

l_, / 

l 

l 
" 
" l 
~ 

" 

)_; ) 
l, ........... 

"' Vemmenhög 

BLENN W BIL -AB 
Norrgatan 5 · SKURUP- Tel. 0411/409 74 

Julerbjudande t.o.m. 24/12 (Lämpliga julklappar) 
Bosch Rally Knick 36:-

· Hella Le Mans jod. 40:
Volvo 5 1/2 tums fälgar 38:-

Varningstriangel 4:75 
Backspeglar Alberts 14:75 
Trimningssystem (avgassystem) 
för Volvo Le Mans 270:-

Ernst Svenssons LastbUsåkeri 
SKURUP --Tel. 0411/414 GO 

. lltlör alla slq av transporter, 

Nu behövs ljus och värme 
Låt oss ombesörja så att det blir ljust, varmt och trivsamt inomhus. 
El-värme, vacker belysning, P2-antenner och därtill snabb och 
omsorgsfull service. 

RYOSGÅRDS EL KTRISKA AB 
Tel. 0411/440 77- SKURUP 420 35 bost. 

Beställ €dra 

JULBLOMMOR 
där Ni finner dem vackrast 

· Välkommen in 
· - · FLORA 

• BLO-R 
~ J Vi har stor sortering 

ochger tips 
~ ~ochrdd 

Skurup Tel. 418 00-418 01 
Tel. 400 72- 406 91 

OBS. Samlna teln r som tidigare . 
Svedala Tel 40 00 26 - 40 22 26 

ALBIN HELGESSON· 
Skurup 

KÖTT- & CHARKUTERIAFFÄR · 

Tel. 0411/403 59 

Öbsl KVALITETSVAROR 

Modernt RÖKERI 

JORD· 1"Tri8m. J • _, ·.: 
FRÄSAR ~ 
Titta in till oss i Börringe eller: 
ring - vi kan erbjuda många· 
alt~ativ. 

l F:aKJELL SVENS~ON) 
LEMMESTRÖ · Sf(URUP-· 040/483062 

LöRDAGEN 27 dec. ST ANGT. 

11/Je~$ 
BEKLÄDNAD 

SKURUP- Tel. 0411/400 98,408 98 

PRENUMERERA PA 

SIS) 
SKÅNSKA DAGBLADET 

MASSEY-FERGUSON 
Traktorer och Tröskor. 

"'Y A REDSKAP 
av olika fabrikat 
och storlekar. 

TOLE PALLYFTARE 
för traktorer. Lättmonterad, 
effektiv och prisbillig. 

PERSONBILSSLÄP 
TILL REKORDL~GT PRIS 

Köp förmånligt av 

H L maskiner 
Henning Larsson, Kyrkog. 64 
SKURUP- Tel. 0411/408 01 

KVIG· och 
TJURKALVAR 

samt alla slags 

LIV· SLAKTOJUR 
köpes varje v~~~:ka 

Tage Ljunggren 

Vi har 

· Brodda - -Skurup 
Tel. 0411/462 12 

Julklapparna 
för både DAMER 
och HERRAR 

Välkomna till 

Mönssons 
FARG 

Kyrkogatan 14- tel 40_0 9:1_ 

NÄR DET GÄLLER 

_kval i tetsmaski,.er 
och Tl LLBEHÖR för joaidbruket 
vänd Eder dA till 

Kullenbergs 
SKURl:P 

TEL. växel 0411 / 411 10 

SNÖPLOGliNGAl 
LASTBILSTRANSPORTER -GRÄVNING- HUSRIVNING
TRÄDFÄLLNING- VÄGHYVLING-SLAMTÖMNING m.m. 

ombesörjes av 

Skurnps Maskinstation 
Tel. 0411/407 31 

KVALITETS,.,ASKINiER 
Service i särklass 

••• för shånNitt it~rllhr•ll~ . .• 

IV\askinbolaget 

SKÅNSKA l.ANTMÄNNENS MAS~N AB 

SKU~UP • Ti,!l. 0411/411 50 
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KVALITET CENTRALFÖRENINGAR • LANTMANNAFÖRBUND • LANTMÄNNENs MASKINBOLAG 

Klart att gå i startgroparna för ett 

' • 
med nya maskiner och redskap för jord earbetning, gödsling och sådd 
Vem håller inte med om, att vårbruket bokstavligen talat 
är grundläggande för en god skörd? Alla vet ju att ett 
slarvigt eller försent utfört vårbruk kan få smått kata
strofala följder - och vad driftsstopp i vårbruket bety
der ska man bara inte tala om! 

2 arbetsmoment 
•• 

Om man är förutseende börjar man se över maskiner 
och redskap redan nu. Allt måste vara i topptrim och 
det som inte håller måttet ska helt enkelt bytas ut. Ingen 
har råd att köra med trasiga eller opålitliga redskap 
under vårbruket! 

Den som är ute i god tid före vårrushen gör dessutom 
ofta bättre köp än den som väntar till sista stunden och 
måste ha sin maskin från den ena dagen till den andra! 
Det där känner vi alla till. Därför - gå i startgroparna 
redan nu för ett gott, nytt skördeår! 

Seli man på! 

i en kör ingll 
Tidsvinster är värdefulla - det 
gäller allt jordbruksarbete och i • 
synnerhet vårbruket, där man 
helt är i händerna på väder
gudarna. 

lar och harvar lika perfekt. Den 
är lätt att ställa om till transport 
också, tack vare en god ide och 
traktorns hydraulik. 

GODSLA och HARVA 
eller GÖDSLA och sA 

Inte slänger man produktions
medel i sjön! Men ofta är det 
inte långt ifrån. T. ex. när man 
sprider handelsgödsel hur som 
helst och låter den ligga länge 
på ytan. Tive Exakt sprider 
verkligen exakt. 

Alternativt kan man köra Tive 
Exakt tillsammans med en Tive 
HSV -såmaskin. Det blir en ef
fektiv kombination för den som 
vill gödsla och så i samma kör
ning. 

Och Tive nyaH-kulturharv myl- Pris - kontakta Er förening 
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Nu kan Ni känna Er säkra! 

ya D ----......... NY CH "SN A 
med varvtals- och höjd
inställningsindikator 
Visst har centrifugalspridaren 
stora fördelar - prisbillig, stor 
spridningsbredd och liten trans
portbredd t. ex. men Ni är aldrig 
riktigt säker på spridningsbilden. 
Ni kanske vill köra litet lång
sammare en stund men tänker 
Ni då på att när Ni minskar på 
gasen så ändras spridningsbil
den, därför att kraftöverförings
axeln också går långsammare. 

Till och med ganska små varia
tioner i varvtalet ger spridnings
rubbningar. 

Med varvtalsindikatorn på Nya 
Drabant CH har Ni fått en för
säkring mot sådana misstag. 

Spridarskivans höjdläge måste 
också vara det rätta. Därför har 
CH även en höjdinställningsindi
kator för kontroll. 

Nu kan Ni känna Er mycket 
säkrare, när Ni sprider handels
gödsel med "Snurran". 

Men Nya Drabant CH måste det 
vara! 

Pris - kontakta Er fören g 

MAN KÄNNER SIG NÖJD •• nar an vänder sig i sitsen och skådar bakåt 

över den fina, jämna såhäddsberednin en 
Den uträttar ett fint arbete efter 
traktorn - den släpper ogräs 
och halmrester (den ska ju inte 
räf !) och den ger ett jämnt be
arbetningsdjup. 

S-pinnarna kröker sig inte om 

man fastnar i en sten - drar 
inte upp alv och sladdplankan 
krossar kokorna effektivt. 

Hänger man på en efterharv 
jämnar den helt och förhindrar 
uttorkning. Har man en gång 

u 
kört med efterharv kan man inte 
vara utan. 

Pris - kontakta Er förening 
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SLOORS 

Grundläggande för inkomsten! 

med jättestor kapacitet 

Tive HSV är hydraulburen och finns i arbets
bredder om 2,04, 2,52 och 3,00 meter med re
spektive 17, 21 och 25 billar. Sålådorna som 
kanske är den allra största finessen med HSV 
rymmer inte mindre än 550, 680 resp. SI5 liter. 
En fyllning räcker sålunda till 4,5 resp. 6 tunn
land. 

Med såmaskinen "grundlägger" 
man bokstavligen talat sin in
komst. Man gör det genom att 
praktiskt taget sätta allt på ett 
kort och köra. Fungerar inte ut
matningsmekanismen som den 
ska visar det sig först när det är 
för sent. Det är en av de mest 
deprimerande syner en lantbru
kare kan uppleva - det, att se 
mista vid mista efter en felaktig 
utmatning. 
Risken för detta blir emellertid 

minimal om man kör en pålitlig 
o.:h beprövad kvalitetsmaskin -
som Tive HSV-såmaskin. Utmat
ningen på denna kan inställas 
snabbt och exakt med hjälp av 
variatorn. 

Det är inte bara det att utmat
ningen skall kunna inställas 
snabbt och exakt. Variatorn 
måste vara helkapslad och de 
rörliga delarna måste arbeta i 
oljebad för maximal livslängd 

HSV 2.04 17 billar 
• 

1 fyllning = 4 tid. 

HSV 2.52 21 billar BBA@@[i) 1~1olog~Stld. 
HSV 3.00 25 billar 

BABBr!JB[i) '~""'"·~·tid 

och säker drift. Det gör dom 
självfallet på Tive HSV. 
Rost är ett allvarligt problem på 
många såmaskiner - och därför 
är matarvalsarna på Tive HSV 
gjorda av nylon samtidigt som 
axlarna är av aluminium och så
rör samt matarklaffar av gummi. 
Med de dubbla utmataraxlarna 
och det extra stora avståndet 
mellan billraderna håller Tive 
HSV sig också ren. Därför har vi 
kunnat kosta på oss att ge den 

universalbillar för alla slags jor
dar. 
Att köpa såmaskin är inte en 
fråga om att spara några hundra
lappar. Man skall inte heller be
höva byta den vartannat år. Den 
ska arbeta perfekt år efter år ef
ter år. Och man ska kunna få ser
vice och reservdelar närsomhelst 

Pris - kontakta Er förening 

Illustrationen visar i prmczp hur utmatnings
mekanismen är utformad och hur dess olika delar 
arbetar. Matarklaffarna under knastervalsarna in
ställs enkelt för varje sädeslag med en spak som 
låses i segment. Dessa klaffar påverkar ej utmat
ningsmängden som är helt beroende av knaster
valsarnas rotationshastighet, vilken i sin tur be
stäms av lamellvariatorns inställning. 
Konstruktionen medger vidare snabb demontering 
av utmatningsmekanismen vilket gör att maskinen 
kan rengöras lätt och effektivt. 
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N är det gäller 

precisionssådd på 
de mycket stora arealerna 
så kommer man inte ifrån 

IVE HS -såmaskin 
Anledningen är framförallt den enormt stora sålådan, som kan 
ta 7,7 hl resp. 11,0 hl. Kombinerar man den med Tive EXAKT 
genom att placera denna på såmaskinens speciella bärbalkar 
kan man göra stora tidsvinster. Antalet körningar kan minskas 
samtidigt som man undviker onödig jordpackning. 

En kombinationsmaskin för lättare gödsling och sådd. Hela 
maskinens funktion kan skötas genom traktorns hydraulreglage. 

Varför ska man köpa 

Det räcker med en enda handrörelse för lyftning eller sänkning 
av billar och spårluckrare, skiftning av markörer samt till- och 
frånkoppling av utmatning. 

Pris - kontakta Er förening 

Smörja, fylla på - tuta och köra 
så ska det gå när man har 

EN P ÅLITUG SÅMASKIN - OCH INTE SÅ 
.. 

HAR ••• 

Handen på hjärtat! Kan Ni lita på Er nuvarande såmaskin -
eller stannar Ni ekipaget med jämna mellanrum, stiger av och 
går bakåt för att kolla att den sår riktigt? (Ni känner igen det, 
eller hur?) 

välkända produkter m d servicemöjligheter? 
Tänk ekonomiskt! 
Det finns all anledning att tänka ekonomiskt, när man är lant
brukare. Och det finns all anledning att väga fördelar mot nack
delar, när man t. ex. ställs inför ett erbjudande om en "pris
billig" maskin. Det där med att tänka ekonomiskt är nämligen 
inte bara en fråga om lågt pris. God ekonomi är i längden be
roenae av sådana ting som kapacitet, pålitlighet och snabba 
servicemöjligheter. I synnerhet när det gäller lantbruksmaskiner. 

(siR) 

Det finns inga "billiga" maskiner! 
Bland de tusentals lantbrukare som har fått driftsstopp mitt i 
vårbruket p.g.a. en maskins dåliga kvalitet eller opålitlighet finns 
det knappast någon som skulle vilja påstå att det finns "billiga" 
maskiner. Det finns endast bra och mindre bra maskiner. Bra 
maskiner är praktiskt taget alltid välkända - inte minst be
roende på kvalitet. Dom är i regel mest köpta - och har fram
förallt servicemöjligheter när det behövs. Mindre bra maskiner 
har ingen råd med. 

Det lönar sig att köpa kvalitet! 
Det finns få lantbrukare som har blivit besvikna på en kvalitets
produkt - och kvalitet ger en trygghet som inte kan mätas med 
pengar. Vädergudarna rår ingen på - men man kan gardera 
sig mot många "oförutsedda händelser" helt enkelt genom att 
satsa på kvalitetsmaskiner och kvalitetsredskap. 

~ CENTRALFÖRENINGAR • LANTMANNAFÖRBUND • LANTMÄNNENs MASKINBOLAG 
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J ordbruket en effel~tiv del 
av vårt svenska näringsliv 

Jordbruket är en effektiv del av vårt svenska 

näringsliv, säger statskonsulent Elis Jönsson, 

Lantbrukshögskolan, Ultuna. De som mest tjänar på 

rationaliseringarna som till stor del bygger på vetenskaplig 

forskning är konsumenterna. Det finns internationella 

utredningar som visar detta. · l Sverige finner vi att varje 

krona satsad på jordbruksforskning ger en direkt 

återbäring på ca -två kronor, dvs dubbel utdelning och att 

det främst är konsumenten som tjänar på forskningen, 

jordbrukaren får endast en mycket ringa del. 

Vi satsar i Sverige ca l 00 
miljoner kronor på jordbruks
.forskning varje år. Av summan 
går ca· 50 miljoner till 
·veterinärhögskolan och lant- · 
brukshögskolan. 20 miljoner till 
branschforskning i exempelvis 
'Svalöv och Weibulls i Landskrona 
)amt 30 miljoner till förädlings• 
industrins egen forskning. 

Det betyder att omkring 1,2 
procent av jordbrukets föräd
lingsvärde används för forskning. 
Det resulterar i att jordbruket 
kan hålla en årlig ökning i 
effektiviseringstakten på ca 3 
proc . . 

Lantbrukshögskolans arbete 
kretsar kring att få fram bättre 
växter och djur genom att 
.konkretisera olika egenskaper 
och tillämpa moderna utvalsme
toder. 

Man söker fastställa behovet 
av näring hos växterna och 
djuren. Uppföljningen består i att 
täcka behoven så billigt som 
möjligt, vilket kommer konsu
menten till del i form av lägre 
priser i livsmedelsbutiken. 

Man har funnit att proteinin· 

nehållet i spannmål bl a påverkat 
av när man gödslar. Ju senare 
bonden lägger ut kväve desto 
högre halt protein får ,kärnan. 

BILLIGARE AGG 
- Ser vi exempelvis på äggen 

så har de blivit två tredjedelar 
billigare sedan 1930, framhåller 
Elis Jönsson. Det har skett med 
hjälp av de rön som forskningen 
gett. Vi betalar i dag ca 600 
miljoner kronor för de ägg vi äter 
upp. Priset skulle ha varit uppe i 
ca 1.800 miljoner kronor om vi 
tillämpat 1930 års teknik. 

Konsumenternas årsvinst en· 
bart på äggen i vår kost rör sig 
således om över en miljard 
kronor om året. 

På motsvarande sätt har 
forskningen hjälpt till att skapa 
hälsobättre råvara för vår 
livsmedelsindustri. Fläsket har 
gjorts magrare, grisen har 
förvandlats till en näringsrikti· 
gare krabat med 15-16 i stället 
för tidigare 14 revben. 

Broilern, vårt för närvarande 
billigaste kött, har slagit ut den 

Vorje kroM tom 111 ct.ar Pd jordbrukstorsk ningen ger en d terbäring 
pd tvd kronor. Det är främst konsumenten som tjänar pd satsningen, 
jordbrukaren fdr endast en mycket ringa del av vinsten. 

ur prissynpunkt dyrare gamla l 
slaktkycklingen etc. 

MILJöNACKDEL 
Det finns en del nackdelar som 

utgör priset för framstegen. 
Forskningen på en sida måste 

l 



Nio rätt det bästa 
i Skurups Vårlek 

Akta paret GuLl-Britt och Hans Perssan fick problem med Gary Gmm. 

Med 40-talet deltagare anordnade 
skurupskorpen på torsdagen sin 
kvalificering till Vårlekens final på 
Frostavallen Pingstdagen. 

De tre klasserna (ingen ställde 
upp i pensionärsklassl avverkade 
samma bana som var cirka tre ki
lometer lång och gick helt inom 
köpingen. Tävlingen var en tips
runda där . alltså 12 frågor skulle 
besvaras men ingen kom över 9 
rätt. Ensam om så många rätt var 
Bergil Persson. 

Resultat: Familjeklassen: l) Ast-

Tid och Ake Olsson, 1~13, 2) Signe 
och Sixten Borg 15-5, 3) Ingeborg 
och Oskar Olsson 1~. 4) Gull
Britt och Hans Inge Persson 14-26, 
5) Bergil och Sven Persson 14-13. 
Allmänna klassen: l) Per Lundberg 
6-14, 2) Bror Andersson 6-14, 3) 
Hjalmar Lundberg 6-10, 4) Leif 
Olsson 6-6, 5) Ingrid Fredriksson 
~11. Ungdomsklassen: l) Lena 
Andersson 6-5, 2) Roland Anders
son ~10, 3) Magnus Persson 4-0, 
4) Kerstin Nilsson 4-0, 5) Kenneth 
Jönsson 3-0. 

--~----------------·- / !Je8oc7 
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Från vänster • sjökapten Ragnar Bergström med sin Chandler 1927 pratar 
hl! med dagens värd fabrikör Manfred Almkvist, Skurup 

Varje vår samlas medlemmarna it.= 
Motor'lllsboriska khrbben i S<kåne tra
ditionellt till Gröna träffen. Kristi 
Jh,immelsrrärdsdag 'bar det i V'äg i bi-
lar från a:nno dazumal till bil vete
ranen och storsamlaren Manfred 
A~mkvist i Skurup. 

En del av medlemmarna hade i 
den hårda blåsten valt våra dagars 
bilunodeller, men i sällskapet sågs 
trots kastbyarna en Chandler årgång 
1927 och en Chevrolet 1939 med re
g~:.strerin~nuunret M 1000. 

Först gjorde man en rundvandring 
på det privata bilmuseet 'hos vär
den, va•refter man företog en nästan 
två timmar lång billäro som sluta
de i Sandåkra. På sin nyförvärva
de mat'k har Almlwist här uppfört 
en magasinsby.ggnad på 600 kvm, och 
tanken är att han steg för steg skall 
bygga på med en restaureringslänga 
för att så småningom samla aJla s ina 
för att så småningoon samla alla sina 
ning. Den nyuppfö11da magasinsbygg
raribeter till en perma.nent uhställ
naden ·är redan fyUd från golv Nll 
tak med allenanda ting. 

1 De gästande motor.bröderna tittade 
noggrannt p å det crn<fwypomfwyp 
noggrannt på det nya området och 
nyd'ikenheten på vad som komma 
Skall var stor. 



Veteranbilar på vå17Utflykt 

Motorhistoriska klubben i Skline har haft sin tradi tione!!a vårutflykt, Gräna träffen. I år hade den för

lagts till Skuru.p där man bestig klubbkamraten Man fred Almkvists veteranbilar. B!and de 25 veteraneki

pagen var sjökapten Ragnar Bergström, Skanör, med s in Chandler 1927 års modell. Bilen ingick i kö11.et då 

sjökaptenen köpte en sommarstuga på Österlen. På b ilden ses sjökapten Bergström tillsammans med fabri-

kör Almkvist fram{ö r Chandlern. 

l i /J 



Polisman G. Bengtsson river .ned en av affischerna. 

s' D .\ )-D. 
\~ l 

Rektorn 
bör avgå! 

Rektom måste avgå! 
Elever vid Skurups folkhög
skola satte på måndagen upp 
affischer i Skurups köping 
och uppmanade ~s 
rektor och styrelse att avgå. 
Rektor Jämeström beskyll
des för att "med lögner och 
smicker driva igenom sin 
vilja vid sidan om demokra
tin." Vidare sägs i aff'ISChen 
att en utgiven broschyr 
angående en journalist och 
PR-kurs vid folkhögskolan 
är "fylld med suspekta och 
smaklösa generaliseringar 
och lögner". Affischerna 
fick inte sitta uppe så länge 
förrän polisen kom och rev 
ner dem. 

Rektor Järneström tror 
sig veta vem som ligger 
bakom påhittet. 

Han vidimerar att en 
grupp av elevkåren har krävt 
att få medverka vid utarbe
tandet av informationsbro
schyrer i februari månad. , 

Vid lärarrådets samman· 
träde enades man om att 
elever inte får medverka vid 
utarbetandet av broschyrer 
om skolan men att däremot 
eleverna eller representanter 
ur elevkåren gärna får ta del 
av uppläggningen av under, 
visningen, läroplan m m och 
göra sina påpekanden. 

En annan kommentar 
som rektor Järneström ger: 
- Jag vet nog vem det är 
som står bakom affischerna. 
Men jag ämnar inte låta en 
liten grupp maoister och 
vänsterextremister medverka 
vid utgivandet av broschy
rerna. Man kan fråga sig: 
Hur skulle dessa i så fall se 
ut? 
· Anledningen till att poli

sen ingrep med att plocka 
ned affischerna som uppgick 
till ett l O-tal, utplacerade på 
mycket synliga platser, är 
icke affischtextens innehåll 
utan grundar sig helt på att 
dessa placerats ut på platser 
icke avsedda för affischer, 
vilket är olagligt. 

Polisen anser att vissa 
delar av texten kan anses 
vara ärekränkande men det 
är helt de utpekades, rektor 
Jämeströms o. styrelseleda
möternas sak om de villlåta 
det hela gå till åtal. 



\. 

Sikten llii6terut vid jämviigtJÖvergdngen i Ivar~~t6rp, ca en Idiometer öster om Rydsgllrtb samhlille är helt 
obefintlig. 

Rydsgårdskommitte kräver 
halvhollllllar vid lvarstorp 

R ydsgårds traf'Iksäkerhetskommitte 
kräver halvbommar vid järnvägsövergån
gen i Ivarstorp, ca en kiloroter öster om 
Rydsgåtds samhälle. Både de traf'lkanter, 

som kommer från sydöst, d v s från 
Varmlösa och de som kommer från 

·nordväst, alltså från Villie, bar helt skymd 
sikt över järnvägsspåren västerut. 

Det är trädgårdar och höga 
häckar som skymmer sikten. 
Under vintertid när det ej finns löv 
på växtligheten finns det en aning 
sikt. Efter det att det har grönskat 
på våren är sikten helt obefintlig 
ända fram till ca 4 meter från 
järnvägsspåren. 

övergången är nu försedd med 
ljud- och ljussignaler. Vägen 

mellan Viilie och Varmlösa går 
dock i kurvor på båda sidor om 
övergången • i · Ivarstorp och 
bilisterna har inte många sekunder 
på sig att uppfatta ljussignalerna, 
särskilt om det är starkt solsken. 

En normalt uppmärksam trafi
kant upptäcker givetvis varnings
märkena i tid men kanske är det 

barnen som risken är störst för. 
Om övergången förses med 
bommar så reagerar emellertid . 
även det mest tanklösa barn. 

Trafiksäkerhetskommitten i . 
Rydsgård kommer att sända en 
skrivelse med begäran om 
halvbommar till vägnämnden för 
vidare remittering till SJ. 
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]ärneström junior dominer.ade 
fototä-vling· i Skurups_ skola, 

~yskonen J essica och J onas 
Jämeström dominerar den foto
tävling som anordnats under 
senvintern vid Skurups grundsko
la. Jessica Jämeström i årskurs 9 A'l 
tog således både 2:a och 3 :e pris i · 
gruppen svart/vitt och Jonas ·· 
Jämeström tog l :a och 3:e pris i , 
gruppen dia. 

' Fototävlingen utlystes i februari 
månad och inlämningsdag var den 
l april. Initiativtagare till tävlingen 
är ämneslärare Hans Nilsson som 
också ingår i juryn som dessutom 
består av adjunkterna Magnus 
Billing och Bengt Göransson samt 
folkskollärare Sven Aidemark, 
slöjdlärare Bruno · Jensen och 
teckningslärare Göran Brost. 

I gruppen, svart/vitt tog Maria 
Stenman 9 D l:a pris för sin bild 
"Flicka och hund bakifrån". Maria ' 
är dotter till konstnär Kerstin l ' 
Lundberg-Stenmark i Rydsgård 
och har tydligen ärvt de . 
konstnärliga anlagen. 

Jessica Järneström tog både 2 :a 
och 3 :e pris i den gruppen. 
Motivet på 2 :a prisbilden är en 
människa på snövidd och på 3 :e 
prisbilden en roddare på kav lugn 1 
sjö omgiven om mörk skog. 

Segrare i gruppen färgbilder 
blev Roland Persson 7 F för en 

l
. mycket färggrann bild av ett 
badande barn i härligt, marinblått 
vatten. 2 :a priset erövrades av 
Håkan Persson 8 E med bilden 
"Springande tös i hage". På 3:e 
plats kom Göran Ohlsson 8 F med 
"Hund på salsmatta efter en dag i 1 

skogen". (Hunden verkar mycket 
trött). 

I klassen dia plockade Jonas 
Järneström 5 A hem l :a priset 

Den bild som tog l :a priset i grupp svart/vitt är knäppt av Mar. 
Stenman, Rydsgdrd och kallas "Flicka och hund bakifrdn" 

med "Flicka vid stranden". Han 
tog även 3 :e pris med "Utsikt från 
klippblock på högt berg". 2 :a 
priset tog Bengt Akesson 7 B med 

"Klättrande björn i djurpark". 
Prisutdelning kommer att äga 

rum i nästa vecka vid en 
morgonsamling. 

Järneströlll: ""Maoister 
vän s terextren1is ter.,., 
enbart exen1plifiering-

Rektor Bertil Järneström vid Skurups folkhögskola som i affischtext uppmanats att 

avgå som rektor fällde vid en intervju med Skånska Dagbladet på måndagen och som 

publicerades i gårdagens tidning uttrycket "Jag ämnar inte låta en liten grupp maoister 

och vänsterextrem ister medverka vid utgivande~ av broschyr.erna". 
l 

Detta uttalande vill hr Järne
ström förtydliga. Han nämnde 
"maoister och vänsterextremister" 
endast som ett exempel och menar 
att vad han inte ville gå med på var 
att låta elever medverka vid 
utgivandet av broschyrer om inte 
detta kunde ske på bred f ront med 
elever från olika politiSka grupper 
både åt vänster och höger. 
Järneström: - Jag kunde lika väl 
valt uttrycket nazister", "nationa
lister", "högerextremister" eller 
någon annan extrem grupp. Nu 
valde jag "maoister och vänster
extremister" och detta har vissa 

elever här på skolan reagerat 
häftigt emot. 

Bertil Järneström vill också 
citera paragraf 8 från lärarrådets 
möte den 6/3 1970: 

Elevkåren hade önskat att få 
vara med vid utformningen av 
nästa års informationsbroschyrer . 
Lararrådet ansåg att tiden var för 
knapp för att hinna utarbeta 
sådant material, då elevrekryte
ringen redan var i full gång. 
Däremot vore ett samarbete med 
eleverna värdefullt vid kursupp
läggningen för nästa vinterkurs. 
Man beslöt att lärarna skulle bilda 

arbetsgrupper i några centrala '1 

ämnen som matematik, engelska, 
historia, svenska, konst, musik och 
religionshistoria. Sedan lärarna 
utarbetat förslag till kursupplägg
ning i sina respektive ämnen skulle 
intresserade elevrepresentanter få 
ta del a.v dessa föulag ·och med 
ledning av den därpå följande 
diskussionen skulle kurserna defi
nitivt utformas. 

Så löd alltså paragrafen. 
Vid lärarrådets möte var även 

eleverna Kjell Christofferson och 
Björn Carlsson närvarande och de 
var positivt inställda till beslutet. 



CJ(F-träff i Skurup med 
underhållande program 
Wemmenhögs-Ljunits-Herrestads CKF -krets anordnade på 

tisdagkvällen en välbesökt träff på Skurups lantbruksskola med 
Rydsgårds CKF-avdelning som värdavdelning. Cirka 125 
CKF -damer hade infunnit sig från olika delar av kretsen som 
omfattar ett 20-tal avdelningar i hela södra Skåne. 

CKF-träffeil inleddes med sång 
av Rydsgårds CKF-avdelnings 
sångkör som · framförde "Vår 
~ana" på melodi "Fjäriln vingad 
·syns på Haga", "Fiolen min" och 
"Fry kdalsdans". 

Efter sångstunden höll kretsord
föranden, Svea Jakobsson, Herre
stad, en aktuell kvart. Dessförin
nan hade värdavdelningens ordfö-. 
rande, Kersti'n Andersson, Varm
lösa, hållit ett litet hälsningsanfö
rande. 

Så vidtog kvällens huvudpunkt, 
nämligen föredraget av författarin
nan Anna Lorentz Burseryd som 
berätta de om resor i Israel. 
Författarinnan har vid fyra 

. tillfållen besökt Israel och 
Jordanien. Första gången för 12 år 
sedatl. En stor del av landets 

tidigare prägel har försvunnit efter 
"sexdagarskriget". 

Föredragshållaren uppehöll sig 
särskilt vid israelernas möda om 
att få igång landets jordbruk och 
även skogsbruk. Sverige har 
bidragit med bl a medel 'för 
plantering av skog. j 

Efter kaffesamkväm i pausen 
bjöd sångkören på ett Bellman
program där åhörarna fick lyssna 
till bl a "Vila vid denna källa", 
"Opp amaryllis". "Käraste brö
der", och "Hjärtats saga". 

· SKURUPS SPARBANKS 
huvudmän häller årssammanträde på 
Svaneholms Gästgifveri i morgon, 
fredag kl 18 varvid behandlas bl a 
styrelsens förslag till ändring av 
sparbankens reglemente. 

Kursa~slutning . ·vid 

Sl~urups folkhögsl~ola 

Haldor Paulsson tar emot Skurups Lions stipendium pt! 500 kronor 
au rektor Bertil Järneström. T u enda Skurupsflickan i drets 
folkhögskolekurser i Skurup, Rose Marie Kristensson. · 

De fyra kurserna vid Skurups 
folkhögskola avslutades på torsda
gen varvid bl a utdelades en lång 
rad fina stipendier och bokpre
mier. Det finaste fick årskursens 
ljushuvud, Haldor Paulsson, Mal
mö, som erhöll Skurups Lions 
clubs stipendium på 500 kronor. 
Haldor Paulsson har genomgått 
flera årskurser i Skurup och nu 
senaste PR- och journalistkursen. 

övriga stipendier utdelades till 
följande: Kjell Arne Svensson, 
Ystad (300 kr från Skurups 
sparbank), Lilian Gustavsson, 
Lidköping (250 kr från Margareta 
Ohlins minnesfond), Bengt Jo
hansson, Sölldala ( 200 kr från P. 
Olsson, Toftebos stipendiefond), 
Carina Resmark, Malmö (100 kr 
från Malmöhus läns egnahems-

för.), Lennart Tidman, Malmö 
(100 kr från Malmöhus läns 
egnahemsför.), Evelyn Kjellgren, 
Klagstorp (100 kr från Malmöhus 
läns egnahemsför.), Dag af Eken
stam, Vällingby ( l 00 kr ur Hans 
Anderssons stipendiefond), Jimmy 
Karlsson, Göteborg (100 kr ur Nils 
Buhres stipendiefond), Gunilla 
Löfgren, Gävle (100 kr ur Hanna ' 
och Hans Perssons stipendiefond), 
samt Kerstin Bondesson, Y stad 
(100 kr från östra Skånes 
andelsförening). 

Följande erhöll bokpremier: • 
Kerstin Frii, Hälsingborg, Christi- l 
na Andersson, Ystad, Roland l 
Pettersson, Sågsmyra, Marie Loui
se Lännerberg, Höör, Lennart , 
Jonsson, Ystad, Gunnel Hultberg, 
Västerhaninge, Agne Sevinius, 
Malmö, Staffan Löhnn, Tollarp 
och Björn Carlsson, Oxelösund. 



Okonventionellt kursslut 
vid Skurups folkhögskola 

Grattis Haldor! Annika Lindqvist, Stockholm, och Carina Resmark, Malmö, hyllar da.gens störste stipendiat. 
Haldar Paulsson, Malmö, som fick Lions Club~ stipendium på 500 kronor. 

SKURUP: Att tidens förändringar 
går fram även över skolavslut
ningarna, särskilt när man har en 
okonventionell rektor, märktes när 
Skurups folkhögskolas vinterkur5 
1969---70 avslutades på torsdagen. 
Borta var de förmanande orden in
för elevernas väg ut i livet. Roktor 
Bertil Järneström nöjde si~ med att 
kort och gott konstatera "att visst 
har man varit ilsken många gånger 
men slutet gott allting gatt." Av
slutningen hölls vidare utan för
äldrars eller andra målsmän s när-

var o. 
Vinterkursens elevantal fördelade 

sig på 20 i årskurs l, 36 i 2 A, 16 i 
2 B, 25 i årskurs 3 sam t 25 elever i 
journalist- och pr-kursen. 

Det började med lunch för lärare 
och elever i matsalen varefter rek
tor vid kaffet tackade alla inklusive 
personalen i dess helhet. 

STIPENDIER 

Stipendier: Malmöhus län5 egna- . 
hemsförenings till Carina Resmark 
lOG kr, d:o till Lennart Tidmon, d:o 

till Evelyn Kjellgren, gården Tofta~
bos om 200 till Bengt Johansson, 
Hans Anderssons spannmålsfirmas 
om lOG kr till Dag af Ekestam, Nils 
Buhres om 100 kr till Jimmy Karl s
son, Hanna och Hans Perssons om 
100 till Gunilla Löfgren. Skurups 
rparbanks om 300 kr till Kjell Arne 
Svensson, Lions clubs om 500 till 
Haldor Paulssorl, östra Skånes an
delsförenings om lOC till Kerstin 
Bondesson samt Margaretha Ohlins 
stipendium om 250 kr till Lilian 
Gustafsson . 



Kan det vara otillbörlig 
jämförande reklam om vi säjer 

att våra tandkrämstuber är 
större än den andras? 

Jag tog med en 
halva Explorer, kolla 

så ingen ser nåt. 

Var det här det bästa 
hotellrum du kunde få tag i för 

våran bröllopsresa? 



Riksmästare i miniracing 
korade i final i Skurup 

Fr v Christer Wa.!lgren, Botkyrka., mästa.re i k!a.ss 7, tävli'ngiSledaren Bengt A!mkvist, Skurup, och mästaren 
' i k!a.ss 5, Christer Ma.gnusson, Botkyrka, \ 

Två riksmästare inom MHF i rmmracing kodades under pingsten vid tävlingar på Sku
rups MHF:s två år gamla bana på Prästgatan i Köpingen. Båda segrarna hör hemma i Bot
kyrka MHF utanför Stockholm. Bäste skåning blev Lars Wendel, Skurup, som kom trea sam
manlagt i sin mästarklass. 

Tävlingen i Skurup var den sista och avgörande deltävlingen av tre. De två övriga har 
tidigare avverkats i Botkyrka och Örebro. Finalens tävlingsledare, Bengt Almkvist, Skurup, 
- son till den kände veteranbilspecialisten och samlaren Manfred Alrllkvist, - är ordföran
de i hemortens ungdomssektion av MHF och hade själv lagt upp hela tävlingsprogrammet. 

20-talet mini-fortåkare, som tidiga
re omgångar skaffa t sig ett gott ut
gångsläge inför finalkörnån.gen, star
tade pingstafton med tränängskör
ningar och sedan fu!]följdes dessa 
med :fiinallomgångrurna under hela 
ping8'bdagen. 

Minriracin1g är en kul hobby, de 
pyttesmå fartåken genomgår regel
rätta besiktningar före start, vissa 
re§]iemellltsenJ.iga mått måste stäm
ma, ex:empel<vis krossbredd på 82 mm, 

bakJr.e hjulbredd 76 mm, s k pick
updjup 7 mm m m. MeNan VW'je heat 
som köres 5 minuter är diet 2 minu
ters paus då bilarna tas in "i depå", 
motorer kyls, just&ingar görs. 

Banan i Skurup mäter 31,5 metetr 
och under cJie 5 minuterrua heaten va
rar hinner den snabbaste ekipagen 
köra ~3 varv. Hastigheterna mot
svarar i skala omJmiing 250 km/ tim. 

Resultat: (l riksmästerskapet räk
nas bara kl:asserna 5 och 7). 

l 
Klass 5: l) Björn Jägerstedt, Bot-

kyrka, 2) Christer Magnusson, do, 
Lars Wendel•, Skurup, 4) Kjell Eng
liund, Fal'un. 

Klass 6: l) Christer Magllll.lsson, 
Botkytrka, 2) Björn Jägerstedt, do, 
och 3) Kjell Englund, Falun. 

Krass 7: l) Christer W all gren, Bot
kyrka, 2) Bjöm Jägerstdt, do, 3) 
Anders Wester, Botkyrka och Kjell 
Englund, Falun. 



Mindre styrelse men sex nya 
huvudmän i Skurups sparbank 

Till följd av att Skurups 
Sparbank antagit en del nya 
stadgar som bl.a. ej tillåter att 
bankens huvudmän är med i andra 
bankföretags styrelser eller organi
sationer fick fem huvudmän i 
sparbanken avgå i samband med 

·valen vid huvudmann.asammanträ
det på Svanehotros slott. 

Det var lantmästare Curt 
Nilsson, Svenstorp, lantbrukare 
Eric Magnusson, Janstorp, fabri
kör Birger Larsson, Stenberget, 
Rydsgård, kamrer Claes Knutsson, 
Slimminge och nämndeman 
Gunnar Larsson, Hyltaslätt, 
Skurup. Dessutom avgick kom
munalkamrer Erling Sigfridsson, 
Skurup som avflyttat från orten. 

Till nya huvudmän efter de sex 
avgående valdes följande: nämnde
man Börje Linden, Skurup, 
kamrer Caj Barchan, Rydsgård, 
adjunkt Tuve Runevad, Skurup, 
nämndeman Carl-Erik Ohlsson, 
Rydsgård, inspektör Lennart 
Persson, Skurup och verktygs
tekniker Erik Edbåge, Skurup. 

De avgående huvudmännen blev 
föremål för avtackningar. 

De i tur avgående huvudmännen 
Jan-OlOf Olsson, Persegård, lant
brukare Bengt J. Olsson, Annedal, 
nämndeman Hilding Olsson, 
Katslösa och Kurth Andersson, 
önnarp omvaldes. 

Vid- sammanträdet beslöts att 
minska antalet styrelseledamöter
från 12 till 11. Därmed behövdes 
inget nyval göras för ledamoten 
Gunnar Carlsson, Skurup som 
avgått p.g.a. åldersskäl. 

De i tur avgående styrelseleda
möterna, boktryckare Sven Lid-

T.v. ordföranden, lontbrukare Jan-Olof Olsson, Persegdrd 
(sittande) och bankdirektör Ake Bokander, Skurup, samt t.h. tvd 
av de nyvalda huvudmännen, nämndeman Börje Linden, Skurup 
(sittande) och kamrer Caj Barchan, Rydsgdrd. l 

berg, Skurup, hintbrukare Arthur rats i SkD. 
Bengtsson, Varmlösa och lant- Efter huvudmannasammanträ- ! 
brukare Torsten Hansson, Skurup det höll fil. kand. Jan-Owe l 
omvaldes. Modeer, Spar-Invest ett högaktu- ' 

Skurups Sparbank förvaltar nu elit och intressant föredrag om ! 
över· 84 miljoner kronor. 1969 års börsnoteringar och aktier. Vilket i 
räkenskaper har tidigare publice- refereras i särskild artikel. l 

Skurupsgrabb blev trea vid 
ri~sfinalen i mini-racing 

1'ävlingsledaren B en[Jt Alkvist och Lars Wendel, Skurup m ed den 
senares tävlingsbil. 

Finalen i MHF-U:s riksmästerskap 
i mini-racing avgjordes under pin-gst
helgen i Skurup där det kördes för 
fullt på banan i MHF-lokalen vid 
Prästgatan. 

Tre deltävlingar har körts - de två 
första gick i Botkyrka resp Örebro 
- och deltagarna har fått räkna re
sultaten från de två bästa. Det hela 
avslutades alltså i Skurup där slut
segrarna också lmnde koras. Från 
början deltog närmare hundra ung
domar men till skurupstävlingen ha
de endast de med placeringschans 
mött upp. 

Det blev i alla fall ett 20-tal eki
page som ställde upp och med försök 
och kvalificeringsheat blev det åt
skilliga lopp som skulle avverkas. 
Deltagarna kom från olika platser i 
Iandet och "mest nordlig" var en 
grabb från Falun. Pingstafton ägna-

. des huvudsakligen åt träning med 
intrimning av bilarna på den nya 
banan medan själva tävlingen avver
kades på pingstdagen. Vid 18-tiden 
var det hela avslutat och segrarna 
kunde då hyllas. 

l Mästerskapet dominerades stort av 
botkyrkaungdomarna som har många 
års rutin på det här gebitet. Om riks
mästerskapet tävlades i två klasser 
och mästare i klass 5 blev Christer 
Magnusson och i klass 7 Christer 
Wallgren båda från Botkyrka. Ett 

par skurupsungdomar ställde också 
upp och Lars Wendel lyckades ro 
hem en tredje plats i den svåra kon
kurrensen. 

Tävlingarna flöt snabbt undan och 
det hela klaffade perfekt. Tävlings
ledare var Bengt Almkvist som hade 
en rutinerad stab till hjälp. Många 
timmars arbete hade också lagts ner 
under fÖrberedelserna för mästerska
pet och arrangemanget fick ett gott 
betyg av de gästande MHF-ungdo
marna. 

MHF-U i Skurup har ett 25-tal 
ungdomar som sysslar med den här 
sporten och denna täv lin g bör be
tyda en extra sporre för verksamhe
ten. Till hösten startar kvaltävlingar
na för nästa års riksmästerskap och 
omöjligt är inte att Skurup då åter 
blir en av tävlingsplatserna. 

Resultat av skurupstävlingen: 
Klass 5: l) Björn Jägerstedt, Bot

kyrka 2) Christer Magnusson, Bot
kyrka 3) Lars Wendel, Skurup 4) 
Kjell Englund, Falun. 

Klass 7: l) Christer Wallgren, Bot
kyrka 2) Björn Jägerstedt, Botkyrka 
2) Anders Wester, Botkyrka och Kjell 
Englund, Falun. 

Dessutom tävlades i klass 6 för 
Formulabilar med följande resultat: 
l) Christer Magnusson, Botkyrka, 2) 
Björn Jägerstedt, Botkyrka 3) Kjell 
Englund, Falun. 



·Låg börskurs ger tillfälle 

till gynnsamma aktieinköp 

T.v. huvudmannen, fabrikör Sven Sjösten och bankka8Börskan Marianne HaraldBBon diskuterar 

aktieinvesteringar och börsnoteringar med aftonens föredragshdllare, fil. kand. Jan-Owe Modeer frdn 

Spa-Invest. 

Huvudmännen, styrelsen och tjänstemännen för Skurups . Sparbank fick i samband 

med huvudmannasammanträdet på fredagkvällen tillfälle att lyssna till ett högintressant 

och även högaktuellt ämne, nämligen om aktieinvesteringar, börsnoteringar, aktieinköp 

och aktieportföljer. Det var en specialist på området, fil kand Jan-Owe Modeer från 

Sparbankernas Aktiefond Spar lovest som på ett både lättfattligt och humoristiskt sätt 

lät de församlade få en god inblick i aktiebörsens många labyrinter. 

Något mycket ovanligt har 
inträffat på börsen det senaste 
året. För första gången har stora 
kursfall inträffat samtidigt som 
företagsvinsterna fortsatt att stiga. 
Många faktorer har bidragit till det 
svaga börsläget. Oron på arbets
marknaden o problemen på 
valutaområden är exempel på 
förhållanden som tillfälligt kan ha 
rubbat förtroendet för aktiemark
naden. Men när det ser som 
svartast ut kan det vara rätt tid att 
handla. De låga kurserna gör att 
det nu erbjuds goda tillfållen för 
dem som vill göra långsiktiga 
placeringar i aktier, . framhöll 
föJedragshållaren, Jan-Ove Mo-
deer. · 

GOD RISKFöRDELNING 
De stora kursfallen illustrerar 

också den stora vikten av att inte 
"lägga alla ägg i samma korg", d v 
s att ha en god riskfördelning. Få 
människor kan i dagens samhälle 
lägga ner tid .och arbete på att 
effektivt bevaka en aktieportfölj. 
Att skapa en god riskspridning och 
en gynnsam utveckling på sin 
placering kräver både kunskap och 
kapital 

Därför kan Spar lnvest vara ett 
rationellt alternativ både för 
mindre placerare och större 
kapitalägare även s k institutioner, 
som inte hinner följa upp 
aktiemarknad, konjunkturer och 
företag, framhöll herr Modler 
vidare. 

Att kurserna nu är låga är en 
uppfattning som de flesta tycks 
vara överens om. Senast erinrade 
professor Dahm~n om detta 
förhållande i sitt uppmärksam
made inlägg vid sparbankskonfer
ensen "Vårt ekonomiska läge" i 

' Stockholm. Men kan man därför ' 
vara säker på att botten är nådd? 
- Svaret på den frågan blev: Nej. 

KöP NÄR AKTIERNA 
ST AR I LAG KURS. 
Herr Modeer erinrade om att 

;w. det gäller det långsiktiga 
aktiesparandet är det inte avgöran
de att träffa exakt rätt på lägsta 
kursen utan på den låga kursen. 
Därför bör det f n finnas goda 

möjligheter att göra förmånliga · bankmän som 

placeringar i aktier. Svaneholms slott 

Det är just i ett läge då ingen+-- 
människa vill höra talas om aktier, 
som tiden är inne att köpa. "Den 1 

·lille mannen" har ord om sig att 
alltid göra fel i aktiesammanhang. 
Han köper när aktierna står högt 
och blir rädd och säljer när de har 
gått ner - i stället för tvärtom. 

FYRDUBBLING 
Föredragshållaren lämnade även 

en orientering om utvecklingen i 
Spar lnvest, sparbankernas aktie
fond. Fonden startade för drygt 
två år sedan och har idag nått en 
omslutning på ca 40 miljoner kr. 
Det innebär en fördubbling bara 
under 1969; Kursmässigt har Spar l 
Invest varit mycket motstånds
kraftig mot kursfallen på börsen. l 
Efter en kursstegring i andelarna 
på hela 41 procent verksamhets
året 1968/69 har utvecklingen i år 
varit neråtriktad - men fonden 
har klarat kursfallen ca 50 procent 
bättre än Index för industri
aktierna. 

Antalet utlöpande andelll! i 
fonden uppgår till drygt 
276.000.000 och antalet delägare 
har stigit till ca 12.000. Det 
betyder att Spar Invest i fråga om 
antal delägare kan jämföras med 
ett medelstort företag 

AKTIV 
PLACERINGSPOLITIK. 
Spar Invest har till målsättning 

för sin verksamhet att föra en 
aktiv placeringspolitik med inrikt
ning på lovande tillväxtföretag 

F n ligger de största engage
mangen inom bl a L M Ericsson, 
Boliden, Electrolux, Mölnlycke 
och Tändsticksbolaget 

Fonden har även gjort place
ringar i utländska aktier. Inneha
vet av utländska aktier är helt 
koncentrerat till Japan. Där äger 
Spar Invest 80.000 aktier i 
Hitachi, ett mycket stort japanskt 
industriföretag med inriktning bl a 
på avancerad elektroteknik,' data
maskiner m m. Fonden har 
dessutom 30.000 aktier i Toyota, 
det stora japanska bilföretaget, 
som numera även är representerat 
i Sverige, 10.000 aktier i Canon 
och 10.000 i Taheda. Därtill 
kommer aktier i Daiwa och 
Kajima Construction - Japans 
ledande byggnadsföretag. 

Efter Jan-Owe Modeers före
drag blev det allmän diskussion 
om aktier och börsnoteringar 
mellan huvudmännen och övriga 

församlats till 



Pensionärer på modevisning 

"' Jolutn Atbin Jönsson och Margareta Larsson mannekängar för Alfred Larsson, Anna Sand och Beata Nilsson 

SKURUP: En livligt uppskattad 
mannekänguppvismng har ordnats 
för pensionärerna p§. Flintebro
hemmet i Skurup. Modevisningen 
var ett led i den s k väntjänst Röda 
kors-kretsen startade för några år 
sedan. och eftersom ck båda vis
ningark retsan hittills genomfört 
gjort stor lycka skall man hädan
efter iörsöka göra evenemanget till 
en tradition. 

Som conferencierer tjänstgjorde 
köpman Ove Wickman och affärs 

föreståndare Allan Dehn som pre
senterade såväl lättskötta, prak
tiska rockar för damerna som ko
stymc:r och uddaplagg för herrar
na. Presenter lotterier, kaffeserve
ring och en ;, liten utställning satte 
ytterligare piff på visningen, som 
även omfattar frisyrer och bijoute
rier. Som mannekänger tjänstgjor
de fruarna Hilda Nilsson och Greta 
Lars>on samt fröken Margareta 
Larsson plus inspektör Johan Al
bin Jönsson och hr Erik Ekstrand. 

Ett väntjänst-initiativ som också 
slagit mycket väl ut är -de bingo
träffar Röda kors-kretsen ordnat i 
Flintebrohemrnet. Aktuellt på hem
met är just nu också den försälj
ning av träarbeten som börjar l 
juni. Allmänheten kan från detta 
datum gå till Flintebrohemrnet när 
som nelst under dagen för att köpa 
praktiska och prydliga terapiarbe
ten i trä - sådana tillverkas näm
ligen i sådan mängd att man inte 
fick rum med allt vid den årliga 
stora försäljningen strax före jul. 

Ordföranden 
vaktmästare! 

SKURUP: - Vill ingen annan 
ta jobbet får jag själv göra det, 
resonerade Skurups fritids
nämnds ordförande Sven Hans
son och accepterade därför vid 
senaste sammanträdet vikariatet 
som idrottsplatsvaktmästare 25 
maj-31 augusti. Det har näm
ligen krånglat till sig då vakt
mästare Erik Persson först ska 
in på en repmånad och sen ha 
semester. När han kommer till
baka går den andre vaktmästa
ren på semester men det behövs 

l 

två vaktmästare på idrottsplat
sen. 

Efter en svår influensa har 
Sven Hansson gått sjukskriven 
en Hingre tid och tar nu vakt
mästarevikariatet innan han sö
ker ny fast anställning. 

- Som fritidsnämndsordföran
de hade jag ändå tvingats ut 
mycket i sommar eftersom vi 
nu ska bygga den nya bågskyt
tebanan. Detta bidrog till mitt 
accepterande av vikariatet, 
kommenterar Hansson för A r
b e t e t. 



Skurupspojke 3:a vid 
• • • • MIIF:s SM z Tnznzraczng 

Lars Wendel är lycklig över sitt 3:e pris i miniracing-SM, vilket för hans del ocksd innebär att han är 
bäst i Skdne i den trevliga sporten. 

MHF :s ungdomsavdelning i Skurup fick över pingsthelgen den stora äran att anordna 
SM i miniracing. Ett 20-tal ungdomar från hela .landet ställde upp och konkurrensen 
dem emellan var mycket hård. 

Därför var det med stolthet som 
arrangörklubben i Skurup kunde 
konstatera att 3 :e priset gick till 
Skurupsgrabben Lars Wendel som 
också blev bästa skåning vid 
tävlingarna. 

MHF :s ungdomsavdelning har 
under det senaste året lagt ned 
mycket arbete och intresse för 
sporten. Den har som bekant egna 
lokaler med en större miniracing
bana mitt emot Majbro Livs. Där 
har de tränat flitigt under vintern 
och nu blev- - det alltså god 
utdelning genom 3 :e priset till 
Skurupspojken Lars Wendel. 

Denna riksfinal föregicks av tre 
deltävlingar - två i Botkyrka och 
en i Örebro. Deltagama i dessa 
deltävlingar har fått räkna de två 
bästa resultaten. 

Mästerskapet dominerades gans
ka kraftigt av grabbarna från 
Botkyrka som har betydligt flera 
års rutin i den trevliga sporten 
eller hobbyn än exempelvis 
Skurupspojkarna har. 

Tävlingsledare för arrange-
manget var Bengt Almkvlst som 
kunde ta åt sig äran av att allt flöt 
perfekt. 

Till hösten startar kvalifi-

ceringstävlingar för nästa års 
riksmästerskap och säkert kommer 
Skurups MHF-ungdomar att 
kämpa för en ny plats i landslaget. 

Resultat av riksfinalen: 
Klass 5: l. Björn Jägerstedt, 

Botkyrka, 2. Christer Magnusson, 
Botkyrka, 3. Lars W ende!, Skurup, 
4. Kjell Englund, Falun. · ·· 

Klass 7: l. Christer Wallgren, 
Botkyrka, 2. Björn Jägerstedt, 
Botkyrka, 3. Kjell Englund, Falun. l 

Klass 6 för formulabilar: l. 
Christer Magnusson, Botkyrka, 2. 
Björn Jägerstedt, Botkyrka, 3. 
Kjell Englund, Falun. 



j Riksmästerskap i Skurup 

Under pingsten 1u!r det varit full rulle pa Skurt1ps MHF miniracing-bana där riksmästerskapet i miniracing 

avgjordes, denna finalomgiing var den sista av tre deltävlingar för klasserna 5-6-7. Ledaren för Skurups 

MHF ungdomssektion Be11gt Almkvist fungerade med den äran som tävlingsledare och fick manga lovord 

för tippläggningen a t: denna finalomgiing. Botkyrka MHF avdelning vann en förkrossand~ seger i samtliga 

tre klasserna. Bästa skåtting blev Lars Wendel Skurup med en tredjeplacering i klass 5. Resultatlista klass 5: 

l) Björn Jå'gerstedt, Botkyrka. 2) Christer Magnusson Botkyrka, 3) Lars Wendel, Skurtlp. Klass 6: 1) Christer 

Magnusson, Botkyrka., 2) Björn Jägerstedt, Botkyrka, 3) Kjell Englund Falun. Klass 7: 1) ChTister WaHgren, 

Botkyrka, 2) Björn Jägerstedt, Botkyrka, 3) AndeTs Wester BotkyTka, Kjell Englund, Falun. Tävlingsledare 

Bengt Almkt:ist, Skurup omgiven av riksmästarna fr v ChristeT Wal!gTen BotkyTka och Christer Magnusson 

Botkyrka mästare i klasserna 5 och 7. 

11-årig 
''Pippi" 
i Skurup 

Liselotte Christensen från Trunnrup 

blev vald till Pippi Långstrump för 

att agera vid Skurups Lions clubs 

vårfest pa lördag och söndag pa 
!narknadsplatsen vid Folkets park. 

Liselotta, nu alills "Skurups Pippi 

Långstrump'' går i klass 4 i Slim

minge skola, 1u!r inte en fräkna i 

ansiktet men det gar ju att ()', lna, 
hon är dessutom spexig, säger hen

nes lärarinna Lena Olsson. Pippi 

Långstrump kommer att medverka 

båda dagarna. En stCYr fördel med 

att få vara Pippi äT att få åka 

karusell gratis så mycket man vill 

och orkar. 

nefPt' / 
,.,.., (\t;! /J 

Q- J 



'Pippi' -kopia debuterar 
på Lionfest i Skurup 

Liselotbe Christensen, 11 år, en flicka med en massa fti"t o f!äng i. 
Läxläsning går bra. i aU.a stiällningar 

1-åriga Lise-Lotte Christensen, Trunnerup, blev Skuntps egen Pippi 
Långstrump utvald av köpingens Lions Club blaJJd 2?, kandidater mel-
lan 8 och 12 år. l 

Lise-Lotte, som går i skola i Slim- till mar'knad~f tsen med en första 
aninge, Clh.a.l'made helt Li= 10-man- "1oppaulktion", tifvolinöjen och pon
najury med sitt ;pigga uppträd~mde nyri!dni!ng. T\:J 19 visar hon sig på 
och smittande sångrytmer. Hon blir marknadS) 1.a tsens scen, sj'IHlger oc'h 
nu en av attraktionerna på Lions agerar ti':..;a.mmans med Erik Ewa1ds 
:traditionella vårfest .i da·g lördag och orkester. 
söndag. . På s§::1dagen fortsätter vårfesten kl 

På lördagen finns hon med i ett l4 me:B. avslutande loppmarknad och 
festtåg som utgår Ifrån tonget kl 14.30 'kl Hl ger Göingeflickorna musi!kalisk 
med musrkkår i spetsen för marsch ~ow. 

Skurups förvaltningar 
får kontorslandskap 
SKURUP: Skurup blir oss veter

ligen först i vår del av landet med 
kommunala förvaltningslokaler ut
formade som ett kontorslandskap 
och i det här fallet på en yta om 
650 kvm. Den nyheten Janeeras 
alltså när de lokalerna kan tas i 
bruk i Centrumhuset den l okt. 
Det blir förvaltningslokaler för 
nela Skurupsblocket so mträder i 
verksamhet på nyåret. 

Skurups kommunalnämndsordf 
Knut Madsen för A r b e t e t : 

- Det var kommunalnämndsord
föranden i blockets kommuner, ut
över jag själv alltså Ragnar An
dersson i Vemmenhög och Eric 
Magnusson i Rydsgård, som utsågs 
att planera de nya lokalernas ut
formning. Först skissades konven
tionella lokaler men så kom jag 
på att kontorslandskap var något 
att tänka på och mina kolleger i 
kommitten blev frälsta för saken 
sen vi studerat SB-center i Malmö. 

Sedan ärendet n u även gått ge
nom sammanläggningsdelegeråde 
och delgetts vår förvaltningsperso
nal kan jag säga att alla såväl 

kommunala förtroendemän som 
tjänstemän är positiva till kon
torslandskapet. 

- Det har visat sig att arbetet 
flyter bättre när chefen kan över
blicka hela verksamheten och kom
plettering med tre samtalsrum gör 
att känsliga konsultationer, det 
blir väl då främst inom socialsek
torn, kan avgöras i enskildhet. 

Direkt praktisk erfarenhet av 
kontorslandskap inom kommunal 
förvaltning har Skurups kommu
nalkamrer Olle Palm som känner 
till bl a stbckholm stads bostads
förmedling och Upplands-Väsbys 
byggnadskontor. Han pekar pil 
ökad trivsel i arbetet och god 
funktion. Stora krav ställs dock 
på inredningen men det är ju ock
så lä t t att efter behag ändra och 
f lytta om för önskvärda juste
ringr.r. 

Kontorslandskap innebär som be
kant ett enda ·stort rum där avdel
ningarnas begränsning markeras . 
med möblerna, med spaljeer, med 
träd och blomster i övriga arrange
mang etc. 
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Välbesatta deltidskurSer 
vid Skurups yrkesskola 
SKURUP: Ovanligt välbesatta 

kurser, där också en ovanligt hög 
proc deltagare fullföljt studierna, 
summerade rektor Herlut 
Lindström, när Skurups yrkes
skolas deltidskurser avslutades på 
torsdagskvällen. Cirka 190 elever 
har deltagit i de 11 kurserna och 
sju deltagare skött sig så bra att de 
vid avslutningen belönades med 
premier. Högsta deltagarantalet, 26, 
har kursen för dagbarnvårdare loc
kat och av övriga· vårdkurser loc
kade den för hemsamariter 19 och 
den för sysselsättningshandledare 
16 deltagare. sexton elever fanns 
också i bågsvetsningskursen. 

Vid avslutningen delade skolsty
relsens ordförande, Gunnar Hans
son, ut premierna och höll :lVslut
ningstalet. FRektor Lindström re
dogjorde för deltidskursverksamhe
ten och tackade skolstyselse, skol
ledning, kolleger och vaktmästare 
för gott samarbete. Han betonade 
också den starka satsning på vux
enutbildningen 1970-talet ~ommer 
att innebära, och sade sig överty
gad om att skurupsorten därvidlag 
blir väl tillgodosedd. 

Under avslutningen visade småt
tingar kläder från sömnadskurserna 
och för lundensisk spexunder
hållning svarade trion Karl-Edvard 
Jepsson, Leif Ernhagen och Börje 
Norrman. 

Heltidskurserna vid yrkesskolan 
avslutas under första hälften av 
juni,' och till de nya heltidskurser 
som startar i höst är det ännu inte 
för sent att anmäla sig. 

HSB-bygge ger 48 lägenheter 
YST~D: HSB Ystad skall bygga ett 

flerfamiljshus på 48 lägenheter i kvar
teret Belladonna i Ystads norra stads
delar. Kostnaden beräknas till 3,4 milj 
kr. 

Inger Kjei.Lberg, TreLleborg, som gatt den 1-li.Tiga hemtekniska kursen, 
gillar varma mjuka grejor 



oppdags i sydöst 

Clu:bs pre·sident i Skurup Nils Brink tronar i en gammal brandbil med kiip'l.'rvgens egen Pippi, 11-å.riga Lise-Lotte Christensen, och fes.tkommittebasen Nils Brönmark 
Loppmarknadssäsongen har vårstartat i sydöstra Skåne. I Ystad och Skurup sanrlades på lördagen hundratals människor till "fyndplatsen" på respektive orter, lmmmersen gick fint på bägge ställena, säkerligen mycket beroende på att solen äntligen flödade glans och värme över skådeplatserna. 

var inte det fina lördagsvädret också mycket - köpingens folk. Arrangören, idrottsföreningen som ordnat jippot Pandora torde haft anledning att det vårfest, en attraktion som med förtjusning räkna kassan efter i gång dagarna två . Ett skönt dagens "övning". startade prick halv tre från -"'-----"---------med marknadsplatsen som Q •tf H l · I marschen dit deltog bl a Sa- Ul o mgren go:!ltuna,ern.a~ musikkår, Skurups 
"Pippi Långstrump", 11-åriga · SOmmarpratar ._,,,,_,~oLLe Christensen, uppflugen på 

brandbil som utan sirener i gång i radio i J. uli med som skådeobejkt samt festsminkade "Johanna" En av årets sommarpratare i ra-Fordskönhet av årsmodell 1912. dions program "Sommar, sommar", framfördes givetvis av veteran- blir redaktqr Quitt Holmgren. Efter Manfred Almkvist, som många år vid Sveriges Radio i stockpassagerare medföljde Skurups Lions holm bor han nu året runt i Simrispresident Nils Brink och festkom- hamn, där han arbetar med kulturmittebas Nils Brönmark. program för radions Södra distrikt. På marknadsplatsen fanns alla in- Bl a är det Quitt Holmgren som sva-

l 
samlade grejer till salu i långa ha- rar för den uppskattade serien "Vecnor, tivoli stod öppet för hugade. kans klassiker". juniorer - de var många. Reda_"l . :_ Jag tänker nog förSöka preinnan festen officiellt öppnal::les 'var. sentera Österlen ' ~ch Simrishamn fältet välfyllt' av solglatt stiminande· mellan skivorna, säger. Quitt. · Det är besökare. ju ett sommarlandskap åv stor skön• Festen fortsätter på söndagen med het och intressant kan också bli att början kl 14 och senare blir det belysa ' litet av den gamla kulturen premiärframträdande i Skurup av på Österlen. Antagligen släpps också Göingeflickorna. "Barberare Perssons orkester" -Arets första loppmarknad i Ystad, senast medveTkande i TV-program-15om enbart bestod av försäljning, av met Fridos visor - fram i det här 

1 
ett imponerande lager gammalt och sommarprogrammet som går den 10 1 nytt, antikt och modernt, drog i juli. 

( . 

Skåne 

Vf(trlemor på vakt i lärar'ns träd. 

Ugglebostad 
i lärarträd 
SKÅNF: I Skurup har kvällsflanörerna en extra förnöjelse i kattugglornas trivsamma hoande och det är en händelse som ser ut som en tanke att en ug!!:lefamilj, mamman och två ungar, slagit sig ned just ho~ en biologilärare, nämligen ho~ Per Ove Nilsson som har villa och trädl!ård alldeles intill grundskolan! 

Eleverna kan säledes under 
biologitimmarna ha levande stu
dieobjekt alldeles in på knutar
na. För ugglorna är så tama att 
det går att komma in till ett par 
meter från dem, bevisat nät 
Persson nyligen fotograferade 
familjen . 

UPPSIKT 
För det mesta sitter ugglemam

ma i en björk och de båda ungar
na som inte är lika gamla i ett 
päronträd bredvid, en barnkam
mare över vilken således mam
man har god uppsikt. 

-· Direkt ovanligt är det inte 
att ugglorna slår sig ned mitt 

inne i en tätort. kommenterar 
Per Ove Nilsson. Mitt i bebyg
gelsen ligger ju inte heller träd
gården, det är ett parkstråk med 
de träd som ugglorna trivs med. 
På marken finner man gott om 
pittrester och spybollar. 

TILLHALL 
Skorstenar och lufttrummor är 

andra kära tillhåll för kattugglor. 
Tva gånger har det hemma hos 
mig hänt att ungar fallit ned från 
lufttrummor och se~ har fått äg
nats vederbörlig vård innan de 
kunde släppas fria. slutar Nils
son. 

-ak-~L-,;----f ---
_;v(r l 



Bil för 20 kr på auktion l 

Loppmarknad, ponnyridning och festtag med Skurups sagostunders musikkår i spetsen inledde Lians clubs jip
po i Skurup. Gamla brandbilar, tivoli och Skurups egen Pippi Långstrump var andra attraktioner. - På lopp
markanden såldes bl a en Ford An glia i fullt Iförklart skick för 20 kronor! Det enda antika föremål som sågs 
var den gamla kistan som ses på bilden ovan med Peter Persson, Mats Johansson och Peter Stridsberg och Per 
Johanssan under locket. Kistan gick för endast lOo kronor, men då följde 'inte pojkarna med i klubbslaget. 
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Händerna f~lla från a-rla till särla: 
Mejeriet på dagen, kenneln på kvällen 
·sKURUP: Två unga makar som 

har händerna fulla från morgon till 
kväll är mejeriarbetare Jan Ceder
holm och hans fru Anne-Marie i 
ö Vemmenhög. De sköter nämligen 
en kennel med fyrtiotalet hundar, 
som får bli fritidssyssla för Jan 
Cederholm innan han kör till job
bet på Skurups mejeri och sen långt 
fram på kvällen när han återvänt 
hem. 

Fru Cederholm är från Sjöbo och 
där började hon föda upp hundar 
redan tio år gammalä det var för 
13 år s'edan. Hon har alltid gått in 
mest för utställningsdjur, "hundar 
är levande varelser och ingen han
delsvara" deklarerar hon för A r
b e t e t. Men det var när hon för 
tre år sedan sålde en hund som 
hon blev bekant med sin blivande 
make. Det blev kärlek vid första 
ögonkastet mellan säljare och kö. 
pare. 

AVSKILT 
För ett par år sedan flytade de tu 

till östra W emmenhög där de hyr 
gården Låremölla, ett tillköp som 
grannen, lantbrukare Harald Pers
son på Kommungården, gjort. Låre
mölla ligger dock så pass långt från 
grannarna att ingen behöver känna 
sig störd av hundskallen. 

Den franska dogen har alltid va·· 
rit fru Cederholms favorithund, en 
härli)! hunq. förklarar hon. Förr 
ade hon också en del schäfrar. På 

Eva-Carina Cederholm, snart ett 

halvt år gam11W.l, har en säker vakt 

i 19 måWJ.der gamla Jaffa. 

Låremölla utgörs beståndet av den 
franska dogen, bulldogen, boston .. 
terriern och cockerspanieln. Cocker .. 
spanieln handhas främst av den 

jaktintresserade maken. Boston
terriern är ju lik dogtyperna 

BARNVÄNLIG 
På sistone har tillkommit new 

foundländaren Jaffa, en tik av en 
snäll, barnvänlig och S:t Bernhards
liknande ras, en "nallehund" av 
mycket kött och muskler. Den 10 
maj preunerade Jaffa som utställ
ningens vackraste new foundlända
re i Växjö, bäst i rasen, fjärde bästa 
sällskapshund, certifikattagare. I 
Malmö och Göteborg har han fått 
hederspris och första pris, i Göte·· 
borg även certifikatkvalite. 

Flera andra av kennelns hundar 
och jå särskilt dogerna har fått 
framskjutande placeringar både i 
avels- och uppfödarklasser. 

"USELT" 
- Jag går som sagt in för utställ. 

ningshundar som ju också måste 
vara grunden även för hundar man 
säljer. Det ska vara kvalite även 
då, givetvis, betonar fru Ceder
holm. Att producera valpar för för
säljning på löpande band är usel 
uppfödning. 

Kenneln hämtar från tre håll 
hundfödan för utiordring två gång. 
er dagligen av vuxna hundar och 
tre av valpar. Slakteriet i Skivarp 
levererar komagar, strupar etc. 
U gglarps fettfabrik kokt och malet 
kött och ett lundabageri kakor och 
fint bröd. 

··r· 
> • 

~ .-' ·~ .. ,:. "" 

Jan Cederholm med MLleliknande new foundliindaren Jaffa, som Växjö 

blev utnämnd till utstäUningens vackraste hund i sin ras. 



Undrar ni varför hussvalan inte 

kommit som vanligt? l övervint~ 
ringstrakterna i södra Afrika 

rapporteras detom astronomiskt 

antal döda svalor förgiftade av 

DDT. Antalet kullar reduceras 

därmed kraftigt i sommar 

Tonat i sonanaar 
Svalan dog söder • 

l 

Massdöd av DDT 
Ladusvalorna uteblir i år på åtskilliga håll i -Norden. Från många platser har in· 

rapporterats att ladusvalan inte kommit hem för somma1>en som vanligt. Mycket ty
der på att en omfattande massdöd bland ö verviilltrande sval·or i Sydafrika 11tgör för-
klaringen. . :. . 

"Ett astronomiskt antal ladusvalor" upp
ges ha dött i östra Zululand under mitten av 
november i fjor. Svalorna anlände till om
rådet i mycket ogynnsamt kyligt väder då 
inga insekter fanns att fånga. 

Den ornitologiska expertis som kopplades 
in fann att de inhemska svalorna överlevde 
medan de europeiska gästerna strök med. 

En kemisk analys av de döda fåglarna 
visade också på en dödlig halt DDT i kropps-

vävnaderna. I ett tillstånd av yttersta ut
mattning har giftet, s'om funn1ts i kropps
fettet, frigjorts när kroppsreserverna av fett 
helt utnyttjats efter · den låpga flygfärden. 
Giftet antas svalorna ha fått i sig före 
avresan. 

Normalt flyttar våra svalor till Sydafrika, 
men det har ännu inte klarlagts om de döda 
svalorna kommer just från Norden. Mycket 
tyder nu på att · ett klart samband finns. 

Sesidan 20 



M"ari9netteater i bygdeskola 

resultatet av unikt lagarbete 
V ÄSTRA VEMMENHÖG: Kon

stundervisning i grundskolan är något 

som kommer att dyka upp när den nya 

läroplanen börjar tillämpas i höst och 

för en lyckad tjuvstart i ämnet svarar 

Västra Vemmenhögs skola. 

Folkskollärare Valdemar Walde

marson och hans elever i klasserna 5 

och 6 har där byggt upp en f ullständig 

marionetteater som invigdes på onsda

gen och är resultatet av ett ganska 

unikt lagarbete. 
Teatern har inte bara en stor, vrid

bar scen, fullständiga belysningsanord

ningar och allt annat som hör till, utan 

också en personaluppsättning, där be

lysn\ngsmästare, scripta, kör dch "or

kester" ger aktörerna den rätta inram

ningen. Alla detaljer i teaterbygget och 

föreställningen svarar lärare och elever 

själva för. Ungdomarna har på så sätt 

deltagit i en integrerad undervisning i 

vilken alla gått upp med liv och lust. 

Lagandan har också varit den bästa 

och mellan lärare och elevet:;har under 

arbetets gång vuxit fram en samhörig

het som man inte ofta finner mellan 

skolans väggar. 
Till premiären hade inbjudits dels 

eleverna i Östra Vemmenhögs små

skola, dels deltagarna i den pågående 

sommarkursen för pensionärer i 

Skurups folkhögskola. Den förtjusta 

publiken fick bl a bekanta sig med 

Nils Holgersson och fick se "Mari 

Marej" dansa till entusiastiskt körac

kompanjemang. Vidare lät amerikan

ska falsksångerskan Miss Florence 

Jenkins höra sig i en bandinspelning 

och i en orientalisk gatuscen visades 

masker till tonerna av japansk 1500-

talsmusik. 
Ytterligare sju föreställningar plane

rar teatersällskapet att ge innevarande 

vecka. Bl a ska eleverna i Skurups 

grundskola inbjudas och på lördag ges 

en offentlig föreställning till vilken alla 

intresserade är välkomna. En liten 

slant hoppas man givetvis få in 

Maginem Valdemar Waldem~rrson med en grupp av sina elever. Uppe 

fr v Margaretha Waldemarsson , Stefan Hellqvist, Ann Marie Johansson, 

Anders Hansson, Kai Svensson, Lisbeth Jönsson, Lars E Ni!sson och 

Bertil Larsson. 



Succe för marionetteater 
av elever i V Vemmenhög 

På onsdagen var pensionärskursen på Skurups folkhögskola publik på generalrepe
titionen för årets med spänning emotsedd a marionettearerpremiär i skolim i V Vem
menhög. Och det var inte vilken föi:eställning som helst utan en 1yLterst modern va
riant där publiken fick delta i hela förestä llning·.:!n. De inte· ont anande pensionärerna 
hamade mitt uppe i en svärm förtjusta småttingar från klasserna l-3 från skolorna i 
Ö Vemmenhög och Skivarp. Tillsammans med barnen fick nu pensionärerna uppleva 
glädjen att sjunga barnvisor som Im se Vim se spindel och Gubben i lådan. Regissör är 
folkskollärare Waldem.ar Waldemarsson. 

S,kolans scripta Lena Akesson och 
1nagistern-regissören Wa!demar Wal
demarson diskuterar förestä!!ningen 

Bakom scenen fr v belysningsmästare Benny Johan sson och Ingvar 
Mårtensson, Bodil Hansson, Rene Thörnqvist och Margaretha. Wald'e

marson som skötte marionetterna 

Föreställn ingen, där samtliga 24 illa för stackars Florence under hen
elever i klasserna fem och · sex del- nes framträdande. När hon ansträng
tar med oli'ka uppgirl'ter från skåde- er sig för att nå de allra högsta to
spelande' till ridå!hissande, börjar med nerna sträcks hennes kropp ut så 
exotisk japansk Kabuki-musik från att hon nästan går av på mitten. 
1500-talet. Skolsalen är förvandlad till Men hon håller ihop och det gör 
teatersalong. Det är helt mör•kt och även den styvt en timme långa före 
bara ett par spotlights lyser upp den ställningen som är en spännande 
hemlighetsfulla scenen. blandning av musik, teater och pu-

Såvisar sig plötsligt den första fi- blikt agera:nde. På fredag bjuder 
guren . Nej, exotisk är. han då inte. man skolbarnen i Sandåkra och Sku
Det är nämligen Nils Holgersson rup att uppleva och deltp. i föreställ -

ningen och på lördag kl 15 och själv och vad annat kan man vänta 17 när det allmänhetens tw·. 
sig 'här i hans egen födelseby. NUs Framgången med teater i V Vem
hälsar publiken välkommen på äk-
ta wvemmenhögsmål -att rösten till- menhög har bl ~ lett till att flera 
hör flickan Asa bekymrar inte den skolo~ 1 tra.kten mfor ma:wnetteater 
f

.. .. t _, Il bl'k som amne på schemat nastkomman-orvan an,.,. u a pu 1 en . de läsår. 
Miljön och stämningen är fortfar -

ande österländsk när man fortsätter~--------====== 
med Prokofjevs musrkstycke Mas
ques. Nu illustreras musiken med 
masker som skildrar o!llka asiatiska 
drag. Maskerna har ele·verna tillver
kat själva och kunskapen om hur 
österlandet ser ut är inlärd under 
praktisk tillämpning på ·geografilek-
tionerna. , 

Miljön skiftar sen snabbt till er; 
svensk barnkammare. Där husera': 
gU!bben. i lådan som dock får kon
kurrens av en kasperfi·gur som vill få 
publiken att besjunga honom. Publi-
iken sj•unger här som en egen opera-
kör där alla· ljuder efter bästa för -
måga. 

Så fortsätter föreställningen med 
utflykter till EiJ'Ieltornets. Paris, till 
Mari Maräng Marush:kakas o stern
'ke och till falskj ungande Florence 
Jenkins USA. Det håller på att gå 



Karnevalsyra? - Nej, möhippa! 

Ha,. karne·va.!symn f1'ån Lund spritt sig till Skurup? Und1'ade många. i köpingen på onsdagskvällen. Det Va1' 
12 modiga damer i fotbolld1'ess som drog genom gatorna, men dock inte i karnevalsyra. Det var helt enkelt 
spinnsidans representante,. på apoteket i Skurup som höll möhippa för en av kam1'ate1'na. Alla försäkf'ade att 

det skulle bli en. stillsam fest ... 



Här klubbar Hans Andersson bort &ilverbägaren för 9.300 kronor. 

Silverbägare från 1700-talet 
köptes för 9.300 på auktion 

Slrurupsborna är verkligen pigga 
på auktioner. På lördagen hade man 
en auktion vid Femkorset och en i 
Saritslöv. Och det var fullt med folk 
på båda stäillena. Auktionen i Sarits
löv samlade de flesta. Hela Söderga
tan var full med parkerade bilar, gch 
i trädgården där man höll auktion 
efter Anders Olsson, stod ett par 
hundra personer och trängdes. 

Man bjöd friskt hela tiden och 
stämningen var god. Men när man 
tog fram en silverbägare från 1700-

talet blev det nästan dödstyst. ,Nå
gon började lite trevande att bjuda 

men också när de kör så här många 
lopp på kort tid. · 
200 kronor, men summan steg snabbt. 
Två personer stod hela tiden och bjöd 
över varandra, men ingen ville ge sig. 
Till slut gidk bägaren för inte mind· 
re än 9.300 kronor. 

- Jag är inte helt säker på vad 
den är värd, sade den antikvitets· 
handlare som köpte den. Men jag Ii· 
tar på att han som bjöd över mig 
har gott omdöme och visste vad han 
gjorde. 

Det fanns flera antikvitetshandlare 
på plats. Och de gjorde fina fynd 
bland alla gamla allmogeföremål 
som gick för klubban. Några V}!Ckra 
vavnader från sekel!'ikiftet intressera
de dessa herrar särskilt mycket, och 
de klubbades också för höga priser. 

Dyra vaser och tavlor 

En tav.Ja signerad B. N . . gick också 
för ett högt pris, 2.000 krpnor. En serie 
minnestallrikar från 1~4 gkk för 
mellan 100 och 300 kr;#,or styck. 

Annars var det l:Jm det brukar 
vara på auktioner Höga bud på allt 
som såg spänna· J ut, bland annat 
~'lTäsliga ser och tavlor som 
klubbaG omkring hundralappen. 
Nå_gra skålar som man i närmaste 
affär kan köpa för en tia, gick för 
tre gånger den summan. Men folk 
betalar ju fö-r nöjet också. 

/ 

l 



13 CUP-avdelningar har 

sommarfest i Lövestad 
Den största CUF-tillställningen i 

ilr i Skåne, med undantag för 

Skånetinget, kommer att ordnas 

på Svenska Flaggans dag, nu på 

söndag i Lövstadlund. Det är 

Södra Skånes CUF-krets bestående 

av inte mindre än 13 CUF -avdel

ningar som står som arrangörer. 

De 13 avdelningarna som har 

sammanlagt 1.800 medlemmar är 

följande: Blentarp-Everlöv, Brom

ma, Köpinge, Södra Färs, Mel

lersta Färs, Sydöstra Färs, Skurup, 

Slimminge, Rydsgård, Skårby, 

Skivarp, Ystad och Ingelstorp

Löderup. 
Programmet inledes redan kl14' 

med fanborg, som startar vid 

järnvägsstationen i Lövestad. Fan

borgen har förridare. Varefter 

kommer kretsens fana och de 13 

olika avdelningarnas fanor. Med i 

fanborgen är även Tornelilla 

blåsorkester, som ger konsert vid 

framkomsten till Lövstadlund. 

En timme senare spelar Hans 

Ingvars orkester upp till medel

åldersdans och vid 15.30-tiden 

kommer Skurups kabaretlag att 

framträda. 

Ett annat intressant program

inslag är ett framträdande av 

trollkonstnären Schalamir. Där

efter fortsätter medelåldersdansen 

igen till kl 19 på Seven Swingers 

(f d Pop Swingers) spelar dans

musik för ungdomen. 

Under hela eftermiddagen kan 

småttingarna roa sig med ponny

ridning. 
Den stora sommarfesten i 

Lövstadlund på söndag är inte en 

intern tillställning enbart för 

CUF-ungdomar utan den är 

offentlig och man räknar med att 

även Lövstadslunds ordinarie pub

lik kommer som vanligt. 
Bussar kommer att avgå både 

trän Sjöbo, Röddinge, Svamp-

Skurups CUF-avdelnings kabare-log kommer att bjuda pd 

underhdllning i Lövstadlund vid sommarfesten. Aktörerna är fr v 

Gregor Olsson, Rolf Sörensson, Jette Schönning. Stefan Ljungkvist 

och Ritwa Pettersson. 

.. korset. Tomelilla, Sälshög, Spjut

storp, Onslunda, Skåne-Tranås, 

Äsperöd och Vanstad. 
En av de medverkande C a r l· 

G u s t a f A n d e r s s o n Skurup 

omtalar, att arrangörerna hoppas 

på en publik som överstiger 1.000 

personer. I annat fall går tillställ

ningen med förlust. Man är 

emellertid ganska oberoende av 

vädret eftersom, det är tak över 

dansbana och restaurang i Löv

stadlund. Men givetvis hoppas man 

ändå på solsken. 



'J'rijngsel i kurvan vid förra cykelkorpen { Skurup, fr v 7brsten Hansson Albert Jönsson Börje Li~den. 

• 
l 

Stora cyklaredagen 
Skurup på söndag 

Skurups korporationsidrottsförbund ordnar på söndag en stor cyklaredag, däi 
allmänheten inbjudes till motionsrunda på cykel. Deltagarna har också möjligheter att 
vinna en cykel. Det kommer att utlottas en eller flera ~dana allt beroende på 
deltagarantalet. Fullmäktigegrupperna i Skurup respektive Rydsgård och Vemmenhög 
kommer också att ställa upp. För dem är det en tävling med · landets andra 
fullmäktigegrupper. 
Procenttalet startande inom en 

fullmäktigegrupp räknas ' som 
kommunens grundpoäng. ställer 
samtliga ledamöter upp blir det 
alltså 100 poäng. Till denna 
grundpoäng läggs därefter en 
hundradel av det antal övriga 
cyklister, som s~tat under 
samma dag. Om t ex hela 
Rydsgårds fullmäktigegrupp ställer 
upp och dessutom över hundra 
personer, så får de 101 poäng, en 
siffra som säkert står sig ganska 
bra i konkurrensen, Genom denna 
poängberäkning hoppas givetvis 
Skurups korporationsidrotts· 
förbund att så många som möjligt 
ställer upp. starterna sker för 

allmänheten vid Skurups respek· utmanat varandra till en trekamp tive, Rydsgårds och Vemmenhögs och det gäller för fullmäktige· kommunalkontor mellan kl 8 och ledamöterna att ställa upp 10. Fullmäktigegrupperna startar mangrant, om man får använda kilO. det uttrycket, ty det films ju även I fjor var Skurup bland landets damer bland fullmäktige. 
tio bästa lag vilket givetvis På söndag ordnas även ett förpliktar. Man vill inte bli mycket bilrally med start från Smalgatan i 
sämre i år. Skurup mellan kl 8 och 10.30. Korpförbundets ordförande i Rallyt är ca 8 mil. De bästa i rallyt Skurup, K G Kruus uppmanar fullmäktigeledamöter och all· kvalificerar sig till en lästävling med ganska fina priser och de mänhet att ställa upp i så stor bästa i länstävlingen går vidare till utsträckning som möjligt. Det är en riksfinal med en USA·resa för 4 enbart nyttigt för konditionen och i första pris. det allmänna välbefinnandet med 
en ordentlig åktur på cykel. Bilrallyt ordnas i samarbete 

De tre fullmäktigegruppern=-_a_h_ar_Lm=e:.::d~t::.~r=a~fi:::k::::så=· k=e::r:::h::::e.::ts:::k:..::o:.:.m:::m:.:._it_t_e_n_. __ 



Fin Skurupsbjörk 
växer i pilträd! 

SKURUP: Skurupsbygden - och 
även närliggande Anderslöv för 
den delen - statar med en bota
nisk ~ällsynthet i form av en björk 
som rotat sig i jorden via en pil 
och alltså inte parasiterar på un
derträdet. Vi skall här syssla med 
"dubbelträdet" i Skurup, närmare 
bestämt hos f lantarbetaren Karl 
Johansson på Sarilslöv nr 8 vars 
maka Hilda berättar att björken 
är cirka 25 år gammal och således 
hade växt sig ganska stor redan 
när makarna Johansson flyttade 
dit för 11 år sedan. 

- Ingen skötsel behövs för att 
pil och björk skall frodas och inte 
ens den harda oktoberstormen 1967 
lyckades knäcka björken fast den 
böjdes ned nästan till rak vinkel 
u t från pilträdet. berättar fru 
Johansson. 

- Men så är det ju så att en 
björk kan ·gå ned med rötterna 
3(}-50 meter i jorden och ovan jord 
i allmänhet växer upp till omkring 
15 meters höjd, berättar för A r
b e t e t botanikläraren vid Söder
~lättsgymnas ie < i Trelleborg, läro
verksadjunkt Paul von Sydow. 

- Direkt sällsynt med träd som 
växer i pilestubbar är det nu inte 
heller. Vanligast är det med rön
nen men även äppelträd förekom
mer och det är känt att cirka 300 
skilda växter tagit sitt sä (e i just 
pilen 1 Då skall det också helst röra 
sig om den typiska skånska pilen 
som förr i tiden hamlades. dvs 
beskars från kvistarna och gre
narna vilka användes som nödfo
der och även som bränsle med 
beskärning i intervaller om 5-10 
ar. 

- Därmed underlät.tas rötbild
ning i stammen som blir ihålig 
och fylls med jord eller närmast 
torvliknande mossa genom trädets 
förmultning. Hit förs fröer som 
börjar gro - Björken hör Ull de 
vanligast förekommande trädslagen 
med stark fröspridning genom vin
den. slutar von Sydow. 

Pojke i trädet eller rättare sagt träden heter Jan Ove Andersson och är 

granne till trädens ägare, j wntarbetaren Karl Johansson. Som synes har 

den 25-åriga björken 1•äxt sig mäktig i pilestubben. 

-



. --------------~--~------------------------~----~--------~~-------! Sydsvenska bågskytte-eliten 

!på stortävling i Skurup 
l SKURUP : l bågskytte är stjärntäv- Skurup 1.037 poäng, 2) Jan Erik An-

J l lingar de enda där världsrekord god- dersson , Gripen, 1.023, 3) Olle Jöns-

l känns. Skurup tilldelades den ena av son, Karlskrona 1.022, 4) Harry Hen-

l årets l O stjärntävlingar i landet och riksson, Hälsingborg 1.004. 5) Ben g: 

i l anordnade tävlingen på söndagen. Berg, Gripen Malmö 988. 

Världsrekord eller rekord över huvud Klass B: l) Knut Nilsson, Satserup 

l taget kunde det inte bli i den besvärliga 938, 2) Ulf Kjellin, Gripen 933, 3) 

l vinden. Bland de 73 tävlande fanns Bernt Nilsson, Landskrona 932, 4) 

heller inte några kanoner uppfrän lan- Egon Strömberg, Karlshamn 930, 5) 

l det utan idel skåningar, blekingar och Gert Hallberg, Karlshamn 925. 

1 några fä halmstadsbor. Hemmasonen Klass C: l) Lars Jönsson, Gripen 

Arne Ljungkvist vann A-klassen på 885, 2) Klas Skoog, •Perstorp 832, 3) 

l 1.037 poäng, Satserups Knut Nilsson Walter Kajava, Landskrona 796. 

1 B-klassen med 938 poäng och Lars Damer klass A: l) Erna Rahbeck-

1 
Jönsson, Gripen , Malmö C-klassen Pedersen, Hensinge, Danmark 999, 2) 

med 885 poäng. Damernas A-klass , Signe Andersson, Gripen 933, 3) Anja 

1 blev en dansk seger och i klass B vann l Seppä, Skurup 905 . 

Gripens Rita Berg på 969 poäng. Klass B: l) Rita Berg, Gripen 969, 

l Landslagstävlingen där de JO bästa 2) Anna-Lisa Oksa, Halmstad 877, 3) 

1 frän varje landskap i herrklasserna A, Lise Sörensen, Gladsaxe, Danmark 

B och C räknades 'in gick överlägset 702. 

l till Skäne med 9.820 poäng mot Bl e- Juniorer: l) Anders Rönndahl, 

1 kinges 7.943. Herrarnas lagtävling Snapphanen 1.023, 2) Sture Hennings-

l 
vann Gripen Malmö på 2.944 poäng son, Karlshamn 930, 3) Christian 

fOre Hälsingborg på 2.932. Svensson, Karlshamn 907. 

1 Resultat: Yngre juniorer: l) Ulf Persson. 

l Herrar k!ass A: l) Arne Ljungkvist, Halmstad 573, 2) Lennan Andersson. 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Träffsäkra damer: fr v Signe Andersson, Malmö, A nja Seppä, Skurup, 

Erna Rahbek Pedersen, He!singe. 

Gripen 524, 3) Jonny Lindh, Kristian
stad 171. ' 

Lagtävling herrar: l) Gripen, Mal 

mö, 2.944, 2) Hälsingborg 2.932. 

Landskapstävling: l) Skäne 9.820. 

2) Blekinae 7.943. 

FP v Olle Jön11on, KaPiskrona, A me 

Ljungqvist, Skurup, Jan E A1Ulers

son, Malmö. 



Alla i Skurups KF 
cyklade rundan 

Verne~ Tall , Hugo Jönsson Karin Tall och Arne Martensscm kämpar 

uppförsbacke vid Dalaled. 

SKURUP: Liksom i fjor blev 
Skur~ps kommunalfullmäktiges upp
slutmng hundraprocentig när på sön
dagen årets cykelkorp avverkades. 
Detta gjorde alltså 25 startande vartill 
kom drygt 200 övriga med start och 
mål vid Skurups kommunalkontor. 

L~ka ~od blev inte uppslutningen av 
de bada ovnga kommunalfullmäktige i """'' ~!~~~och 

Rydsgård. Från dessa kommuner ställ
de totalt bara ett 50-tal cyklister upp 
och inslaget KF-ledamöter var inte 
påfallande. 

Respektive kommuner hade start 
och mål vid sina kommunalkontor 
men den milslånga banan över 
Rydsgård-Torsjö-Örsjö var gemen
sam så att ute på banan alla tre full 
mäktige vid ett tillfälle möttes. Banan 
avverkades på drygt en halvtimmes 
tid . 

Vid utlottningen av cyklar och tår
tor hade familjen Sjödin en stor dag. 
Den kände kommunalmannen Per 
Sjödins son Tor vann cykeln bland 
skurupsdeltagarna och hans fru Bar
bro en tårta. Övriga tårtvinnare i 
Skurup: Verner Tall, Maja-Lisa Pers
son, Inez Persson, Birger Harmby och 
Birgit Nilsson. 

Skivarp: cvkeln gick till Nils Börje 
Hansson, tå1 

~~;.~:;i "St.färntäl)ling "i Skurup 
med 70-talet bågskjttar 

Skurups Bågskytteklubb stod på söndagen som arrangör för sin första s k 

stjärllltävling, en elittest som hl a fungerar som prov inför kommande lands· 

lagsuttagningar. Hemmaklubbens landslagsman Arne Ljungqvist vann inte 

oväntat herrarnas klass A 14 poäng före Glipens BK:s Jan Etik Andersson. I 

en traditionell landskapsmatch Skåne-Blekinge segrade skåningarna med 

kraftig marginal. , ., 

'Dävlingarna aV'Vel'kades .på Sku-~ son, K arlskrona, l 022, 4) Harry Hen- Yngre juniorer: D Ulf Persson, 

rups idTfl ttsplars och 70-falet båg- riksson, Hälsingborg, l 00'4, 5) Bengt Halmstad, 573, 2) Lennart Anders -

skyttar- därav av e!ihklass - deltog. l Berg, Gripen, 988. son, Gripen, 524. 

I damernas A j klass tog danskan Er - Herrar B: l) K nut Nilsson, Satse - Herrla~: D BK Gripen, Malmö, 

na HBECK-Pedersen en siiJker se- rtbp, 938, 2) · UlJf Kj e!Jin, Gl'ipen, 933, 2 944/ J an Erilk Andersson, Bengt Berg, 

na Ravlbeck7pedersen en s·ä:ker se- 3) Bert Nilsson, La.ndskron~ .• 932, 4) U1f K jellin, 2) Hälsingbo11195 BK 2 932. 

ger !för BK Gripens Signe Anders Elgon S trandberg, · Karlshamn, 930 Landskapsmatoh: l ) Skåne 9 820, 

son oc!h i B-ikla'ssen IYann seger t ippa- och 5) Gert HaUberg, Karlsl1a~, 2) Blekinge 7 943. · · 

d e Rita \vlberg, Gr ipen. Tävlingsväd- 925. wdamer A : l) Erna Rahbeclk-J'e

r et <var <visserligen <vackert unen obe- K lass . C: l) Lars J önssen, Gripen, -clersen, Helsinge, 998, 2) Singe Al1-

r äJimeliga kasllvindar iriverkade men- 885, 2) K las Skog, P erstorp, 832, 3) dersson, Gripen, 933, 3) Anja Sepprä, 

Hgt rpå en del a<v r esulrtaten. Vralter Kaja va, LandSkrona 796. Sk urup, 905. 

Pl'isl:istan fick !följande rutseenee: J uniorer: · l ) Anders Röim dahl, Damer B: l ) Rita Berg, Gr~pen , 

Herrar A: l) Arne Ljun,gqvist , Sl~u- Snappiha<11en J ämShög, l 023, 2) Sture 969, 2) Anna-Liise Oksa, HaLmstad, 

r up, l 037 ~.g, 2) Jan Erik and ers- Hen ningsson Karlshamn 930, 3) Kr i- 877 och 3) Lise Sörensen, Gladsaxe 

son, BK Gripen, l 023, 3) Olle Jö'l')s- stian Svensson, Karlshamn, 907. wbk, 702. 



Alla Sl~urups fulln1äl~tige 
deltog i korp-tävlingen 

Skurups fullmäktige är tappra män ch kvinnor. Vid gårdagens korpcykelrundtur ställde samtliga 25 

upp. Det blev alltså l 00-procentigt deltagande och därmed l 00 poäng i tävlingen. Eftersom den övriga 

allmänheten sedan ställde upp med över 200 personer så innebär det ytterligare 2 poäng, alltså 

sammanlagt l 02 poäng. Det är ett mycket fins resultat och Skurup har säkert en liten chans att vinna 

tävlingen som går över hela landet. 

starten skedde från kommu
nalkontoret i Skurup och färden 
gick sedan till Rydsgård och 
,till baka till örsjö och därefter till 
Torsjö och hem till Skurup igen. 
Deltagarantalet i Rydsgård och 
Skivarp var inte mer än 
sammanlagt ett 50-tal perso1_1e~., 

Av Skurupsdeltagama fick 
följande priser: Tor Sjödin 
(cykel), Verner Tall (tårta), 
Maja-Lisa Persson (tårta), Inez 
Persson (tårta), Birger Harmby 
(tårta), Barbro Sjödin (tårta) och 
Birgit Nilsson (tårta). 

I Skivarp fick följande priser: 

Nils-Börje Hansson (cykel), Bertil 
Rahm (tårta) och Holger 
Johansson (tårta). Rydsgårds 
pristagare : Ake Jakobsson ( cy
kel), Nils Andersson (tårta) och 
Gunni Ek (tårta). 

l 
:.1 

I cykelkorpen i Skurup deltog hela familjen Tall : Fr v mamma Karin, Ann-Kristin, Göran och Pappa 

Verner. 



Fin come-hack-seger för 
A. ~jungkvist i hågskytte 
Arne Ljungqvist gjorde en 

strålande come-back vid stjärntäv

lingen i bågskytte på söndagen i 

Skurup. Han tog en klar seger i 
klass med 1.037, närmast följd av 

Jan Erik Andersson, BK Gripen 

med 1.023 poäng och Olle 
Jönsson, Karlskrona BK 1.022 
poäng~ Ett-alldeles utmätkt resul

tat svarade junioren Anders Rönn
dahl, BK Snapphanen som i 

juniorklassen tog en mycket över

lägsen vinst med 1.-923 poäng. 
Av damerna klarade sig Erna 

Rahbek Pedersen, Helsinge bäst. 

Så de danska gästerna fick också 

utdelning för sitt besvär att äkå 
över sundet. 

Resultat: Damer klass A: l. 
Erna Rahbek Pedersen, .Helsinge 
998 p, 2. Signe Andersson, BK 
Gripen 933, 3 . Anja Seppä, 
Skurups BK 905. 

Damer klass B: l. Rita Berg, BK 
Gripen 969 p, 2. Anna-Lisa Oksa 
877, 3. Lise Sörensen, Gladsaxa 
BK 702. 

Juniorer: l. Anders Rönndahl, 
BK Snapphanen 1.023 p, 2. Sture 
Henningsson, Karlshamns BK 930, 
3. Kristian Svenssdh, Karlshamns 
BK 907, 4. Lennart Kronlund, 
Karlshamns BK 890·, 5. Tommy 
Persson, Karlshamns BK 738. 

Klass yngre juniorer: l. · Ulf 
Persson, Halmstads BF 573, 2 . 
Lennart Andersson, BK Gripen 
524, 3. Jonny Lind, Kristianstads 
BK 171. 

Herrar klass A: l. Arne Ljung
qvist, Skurups BK 1.037, 2. Jan. 

·1Erik Andersson, BK Gripen 1.023, j 
3. Olle Jönsson, Karlskrona BK 
1.022, 4. Harry Ehnriksson, Häl- 1 

singborgs BK 1.004, 5. Bengt 1 

Berg, BK Gripen 988, 6. Kjell 
Rune Blucher, BS Klippan 983, 7. 'l 

Tapani Heino, Hälsingborgs BK 
975, 8. Gunnar Borgström, Satse- 1 
rups GF 969," 9 . Raimo Seppä, 
Skurups BK 960, 10. Arvo 
Korkinnen, Hälsingborgs BK 953, 
11. Sten Ragnar Olsson, Karls· 
hamns BK 933, 12. Bengt Lind, 
Kristianstads BK 931, 13. Karl 
Johansson, Karlshamns BK 912, 
14. Bruno Lundgren, Kristianstads 
BK 906. 

Herrar klass B: l. Knut Nilsson, 
Satserups GF 938, 2. Ulf Kjellin, 
BK Gripen 933, 3 . Bert Nilsson, 
Landskrona BK 932, 4. Egon 
Strömberg, Karlshamns BK 930, 
5. Gert Hallberg, Karlshamns BK 
925, 6. Einar Olsson, Skurups BK 
906, 7. Ville Oksa, Halmstads BF 
892, 8. Bror Lundgren, Hälsing
borgs BK 882, 9. Tore Perneling, 
BS Klippan 872. 
• Herrar, klass C: l. Lars Jönsson, 
BK Gripen 885 p, 2 . Clas Skoog, 
Perstorps SK 832, 3. Valter 
Kajava, Landskrona BK 796, 4. 
Birger öström; Landskrona BK 

759, 5. Uno Andersson, Kristian
stads BK 733, 6 . Lars Nordström, 
Perstorps SK 658. 

Herrlag: l. BK Gripen· 2.944 p 
(Jan Erik Andersson, Bengt Berg, 
Ulf Kjellin), 2. Hälsingborgs BK 
2.932 (Harry Henriksson, Tapani 
Heino och Arvo Korkinnen). , 

Landskapsmatchen: l. Skåne 
9 .820 p (Arne Ljungkvist, Jan 
Erik Andersson, Harry Henriks
son, Bengt Berg, Kjell Rune 
Blucher, Tapani Heino, Gunnar 
Borgström, Raimo Seppä, Arvo 
Korkkinnen och Knut Nilsson), 2. 
Blekinl:!e 7 .943 . 



--------------------------. ----------- ------------------------ -

Liksom i fjor kommer Skurups folkdanslag, samt ett gästande danskt folkdanslag att marschera genom Skurups gator till 

gräsmattan i Skurups Park. 

Danska folkdansare på besök 
Uppträder med "hemmalaget" 

Besökarna på Skurups varumässa kan vänta sig en fin 

folkdansuppvisning i Folkets Park på söndagseftermiddag av 

Skurups folkdanslag och ett danslag från Roskilde i Danmark. 

. Upptakten sker genom att de båda folk.danslagen med sammanlagt 

Ledare för uppvisningen är 
Hans Erik Nilsson, Sövestad, och 
den som håller i trådarna för allt 
det administrativa arbete som en 

• sådan här uppvisning och gäst
besök av andra folkdansare för 
med sig är Skurups folkdanslags 
ordförande, Yngve Andersson, 
Skurup. 

Vid uppvisningen på de gröna 
gräsmattorna i Skurups park 
kommer Gunnar Rasmusson, 
Staffanstorp, att svara för 
musiken. Förmodligen blir det 
ytterligare någon musikant. 

Det danska folkdanslaget an
länder redan på lördagen och 
kommer att inkvarteras hos 
folkdansare i Skurupstrakten. På 
lördagskvällen är både Skurups 
danslag, det danska danslaget och 

. representanter för övriga folk-
---- -- --------

danslag ·i Skåne inbjudna till fest 
i Erikslunds bygdegård. 

Yngve Andersson berättar att 
de närmaste veckorna har 
Skurups folkdanslag ett späckat 
program. Nu är det alltså först 
uppvisningen söndagen den 14; 
juni i Skurups park. ! 

Onsdagen den 17 juni ger 
danslaget uppvisning på Svane
holros slott i samband med ett 
turistbesök med folk från olika 
.:lelar av Sverige. Midsommaraf
ton leder de ringlekarna på 
Svaneholms slott. Arrangör. vid 
midsommarfesten där är Vem
menhögs hembygdsförening. Det 
blir typisk!! midsommarlekar och, 
så kommer de att klä den stora 
midsommarstången. 

Forts. pil sid. 15 

över 30 dansare marscherar genom gatorila i Skurup med 

musikkåren Sago~1undema täten. Avmarschen sker från 

stortorget kll5 . 



Skånska Dagbladets stora sommartävling 

Pris: SEME·STERRESA FÖR 500 KR 
Vad vet ni om Skurup, Skurups Varumiissa och SkD? 

l 

Det stundar semestertider. Här har ni den stora chansen att vinna en 

härlig semesterresa för 500 kr. Resan är valfri och det innebär att ni 

själva kan välja både tid och plats. Det skall dock vara en av Press-resors 

semesterresor. 

Ni kan t.ex. välja en resa till Split- en av Adriatiska havets vacl<raste 

och bästa badstränder. Med kristallklart, grönskimrande badvatten, 

- bättre än någon annanstans, sydländsk, yppig flora, sköna badstränder, 

ljuvligt klimat, en naturskönhet som söker sin like, utmärkta hotell och 

intressanta utflykter. Men om ni vill kan ni istället välja en annan resa. 

T.ex. till Mallorca, Costa del Sol, Benidorm Rimini eller Costa Brava. 

Vill ni inte lika sä längt söderut kan ni välja Bornholm .. fjällsernestlir i 

Härjedalen eller till Öland. 

Missa inte chansen att vinna en härlig semesterresa genom Skänska 

Dagbladets tävling pli Skurups Varumässa. 

Nedanstäende tävlingskupong klippes ur eller utrives och lägges i en 

box som finns placerad pä Skurups Varumässa vid radiohytten senast 

söndagen den 14 juni kl 20. Ni kan ocksä sända den i slutet kuvert 

märkt "Sommartävling" under adress: Skllnska Dagbladet, Södergatan 

22, 27400 Skurup sä att den är Skurupsredaktionen tillhanda senast 

lördagen den 13 juni eller lämna in den direkt till redaktionen vid 

Södergatan senast kl 18 fredagen den 12 juni. 

----------------
Här är frågorna. Alla frågor ittom den första är s. k. tipsfrågor. Tror ni första alternativet är rätt sätter ni en 1:a 

i första rutan. Tror ni 2:a alternativet är rätt sätter ni ett kryss i mellanrutan och tror ni att sista alternativet är 

det rätta sätter ni en 2:a i sista rutan. 

Fråga 1: På bilden ovan ser ni en flask~ med ärter i. Hur många ärter finns det i flaskan? Flaskan kommer att finnas i Skånska 

Dagbladets skyltfönster vid Södergatan 22 i Skurup idag, onsdag, samt på torsdag och fredag. På fredageftermiddag 

flyttas den ut till varumässan där ni kan titta på den vid radiohytten under fredag kväll, lördag och söndag. 

Alltså, hur många ärter finns det i flaskan? Svar: ....................................................... st ärter 

Fråga 2: Skurups kommun omfattar den 1/1 1971 de nuvarande kommunerna Skurups köping, samt Rydsgård och 

Vemmenhög. Hur många innevånare har den nya stora kommunen? 

ca 7.500 D 10.500 D 13.500 D 

Fråga 3: Nya kommunen gränsar till Östersjön med en kuststräcka med fina badstränder. Hur lång är kuststräckan inom nya 

· kommunen Skurup? 

ca 6 km D 16 km D 26 km D 

Fråga 4: Vad heter ordföranden 

• marknad.) 
Skurupsblocket sammanläggningsdelegerade? (Samma person är också bas fÖr Skurups 

· B. Linden D S. Svenonius D L. Grönvall D 

Fråga 5. Agneta Fältskog som sjunger i Skurups P.ark kl 21 på söndag har under de senaste veckorna haft en låt i övre delen av 

svensk toppen. Vilken låt är det? 

Om tårar·vore D 
guld 

Litet solskens· 
barn 

D Som en vind 
kom du till mej D 

Fråga 6. Hur många meter varustånd finns på Skurups mal'knad? Endast de s.k. fasta stånden räknas. 

Ca 500 m D 1.000 m D 1.500 m D 

Fråga 7: De flesta åker bil men många åker tåg till och från Skurups marknad och varumässa. Hur långt är det mellan • 

järnvägsstationen och stora ingången till marknaden? 

ca 100m D 200m D 400 m D 
l 

Fråga 8. Hur stor är den procentuella täckningen av Skånska Dagbladet i Skurups köping (enligt TS-statistik 1 :a halvåret 1969)? 

65 procent D 70 procent D 
Fråga 9 : Hur stor är den procentuellatäckningen i Skurups köping för närmaste konkurrent? 

45 procent D 50 procent 

Fråga 1 O. Vilken tidning med Malmö som utgivningsort var först med offsettryck? 

Arbetet 
D 

Sydsvenska 
Dagbladet 

D 

D 

75 procent 

55 procent 

Skånska 
Dagbladet 

D 

D 

D 

Fråga 11. l högtalaren på varumässan förekommer reklam mellan musiken. Det finns en kvinnlig röst och två manliga. Vems är 

den kvinnliga? Anna-Lena D N Agneta 
Gunnel ilsson D 

, Lötgren Fältskog 

Fråga 12. Vem tillhör en av de två manliga rösterna i högtalaren? 

Red. Lasse 
Holmkvist D · 

Red. Torsten 
' Hansson D 

Red. Lennart 
Kjellgren 

D 

D 

Tävlingsdeltagarens namn: ............ : ................................................................................ . 

Adress: Telefon: 

Medarbetare i SkD eller deras familjer äga ej rätt att delta i tävlingen 

Vem som vunnit tävlingen kommer att meddelas omedelbart efter Agneta Fältskogs scenframträdande. på söndagskvällen. Är 

vinnaren närvarande kommer han eller hon att hyllas då. 



Fina premier utdelades på 
Skurups lanthushållsskola 

Skurups lanthushållsskola avslutade på 
torsdagseftermiddagen vårkursen med en högtid
lig avslutningsceremoni i aulan. Denna inleddes 
med sång av eleverna till ackompanjemang av 
musiklärare kantor Hans Palm,, varefter pastor 

Mårten Werner, Malmö, talade om "Världens 
viktigaste verkstad". 

Efter mera sång av eleverna och en redogörelse 
för kursen förrättades utdelning av en mängd 
fina premier. 

Det var följande elever som 
avslutade kursen: 

Cecilia Andersson, Astorp, Lena 
Andersson, Klagstorp, Anne Blom
qvist, Malmö, Rita Branqt, 
Trelleborg, Berit Davidsson, Sös
dala, Ulla Gustafsson, Skänninge, 
lvy Hakmark, Malmö, Viveca 
Hammar, Vitaby, Marianne Hans· 
son, Svedala, Ingrid Hagberg, 
Edsvalla, Beatrice Hult, Vadstena, 
Ann·Christin Jönsson, Skurup, 
Birgitta Lindahl, Skurup, Birgitta 

Madison, Lund, Ingrid Prahle, 
Malmö, Lisbeth Pettersson, Vad
stena, Ingrid Svensson, Rydsgård, 
Eva Thorelli, Näsum, Gertrud 
Wennerberg, Ängelholm och Siv 
Winqvist

1 
Vikingstad. 

PREMIERNA 

250 kr från Lions club i Skurupl 
jämte diplom och dessutom 
bokpremie från Vellinge äggdi·· 
strikt. 

Lena Andersson, Klagstorp, 
Cecilia Andersson, Astorp, Siv 
Winqvist, Vikingstad och Ingrid 
Svensson, Rydsgård, erhöll vardera 

Marianne Hansson, Svedala fick premier å 100 kr från Skurups 
premier 250 kr från Söderslätts sparbank respektive Skurups jord
bokförening och en bokpremie brukskassa, skånemejerier och 
från Bara häradsgille, Beatrice Skivarps betodlarförening, samti 
Hult , Vadstena erhöll premie å bokpremier från Vemmenhögs -============::::::=5\::=="=="=="===========1 sparbank respektive östra Torp

1 
- och Lilla Isie sockengille, östra! 

~---~~~('{~ 
- ........... ,: ,t,«t<~~;~ 

Skånes andelsförening och Skiv_. 
arps betodlarförening. 

Sist men inte minst erhöll 
Birgitta Madison, Lund - ut
nämnd till kursens bästa kamrat -
en bokpremie. Efter avslutningen i 
aulan följde kaffesamkväm och 

:s .. i!lllll ... lliiSil mannekänguppvisning av eleverna 
>i själva. 

Vid kursaVBlutningeh p4 lanthushdllsskolan i Skurup syntes bara 
glada miner. Fr u Marianne Hansson, Svedala, Lena A ndersson, 
Klagstorp, "bästa kamrat " Birgitta Madison, Lund, och Birgitta 
Lindahl, Skurup. 



SKA 'DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Söndagen den 14 juni 1970 

Vi!ken passaT bäst mot en b!ommig tapet~ 
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Sommarsol lockade storpublik 
till marknadsdagen 

Åtskilliga tusen Skurupsbor och folk från Vemmenhögsbygden 
hade på lördagseftermiddagen stämt rpöte på den traditionella 
Skurups marknad, vilken är den förstå årliga i raden större mark
nader i sydöstra Skåne. Den är i år kombinerad med en varu
mässa, där 25-talet utställare ger tips om senaste nytt för bl a 
hem, trädgård och fritiden. I övrigt samsas på marknadsfältet 
omkring 250 "ståndspersoner", cirkus, tivoli, och servering. 

Vid 14-tiden var det trångt mel- herre som propagerade för fröstimu
lan raderna av stånd, där hugade lans till akdvariefiskar. 
kontantköpsvilliga spekulanter kunde Företagarna på varumässan visade 
få allt från tofflor i trä och tyg till belåtna miner, frekvensen var god 
läderbyxor, jumprar och klänningar. och de fick tala sig varma och tör
Markant var antalet godsakerfresta- stiga för sina respektive "underverk" 
re. Det såldes "hemmalaget" snask i i köksbranschen, på radio- och TV
kvartskilov"is, ville man ha aptitdof- franten, bil- och husvagnsmarknaden. 
tande rökad korv eller en bit Hanö- Riktigt så goda affärer gjorde nog 
ål gick det också bra. Grannar på inte de energiknippen som exponera
gottesidan var en dam som erbjöd de "konst" av bästa hötorgskvalitet. 
spunnet socker och popcorn och en Helt annan uppmärksamhet rönte 

30 o 

ar· r 

rdskyffe 

Andreasse från Börringe med en kol
lektion nyttokonst och den grupp 
konstnärer han samarbetar med och 
vilka visar bl a vackra smycken i 
tenn, batikkläder, keramik, hant
verksgjorda korgar. 

På marknadens nöjessida garan
terar Lillebil Rhodins tältcirkus 30 
minuters jubel för heia familjen och 
vid sidan upptas stort utrymme av 
nöjesfältet med sedvanliga lyckohjul 
och karuseller. 

Till ingredienserna på årets mark
nad hör en stor grupp zigenare -
enligt egen plakatinformq.tion ung
erska. "Besök ungerska sibyllan" loc
kar en handskriven skylt i ett hus
vagnsfönster. Sibyllan själv satt i sin 
dörrtrappa och lockade i milda ton
gångar på folk som ville veta hur 
lyckliga och rika de snart skall bli ... 
Det enda modernt marknadsmässiga 
som saknas i Skurup är - naken
shower. 

//Jo 

Skurup • 
l 



Vinnaren av Skdnska Dagbladets Sommartävling, Ste{an Svensson, tar glatt emot gratulationsblomster och resebroschyrer av redaktör Torsten Hansson. 

Sl~urupspojl~e van·n Sl~D:s 
senlesterresa för 500 l~r 

Skåmka Dagbladets Sommartävling i samband med Sl.rurups marknad och varumässa rönte stort 
intresse. Det var mängder av svar !!Om lämnades in under de tre mäs<idagarna, särskilt då av ungdomar. 
Bedömningen av hur många ärter som fanns i flaskan var mycket varierande men ett lO-tal hade gissat 
utomrodentligt bra och två hade t.o.m. gissat det exakta antalet, 1.728. Vinnaren av tävlingen blev 
Stefan Svensson, Stjämeholm, Skurup som tillika hade de övriga elva frågorna rätt. Den andra 
personen som gissat på samma siffra hade fyra av de övriga frågorna fel. Två hade gissat på 1.727 och 
en på 1.730. 
Vinnaren, Stefan Svensson, 

avslöjar att han helt gått den 
matematiska vägen och räknat 
antalet ärter på bredden, längden 
och höjden och funnit att det var 
ungefår 11 på vardera hållet. 
Sedan har han lagt till en ärta på . 
varje håll för att kompensera att 
de olika "ärtlagren" går in i 
varandra genom att ärterna. är 
runda och därvid kommit fram 
till multiplikationen 12 x 12 x 
12 som är 1.728. 

Stefan Svensson var inte i 

parken när resultatet kungjordes 
utan fick veta att han vunnit 
först under gårdagen. Han blev 
både överraskad och glad. Han 
har ännu ej bestämt vart han 
ämnar resa utan har fått 
Press-Resors broschyrer för att 
välja ut en lämplig semesterresa 
eller snarare ferieresa eftersom 
han fortfarande går i skolan. 

De som räknade ärterna sedan 
tävlingskupongerna var in
lämnade, Lisbeth och Irene 
Jönsson, samt Solveig Almqvist 
hade en dryg halvtimmes arbete. 

Den fråga som tydligen var 
svåraste var hur många meter 
varustånd det fanns på Skurups 
marknad. Endast de s.k . fasta 
stånden räknades, vilket angavs 
på tävlingskupongen. Rätt svar 
var ca 500 meter. ·Endast 53 av 
de 114 tävlande hade rätt på den 
frågan . Nästan lika många gissade 
på 1.000 meter. 

Den näst svåraste frågan var. 
tydligen Skånska Dagbladets 
procentuella täckning i Skurups 
köping. 56 hade gissat rätt på 75 
procent men 40 hade gissat på 70 

1 procent och 18 på 65 procent. 
Invånarantalet i nya kommun

blocket Skurup som nu omfattar 
Skurups köping, Vemmenhög 
och Rydsgård hade de flesta klart 
för sig. 70 gissade rätt på 10.500 
n edan 26 gissade på 13 .500 och 
18 på 7 .500. 

En del underskattade längden 
av blivande storkommunen Sku
rups ljuvliga badstränder längs 
Östersjön. 77 hade lämnat rätta 
svaret, ca 16 km. Inte mindre än 
34 trod'de att det endast var 6 

·· km och 3 ch ansade på 26 km. 
Avståndet mellan Skurups 

järnvägsstation och ingången till 
marknaden är drygt 400 ~eter. 
_u___~~~~ - -

·Och det trodde också 79 ·av de 
tävlande. 37 prickade för rutan 
som angav 200 meter. Men inte 
en enda lurades att kryssa för 
100 meter. 

Den procentuella täckningen i 
Skurups köping för närmaste 
konkurrent till Skånska Dag
bladet hade tydligen de flesta 
klart för sig. 70 prickade för 
rätta svaret 45 procent, 25 för 50 
procen t och 19 för 55 procent. 

Tydligen var det inte svårt att 
känna igen Agneta Fältskogs röst 
i högtalarreklamen. Hon fick 84 . 
"röster". 23 trodde att det var 
Gunnel Nilsson och 7 Anna-Lena 
Löfgren. 

87 visste att Sk ånska Dag
bladet var först med offsettryck 
av de tidningar som ges ut i 
Malmö. 

Att det var tävlingsledaren, 
Torsten HanS$ons röst som 
förekom i högtalarreklamen viss
te 86 men 26 trodde faktiskt att 
det var Lennart Kjellgren och 
någon La&Se Holmkvist. 

Börje Lind~n i Skurup är 
tydligen en välkänd person. 107 
av de tävlande visste att han var 
bas för Skurups marknad och att 
han också är ordförande i 
Skurupsblockets sammanlägg
ningsdelegerade . 4 kryssade fö·r 
s.- svenonius, apotekare i Skurup 
medan 3 kryssade fö r L. 
Grönvall, rektor för grundskolan 
i Skurup. 

Agneta Fältskog kan glädja sig 
med att nästan alla människor 
håller reda på _hennes låtar på 
svensktoppen. ''ISt tt de. 
var "Om 
ligg e~ 
sk-\ 



Försöksringar och Skurups 
lantbruksskola anordnade 
markvandring-exkursion 

Skytts- Vemmenhögs - Ljunit~ och Herrestads försöksringar anordnade pä mändageftermiddagen en 
markvandring och exkursion i samarbete med Lantbruksnämnden och Skurups · lantbrukssJwla under 
ledning av skolans rektor, a~om Alf Bjelke-Holtermann. 

Inbjudna att delta var bl.a. disponent Åke Pettersson, SLC, Malmö, agronom Kjell Andersson, 
Växtskyddsanstalten, Åkarp och agr m John Eric Nilsson, Hilleshög, SSA. 

Markvandringen startade från 
Lantbruksskolans idrottsplats där 
agronom Holtermann, som också 
är försöksledare i ringarna, gav en 
kort orientering om eftermid
dagens program. 

Under vandringen som gyn
nades av strålande vackert väder 
pratade man om ogräsbekämpning 
i odlingar av åkerhönan .' 

Under vandrillgen besåg man 
försök med ogräsbekämpning i 
åkerböneodlingar, försök med 
olika givor kvävegödsling, samt 
ympning med baljväxtbakterier till 
åkerhönan . 

Ett annat försök som noga 
studerades och begrundades var 

olika sorters 
maltkom. 

FLYTANDE 
AMMONIAK 

kvävegivor till 

V andringen sträckte sig ända 
bort till marken till örsjö boställe 
som numera tillhör Lantbruks-· 
skolan . Där studerade man bl.a. 
försök med flytande ammoniak 

Från örsjö boställe gjorde man 
en liten extra promenad till den 
natursköna och numera natu·r
vårdsskyddade dalsänkan sydost 
om bostället. I dalsänkan med 
stora betesmarker slog deltagama 
sig ned i det gröna och njöt av saft 
och förfriskningar. 

PELLETRERAT 
BETFRö 

_j 
l 

Efter återkomsten till lant
bruksskolan bänkade man sig il 
aulan, där disponent Ake Petters
son berättade om maltkoms-l 
odlingar, agronom Kjell Andersson 
om aktuella växtskyddsproblem 
och agr fil John Eric Nilsson och 
ogräsbekämpning och pelletrerat 
betfrö. 

Efteråt följde livliga diskussio- "' 
ner som säkert även de bidrog till 
att klara upp aktuella problem 
som är aktuella för lantbrukarna 
nu . 

En lfi'UPP au deltagama studerur ett rupsfiilt BOm tillhör Skurups lantbrukBilkola. 



En gamma! tradition togs upp midsommarafton da Svaneholms fornminnesförening tillsammans med Skurups 

folkdanslag och scouterna anordnade dans runt majstången som deltagarna själva fått klä innan dansen kunde 

börja. För musike11 svarade Hans Nordström Skurup so m med sitt dragspel 1 spelade upp gamla kända danser. 

Det var i alla hemärkelszr ett lyckat CLrrangemang. 



Endast blomstermotiv visas på 
konstutställning på Svaneholm 
SKUR,UP: Den blomstertid har lmtiativtagare till det hela är 

komma pa Svanehouns slott, dar A1exanora von horn, SJälv blom
pariten star i ragraste somm'arskrua sterspecHuist, och tavlorna som 
och s.Köna ·blomster lyser även pa v·,sas ar aua i pnvat ago. vem som 
den utstallning av enbart tavlor lånat ut vad rår •utstaHningsbesö
med blomstermotiv som nyligen . .l(arna mte veta, bl a med tan.ke pa 
oppnats. stoldnsken. Utstallningen spänner 

Utställningen som hade ver
mssage i m1C1sommar ]\.ommer att 
pågå tre vec.kor rramåt i slottsmu
seet. 

över tre sekler och äldsta tavlan ar 
signerad av den nederländske 
konstnären Jan van Huisen i slutet 
av 1600-talet. Från samma epok är 
en annan tavla av liuisens laneis-

man Jan Pieter Vanderbriiggen. 
Också några skånekonstnärer är 
representerade på utställningen, 
däribland Simone de Dardel som 
tillsammans med maken-konstnä
ren Botvid Kihlman är bosatt i 
Äspö. 

En extra attraktion får utställ
ningen lördagen den 4 juli då 
Alexandra von Horn och Clara 
Piper demonstrerar -blomsterar-

Nära 100.000 kr äskas 
för skurups-inventarier 

SKURUP: Av sex inkomna anbud 
på möbler och textilier till Skurups 
kommunblocks rörvaltningslokaler i· 
Centrumhuset fastnade sammanlägg
ningsdelegerades AU rör Nygrens 

Möbler i Skurup som vill ha 58.674 kr 
for möblerna och 6.890 kr fOr textilier
na . Med oms pålagt blir det 72.869 kr 
som AU äskar. 

AU begär vidare 24.000 kr for in-

köp av lokalernas heltäckande matta 
vilket gör 35 kr per kvm exkl momsen 
2.300 kr. 

rangemang i japansk och väster
ländsk stil. Fru von Horn som 
svarar för de japanska arrange
mangen är en av de få svenskar 
som har certifikat på detta område. 
Hon har också anlitats flitigt av 
olika damklubbar i Sydskåne och i 
åtsgil!iga gårdar söder om landsvä
gen torde borden vid festliga till
fällen prydas av exotiska blomster
dekorationer inspirerade av fru von 
Horn. 

Kerstin Hulten, Skurup, vid en tavla målad av Henning Malmström som 

ingår i samlingen som visas på Svaneholms slott. 



Premärklass jubilerade 

Knur Andersson kontrollerar sina forna elever Gull -Lis Andersson, Malmö, Bengt Almkvist, Stt1rup , och 
Ulla -Britt Sjöstrand, Malmö. 

SKURUP: Under detta vecko
slut sammanträffade eleverna från 
den första avgångsklassen i Sku-

rups enhetsskola med sin magis
ter Knut Andersson, Skurup, som 
efter 10 år hade ingående förhör -------------------------- ~ 

,t~~· .ne ;bglb J' 

med sina elever om vad de nu 
arbetar med. Upprinnelse till träf
fen var att Gull - Lis Andersson 

GOMORRON l SLIMMINGEBY. 
Gary · Engmans "Gomorron'' i P 3 från Klara Anderssons sp·ett
bakeri i Slimmingeby strax norr om Skw·up. Vid detta tidiga 
fmkostbord bänkade sej fru Sigrid Bengtsson, SLimming·e, kruk 
makare Albeft ELfstrand, Sjöbo, Gary Engman och värdinnan 
KLa?·a Andersson so·m dukat upp ett reiält frukastbord i stua.n 
för sina morgontidiga gäster som undfägnades med mHe'korv 
och flmtamad, kaffe och spettkaka. På bilden fru Sigrid B engts
sott:, vii:tdinn-an Klara Andersson

1 
Gary Erigrmin som avslutade 

sitt "Gomorronp1·ogr1Lm' med en bit spettkaka 

helt apropå träffade sin magister 
Knut Andersson på Skurups 
Marknad förra aret . Gull-Lis 
tyckte det skulle vara trevligt att 
få träffa sina forna skolkamrater 
och magistern ställde · gärna upp 
till skolträff, som samtidigt blev 
ett tio års jubileum. 

Tjugo elever av 29 kunde ma
gister Knut Andersson räkna in 
när man träffades i sin gamla 
skolsal. Efter en rundvandring pa 
skolan samlades man i försam
lingshemmet för kaffe och land 
gång. Knut Andersson visade en 
film från skolresan för tio ar se
dan. Den up~skattades mycket. 
l - -- ---



=RYDSGARD=·· === 
Tant Klara utan rampfeber 
i Gomorron från Slimminge 

I går satt slimmingeborna som 
klistrade vid radioapparaterna när 
programmet "Gomorron'' med Gary 
Engman sändes i P 3 från Klara An
derssons spettkaksbageri i Slimmin
ge. Alla ville förstås lyssna till tant 
Klara, som hon kallas av alla i sin 
närhet, och vännerna som samlats 
hos henne denna morgon. 

Mitt i alJ uppståndelsen med mik
rofoner, böcker, gamla tidningsklipp 
och alla antikviteterna, satt tant Kla
ra. Vi frågade henne om hon var ner
vös inför premiären som radioröst l 
Slimminge. 

- Nervös, nej .jag brukar inte vara 
nervös och i dag är jag säkert den 
lugnaste av alla, sade hon. Men nog 
vill jag hålla med om att det är spän-
nande med det här. · 

Gary Engmand instämmer med tant 
Klara, att nervös är hon inte. ' 

- Det är bäst att vara naturlig, 
tyckte tant Klara, då känner folk 

1 igen mej, annars tror dom att jag gått 
1 och blivit högfärdi·g bara· för jag får 
' komma med i radion. 

I programmet berättade tant Klara 
om sina upplevelser som spettskaks
bagerska under många år, om sin 
vurm att samla gamla saker och 
mycket ' a'nnat. Även goda matrecept 
hann hon förmedla till lyssnarna un
der de tre timmar programmet vara
·de. 

Bland gästerna i "studion" fanns 

kvinnfolk att om ni gubbar köper ka
kor så ordnar vi kaffet, och så blev 
det. Sen dess har vi hållit kontakten. . l 

- Programmet "Gomorron'• kom- ' 
iner att fortsätta ännu en vecka in
nan serien är avslutad, säger pro
gramledaren Gary Engman och hans 
assistent Anna-Lena Jonsberg. Den 
sistnämnda är ganska känd i sku
rupstrakten då hon under den gång
na vintern gått i Skurups folkhög
skolas journalistkurs. Även Gary 
Engman själv blir så småningom 
Skur,upsbo, när kommunerna slås 
sam!Jian. Han bor nu i Rydsgård. 

Programmet gjorde Slimminge och 
speciellt Klara Andersson mer riks
bekanta än tidigare. Endast någon 
minut efter sändningstidens slut 
rin.gde folk från när och fjärran. Alla 
ville . veta var Slimminge låg och om 
fru Andersson hade fler goda recept. 
Hennes bakverk har spridit glans 
över många festbord både för svens
kar och utlänningar. Dessutom är det 
många som vill se henne baka eller 
bara 'titta på antikvitetssamlingarna. 
En sak är tant Klara väldigt noga 
med. · 

- Alla är lika välkomna till mej 
men jag ser helst att man ·ringer in
mm, för annars är det inte säkert att 
jag öppnar. 

-LES-'-

Klara Anderssons hjälpreda · Sigrid Examen · 
Bengtsson, som även hon är gammal Odontologie kandidatexamen har 
slimmingebo. Utan henne hade jag avlagts av Jörgen Persson, Rydsgård, 
aldrig klarat av de åren jaog var sjuk, vid Tandläkarhögskolan i Malmö. 
skjuter tant Klara in. Vidare fanns f-===============:::_1, 
där "pottemagaren" i Sjöbo, Albert 
Elfstrand. 
-Vi träffades av en slump, berättar , 

fru Andersson. Det var på kungens 
Eriksgata. Vi stod bredvid varandra 
uppe i Sjöbo, han gjorde krukor och 
jag gjorde "spyddekager". När det så 
blev lite folktomt t yckte vi det kunde 
smaka med lite kaffe och så sa vi ' -----------------,~--------------

" Pottemayaren" Albert Elfstrand, pTogramZeda1·en efteT pTagrammet l;Jland de antika föremålen 
dersson och assistent. Anna Lena Jonsberg samlade efter programmet bland de antika fö1·emålen 

····n'lqå,rden i Slirnminr· 



·- ---------·-- --

Sveriges madame Curie i Ry_dsgård 

UPPFANN TORRMJÖLKEN 
SKURUP: Hur många minns i 

dag att det på 30-talet drevs ett 
torrmjölksexperiment som gjorde 
Rydsgård känt vida omkring? Jo, 
i varje fall en, fröken Magnhild 
Nilsson i Skurup som på ort och 
ställe bevittnade experimentet i 
ett tidigare mejeri på Rydsgårds 
gård. Bakom experimentet som 
stöddes av staten och ledde till ett 
patent som köptes av Semper låg 
fru Ninni Kronberg. Hon vidare
utvecklade · med intelligens och 
stort tålamod i den starka tron 
på sin sak ett patent som hennes 
framlidne make hade köpt exploa
teringsrätten till. Ett patent som 
i den versionen var praktiskt ta
get värdelöst men· som hon efter 
sex års prövningar och mödor 
fram till 1939 förvandlade till en 
fullvärdig version köpt av Sern
per och exploaterad vid SMP
mjölkfabriken i Kimstad, Öster
götland. 

Ninni Kronberg var född i Gäv
le, dotter till lotskaptenen Anders 
Wiktor Berggren och dog på 
Rydsgård 1949, nyss fyllda 75 år 
gammal. Hon var gift med gross
handlaren Erik Kronberg i Gävle. 
Efter hans frånfälle kom hon till 
Rydsgård som sällskapsdam åt 
dåvarande konsulinnan Gudrun 
Westrup. Ninni Kronberg har 
också jordats i den Westrupska 
familiel!raven. 

Ninni Kronberg kan beskrivas 
som något av Sverige madame 
Curie i sin forskariver och på 

, den tiden såväl som fortfarande 
kan man förmoda var det bara ett 
av tllljen godkända patent som 
kom från en kvinnas hand. Hon 
lyckades också med vad få och 
ännu färre kvinnor förmått: bli 
profet i sitt eget hemland. Om
växlande med resor till konferen
ser och förhandlingar med veten-· 
skapsmän, framstående industri
idkare, ingenjörer och andra för
bindelser landet runt sysslade hon 
med sina experiment hemma i 
Rydsgård för att få fram sin va
kuumtorkade mjölk. 

"Bristande företagsamhet och 
bristande tro på egnn förmågan 
gör att så få kvinnor sysslar med 
uppfinningar fast de med sitt i 
regel större tålamod och sitt star
kare sinne för detaljerna borde ha 
större förutsättningar än männen" 
förklarade hon och bevisade att 
i varje fall honva r ett undantag. 

SNARARE FöRDEL 
Att hon saknade vetenskaplig 

utbildning och därför baserade 
sin forskning på praktiskt-vardag
liga erfarenheter fann hon också 
vara en förtjänst. - Jag hakar 
inte upp mig så mycket på den 
teoretiska lösningen, menade hon. 
Till medhjälpare hon särskilt ak
tade hörde den stort växtforska
ren och näringsfysiologen profes
sor Nilsson-Ehle. 

BEVARADE 

där vattnet togs bort genom en 
särskild procedur. 

Åtta-nio liter oskummad mjölk 

frå.l 

mjölkspionjärer. 

därmed en pulverprodukt likvär
dig med vanlig mjölk. 

behövdes för ett kilo SMP-mjölk. PROCESS 
Metoden bevarade alla vitaminer Mycket skrevs i de åren om fru 
och övriga narmgsämnen från Kronbergs torrmjölk som med 
oskummade mjölken, på den ti- framgång provades bland annat 
den något sensationellt, kan man . hos svenska fr ivilliga i finsk-rys
förmoda. Även det ömtåliga C- ka kriget. Men själv kände hon 
vitaminet klarades över. Man fick sig för gammal att ta steget över 

till kommersiell fabrikation i egen 
regi. Hon sålde patentet, enligt 
vad Magnhild Nilsson hörde för 
ett royalty om 2 öre per kg torr
mjölk. Detta fann Ninni Kron
bergs dödsbo för litet och star
tade en process som gick ända upp 
i hovrätten med Magnhild Nils
son som ett av vittnena men slu
tade i nederlag för dödsboet. 

Fröken Magnhi!d Nilsson t Skurup 

minns Ninni Kronberg gott: - En 
l . 

intelligent och trevlig do.m som Jag 

lärde känna när jag arbetade på 

Rydsgårdstabriken i det tidigare 
mejeriet. 
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gammal. Hon var gift med gross
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Efter hans frånfälle kom hon till 
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minns . Ninni Kranberg gott: - En 
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Rydsgårdstabriken i det tidigare 

mejeriet. 

Ninni Kronberg kan beskrivas 
som något av Sverige madame 
Curie i sin forskariver och på 
den tiden såväl som fortfarande 
kan man förmoda var det bara ett 
av tusen godkända patent som 
kom från en kvinnas hand. Hon 
lyckades också med vad få och 
ännu färre kvinnor förmått: bli 
profet i sitt eget hemland. Om
växlande med resor till konferen
ser och förhandlingar med veten
skapsmän, framstående industri
idkare, ingenjörer och andra för
bindelser landet runt sysslade hon 
med sina experiment hemma i 
Rydsgård för att få fram sin va
kuumtorkade mjölk. 

"Bristande företagsamhet och 
bristande tro på egna förmågan 
gör att så få kvinnor sysslar med 
uppfinningar fast de med sitt i 
regel större tålamod och sitt star
kare sinne för detaljerna borde ha 
större förutsättningar än männen" 
förklarade hon och bevisade att 

varje fall honva r ett undantag. 

SNARARE FöRDn 
Att hon saknade vetenskaplig 

utbildning och därför baserade 
sin forskning på praktiskt-vardag
liga erfarenheter fann hon också 
vara en förtjänst. - Jag hakar 
inte upp mig så mycket på den 
teoretiska lösningen, menade hon. 
Till medhjälpare hon särskilt ak
tade hörde den stort växtforska
ren och näringsfysiologen profes
sor Nilsson-Ehle. 

BEVARADE 
Ninni Kronbergs vakuumtorka

de mjölk utvanns som mjölkpul
ver ur vanlie- o~kummad miölk 

Ninni Kronberg - sjökaptensdottern och grosshandlarfrun frå .\ Gävle som blev en av landets torr 

mjölkspianjärer. 

där vattnet togs bort genom en 
särskild procedur. 

Åtta-nio liter oskummad mjölk 
behövdes för ett kilo SMP-mjölk. 
Metoden bevarade alla vitaminer 
och övriga narmgsämnen från 
oskummade mjölken, på den ti
den något sensationellt, kan man . 
förmoda. Även det ömtåliga C
vitaminet klarades över. Man fick 

därmed en pulverprodukt likvär
dig med vanlig mjölk. 

PROCESS 

till kommersiell fabrikation i egen 
regi. Hon sålde paten te t, enligt 
vad Magnhild Nilsson hörde för 
ett royalty om 2 öre per kg torr
mjölk. Detta fann Ninni Kron
bergs dödsbo för litet och star
tade en process som gick ända upp 
i hovrätten med Magnhild Nils
son som ett av vittnena men slu
tade i nederlag för dödsboet. 

Mycket skrevs i de åren om fru 
Kronbergs torrmjölk som med 
framgång provades bland annat 
hos svenska frivilliga i finsk-rys
ka kriget . Men själv kände hon 
sig för gammal att ta steget över 

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



Civilprocessen om torrmjölk 
F d envoyen Z P Westrup har 

med anledning av A r b e t e t s 
artikel torrmjölkens uppfinner
ska söndagen den 5 juli velat 
ha följande tillrättalagt. 
A r b e t e l aterger hans inlägg 
oavkortat: 

Eder artikel i förra söndagens 
tidning om min mors väninna 
fru Ninni Kronberg är både 
älskvard och i stort sett veder
häftig, men den innehåller ett 
fel om hur de efterlevandes 
synpunkt är så pass missvisan
de, att jag vore tacksam om Ni 
ville publicera följande tillrätta
läggande: 

Fru Kronberg had~ ju upp
finnit en särskild metod att 
framställa torrmjölk, och som 
det står i artikeln, sålde hon 
patentet mot ' royalty. Men så 

fortsätter artikeln: "hennes 
dödsbo fann detta för litet och 
startade en process". I själva 
verket levde ännu fru Kronberg 
och var själv rättsägare jämte 
familjen Westrup, som har varit 
med om att finansiera hennes 
arbete. Alltnog emellertid pro
cessade vi alls icke för att få 
högre roalty, utan för att få 
något alls. Exploatören av me
toden - AB Svenska Mjölkpro
dukter - hade uner en kort tid 
- att räknas i månader om jag 
minns rätt - uppfyllt sina för
pliktelser enligt kontraktet men 
slutade helt plötsligt och utan 
förvarning att betala. En pro
cess får väl då anses ha varit 
ganska självfallen. I de två in
stanserna, Stockholms rådhus
rätt och Svea Hovrätt, gjorde 

bolaget gällande att fru Kron
bergs metod efter en kort tid 
hade övergivits och en annan 
tillämpats. Våra ombud först'kte 
förmå de båda domstolama att 
av svaranden begära närmare 
uppgift om den påstådda nya 
metoden, men bolaget invä>Hie 
att det rörde sig om fabrika
tionshemligheter, och därmed 
lät domarna sig nöja. 

Eftersom det enligt vår 
rättsordning ej är tillåtet alt 
"kvälja dom", får man alltså 
utgå ifrån att SMP, som i varje 
fall av fru Kronberg hade fått 
impulsen till en snart nog myc
ket vinstgivande produktion, 
var i sin rätt då det utan öppen 
redovisning av motiven eftn 
eget dedömande avbröt förbin
delserna med henne. 



Fina idro~ttsämnen - goda ~resultat 
vid ungdo~mstävlingarna i Skuru p 

LikSom t fjor artar sig arrangemanget med kommuninstruktör i skurupsblocket till en verklig fullträff. Belåtenheten med initiativet är allmän och man hoppas att verksamheten skall bli permanent. Föräldrar har hört av sig och tackat för att de skollediga ungarna nu fått någonstans att ta vägen och de deltagande ungdomarna är också storbelåtna. Nu återstår två veckor av kommunträningen innan det är dags för festlig avslutning den 31 juli. 

!Ledare för verksamheten är gym. 
Ilastikdirektör Eskil Persson, Ystad, 
som- har ett rörligt program under 
hela veckan. Han alternerar mellan 
idrottsplatserna i Skivarp, Rydsgård 
och Skurup för att på fredag~fter
middagarna S~tmla alla till gemen
samma tävlingar i Skurup. Friidrott 
står på programmet, men också boll
spel, lekar, konditionsträning och 
styrkeövningar. 

Kraftmätningar 
I går var det fredag och det betyd

de alltså att det var dags för nya 
kraftmätningar i Skurup. Ett 60-tal 
ungdomar hade mött upp och bland 
dem har en del goda ämnen dykt 
upp. Resultaten har förbättrats för 
varje tävling och med ytterligare trä
ning kan säkert åtskilliga fina id
rottsmän och -flickor utvecklas så 
småningom. 

Skurupsgrabben Jan-Erik Olsson 
noterade en ny fin resultatserie och 
vidare kan bland de många resulta
ten nämnas Christer Nilssons ut
märkta resultat i längdhopp. Christer 
är från Skivarp och tävJar i äldsta 
pojkklassen. Bland flickorna impo
nerar särskilt de fina tiderna i löp
ning 60 meter för äldsta klassen. 

Ett nytt inslag på fredagen var ten
nisträningen. Det var skurupssemest
rande Carl Barth från Liibeck, Tysk
land som hjälpte till med detta och 
att hans instruktion uppskattades var 
tydligt. 

P.esuliat 

I tävlingen blev de bästa resulta
ten i resp klasser: 

Flickor, födda 1954--56: Löpning 60 
m: l) Kerstin Holmström, Vemmen
hög 8,9 2) Kerstin Hellqvist, V, 9,0 3) 

.. Ulla-Karin Weiderup, V, 9,1. Häck
löpning 60 m) l) Ulla-Karin Welde
rup, 12,3 2) Kerstin Holmström och 
Kerstin Hellqvist, 13,7. Höjdhopp: l) 
Kerstin Holmström, 115 2) Ulla-Karin 
Weiderup, 110. Längdhopp: l) Mari
anne Westergaard, V, 378 2) Ulla-Ka
rin\ Weiderup och Kerstin Holmström 
370. 

Ett fint löfte är 13-årige 'Jan-Erik Olsson från Skurup som här tar häcken med god marginal. 

Danielsson, S, 11,9. Häcklöpning 60 
m: l) Kerstin Lundberg 13,2 2) He
len Ljungqvist, S, 15,9 3) Eva Fält, 
16,6. Höjdhopp: l) Kerstin Lundberg 
80 2) Helen Ljungqvist, 70. Längd
hopp: l) Kerstin Lundberg och Eva
Marie Jönsson, 281 2) l Rose-Marie 
Axelsson, 228 3) Eva Fält, 215. 

Pojkar, födda 1954-56: Löpning 60 
m: l) Christer Nilsson, V, 8,1 2) Mats 
Olsson, V, 8,3. häcklöpning 60 m: l) 
Christer Nilsson, 11, 2) Mats Ols
son, 12,2 3) Torbjörn Fält, S, 12,6. 
Höjdhopp: l) Christer Nilsson, 144, 2) 
Mats Olsson, 120. Längdhopp: l) Chr. 
Nilsson, 483 2) Mats Olsson, 422. 

Pojkar, födda 1957-59: l) Jan-Erik 
0!=:'1, 9 e,"! 2} Jz;~ .. I~ga Sjöströ·m, 
V 9,2 3) Per Hansson, V 9,5. Häcklöp
ning 60 m: 1) Jan-Erik Olsson 10,7 2) 
Per Hansson 11,5 3) Knut Nilsson, R 

11,9. Höjdhopp: 1) Jan-Erik Olsson 
och Per Hansson 125 2) Jan-Inge Sjö
ström och Anders Holmström, V 115 
3) Knut Nilsson och Alf Göransson, 
V 110. Längdhopp: l) Jan-Erik Ols
son och Jan-Inge Sjöström 410 2) An
ders Holmström 356 3) Knut Nilsson 
och Per Hansson 341. 

Pojkar, födda 1960-62: Löpning 60 
m: l) Håkan Johansson, V 9,3 2) Jo
han Sjödin, S och Peter Jönsson, R 
10,5 3) Paul Jönsson, S 11,2. Häcklöp
ning 60 m: l) Håkan Johansson 11,5 2) 
Johan Sjödin 12,5 3) Peter Jönsson 
13,6. Höjdhopp: l) Håkan Johansson 
115 2) Johan Sjödin 112 3) Jan Lars
son, R, Peter Jönsson, Mikael Pers
son, S och Jonny Svantesson, S 90. 
Längdhopp: l) Håkan Johansson 364 
2) Johan Sjödin 342 3) Peter Jönsson 
290. 

Flickor, födda _1957-59: Löpning 60 
m: l) Inger Johansson, V, 9,1 2) Iog
Marie Mårtensson, Rydsgård 10,0 3) Boel Sjödin, Skurup, 11,0. Häclclöp- ~-----------------------------__! ning 60 m: l) Inger Johansson, 12,2 y ~~ 7-0 2) Ing-Marie Mårtensson, 13,1 3) Boel A O~ 1 -Sjödin, 15,5. Höjdhopp: l) lng-Marie 
Mårtensson, 115 2) Inger JohanssÖn, l 
100. Längdhopp: l) Iog-Marie Mår-
tensson, 350 2) Inger Johansson, 333 
8) Boel Sjödin, 314. 

Flickor födda 1960-62: Löp~ng 60 
m: l) Kerstin Lundberg, V, 11,2 2) 
Eva-M. Jönsson, R, 11,3 3) Eva Fält, 
S, Karin Härlin, S, och Madeleine , 



Y !J 1%- -lo lskurups simskola börjar 
på måndag i Ringsmarken 

På måndag är det åter dags för upprop i centralskolans aula, och när 
Skurups simskola att . börja verksam- det är avklarat går bussen ner till 
beten i Bingsmarken. Kl 11 blir det badplatsen. I fortsättningen kommer 

badbussen att gå från Skurup kl 11 
de dagar simskolan pågår. Och det 
blir fram till den 8 aug då det hela 
avslutas på sedvanligt sätt. 

Simskolan får en ny lärare i år. 
Gunvor Mårtensson som lett verk
samheten i många år har inte tillfälle 
att medverka och i hennes ställe har 
skolstyrelsen utsett Helen Engvall, 
~lev vid GIH. Assistent till henne 
blir Lotta Sernert, bekant för barnen 
från de senaste årens simskola. 

Nu hoppas man förstås på lite var
mare och stabilare väder under de 
veckor simskolan håller på. Sedan 
bassängen i Bingsmarken anlades i 
förrfjor är man dock inte längre lika 
beroende av väderleken. Tidigare 
försvårades verksamheten ofta av 
gropig sjö och kallt vatten och dess
utom är det ju alltid förenat med 
vissa risker att ha simundervisning i 
öppna havet. 

Men det dåliga vatten som finns i 
Bingsmarken i år hade det hela na
turligtvis blivit ännu besvärligare. 

Klorering 

Carl Both, L'ubeck ger instruktioner till dottern Birgitta sumt brö
derna Johan och Tor Sjödin. 

1 Vattnet i bassängen tas ett par 
hundra meter ut i havet och den 
smörja som finns längs stranden föl
jer alltså inte med i ledningarna. De 
som svarar för underhållet av bas
sängen betonar också att de förore- 1 

Upprorsstämning på Skurups pensionärshem: 

- VI VÅGAR INTE BO KVAR 
SKURUP:- Så här kan det inte 
fortsätta! Vi vågar inte bo kvar. 
Pensionärerna på pensionärs
hemmet i Skurup är i upprors
stämning. 
Ideliga bråk och spritfester i ett 
par av lägenheterna har gjort 
livet outhärdligt för de liesta 
av pensionärerna. I söndags kul
minerade bråken med att en 
polispatru Il från Y stad fick 
rycka in och lugna ner de värsta 
bråkstakarna. 
En av pensionärerna har anmält 
att han hotats med en yxa 
men hur allvarligt hotet var är 

inte utrett. Den händelsen ska 
ha utspelats tidigare i år. 

N u ska det bråkiga pensionärs
hemmet bli föremål för en in
gående utredning från kommu
nens sida. 
Socialnämndens ordförande Tors
ten Hansson: 
- Vi ska ta upp problemet till 
behandling vid nästa kommu
nalnämndssammant.räde. Så bär 
får det inte fortgå. Pensionärer
na ska inte behöva vara rädda 
för att bo på hemmet. 
På pensionärshemmet finns 25 

lägenheter. I 23 av dem bor 
ålderspensionärer. I de andra · 
två bor för närvarande ett par 
yngre förtidspensionärer. 

Bekanta till de båda hyresgäs
terna svarar för de allvarligaste 
intermezzona.* 

Det är i deras lägenheter som 
spritfesterna och bråken pågått. 
Det har nu gått så långt att de 
övriga hyresgästerna inte vågar 
vistas i hemmets samlingsloka
ler. De är rädda för att bli an
tastade a v berusade besök art. 
- Flera pensionärer har på se-

naste tiden ringt och påtalat 
missförhållandena, säger Torsten 
Hansson. 
- Det är helt klart att det inte 
kan fortsätta så här. Problemet 
är emellertid inte lättlöst. Var 
ska vi hyra in dem som det nu 
klagas på. De har trots allt rätt 
till bostad - och de är pensio
närer. Jag vet ingenstans här i 
kommunen där vi kan hvsa in 
dem. · 
Frågan ska behandlas vid nii~ta 
kommunalnämndssamman träde, 
och då tar man ställning till h u r 
man ska göra. 



STAKETET SOM KUNDE 
RÄDDAT ETT LIV UPP 
-TVÅ DAGAR FÖR SENT 

I morse kom ett staket npp 
kring den damm, som i förr
går i Snårestad krävde en 
fyraårings liv. Men det sat
tes upp två dagar för sent. 
Varför fanns inget skydds
räcke? 

Brandchef Per Selander i 
Snårestad: - Tragiskt! Men 
påpekas bör att ingen någon
sin framhållit för kommu-

nala myndigheter att just 
denna branddamm skulle 
vara speciellt fadig. 

KvP: - Tänker ni nu sätta 
skydd k1·ing vattenhälen i 
kommunen? 

Selander: - Det vore ett 
oerhöd stort och dyrt före 
tag att inhägna de hundra
tals märgelgravar, som finns 

j2-~ 

Md' Jv-;?! 

spridda över hela kommu
nen. 

KvP: - Behöver brandkå
ren hämta vatten just i öpp
na branddammar? 

Seander: - Ja, definitivt! 
Utan dem hade vi inget vat
ten. Vårt största pmblem är 
den enorma vattenbl"isten på 
den skånska l sb gden. 

FRAGA: Kring mldsom· 
mar fick jag besök i 

mitt sommarhus aY ·sv a· 
lor. De började bygga i 

garaget, började på ett 
annat ställe inomhus när 

En andra kull är inte svalorna reäo för vid midsommartid - det kan 
finnas flera förklaringar tHI deras ovanliga bebyggande .,.~ ;,,11,1;;,_1,..., . 

garaget stängts och 
startade på ett tredje 
bo under takskägget så 
småningom. Det tredje 
boet var färdigt p å en 
dag, lnge.n störde dem 
där men när boet var 
färdigt försvann sYalor
na. Vad kan det bero 
på? V&u de för sent ute . 
med familjebildningen? 
Vilken tid är de01 nor
mala för svalor att byg
ga bo? 

SOMMA RTO RPARE 

SV A R : Svalan kommer 
till Sverige i början av 
maj , lägger ägg vid må
nadsskiftet till j u:ni, ruvar 
dem cirka 14 dagar, och 
un.gefä:r lilka lång tid tar 
det för ungarna att bli 
flygga . 

Det kan sålunda knap
past r öra sig om en andra 
ku ll. Mer troligt är, att den 
första misslyckats och att 
pa;ret g jorde ett nytt ba
byggna dsförsök eller att 
svalorna, ehuru vuxna, eJ 
varit könsmogna och där
för ej fullföljt h äclmingen. 

G WADEN 
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Skåneflicka fö~l 1 

ra·vin - räddades 
SKRÄCKNATT 

- Av PETER MARTINSSON -

- Det vat· fruktansvärda. tiintJiar innan vi fick veta hur 

det var med Ann-Mari. Tidigt på morgonen kom beskedet 

att hon legat skadad i en glaciär i fjällen och att hon fört~ 
l 

till sjukhus. Men inget ,mera. Det var en lättnad när ja~ 

fi~k höra att min dotter• var utom fara, berättar fru Els 

Persson i Skurup. 
Natten till tisdagen föll Ann-Mari och hennes vän Olle 

Rockström från _ Köping ner för en djup isbelagd slutt

ning på Sulitelma. Båda ligger nu på Gällivare lasarett. 

Både Ann-Mari och Olle mår efter omständigheterna bra. 

- Genom läkare där uppe haor vi 
fåt veta, att Ann-Mari upplevde 
en riktig skräcknatt. Hon är ska
kad, men mår bra, säger fru Pers
son. 

Olle Rockström och Ann-Mari 
Persson var ute på sin första fjäll
vandring. De deltog i den s k 
Argaladei-expeditionen. Vid ett 
glaciärstup på Sulitelma tappade de 
fotfästet och föll ner i den djupa 
ravinen. 

Olle Rockström slog huvud•et i 
och förlora'de medvetandet. !Han 
låg sanslös i ca 40 minuter. Ett par 
meter från honom låg Ann-Mari 
med skadad' höft. 

'När Olle vaknade lyfte han upp 
Ann-Ma'ri på sin~ axl'ar och bar 
henne den en mil långa vägen till 
Rovijaure där de träffade .några 
kamrater som kallade på hjälp. 

oLapplandsflygs chef Berti1 Jo
hansson flög just med någa-a pa~;Sa
gera-re till Staddajaure. tHan upp
fattad·e nödsignalerna och landade 
vid den plats där de skadade ung
domarna låg. I bårar bars de in i 
planet som sedan flög ra'ka vägen 
till Gälliva:re. 

Dei;,-var Olle •Rockströms mamma 
som ringde ner tiH familjen Pers
son i 'Skurup och meddelade att 
Ann-Mari- och one rå·kat ut för en 

ANN-MARI PERSSON, 

räddad efter skräcknatt. 

olycka. 

- Vi fick egentligen inte veta 
hur det var med Ann-Mari, F1r.u 
Rockström visste inget om den sa
ken heller. Fönst när. jag fick Iron
takt med' läkarna på Gälli-va'l'e lasa
rett blev ja•g lugn, säger f•ru Pers
son. 

Både Olle Rockström och Ann
Mari Persson ska bli gymnastik
lärare. Tihl hösten fortsätter de sin 
utbHdning i Östersund. Båda gick 
ut på fjället för första gången för 
att skaffa si•g meriter. 

BARA OTUR 
'Expedition Argaladei har va<rit 

otursförföljd. 
Gå~dagsnattens olycka var den 

tredje, För en vecka sedan kröp 
32-'årige Veikko Stenholm, Stock
holm omkring med bruten fot in
nan h•an h-ittades. 



Bilistjärnsystrar utbildas 
på Skurups lantbruksskola 

- AV TORSTEN HANSSON -

Nio unga flickor, medlemmar i 

Svenska blå stjärnan, påböljade på 

måndagen en utbildning tiD 
blåstjämesystrar på Skurups lant

bruksskola. Utbildningen avser att 

inom totalförsvaret tillgodose be

hQvet av frivillig arbetskraft ~ör 

arbetsuppgifter som kan uppkom

ma p g a arbetskraftbrist i 

lantbruket under beredskap och 

l krig. 
För att bli blåstjärnesyster 

fordras dels denna påbörjade 
2-veckors-kurs, samt en fortsätt
ningskurs, även den under 2 
veckor . Den samnianlagda under
visningstiden omfattar 140 tim
mar, fördelade på 70 timmar för 
första 2-veckorskursen och 70 
timmar för andra 2-veckorskursen. 

KOR OCH SVIN 
För tio år sedan och längre tid 

tillbaka syssiade blå stjärnor mest 
med hästar. Men tiderna har 
förändrats och hästen är nu inte av 
någon större betydelse, vare sig för 
Sveriges försvar eller för dess 

l jordbruk. Därför får dagens blå 
stjärnor lära sig betydligt mera om 

' nötkreatur, svin och traktorer än 
' om hästar. . 

UTBILDNINGSMAL 
Utbildningsmålet är att efter 

den första delkursen skall eleven 
kunna utföra de vanligaste arbets
uppgifterna i en nötkreaturs- eller 
svinbesättning, samt kunna utföra 
enklare körningar med traktor. 

Efter den andra kursdelen, 
således efter helt genomgången 
kurs skall blåstjärnesystern med 
hjälp av rådgivare kunna sköta en 
nötkreaturs- eller svinbesättning. 

l MEST MALMöFLICKOR . 

l 
Det är mest Malmöflickor i den 

påbörjade blåstjä.rnesysterutbild
ningen vid Skurups lantbrukssko-

l la. Av de nio eleverna kommer 
Ingela Johansson från Landskrona 
och övriga från Malmö: Eva-Lott 

,Persson, Ros-Marie Oddwi, Eva 
Björnetorp, · Karin Thege, Lena 
Nordström, Ingrid Länström, Mari 
Ahlgren, och Monica Weman. Den 
sistnämnda är chefsstjärn a. 

Ledare för blå stjärnors utbild-

N,. 1111 f)lct.tjBmorna behntar .W rned rdtom Alf Bjellte-Holternann och ltoaorna pd Molan. P, 11 

Eva-Lott Persson, chefsstjärnan Monica Weman, Ros-Marie Odwi, Mari Ahlgren och Karin Thege. 

och demanstrationer) och 30 
timmar arbetsteknik (övningar i 
arbetsuppgifterna). I första del
kursen är fackteorin uppdelad i 15 
timmar allmän försvarsutbildning, 
4 timmar allmänt om husdjurs
skötsel, 10 om mjölkning, 5 om 
utfodring och skötsel, 4 i 
traktorkörning och 2 i sjukvårds
lära. övningarna omfattar 10 
timmar i mjölkning, 10 i utfodring. 
och skötsel och 10 i traktorkör
ning. 

2:A KURSEN 
Den andra kursdelen som 

flickorna förmodligen inte kom-

mer att genomgå förrän nästa år 
omfattar 15 timmar allmän 
försvarsutbildning, 17 timmar 
utfodring och skötsel och 8 
timmar mjölkning och 20 timmar 
utfodring och skötsel , 

BAKGRUND 

Bakgrunden till den nya formen 
av utbildning till blåstjärnesystrar 
är följande: I 1966 års värnplikts
kommittes betänkande konstate
rades att inom lantbruket blir i 
krig bristen på arbetskraft till följd 
av inkallelser av i lantbruket 
sysselsatta män genom den om
ställning av arbetsmetoderna som 

då krävs. Lantbrukets arbetskrafts
. behov i krig har studerats av 
arbetsmarknadsstyrelsen i samråd 
med statens jordbru)tsnämnd. Här
vid har bedömts att främst inom 
djurvården finns behov av frivillig
personal ur Svenska blå stjärnan. 

Nuvarande ansvarsfördelning 
mellan myndigheterna o. Svenska 
blå stjärnan innebär i korthet /att 
statens jordbruksnämnd svarar för 
krigsplanläggningen Svenska blå 
stjärnan ' för rekryteringen, Lant
bruksstyrelsen för utbildningen 
och arbetsroarkadsstyrelsen ställer 
medel till förfogande för utbild
ningen. 

ning i Skurup är lantmästare l.JU"S.L--------_;__ ______ j_ ______________ _L_ _____________ _ 

Sandqvist. 

1:A KURSEN 
Var och en av delkursernas 71'1' 

undervisningstimmar är uppdelade 
på 40 timmar fackteori (lektioner 



SÅ LAGAR NI EN GOD SOMMARMIDDAG 

Skåne.krögare ger tips 
-Av Bo-Inge Andersson 

Varsågod. 
Arbetet och tre välkända skånekrö

gare ger er mattips för weekendens 
lunch och middag i sommargrönskan. 

De tre skånekrögarna ger tips om 
ganska enkla - men goda - rätter. 
De ska kunna lagas till utan alltför 
mycket besvär. 

Som utgångspunkt hade vi att herr 
och fru Svensson någonstans i Skåne 
får besök av sina mellansvenska vän
ner herr och fru Nilsson, som ska åka 
till Danmark. Men de stannar en dag 
hos sina skånska vänner innan de åker 
vidare. 

Då vill naturligtvis herr och fru 
Svensson hälsa sina vänner välkomna 
med något gott. Varför inte någo~. ty
piskt skånskt. Då FÅR DE HJAJ:,..P 
AV DE SNÄLLA SKÅNEKRO
GARNA SOM GER TIPS PÅ 
NÅGRA AV SINA specialiteter. 

Arbetet vände sig till direktör Lars 
Lendrop som byggt upp ett litet impe
rium av kända matställen. I hans res
taurangkedja ingår Savoy Hotel och 
Kockska krogen i Malmö, Skanörs 
gästgifvaregård i Skanör och nyligen 
öppnade och nyrestaurerade Stäket i 
Lund. 

På Svaneholms gästgifvaregård resi
derar gästgifvarna - de vill själva 
stafva det med fv - Börje (far) och 
Christer (son) Persson. När Arbetet 
var i kontakt med dem hade de mycket 
att göra. Cirka 150 gripsholmsresenä
rer höll till på slottet och gästgifvare
gården. Men Arbetet fick i alla fall 
med dem ut på borggården för att få 
mattips. 

I Ljungbyhed residerar Preben A 
Petersen. Hans ställe heter Spången -
vilken väl säger allt om skånskt gemyt 

· och dansk vänlighet. 

:J LUNCH 
Här är några av skånekrögarnas 

tips: 
Tilllunch föreslår direktör Lendrop 

ugnsbakad potatis med löjrom: 
Så här lagar ni till den: koka 4 stora 

potatisar med skalen på i starkt saltat 
vatten. Detta kan göras i förväg. 

När rätten sen ska avnjutas sätt in 
potatisen i 250 grader varm ugn tills 
den är genomhet. Skär ett djupt kryss i 
varje potatis och kläm ihop den så att 
innehållet pöser upp en aning. Lägg i 
en klick kallt smör och ovanpå en 
klick me.d löjron (100-150 g till 4 
personer). Garnera med en dillkvist. 
Servera iskall sur grädde och hackad 
gullök till. 

Vill man ha en lunch med två rätter 
rekommenderas en typisk skånsk spe
cialitet: senapspanerade grisaknorrar 
med kumminpanntoffior. Den går 
snabbt att laga till : 

:J GRISAKNORRAR 
Stryk eller pensla senap på grisak

norrama (finns som konserv) och vänd 
dem i rivebröd. Stek dem gyllenbruna 
och frasiga. Servera med kumminpota
tis till. 

Även på Svaneholm föreslår man en 
skånsk specialitet till lunch: varm 
skånsk lerpottasill med smör och äkta 
skånsk bondkavring. 

Det är en utvattnad salt sill som ska 
skivas upp i ungefår en centim~ter bre
da bitar och läggas på lerfat. Over sil
len strös finhackat kokt ägg, gräslök, 
purjolök. Just innan man serverar häl
ler man på brynt smör. 

Som varmrätt rekommenderar man 
en egen sepcialite _- "Gästgifvarens 
ugnstekta revbensspjäll". 

Man steker revbensspjällen hel i 
ugnen. Innan stekningen gnider man 
köttet med en kryddblandning efter 
egen smak. Gästgifvaren vill inte av
slöja sin egen blandning. Sedan pens-

• 
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Pa Svane holms borggård frestar kii1.larmästare Börje Persson, t v, och sonen Chrisfer med ett fat ugnstekt 
revbensspjäll skuret på längden - det ä·r en av ställets specialiteter. 

las köttet med soja, sherry och sirap. 
stektiden är en och en halv timme. 

Då spjället portioneras ut skär man 
längs själva revbenet och får på så sätt 
fram långa saftiga revbensspjäll som 
serveras med rödkål, sviskon och äpp
lemos. 

Sås och potatis hör naturligtvis ock
så till riktigt skånska revben. 

::J FÖRRÄTT 
Som förrätt till middagen varierar 

krögarnas tips. 
Direktör Lendrop föreslår en T oast 

Marcel. Till fyra personer anrättas den 
så här: 

Bryn smör i en stekpanna. Stek 4 

tunna skivor kalvkött (innanlår) vac
ker bruna på båda sidor. Krydda med 
salt och vitpeppar. Tag upp köttskivor
na och vispa ur pannan med litet varm 
buljong. 

Bryn ny ,t smör i stekpannan. Bryn 2 
1/2 hg kycklinglever (finns djupfryst), 
delad i bitar. Strö över l msk vetemjöl 
och späd med buljong under omrör
ning. Krydda med salt och vitpeppar 
och smaka av med rnaderia. Låt stuv
ningen sakta koka under lock i cirka 5 • 
minuter. 

Fördela kalvköttskivorna på de 
stekta brödskivorna, häll stuvningen 
över och strö på riven ost. Gratinera i 
250 graders värme i ugn tills osten 
smält och fått färg. Servera T oas t 
Marcel med grönsallad, öl eller vin. 
Som vin föreslås ett kallt Museadetvin 
som kostar 7 kr. 

På Spången rekommenderar man 
sommarsallad på fat som förrätt. 

Till den fordras sommargrönsaker 
som t ex grönsalladshuvud, gurka, 
tornat och rädisor. Skölj dem väl och 
låt dem rinna av. Strimla salladen. 
Spar de bästa bladen till dekoration. 
Skiva de övriga grönsakerna. 

Rökt makrill, rökt sill eller sardiner 
i tomatsås läggs mitt på fatet. Grönsa
kerna lägges i grupper runt fisken. 

ÖVer detta hälles en sås. Den görs 
av utrörd gräddfil och litet vispgrädde 
samt salt, peppar, senap, citron och li
tet olja. 

o BORGARSMÖRGÅs 
En borgarsmörgås rekommenderas 

på Svaneholm: 
Det är en smörstekt toast med fin

hackade räkor, dill i gräddrnajonnäs 

och löjrom på toppen. Den garneras 
med salladsblad och dill. 

Som huvudrätt vill svaneholmsgäst
gifvaren servera en Vindragarfile. Det 
är ett stycke av innerfilen, ca 150 
gram, som bankas ut till en lövtunn 
biff. Man blandar därefter finhackad 
sardell, lök och pickles med äggulor 
och litet senap som lägges på ena hälf
ten av köttet. Andra hälften vikes över 
fyllningen. Man måste under stekning
en vara noga med att fyllningen inte 
rinner ut. Stektid: cirka 2 1/2 minut på 
varje sida. 

Till filen serveras råstekt potatis 
skurna i små tärningar. 

En broiler i gryta frestar spångenk
rögaren med. 

Broilern bör sköljas, torkas och 
styckas i lagom bitar. Därefter pudrar 
man över med mjöl. Som kryddor kan 
man ta salt, vitpeppar och curry. Bitar
na brynes väl i stekgryta med smör. 

Man slår på grönsaksvattnet eller 
potatisvallem och grädde. 

Rätten stekes fårdig under lock tills 
köttet känns mört. 

Soja slås på. Eventuellt kan man 
späda med grädde. 

Därefter hälles strimlad paprika och 
hackad persilja över. Broilern kan ser
veras i grytan tillsammans med ris el
ler nypotatis. 

Som dessert föreslår Preben A Fe
tersen en enkel somrnarglass. 

F är dig vaniljglass smältes. I denna 
hälles krossade hallon eller annan 
frukt. Blandningen bör smaksättas 
med litet likör eller konjak eller enbart 
fruktsaft. Därefter fryses anrättningen 
åter till glass. Vid serveringen kan man 
garnera med bär och vispgrädde. 
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U p p rop i regnigt väder 
på Lanthushållsskolan 

Skurups lanthushållsskola hade på mändagen upprop till den hemtekniska linjen. 
Fastän regnet silade ner infann sig samtliga sökande. På bilden under ett välkommet 
paraply bekantar sig flickorna med böcker och varandra: Sittande frän vänster Kerstin 
Peterson, Brodda, Agneta Andersson, Skurup, Gunilla Elofsson, Staffanstorp. I den 
övre raden Lena Olsson, Alstad, samt Ylva Folkesson, Genarp. Följande intogs: 

HEMTEKNISK 
YRKESKURS 
27/7 - ' 18/121970 
Agneta Andersson Skurup , 

Marie von Below-Larsson Forsha
ga , Ann-Marie Carlsson Malmö , 
Birgitta Cederholm Uddevalla, 
Gunilla Elofsson Staffanstorp, 
Barbro Ericson Ystad, Ylva 
Folkesson Genarp, Margaretha 
Formander Bjärsjölagård, Gunvor 
Granevärn Klagstorp, Ingrid Hag
berg Edsvalla, Anna-Stina Hult
gren Skurup, Annika Jepson Osby, 
Ann-Louise Johansson Blentarp, 
Anne-Marie Johansson Västerås, 
Sylvia Johansson Blentarp, Barbro 

Jönsson Höör, Lisbeth Karls~on 
Lövestad, Ann-Katrin Larsson 
Revingeby, Elisabeth Larsson 
Jordholmen, Kerstin M Lövgren 
Harlösa, Anna-Karin Nordenhed 
Vadstena, Elisabeth Norman 
Hammarstrand, Ulla Nilsson Ryds
gård, Ingrid Olsson Skurup, Lena 
Olsson Alstad, Margaretha Olsson 
Skurup, Siv Olsson Staffanstorp, 
Anna Persson VellingP, Kerstin 
Peterson-Brodda Skurup, Ann
Christin Press Veberöd, Ann-Char
lott Sernert Skurup, Lena 
Wennberg Veberöd, Christel 
Wounsch Malmö, Birgit Svensson 
Trulstorp, Sta'ffanstorp. 



Ridskola på Solbacken 
i Skurup lär ungdomar 
från hela landet rida 

Ett 100-tal ungdomar i ålder 8-16 år, från olika platser i hela Sverige har under 
sommarmånaderna lärt sig rida på ridskolan på Solbacken utanför Skurup. Det är Dan 
Persson och en av honom anställd ridlärare, Elisabeth Nilsson, Alstad, som svarat för 
undervisningen. Dan Persson har ställt inte mindre än 17 hästar till ungdomarnas 
förfogande. Raserna varierar från Shettlandsponnies, · russ · och Walespannies till 
Fjordhästar och fullblod. 

Ut.. på N äsbyholms mjuka, 
gröna ängar har ungdomarna fått 
lära sig rida i hästens olika 
' 1gångarter" såsom skritt, trav och 
galopp. VidarP har dP lärt de 
elementära grunderna i dressyrritt 
och hoppning och över huvud 
taget hur man umgås med hästar. 

Ungdomarna har indelats i 
grupper om ca 18. Var och en av 
grupperna har fått en lO-dagars 
intensivundervisning. Kost och 
logi har de fått i trivsamma och 
ombonade rum på Solbacken. 
Transporterna. mellan Solbacken 
och på Näabyholm har skett med 

en på sotbacken stationerad liten 
buss. 

Dan Persson berättar att efter 
varje 10-dagarsperiod har anord
nats en trevlig avslutning med bl a 
tävlingar och prisutdelning. Sista 
avslutningen ägde rum i måndags. 
Detta innebär dock icke att det är 
slut för året med ridundervisnin
gen på Solbacken. 

Från och med fredagen den 14 
augusti kommer nämligen Dan 
Persson att anordna weekendläger 
som kommer att pågå varje 
veckoslut från fredagkväll tm11 
söndagkvälL \. 

Dessa weekendläger är öppna 
både för nybörjare och sådana 
som tidigare genomgått ridkurser. 

Weekendlägerna är kanske inte 
byggda på så intensiv ridundervis
ning som under sommaren utan 
här lägger Dan Persson större vikt 
vid att det samtidigt blir trivsam 
avkoppling för ungdomarna. Så 
länge vädret tillåter det i höst sker 
undervisningen vid weekendlägren 
utomhus. •Men så snart det blir för 
kallt och snö så överflyttas 
ridövningarna till en stor loge på 
Solbacken. 

Weekendlägren kommer därför 
att kunna pågå under hela 
vinterhalvåret. T. H. 

Fr u Ridlärare Elisabeth Nilsson, Maria Andersson, Näsbyholm och Eva Hansson, Ljungby hed. 



Malmötös blev Skivarps 
Blomsterdrottning 1970 
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Skivarps blomsterdrottning 1970, Ulla Nilsson, Malmö. 

Det är nu klart vem som blir Skivarps blomsterdrottning 1970 i samband med 
blomsertåget i Skivarp söndagen den 16 augusti. Den l y·ckliga är 22-åriga Malmöflickan 
Ulla Nilsson. Hon är inte alldeles ovan vid att ha allmänhetens beundrande blickar på 
sig. Hon har nä m l igen varit tusensköna i Linköpinc. 

Innan ni får träffa Ulla Nilsson 
som blomsterdrottning i Skivarp 
så kan ni begrunda bilden ovan. 
Och här är också några "data" 
som ger er ytterligare uppfattning 
om Skivarps blomsterdrottning 
1970: utseende: söt, enkel och 
med naturligt och chosefritt 
uppträdande: hårfärg: brun, ögon: 
blå, längd: 163, vikt: 48 kg. 

Ulla är kartriterska på Tele
verket i Malmö. Hennes största 
hobbies är utlandsresor och språk. 
Hon talar flytande engelska, tyska, 
franska, · italienska och jugosla
viska. De två sistnämnda språken 
har hon inte behövt "plugga i sig" 
utan hon har vistats ganska långa 
tider i de häda länderna och då 

lärt sig språken. 
Sommarens semester har hon 

tillbringat i Paris, Belgien, Holland 
och Tyskland. 

Hon lyssnar gärna på musik och 
har tidigare spelat dragspel. 
Numera blir det endast någon 
enstaka gång som hon plockar 
fram dragspelet. 

Ulla har aldrig tidigare varit i 
Skivarp eller medverkat i ett 
blomstertåg. Hennes fav9ritblom
mor är rosor, · m~ n · oot skall vara 
långa, långa mörkröda. . . och 
därför är det möjligt att just en del 
sådana blommor kommer att 
finnas på hennes blomstervagn . 

Det är en kamrat som skickat in 
anmälan som kandidat till Skiv-

arps blomsterdrottning. Hon fick 
veta det strax innan kamraten lade 
brevet på postlådan men Ulla 
gjorde inga längre kommentarer 
för hon tänkte "det blir ändå inte 
jag". 

Men nu när hon verkligen blivit 
det så kommer hon att ta sig an 
uppgiften med glatt mod. · 

Inledningsvis omnämndes att 
Ulla var 22 ··ä't. Men det är hon 
endaSt några dagar till. På onsdag 
fyller hon 23. 

Nu skall vi inte avslöja mer om 
Skivarps färskaste blomsterdrott
ning. För ni kommer väl till 
Skivarp den 16:e och tittar på Ulla 
och alla de andra vackra blom
stren? 



·-
Ulla Nilsson, kart1·ite1·ska jTtin Malm ö, ha1· utsetts till åTet& bloms

terdrottning i Skivarp. 

23-årig malmöflicka blev 
Skivarps blomsterdrottning 

Årets blomsterfest i Skivarp ·hålls nästa veckoslut och förberedelserna är redan komna ganska långt. NU: har också en flicka som skall vara blomsterdrottning i festens höjd· punkt, · blomstertåget på söndag, utsetts. Valet föll på Ulla Nilsson från Malmö, Hon arbe· tar som kartriterska på televerket sedan fyra år, är brunett med blå ögon, 163 cm lång och väger 48 kg. Vidare fyller hon 23 år på onsdag._ Rekordartat många har skickat' in feto och beskrivning och juryn fick ta sig,en extra funderare innan den kom med sitt utlåtande. 
Arets blo-msterfest i . Skivarp håils mälningen och när Ulla fick veta renästa' veckoslut och förberedelserna sultatet, blev givetvis både glädjen är redan komna ganska långt. Nu har och förvåningen stor. Tidigare har också den flicka som skall vara årets blomsterdrottning varit med i blomsterdrottning i fes~ens höjd- en del tävlingar men av olika anledpunkt, blomstertåget på söndagen, ut- ningar inte kommit med bland topsetts. VaJet föll på Ulla Nilsson från pen. I år var hon uttagen som DrömMalmö. Hon arbetar som kartriterska flicka i en kvällstidning och för något på televerket sedan fyra år, är bru- år sedan i tusenskönetävlingen i Linnett med blå ögon, 16~ cm lång och köping. Det året var hon inte riktigt väger 48 kg. Vidare fyller hon 23 år med på noterna och reste på semester på onsdag. till Italien och kunde därför inte full-Arbetet var mycket svårt för den följa tävlingen. jury som skulle välja ut den lyckli- Ulla Nilsson är född i Malmö. Hon ga. Rekordartat många har skickat in berättar att någon bättre stad finns foto och beskrivning och juryn fick inte i Sverige och skall hon fortsätta ta sig en extra funderare innan man att bo kvar här, så skall det vara i gjorde sitt utlåtande. Malmö. Annars tänker hon mycket Det var en ar)letskamrat till Ujla,j pä att flytta utomlands. Hennes fåvo-IGe:rt· 'llhorn!)er~ som skickade in, an• ~iForts. sid. tio:); 



Rosenflickan Ulla blirårets 
blomsterdrottning i Skivarp 
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Skall en flicka bli blomsterdrott
ning i Skivarp ska hon tydlig~n 
vara - kartriterska. Arets upplaga, 
22-åriga brunetten Ulla Nilsson, 
Malmö, pysslar just med detta 
jobb. Det knåpet var också den 
dagliga -sysselsättningen för fjor
årets blomstermiss Birthe Månsson, 
som sedan orienterade sig vidare 
utmed skönhetsmissandets stråt 
fram till en plats som Miss Sverige
kandidat. 

Huruvida Ulla drömmer om lik
nande lagrar förtäljer inte histo
rien men hon lär vara ganska nöjd 
med livet bara hon får njuta dof
ten av långskaftade rosor, spela 
dragspel, si uka entrecoter och stic
ka til1 drömlandet Jugoslavien 
vars språk hon också lärt sig. 

Söndagen den 16 augusti är det 
meningen att skön Ulla ska pryda 
blomsterkortegen genom Skivarp. 

B'OR'IISA.TTNING 

23-årig ... 
----'------ från sidan ett 
ritland är Jugoslavien, som hon be
sökt ett flertal gånger. Hon har ock
så hunnit skaffa sig personliga vän
ner där, som hon gästar vid besöken. 
l Ulla är mycket intresserad av resor 
och i år har hon semestrat bl a i 
Frankrike, Tyskland, Belgien, Hol
land och Italien. 

Språkkunnig 

Blomsterdrottningen l år är syn
nerligen språkkunnig. Fem olika 
språk behärskar hon i både skrift och 
tal: engelska, tyska, franska, jugosla
viska och italienska. Samtliga språk 
har hon lärt genom studier men mest 

.genom sina resor i- länderna. Första 
gången hon åkte utomlands. var när 
hon bara var något iive~ , 1~; ~· Hon 

·· sattes då på tåget til~ en ·'familj i Ju
goslavien. Detta land hal' hon sedan 
förälskat sig i främst genom dess 
gästvänlighet och så naturen, som är 
underbar, tycker Ulla Nilsson. 

Skivarp, okänt (ör ·be'nne 

-8ki varp var ~tt okänt 'begrepp för 
henne innan hon kom j :kontakt med 
samhället genom· bl01J!S~er~e~ten, Hon 
ha~ ~ell~r ~drig sett-ett blomstertåg 
förut, Därför kan ,det ; bli ~r1. upple- . 
\1else för he.nne t.rqts ·de många- resor-
n"-... utoil)lands. , 

l· Hennes f~J.voiitblom)llor ål' rosor, 
. mörkröda och långa--skall dom förstås 
\1ara. Ginst tillhör också en av favo
riterna främst genoni den• -ljuvliga 

. doften, flåger Ulla. Nä'sta sÖI):tl!lg kan 
man kanske få skåda henne bland si
na favoritblommor i blomstertåget ge
nom samhället. 

,;:tf · -

FritidsnöJen 

Ulla Nil.ssons· största fritidsnöje är 
att gå på diskotek. Hon gillar också 
sk.öna hemmakvällar tilsammans 
med kamrater och så syr• hon mycket. 

- Jag gillar det nya maximodet 
trots att jag för tillfället använder 
kort-kort, berättar hon. Kort-kort är 
väldigt opraktiskt. 

Hennes favoritförfattare är Selma 
Lagerlöf och bland musiken är det 
mest pop som spelas hemma hos Ulla, 
där hon bor tillsammans med föräld
rarna. Förr spelade hon själv drag
spel men den tiden är redan förbi. 

Fjorårets blomsterdrottning har 
också en viss anknytning till årets 
genom att de varit skolkamrater. 
Därför kan också denna vänskap bli 
ett stöd inför framträdandet under 
blomstertåget. Ulla· säger att hon nu· 
skall "ladda upp" inför uppgiften och 
i takt med detta stiger också nervosi
teten, trots att någon vana tidigare 
finns. 



Ulla från Malmö . 
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YST A/J: f;jtPr idogt kunskapanr/P och spanandP IJlanrl 
flirlwma i Sklmt• har blolll.~lPrfPstkommitteradP i Skit:
arp trä f f~t sitt val. ÅrPts blom.stndrottnin{f - .w m .ska 
kröna.~ .~ömla{ft'll l 6 augusti undn .sPdvanliga karn.Pval.s
/u>lolladt' IJP{fivt•nlu•lt'r- blir malmöflickan Ulla Nil.~son, 
kartrit.Prska vid 1't'lPm,rkPI. Hon fyllPr förrPslPn 23 .3r 
IJä on.wlag. 

Ulla är språkfu,gåvcul av lmra dPn. f'örutom skan.ska, 
Pngt'lska, tpka m·h franska, lalar hon orkså jugo.slaviska 
or h (till hu.siJPiwv) italiPnska. Hon tJastår att hon gillar 
röda rosor mPd låll{fll .~tjälkrrr. "Oc·h .så gi11.~t .wm jag 
tyrkPr tloftar så umlPrlmrt"! Utt' /u>hagliga ob.w•rvatio
nt'r: lllåögd, bru.tlt'll, 48 snyggt förpat:kutlP kilon, 163 
t:m lång, spPlar drag.~pt'l till ly.~ t, lagar humtwuko.~t ( gi/. 
lur saftiga ndret·ott>r ). f),,, var ariJPt.skwnratPn (;,,rl 
Thorn/u>rg .~om tiJJSatlt' ut.tagning.~juryn i Skivarp 0111 

sl.·ön Ulla .~ t'xist.Pn.s Ot'h jörPtriitln1. O O 

~M 



Kräfttest på SDS·k alas 



Lille gdsapdgen Mats Hylten i famnen pd världspresidenten Nils Nordling omgiven av fr v Knut Tho
mas, Otto Ström, Sidney Jay, England och R Cowley, New Zeeland. 

IF olkdans och konsert på Svaneholm 
för Druido·rdens kongressdeltagar·e 

Svar till tel. 0411/405 87. 

kommer en ny världspresident att 
väljas. Den nuvarande presidenten 
Nils Nordling, 66 år, kommer att av
gå. Han har varit president i tre år j 
och han berättar hur han sett på ar-l 
betet. 

- Både de här åren och mina or
densår dessförinnan har lärt mej 
inse vad det betyder att människor 
kan samarbeta, att de kan hålla ·frid 
sinsemellan och att de kan samverka 
över gränserna. 

- Ett logemöte, säger Nils Nord
Ung, är uppdelat i två delar, dels den 
rituala, dels den mera lediga stun
den för umgänge där man lmn lyss
na till musik, höra föredrag eller 
helt enkelt samtala. 

Kongressen 
Kongressen i Malmö är den 14:e 1 

ordningen av världsformal Samti
digt är det också den 3:e som hålls i 
M;almö. Omkring 400 manliga och 200 
kvinnliga deltagare är med men det 
är bara de manliga som får vara med 
i själva kongressarbetet Arbetet in
leds i dag på morgonen och avslutas 
på onsdag. På torsdag sätter sig samt
liga deltagare i bussar för att åka 
runt och titta i Skäne. I Sverige har 
man som nämnts läger allt frän Trel
leborg till Kiruna och därför blir 
det 01;kså ett markant inslag av sven
skar. 

På Svaneholm tilldrog sig gässen 
ett stort intresse. Speciellt ville alla 
ha en bild av lille Mats "gäsapåg" 
som troget vaktade de berömda gäs
sen. En god stund tog det innan käl-

I går gästades Svaneholm av om-
/ kring 400 medlemmar 1 Druidorden 

!7 
som för närvarande håller världs
kongress i Malmö. Gästerna anlände 
i fem bussar och välkomnades av 

landet har särskilda klubbar bildats l Ny världspresident liarmästare Persson kt_Inde slita del-
tagarna frän attrakttonen och få för kvinnor som på så sätt hjälper I samband med kongressen i Mal- igång matkön till borden. 

till i arbetet. mö där för övrigt nio nationer deltar - LES -

källarmästare Börje Persson. Sku
rups sagostunders orkester konser
terade och Skurups folkdanslag höll 
uppvisning. De festligt dukade bor
den hade också flyttats ut från sin 
vanliga plats till parkeringsplatsen 

. som för dagen stängts av. 

Druidorden är nog för mången en 
ganska okänd sammanslutning. Trots 
detta har man över 5.000 medlemmar 
1 Sverige och ett 50-tal loger bland 
annat i Trelleborg och Malmö. Mal
mölogen är också den äldsta i lan
det. Där infördes ordenssällskapet 
redan i början av 1000-talet från ut-. 
landet. Våriden över har man nu 
loger och totalt uppskattar man 
medlemstalet till över 500.000. 

Ritualen i den ceremoniella delen 
av säll&kapets sammankomster är 
liksom för andra ordnar hemlig. Där
emot anser medlemmarna inte att 
deras verksamhet bör hållas hemlig. 

Syftemålet med denna orden är att Promotorn, slcolstyrelsens ordf. Gunnar Hansson sätter kransen av eklöv pd Roland Andersson medan 
lära människor hur man skall skapa Peter Johansson väntar pd sin tur. Han assisterades av simlärarinnan Helen Engwall o Lotta Sernert. 
frid, enhet och endräkt, säger världs
presidenten Nils Nordling i Malmö 
till YA. Vilken hederlig människa 
som helst kan bli medlem efter att 
ha fyllt 21 år. - Vi skiljer heller inte 
på yrkeskategori och samhällsställ
ning och inte på politisk eller religiös 
inställning. Kvinnorna har hittills va
rit utestängda från den manliga de
len av ordensarbetet Detta anser vi 
vara förlegat och därför kommer vi 
nu under kongressen som börjar i 
dag att diskutera möjligheterna att 
släppa in damerna 1 ordensarbetel På 
flera ställen i både Sverige och ut-

Pro~motio~n och ko8tymsta.fe·tt gladde· 
på trevlig avslutning i simsl~olan 

motor var skolstyrelsens ordförande l 
Gunnar Hansson och han överlämna
de förutom märken också en krans 
av eklöv till magistrarna och av pil
löv till kandidaterna. 

Simskolan 1 Bingsmarken hade på 
lördagen avslutning. Vädret inbjöd 
till en verkligt trevlig avslutning och 
de många föräldrar som mött upp 
kunde glädjas i kapp med solen. An
nars har man haft verklig otur med 
väderförhållandena under de tr'e vec
kor skolan hållit på. 

Avslutningen inleddes med promo-

tlon av kandidater och magistrar. 
Guldmagistern avlades av Roland 
Andersson Skurup, bronsmagistern 
av Håkan Persson Trollhättan, Chris
tel Jeppsson Rydsgård och Rene 
Törnquist, Skurup. Järnmagistern av 
Göran Eriksson, Göteborg: Kandida
ten av Peter Johanssson Skurup och 
Karin Burman från Östersund. Pro-

Som tidigare nämnts har tre ung
domar klarat provet för livräddar
märket nämligen i brons av Lars Hå
kan Olsson som också tog järnmär-
ket tillsammans med Karin Burman 
från Östersund. 
16 ungdomar klarade proven för fis

ken. Fordringarna är att kunna sim
ma minst 25 meter. Järnmärket som 
fordrar simning minst 50 meter kla
rades av 15 elever och bronsmärket 
av 11 elever och slutligen silvermär
ket av sex elever. 

Efter denna ceremoni övergick man 
till dagens uppvisning som leddes av 
simlärarinnan Helen Engwall och as
sistenten Lotta Sernert. Uppvisning
en inleddes med simtävling 25 me
ter försök och två från varje omgång 
gick till final. Denna vanns slutligen 
av Cecilia Truedsson före Rene Törn
quist och Lena Jeppsson. Av pojkar
na var Roland Andersson snabbast 
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7.000 besökte auktionen på 
lantbruksmaskiner i Skurup 

- Av Torsten Hansson -
Nog hade AB Uno Roos 

konkursbo och auktionsför
rättarna Bengt Ottosson i 
Svedala och Bertil Andersson 
i Löberöd väntat en viss 
invasion till gårdagens kon
kursauktion på lantbruks
maskiner i Näsbyholm utan
för Skurup men inte att 
publiksiffran skulle bli så hög 
som ca 7 .000. Den siffran 

1 nämndes av många som 
försökt sig på att bedöma hur 
många som bevistade auktio
nen. 

Priserna på maskinerna blev 
\ ganska goda med tanke på att det i 
de flesta fall, med få undantag, var 
ganska gamla maskiner. 

En ny auktion å reservdelar och 
kontorsutrustning kommer att 
hållas i slutet av september månad. 

Det blev alltså en av årets mest 
besökta auktioner i Skåne. Vid en 

l tidpunkt på året då auktioner är 
: nästan sällsynta. Att intresset var 
så enormt beror givetvis till en viss 
del på att höstskörden står för 
i dörren och i vissa fall redan har 
. påbörjats. Många av maskinerna 
som såldes i går kommer säkert att 
vara i rörelse ute på de skånska 
fälten redan i morgon. 

Vägarna som slingrar sig ut till 
Näsbyholm var från alla håll 
svårforcerbara genom att de~ stod 
ca två kilometer bilar parkerade· på 
ömse sidor om vägen. Det var svårt 
för bilarna att mötas. Dock 
uppstod aldrig någon egentlig 
trafikstockning. Men auktions· 

Publikhavet pdminde om Kiviks marknad 

besökarnas tålamod blev säkert i 
många fall hårt prövat. För många 
tog det en halvtimme att ta sig till 
auktionsplatsen och lika lång tid 
att komma därifrån. 

Om man därtilllägger att många 
inte kom närmare auktionsringen 
än 50 meter p.g.a. folkhavet och 
de tusentals spekulanterna så 
förstår man att många lantbrukare 
inte ens fick en chans att bjuda. 

De många lantbrukare som 
resignerat och mist hoppet om att 
få komma i närheten av auktions
utroparvagnen samlades i stället i 
grupper och pratade om väder och 
vind och den förestående höst· 
skörden. De som inte kände sig 
jäktade kunde säkert uppleva 
auktionen som en gammaldags 
marknad där bönderna träffades 

under gemytliga former. 
Den kanske mest lyckade 

"affären" på auktionen gjorde 
Lillebil Rhodin som hade mono
pol på korvförsäljningen. Kön vid 
korvvagnen. som bestod av en 
gammal cirkusvagn var ibland upp 
till 50 meter lång. Men ingen såg 
särskilt jäktad eller uttråkad ut för 
det. Vi frågade en lantbrukare som 
just skulle beställa sin korv. 

- Hur länge fick ni stå i kö? 
Svar: Ungefar tre kvart tror jag. 

TRöSKOR 
En del tillfrågade lantbrukare 

kände sig en aning misslynta. De 
hade väntat sig något nyare, bättre 
och fräschare maskiner. Många av 
försäljningsobjekten var tämligen 
rostiga i färgen. 

Men finns det bara gott om 
spekulanter och krediten är 
tillräckligt lång så blir det all tid 
priser på auktioner. 

Här är några exempel på 
priserna på de 32 skördetröskorna: 
Claas SF 10 9.500 kr, BM 1.000 
7 .500, Dronningborg 7 fot 5.800 
kr, Thermaenius 9.000 kr, bog
serad Thermaenius: 4.000, 3.600, 
3.300, 2.300 och nedåt, Aktiv 
6.000, 5.000, 3.400 och 3.000 
och lägre. 

TRAKTORER 
Även på traktorerna blev 

priserna påfallande goda. Exem· 
pel: demonstrationskörd David 
Brown 1200 19.500 kr, David 
Brown 950 4.000 kr, DB 31 1.200 
kr, DB 34.1.500 kr, Nuffield DM 
3.200 kr, Zetor 50 Super 3.200 
kr, Cormick 2.800 kr. Av dc 
"lägre" priserna kan nämnas 
Farmall M 260 kr. 

En Combipress kostade 9.000 
kr och Welger 8.500 kr. 

Av priserna på andra av de 250 
maskinerna kan nämnas följande: 

5-skärig överumplog 8.600 kr, 
tallriksharv 1.400 kr, 7 st Asalift 
potatisupptagare mellan 2.300 och 
2.200 kr, 3-delad ringvält 3.400 
kr, 2·radig potatissättare 1.400 kr, 
5 st gödningsslungor mellan 1.050 
och 800 kr, Kongskildeharv 6.000 
kr, såmaskiner 2.400, 2.000 kr 
och nedåt, kultivatorer: 4.200, 
2.300, 1.600, 1.500 kr och nedåt, 
slåtteraggregat 900 kr, kombivagn 
1.800 kr, Hilleshög betupptagare 
7.000 kr, dito med korg 3.600 kr, 
potatisupptagare Wiihlmans 9.000, 
potatisupptagare halvautomatiska 
1.200 och 1.100 kr, Ysta·Yrsa 
gödningsspridare 2.200 kr, plogar 
1.100 kr, Volvo Duett 1967 7.100 
kr, Land-Rover diesel jeep 14.000 
kr. 

Utropare vid auktionen som 
pågick mellan 11 på förmiddagen 
och kl 4 på eftermiddagen var som 
vanligt auktionsförrättare Bertil 
Andersson. 

Som tidigare nämnts blir det 
alltså en ny auktion på Näsbyholm 
i slutet av september varvid 
försäljes reservdelar och kontors
material m.m. 



Auktionsförrättarna Bengt OttoBSon, Svedala, i mörka glasögon och Bertil Andersson, Löberöd, i vit 

keps har ej haft så stor auktionspublik på flera ~r. 



Dubbelt 
• grott1s 

ULLA! 
Grattis Ulla! Dubbelt grattis, 

förresten. Dels för att du fyller tiiliil 23 år i dag, dels för a t t d u har ut-
setts till årets Blomsterdrottning 
i Skivarp. Nu är ju Ulla Nilsson 
från Malmö inte någon ny be
kantskap för KvP:s läsare. Har 
bl a poserat tillsammans med bå
tar på en helsida. Dessutom har 
hon varit med i striden om att 
bli Drömflicka. Och här två tips 
till alla intresserade: Kröningen 
till blomsterdrottningen sker ' nu 
på söndag. Och för det andra -
hon gillar mörkt röda rosor. Men 
det ska vara långa stjälkar. Det 
duger med ginst också i nödfall ... 
(FOTO: Hans Sernert) 

ARILD 18 
BORSTAHUSEN 15 
BASTAD 18 
FALKENBERG 18 
FALSTERBO 16 
KALMAR 19 
KARLSHAMN 16 
KARLSKRONA 17 
MELLBYSTRAND 18 
OSKARSHAMN 19 
PALSJöBADEN 17 
RIBERSBORG 17 

RAA 18 
SIBBARP 16 
SIMRISHAMN 13 
SöLVESBORG 18 
TRELLEBORG 17 
TYLöSAND 17 
VARBERG 18 
VÄST~RVIK 16 
VÄXJö 18 
YSTAD 17 
AHUS 12 
ÄNGELHOLM 17 
ö LAND 17 
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Risk för att Skurup ntister 
Yrkesskolans heltidskurser 

Rektor Herluf Lindström 
vid Skurups köpings yrkessko
la är oroad över beslutet av 
högre myndigheter att de 
flesta heltidskurser fr.o.m 
läsåret 1971/72,skall förläggas 
till gymnasieorterna. Det , 
skulle kunna innebära 
Skurups yrkesskola mister 
heltidskurserna. 

Det finns emellertid en chans 
att Skurup efter anhållan kan få 
fortsätta även i framtiden med 
sådana heltidskurser som de 
bedrivit under många år. nämligen 
hemteknisk skola med vävning, 
hemteknisk skola, terminskurs, 
förberedande kurs för vårdyrken 
och inbyggd verkstadsskola för 
lantbruksmekaniker. Den sist· 
nämnda i samarbete ·med skånska 
lantmännens maskinbolae:. 

För det närmaste läsåret, alltså 
det som börjar på onsdag är det 
emellertid ingen ändring. Rektor 
Lindström vill dock uppmana 
allmänheten att de som vill ha 
utbildning på hemorten genom 
heltidskurser . anmäler sig till 
kurserna som börjlu nu på onsdag. 
P.g.a. de nya bestämmelserna är 
det inte säkert att chansen till 
utbildning på hemorten kommer 
igen nästa år. 

Det finns alltså fler platser kvar 
i den 1-åriga hemtekniska skolan 
med spcialisering på vävning och 
dessutom hushåll, sömnad och 
barnavård. Kursen är lämpHg som 
förberedande för bl.a. barnsköter
skor, förskollärare, barnavårdslära
re, hushållslärare och sjuksköter
skor. 

Platser finns även kvar till den 
förberedande vårdkursen som 
omfattar sjukvård, barnavård, 
åldringsvård, anatomi, psykologi, 
kemi och fysik, samt till l-termins 
hemteknisk skola. Rektor Lind
ström poängterar att både kvinnli
ga och manliga elever är välkomna 
till kurserna och inte endast 
skolungdom som i år slutar skolan 
utan även vuxna. 

Eleven Inger Kjellbergs favoritämne i Skurups yrkesskolas 1-driga hemtekniska skola är vävning och 
textilarbet e. 
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Blomsterfest nr 20 präglas av 

jubileumsstämning och färgpral<.t l 

Arets blomsterfest i Skivarp är den 20:e ordningen. 
Därför kommer blomstertåget och stämningen att få en 
jubileumsprägel över sig. Att det är 20:e gången man kör 
igång med detta stora "projekt" i Skivarp innebär bl a att 
arrangörerna har satsat mer än någonsin för att 
jubileumsblomsterfesten skall bli bättre och färgstarkare 
och mera välbesökt än någonsin tidigare. Enbart 
blommorna till var och en av de tio vagnarna kommer att 
kosta över tusenlappen per vagn. Att festen vid något 
tillfälle kallats "de hundratusen blommornas kavalkad" är 
ingen överdrift. Det behövs nämligen fler blommor än så. 

Att många ur festkommitten i 
dagarna oftast spejar mot skyn 
och horisonten med viss bävan 
för att försöka bedöma hur 
vädret kan tänkas bli på söndag 
är förklarligt. Ingen regnförsäk
ring har tecknats. Skivarps 
blomsterfest har emellertid alltid 
gynnats av vädrets makter. Inte 
vid ett enda av de tidigare 19 
blomstertågen har det kommit 
regn. 

Något stort ekonomiskt våg
spel är det dock inte eftersom 

· arrangörerna, Skivarps GOlF 
brottarklubben Pantern, Vem
menhögs IF och öremölla 
bordtennisklubb har varit så 
förutseende att de avsatt tio proc 
av vinsten varje år till en fond för 
ett eventuellt ekonomiskt bak
slag. 

hela sin show. 
Blomstertåget börjar som van

ligt kl 14 om publiken då hunnit . 
innanför entreerna. MFF:s orkes-

Text: 
Torsten Hansson 
Foto: 
Hans Sernert 

ter kommer att gå i täten för 
kortegen. De tio vagnarna som är 
självgående kommer att köra tre 
gånger den traditionella rundtu
ren i samhället. 

Vad vagnarna föreställer vill 

Fem av det hundratal skivarpsbor som hjälper till med de 
arbetsamma förberedelserna till blomsterkortegen snickrar ihop en 
jättekorg, fr v Gert-Ake Lönnbom, Kurt och Agne Nilsson, Algot 
Thorhede och Ingvar Persson. 

arrangörerna inte avslöja i förväg, 
vagnarna kommer att ha viss 
anknytning till jubileet och flera 
av dem kommer att var för sig 
representera olika länder, bl a 
Egypten, Indien, och Mexiko. 
Aven Antarktis blir rE>presente
rat. Skall man gissa att det blir 
något förtjusande med den vita 
fårgen som kommer att domine
ra? 

På festplatsen kommer årets 
drottning Ulla Nilsson från 
Malmö att krönas av fjolårets 
blomsterdrottning, Birthe Måns
son. Blomsterdrottningen får ett 
fint halsband samt en rPsa ut i 
Europa. 

BA TI'RE OCH BA TTRE 
Vid ett jubileum är det 

naturligt att blicka tillbaka på 
föregående blomsterfester. De 
första var mycket enkla jämfört 
med årets upplaga. Vagnarna var 
hästdragna och det mesta av 
blommorna och det gröna 
handplockat. Blomsterfesten och 
blomsterkorgen har växt ut både 
i kvantitet och kvalitet år efter år 
och nu när man hunnit till 20 :e 

festen så är arrangörerna riktigt 
vältränade. 

Publiksiffran har under de 
senaste åren uppgått till över 
10.000. I år drömmer de 
kommitterade om den dubbla 
siffran . De hoppas nämligen att 
den omstä.ndigheten att man i år 
förlagt tidpunkten till före 
skolstarten och före det egentliga 
skördearbetet för lantbrukarna 
skall bidra till rekordpublik. Den 
viktigaste förutsättningen för en 
sådan är dock först och sist 
vädret. 

Trafiken på vä~rna kommer 
att regleras av ett stort antal 
polismän och vakter. För att inte 
trafiken skall stocka sig har 
parkeringsplatser ordnats vid alla 
infartsvägar och parkeringen är 
helt fri. I annonser har arrangö
rerna vädjat till publiken att 
infinna sig i god tid så att man 
någorlunda kan hålla det utsatta 
klockslaget 14 för kortegestar
ten. 

Visserligen finns det sju 
entreer till festplatsen, men det 
tar ändå tid för l 0-20 tusen 
människor att passera. 



Blomsterdrottningen Ulla Nilsson (dr hjälp med att stiga upp pd 
halmhästen av Skivarpssonen Mats Malmberg. 

Det anses som en hederssak i 
Skivarp att så många som möjligt 
möter upp och hjälper till - det 
behövs ett 100-tal personer för 
att klara av det enorma arbetet, i 
första hand arbetet med de tio 
vagnarna och tusentals blommor
na och sedan under söndagen att 
sköta entreer, tivoli och annat. 
När sedan festen är över så 
återstår ännu ett arbetsamt dygn 
för arrangörerna med allt efter
arbete. Det drygaste arbetspasset 
är natten till söndagen. Större 
delen av den natten arbetas det ' 
på Gunnebo gård med fårdigstäl
landet av vagnarna och blomster
smyckningen av dessa. 

FLAGGNING 
Blomsterfestens huvuddag, 

alltså på söndagen, har i flera år 
räknats som allmän flaggdag i 
Skivarpstrakten. Den årliga blom
sterfesten är givetvis skivarps
bomas . stolthet. Allt arbete 
utförs ideekkt o. ingen har betalt 
för sitt arbete. Då skulle 
blomsterfesten gå med mycket 
stor förlust. Arbetstimmarna 
räknas nämligen i tusental. 

PROGRAMMET 
Programmet för årets jubi

leumsblomsterfest inledes på 
lördagen. Man har i år slopat 
fredagsprogrammet och det blir 
alltså två istället för tre blomster
festdagar. På lördagen spelar 
Keystom,g orkester upp till dans 
och på söndagen Sten Gunnar 
och Winners orkester. Gotteregn 
anordnas för barnen och kl 18.30 
på söndagskvällen framträder 
välkände William Clauson med 



Dans ,och stort tivoli på 
Skivarps blomsterfest 

Solen gassad-e pd Skiuarps idrottsplats pd fredagseftermiddagen och barnen hade ett svettigt arbete 

med att hjälpa till med att packa upp kartonger med mängder au tiuolistdndartiklar inför 

blomsterfesten. ' 

Blomstertåget kl 14 i morgon är huvudpunkten på programmet vid blomsterfesten i 

Skivarp. Men det är många andra saker som ingår i arrangemangen. Särskilt sådant som 

roar ungdomar och barn. Sålunda är det dans ikväll på en hemmagjord men välgjord 

dansbana nere på Gamla idrottsplatsen 

Anledningen till att man ännu 
ej vill eller vågat ta nya 
idrottsplatsen i anspråk för 
blomsterfesten är att jp.'äsmattorna 
där ännu ej fått så stabilt rotfäste 
så man riskerar släppa dit en 
folkmassa på mellan tio· och 
tjugotusen personer. Då skulle nog 
gräsmattorna bli förstörda. 

Gamla idrottsplatsens ifäsmat· 
tor har härdats i många år av 
Skivarps effektiva fotbollssepiares 
kraftiga fotbollsskor så den tål 
betydligt bättre den väntade. 

~
asionen i .kväll och i morgon. · 
Det blir alltså dans i kväll på 
edansbanan på Gamla idrotts· -

platsen efter Keytones orkester 
och i morgon kväll efter Winners 

Barnen får roa sig på ett stort 
nöjesfält med bl a Ohlssons tivoli 
från Malmö. Där finns gungor och 
karuseller, spelautomater och 
skjutbanor, lyckans hjul och 
mycket annat. 

Många . Skivarpsbarn var på 
fredagen behjälpliga med att få de 
många attiraljerna på plats i de 
olika tivolistånden. 

Efter blomstertåget följer kon· 
sert av MFF :s orkester och sedan 
gammeldans efter Sten Gunnars 
orkester. Ett annat draaplåster 
tidigt på söndagkv~en är välkän· 

de 'William Clauson show. Man 
hoppas att Clauson och hans 
medföljande artister skall dra stor 
publik. 

På nöjesfältet finns det också 
servering. En sak som säkert de 
minsta barnan ser fram emot är ett 
välkommet regn på söndal(en- av 
gottis. 

Arrangörerna har haft särskild 
omtanke om barnen vid planering
en av årets blomsterfest. Denna 
har förlagts till en tidpunkt i 
augusti innan skolorna har börjat 
och så ger man barri upp till14 år 
fri entrl!. 

c ftJ) 
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Märkliga skånska sockenfynd 
frilagda i historiens ljus 
T v å berömda socknar på söder
slätt, som dock är de närmaste 
grannar, bjuder på en intressant 
socialekonomisk kontrast. Det är 
fråga om Skurup och Hassle
Bösarp, som beträffande jordägan
de och kameral struktur utveckla
des längs helt skilda linjer. Skurup 
bestod från svensktidens början 
och fram till 1782 nästan uteslutan
de av insockne frälsegårdar, be
bodda av veckodagsbönder. De 
ägdes så gott som alla av godsher
ren på Svaneholm. I Hassle-Bösarp 
dominerade kronagårdarna nästan 
fullständigt. Från 1680-talet gjordes 
de till rusthåll under Södra skån
ska dragonregementet. Rusthållare 
och rusthållsbönder hade full arvs
rätt och kunde glädja sig åt goda 
ekonomiska villkor. De utgjorde 
ett toppskikt inom allmogen, ja, ett 
slags andra frälse. De insocknP 
frälsebönderna i Skurup var 
Svaneholmsherrens privategendom 
och levde tidvis under förhållan . 
den, som påminde om livegenskap. 

Detta låter spännande och är det 
också. Inte minst om man följer 
arkivarien, fil dr Alf Erlandssons 
framställning i "Skurups och Hass
le-Bösarps historia från äldsta tid 
till våra dagar". Han behandlar där 
det ovannämnda tidsavsnittet med 
en sakkunskap, som är lika överty _ 
gande då det gäller gateimsfolkets 
sociala förhållanden som Svane
holmsherren Axel Gyllenstiemas 
ledarskap för den skånska adelsop
positionen mot Karl XI. ' 

Alf Erlandsson är redaktör för 
denna märkliga historiska översikt 
till vilken initiativet tagits a~ 
Skurups kulturnämnd med des~ 

dåvarande ordförande Carl G Ed
gard som särskilt verksam. Re
sultatet har blivit lysande. Frågan 
är om Skåne har någon så för
edömlig sockenhistoria att uppvisa. 
Det inte minst intressanta med 
denna bok är, att den med konkre
ta fall illustrerar förlopp av stor 
allmänhistorisk betydelse. Det är 
fråga om något mycket mer än en 
lokal krönika. 

Den förhistoriska tiden behandlas 
av Rolf Petre, fil kand och knuten 
till Historiska museet i Lund. Re
dan på sin första sida avslöjar han 
sin förmåga att öppna vidare per
spektiv. Den rörelse, som kan spå
ras i fyndmaterialet, från kusten 
och inåt täcker inte ·en kolonisation 
av orörd mark utan snarare nya 
bosättningar och kanske ökat väl
stånd i områden, som förut ej till 
fullo utnyttjats. 

Samspelet mellan kulturerna 
visar sig redan vid den älds!.a bon
dekulturens framväxt. Vid sidan -av 
den fanns kvar en ren fiskare- och 
jägarbefolkning vid kusterna, som 
tillhörde Ertebölle-kulturen. För 
den senare är skivyxor och tvärpi
lar av flinta karakteristiska. Med 
bondekulturens framträdande lär 
sig fiskarfolket att göra lerkärl , 
som är grövre och enklare än bön
dernas trattbägare. Samtidigt bör
jar bondebefolkningen att nyttja 
Ekivyxan och tvärpilen. 

Jägarkulturen är givetvis begrän
sad till kusterna. Det äldsta stadiet 
av trattbägarkulturen i området 
finner man praktiskt taget bara 
representerad i den region, som 
Segeå avvattnar. Det är alltså fråga 
om en spridning längs ett å-system 
med undvikande av kustbygden. 

Av Gösta Bringmark 

Det av fil dr Alf Erlandsson redigerade verket "Skuru.p och Hassle-Bösarps historia" ·· z· t G'' B' k' arentg osta 
nngnwr tnte bara en nUirklig lokal krönika, det illustrerar förlopp av stor a!!nUinhistorisk bet d ,_ 'ld . y e~e. 

- Bt en ovan VtSar Svaneholms slott på Rutger Macleans tid 

Det har från början varit fråga om 
en invandring, men fynden visar, 
att bärarna av de båda kulturerna 
haft nära kontakt med varandra. 
Petres framställning kompletterar 
på ett utmärkt vis Per-Edvin 
Skölds storartade översikt "Söder
slättr förhistoria". 

Perioderna från den tidiga medel
tiden fram till 1657 behandlas a v 
lundadocenten Lars-Olof Larsson, 
bl a välbekant för sitt arbete om 
det medeltida Värend. De första 
skriftliga källorna till Skurupsbyg
dens historia vittnar om den bety
delsefulla omstrukturering, som ägt 
rum. Det gamla germanska ättsam
hället med dess skarpa gräns mel
lan friborna män och trälar hade 
omvandlats. Det är en liten grupp 
ur de fria männens led, som blivit 
en ledande överklass. 

De hade nått dithän tack vare sin 
överlägsna ekonomiska ställning, 
som i många fall grundlagts under 
vikingatidens härfärder. De blev 
ett slags bondeadel, vars särställ
ning definitivt befästes under 1200. 
talet genom privilegier från kunga
maktens sida i form av frälse eller 
skattefrihet, vilken som villkor 
hade rusttjänst. Kyrkans män fick 
en motsvarande social ställning. 
Huvuddelen av den jordbrukande 
bef{)!kningen råkade samtidigt i ett 
påtagligt beroendeförhållande till 
denna världsliga och kyrkliga aris
tokrati och till den expanderande 
kungamakten. 

Det är ytterligt intressant, att 
från depna uppslagsgivande ut
gångspunkt ta del av Lars-Olof 
Larssons skildring av Skurupsgod
sets och Svaneholms utveckling till 
dansktidens slut. En storman som 
Mogens Gyldenstierne får vid den
na genomgång en särskild profil. 
Han förde det danska riksbaneret 
vid Kristian II:s fälttåg mot Sveri
ge 1520. Han blev bl a länsherre på 
Malmöhus, där borgmästaren Jör-

gen Kock 1534 fängslade honom och 
tvang honom överge Kristian III:s 
sak. Väl fri igen, hoppade han 

snart över på adelssidan i Greve
fejden. Då det nordiska sjuårskri
get bröt ut blev den åttioårige herr 
Mo~ns ansvarig för krigsfinan
sieringen. Han var gift med Anne 
dotter till ' Mourids Sparre, son: 
utvidgade och konsoliderade det 
väldiga Skurupsgodset. Mo&ens var 
en märklig och politiskt mycket 
verksam man, som under årtionden 
satt på Stierneholm. Han stod i en 
hetsig arvstrid med sin svåger Ja. 
kob Sparre på Svaneholm. 

Docent Llrsson följer i detalj de 
segslitna arvstriderna om dessa 
egendomar. Under dansktidens sis
ta decennier är godset åter $8mlat 
under Erik Hardenberg Gyl
denstierne. Efter ett sekel av om
välvande godstransaktioner hade 
läget i stort sett återställts, som det 
var under Mourids Jepsen Sparres 
tid. Huvuddelen av Skurups socken 
låg åter under herren till Svane
nolms slott. 

Detta var i en region, om vilken 
Lars-Olof Larsson med ledning av 
ortsnamnen skriver, "att över
gångsskedet mellan vikingatid och 
medeltid har varit en period av 
omfattande nyodling och bebyggel
seutvidgning på Ramelåsens ek
och bokskogsklädda sluttningar ner 
mot Söderslätt". 

De första dryga hundra åren av 
den svenska tiden skildrar som 
nämnts arkivarien Alf Erlandsson. 
Ovan berördes något av hans över
sikt, som är mycket detaljerad utan 
att mista i åskådlighet. Det är ty
piskt för historieboken om Skurup, 
att den analyserar skeendet med 
markerad realism. Med stilistisk 
knapphet skriver Erlandsson t ex 
om gatehusmän, backstugusittare 
och jordlösa torpare: "l nödår då 
missväxt orsakade livsmedelsbrist 
kunde bönderna inte längre ge den: 
arbete och mat. Då tömdes gatehu
sen och dess invånare översvämma
de landet som tiggare". 

övergången till den nyare tiden 
präglas av den ryktbare friherre 
Rutger Maclean. Hans Personlig
het och insats tecknas med given 

sakkunskap av intendent Eric Mår
tensson på Svaneholm. Jordbruks
reformatorn, skolmannen och poli
tikern framträder här i ett levande 
porträtt. Det är roligt att läsa om 
denne krutgubbe på det anrika 
godset, vilken praktiserade det 
upplysta enväldet på sitt sätt och 
även tycks ha stämplat mot sin 
egen gynnare, Gustav III. 

Arkivarien, fil lic Carl-Edvard 
Edvardsson har tagit perioden efter 
1800 och fram till vår tid på sin 
lott. Det är utomordentligt upp
slagsrikt att med Skurup som ett 
talande exempel se hur en skicklig 
1800-talshistoriker blottlägger vår 
egen tids rötter. På tal om denna 
process känner man särskild lust 
att apostrofera skolmannen Nils 
Hansson, som grundade Skurups 
folkhögskola. Han var bror till Ola 
Hansson och född i Hönsinge med 
lärarförflutet vid Hvilan. Han var 
en man av det slag, som vi nu tyc
ker om att prisa. 

Tm sist en historia ur Erlandssons 
avsnitt om klockare Holmström i 
Skurup - han var förresten bror 
till rektom i Simrishamn, Arvid. 
På 1770- och 1780-talen tvistade 
klockaren med kyrkoherden i sock
nen, som beskyllt honom för att ha 
gjort dennes ogifta syster med 
barn. Holmström svor sig fri vid 
tinget. 

Konflikten förvärrades då Rutger 
Maclean blivit herre till Svane
holm .l ett brev heter det, att kloc
karen vid ett tillfälle skulle klä 
mässhaken på prästen, varvid han 
skall ha viskat till den senare: 
"Krumma tig grålle, medan jag 
lägger på tig eschabraqvet, varöver 
prästen blivit så förivrad, att han 
säges ha slagit honom på örat och 
sparkat honom utför skranket, 
varom den arge klipparen åberopat 
sig folket till vittnen". Fatronatus 
fick till sist rätt att avhysa den 
stridbare klockaren. 

Sku.rups och Hassle-Bösarps 
historia. Red Alf Erlandsson, 
Lidbergs Bokhandel, Skurup. 



En äkta vemmenhögspdg som gdsapåg- Jörgen Lönnborn 

10.000 såg färgsprakande blomsterkortege i Skivarp -Av TORSTEN HANSSON -Arrangörerna av årets uppla~ av blomsterfesten i Skivarp har med anledning av det är ett jubileumsår- 20:e året- ansträngt sig ännu mer än vanligt för att få blomstertåget att bli det finaste Malmö FF :s orkester som gick i täten för blomstertåget utgjorde även de med sina ljusblå uniformer och gula instrument, alltså de svenska färgerna, en vacker färgklick samtidigt som de bjöd publiken på klämmig och taktfast musik. 
På vagnen som sakta rullade 

l 

efter orkestern fanns en blomsterkorg i jätteformat som tack till den trogna publiken som arrangörerna haft glädjen att hälsa välkommen år efter år. På vagnen fanns barn som kastade ut blomster till publiken. 

DROTTNINGEN 
Så kom blomsterdrottningens vagn där drottning Ulla tronade på · en jättelik "blomma" ldord av tusentals röda och gula nejlikor och uppvaktad av de små näpna tärnorna Ase Holmander ovh Martina Munkelt. 

Från nästa vagn i kortegen hördes ljuva sångröster och vacker musik från mandoliner. Det vär vagnen som representerade Mexiko. Gladaste mexikanaren var David Hansson omgiven av mexikanskorna Eva Johansson, Ann-Marie Larsson och Laila Larsson med gitarrer, mandoliner och kastanjetter. 
På va gnen från Antarktis stod -två jättestora pingviner i svarta "frackar" och med · bröst av snövita blommor. Eskimåerna Annelis Andersson, Gun-Lis Lönnhorn och Kim Hansson var väl påpälsade och riskerade knappast att frysa i sommarvärmen. Anna Karin Persson, Lena Norrman och Eva Härlin spelade sin roll väl som söta hippies med blomma i mun i den efterföljande vagnen med blomsterskulpturer som föreställde ankare, snöstjärna 

1 
och djur. 

under dessa två decennier som blomsterfesterna arrangerats. Och de har också verkligen lyckats. De ca 10.000 personer som mötte upp kunde verkligen njuta av ett utomordentligt vackert och färgsprakande blomstertåg med tio granna blomstervagnar. 



GASAPAG 
< En mycket orifli,nell sak 1 

blomstertåget var en jättestor 
Vemmenhögsgås, cirka tre meter 
hög, som leddes av Nils Holgersson 
alias Rudolf Betchardt. 

Efter gåsen kom en vagn som 
representerade Indien med den 
fruktansvärt rytande björnen Sune 
Malmgren (välkänd och effektiv 
brottare i Pantern), aporna Mats 
Bladh och Pierre Jönsson och Per 
Ake Karlsson som Mowgli. Där 
syntes också en indisk elefant, 
lejonungar och ett färggrant 
indiskt tempel. 

:rl' -~ 
• 

Fjordrets blomsterdrottning Birthe Mdnsson med drets drottning Ulla Nilsson. Bdda frdn Malmö -
SFINX 
Vid den hemlighetsfulla sfinxen 

i nästa vagn, representerande 
Egypten stod de undersköna 
egyptiskorna Ingrid Wallström, 
Eva Nilsson och Pia Hansson med 
outgrundliga miner och med 
korpsvart hår, sakta vinkande till 
publiken. 

Astrid Olhftien och Karin 
Härlin spelade sina roller utmärkt 
som små näpna mumintroll i nästa 
vagn som följdes av det ekipage 
som representerade Skivarp, Där 

den i riktig karnevalsstämninQ. 
Det långa blomstertåget cirkla

de tre varv bland människahavet 
innan de styrde fården mot 
tivoliområdet följd av den stora 
publiken. Gynnad av ett vackert 
väder fortsatte programmet med 
konsert av MFF-orkestern, eam
meldans, gotteregn och ett mycket 
fint framträdande av William 
Clauson show. 

Blomsterfesten i Skivarp blev 
åter en triumf för det lilla trevliga 
samhället i Skivarp i pmla anrika 

Riktig festyra var det pd karnevalsvagnen -----------------------
1

. fanns ännu en liten Nils Holgers- Vemmenhögs härad, Arrangörer-son. Denna gång i mindre upplftia, na, Skivarps gymnastik- och nämligen Jörgen Lönnborn, till- idrottsförening, brottarklubben sammans med nationaldräktskläd- Pantern, Vemmenhögs IF och da Kristina Bladh och Beatrice öremölla bordtennisklubb har all Lossach. Från det ekipaget hördes anledning att känna sig nöjda med också grammofonskivan "Kalle på J årets blomsterfest. Spången", vilket IDYnvis passade - - -- -



HAN 
S~t\LJER 
SI(ÅNE-
MÄSSAN 

Han rör sig med sena
torslik värdighet - när han 
inte ilar fram på tvåhju
ling - över 40 000 kvad· 
ratmeter, där tusen företag 
utställer nästan aUt som ett 
modernt folkhem kan för
modas behöva. H;m får från 
morgon till kvall oräkneli
ga frågor och ger med 
orubbligt lugn besked om 
det mesta, just som en per
fekt pr-man skall göra. Han 
lystrar till namnet Manthe 
Sjöö och är Skånemässans 
presskommissarie sedan 
mer än ett decennium. 

Det lär .inte finnas någon bättre 
skola för presskommissarier än 
den journalistiska grottekvarnen. 
Manthe Sjöö vet av egen, lång er
farenhet exakt vad pressfolket 
kräver ifråga om service. Denne 
urskåning, född i Norra Vram för 
65 år sedan, började sin journa

-listbana redan som skolpjke på 
Skånska Dagbladet i Malmö. Det 
var år 1921 och efter att ha gjort 
sina lärospån bl a på korrektu
ret avancerade den idrottsintres
serade ynglingen 1928 till sport
redaktör. 1932 blev han nattre
daktör och i början på 40-talet 
redaktionssekreterare, en befatt
ning som han beklädde i närmare 
tre årtionden fram till pensione
ringen detta år. 

e EN HEKTISK TID 
Manthe Sjöö har städse varit 

en person som både hörs och syns 
tillfredsställande. Från sin nyc
kelpost i SkD-redaktionens "nerv
centrum" ledde han med brio det 
invecklade mänskliga och tekni
ska maskineri som producerade 
de skånska böndernas liv- och 
husorgan. Han såg chefredaktö
rer komma och gå utan att tid
ningens sobra stil nämnvärt änd
rades - inte förrän det journa
listiska "underbarnet" och ide
sprutan Allan Beer blev chefre
daktör och under några hektiska 
år gav "Skänskan" en ansikts
lyftning som fick läsama att 
gnugga sig i ögonen. Ändå var 

Profilen 
det åtskilligt som de aldrig fick se. 
O Lyckligtvis hade - och h~~ -
Manthe Sjöö ett gott omdome, 
denna för journalister i allmän
het och redaktionssekreterare i 
synnerhet så oumbärliga egen
skap. Alltså avstyrdes flera dråp
liga "panggrejer". Allan Beer 
propsade exempelvis på att en 
frikyrkopredikant, som uttalat sig 
emot att barn skulle få se sina 
föräldrar nakna, skulle intervju
as och avkonterfejas naken med 
sin son bakifrån. Manthe Sjöö 
räddade utan tvivel sin tidning 
från tidernas ärekränkningsåtal 
genom den sarkastiska kommen
taren: Varför inte fotografera 
dem framifrån?! 
0 Det är slikt som kan få en re
daktionssekreterares hår att grå
na i förtid och Manthe Sjöö har 
mycket riktigt numera vackra vi
ta lockar i nacken. Bara den som 
varit redaktionsboss på en stor 
tidning vet vad verkligt jäkt in
nebär. På Manthe Sjöö inverka
de dock denna den vanligaste or
saken till stress mirakulöst upp
piggande. Hans frodiga vikinga
gestalt utstrålade· då som nu sant 
skånsk fryntlighet och hans stäm
ma har ett intressant register -
från milt spitunande till hest ry
tand e. 

• LÅGMÄLT EFFEKTIV 
stentorsstämman har han sällan 

användning för som presskommis
sarie, men det skrämde nog mång
en lovande tidningsvolontär in
nan han eller hon upptäckte att 
Manthe Sjöö är en av de snällaste 
män som gått i 100-kilosklassen. · 
Numera "säljer" han Skånemäs
san med lågmäld effektivitet och 
uppenbar entusiasm. Någon hob
by har han aldrig haft tid med, 
frånsett intresset för sport som 
praktiskt bara tagit sig uttryck i 
att han under en period var ivrig 
vinterbadare. Men vem vet, en 
vacker dag kanske Matnthe Sjöö 
sätter sina journalistminnen på 

1 pränt. Det bör i så fall bLi en det 
glada skrattets höga visa. 

ARBITER 



• 14 pojkar och treflickor 
började fyrtioveckorskurs 
på Skurups lantbruksskola 
En fyrtioveckors praktisk-teore

tisk yrkeskurs startade på månda
gen vid Skurups lantbruksskola. 
Det är mer och mer vanligt att inte 
endast pojkar utan även flickor 
deltar i kursen på lantbruksskolan. 

Äldsta eleven är en flicka, 
19-åriga Kersin Gassbo från 
Gärdslövs prästgård: Hon blir inte 
ensam flicka i kursen utan får 
Karin Friis, Trojeborg, östra 
Grevie, och Elsa-Lotte Persson, 
Malmö, som kamrater. Aldern på 
eleverna är m'ed undantag för 
Kerstin Gassbo mellan 15 och 18 
år. 

De 14 pojkarna i kursen är Bo 
Andersson, Osby, Greger Bränn
ström, Malmö, Christer Hansson, 
Backaliden, Ystad, Mats Jönsson, 
Sångletorps gård, Genarp, Nils 
Jönsson, Gislövs by, Trelleborg, 
Gert Lenand er, Malmö, Paul 
Löfgren, Fuglie, Håslöv, Jan-Ake 
Martinsson, Katslösa, Rydsgård, 
Sören Pagh, Anderslöv, Bengt 
Persson, Dagstorps gård, Skurup, 
Lars-Ake Persson, Västra Tomm
arp, Trelleborg, Magnus Tonning, 
Bokenäs gård, Trelleborg, Bertil 
Tullström, Västrabo gård, Vintrie, 
samt den långväga eleven Jan 
Österberg, Bergshyddan, Ri)tlbo. 

De nyinskrivna elevema vid Skurups lantbrukBBkola: (r.v. Karin 
Friis, östra Grevie, och Kerstin Gassbo, Gärdslövs Prästgdrd, 
bekantar sig med Bengt Persson, Skurup, och Jan Ake Martinsson, 
Rydsgdrd. 



Service 
för äldre/ 
i Skivarp 

landshövding Gösta Net
z~n invigde på torsdagen 
Vemmenhögs kommuns nya 
anläggning för öppen åld
ringsvård i Skivarp, väster 
om Y stad. ·Anläggningen 
som är den första i sitt slag i 
Malm~hus län har kostat 
över 2 milj kr och inrymmer 
förutom lägenheter för pen
sionärerna också hobbyrum, 
tvättanläggning, matsalar 
med kök, sjukvårdsanlägg- . 
ning för läkare, fotvård 
mm. 

- Det är föga troligt att 
något annat län kan uppvisa 
en sådan anläggning på 
landsbygden, sade Netz~n. 

I dagcentret i Skivarp bor 
invånarna i egna lägenheter 
men med tillgång till alla de 
serviceanläggningar som in
ryms i området. 

- SIDAN 20 -

Fr v fru Anna-Lisa Niisson, 
landshövding Gösta Netzen, . 
kommunalkamrer Einar · 
Prahl, Skivarp. 

, 



G. Netzen om SkivarJ!.S dagcenter: 

ETT UTMÄRKT FÖREDÖME FÖR 
l . 

ÅLDRINGSVÅRDEN INOM LÄNET 
Av TORSTEN HANSSON 

Det är kanske djärvt av en 
så liten kommun som 
Vemmenhög att bygga upp 
en så stor anläggning, men vi 
vill att folk skall ha det bra 
på äldre dar och få stanna 
inom kommunen. Det är 
det, de ändå vill. Det var en 
av fnaserna i fullmäktigeord· 
förande Theodor Mårtens- , 
sons hälsningsanförande vid 
invigningen på torsdagen av 
nya dagcentret i Skivarp 
som förutom 75 pensionärs
lägenheter omfattar hobby
lokaler, läkarmottagning, 
distriktssköterskemottag
ning, kortvågsbehandlingsav· 
delning, lokaler för sjuk· 
gymnastik, bad, matsal både 
för centrets hyresgäster och 
övriga pensionärer inom 
kommunen som vill använda 
sig av den, samt en större 
tvättserviceanläggning. 

- Jag protesterar, sa landshöv-
- . ding Gösta Netz~n som senare 

invigde anläggningen, mot påstå
endet att en liten kommun satsar 
så djärvt. Det hedrar i högsta 
grad Vemmenhögs kommun att 
ha blivit först i länet med en 
dylik anläggning. Det är den 
absolut bästa lösningen på 
åldringsvården som för närvaran
de finns inom länet. Och jag tror 
ej det finns många andra län 
inom landet med en mera 
utmärkt lösning för att ge de 
äldre en god boendemiljö. 
Landshövding Netzin var spon
tant och märkbart imponerad av 
dagcentret. -

har visat vägen till det tredje 
steget med en öppen åldringsvård 
där de äldre både kan rå sig själv i 
egen lägenhet men ändå så lätt få 
god service. 

- Måtte detta projekt bli ett 
föredöme för andra kommuner, 
slutade Gösta Netz6n sitt anfö· 
rande. 

Dessförinnan h ad e ordföran· 
den i stiftelsen RamsbogArden 
som förvaltar dagcentret, kom
munalnämndsordförande Ragnar 
Andersson, berättat att initiativet 
till projektet från början tagits av 
eldsjälen, kommunalkamrer Ei
nar Prahl. Det var herr Prahl som 
också fick uppdra11et att närmare 
presentera dalJcentret för lands· 
hövdingen och de övriga många 
inbjudna gäster såsom länsbo
stadsnämndsdirektör Hans Malm· 
sten, byrådirektörerna Hiller 
Berglund och Börje Johansson, 
arkitekterna SAR Ludvifl vo_n 
Eijsberflen och Gert Nilsson, 
byggmästare Einar Larsson, An· 
d erslöv, sammanläggnini(Sdelege· 
rades i Skurupsblocket ordföran· 
de, nämndeman Börje Lind~n, 
grannkommunernas social· 
nämndsordförande m fl. 

FöRSTRöELSE 
Einar Prahl: Medelåldern inom 

landet stiger år från år och det är 
av stor vikt att få fram en bättre 
boendemiljö för de äldre. Mitt 
mål var att ordna service för de 
äldre, på sådant sätt att de ändå 
kan bo i egen hyresläflenhet. 
Utöver den nödvändiga servicen 
såsom läkare, sköterska, sjuk· 
gymnast och tvätt så har vi i 
stiftelsen också vinnlagt oss om 
att kunna ge de äldre IJOda 
möjligheter till förströelse. Ett av 
leden i de strävandena är den 
stora hobbylokalen med många 
fönster och fin utsikt. 

Landshövdinl( Netzf!'ns bedöm
ning att det nya dalJcentret i 
Skivarp är ett föredöme för 
åldriniJsvården i hela länet är 
givetvis ett bety11 som kommu
nalmännen i VemmenhÖlJs kom
mun har all anledninl( att vara 
stolta över. Speciellt som det är 
ett av de sista projekten i 
Vemmenhög som fristående 
kommun. 

På måndaiJ, tisdal( och even· 
tuellt onsdal( inbjudes alla 
pensionärer inom Vemmenhöi(S 
kommun för visning av det nya 
dal(centret. Den som inte själva 
kan ordna skjuts bjuder kommu· 
nalnämndens ledamöter på så
dan. ·Anmälan kan ske till 
kommunalkontoret, helst senast i 
dag, fredaiJ. 

Efter visninl(en bjuder kom· 
munen alla pensionärer på mat i 
dalJcentrets matsal. 



3:E STEGET 
- Detta projekt i Skivarp 

representerar 3 :e steget i samhäl
lets uppgift att ta hand om de 
äldre, fortsatte landshövdingen. 
Det första steget var fattighuset 

ett avskytt begrepp där 
åldringarna ställdes vid sidan om 
livet och där man tog bort det 
sista av viljan av de som byggt 
upp samhället och sedan inte 
orkade mer på sin hösts dagar. 
Det 2 :a steget är ålderdomshem
men. Av länets 90-tal ålderdoms
hem är det dock endast ungefår 
hälften som kan anses för fullt 
moderna. Många kommuner har 
således ännu inte riktigt nått till 
andra steget. 

FöREDöME 
Men Vemmenhögs kommun 

75 LÄGENHETER 
FöRALLA 
- På våra studiebesök till vissa 

andra platser lade vi märke till 
att där hobbyverksamheten för
lagts till källaren var det nästan 
tomt men på de ställen där denna 
verksamhet förlagts till markplan 
var det betydligt bättre aktivitet. 
Hobbylokalen i Skivarps dagcen
ter är belägna i ljusa, trevliga 
lokaler där .människor verkligen 
har stora förutsättningar att 
trivas. Einar Prahl poänterade att 
alla serviceanläggningarna i dag
centret och framförallt den stora 
matsalen inte endast har byggts 
för hyresgästerna i dagcentrets 
75 lägenheter utan för alla 
pensionärer i hela Vemmenhögs 
kommun. 

STOLTA 
Dagcentret har en utmärkt 

placering - i utkanten av ett 
stort bostadsområde. Kostnader 
för projektet är ca 2,2 miljoner 
kronor. 

Landshövding Gösta Netzen hälsade pd hos fru Stina Andersson som fdtt en lägenhet för handikappade. .. 

Föreningens ordförande Emil Sandström bjuder fru Alma Olsson ett para
disäpple, en gest för att hon varit med sedan starten. 

Pensionärsföreningen 
i Skurup jubilerade 

SKURUP: Av de medlemmar 
som för 25 år sedan var med om 
att bilda Skurups pensionärsför
ening var 87 -åriga Alma Olsson i 
Skurup den enda närvarande vid 
torsdagens jubileumshögtidlighet 
i Folkets Park. Cirka 150 pensio
närer mötte upp och de som p g a 
sjukdom eller av annan anledning 
var förhindrade närvara hyllades 
med blommor. Föreningsordf Emil 
Sandström hälsade välkommen 
innan måltiden avåts. Sång- och 
musikunderhållning komplette
rade. 

Föreningen bildades 23 augusti 
1945 på initiativ av Magnus Pers
son som också blev förste ordfö
rande. Hans kolleger i styrelser 
blev H Norling, Alfred Hansson, 

O Olsson och Ingegerd Jacobsson. 
Den första årsavgiften, 1: 50 kr. 

fick man betala halvårsvis om 
man så ville. Uppslutningen var i 
början trög men ändå anordnades 
redan första året en julfest. Det 
var glest mellan träffarna, efter 
julfesten samlades man ånyo först 
i april 1946 då ritningar på bli
vande pensionärshemmet visades 
och utfärd till Svaneholm beslöts. 
Vid oktobermötet samma år tick 
val av funktionärer uppskjutas 
p g a den ringa uppslutningen. 
Under senare år har sällan färre 
än hundra pensionärer mött upp. 

I dag har föreningen sångkör, 
syförening, gymnastikavdelning 
etc. För hobbyträffarna disponeras 
fastighet vid södergatan. 



Många mötte upp på Skurups 
pensionärers 25-årsjubileum 

Skuru ps pensionärsförening 
fick många och hjärtliga 
hyllningar vid 25-årsjubileet, 
som firades på torsdagskvällen 
i Skurups Folkets Park. 
Ordföranden Emil Sandström 
kunde räkna in inte mindre än 
140-talet medlemmar och 
dessutom ett l O-tal inbjudna 
gäster. 

Nämndeman Börje Linden och 
lantbrukare Torsten Hansson rep
resenterade köpingen respektive 
socialnämnden. De överlämnade 
en vadker blomsteruppsats. Börje, 
Lind~n, som i många år varit 
parkbas, höll också ett anförande, 
i vilket han speglade det goda l 
förhållande, som rått mellan 
parkstyrelse och pensionärsför~ 

eningen genom åren. 
Blivande kassören i Folkets 

Park, kontorist Göte Bergh,, 
överräckte från parkstyrelsen en 
stor och fin blomsterkorg och 
lyckönskade pensionärsföreningen 

till den stora medlemsanslutningen ·vaktmästarparet Sven Olsson, vilka 
och den omfattande aktivitet som alltid är mycket hjälpsamma vid 
råder. pensionärernas träffar i parken, 

Pensionärernas Skånedistrikt re- samt Sture Nilsson, som brukar 
presenteras av kassören Gustav fungera som utropare vid auktio
Andersson, Malmö, som överläm- nerna i parken. Inbjuden var även 
nade en gästbok, som redan denna kommunalnämndens ordförande 
första dag fick en hel del sidor Knut Madsen, som dock var 
fyllda med gästers namn. j hindrad möta upp. 

Andra gäster, som pensionärs- l 
föreningen hade inbjudit, var Efter jubileumsmåltiden blev 

det allsång och sång av sångkören 
och till sist dans till tonerna från 
Erik Olssons pensionärsorkester 
från R~dsgård. 

Ordföranden Emil Sandström 
betecknade stämningen som trev
lig och gemytlig vid kvartssekel
jubileet. 

Nästa träff blir vid kvartalsmö
tet i oktober. 

Många pensionärer beser 
Skivarps nya dagcenter 

Ninnie Ahlin, Enen Carfaon, Edith Anderuon, Selma Laruon ocli Svea JönBIIon titflJr pd den fina 

utställningen av flamsk som finns i qagcentrets hobbylokal. Flamskvävnader har samtliga tillverkats av 

Skivarps pensionärer. 

Det nya dagcentret i Skivarp som fick så mycket beröm av landshövding Gösta Netzen vid 

. invigningen på torsdagen är föremål för stort intresse från Vemmenhögs kommunmånga pensionärer. 

Kommunan har inbjudit alla pensionärer att bese dagcentret i dag, måndag, i morgon, tisdag och 

eventuellt även på onsda~. 
Efter besöket bjudes pensionä

rerna på en måltid. Kommunal
nämndens ledamöter har ställt sig 
till förfogande och bjuder på 
bilskjuts till och från visningen. 

Det har kommit in massor med 
anmälningar och på måndagen är 
det fulltecknat. 110 pensionärer 
kommer att vandra omkring i 

dågcentrat i dag och sedan efteråt 
få njuta av en måltid i den fina, 
trivsamma mat~alen som fr.o.m. 
den l september upplåtes för alla 
pensionärer inom kommunen. 

Det finns en del anmälningar 
för visning under morgondagen 
men det får plats till många fler. 
Kommunalkamrer Einar Prahl 

upplyser om att anmälningstiden 
är utsträckt att å'ven omfatta 
måndagen, alltså i dag och de 
pensionärer som ännu inte anmält 
sig kan göra det under dagen till 
kommunalkontoret, telefon 
30265 eller 30267. De som ej själv 
kan ordna bilskjuts blir bjudna 'på 
sådan. 



=RYDSGÅRD======= 
J(onfirmandjubile·um i _Villie kyrka 

1930 års konfirmander i Viilie kyr
ka var på söndagen samlade för att 
fira 40-årsminnet av dagen då de 
"gick fram". Sammankomsten inled
des med kransnedläggning på konfir
mationslärarens, kontraktsprosten Jo
sef Rosengrens grav och därefter 
övervars högmässan i Viilie kyrka,, 
där kyrkoherde Alf Sjölin predikade. 
Dagen avslutades sedan på Svane
halms slott. 

På bilden ses de 24 som mött upp 
vid jubileet, med kyrkoherde Sjölin 
längst till vänster. Det var 51 ungdo
mar som . konfirmevades 1930, men 9 
av dem är nu döda. 

De 24 som infunnit sig på sönda
gen var Ethel l:'ersson-Oldin, Daisy 
Åkesson, Astrid Waplkvist-Anders
son, Astrid Göransson-Nilsson, Inga 
Svensson-Ljungdahl, Annie Magnus
son-Hansson, Elsa Malmborg-Anders-

son, Greta Pl'!rsson-Olsson, Margit 
Hansson-Persson, Majken Lindstam
Moberg, Helga Andersson-Holmgren, 
Olga Jönsson-Nilsson, Harry Åker
berg, Otto Thernström, Tage Dahl
kvist, Göte Jonge, Birger Ek, Arvid 
Jönsson, Tage Bengtsson, Sigurd Hå- i 
kansson, Malte Andersson, Svante \ 
Ström, Gösta Andersson och Karl , 
Andersson. 



Brottareklubben i Skurup 
har anställt elittränare 

Ungdomstränaren Egon Ringström flankeras av t v Dan Lindgren och t h av Mats Wallgren. Där bakom 
syns fr v Sven Lindgren, Per O Olsson och Klas Kristersson 

Brottarklubben i Skurup, Skurups sportklubb, har anställt en inom hela landet välkänd och erkänt 
skicklig tränare, nämligen Erik Freij från_ Malmö. Samtidigt med denna förstärkning av klubben har 
den fått tillbaka en känd f d Skurupsbrottare, nämligen Rolf Mårtensson från Sparta. Andra som kan 
bli nyttiga är Dan Lindgren och Lars Erik Larsson som gått över från Marsvinsholms BK till Skurups 
SK. 

Det är inte endast de äldre, 
stabila brottarna som kan räkna 
med matchning av utmärkt träna
re. Även ungdomarna' får i Egon 
Ringström från Rydsgård en fin 
tränare. 

Skurups SK kommer i höst att 
brottas i division 2 och deras 
motståndare blir följande: Aktiv, 
Altona, Baner, Dalby, Marsvins
holm och Y stad. 

Skurups sportklubb kommer 
också att delta i fyrstadstävlingen i 
vilken man tävlar i olika grupper. 
Första matchen blir mot Gärds BK 
i Tollarp. Sedan kommer de att 
möta Dalby och Borrby. 

Skurupsklubben kommer att 
vara värd för söderslättsmäster
skapen som arrangeras den 24 
januari. I mästerskapen ställer bl a 
_några Malmölag upp och även 
Panter i Skivarp, samt Altona. 

styrelsen i Skurups SK har i 
någon mån ändrat sammansättning 
och fördelning på de olika 
posterna. Ordföranden är nu 
Gunnar Nilsson, Snårestad, vice 
ordförande Lennart Ekdahl, sekre
terare Kjell Ake Johansson, vice 

sekreterare Göthe Lindgren och 
kassör Arnold Nilsson. 

S{\MMA_NKOMSTER 
I ungdomssektionen ingår dess

u tom Knut Persson, Ronnie 
Nilsson och Erik Persson. 

Göthe Lindgren berättar att 
från ungdomssektionen har utgått 
en rundskrivelse till brottningsin
tresserade ungdomar och deras 
föräldrar i Skurup med omnejd . I 
skrivelsen heter det bl a: vi har i 
många år bedrivit ungdomsverk
samhet och vd att brottning är 
uppskattad inte bara , av de 
ungdomar som under årens lopp 
deltagit i såväl träl'ling som tävling 
utan också föräldrarna till dessa 
ungdomar är mycket positiva 
därtill. Det intresse som allt mer 
visas vår idrottsgren, just från 
föräldrarna, sporrar givetvis även 
oss och det är vår fasta förvissning 
att alla pojkar på ena eller andra 
sättet vill visa sin styrka och 
manlighet. V år brottningsträning 
och tävlingar ger en viss avreage
ring under välordnade förhållan
den 

Ungdomssektionen kommer un
der höstsäsongen att anordna små 

sammankomster till vilka både 
ungdomsbrottarna och deras för
äldrar är välkomna. Miniåldern för 
brottningsträning har Skurups 
sportklubb satt till 10 år. 
Träningen pågår varje fredagkväll i 
Gamla skolans gymnastiksal och 
Skurups sportklubb ser gärna att 
så många som möjligt möter 1,1pp 
och då särskilt ungdomarna. 

LOKALFRAGAN 
Inom Skurups sportklubb är 

man inte helt nöjd med att 
brottarna själva får lägga ut 
brottarmattorna när ungdomarnra 
tränar. Varje matta består av nio 
sektioner som väger vardera 40 kg. 
En lösning är att brottningsträ
ningen så snart gamla brandstatio
nen blir ' ledig förlägges i denna .i 
stället. Då behöver brottarna ej 
lägga ut mattorna varje gång utan 
dessa kan ligga kvar på golvet. 
Förslaget om gamla br~dstatio
nen som träningslokaler har redan 
behandlats av fritidsnämnden som 
ställt sig -positiv därtilL Detta kan 
dock inte bli aktuellt förrän den 
nya brandstationen står fårdig och 
det dröjer nog änn~ ett år_. 



Broddaauktionen till Jägersro 
l(ent.ucky Fibber-bror i -kullen 

Om någon vecka är det åter dags för den sedvanliga hästauktionen då B~odda stuteri säljer ut sina åringar. 
Ett eve:p.emang so~ allbd samlar stor publik och brukar locka, hästägare och andra intresserade från hela 

~~andinavien._ Den här gången !kommer_ auktionen dock inte att · äga rum ~te på Brodda utan den har i stället 
forlagts t~ll Jagersro travb~a i Malmö. Auktionen hålls den 5 september, dagen innan travderbyt .körs på Jä-
rersro. T!di•gare har det allbd varit brod~a:auktion dagen efter derbyt. · 

Arets auktion skull!! annars ha bli- ' . 
vit den 20:e ute på Brodda och man 
kan således säga att det är en tradi
tion som bryts. Då godsägare Leo
na,rd Peterson-Brodda började med 
hästuppfödning> på 1940-taiet såldes 
dock hästarna de första åren på Jä
gersro. Det var först sedan kullarna 
börjat växa upp mot 40-50 st per år 
som auktionen flyttades till Brodda. 
Nu har antalet hästar som skall säl
jas åter sjunkit och i år liksom för
ra året blir det 2q st åringar som 
kommer. att bjudas ut. 

- Men det är inte de minskade 
kullarna som gett anledning till flytt
ningen av auktionen, berättar fru 
Ingrid Peterson-Brodda. Skån'ska 
travhästägareföreningen började i 
fjor med en gemensam auktion dagen 
före derbyt och dessa båda evene
mang> samlar en stor del av landets 
hästägare. Dessutom körs i år på 
torsdagen i samma vecka ett annat 
storlopp för hästar som inte anses 
kvalificerade för start i derbyt. På 
Brodda tror man inte att den stora 
publiken stannar kvar ännu en dag 
och har därför flyttat auktionen till 
Jägersro. 

- Redan i fjor märkte vi att det 
kom mindre folk äri vanligt till vår 
auktion och det betyder Iförstås ock
så sämre priser, säger fru Peterson
Brodda. Till det kommer att hela 
travsporten tydks befinna sig i en 
svacka just nu. Mindre publik på 
travbanorna bidrar till det förhållan
det och det leder också till sjunkande 
omsättning. De dåliga priserna på 
hästar är annars en tendens som 
märks över hela landet. Det har vu
xit upp en mängd nya stuterier de 
senaste åren och vi ha• just nu en 
överproduktion av hästar i Sverige. 

Fin årgång 

Men på Brodda har man dock -gott 
hopp om att det skall bli bra priser 
på hästarna i årets kull. Det är näm
ligen en fin samling åringar som 
kommer att bjudas ut. Av de 20 häs
tar som skall säljas kommer 10 efter 
Harlan Kimmy, 7 efter Fisherman 
och 3 efter Fibber. Den senare är nu 
24 år men still going strong. I år 
finns sålunda lfem föl efter denne 
gamle kämpe som dock snart har tjä
nat ut. 

Fru Ingrid Peterson-BTodda med d~n kanske mest i•ntressanta häs
ten i dTets kull, New YoTk FibbeT - helbror till Kentucky Fibper. 

gångsrik är för~ås Kentucky Fibber 
och vidare kan nämnas Clementz 
Princess Cleo och Julius Fibber. De~ 
senare var i år svenskt landslagsan
kare i EM för 5-åringar. 

20 katalognummer 

I årets kull, som alltså skall säljas 
på Jägersro den 5 september ingår 
följa,nde hästar: 

Efter Halan Jimmy: HMian Boss 
(moder Be Happy), Harlan Jack (Joy 
Fibber), Harlan Odin (Kings Oka), 
Harlan Twin (Ann Fibber), Harlans 
Annie (Anna Fibber), Harlans Jes
sica (Elizabeth Jessup), Harlans Josie 

(Earl's Gal), Harlans Montana (Kings . 
Vimont), Harlans Ophelia (Kings jl 

Ophelia)-, Harlans Sophie (Speed 
,Duchess). l 

Efter Fisherman: Betsy Fisherman 
(Betsy Brodda), Don Fisherman (Do
nau Fibber), JaC!k Fisherman (Etta 
Fibber), Kid Fisherman (Third En
core), Miss Fisherman (Queen Fib
ber), Musette Fisherman (Musette) 
och Pierre Fisherman (Harlans Prin
cess). 

Efter Fibber: Bill Fibber (Queens 
Lady), New York' Fibber (Miss Brod
da) och Palma Fibber (Kings Fale
ma). -LIN 

största intresset vid auktionen 
kommer sä!kert att knytas till New 
York Fibber, en helbror till Ken
tucky Fibber. Några fler syskon till 
denne charmante travare blir det för 
övrigt inte då modern, Miss Brodda, 
nu är död. Med sina insprungna 
735.00 kr är Kentucky Fibber Sveri
•ges genom tiderna vinstrikaste häst. 
Två gånger har han blivit skandina- · 
visk mästare o. bland andra fram
·gångar kan nämnas andraplacering
en vid VM-loppet i New York samt 
vid storlopp i Gelsenkirohen, Berlin 
och Wien. 

En annan intressant häst är Har
lans Ophelia, en halvsyster till Mo
nolog som sprungit in 260.000 kr. Bill 
Fibber oop. Harlans Josie, båda med 
framgångsrika syskon i USA, kom
mer säkerligen också att locka bu
den i höjden liksom Musette Fisher
man vars moder, Musette, tidigare 
har 12 avkommor som sprungit in 
närmare 50.000 kr i snitt. För a,tt till
föra stuteriet Hoot Monblod togs l 
Elizabeth Jessup hem från USA och 
efter henne kommer nu Harlans Jes
sica. 

•Tre. hingstar 

finns nu på broddastuteriet: Harlan 
Jimmy, Fisherman och Fibber. Har
lan Jimmys första årgång i Sverige 
blev mycket framgångsrik men året 
efter blev' resultatet något sämre. se
dan började dock framgångarna på 
nytt och treårskullen 1969 var t ex 
en av de bättre i Sverige med över l 
100.000 kr i vinstpengar. 

Fishermans äldsta avkommor i ' 
Sverige är nu 3 år och bland dem l 
tnärks främst Eva Fisherman som 
!:ned rekordet 1,21,5~ har ·fjärde plat
sen bland svenskfödda hästar i sin J 

årgång. I USA har dock fisherman- l 
hästarna hunnit p1ed åtskilligt mera. l 
500 segrar har det blivit totalt och 1 

sammanlagt har de sprungit ip cirka ' 
2,5 milj kr. 

Ännu mera pengar har dock Fib· 
ber-hästarna skrapat ihoJl. Inte mind
re än 6.850.000 kr har hans avkom
mor sprungit in, och elva. av dem har 
vunnit över 100.000 kr. Totalt har 
cirka 1.300 löpningar vunnits av Fib
ber-hästar i Sverige. Mest fram-



'Rivling i plöjning vid 
SkurupS lantbruksskola 

De bät pltlee,.. ip16jaq tF lia1 ...... , ... 0111 Oluon, Kristina. P Il 
och Fredrilt Rarrwl. 

Skurups lantbruksskol• .. ..,., l .-n f6rkortade driftsledarekursen '-.-.r ....... t Il l 

en omfattande plöjningstävlan. L.,tbrukare Göran Abrahamsson, tb J MI" ._.lllillt -"1111 

förfogande vid träningsplöjningen medan själva tävlingen avgjordtt 1M a'• 1,. pi 11coe.. 11M 
marker. Träningen och tävlingen har lagts upp av lantmästare Galle • llntrniltare Lm 

Sandqvist. ~ .. · ..... .........._ •• u överums 
Tävlingen gick ut pl • a ........... ........_, __ -.,;;.,.t 

Syftet med tävlingen är att 
eleverna skall lära känna olika 
typer av traktorer och plogar. Det 
är också ett bra sätt att lära 
eleverna att bedöma plöjningen 
och fålten. De elever som går på 
denna kurs skall sedermera 
fungera som driftsledare och 
således kunna bedömma hur ett 
fålt skall plöjas för att bästa 
resultat skall uppnås. 

Till tävlingsdeltagarnas får· 
fogande ställdes sex olika 
traktorer och tre olika sorters 
plogar. Det är försäljare i 
skurupstrakten som välvilligt lånat 
ut både traktorer och plogar. 

1 .. · · v · d 1 .._.. - _, ----~ er av 
tegp OJnmg. arJe e tagare ._l.l·~~!!'!tlln!li!D!LAII._-r\---
lägga upp en rygg och ...... 
slutfåra. 

Under tävlingen var det a
elever som bedömde reau...._ 
Givetvis under överinaee- • 
lärarna. 

Resultat av l :a om ...... : l. 
Ola Olsson, Borrby 97 .a ....... 1.. 
Torsten Larsson, Ande...., ft.l 
poäng. 3. Sivert Perseo~~o 1 l t .. 
95 poäng. ResulW • la 
omgången: le Freclrill a-a. 
Rydsgård 99,6 p. l. KrWiaa 
Wallin-Persson, Hedöla 17,. p. l. 
Tore Hansson, VeDlnte, 11.1 p. 

Alla deltagarna i ...._.Il fick 

Gunnor Hanaon, Skurup 

Malte Lundberg, Skiuarp 
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