


Skivarps nya dagcenter blir 
populärt bland pensionärerna 

Under tisdagen öppnades 
_matsalen i Skivarps nya 
populära dagcenter. Som 
bekant står matsalen öppen 
för alla pensionärer i Vem
menhögs kommun. : Under 
denna första dag blev det 
fl,lllSatt. 21 personer infann 
sig' till middagsmålet och det 
är ungefår samma _ antal 
platser, som det finns vid de 
trivsamt utplacerade småbor
den i matsalen. Fru B r i t a 
N o r r m a n som förestår 
köket bef.ittar, att hon väntar 
lika många i fortsättningen. 
Samtliga löste nämligen 
abbonnemangshäften och de 
ämnar således kontinuerligt 
äta sina middagsmåltider i den 
fina matsalen. 

Priset för en måltid är också 
överkomliet: 3:50 per måltid vid 
abbonnemang och 4 kr för enstaka 
måltid. 

Efter invigningen av dagcentreti 
vilken förrättades av landshövding 
Gösta Netz~n , inbjöd kommunen 
Vemmenhögs pensionärer att bese 
~ entret och samtidigt äta en · 

Fru Agnes Andersson, fröken Ida Carlsson och fru Hulda Olsson serveras av tandläkare Gottfrid Wenncrporn. 

måltid, som kommunen bjöd på. 
Under de två dagarna- måndagen pensionärer, vilket visar, att Under tisdagen infann sig alltså tydligen med planer på att göra så och t isdagen i förra veckan - intresset för dagcentret och då en tiondel av de pensionärerna för även i fortsättningen. t infann sig inte mindre än 216 framförallt för matsalen är stort. att äta sin middagsmåltid där och Flera av pensionärerna önskade, ---_,;;,=====~-~=~===~--------____JL-------------"9 att matsalen i framtidl!h4 kO'mmer 

att hållas öppen även lördagar-.Dch 
söndagar. Det önskemålet blir väl 
en sak, som de, vilka förvaltar 

. dagcentret, får fundera över och 
göra en kalkyl på. , 

Att hålla personal även över 
helgerna, som kanske inte blir så 
välbesökta som vardagarna, blir 
kanske för dyrt att realisera. Det 
ingår inte i de kalkyler, som gör 
det möjligt att sälja middagsmålti· 
der till ett så lågt pris som 3 
kronor och 50 öre. 

Under tisdagen fick dagcentret 
besök av en delegation från Hörby 
kommun. Det var centrala bygg
nadskommitten i Hörby med dess 
ordförande Harry Hansson i 
spetsen, som gjorde beSök_et i 
studiesyfte. För värdskapet svara· 
de verkställande ledamoten i 
stiftelsen Ramsbogården, tandlä· 
kare Gottfrid Wennerborn, som 
kunde glädja sig Över att 
besökarna var mycket imponerade 
över dagcentret. 

Delegationen fortsatte till Sve· 
dala för att även bese det nya 
ålderdomshemmet där. 



SKURUP 
rbetets v~tlex.tra 

Den 31 augusti 1970 

200 inflyttare är idealiskt 
Uto~nhusbad före siinhall 

I Skurup kan snart Centrumhuset tas i bruk. Här en bild 
från väster, från Järnvägsga tan. Här flyttar nerifrån och 
upp Skandinaviska Banken. restaurang och hotell in~ ho
tellet med 17 rum, därav l O pentrylägenheter för skol
ungdom etc. Största utrymmet tar dock nya kommunal
kontoret hand om. Man hyr av byggherren Skurups Fas
tighets AB. I första våningen blir det åt Torggatan också 
I CA-hall. 

• SIDAN 2 

r------------------, ! Borgerlig ma jo rit et ! 
: bara till namnet? : 
l Skurupsblockets första kommunalfullmäktige lär få en knapp l 
l 

borgerlig majoritet till namnet men kanske inte alltid till gagnet. 1 
I vissa frågor händer det nämligen-att Wemmenhögs "Kommunens 

l väl" som har fyra mandat i Wemmenhögs KF och ett i samman- l 
läggningsdelegerade stöder socialde!JI.Okraterna. 

l Med samma rösteutfall som 1966 tar socialdemokraterna 16 man- l 1 dat (Skurup 9, Rydsgård 4 och Wemmenhög 3) av de 41 mandaten l 
l 

i nya kommunalfullmäktige. Med -1968 års rösteutfall ökar det till l 
18 eller 19 s-mandat. 

l I nuvarande kommunalfullmäktige är det mycket jämnt i Sku- l 
l rup, 13-12 i borgerlig favör. I Wemmenhög är fördelningen 12 s, 1 

13 cp, 4 K ommunens väl, m 3 och fp 3. Fram till förra kommunal-l valet var s största partiet. Rydsgård: 16 cp,_ 13 s, 3 m och 3 fp. l 
l • SIDAN 2 l ._ _________________________ .. , __________________ ... 
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Mycket eftersatt i Rydsgård 
under bOrgerliga • 

RYDSGÅRD: - Sen det inte 
längre gick att streta emot har jag 
solidariskt arbetat för Skurupsbloc
kets bästa, annars är jag fortfarande 
övertygad om att ett samgående med 
Ystad hade varit det bästa, mest ur 
den synpunkten att en socialdemo
kratiskt styrd kommun är till störst 
gagn för medborgarna. 

Man oroar sig för att de mindre 
orterna blir eftersatta i en kommun 
med en stad som centralort man jag 
menar tvärtom med tanke på att det 
som är en stor investering i en liten 
kommun är en liten i. en stor. 
Rydsgårds östra delar är ju också 
helt orienterade mot Ystad. Så utta
lar sig järnvägstjänsteman Karl-Erik 
Ohlsson i Rydsgård, som är andra 
namn på Skurupsblockets s-lista. 

- Men hellre en ny kommunbild
ning är ingen alls, så eftersatt som 
mycket har blivit här i Rydsgård 
under den borgerliga regimen. 

- Vi i s-gruppen har förgäves 
pläderat i många år för nytt ålder· 
domshem, fler pensionärslägenheter 
och untomhusbad, andra exempel 
inte att förglömma. Och först nu i 
gamla kommunens sista timmar, 
innan det kanske blev för sent har 
allaktivitetshuset kunnat beslutas, 
påpekar hr Ohlsson. 

- Ålderdomshemmet är överbe
lagt trots att vi har åldringar på an
dra hem. 10-12 åldringar, män som 
kvinnor får samsas om ett enda wc. 
Bristen på pensionärslägenheter kan 

M 

stiftelsen Rydsbo avhjälpa. Hemsa
mariter har vi rätt gott om. Kommu
nal fårdtjänst behövs bara i de norra 
delarna. 

FÖRSVANN 
- Utomhusbadet, pris 360.000 

kr, låg fårdigritat för l O år sedan 
men försvann i kommunalnämnden. 
Med de kalla somrarna och havs
föroreningarna borde det finnas så
dant bad på varje större ort. Betydel
sen av ett bad nästgårds behöver inte 
särskilt påpekas. Och det är i 
motsats till en fotbollsplan en inves
tering till gagn för alla. 

BEFÄNGT 
Rydsgård har en enda större indu

stri, Stängselnät, men den har också 
200 anställda och behov av fler men 
hur få höjd bostadskvot? Befångt 
finner Ohlsson länsmyndigheternas 
påsående att industrin ligger på fel 
ort. Vad blir i så fall allt fagert tal 
om lokalisering? 

- Slängselnät har varit bra ochså 
på så sätt att den sugit upp all 
friställd arbetskraft från jordbruket. 
På tre-fyra veckor har de omställda 
varit hemmastadda vid maskinen. 

Men visst vore en differentiering 
önskvärd, och då främst med kvinn
lig industri. Ofta vill båda makarna 
ha arbete, annars flyttar de. Och det 
har visat sig att kvinnorna sämre än 
männen pallar för långa transportav
stånd till och från arbetet. 

Karl Erik Ohlsson framför Rydsgårds ålderdomshem, som skrotats för länge sedan och ersatts med nytt om 

socW.ldemokrat2rna fåt tråda. 

ETT· A V KRAVEN I SKURUP 
Fondera Fonder om de 200.000 

hittills reserverade kronorna för en 
simhall här i Skurup till ett kö
pingens utomhusbad i stället! Då gör 
vi inte bara ungdomen en tjänst, vi 
gör också Skurup attraktivare som 

inflyttningsort l Vi tänker på alla som 
inte har bil eller där husfadern dispo
nerar bilen för annat på dagtid. Buss 
går det ju till bassängen på fritidsom
rådet. Bingsmarken bara sommartid. 
Givetvis skulle bassängen ha tempe-

L 

/ 
l 

A"en 80m yrlceama" ;;.,.- SJcu"',. kOmmUM.lfuUmliktåge• och IGmfllllftlilclv

ningsdelegerades ordförande Bör;e Linden väl skickad att klippa u.t 

Sku.ru.psblocket från kartan. Liksom sin far är ha'n nämligen skrädar-

mästare. 

rerat vatten och stå öppen maj-sep
tember. En simhall bör komma i 
andra hand. 

Vurmaren för utomhusbadet är 
Skurups kommunalfullmäktiges och 
sammanläggningsdelegerades ord
förande Börje Linden, tillika första 
namn på blockets s-lista inför valet. 
Men gi-...etvis skyms hans blick inte 
för de verkligt stora och angelägna 
investeringarna: högstadiets utbygg
nad, Flintebrohemmets tillbyggnad 
och ett nytt pensionärshem i stil med 
Skivarps nyöppnade åldrings
centrum anslutet, nytt ålderdomshem 

i Rydsgård så att Viilies och Slim
minges uttjänta kan slås ut. 

- Pensionärshemmet skall ha 
bespisning och hobbylokaler gemen
samma med Flintebro liksom natt
klockor anslutna till ålderdomshem
mets nattcentraL 

På skolfronten täcks blockets 
behov på lägre stadier med Wem
menhögs nya låg· och mellanstadie
skola. Skurup behöver ny brandsta
tion och snart utbyggt reningsverk. 
Inom åldringsvården ömmar han i 
dessa tider för offren för landsbyg
dens försämrade service och sämre 

kommunikationer och vill ha ordent
lig fårdtjänst. Med gott om bostads
mark redan säkrad vill Börje Linden 
sätta Skurups årliga ideala inflytt
ningstal till 200. 

Samarbetet mellan partierna i 
Skurup finner Linden gott, varför de 
senare årens många stridigheter 
mera har bottnat i inbördes personli
ga motsättningar på den borgerliga 
sidan. 

Som en god början på block
samarbetet finner han den snara 
enigheten om att ingen annan ort än 
Skurup kunde bli centralort. 

stadsborna vill gärna 
flytta till Abbekås! 

-Av Börje Glimmeby-

- Lägg simhallsprojektet på is 
och bygg ett utomhusbad inne i 
Skurups köping först! Förslaget 
kommer från Skurups kommunal
fullmäktiges och sammanläggnings
delegerades ordförande Börje 
Linden. 

För Rydsgårds del är Karl-Erik 
Ohlsson inne på samma linje med 
socialdemokratisk majoritet hade vi 
haft ett sådant bad för länge sedan, 
menar han. 

I Vemmenhög däremot är man 
enligt Rangar Andersson inne på att 
ett utomhusbad bör ligga vid kusten, 
i detta fall, Abbekås, där det rätta, 
badunderlaget finns "för det är dyrt 
att driva en sådan anläggning". 

Fl intebrohemmets tillbyggnad och 
nytt pensionärshem anslutet, ny 

brandstation och utbyggt renings
verk är andra viktiga behov i 
Skurup. Rydsgård behöver nytt ål
derdomshem och fler bostäder så att 
ortens enda storindustri, Slängselnät 
med 200 anställda, kan säkra 
arbetskraftsbehovet. 

I Vemmenhög bygger man lika 
många bostäder vid kusten, Abbe
kås, som på centralorten men så 
flyttar gärna både ystadbor, malmö
bor och trelleborgare till Abbekås
och till Skivarp också för den delen. 

Skivarp är också platsen för den 
stora pågående markförvärvstvisten. 

- Skall vi köpa Allemölla som 
säljaren inte vill dela på eller ett bli
vande bostadsområde närmare be
fintlig bebyggelse? är den stora frå
gan. 
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LYCKATSAMGAENDE 
Kommunernas likhet underlättar övergången 

- I blockfrågan var visserligen 
ett samgående med Ystad på tal men. 
vi fick vid uppvaktning i Inrikesde
partementet beskedet att vad rege
ringen en gång sagt i den sake!l gick 
inte att rubba. Uppvaktningen gjor
des annars av Skurupsblocket och 
gällde inte att spräcka vårt samgåen
de utan gällde en förfrågan om inte 
delar av Anderslövs och Klagstorps 
dåvarande kommuner kunde över
föras från Trelleborg, särskilt siktade 
vi på Jordbergaregionen med socker
bruket. Men det var tvärstopp. 

- Så var det med den saken och 
nog är det lyckligast att tre så pass 
likartade kommuner går samman, 
menar Vemmenhögs kommunal
nämnds Ragnar Andersson, fjärde 
man på Skurupsblockets s-lista och 
första från Vemmenhög. 

- Självklart var det också att 
Skurup som den överlägsna service
orten skulle bli centralort. 

- Även ystadbor, trelleborgare 
och malmöbor vill bo här ute. En 
järnvägare har flyttat arbetet från 
Malmö till Trelleborg men byggt vil 
la hos oss! Ett lärarpar i Abbekås 
tjänstgör i Ystad och Sövestad! Stä
derna, då särskilt Malmö, kan inte 
svälja hur många bebyggare som 
helst. Snart måste det lossna med in
flyttningen på allvar för en kommun 
som ligger mellan tre betydande stä
der. 

- I Vemmenhög vill man dock 
inte ha ett utomhusbad "inne i lan
det" utan vid kusten med tanke på 
det större badundertageL Transpor
terna klarar man galant med buss. 
Men jag är visst inte låst i den här 
frågan, tillägger Ragnar Andersson. 

Även Vemmenhögsborna är opti
mistiska om sin bygds attraktions
förmåga för inflyttarna. I Vemmen
hög har man också fördelen av ett 
fint boområde vid kusten, Abbekås, 
där det byggs lika många villor som 
på centralorten. På ett område som 
man tyvärr ser för litet av från all 
fartsvägen utbreder sig 40-talet vil 
lor. Just utbreder sig, för luftigheten 
har säkrats genom präktiga grönom
råden. 

Om åldringsvården anser han att 
utbyggnaden av Flintebro och nytt 
Rydsgårdshem bör komma före så
dan upprustning i Vemmenhög även 
om hemmen i Skivarp och Svenstorp 
är slitna. Men i gengäld har Vem
menhög rätt gott om persionärslä
genheter inklusive nyöppnade 
åldringscentret. Frånvaron av indu
strier gör att rekryteringen till hem
samariter varit lätt. För inte minst 
åldringarnas kommunikationsbehov 
bör busslinjerna Trelleborg-Ystad 
och Abbekås-Skivarp-Skurup utökas 
med fler turer. 

W emmenhögs första namn 
Maskinist Ragnar Andersson fjär

de namn på Skurupsblockets s-lista 
och första namn från Vemmenhög, 
är född i Ölöv för 58 år sedan. I nu
varande kommunalfullmäktige har 
han varit v ordf alla 19 åren. I KN 
var han v ordf de fyrförsta åren och 
har sen varit ordförande i 15. Fler 
kommunala engagemang har han 
inte brytt sig om: "att sitta sitta 
kommunalnämndsordförande för så 
mycket med sig att det räcker så". 

Han var med om att bilda 
Brottarklubben Pantern och tillhörde 
styrelsen de 3 7 första åren, därav 21 
som ordförande, innan han lämnade 
uppdragen i klubben 1968. Pantern 
hade under hans tid stora fram
gångar med deltagande i bl a Elitse
rien. 

Järnvägstjänsteman Karl-Erik Ohlsson, andra namn på skurups
blockets s-lista och första namn från Rydsgård, är född på orten 
för 52 år sedan och kom in i det kommunala 1952. Han tillhör KF 
sedan 1956 och KN sedan 1954 och är vice ordförande i båda, so
cialnämnden sedan 1952, lönenämnden som ordförande sedan 1954 
och förmedlingsorganet som ordförande sedan 1967. 

Följ med er tid 

Ragnar Andersson presenterar det välplanerade villaområdet vid havet Abbekås, där det byggs lika många 
villor som på centraiorten. 

Skurups 
nummer ett 

Bör;e Linden 

skräddarmästare Börje Linden, 
första namn på Skurupsblockets s
lista, är född i Lindby som - skräd
darson. Han fyllde 60 år den 4 april. 
Han började sin politiska karriär i 
SSU Enighet, Skurup och i gamla 
Svenstorps kommun. Det var i slutet 
av 30-talet. I Vemmenhög kommun 
tillhörde han KF och KN. 

I Skurup kom han omgående in i 
barnavårdsnämnden och v.ar dess 
ordförande tio år. KF tillhör han sen 
1951 och har varit dess ordförande i 
sex år under fyra perioder. Att han 
sitter som ordförande trots borgerlig 
majoritet vittnar om hans goda namn 
i alla läger. I socialnämnden har han 
12 år bakom sig och CBK tillhör 
han sedan bildandet för åtta år sen. I 
båda nämnderna är han vice. Han 
sitter som nämndeman i tredje perio· 
den, summa 15 år, och tillhör Ystads 
lasarettsdirektion. 

Han var med om att bilda Skurups 
sagostunder och sen 14 år tillbaka 
har han som general för Skurups 
marknad sett till att den utvecklats 
storartat. 

Att läsa är något 

man måste lära sig. 

Annonser till exempel. 

ANNONSERNA VISAR. 
DU VÄLJER. 

abonnera på Arbetet! 
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Den stora markstriden i Skivarp 
delar kommunalmän i två läger! 

- Lantbrukaren Malte Lundberg 
har sagt "allt eller inget Il. Ä ven om 
jag inte tror att han säljer Allemölla 
till r1ågon annan tycker jag att vi bör 
köpa allt av risk för att annars inte få 
något alls för bostadsbyggandet. De 
som menar att vi hellre skulle köpa 
marken närmare Skivarps samhälls
kärna tänker inte på att den lämpar 
sig bättre som en butTert mellan be
fintlig bebyggelse och gamla socker
bruket där f ö lukten från en kom
mande industri för fodertillverkning 
kunde bli besvärlig fcir alltfor nära 
bebyggelse. 

Så kommenterar Vemmenhögs 

kommunalnämndsprdförande Rag
nar Andersson för A r b e t e t den 
fcir stunden mest uppmärksammade 
markfcirvärvstvisten i blivande 
Skurupsblocket. Allemöllas ägare, 
lantbrukare Malte Lundberg, själv 
mångbetrodd kommunalman, säljer 
inte odelat, annars hade alla kommu
nansvariga inklusive Ragnar An
dersson nöjt sig med området söder 
om Torsjövägen. 

•MÄRKLIGT 
Ärendet skall efter remiss från 

sammanläggningsdelegerade upp i 
Vemmenhögs kommunalnämnd där 

Skurups s-lista 
- Infcir kommunfullmäktigevalet 

söndagen den 20 september går 
Skurupsblockets socialdemokrater 
under "Arbetarepartiet-Socialdemo
kraterna" "Arbetarparitet-Socialde
mokraterna" fram fciljande fcilande 
lista som upptar 41 namn: Nämnde
man Bötje Linden, Skurup, järnvägs
tjänsteman Karl-Erik Ohlsson, 
Rydsgård, plåtslagare Helge Pers
son, Skurup, maskinist Ragnar An
dersson, Björkhem, Skivarp, konsu
lent Per Sjödin, Skurup, mejeriar
betare Anders Rosen, Tångebo, 
Rydsgård, nämndeman Nils M Pers
son, Skurup, byggnadarbetare Rag
nar Göransson, Lindby, Skurup, 
montör Sven Hansson, Skurup, 
byggmästare Magnus Hansson, 
Kläggeröd, Veberöd, järnvägs-
tjänsteman Viggo Carlsson, Skurup, 
fabriksarbetare Erik Nilsson, Ski
varp, elmontör Ernst E Jönsson, 
Skurup, fabriksarbetare Henry An
dersson, Rydsgård, · modellfilare 
Albert Jönsson, Skurup, fru Maj
Britt Hansson, Skivarp, fru Maja
Lisa Persson, Skurup, fabriksarbeta
re Gunnar Månsson, Villie, 

Rydsgård, verktygsfräsare Erik 
Edbåge, Skurup, yrkeslärare Bertil 
Persson, Skivarp, chautrcir Oskar 
Olsson, Skurup, sjukvårdsbiträde 
Gunni Mårtensson, Villie, Rydsgård, 
provinsialläkare Leopold Recht, 
Skurup, byggnadarbetare Åke Borg, 
Skivarp, fräsare Stig B Mårtensson, 
Skurup, murare Kurt Olsson, 
Rydsgård, kyrkogårdsarbetare Bertil 
Högberg, Skurup, traktorskötare 
Alrik Olsson, Rydsgård, kmontör 
Kjell Adolfsson, Skurup, betongar
betare Leif Månsson, Rydsgård, 
verktygsarbetare Rolf Dehlen, 
Skurup, byggnadsarbetare Holger 
Johansson, Skivarp, elmontör Carl
Erik Sjögren, Skurup, jordbruksar
betare Allan Andersson, Rydsgård, 
MURARE Erik Kensmar, Skurup, 
byggnadsarbetare Algot Hansson, 
Skivarp, skorstensfejarmästare Kjell 
Dahlquist, Skurup, byggnadsarbeta
re Karl Axel Larsson, Skurup, svar
vare Gunnar Persson, Skurup, la
gerarbetare lian Torheden, s,ki 
varp, byggnadsarbetare Lennart 
Larsson, Skurup. 

Europas äldsta förfaHning 
moderniseras 

Vår författning - d v s de grundlagar som gäller för 
riksdagens och regeringens arbete- är Europa·s äldsta. 
Regeringsformen är från 1809 och riksdagsordningen 
från 1866. 
Vårt land är en parlamentarisk demokrati. Med demo
krati menas att medborgarna utser riksdagen i all
männa och fria val. Med parlamentarism menas att re
geringen är beroende av riksdagens förtroende. Det är 
alltså riksdagen - och ytterst väljarna - som har det 
avgörande inflytandet på regeringens sammansättning 
och politik. 
Demokrati i form av allmän rösträtt har funnits in
skriven i grundlagen sedan början på 1900-talet. Parla
mentarism har däremot inte varit bestämd i lagen, men 
har i praktiken tillämpats sedan 1917. 
I början av 1950-talet aktualiserades frågan om en 
grundlagsreform. Efter omfattande utredningar och 
överläggningar mellan de fyra stora riksdagspartierna 
beslutade riksdagen om vissa delreformer som ska 
träda i kraft den l jantJari 1971. 
De innebär att 
• tvåkammarriksdagen ersätts med en enkammarriks
dag med 350 ledamöter, 
• ett nytt valsystem med direkta val till hela riksdagen 
och 3-åriga mandatperioder införs. Valsystemet till
lämpas redan vid höstens val, 
• parlamentarismen skrivs delvis in i grundlagen, 
• val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige 
sker samtidigt. 
Parlamentarismen kommer till uttryck bl a på följande 
sätt: Riksdagen får rätt att besluta om misstroendeför
klaring mot regeringen eller mot ett enskilt statsråd. 
Ett sådant förslag ska tas upp till behandling om minst 
10% av riksdagens ledamöter begär det. För beslut om 
misstroendeförklaring krävs minst 176 röster, d v s mer 
än hälften av riksdagens ledamöter. Misstroendeförkla
ringen innebär att det berörda statsrådet måste avgå. 
Om det gäller statsministern, avgår hela regeringen, 
eller utlyses nyval inom en vecka. 

det inte behandlats tidigare, märkligt 
nog. 

Den falang som menar att affären 

bör spolas och området närmare be
fintlig bebyggelse fOrvärvas i stället 
leds av Anderssons partibroder Erik 

Nilsson i Skivarp och stöds av bl a 
Börje Linden i Skurup och Karl-Erik 
Ohlsson, I Rydsgård. 

-------------l Arbetet 
1 10daor 
l gmtiS! l Fyll i och posta den här kupongen, så ska Du få Arbetet 

l 
gratis i lO dagar! 

l 
l 
l 

Så kan Du jämföra dag för dag med er vanliga tidning och se 
var nyheterna finns. 

Titel/yrke: Namn: 

Adress: Våning: 

Postnummer: Postadress: 

Telefon: 

Det här erbjudandet gäller en gång per hushåll som inte har 
ordinarie abonnemang på Arbetet. 
Frankera inte - Arbetet betalar portot. 

Arbetet 
Box 125 
201 21 Malm~ l 

Frank.eru ~J 
Portot -·· Arbetet 

Svarsförsändelse 
Kontonummer -41 
20110 Malmö 1 

l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l -------------

en 
här 
kupongen 
har varit flera tusen Arbetet-abonnenters 
första kontakt med tidningen. 
En kontakt, som sedan fördjupats och blivit 
bestående 

Arbetets upplaga vardagar är nu över 102.000 
och på söndagarna över 117.000 ex. 
Det säjer väl en del. 

Är du icke Arbetet-abonnent ännu -. låt då 
denna kupong bli den första kontakten! 
Det kostar dej inte ett öre och ringa besvär. 

Arbetet 
- ett san att ltittare htinga med 
l utvecklingen. 



Fr v parkbasen Börje Linden, arkitekten för utformningen Roland Lööw och vaktmästare Bengt Olsson under en pratstund i Pub-avdelningen. 

Ny mysig pub-miljö i 
Skurups Folkets-park 

Ungdomarna som kommer till Skurups 
Folkets park nu på söndag, då Tötas 
orkester spelar upp till dans, kommer 
säkert inte att känna igen interiörerna. De 
har blivit mycket my,sigare och intimare. 
En av förä ndringarna märker ungdomarna 

ofelbart genast,·när de skall hänga in sina 
ytt~rplagg i garderoben. Där som förr var 
garderob finns nämligen nu ytterligare en 
liten serveringsavdelning, snm ökar antalet 
sittplatser i dansrotundan med ett 30-tal. 

En ny garderob med proper Mannen bakom verket , dvs ! skenet blir därför i en behaglig inredning och med låsbara ideerna och .den artistiskt lyriska gulbrun nyans. skjutdörrar hittar ungdomarna i •u tformningen är Skurupsgrabben Andra små ting, som skapar den stället på den plats , där det Roland Lööw, som sedan länge mysiga miljön, är exempelvis de tidigare fanns en skju tbana, som sysslat med reklam och skyltinred- gammaldags lyktorna, vilka hänger var mycket. litet använd. I ning ~en dock aldrig tidigare med här och var i taket , med ett varmt . anslutning till garderoben får ett så avancerat arbet e som de nya men dämpat sken, dekorations· flickorna tillgång till ett ' make interiörerna i Skurups park. målningarna i rött och gult på up-rum. I det samm anhanget bör Allra bäst har Roland Lööw scenens bakgrund, den likaledes nämnas, att t oaletterna fortfaran· lyckats med den nya pub-avdel· nyinredda barserveringen med de finns i Folkets hus-byggnaden, ningen vid norra väggen. Till den " köräcke " och flera andra små både för damer och herrar. Den har köpts ett 15-tal mycket men ändå viktiga detaljer, nya garderoben och det nya make robusta och trivsamma bord med utfunderade av Roland Lööw, up-rummet är dock endast en tillhör·ande stolar. Vid varje bord kanske i vissa fall med viss hjälp av ringa del av nymodigheterna... finns plats för fyra personer. Meri parkbasen Börje Linden och hans Taket har s~enbart .. sankts . det finns skivor och klaffar, så att stab av parkmedhjälpare . g~ nom ett .. spaljetak, . dar den _varje bord går att förlänga. De ger Skurups park är livligt himmelsblå fargen dommerar. Det d'å plats för tio personer kring frekventerad de flesta kvällar i n~a .. ta.~et ~k~nker en h~lt annan varje och det är en mycht god veckan . De flesta lördagar är det milJ? an ti~igare och farge n. ~å förstärknin g av inredningen i gammaldans, om söndagarna spalJe~rn~. gor att man m~d hvhg parken . De 15 borden med modern dans för ungdomen, en fantasi n~.stan skymtar ·st jarnorna tillhöran de stolar innebär således dag i veckan är det i regel dar ovanfor · att man kan ta in ytterligare 150 bingotävlingar, musikkåren , sago-personer i parken , men då måste stunderna har sina övningar där, borden och stolarna placeras ut liksom Skurups folkdanslag och även på dansgolvet, vilket sker t ex Skurups . pensionärsförening har vid bingo-aftnar , föredrag, pensio- allt som oftast sina välbesökta närsfester m m. träffar där . Många folkparker har Väggen i pubavdelningen är utkonkurrerats av penninghungförsedd med butzenglas med riga nöjesindustrier, men Skurups färgade cirkulära småglas. Lysrö- park har fortfarande en trogen ren , som lyser upp pubavdelning- publik och har stora förutsätten , sitter bakom dessa glas och ningar att i framtiden öka denna. 



Bilverkstad totalförstörd 
vid explosionsartad brand 

Hela 'TTUiskin- och verkstadsutrustningen gick förlorade vid den våldsam'TTUI branden. 
SKURUP: Firma Bil-Mekanas verkstad vid Svaneholmsvägen i Skurup totalförstördes vid en ex

plosionsartad brand på onsdagen. 
Två bilar inne i verkstadslokalen gick förlorade liksom hela maskin-

och verktygsutrustningen. 
Branden utbröt vid 16-tiden och trots att brandkåren snabbt var på plats kunde man inte göra något för att rädda byggnaden. Elden fick snabbt fäste i de eldfarliga 

~ljor som finns i lokalen och spred sig till trossbottnen som bestod av kutterspån. 
En tank för dieselolja ligger omedelbart intill byggnaden. Den var 

tursamt nog tom och det var därför ingen risk för explosion. Hur 
elden uppkommit är inte känt. 

~emytlig uppvaktning 
~ 

Det blev ett gemytligt möte i Skurup på ensdagen när handelsminister Gunnar Lange uppvaktades av kommunala politiker (ordföranden i blocket partikrets, Karl-Erik Olsson tv och arbetarkommunens ordförande i Skurup, Börje Linden). De vill ha Langes stöd i sina strävanden för ökad industrilokalisering till blocket. Handelsministern förklarade sig positiv och bad _dem återkomma niir de har något konk-ret förslag. 



• Unikt arkiv l 

in.tresserar 
Skurup 
forskare 

Två L.;ndaforskare håller för närvarande på med att från ett 120-årigt spannmålsföretag i 

Skurup till landsarkivet i Lund överföra tonvis snyggt arkiverade, prishistoriska köpehand
lingar för just spannmål. Det påträffade arkivet beteclmas som unikt för i alla fall Skåne 

och kan i bearbetat skick bli en av de viktigaste utgångspunkterna för en doktorsavhand

ling om näringsliv och handel i Vemmenhögsbygden i äldre tider. 

Arkivarien, fi l !ic C-E Edva.rdsson (stående) och fil dr Alf Erla.ndsson 
från landsarkivet i Lund studerar gemensamt en a.v de iililsta påträf

fade prisliggarna pci. spannmål 

Fil dr Alf Erlandsson och fil lic 
Carl-Edvardsson vid Landsarkivet i 
Lund var de två som i fjor hade hu-
vudansvaret för uppläggningen och Rö'kdykarmask iir ?~iiS'tan en nödviin
texten i utgå,van "Skurups och Has- dighet vid arbetet bland de gamla. 
le-Bösarps historia" i en kulturhisto- prisliggarna på AB Hans Anderssons 
risk volym på närmare 300 sidor. De arkivvind i S'kurup. Hiir arkivarie 
verkställde den på uppdrag av kul'- Erla.ndsson i fu!!t jobb "blctnd rök 
turnämnden i Skurup. och damm" . 

Under arbetet med denna historik---~=========--
upptäckte de av en tillfällighet ett 
digert och långt tillbaka i tiden gå
ende affärsarkiv p;l. vinden till en 
gammal magasinsbyggnad hos AB 
Hans Andersson i Skurups centrala 
köping. Den firman startade sin 
verksamhet 1850 i Dalköpinge och 
etablade i Skurup 1881. 

- Hittills har vi per lastbil skic
kat minst 3 ton kassaböcker, veri-
fikationer och andra affärshandlingar 
till landsarkivet i Lund. Ur dessa 
skall så småningom dras fakta som 
kan databehandlas, säger fil dr Er-
landsson till SDS. Detta välbevarade 
arkiv är unikt och ·ger fint material 
för kartläggning av Vemmenhögsbyg-
dens industriella historia. Firman 
Hans Andersson är utgångspunkt för. 
Skurups industriella liv, en närings-
politisk aktivitet som efter järnv~ 
gen tillkomst till köpingen 187 4 ledde 
till snabba framgångar som central-
ort för den omgivande bygden. De 
fakta som Skurupsföretagets bort-
glömda arkiv på en dammig vind 
ger är intressant också på riksplanet 
ur prishistorisk synpunkt. 

Det torde dröja: något år innan ma
terialet från Skurup är definitivt sor
terat och databenandlat. Aktiviteter 
liknande denna är från början ett 
riksdagens uppdrag till riksarkivet 
och därifrån har sedan uppgiften gått 
vidare till respektive landsarkiv. 



YSTADS ALLEHANDA torsdagen den 3 september 1970 

Fil lic Carl-Edvard Edvardsson, fil dr Alf Er"tandsson och Bror Isg1·en hos AB Hans Andersson stu
derar företagets gamla kassaböcker. 

Unikt arkiv hos Hans Ande·rsso~n 
förem.ål fö·r forskar·n.as intresse 

.· 
Hos AB Hans Andersson i Skurup är just nu två lunda.forskare sysselsatta med att plocka fram gamla kö

pehandlingar av olika slag. Företaget, som är ett av de äldsta i Skurup, grundades 1850 och kom till köpingen 
1881. Alla handlingar har snyggt och prydligt arkiverats i ett vindsutrymme från vilket de nu alltså tas fram. 
Det rör sig om kassaböcker, verifikationer och andra köpehandlingar av vilka många är smått unilm enligt 
forskarna. 

De som håller på med detta är fil samlas mycket damm ooh stoft på de ffistorisk betydelse 
dr Alf Erlandsson och fil lic Carl- gamla handlingarna. Allting som tas - Det här arkivet har stor historisk 
Edvard Edvardsson från Landsarki- fram sänds vidare till Lund och hit- betydelse och måste betecknas som 

tills har minst tre ton handlingar unikt för i varje fall Skåne, säger fil vet i Lund. Det var de båda som hu- transporterats dit per lastbil. Sedan dr Erlandsson. För att kunna få fram 
vudsakligen författade boken om lär det dröja något år innan allt ma- fakta om den industriella utvecklin
Skurups och Hassle-Bösarps historia terial gåtts igenom · och sorterats så gen och även det som hänt på han
och det var under arbetet med detta att forskarna kan börja sålla fram delns område i vemmenhögsbygden 
verk de fick tipset om det gamla ar- fakta ur alla böcker och papper. Nå- ger det ett fint underlag. Det har 
kivet hos AB Hans Andersson. got som de för övrigt tänker ta data- också mycket att berätta om Sku-
_~U~n~de:r~år::e~n~s ~l~o~p~p~h:a~r ~d~e:t:__:h~u:n:n:it:___:m=as:k:i:n:er~t:il:_l ~h::jå:'l~p:__m~e~d:!... -'·---·--j rups historia från mitten av 1800-talet 

och framåt. AB Hans Andersson var 
ju ett av de först etablerade företa-
gen i Skurup ooh åtskilligt om kö

, pingens utveckling kommer att kun
na spåras i de här gamla papperen. 

Annorlunda priser då 
Det 120-åriga företaget inrymde till 

en början också en diversehandel och 
de gamla kassaböckerna från den ti
den erbjuder en ofta roande läsning. 
Inte minst en jämförelse med priser
na från tiden kring sekelskiftet och i 
våra dagar kan vara. intressant. Någ
ra exempel ur en kassabok från 1895 
vittnar om den saken: 1 kg kaffe kos
tade 2:20, l kg rågsikt 20 öre, 1 tjog 
ägg 1:15, l kg socker 52 öre och 3 hg 
snus 20 öre. Att det bakades flitigt i 
hemmen på den tiden förtäljer de of
ta förekommande posterna med jäst 
om. Och jästen kostade år 1895 70 öre 
per kg. 



-------------- ·-- ~--

Fritidsområden för allt! 
Folkparkernas framtid: 

SKURUP: - Tro mig som gam
mal folkparksman! Folkparkernas 
räddning blir ett mera intimt sam
arbete med fritidsnämnderna, så att 
den som regel centralt belägna och 
därför mycket värdefulla marken 
nyttjas som fritidsområden! Därför 
har vi motionerat i fullmäktige om 
utomhusbad här i Skurups folk
park. Ny bågskyttebana är på gång, 
ett par tennisbanor och miniatyr
golfbana planeras. skurupsparken 
skulle därmed återta rollen som ett 
friluftsparadis för ortsborna. Förr 
brukade folk samlas här särskilt på 
söndagsmorgnarna, ha .matsäck med 
sig, spisa, · sepia kort och förlusta 
sig i övrigt. A 

Skurups fqlkparksboss och KF
ordförande Börje Linden är alltså 
klar över hur slipstenen ska dras. 
Utomhusbadet . skuile få gratis 
mark, ansluta& till befintlig värme
panna varmed många sköna slan
tar sparas. Hytter sätts upp, serve
ringslokaler finns också redan. 

fanns, har rotundan förstärkts med 
åtta bord, dvs 40 sittplatser. Under 
scenen har en jättelik förvarings
box lagts in. 

LEVER ÄN 
Idealiteten lever kvar bland folk

parksgubbarna. Tack vare många 
oavlönade arbetstimmar har där
för omändringens kos1nad ·kunnat 
reduceras till under 20.000 kr. De
signer har varit teckningsläraren 
Roland Lööw, en bygdens son, som 
grunnat mycket och lagt fram ett 
par hundra skisser innan han var 
belåten. 

GRöNT OCH RöTT 
Allt det gamla blåstes ut. l stället 

har kommit: 
l) Bar med självbetjäning utom 

när pensionärema hyr. 
2) Pub med nedsänkt spaljetak, 

trämöblemang i olivgrönt och med 
slagbord, som alltså kan fördubb
las, fondvägg i mörkbrun boase-

sydost, valven liksom pelarna mot 
bar och pub imiterad slottsmurs
mönstring som bry1ning mot hel
grönt och helrött. 

l 

TöTAS, TUBBES 
Ett gott verk av Lööw, man för

står att det har tagit honom 500 
timmar. Söndagsdans, den bevisli
gen enda gångbara i Skurup, rul
lar i gång för säsongen på söndag. 
~örr var.inte orkest~ det väsent
ligaste for dansban ubliken. Men 
i dag är det så. Dä ör engageras 
bara orkestrar som s r: nu Tötas 
sen Tubbes, Wickers, Berth Jdoff;, 
Bob Stewens etc. Skurups folkpark 
startades 1907 och börjar alltså nu 
sin H4:e säsong. 

FORTSÄTTNINGEN 
Folkets hus, byggt 1923 och inte 

mycket ändra t sen d ~!!is, ska också. 
förvandlas. I källaren kvarblir dis
koteket, men omkl~dningsrum, 

- NY DESIGN ring och med gammelengelska föns-

r dusch och toaletter läggs in. D~t 
murriga köket rationaliseras genom' 
större utrymmen sen väggar slagits · 
ut, ny utrus1ning i ny planlösning. 
Hiss byggs till lilla salen. Sådan 
hiss har funnits, men av någon an-

På söndag öppnas dansrotundan terluckor, där bakomliggande lys
ny design, llialittstilen är passe. rör sprider romantisk stämning. 

Bar, pub, omriggad scen, sidqficka 3) Rotundans fondvägg ommålad 
i stil med spansk gård har ehatt. i högrött, orkestersc.enens i ljusare 
Garderoben har intagit gamla skjut- rött efter svart, häri inlagt ljusare r 
banans platsför skj1,1tbana är ~!;'::---~ .., ~ 

ledning tagits bort. C 

längre gångbart. Där garderoben 41 "Spansk gård". som -s-id_o_f_ic_k_a_ i , 

·Apriko~skörd o p a Elleholm 

Lantbrukare Reinhold _Chri8tiansson, Elleholm,' bjuds på fullmogna 
apnkoser av sin maka Amy. 

Saftiga och fullmogna aprikoser av 
egen skörd kan makarna Amy och 
Reinhold Christiansson, Elleholm vid 
Skuzup, njuta av i år. De har ett 
aprikosträd vid sin husvägg och det 
har i år gett ovanligt rik1ig skörd ef
ter att tidigare år endast ha fram
bringat enstaka exemplar. 

- Vi Hck exakt 103 aprikoser i år 
berättar fru Christiansson och de va~ 
alla av normal storlek, saftiga och 
fullmogna. Men så växer trädet också 
helt skyddat, och när solen står på är 

här varmt som i ett drivhus. Vädret 
har också varit bra i år och så har vi 
förstås vattnat och skött aprikosträ
det noga. 

Fru Christiansson berättar också att 
hon hört radions trädgårdsexpert 
Sven Green för~unna att det är myc
ket sälls-.mt att någon lyckas få fram 
fullmogna aprikoser på våra bredd
grader. Som bevis för att det i alla 
fall går kommer hon nu att sända 
honom on bild av den rikliga skör
den på Elleholm. 



65 västtyska journaliste·r i Skurup 

Fr v Tedaktörerna, Hainer Weidner, Hamburg, Mark Lippold, Skurup, Hans G Patzig, Bonn och Hans 
Adolf Pkorny, Hamburg samt rektor Lago Grönvall, Skurup vid besöket pd skolan. 

65 journalister från Västtyskland 
besökte på lördagen Skurup, där de 
tog sig en ingående titt på en del 
olika saker. Särskilt grundskolan var 
föremål för deras skärskådan och de 
många lokaliteterna studerades med 
stort intresse. Att Sverige i vissa av
seenden ligger en bit framom Väst
tyskland på det här området kunde 
konstateras, liksom al:t skolsystemen 
i de båda länderna skiljer sig en hel 
del. 

Rektor Lago Grönvall informerade 
om den svenska skolutbildningen ocil 
av kommentarerna kunde konsta te
ras att de tyska gästerna blev åt
skilligt förundrade över vis..ooa saker, 

t ex att avgångsbetygen numera slo
pats. 

Sporthallen beundrades också lik
som de väl avvägda klassrummen. 

Efter besöket på skolan gjordes en 
rundfärd i Skurup och besökarna im
ponerades särskilt av de många nya 
bostadsområdena. Utformningen av 
dessa tilltalade dem dock inte över
allt och särskilt kritiska var gästerna 
över hyreslägenheterna på östergård. 
"Nicht schön" var betyget över detta 
område. 

Ciceron under rundfärden var re
daktör Mark Lippold, Skurup. Turen 
avslutades på Svaneholm, där mid
dag intogs och även museet beskåda-

des. De västtyska journalisterna rep, 
resanterar olika fackliga organ med 
en sammanlagd upplaga på 1,5 mil· 
joner exemplar. Egentliga anledning
en till deras besök var att studera 
svenska hantver'ks- och småindustri
frågor. 

Bakom resan står ett tyskt försäk
ringsbolag och förutom Skurup var 
det endast Malmö som gästades. Be
söket kommer nu att resultera i ar
tiklar om det svenska hantverket 
m m och man kan väl anta att även 
Skurup kommer med på ett hörn. 
Försäkringsbolaget ordnar nästa må
nad en liknande resa för försäk
rlnpsjournali.ster och även då är det 
troligt att Skurup kommer med i bil. 
den. 

\ 



/ 
YSTADS 'ALLEHANDA lördage_n den 10 oktober 1970 

Under bilden av Rutge1· Macl~an sammanträder här ju1·yn, fr v byggmästare Yngve Nyström, VD i Skurups fastighets AB dunilla The-
l.. / - · lander, advokat Gunnar Gott[ries, redaktionschef Orvar Nilsson och gästgivaren Börje Persson. 
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=•=·~===SKURUP=========== 

Skurup
Rydsgård
Vemmenhög 

studieprogram 70-11 utkom
mer inom kort och sändes till alla 
Intresserade. Språkkurser, teknik, 
merkantila kurser, hem och hus
häll, allmänt. 

Observera. Kurser i svenska, 
engelska, matematik samhälls
kunskap, motsvarande grundsko
lans högstadium med låga kurs
avgifter. Information och anmä
lan te!. 0411/402 35. 

Skurups TBV -avd. 

YA - DEN RATIA ATI VALJA 
NAR NI ONSKAR SALJA 

:Sliurups bokslu~t dröjer än 
1Given tidsfrist överskrides 

Skurups kommunalfullmäktige 
skulle vid sitt sammanträde på mån
dag bland annat behandla bokslutet 
för 1969, men därav blir intet. I stäl
let får ledamöterna 1 dag en änd
ringskungörelse där ärendet med bok
slutet strukits. Det betyder att den 
tidsfrist som fullmäktige medgav vid 
sitt sammanträde l juni nu kommer 
att överskridas. Den 31 augusti ut
sattes då som sista dagen för fram
Iäggande av bokslutet, alltså nu på 
måndag. 

Bokslutet behandlades vid ett sam
manträde med kommunalnämnden på 
tisdagen, och det var då man i sam
råd med revisorer och kommunför
bundets konsulent enades om att 

skjuta ytterligare på det slut 
ställningstagandet. Nämnden sä 
att den i anslutning till 1969 års b 
slut vill göra vissa överväganden 
förslag, speciellt med hänsyn till 
fallet för 1970. Det finns anledn' 
betrakta 1969 och 1970 som en enh 
lig redovisningsperiod, sägs det 
dare. 

Först i nästa vecka kan man 
räkna med att bokslutet kommer 
presenteras. Enligt kommunalkam 
Olle Palm blir det troligen klart 
fredag och därefter återstår stencil 
ring och hopbindning. Förmodlig 
blir det också snart aktuellt med 
nytt fullmäktigemöte för att behan 
la detta alltså nu ytterligare försen 
de ärende. 

Ingen chefstjänst i förvaltningen 
enligt det nu framlagda förslaget 

En uppdelning i gängse tjänsteområden, med en chef för varje, men inte någon övergripande chefstjänst 
Det är kontentan i ett förslag till kontorsorganisationen i Skurups nybildade kommun som en speciellt tillsatt 
kommitte nu lagt fram. Kommitten har i majoritet anslutit sig till det nu framlagda förslaget som det bästa 
som kunnat uppnås under nuvarande förhållanden, men, säger kommitten vidare, på sikt kan det vara till gagn 
för kommuneu med en chefstjänrteman på ~ergripande nivå. Att denna fråga löses anses mycket viktigt 
och kommitten menar att sonderande undersökningar i linje härmed skall företas. 

Då det kan tas viss tid i anspråk att drätselkontoret (3), tekniska konto- ten att den antingen bibehålls eller 
förverkliga förslaget har kommitten ret (3), socialkontoret (l) och skol- också att konsult anlitas för byg-

kontoret (2). nadsnämndens besiktningar samt fö1 enats om att också lägga fram ett 
alternativ. Enligt detta förordas att 

tjänsteororodena kansli och drätsel 
tills vidare organiseras under samma 

chef. Förslaget innebär att • chefs
tjänsten på kansliet inte besätts utan 
uppehålls av drätselkamrern. Denne 
skulle i så fall bli ende socionomen 
på dessa områden. övrig personal ut
les bland de tjänstemän som har 
största rutinen för denna tjänstgö
ring. 

Enligt detta alternativ kan de före
slagna tjänsterna för hela organisa
tionen - även de kvalificerade -
helt tillsättas genom överflyttning av 
delkommunernas stadigvarande an
ställda. Något som anses vara till för
del, speciellt i sammanläggningsske

det. 
I kommitten har ingått Gunnar 

Hansson, ordf., Karl-Erik Ohlsson, 
vice ordf., Ragnar Andersson, Erik 
Edbåge, Helge Larsson, Birger Lars
son och Per-Ove Nilsson. För sitt ar
bete har kommitten anlitat sektions
chef Bertil Gibo hos kommunförbun
dets rationaliseringsaovdelning, och 
vidare har förslaget diskuterats med 
lönesekreterare Hans Thunberg, av 
kommunförbundets förhandlingsav
delning utsedd att föra kommande 

, löneförhandlingar för Skurups ny
bildade kommun. Intervjuer har ock-
så gjorts med förtroendemän och 
tjänstemän i de berörda kommuner

na. 

Fyra kontor 

Beträffande halvtidstjänsten som granskning och besiktning av sanlti
byggnadsinspektör föreslår kommit- ra installationer. 

Stort. intresse för kurserna 
vid yrkesskolan i Skurup 

De flesta kurserna vid yrkesskolan 
börjar omkring den 1 september. Ett 
ganska stort antal deltagare är redan 
anmälda och några av kurserna kom
mer också att dubbleras. Vidare pla
nerar man att hålla åtminstone en 
kurs på dagtid, nämligen sömnad 
med textilkunskap. Här är ett 40-tal 
elever anmälda och troligen blir det 
en kurs även i Rydsgård. 

Kursen för sysselsättningshandle
dare har o<lkså rönt stort intresse och 
har för närvarande ett 20-tal delta
gare. Rektor Herluf Lindström vill 
dock framhålla att det finns plats för 
fler deltagare i både deltids- och 
heltidskurserna. I kurserna för vård
yrken kan också deltagare räkna 
med att få studiebidrag samt fria lä
roböcker. Vidare är kurserna i svets
ning och matlagning också avgifts
fria, men här kan det bli fråga om 
vissa materialkostnader. 

Ungdomslag . . 
L turnerLng 

Många anmälningar har 
kommit in till kursen för dagbarn
vårdare. Barnavårdsnämnderna har 
ju också rekommenderat dessa kurser 
för att därigenom få fram ett bättre 
underlag för dagbarnvården i kom
munal regi. 

Av handelskurserna är det frälnst 
maskinskrivning som lockat elever. 
Anslutningen tiiJ kursen för automa
tisk databehandling är också god och 
troligen kommer denna kurs till 
stånd. Som bekant fordras det att 
minst 15 deltagare anmäler sig till en 
kurs för att den skall kunna startas. 

I hantverkskurserna har också 
många anmälningar kommit in. Dessa 
kurser börjar först senare, och därför 
kan det bli fråga om ännu fler an
mälningar innan det blir dags att 
börja. I övrigt gäller regeln att man 
börjar så fort tillräckligt antal delta
gare anmält sig. 

Moderata Samlingspartiet i Skurup 

går vid höstens kommunfullmäktige
val fram med följande lista: 

Civilingenjör J oh n Elis Vi fot, Sku
rup, lantbrukare Nils Larsson. S1dv-
arp, studierektor Knut AndE 

I Skurups AIF:s handbollssektion Skurup, fabrikör Birger LP 
tänker man i år satsa ännu mera än 
tidigare på sina många ungdomar och 

Enligt det framlagda förslaget sit- skall bland annat ge dem chansen 
ter kommunstyrelsen (nuvarande komma ut och delta i några turne
kommunalnämnden) i toppen på för-

Rydsgård, ingenjör Nils Brink, 
rup, rektor Henry Christ. 
Skivarp, överingenjör Olle <; 
Rydsgård, nämndeman Sune 
son, Skurup, smås.kollärare UJ \ 
ner, Skivarp, adjunkt Olle 
Skurup, och lantbrukare 
Mårtensson, Rydsgård. 

valtningsorganisationen med ett 
kansli som mellanhand till de fyra 
underställda avdelningarna: drätsel
kontor, tekniskt kontor, socialkontor 
o. skolkantor. Tekniska kontoret har i 
sin tur underavdelningarna fastig
hetsavdelning, elverksavdelning och 
arbetsavdelning. 

Kansliet skall förestås av en kansli
chef som biträder kommunstyrelsen 
och dess ordförande när det gäller att 
sanordna förvaltningen. Kansliche
fen skall bland annat också vara fö
redragande och sekre:erare i full
mäktige och kommunstyrelse samt 
dess arbetsutskott. Under sig får 
kanslichefen ett kvalificerat biträde, 
ett biträde, en telefonist och en vakt
mästare. 

Drätselkamrern svarar för drätsel
kontoret samt sköter ekonomisk pla
nering, utredningar m m. övrig per
sonal på denna avdelning blir en 
kassör och tre biträden. 

Chef pa tekniska kontoret 
blir kommunalingenjören med en 
tekniker närmast under sig. Här 
finns ocksä fastighetsavdelningen 

r•ngar. En första början görs redan 
nu på söndag då föreningens 16-årin
gar åker till Malmö för att spela 
i Heleneholmshallen. Fyra lag ställer 
upp och förutom Skurup blir det ett 
tyskt lag från Stuttgart, Dalhem från Skurups ungdomsorkester 
Malmö samt KFUM Lund. är nu redo uppta övninga 

Även de minsta, 12-årspojkarna, ett uppehåll under sommare1 
skall ut och röra på sig inom kort. spellediga har ungdomarna d 
Den 13 september ställer de nämligen varit. De har bland annat 
upp i en kna~t~turnering .. som ~rr~n- l Veberöd samt hunnit med e 
geras av Lugt l Lund. For de ovnga skattat framträdande på s~·a 
ungdomarna, 14-åringarna och ju
niorlagen skall det också bli utftrk- Några övningar har dock il 
ter sä småningom. Men de närmare tagits men dt: skall börja på 
planerna är ännu inte riktigt klara. Kl 18 kör man igång, som v 

Skurup har i år kommit reJ<o~d- Folkets hus, och då är ii.ven n 
tidigt igång med handbollen, och den ver välkomna. Också ungdom 
första träningsmatchen har redan r.v- Rydsgård, Skivarp och kringi1 

verkats. Den spelades i tisdags clå bygden tas emot och nybörjat 
ett blandat hemmalag mötte förstärk- göra förhandsanmälan till orl 
ta Club Wiberg från Ystad som be- ledare, Gert Larsson. Lärare l 
segrades med 22- 19. Nästa match som tidigare musikdirektör 
spelas på torsdag i kommande vecka Gullstrand för mässingsinstrt 
då Svalöv besöker Skurup. Tränin- samt musikserg. Walter St" 
gen bedrivs i sporthallen tisdagar och för träblåsare och trummor. 
torsdagar. 

som förestås av en fastighetskamrer Skurups AlF =BJÄRSJÖLAG och även omfattar två biträden och 
en kartritare. En biträdande tjänst börjar fotbollsträningen redan kl 18 i 

kväll. 408 hushåll betjänas av po 
som fastighetsförvaltare föreslås ock-
så med samma omfattning som nu. i Bjärsjölagård 

övriga två avdelningar på den tek- --LJUNITS 
niska sidan är elverks- och arbetsav- ======= 

Via postanstalten i Bjän 
får 408 hushåll sin post, h 
styrelsen räknat ut. Av dessli 
är 195 villaägarhushåll och l 

delningar som förestås av elverks
föreståndaren resp. schaktmästaren o. Hastighetsbegränsning 
har erforderligt antal montörer m m. 

Socialchefen leder arbetet på so
cialkontoret och där finns vidare en 
socialassistent, ett kvalificerat biträde 
samt ett biträde. Chefen skall bland 
annat vara sekreterare i den sociala 
centralnämnden. 

Skolkontoret, slutligen, förestås av 
skolchefen som ock~å är förste rek
tor. övrig personal är skolassistent 
samt två biträden. 

Sammanställning 

Kommunalnämnden i Ljunits kom- ständiga jordbruk. Inom p< 
mun hemställer hos länsstyrelsen att tens område betjänas 6 lh 
hastighetsbegränsningen längs väg 10 af_f_ä_re_r_. - - ------
utökas l östra delen av Svarte. 

Ett antal fastighetsägare i Svarte Sjöbo IIJifldOmHorl 
har hos nämnden begärt en utök
ning av hastighetsbegränsningen. I 
skrivelsen anförs att väg 10 är myc
ket smal och att flera fastigheter lig
ger nära vägen. Vägen är mycket 
hårt belastad med trafik och döds
olyckor har förekommit. 

Det anses motiverat med en be

Sjöbo ungdomsorkester r 
taren Per-Olof Sundman s. 
dag uppträda tillsammans 
parken i Kristianstad i sarr. 
en familjefest anordnad a• 
Vidare medverkar centerns 
ordförande riksdagsman Ei 
son, Borrby. I da.g finns tre kommunalkamrerare gränsning till 50 km i timmen. 

t blocket och de föreslås få befatt- ___ ____::._ _ _______________ --;---- ----; 

ningarna som kanslichef, drätselchef 
resp. fa~.tighetskamrer. (Enligt det al
t e•.. ' ' ' -bget sk n 11 e de i stället 
bli socialchef, drätselkamrer resp. 
fasti c ·kamrer 1. Tjänsten som drät
se·•-o " o r föreslås upphöra medan 
kal"' ·"<;tentbefattnin'!en ändras 

=VEMMENHÖG=~ 
MUSIKCIRKLARNA ~ S~IVARP 

till ir · d b' med 3 lärare för flertalet instrument startar i Skivarps skola 
Det finns nu tre kvalificera e J-

träden n•·h de föreslås bli placerade 2 sept. kl. 16.30- 20.30. Terminsavg. 15 lekt. 20: - . 

pi\ J· . n • rlrf top'konioret resp. , Anmäln. o. upplysn., Harry Forstenberg, David Hansso 
socialk n•orPt medan kontoristerna Joha sson 
skall fil anställning pa kansliet (2 st), ___ n- - ------------------------; 

YSTADS ALLEHANDA torsdagen den 27 augusti 1970 

::·· 



V en 80-a tty a Y "''""'"-tt, a ttas 77-ariya U•ua 'J.ttur~>~>utl, u.a~ar .s1"a 

hö»« 

spar 
• mene] 

elrans 
STOCKHOLM (TT) 

Det blir med all sannolik

het ingen elransonering i år, 

men däremot kan det bli 

nödvändigt med en sparkam

panj, omtalar driftsdirektör 

Sven Lalander Centrala 

driftsledningen. 
Man räknar dock inte med att be

höva tillgripa en ransonering, säger 
direktör Lalander som tillägger att 
vädret under hösten och vintern blir 
avgörande för frågan . 

situationen på elfronten är nu 
bättre än för en månad sedtm efter
som tillrinningen i vattenmagasinen 
förbättrats. 

Poliovirus 
påträffat 
i av·lopp 

STOCKHOLM .(TT) . . 

Sedan flera år har vi trott 

oss befriade från poliovirus 

här i landet. Docent Marga

reta Böttiger på virusinsti-

tntionen vid Karolinska insti

tutet har emellertid hittat 

~,~oliovirus avloppsvattnen 

vid två reningsverk i stock

holmsområdet 
Ingeting säger att detta viru• 

1te kan förekomma ganska allmänt 
också i andra avloppsvatten. 

l Docent Böttiger uppehåller för 
närvarande en forskningsläkartjänst 

(Forts. sista sidan) 



EL -installationer 
EL· och KYL-reparationer 

EL&KYLAB 
YSTAii • .' SKURUP 

Tel. 114 47 • 124 46 Tel. 415 50 • 40.3 08 

SERNERTS 
FOTO 

för all slags fotografering 

Tel. 406 52 

Torgel 5 • SKURUP -

Måla golv nu l 
30 % rabatt pil 

Rustibus golvflrg 
och 

Rustibus betongfärg 

SKURUP • Tel. 4~o 95 

PLANTERINGSTID l 
Vi har 11111 In stor sortering av 
lökar för såväl jul- som vlirplan
tering. OBSI Hög kvalite. 

FLORA 
BLOMMOR 
Gulll o. Knut Olsson 

V lUkomme" '" 
fl)r tips och rdd 

SKURUP Tel. 41800 • 41801 
SVEDALA Tel. 40 00 26 • 40 22 26 

Akt 

FÖR JU 
Duffler - Tä~k ackor 

Pullover - Mqd byxor 

KVIG· och 
TJURKALVAR 

samt alla slags 

LIV • SLAKTDJUR 
köpes va~e vecka 

Tage l ... jun~gren 
Brodda - Skurup 

Tel. 0411/46212 

Massor av 

HÖSTNYHETER 
i kappor~ 
klänningar 
och naturligtvis 

tyger 

BEKLÄDNAD 
Skurup, te l. 0411 l 400 98, 408 98 

Heltäckande 
MATTO 
Välkänt fabrikat, olika prislägen. 
Parkettgolv lägges, slioning och 
plastbehandling. 

Färger - Tape1e 
och Kosoletik 



Sintfacit för popfestivalerna 

GRÖNAN JÄMNT UPP 
FÖRLUST FÖR GÄRDET 

Av ANDERS B]öRK~lAN 
Slutsummering efter helgens två f<'stivalt·t· i Stockholm: 
Gröna Lunds popfestival gick ungefår jiimnt ut. 
Motfestivalen på Gärdet går förmodligen med förlust. 
Båda festivalerna hade över 30 000 hr.~iikare. 
Onsdag-lördag betalade 2:; 000 

de fem entrekronorna på Gröna 
Lund och på söndagen, då det var 
fritt inträde, hade man ungefär 
7 000 besökare. Sammanlagt 
:1!! uoo. 

- Vi är nöjda. Det har gått 
ungefär ihop för oss, säger Gröna 
Lunds ekonomidirektör Per Os
beck. 

-- Av stockhalms stad får vi dC' 
!) 000 kronor som var överskottet 

vid förra årets festival. 
Det har alltså gått jämnt ut för 

Stockholms stad om man slår ihop 
de här två åren. 

Och Gröna Lund fick in knappt. 
1 ::iii per person som kom in gratis 
i söndags. 

Det finns möjligheter att pop
festivalen på Grön:::.n kommer igen 
nästa år. Osbeck tycker dock att 
det vore bäst om någon överens
kommelse kunde träffas m~d Gär
det-arrangörerna. 

- Nog har festivalen på Gärdet 
betytt ett visst bortfall för oss. 
Speciellt torsdagen och fredagen 
var sämre än vi räknat med. 

D Inga pengar 
På Gärdet har man svårt att be

räkna besökarantalet. Men den 
ungefärliga siffran ligger runt 
30 ()()(), tror Ludvig Rasmusson, en 
av initiativtagarna. 

- Men vi har nog gått mcll 
förlust. Även om alla ställer upp 
gratis, blir det ändå en del om
kostnader. 

Vid förra festivalen pli Gärdet 
fick vi 7 ()()() kr av Rikskonserter. 
:! ()()().--ö 000 SPBrade vi. 

De pengarna har nu gått åt till 
diverse småutgifter. Presenningar, 
transportbilar etc. Och sä hur 
grupperna fått en mycket blygsam 
reseersättning. 

Några pengar från Stockbolms 
stad väntar sig inte Rasmusson. 

Debatt startar 
popfesti 

I dag börjar pop- och rockfesti
valen i Hedemora. Största attrak

tionen under de fyra dagarna är 
amerikanska gruppen Daddy 
Louglegs. 

"Pop - vad är det?" frågar 
man i kväll i Hedemora. Och an
ordnar en estraddebatt med bl a 
radions Rnne Hallberg. Svenska 
gruppen November och några reli
giösa popgrupper spelar. 

Torsdagen ägnas åt popbands
tävling, där segraren och tvåan får 
göra provinspelning för en skiva. 
Gästartister är Made in Sweden 
med Marie Adams, jazzpianist. 
alias Eva Engdahl, konsertpianist, 
alias mamma till C.eorg Wadeniu11. 

Daddy Longlegs blir fredagens 
stora nummer. En timmes konsert 
ger gruppen, som samtidigt spelas 
in av TV2 :s "öppet hus" 

På lördag avslutas festivalen 
med Emile Ford. 

1-. 

Trots att kulturborgarrådet For~
berg var ute på Gärdet och lät po
sitiv. 

- Sa snart tidningarna slutnt 
skriva om festivalen tappas ären
det bort hos myndigheterna. 

Nästa festival får någon annan 
ta hand om. Det tiotal personer 
som lett arbetet på Gärdet anse1· 
det är dags för nya människor och 
nya former. 

- Jag tycker man ska flytta ut 
i landet med festivaler. Och det lir 
inte nödvändigt att göra sä stora 
arrangemang. Varför inte 30 festi
valer med l 000 besökare i stället? 

Riktigt nöjd med helgens öv
ningar på Gärdet är inte Ludvig 
Rasmusson. 

- De kunde varit lite bredare 
publik. Synd att det inte kom fler 
äldre männiakor. 

Utländsk expertis synar 
vänstervridningen i TV 

Av INGALILL ERIKSSON 
I gär samlades internationell expertis och TV-folk från 

hela Norden i Radiohuset i Stockholm. De diskuterade nv
hetsvärdering, källkritik, "höger- och vänstervridning" oc"h 
an-dra aktuella massmediafrågor. 

Orsaken till att man samlades i Stockholm är att Sverige 
tillsammans med Irland och ett ännu inte utsett öst-land 
utvalts för en stor internationell undersökning. 

Undersökningen bekostas av In- del av arbetet. 
ternational Broadeast Institut i. Professor Halloran och hans 
Rom och beräknas komma i gång medarbetare skall granska de tre 
under hösten. Den skall pågå i två ländernas nybetssändningar. vad 
år. de innehåller och hur nyheterna 

En av gästerna vid konferensen värderas. 
är professor James D Halloran Med på konferensen är också 
från Leicester University i Eng- massmediaforskaren Elilm Ka&z 
land. Han har utsetts att leda hela från Israel. Han redogjorde för si
undersökningen. Professor Hallo- na forskningsresultat om folks för
ran talade i gär om forskning måga att förstå TV-nyheter. 
kring nyhetsförmedling via radio Från svensk sida deltog bl a vå-
och TV. ra bägge radiochefer Olof Rydbeck 

Dr Ola Melen, chef för Sveriges och Otto Nordenskiöld, kanaiche
Radios avdelning för publikunder- ferna örjan Wallqvist och HAkan 
sökningar (PUB), blir den som Unsgaard, programdirektören N"lls
håller i trädarna från svensk sida. Olof Franzen, docent Bernhard 

Sverige har utvalts bl a på TIU'!IclJys, Ivar Ivre, Per-Martin 
grund av våra forskningsresurser. Hamberg, Oloph Banson och Ro
PUB kommer att utföra en tredje- land Hjelte. 

Apropå ••• 

. . . pcströstning. 

SE träffar den mordåtalades tyska flickvän 

Foto: ,...,,.D,v~ ... 
Olga Thorsson, 77, i dörren till den ladug4rd där hon ska 
sker i en TV-inspelning i 8k4ne just nu. 

Olga, 77, blir mördad 
i debutrollen för TV 

Av JAN RICHTER 
VEMMENHöG (Expressen). l solgasset inne på gården 

till en fyrlängad skånegård står Olga Thorsson, 71, och väntar 
på att bli mördad. 

- Hoppas jag får stand-in i den scenen, säger hon. 
Det rör sig om TV-filmen "l Vemmenhög", en ond saga 

av Lars Noren. Kurt Olof Sundström spelar spelar in stycket 
för TV l. Vi får se den i rutan nån gång på andra sidan nyår. 

Det allra ondaste i berättelsen 
från Vemmenbög ir att Olga blir 
mördad av tvi barn. Handlingen 
utspelas pli plats, men tiden är 
11>3:.!. PI den tiden fanns det rik
tig nöd, riktigt elände. Barnen 
mördar den gamla av hunger och 
desperation. 

Sanningsdrama 
Saga vävs på sannings varp. 

Den händelse som TV -stycket 
bygger på spelades upp just i 
Vemmenhögstrakten någon gång i 
början av 30-talet. 

Lars Noren hörde berättas om 
tragedin när han bodde l Genarp. 

Det är ett drama som är trångt i 
tid och plats. Historien utspelas 
Inom den fyrlängade gården, 
handlingen sträcker sig över 
knappt en vecka. Gården ägs av 
den gamla, barnen (som är i !l-
1:.!-årsåldern och deras mor inac
korderas som socialfall. Den gamlo 
kallaa "mormor" av barnen. 

Hon är mån om sitt, den gamla. 
Barnen hungrar. De vet att den 
gamla har mat och de mördar 
henne för att komma åt maten. 
Mordet sker i svinstian . 

- När jag fick erbiudand~e~~--, 
rollen frågade jag om det var nAtt 
rout;t, sliger Olga Thorann still
samt. Men det var det ju inte ... 

Hon fick rollen via ombudsman
nen i Pensionärsföreningen i Mal
mö. Han kände till att Olga bär pö 
en dramatisk begåvning. Hon hat 
spelat med i Verdandis amatör
teater, hon gjorde rollen av Kara
Una Akesson när man firade min
net av Axel Danielsson med ett 
modernt krönikespel i Malmö. 

- Men efter den här inspel
ningen får det vara slut, säger 
hon. Gamla människor ska inte 
hålla på med sånt här. Fast allo 
här vid Inspelningen är hemskt 
snälla mot mej, det måste jag sä
ga. 

Hon överväger att skaffa sig 
TV, så att hon kan se stycket när 
det en gång visas i rutan. Men 
hon är väldigt tveksam. 

- De visar mest skräp i TV, 
tycker jag! 

FOTNOT: De två barnen l styc
ket spelas av Anders Classon och 
!rene Olsson från Malmö, dera~ 
mor spelas av Connie SjöUn, Mal
mö. 

IRWING OCH .JAG 
KYSSTES l BILEN, 
MEN NU HAR 
dAG NYA KILLAR! 

(R,coH) 
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Schackklubben i Skurup 
vill ha fler medlemmar 

Fr.v. Tommas Wallgren och Jan .Larsson och fr. h. Lars G Persson och Peter Rönnerfalk samlade kring sin schacklärare, magister Sven Lerstorp. 

Skurups schackklubb ropar efter fler medlemmar och aktiva schackspelare. Vid starten på 
fredagkvällen mötte endast ett 1 O-tal spelare upp och det är alldeles för litet. Klubbens tävlingsledare, 
magister Sven Lerstorp tror att det berodde på att det ännu är sommarväder och inga typiska 
innesittarkvällar. 

Men snart kommer hösten och 
då passar det betydligt bättre att 
sitta inomhus och skärpa sitt 
logiska tänkande vid schackpjäser
na medan regnet piskar behagfullt 
på rutorna och vinden sliter de 
vackra röda och gula höstlöven 
obarmhärtigt från träden. 

Schackövningarna kommer nu 
att pågå varje fredagkväll med 
början kl 19 i gamla skolans sal nr 
13 G. Magister Lerstorp poängte
rar att både nybörjare och tidigare 

aktiva är välkomna och likaledes 
att schackklubben både behöver 
yngre, medelålders och äldre 
förmågor. Nybörjarna får god 
undervisning och har chans att 
efter ganska kort tid få vara med i 
klubbens serietävlingar. 

Skurups schackklubb bildades 
så sent som hösten 1968. Ändå så 
var den i fjor med i seriespelet i 
division IV. I denna division är det 
6-mannalag och då förstår man att 
Lerstorp vill ha ett visst 

spelarunderlag att plocka ut 
deltagarna ur. Det måste också 
alltid finnas reserver till laget som 
kan rycka in när någon är 
förhindrad. De som börjar att 
spela schack blir snart mycket 
intresserade och då har de funnit 
en hobby som i hög grad stärker 
det logiska tänkandet. Magister 
Sven Lerstorp hoppas därför att 
betydligt fler möter upp nu på 
fredag. 
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\ Ystads segrtmde lag. I förgrunden lagets måtUörare: Bengt Ekström (t v), som svarade för tre mål och Göran 

Clausson, 1, omgivna av övriga spelarna och ledarna: Gös~a Karlssan, Bertil Olofsson, Christer Andersson. 

Klas Ka.rlsson, Nils Mårtensson, Lennart Hultgren, Rolf Olssan, Karl Erik Alm, Bengt Andersson, Karl O Jöns

son och K j e !l Andersson. 

SKURUP: Det. blev Ystad som 
vann Y A:;; korpcup i Sk·urup på 
söndagen. Tävlingen arrangerades 
för femte året i följd. Ystad inledde 
med att besegra fjorårsvinnande 
Simrishamn med 2-0. 

Därefdter fick hemmalaget stryka 
på foten med 1-0, varefter två O
O-duster utkämpades mot Sjöbo och 
Trelleborg, medan avslutningsmat
chen resulerade i J-0 mot Tomelil
la. 

Det gav Ystad sammanlagt åtta 
poäng. Sedan följde Trelleborg på 
7, Tornelilla på 5, Simrishamn på 4 
samt Skurup och Sjöbo 3 vardera. 
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TV filmar "ond saga" i Skåne 
om barnen som mördar gumman 

V ÄSTRA VEMMENHÖG, mitt emellan Trelleborg och 
Y stad, har på nytt fått bli skådeplatsen för en författares 
verk. Förra gången var det Selma Lagerlöf och Nils Holgers
son. Den här gången rör det sig om Lars Norens "Ond saga 

. "Ond saga ur verkligheten" är verk
ligen en ond saga ur verkligheten. Det 
vill säga, Lars Noren har byggt upp 
historien som en saga, men sagan har 
uppstått ur en liknande verklig händet-

se, som utspelade sig i östra eller 
västra Vemmenhög på 1930-talet. 

Ytterst handlar det om ett mord på 
en gammal dam, ett mord framkallat 
av barns hunger. Huvudpersonerna är 

ur verkligheten", som just håller på att filmas för TV. Filmen 
kommer, om allt går enligt planerna, att sändas i början av· 
december. 

en femtonårig flicka och hennes något 
yngre bror. De båda barnen bor hos 
sin ensamstående mor och har det 
mycket fattigt. 

Den gamla gumman däremot har 

gott om det mesta, framför allt om 
mat. Och därför bestämmer sig barnen 
för att röja henne ur vägen och på det 
sättet slippa gå hungriga i fortsättning
en. 

Flickan blev i verkligheten åtalad 
eftersom hon fyllt femton år medan 
pojken var för liten. Domstolen 
straffriförklarade henne dock och hon , 
omhändertogs för vård. 

Men Lars Noren påpekar att filmen 
inte blir någon dokumentärskildring av 
händelsen utan en anekdot, en saga. 

e AMATÖRER 
Pjäsen sysselsätter endast amatör

skådespelare. Barnen gestaltas av l re
ne Olsson och Anders Clausson, båda 
från Malmö, medan Connie Sjölin spe
lar barnens mor. 

Att hitta en gammal dam som kunde 
spela gumman var svårare. Man ville 
ha någon som var mager och helst 
rynkig, och som talade skånska med så 
tydligt uttal att alla kunde förstå hen
ne. Valet föll på Olga Thorsson, 77 år 
och från Malmö. TV-filmen blir nästan 
hennes debut, hon har bara spelat tea
ter en gång tidigare. Men inom pensio
närsföreningen brukar hon uppträda 
med sång och gitarr. 

Kurt-Olof Sundström regisserar fil -
men som är ett beställningsarbete från OLGA THORSSON spelar gumman som blir utsatt för barnens desperata TV och första delen i en pjästrilogi. grymhet. 
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/rene Olsson och Anders Cfausson, TV:fllmensfattlga barn. 
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SÅHÄR 
VERKAR 
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Nu inför regeringen totalt prisstopp. Det b,eslutas 
i dag efter en blixtaktion på tol\sdagen. Alla 

l 

priser på varor och tjänster fryses ner som de 
var på onsdagen kl 12. Prisstoppet, startar nu på 
måndag. 
Detta innebä1· prisstoppet: Alla varor i landet -alla tjänster- kostar hädan· 
efter lika mycket som de gjorde kl 12.00 på onsdagen. Det totala prisstoppet 
gäller inte bara mat, mjölk och dagl'igvar;)l'. TV-apparatel', taxiresor, hår
klippning och halvsulning - allt komme~· att behålla samma pris till cch med 
den 31 mars nästa år. 
e Enda undantagen: vjn och sprit sal)ll statliga och kommunala avgifter. 

Lange: Inget lönestopp 
och h orna berörs inte 

Handelsminister Gunnar Lange gjorde sitt stora uts_pel- på .§in allra sista ar-
betsdag som chefför handelsdepartementet. 

e Det allmänna priss_toppet innebär inget lönestopp. Inte helle~ berörs ;:,. 

rorna. ---
• Stora krav i avtalsrörelsen. ·- -----------
.__D.L.!-~,__t__----_;-_. p• 1 cu c ' 



Bröd. Andersson i Skurup 
gä-stades av 30 l~onsulenter 

Direktör John E, Vifot, i mitten, berättar om de lantbruksmaskiner som tillverkGB hos Bröderna 
AnderSBOns gjuteri i Skurup för de 30 maskinkonsulenterna. 

Bröderna Anderssons gjuteri i Skurup fick nyligen besök av ett 30-tal 
maskinkonsulenter från hela landet. Maskinkonsulenterna är anställda vid länens 
lantbruksnämnder och står lantbrukarna till tjänst med råd vid maskiDanskaffning och 
användning av jordbruksredskap. Konsulenterna följer noga upp alla nya 
produktionsmetoder och all · forskning inom jordbruksmaskiner i första hand inom 
landet men även de väsentliga sakerna inom andra länders forskning. 

,. 
För att sti!ndigt hålla sig Il. jour endast i Skåne utan även i Delegationen leddes av 1 :e 

med maskintillverkningen och för Mellansverige allmänt börjat att lantbrukskonsulent Sigfrid An
att hålla !wntakten med tillverkar- bearbeta stubbarna på hösten före dersson, Malmöhus läns lantbruks
Da så gör konsulenterna många plöjningen. Konsulenterna var nämnd. Kungliga lantbruksstyrel
studiebesök hos landets tillverkare imponerade · av Columbias arbets- sen representerades av överdirek
av jordbruksredskap. bredd som är 3,20 meter. Men då tör Akerman och byrådirektör 

Hos Bröderna Andersson var krävs också en traktor på minst Per-Erik Lohm, båda- från Stock:.. 
konsulenterna särskilt intresserade 100 hästkrafter. holm. av tallriksredskapet Columbia och rf--_____________ _...~...:::..:=:.:...... __________ _ 
ansåg att just detta redskap säkert 

i =~::~ ~~~å p~n !~:!n:~ k:::~ : ' u D . , 
r ::::> l -- ro 
l sKuRuP IÖ 1o Fortliörare svårt 
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SlÄNGT 
i dag lördagen · den 10/1 O 
på grund av begravning. 

skadade i Skurup 
Två ynglingar i 20-årsåldern fördes sent på fredagskväl· 

len till lasarettet i Ystad sedan de i hög hastighet vurpat 
med sin bil i den beryktade Dalaledskurvan vid Skurup. För 
en av dem är skadorna livshotande och även den andre iir 
allvarligt skadad. 

De båda ynglingarna som är hem
mahörande i Malmö kom frän sku
rupshållet och gick in i kurvan med 
ll6-120 km:s fart. Med den has
tigheten hade de ingen chans att 
hålla kontrollen över bilen utan 

med endast några decimeter tillgo
do lyckades undvika en frontal
krock med en mötande bil. Därefter 
slog ynglingarnas bil runt en fem 
sex gånger och hamnade slutligen 
på taket cirka 25 meter ut i ter• 

körde över på vänster sida där de rängen, 



Atnerikagäster i Skurup: 
•• Livsmedlen ar ej dyrare 

Amerika l Sverige ·• 

-Av TORSTEN HANSSON-

De två amerikanska bröderna 
Walter och Martin Johnson, söner 
till småländska utvandrerskan , 
Vend/a Pihl har under en månad: 
gästat släktingar i Skurup och har 
under den tiden hunnit att göra ·. 
rrzånga jämförelser mellan Sverige.· 
och Amerika. Det är första gången· 
de båda bröderna och deras fruar• 
är i Sverige. Det är Anna 
Helgesson, Kyrkogatan, Skurup 
som är värdinna för de amerikan-' 
ska gästerna. 

Hennes framlidne makes mor 
var syster till Vendia Pihl som i 
början av 1900-talet som 19-åring 
utvandrade till Amerika tillsam· 
mans med fem andra syskon. En . 
annan skurupsbo, köpman Albin . 
Helgesson, Södergatan är kusin 
med de båda bröderna Johnson, 

•• • an l 

Under besöket i Skurup har de 
två amerikanska äkta paren också: 
passat på att göra flera längre 
tågresor till bl.a. Stockholm, 
Dalarna och till Oslo. De har varit 
lantbrukare i USA och därför varit 
särskilt intresserade av det svenska 
jordbruket 

KöTI NASTAN 
BILLIGARE 

Bröderna Valter och Martin Johnson, USA, som besöker Sverige för första gdngen, tummar pd att det 
inte skall bli sista turen, omgivna av {r. v. Gunnel och Anna Helgesson. 

Trots att Walter och Martin 
Johnson båda är födda i USA och 
aldrig tidigare besökt Sverige talar 
de mycket god svenska med tydlig 
småländsk brytning. 

De kan alltså utan större besvär 
läsa svenska dagstidningar. I dessa 
hr de bl.a. observerat den senaste 
tiden att det påtalas att de svenska 
livsmedlen är dyra. 

Martin Johnson säger så här: 
- När vi jämför med de 

amerikanska priserna på exempel
vis kött så är detta nästan billigare 
i Sverige än i Amerika. Ändå så 

sker uppfödningen av boskap i 
USA betydligt större skala än här i 
Sverige. Martins son har en farm 
med 500 biffdjur. Genom uppföd
ningen i stor skala blir omkostna
derna små men ändå så blir det 
inte så värst många dollar i 
förtjänst per djur. 

Mot den bakgrunden är Martin 
Johnson förvånad över att den 
svenske jordbrukaren över huvud
taget kan existera. 

Priset för tågbiljetterna tyckte 
de var mycket låga. 

och Walters fruar har släktingar i 
Dalarna respektive Oslo och det 
var därför som de besökte just de 

SMALANDSBESöK platserna. 
De har tagit tid på sig att En annan sak som Walter 

besöka framlidna modern Vendia mycket ivrigt påpekar:- Här finns 
Pihls hem i Småland. ·När de såg ingen slum i Sverige. I praktiskt 
det lilla huset och de steniga taget alla amerikanska städer finns 
åkrarna så förstod de varför deras det många slumkvarter. 
mor och hennes syskon nödgades Det syns tydligt att de två 
lämna Småland och Sverige. USA-paren talar uppriktigt när de 

De kommer ihåg att deras mor säger . att de trivts utmärkt i 
berättade att hon började arbeta Sverige, att de är imponerade över 

MASKINER redan som 8-åring. För ett års det moderna svenska jordbruket 
IMPONERAR arbete på ~n gård fick hon ett par och att de absolut ämnar komma 
Han är verkligt imponerad över strumpor. tillbaka hit någon gång. Den sista :! 

att maskinhållningen i Sverige eller Tydligen är många amerikaner saken tummade de båda bröderna 
.Atminstone i Skåne är lika långt .ättlingar från nordbor, Martins på med SkD:s reporter som vittne. framskriden som i USA. Det är "'-~,;;;=~-----------'--''-------..::... ______ _ 
ingen större skillnad på de 
vanligaste jordbruksredskapen. -
Men det finns saker som är 
betydligt dyrare i Sverige än i 
USA, inflikar brodern Walter. -
Ett paket cigaretter kostar här 
ungefär fem kronor men i 
Amerika endast 35 cent, vilket är 
ungefär l krona och 70 öre. 

Men i svenska tidningar har han 
inte alls sett något om att man 
klagar på detta förfårliga pris. 

- Mjölken är relativt billig här i 
Sverige, t.ex. jämfört med andra 
vardagsdrycker såsom lemonader 
och öl som är ungefär tre gånger så 
dyrt per liter räknat. 

Martin och Walter har också 
noga studerat skyltfönsterna i 
Skurups konfektionsaffärer och . 
priserna där och funnit att 
priserna är ungefår som i USA · 
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Centerkandidater i Skurup 

Sven Mårtensson, Ryds-
gård, 

ordförande i 
kpmmunalfullmäktige: 

I centerns kommunala 
program "Detta vill centern i 
vår kommun" vill jag gärna 
stanna vid punkten "Att 
ungdomsorganisationerna 
skall få tillgång tilllokaler for' 
möten, kurser, konferenser 
och annan ungdomsverksam
het". Vi har i Rydsgårds 
kommun kämpat hårt för att 
nya lokaler skall uppföras 
mitt i samhället och jag tror 
att denna byggnation kan 
påbörjas i en nära framtid. 
Med denna anläggningsgs 
fårdigställande har vi kommit 
en bra bit på väg mot den 
målsättning nämnda punkt 
anger. Jag anser vi skall ha en 
levande bygd där ungdomen 
utgör stommen till framtida 
nya mål. Men detta för 
ögonen kan vi med glädje 
satsa på lokaler, idrotts- och 
fritidsanläggningar och övriga 
saker som främjar och fostrar 
ungdomen i kommunen. Efter 
kommunsammanläggningen 
får vi än mer anledning 
medverka till att kommunala 
organ och förvaltningar blir så 
utformade att de mål centern 
ställer upp kan förverkligas. 

Valbyrå: 

Eric Magnusson, Rydsgård, 
Ordförande i sammanlägg
ningsdelegerades 
arbetsutskott: 

- Vid en framtidsplanering 
av den kommunala verksam· 
beten är det ytterst nödvän
digt att en utvecklingsplan 
arbetas fram. I denna måste 
de samhälleliga behoven nog
grant prövas och angelägen· 
hetsgraderas. De kostnader 
dessa medför måste ställas i 
relation till de kommunala 
resurserna. Vemmenhögsbyg
dens små samhällen, lämpligt 
placerade kring huvudorten 
Skurup bör liksom denna väl 
vårdas och kulturellt hållas i 
helgd. En tätort med sina 
servicemöjligheter blomstrar 
emellertid inte i en bortglömd 
landsbygd. Landsbygdens 
möjligheter att utvecklas mås· 
te tillgodoses så långt detta är 
möjligt. Ett differentierat 
näringsliv med industri, han· 
del och jordbruk ger arbets
tillfällen, trivsel, trygghet och 
framtidstro. 

\ 

SkD:s expedition, Södergatan 22, Skurup Telefon 

0411/404 45. 
Valledare: Hugo Månsson, Elinelund, tel 401 10, John H 

Jönsson, Askliden, tel 401 61, Per-Ove Persson, Slimminge, tel. 

460 82, Stig Olsson, Örsjö, tel 444 26, Harry Tuvesson, 

Varmlösa, tel. 445 18, Sven Märtensson, Trunnerup, tel 440 40, 

Lennart Hansson, Solberga, tel 440 21, Stig Allan Andersson V 

Nöbbelöv, tel 703 66, Gunnar Andersson, Gunnebo, tel 300 09, 

Rolf Christensson Norvalla, tel 410 30, Einar Andersson, 

Nybyholm, tel. 320 33, Theodor Mårtensson, Svenstorp, tel 

401 87. 

' \ 

Tjuvar· stal varor 
för 5000 i Skurup. 

Tjuvar bröt sig under natten till torsdagen in hos 

Majbro Livs i Skurup där de tillgrep varor för ca 5.000 

kronor. Det huV'.Idsakliga bytet blev cigarretter, choklad 

och kaffe. 
försök till inbrott hos Wickströms 
Järn i Skurup och C. G. Livs i 
Rydsgård. De har emellertid ej 
lyckats i sina förehavanden eller 
blivit skrämda på flykten. 

Tjuvarna hade först försökt att 
bryta upp dörren på baksidan. 
Denna är emellertid försedd med 
mycket stabil förstärkning i 
dörrkarmar och låsanordning och 
de lyckades inte att ta sig in där. 
Då slog de i stället sönder en '-----------~===J. 

glasruta och klättrade in. Detta 
trots att det sitter en gatlykta 
precis utanför. Möjligen har 
inbrottet förövats så sent på 
natten att gatlyktan inte längre är 
tänd. 

Köpman Bror Larsson och hans 
affärsbiträden har haft ett mycket 
stillsamt arbete med inventering. 
Det är mycket svårt att komma 
fram till en säker siffra vid 
bestämningen av hur mycket som 
stulits. Det är möjligt att värdet av 
det stulna uppgår till betydligt 
större belopp. Siffran 5.000 kr 
kommer Bror Larsson upp till 
endast för de varor som man med 
säkerhet vet saknas. 

Samma natt har tjuvar -
förmodligen desamma - gjort 



Sl{urups lanthushållsskola 
bjuder på ~~åtta kvällar~~ 

Skurups · lanthushållsskola 
kommer fyra kvällar under 
hösten och under lika många 
kvällar på våren - att bjuda 
allmänheten på både lärorika 
och trivsamma sammankoms
ter på lanthushållsskola. Ut
trycket 'bjuder på' är rätta 
benämningen, ty de blir helt 
kostnadsfria. 

Sammankomsterna har döpts 
till "Atta kvällar". Den första är 
onsdagen den 30 september. Då 
kommer Olle Ahlblad, Hamn;ten· 
hög, att berätta om lökar inne och 
ute. Ahlblad är välkänd från TV i 
bl a programmet ''Mitt hem och 
min trädgård". Vidare syns hans 
signatur ofta i veckotidningarna, 
där han behandlar samma ämne. 

Denna första afton av "åtta 
kvällar" kommer vidare svenske 
mästaren i blomsterbindning, 
Knut Ohlsson, Skurup, att dela 
med sig av sitt kunnande på det 
området. slutligen kommer lant· 
hushällslärare Karin Sjöström att 
berätta om eterneller. 

' 

Lanthushållsskolan kommer i 
god tid före första kvällen att . 
kungöra när och på vilket via 
anmälan till en eller flera av de 
"åttakvi4llarna" skall göl'l'.a. 

Nästa sammankomst blir onsda· 
gen den 14 oktober då lanthus· 
hållsläare Siv Gustafson, Skurup, 
kommer att berätta om fruktdryc· 
ker och mjölkdrinkar. Källaremäs· 
tare Börje Persson, Svaneholm& 
gästgifveri, kommer att behandla 
·ett något "starkare" ämne, 
nämligen tillagning av drinkar och 
cocktails. I anslutning till källare· 
mästaresPerssona anförande kom· Ökad service' 
mer Siv Gustafsson också att 1 

btiellrbäethtao"ro.m olika sorters cocktail- tJI:.och ex:ned:t,·on l1an ilar l 1• r ., Vid en krock mo två person b· i Skurup på ördagen 

En person skadad 
vid krock i Skurup 

Fjorton dagar senare, onsdagen fi • T 7 skadades · en porson lindrigt. ' KrOcken inträffade på 
den 28 oktober, kommer tredje Ör " UXensko[a Svaneholmsvägen mot Malmö efter S-korset , då en bil svängde ut kvällens program att bestå av att 
vävlärare Ingegerd Andersson, I dagarna har öppnats nya från en bensinstation och körde in i en annan som kom på 
Skurup, berättar om färgsättning lokaler för Vuxenakolan l Svaneholmsviipn. 
på möbler och kläder, medan Tomelilla; Den nya lokalen är 
·lantmästare Lars Sandqvist har inredd till expedition, eom man I varje bD tirdM• tri penoner.' dock fick lämna efter ompllstrini. 
åtagit sig att lära ut, hur man utför planerar att ha Öppen tre cbl• i Den man IOID abdadee fick BAda bOarna fick ganska 
småreparationer. Samma kväll ger veckan. Det skulle i så fall bli skärsår i anlikte* och fördes i omfattaade materialskador. 
färgkonsulent Frost målningstips. tisdagar, onsdagar och torsdagar. ambulanl W! ejukhua, 10m han 

Den sista av höstens samman· En kontorist har man också L.------~:"i'iir"""'"""'"""'=d=====--------~ komster på lanthushållsskolan blir beslutat anställa i samband med 1 .J · . 
onsdagen den 25 november, då detta. ' f ~ ·~ 
lärarna på skolan kommer att styrelsen har beslutat att även ~ J 
hjälpas åt att ge räd om rusta upp de gamla lokalerna m. l ' 
julförberedelser j olika samman· ytterligare audiovisuella hjälp· ~ 11 
hang. medel. Man har också skaffat 1 

utrustning för framställning av 
Programmen för de fyra material till s k skrivprojektorer 

kvällarna under våren 1971 är inte m m. ' 
helt preciserade, men preliminärt Vuxenutbildningen är under 
kommer följande ämnen att stark expansion, och det har inte 
.behandlas: Bjudmat, tips för minst Vuxenskolan märkt på sina 
'värdinnan, det moderna linneför- anmälningar. Det är främst 
rådet, möbel· och golvvärd, samt språkintresset som ökat, men även 
vårarbete i rädgärden. ett ämne som matematik för 

Samtliga åtta kvällar är helt föräldrar har man visat ett starkt 
separata och allmänheten kan intresse. Man har deltagare till 
efter behag välja en eller flera av minst tre kurser i detta ämne. 
dessa. Vid det senaste styrelsesamman· -=-==----------- -l trädet beslöts vidare, att man 

skulle göra en del köp, vilka skulle 
förbättra undervisningslokalerna. 
Dessutom beslöt arbetsutskottet 
vid sitt senaste sammanträde att 
man ska bygga till ytterligare ett 
rum. F n har man ett större och 
ett mindre rum. 



35 vid "Vi viges" första 
gymnastikmöte i Skivarp 

Skivarps kvinnligå gymnastik
förening, "Vi vige", startade på 
måndagskvällen höstens första 
gymnastikträning, i Skivarps gym
nastikhalL Den första kvällen 
infann sig 35. Antalet brukar 
emellertid ökas successivt upp till 
ett 60-taL Arrangörer av "Vi 
viges" gymnastikövningar är. som 
vanligt Skivarps CKF-avdelning. 

Alltsedan "Vi vige" startade 
1959 har antalet gymnaster ökat 
år efter år, och allt talar för att 
man även i år kommer att nå upp 
till den för Skivarps del mycket 
goda siffran 60. , 

Gymnastikövningarna leds som 
vanligt av Berit Andersson, 
Skivarp. 

l'r u Inga Stjärnfeldt, Inga B. Olsson, Greta AnderBBon, Inga 
Malmberg och Berit Andersson var med och sparkade igdng motionsgymnastiken i Skivarp. 



Spränglistor 
polisanmäls? 

De två spränglistor, som ome
delbart före valet distribuera,des 
till samttiga hushäll i Skurup -
den ena en cp-lista, den andra en 
moderat - kommer eventuellt att 
polisanmälas. Ingen i ansvarig ställ
ning inom respektive partier vet 
varifrån listorna kommit. Sådana 
manövrar i ett viktigt val vill var· 
ken centern eller moderaterna l 
Skrup tolerera. Ingen av de båda 
spränglistorna fanns med i sön
gens vallokaler. Men detta hindrar 
inte att de hushåll där spräng-

Vid 14-tiden beräknades 50 proc av Skurups vä!jare ha gjort sitt. 
Va!jobbande typografen Johan Jönsson, Skurup, !åter kuverten fa!la ned 

i de traditionena mjö!'kkanno~rnorna 

listan presenterats tar den med 
sig till just valet. Frågan om even
tuell polisanmälan sl,all tas upp av 

Skurups moderater vid ett extra 
styrelsemöte och av centern vid ett 
möte efter valet. 

--- -------



L i v så skådning s di sk u s si o ner 
för ungdomar i Vemmenhög 

Föreningen kyrkans ungdom i 
Vemmenhög har nyligen åter
upptagit sin verksamhet för 
vinterhalvåret med en ungdoms
afton i Östra Vemmenhölf! skola 
under ledning av · komminister . 
Claes Isberg, Östra Vemme11hög. 
Träffarna fortsätter sedan under 
hösten och vintern varje fredag 

kväll. 

Det är meningen att var.annan 
afton skall vara programafton där 
man behandlar religions- och 
trosfrågor och håller livsåskåd
ningsdiskussioner. Vid de sist
nämnda anser komministern att 
åldern hos deltagarna bör vara' 
minst 15 år. Varannan fredagkväll 
blir det intressanta hobbyarbeten 
med särskilda handledare. 

Vid säsongens första träff 
inleddes programmet med allsång 
varefter komminister Isberg berät-. 
tade på ett intressecäckande sätt 
om sin resa under försommaren i 
år till Tanzania i Afrika. Han 
berättade då speciellt om ung
domsarbetena där nere. 

JFrv, komminister Claes Isberg, ö Vemmenhög visar bilder för ungdomarna, fru Karin Olsson, Inger 

Jönsson och Susanne Johansson och stående fr.v. Gunnar Hellkvist, Kaj Uno Svensson och Thord Inge 

Johansson. 

Under hans besök invigdes ett 
stort ungdomscenter, bekostat av 
.SIDA. Invigningen förrättades av. 
en känd svensk, Barbro Johansson 
som svarar för vuxenutbildningen i 
nordvästra delen av Tanzania. Den 
världsbereste biskop Josiah Kibira 
var värd vid besöket i Afrika. 
Komministern berättade också om· alla ungdomar i hela Vemmenhögs Ungdomsaftonen avslutades medverkade med växelläsning och 

sjukvården, lasaretten, kyrkorna kontrakt är välkomna. Miniåldern med aftonbön i östra Vemmen- kyrkliga sånger, bl.a. " Så älskade 

och studieverksamheten. Det finns skall dock vara 13 år. högs kyrka där ungdomarna Gud världen". 

ingen ordnad skolgång och barnen!===========================~±=======~========----=-------~--------------------------=== 

utnyttjar de tillfållen som ges att 
komma med i någon studiecirkel. / 
Samtidigt visade Claes Isberg 
vackra vältagna färgbilder från den 
långa resan. 1 

Efter föredraget överlämnades 
ordet t ill Anita Johansson, ölöv 
som sysslar med textilkonst. Hon 
kommer att leda en kurs i batik 
och eventuellt även i emalj. 
Flickorna i kyrkans ungdom var 

,mycket intresserade och anmälde 
sig omgående till kursen medan 
pojkarna väntar på något mera 
"manligt" ämne i studieverksam-
heten. Hobby kursen startar r.edan 
fredagen den 25 september. 

Fredagen den 2 oktober blir det 
åter en programkväll för samtliga 
medlemmar i föreningen och 
k~mminister Isberg poän~rar att 



Scoutkåren och SkD 
anordnar Luciaval 

Skurups lucia 1969, Ritwa PetterBBon följd närmast av tärnorna 
Ma~garetha Olsson och Lena Kristiansson vid 'ett av de mdnga 
luc1atdg de utförde i fjor. 1 

Sk~rup·s scoutk~r och SkD kommer i år liksom i fjor 
att anordna Luctatåg och . Luciafestligheter i Skurup. 
Arrangemanget kommer att äga rum söndagen den 13 
december i Skurups folkets park. 

ViBBerligen är det långt till detta 
datum, men det första momentet i 
arrangemangen, nämligen att skaf
fa Luciakandidater börjar faktiskt 
bli aktuellt redan nu. Arrangörer
na måste sätta sista datum för 
anmälan som kandidat till månda
gen den 26 oktober. Det är 
nödvändigt för att Luciakommit
ten sedan skall hinna med att välja 
ut sju av flickorna, att låta 
fotografera dessa och sedan 
preSentera i dem i olika samman
hang. Och så skall allmänheten ha 
minst fjorton dagar på sig att rösta 
fram Lucian bland de sju. 

Det är också nödvändigt att 
flickorna får en dryg månad på sig 
att anmäla sig. Många behöver 
kanske några veckor på sig att 
"mobilisera mod" att ställa upp, 
att övertalas av släkt och vänner, 
att låta fotografera sig och lämna 
in anmälan etc ... 

Inbjudan gäller alla flickor som 
är bosatta i Skurups köping, samt 
Rydsgårds och Vemmenhögs kom
mun, dvs den nybi\dade kommu
nen_ Skurup. Som skurupsbor 

räknas i detta sammanhang även 
flickor på Skurups lanthushålls
skola, Skurups yrkesskola, Sku
rups folkhögskola och Skurups 
Lantbruksskola (jo det finns 
flickor där också), samt flickor 
som en längre tid arbetat på någon 
plats inom de tre kommunerna, 
även om de inte är mantalsskrivna 
där. 

Det är endast att skriva namn, 
adress, ålder och telefonnummer, 
bifoga ett foto och sända allt i ett 
slutet kuvert under adress: Skån
ska Dagbladet, Södergatan, Sku
rup 27 4 00, samt märka kuvertet 
utanpå med "Skurups Lucia 
1970". 

Kuvertet kan också inlämnas 
direkt till Skurups SkD-redaktion. 
En jury med representanter från 
de tre kommunerna utser 7 
kandidater av de anmälda flickor
na och sedan kommer allmänheten 
att få rösta med röstsedlar och 
därmed utse Skurups Lucia. 

Och så lägg sista anmälningsda
gen på minnet: måndagen den 26 
oktober kl 18. 

J 

l 

60-årsjubilarer 
besöl~te Sl~urups 
lantbrul~ssl~ola 

Hedersgäst fil kand. C; G. E gard, Skurup, med ndgra av sina forna 
elever: Karl Svensson, Anderslöv, Anton Ryberg, Solberga och 
Hilding Christensson, Skurup. 

/ 
Ett 40-tal av de elever som gick på Skurups 

lantbruksskola för 60 år sedan - på den tiden kallades 
skolan Skurups lantmanoaskola - besökte på torsdagen 
skolan. Dessa veteraner av vilka en el är över 80 år fick 
under ciceronskap av skolans rektor, agronom Alf 
Bjelke-Holtermann göra en rundtur i de många 
lokalerna, i maskinhallarna, stallarna och bese· 
skoljordbruket 
Ingen av jubilarerna kunde kan uppvisa i dag. Initiativtagare 

känna igen något av vad de såg, ty till jubileumsträffen är Anton 
på den tiden för 60 år sedan var Ryberg, Solberga, Hilding Chris
Skurups lantmannaskolas under- tensson, Skurup och Karl Svens
visning förlagd till det hus som. son, Anderslöv .. 
ligger mitt emot Skurups Folk- Efter rundvandringen på lant
högskola vid sidan om speceriaffå- bruksskolan for de till kyrkagår
ren där. den för kransnedläggning och 

Jubilarerna var mycket impo- därefter till Svaneholms Gästgifve
nerade över de resurser som sk n ri där de intog en jubil~umsmåltid. 



p TT v AL FOR SJUORNA 
Maskinskrivning populäraste ämnet 

-Av Börje Glimmeby-
TRELLEBORG: Till den nya läro

planens mera intressanta inslag hör 
Fritt valt arbete, vilket innebär att 
eleverna från och med i höst obligato
riskt ägnar två timmar i veckan åt val
fria aktiviteter inom resursernas ram. 
Början har skett med sjuan, alltså på 
högstadiet. 

I något eller några fall har timmarna 
av ekonomiska och praktiska skäl 
lagts utanför skolan. Det gäller t ex 
Vellinge, där tre flickor åker hem och 
ägnar sig åt skötseln av sina ponnies. 
De har alltså fått ett stort fOrtroc;nde. 

PEKFINGERVALs 
Över lag har maskinskrivning 

tilldragit sig det största intresset, fram-
. går det av A r b e t e t s snabbkart
läggning. Detta är ju också betecknan
de för tiden. Att kunna skriva bara för 
hand är ett klart handikapp i de flesta 
yrken numera. Vikten fasts dock 
främst vid skrivmaskinens handhavan
de. Om det sen blir pekfingervals bety
der mindre. Det tekniska skrivförfa
randet får man lära på annat håll. I 
varje fall är det så i Svedala. Maskin
skrivning ligger ju också i åttans och 
nians schema, om inte tidsplane
bestämt Men redan i sjuan får man 
lära sig att renskriva uppsatser, inter
vjuer, redogörelser etc. 

- Vi har för Fritt valt arbete fått 
I 0.000 kr till inventarierna och 30.000 
till extra förbruk'ningsmaterial, omta
lar rektor Sune Göransson i Svedala. 
Men så för också Svedala en progres
siv skolpolitik. Vi blir aldrig nekade 
något om det kan motiveras. 

Till önskemål som inte kunnat in
frias i Svedala hör ridning. Dels var 
underlaget för litet dels hade elevtrans
porten till det visserligen närbelägna 
privatstallet blivit för dyrt, tagit fOr 
stor del av potten. Av samma skäl har 
dyrare modellbyggen fått slooas. 
Kostnadsramen per elev och läsår fOr 
fOrbrukningsmaterial stannar dock vid 
40 kr. 

LEDARKURSER 
Fritt valt arbete ska ligga utanfOr or
dinarie schemat, handboll, fotboll, 
gymnastik etc hör alltså inte till den 
nya sektorn. NäF idrottshallen byggs 
kan Svedala öka ut med bowling, 
brottning, styrketräning, skytte m m. 
Skyttelokal finns redan i Folkets Hus, 
men elevintresset är inte stort nog för 
nyttjandet. Rektor Göransson vurmar 
också fOr idrottsledarkurser, då den 
teoretiska sidan betonas för litet. Elev
ledda fritidsgrupper finns dock redan. 

Om Fritt valt arbete som ide uttalar 
sig rektor Göransson positivt: 

- Ett led i strävan att utöver teore
tiska kunskaper ge praktiska fårdighe-

ter att nyttjas under den större-fntid' 
som även elever har fått med femda
garsveckan. 

På frågeformulären fick man välja: 
fOrsla, andra och tredje alternativ. 
Cirka 80 procent av eleverna kunde 
tillgodoses med fOrsta alternativet, JO 

I Svedala är elevfOrdelningen på procent med andra och JO procent 
grupperna denna: med tredje. Textilslöjd och byggandet 

Modellb~gge (mest flygplan) 15. två 
fotogrupper om tillhopa 24 elever, två 
maskinskrivningsgrupper om 15 och 
12, smyckeslöjd (nysilver, plast m m), 
15, bordtennis 15, batik och keramik 
två grupper om 12 och Il , Gott bröd 
(bakning) 6 därav 2 pojkar. 

TEATERGRUPP 
I Vellinge håller adjunkt Ingemar 

Kraft i trådarna och leder själv mo
dellbyggekursen med dess 16 elever. 
Här har man startat med kollektivt 
byggande av ett segelflygplan. En tea
tergrupp om 17 håller kontakt med 
Malmö Stadsteater. Fotogruppen har 
fått begränsas till 6 elever fOr att lånat 

av go-cartbilar hörde till önskemål 
som inte kunåe infrias på grund av 
svagt underlag respektive ekonomin. 
A1fnars är även Yellinge en mot skolan 
generös kommun, 

ANDERSLÖV
KLAGSTORP 

Inom Stor-Trelleborg har rek
torsområdet 4, Anderslöv-Klagstorp, 
fyra grupper i gång: 25 i maskinskriv
ning, 15 i motor- och körkortsteori, Il 
i fotokonst och 15 i bakning, omtalar 
rektor Rune Hassby. Skönhetsvård, 
ridning, modellbygge är önskemål som 
inte kunnat tillgodoses. 

laboratorium, fotoklubbens , inte ska Inom rektorsområde 2, som ligger i · 
bli för trångt. De tre flickorna som centralorten, ägnar sig 45 sjun- · 
hemma sköter egna ponnies är nämn- deklassare åt maskinskrivning, 20-talet · 
da. Tre skyttegrupper har summa 31 åt foto-film, 15-talet åt av-apparatur, 
elever, Hem och mat 16, d v s fullteck- 25 åt matlagning-bakning, 20-talet åt 
nat, Batik och keramik med utvikning- konsthantverk och lika många åt mo-
ar 17 respektive JO elever, 2 badmin- dellbyggen, JO-talet flickor åt 
tongrupper 8 och 9, två maskinskriv- Tonårsstil (kläder, make up, hygien) 
Ringsgrupper 17 och 18. _ och JO-talet elever åt bollspel. 

EIM sjundeklassare vid Skurupsskolan hor valt fotogrqferlng och fått en skicklig lärare i Hans Semert, som här' visar hur man ska plåta hons modell av 
Svaneholms slott. Att man har roligt på lektiqnerna visar här fr v Göran lremalm, Tommy Larsson, Björn Claesson, Thomas Andersson och Mäster Serneri 

själv, i sammanhanget kallad handledare. 
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Fru Kristina Kruus och fru Lisbeth Thomasson hjälps åt att räkna det som blev kvar i kassan, ett par tusen kronor 

Tjuv en· blir lött ott hitt o 
Polisen flor tvillingbrodern 

Några större problem att känna den yng
ling som i går middag gjorde kuppen mot 
Domus i Skump lär polisen inrt~ få. I Y s,taJ 

Det var två panka bröder 
från Kalmartrakten som mitt 
under värsta rusningstid på 
lördagsmiddagen skulle län
sa en kassa i varuhuset. Se
~an en vecka är de efterlys
ta för att ha rymt från mi
litärtjänsten vid F 12. 

Under kuppen satt den 
me brodern kvar i bilen och 
n.öll vakt. Hans tvilling gick 
nilitärklädd in på Domus, 
knuffade undan en kund 
vid kassa fem och stal snabbt 

en hög sedlar för kassör
skan Kristin Kruus. 

När kuppmannen rusade ut 
följde en hel hop kunder ef
ter honom. Hans bror kom 
till undsättning men det bar 
sig inte bättre än att denne 
blev "akterseglad" när tju
ven försvann från platsen i 
brödernas ljusa Dodge. Nå
gon minut senare kom poli
sen till platsen och kunde 
gripa brodern bara 100 meter 
från brottsplatsen. Dessutom 

si uer hans kumpan anhållen och det är hans 
- tvillingbror! 

har man fått en mycket de
taljerad beskrivning av den 

il som tjuven färdas i. 
Knut Nilsson på bensin

macken intill Domus erinra
de sig nämligen att bröder
na hade varit inne hos ho
nom daEen innan · och köpt 
bensin på kredit. På notan 
hade han både bilnummer 
och tjuvens namn! 

Bytet då? Det blev bara 
GiO kr. På grund av bråd-

;, .. 
l 1/ 
l 

f 

;kan fick inte kuppmannen 
med sig de närmaste 3 000 
kr som låg i samma fack. 

Polisen misstänker att de 
båda bröderna har en hel 
del brott i Skurup på sitt 
samvete. Under den vecka 
de vistats i samhället har 
man haft ett par inbrott. 
Bland annat Domus drabba
des av ett i:nbrottsförsök för 
en vecka sedan. 



Fru Kristin Kruus tjänstgjorde vid den kassa där kuppen skedde. 

Fräck stöld hos 
mitt under rus.ningstid 

~ l 

)1 

En fräck stöld företogs på lörda- i arbetarskyddslagen och i stället 
gen hos Domus i Skurup då en man 
dnklädd militäruniform grabbade åt 
sig en sedelbu'nt i en öppen kassa
apparat. Stölden skedde vid U-ti
d en, mitt under värsta förmiddags
rusningen och med många åsyna 
vittnen. Mannen kom över 670 kr 
Och lyckades försv'inna i en bil me
dan en kumpan till honom greps av 
polisen. Å på söndagen hade po
lisen inte lyckats få tag på förövaren 
som man dock känner såväl namn 
som bostadsort på. 

Mannen stod i kön till kassan då 
han plötsligt rusade fram och knuffa
de undan en dam som hölJ på att be
tala och som han gav ett hårt slag i 
sidan. Han ryckte åt sig en del sed
lar men missade i hastigheten större 
delen av de pengar som fanns i kas
san. strategiskt nog hade han valt 
kassan närmast utgången och rusade 
efter tillgreppet ut, förföljd av flera 
personer. 

Flykten gick mot en bil som stod 
parkerad på Norragatan men här var 
det nära att han blivit fasttagen a,v 
närmaste förföljaren, Knut Pettersson 
från Skurup. Denne måste dock ge 
upp då mannen låste bilen och 
snabbt försvann från platsen. En 
kumpan, som av allt att döma väntat 
l bilen rusade ut för att hjälpa till 
men hann sedan inte med vid den 
hastiga avfärden. 

Kumpanen övermannades snabbt 
och togs om hand av polisen. Det vi
sade sig ·vara en bror till kuppman
nen och. de båda har tydligen vistats 
en tid 'i Skurup. Bröderna är från 
kalmartrakten och har båda avvikit 
från militärtj'änst. Dagen innan hade 
de köpt bensin på en mack i kö•pin
gen och då de inte kunde betala ha
de såväl namn som bilnummer no
terats. 

Några större , problem att få fast 
tjuven bör det därför inte bli men 
ännu på söndagseftermiddagen var 
han på fri fot. Larm gick snabbt ut 
till kringliggande polisdistrikt efter 
bilen, en H-märkt ljus Dodge. Något 
våld eller hot förekom inte vid kup
pen och enligt polisen kommer 
brottsrubriceringen att bli stöld, inte 

' tån. · 

Att kuppen kunde genomföras be
tor mycket på kassornas placering 
hos Domus. Kassörskorna sitter med 
tyggen mot qe köande och ser alltså 
llldrig vad som händer bakom dem. 
J:lru är det aktuellt byta ut hela kas
sasystemet och det skulle ha skett 
även utan den här kuppen, säger af
färsföreståndare K G Kruus. Den nu
varande placeringen fyller nämligen 
inte kraven enligt nya bestämmelser 

kommer kassörskalrna att placeras 
vända mot kunderna. 

Ytterligare e stöld 

Ett inbrott förövades i Skurup nat
ten till lördagen men om det kan 
sättas i samband med kuppen hos 
Domus är ännu oklart. Inbrottet 
skedde i cykelaffären Monark vid , 
Kyrkogatan där tjuven elle~r tjuvarna 
kom in genom att slå sönder ett föns
ter. Bytet blev ett 75-tal grammofon
skivor och vidare förekom en del 
skadegörelse. Förövarna av detta in
brott misstänks också för stöld av cir
ka 35 liter bensin från n av Skubas 
personbilar som stod parkerad på en 
angränsande gård. 

KORPSPORT 
i Skurup 

..,. ................................................. .,._.._. ..... 
Fria Yrken gick till serietopp efter 

senaste omgången medan båda bot
tenlagen överraskade med att plocka 
poäng. Resultat: 

Fria Yrken-Kommunal 4-0 
Skurupverken-Lantbrukarna 3-1 
SLMA-Transport 0- 0 
Målskyttar, Fria Yrken: Jan Herr

ström 2, Lars Mårtensson och Gert 
Andersson. Skurupverken: Rolf 
Axelsson 2 och Anders Daugbjerg. 
Lantbrukarna: Ingvar Green. 

Serien går nu in i sitt slutskede 
och fyra av Jagen har endast en , 
match kvar att spela medan två mat- ~ 
cher återstår för de övriga. Kampen ~ 
om slutsegern är fortfarande en öp- i 
pen histoia. som förmodligen kom- ~ 
mer att avgöras nu på onsdag. Då ~ 
möts nämligen :Fj ia Yrken och Tå- ~ 
nebro i något rom kan betecknas i 
som direkt final. 'Vinst för Fria Yr- 1 
ken och seriesegef'Q. bör vara deras i 
då Jaget sedan har Transport kvar i 
att spela mot. Vinner Tånebro ligger ~ 
de bäst till och för deras del återstår i 
sedan mötet med Lantbrukarna. 1 
SLMA har också chans men försäm- i 
rade sitt läge genom den oavgjorda 1 
matchen nu senast och vidare har i 
ett fjärde lag, El och Kyl, teoretiska ~ 
möjligheter att ta hem serien. _. 

Tabellen ser ut så här inför slut- ~ 
matcherna: i 
Fria Yrken 12 7 2 
SLMA 13 7 2 
Tånebro 12 7 l 
El och Kyl 12 5 4 
Lantbrukarna 13 6 l 
Kommunal 12 5 l 
Transport 13 3 2 
skurupverken 13 3 l 

3 29-15 
4 25-19 
4 25-22 
3 30-21 
6 27-35 
6 32-30 
8 17-28 
9 19-34 

16 
16 
15 
14 
13 
11 
8 
7 

~ 
·• .. .. .. .. 
~ 
il .. .. .. .. 
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På m~ndagen invigdes Sy ania-Bilars nya anläggning i S kurup. 
S~.tsn~ngen sn.eglar dels at S turupsfältet, dels åt köpingens egen 
~oga ~nveste·nngstakt, kommunalt och privat. Den nya anlägg
~ngen har k ostat ca en halv mi!ljon honor. På bilden inspekte
?·as den nya d~go111osapparaten av fr v di1· Göte Rodin Mal
mö, kommunalfy.llmrj{ctiges ordf Börje Linden, Skm·up, och 

· __ platsch efen Tage Ole1·up, Sku1·up 

- l 
~ ' 

"-;, 

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

Halvmiljoilsa~sning av 
Scania-hilar i Skurup 

En VW -diagnos som sdtulle kun
na ~gas motsvara EKG-apparaten 
för test av människans hjärta är 
den största tekniska finessen i 
Scania-Bilars nya Skrurups-an
läggning vid N'orregatan 12. Här 
rannsakas alltså bilens "hj·ärta och 
nurar" snabbt och ibeh!ändigt. Nästa 
steg i testtekniken blir ett system 
av stic'kdosor vilka var en ger kon
takt med sin vitala del av bilen, 
omtalar Scania-BiJa!rs VID Göte 
Rodh,in vid invigningen som för-

rättades av •kommunalirullmäkt~ 
ordf Börje Lind€n. Denne betonade 
Skurups gamla ·roll som en service
ort i W emmenhögsbygden och 
över lämnade blomsteruppsats. 

Scania-Bi!a.rs nya anläggning i 
Skurup har allt som ant kostat cir
ka en halv miljon kr och förlaga 
Qver 15.000 kvm, mark. Satsningen 
~eglar dels låt Sturup.sf!ygfältet 
de}s åt köpingens egen höga: inves
teningstakt, kommunalt som .privat. 



Fulländad teknisk utrustning 
Scania-hilars nya verkstad • 

l 
- Vi ser på Skurup med omnejd som en intressant del 

l 

av vårt verksamhetsområde. Både den kommunala och 

den ' privata investeringstakten synes hög och tillkomsten 

av Sturups-fältet kommer att kunnl')a få betydelse också 

för vår verksamhet. Så kommenterade Scania-bilars 

verkställande direktör GÖTE ROHDIN tillkomsten av 

den anläggning, som företaget invigde på måndagen. Med 

på invigningen fanns bl.a. representanter för kommunen, 

näringslivet i samhället, företagets kunder och anställda. 

Den nya anläggningen som i 
fortsättningen skall svara för 
service och försäljning av 
Volkswagen och Scania samt 
begagnade bilar ligger vid 
Norrgatan 12. 

Den omfattar sammanlagt 600 
kvm golvyta i ett plan, fördelade 
på sex arbetsplatser för personbi
lar, . två arbetsplatser för lastvag
nar, en aggregatplats och en plats 
för VW-diagnos. Därtill kommer 
kundmottagning med plats för 
utställning av nya bilar, samt 
kontors- o. personalutrymmen. 

- Våra lokaler i Skurup har 
hittills varit ottillräckliga, både ur 
trivsel- och arbetssynpunkt kom
menterade direktör Rohdin. Med 
den nya anläggningen har vi 
fiamför allt velat skapa förutsätt
ningar för rationell hantering av ' 
våra kunders bilar meri också en 
miljö, i vilken personalen kan 
känna arbetsglädje . Lokalerna har 
därför utformats i samverkan med 
alla medarbetare här i Skurup. 

Den procentuellt största resurs-
ökningen genom den nya 
anläggningen får reservdel-

inom det aktuella området. 
Beträffande personalstyrkan 1· 

meddelade direktör Rohdin, att 
denf.n. uppgår till nio man, men, 
att den kan komma att behöva · 
ökas, när verksamheten kommit 
igång på allvar i nybygget. 

Som SkD tidigare påpekat är 
Scania-bilars nya anläggning ur 
rent estetisk synpunkt en direkt 
prydnad för området ifråga. 
Arkitekturen och byggnadsmate
rialet och de vackert utformade 
neonskyltarna ger byggnaden en 
mycket tilltalande karaktär. 
Vidare är läget ypperli'gt i 
anslutning till Skurups köpings 
nya utfart mot väg nr ·u :s nya 
sträckning norr om Skurups 
samhälle. 

Den nya ·verkstaden har för 
övrigt den positiva omständighe- · 
ten med sig, att en av Skurups 
största industrier, Bröderna An
derssons gjuteri, nu kan bygga ut 
denna genom att de nu kan 
disponera scaniabilars tidigare 
lokaler för sin verkstadsindustri. 

F ASTST ÄLLD DOM 
Hovrätten har fastställt Ystads 

häradsrätts dom mot en skurupsbo för 
rattonykterhet, olovlig körning och 
f<irseelse mot traf'lkförsäkringslagen. I 
underrätten dömdes han till två 
månaders fångelse. 

savdelningen, som därmed också 
fått möjlighet att öka sitt 
sortiment med' ca 20 procent. På 
det sättet räknar man med att 
kunna hålla ett lager som på ett 
tillfredsställande sätt skall kunna 
betjäna det tusental VW-ägare och . 
femtiotal Scania-ägare, som finns 

J ______ --------~L---------------------~ 
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ScanltJ-Biltzrs ileritställande direktör Göte Rohdin (t ~) och 

verkmiiatare Tage Olerup (t h) demonstrerar n4gro av de tekniska 

fineBBerna för de mdnSWJ, som inbjudit8 till invigningen av den 

hypermoderna bilverkatoden vid Norrgatan i Skurup. , 



Rutger Maclean och Nils Holgersson 
i hård strid om Skurupshotellets namn

1 

striden kom att stå hård mellan Rutger Maclean och Nils tell Maclean och 57 med Nils Holgersson. Båda figurerna 

Holgersson när det gällde namngivningen på Skurups nya har som bekant anknytning till Vemmenhögsbygden, Rut-

storhotell. YA:s namnpristävling hade lockat inte mindre ger Maclean som herre )ill Svaneholm och det svenska en· 

än 366 deltagare, och i den ymniga namnfloran utkristalli- skiftets skapare, och Nils Holgersson, Selma Lagerlöfs 

serades så småningom 67 förslag som upptog namnet Ho- sagofigur som ju uppges vara född i Västra Vemmenhög. 

Juryn, som hade att bedöma alla de 
366 namnförslagen, sammanträdde på 
MaeJeans eget Svaneholm, dä.r han 
sitter staty i parken tillsammans med 
en av sina berömda hundar, formad 
av hököpinge~onen Axel Ebbe, och så 
att säga i hans egen skugga, hade 
följaktligen på sitt sätt ett lätt jobb. 
Man kunde ju, om man ville, bara 
följa "folkets röst", d v s rätta sig 
efter majoritetens förslag, men valde · 
helt naturligt att gå igenom alla de 
366 namnförslagen. Där kunde ju 
finnas någon snilleblixt. Där fanns 
egentligen många sådana men dngen 
som man ansåg överträffa namnet 
Hotell Maclean. Juryn bestående av 
VD i Skurups fastighets AB Gunilla 
Thelander, byggmästare Yngve Ny
ström, advokat Gunnar Gottfries, 
gästgivare Börje Persson och redak; 
Honschef Orvar Nilsson, avgav sedan 
i tur och ord:tPng sitt votum. Det blev 
enhälligt: Hotell Maclean! 

signaturmelodi 
Arg;umentation sammanfattades 

egentligen allra bäst av en tävlings
deltagare, som på ett tilläggskort 
skrivit: "Ingen har som Rutger Mae
Jean gjort skurups-bygden känd in
om hela det övriga Sverige. Varför 
inte kalla baren "Rutger-b&ren"? 
Det finns så många ideer, t ex ser
vietter med den tjusiga bilden av 
Maclean, där han sitter i Svane
holmsparken. Det finns ju en stor 
samling på Svaneholm om denne 
man, sigiill, stämplar och myCiket an
nat, som krögarna på Svaneholm är 
lyhörda för". Denna lysande moti- r 
vering hade formulerats av fru Ast
rid Andersson, Skurup, och hon fick 
naturligtvis ett extrapris eftersom 
hon inte kom med bland de lyckliga 
vinnarna. 

Det gjorde heller inte Helga Nils
son, Skurup, som krönt sitt namn
förslag med en liten strof på temat ur 
den kända Änkevalsen - Så går vi 
till Maxim. Den lyder: 

"Så gilr vi till Maclean 
och äter mat sil fin. 
Där kan man ocksil njuta 
av källarns goda vin". 

Där fick det nya hotellet med ens 
sin signaturmelodi och skaldinnan ett 
lilka självklart extrapris! Gästgivar
duon Börje och Christer Persson, bå
da med härliga sångröster, provsjöng l 
med aplomb under juryns applåder. 

Gjort Skurup känt 
Så några ord till om hotellnamnet 

ooh den legendariske Rutger Mae
Jean. Hans namn skrivs på många 
olika sätt Mac-Lean, MackJean och 
uttalas också i bygden på många oli
ka sätt, men den rätta stavningen är 
Maclean och uttalet Makli'n. Rutger 
Maclean (1742-1816) var, som namnet 
klart ger V>id handen, av en gammal 
skotsk ätt, som blev introducerad på 
det svenska riddarhuset så småning
!)m med friherrligt status men utdog 
med honom. Herre till Svaneholm 
blev han 1782 genom arv från släkten 
Coyet och det var här han genom
förde enskiftet, växelbruk m m, var
jämte han nedlade stora förtjänster 
på undervisningens och sjukvårdens 
område. Hans ideer blev banbrytan
de, och det råder väl ingen tvekan 

om, att ingen soon hans gjort Sku
rups namn känt. 

Nils Holger8.son föll 
Namnet Nils Holgersson, som hade 

57 varma förespråkare, föll igenom 
främst därför, att det redan är ut
nyttjat både i restaurang- och kafe
sammanhang. Annars råder det väl 
ingen som helst tvekan om, utan att 
Selma Lagerlöf med denna sin sago
figur fört Vemmenhögs-namnet vida 
ut över världen. Många andra namn
förslag hade också stark lokal an
knytning som Hotell Wemmenhög 
(18 st), Hotell Söderslätt (10 st), Ho
tell Svanen (18 st), Tre Kullarna, 
Skurupshus, Femkorset (också en 
Maclean-skapelse), Mackrup, Monte 
Sturup, Wämund (ur vilket namn 
Vemmenhög anses emanera), Sku-

Pristagarna 
Och så till de lyckliga pristagarna! 

Sedan j'uryn alltså enats om namnet 
Hotell Maclean blandades de 66 sed
larna med detta namn i en av Svane
holms-krogens allra största soppskå
lar, varpå den högtidliga lottdrag
ningen skedde. Resultatet blev: 

1) Fru Birgit Larsson, Varmlösa 

17, Rydsgård, som får en söndags. 

middag för fyra personer. 

2) Herr Sven Mårtensson, Ryds
gård, som får en söndagsmiddag 

för två personer. 
S) Herr Ingvar Lundh, Strind

bergsväg ll, Ystad, som likaledes 

får söndagsmiddag för två. 

Extrapriser av samma läckra va

lör och likaledes för två personer 

tillfaller så de ovannämnda, Astrid 

Andersson och Helga Nilsson, Sku

rup. 
Nu skall emellertid ingen Inbilla 

l 
sig, att det endast var bygdens folk 
som deltog i tävlingen, vilket man 
kan frestas till av vinnarförteckning-
en att döma. Där fanns faktiskt täv
lingsdeltagare får praktiskt taget 
hela Sverige. Att tävlingen slagit an 
framgår också därav, att gäStgivaren 
Börje Persson kunde rapportera, att 
han redan fått in åtskilliga rumsbe
ställningar till det nya skurupshotel
let - förlåt Hotell Maclean! - som 
invigs först den 28 i denna månad. 
Och därtill faktiskt redan ett antal 
julbordsbeställningar! 

ID 

rupshof, Svaneborg, Skån Air, Ho
tell Gunilla (antagligen en artighet 
mot den kvinnliga jurymedlemmen), 
Hotell Akka, Hotell Mack, Flyganett 
(gårdsnamn i Anderslövs-trakten 
med fin antydan om den närbelägna 
storflygplatsen), Jethotellet, Skur
hov, Hotell Lippold med barnamnet 
"Markan" (insänt av en skämtar~. 
sam skrev sig Yasser Arafat) etc. 

Ja, namnfloran är som synes 
enormt rik, men juryn tror sig om att 
ha fattat rätt beslut. De båda gästgi
varna, Börje och Christer Persson, 
föreföll storbelåtna med namnet Ho
tell Maclean. Och YA har endast att 
tacka sin trogna uch tappra läsekrets 
för visat intresse samt lyckönska 
pristagarna, som får sina inbjudning
ar via gästgivarna endera dagen. 

NON 



Tånebro värdig vinnare 
av korpfotbollsserien 
~ V ann finalen med 6-3 

Fredagskvällens match i Sku
rups korpfotbollsserie mellan 
Tånebro och lantbrukarna som 
kan betecknas som seriefinal vanns 
mycket övertygande av Tånebro. 

l 

l 
Innan matchen låg Tånebro på 
tredje plats i tabellen och var 
tvungna att vinna över lantbrukar-
na för att vinna serien. Det hade 
inte räckt med oavgjort ty då hade 
Tånebro stannat på sin tredjeplats 
efter Fria Yrken och SLMA. Nu 
skrevs segern med siffrorna 6- 3. 

Tånebro öppnade med oerhörd 
vilja och kraft och efter endast 10 
minuters spel ledde de med 4-Q. 
De tre första målen prickades in av 
Stig Jakobsson och det fjärde av 
Kjell Ander!!Son. Fyra minuter 
senare fick Lantbrukarna sitt 
första mål men det dröjde inte 
länge förrän Tånebro återtog sin 
fyramålsledning genom' Stig 
Jakobsson som gjorde 5-1-målet. 
Lantbrukarna stred tappert emot 
och lyckades strax före halvtid 
göra ytterligare ett mål. ställnin
gen i halvlek var alltså 5-2. 

Tånebro hade tydligen använt 
det mesta av sin energi i den 
fantastiska inledningsrushen och 
hade svårt att värja sig mot 
Lantbrukarna under andra halvle- Glädjen . var stor · bland · Tdne6ros spelare efter den 
ken. Trycket blev hårdare och avslutningsmatchen som de vann med 6-3. 
hårdare och Lantbrukarna lycka·~
des också att omsätta detta i ett 

vackra 

l 
mål sex minuter före full tid. 5-3. 
Stig Jakobsson hyfsade dock till 1 

. resultatet redan några minuter 1 

senare till 6-3 vilket stod . sig 1 

matchen ut. 
Lantbrukarna, som trots förlus

ten gjorde en av sina bättre 
matcher fick sina mål genom Hans 
Fäldt, Gert Malmgren och Kurt 
Assarsson. 

Tånebros och hela seriens 
matchvinnare blev Stig Jakobsson 
som utöver de 5 mål han gjorde i 
avslutningsmatcherna tidigare un
der serien gjort ett 20-tal mål. · 
Därmed vann han målstatistiken 
med synnerligen bred marginal. De 
närmaste konkurrenterna gjorde 
vardera ett 10-tal mål. 

l den· andra matchen lämnde El 
och Kyl walk over till Kommunala i 
som därmed tillskrivs en seger med ,! 
5-0. Därmed gick också j 
Kommunala förbi El och Kyl i .

1 ! serietabellen. + 
Tånebros vinnande lag består av 

följande spelare: Lars Hansson, ' 
, Kaj Karlsson, Olle Wall, Lars · 
j Wallner, Kjell Andersson , Stig 
, Jakobsson, Knut Håkansson, Ulf 
' Rosen, Gert-A. Hagentoft och 
• Harry Nilsson. 

Arets serie har tillhört de mest 
· spännande under årens lopp 
1 efterso~ kampen både i toppen, 
: mitten och botten varit hård. Det 
· har skett ständiga ändringar i 
tabellen och utgången har varit 

' oviss ända in i det sista. De enda 
' plumparna i protokollen har 
' utgjorts av att av de från början 
anmälda tio lagen, två har utgått 
under seriens gång av olika 
anledningar. Detta har blivit en 
viss irritation eftersom det har 

, måst göras en del omräkningar i 
serietabellen. Ledningen hoppas 

. därför att de lag som anmäler sig 
till nästa års serie vet vad dom vill 
och stannar kvar under hela serien. 

Syskon vill 
stoppa 
barn-TV om 
mordet de· 
begick för 
28 år sen 
.Det bände i Skåne för 28 år 
sedan. Två utsvultna syskon 
mördade en gammal !kvinna. 
·HOn hade tagit dem på bar 
gärning när de stal mat från 
henne. Pojlren var 12 år, flic
kan 15. 
Nu har TV spelat in ett barn
program, scmt bygger på hän
delsen. Sysikonen är i dag 
välanpassade sannbällmled
Iemmar med egna familjer. 
GenO!n en advokat söker de 
m1. stoppa TV -progrlllm!JJlet. 

Sidan 9 

De som i verkligheten var in- j 
blandade i denna onda saga vädjar 
nu förtvivlat till TV för att få pro
jektet stoppat. 

TV har ri:itt si:inda 
Men det kan bara bli en vädjan. 

TV har, vad Aftonbladet erfarit,. 
full juridisk rätt att sända pro
grammet. Något slutgiltigt besked 
från TV har de inblandade ännu 
inte fått. 

Ulf Pejron som är TV:s juridiska 
konsult säger till Aftonbladet: 

- Programmet är nästan klart. 
Det är planerat att sändas nästa 
höst. Vad vi vet har inte filmen 
någon verklighetsförankring alls. 
Det är allt jag kan säga just nu. 

Men om programmet sänds finns 
det två personer som på ett grymt 
sätt bUr påminda om en ond verk
lighet för 28 år sedan. För dem är 
det inte bara en saga. 1 
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Stoppa TV •prograiD 1net 
Av MARIA STAHLNACKE 

MALMö q~IDllt 
TV har gjort ett barn· 

program av en grym verk
l'ighet. För 28 år sedan rån· 
mördades en kvinna av två 
utsvultna syskon. I dag är 
de vuxna och har egna f a
miljer. 

För dem har TV :s film
inspelning kommit som en 
chock. Med advokats hjälp 
försöker de nu göra allt 
för att stoppa programmet. 

Det hände 1942. Pojken, 12, och 
flickan, 15, bodde tillsammans med 
sin mor i en liten by i Sydsverige. 

Ur rättegångsprotokollet fram 
kommer bilden av en familj i misär. 
mamman - ensam utarbetad och 
utstött. Barnen - hungriga, utläm
nade till en torftig och nännast 
fientlig omgivning. 

För att stilla den dagliga hungern 
brukade ba-rnen stjä.la mat av en 
grannkvinna. Så småningom började 
de diskutera vad de skulle ta sig 
till om kvinnan e.n dag skulle ta 
dem på bar gärning. På sitt barns
liga, omedvetna sätt bestämde de 
si!g för att de då skulle slå ihjäl 
henne. 

Hade löst i bok ••. 
De pratade om den eventuella 

händelsen allt oftare. Pojken hade 
läst i en äventyrsbok om hur man 
kunde göra .Planerna började få en 
allt fastare fonn. 

En dag gick de till verket. 
Utan att tänka närmare efter ge

nomförde de sitt makabra brott 
som de då upplevde som ett spän
nande äventy!'l 

Efteråt kom chocken. 
Under de senare rättegångsför

handlingarna blev flickan straff
friförklarad. Pojken åtalades ald
rig då han var alltför ung. 

TV för barn! 
Nu ska det bli ett TV-program 

för barn. 
Under några sommarmånader 

har ett TV -team med manuskript
författaren Lars Noren och regis
sören Kurt-Olof Sundström i 
spetsen hyrt in sig i ett korsvirkes
hus i Västra Vemmenhög i Skåne. 

Där har man gjort de inspel
ningar som måste göras på plats. 
"En ond saga ur verkligheten" är 

' / 

vårt o d' ran.JDO:r . 
För 28 år sedan mördades en kvinna av två' utsvultna barn. Hon upptäckte 
de stal mat av henne. I dag vädjar 'syskonen till TV: Stoppa programmet , om oss . . 

l rene Olsson och Anders Clausson spelar de två barn som i TY-pjä- Olga Thorson spelar den -gamla gumma som barnen kommer över
sen mördar en kvinna för au få mal. När de gjorde inspelningen ens om aU mörda. Mordet hände i verkligheten 1942. Nu försöker 

visste de inte om au deras mord hade hänt i verkligheten. de båda barnen, vuxna i dag och med egna barn, stoppa TY-pjäsen. 

Bilder: HANS SERNERT 
filmens arbetsnamn. ~ ------------ --



Tältbiografen en k~riös pärla 
i Skurups brokiga biohistoria 

-Av TORSTEN HANSSON-
Snart inledes j n ny epok i 

Skurups brokiga biohistoria. Det 
blir när den nya biografen i 
Centrumhuset har premiärföre· 
ställning. Det kan hända det blir i 
mitten av november månad men 
det kan också dröja till in i 
december. Nu har Skurup varit 
utan biograf sedan den 14 mars 
'1969. Den dagen var stormen 
ganska hårdhänt 1mot Skurups 
dåvarande tältbio och ägaren, 
Stig Andreasson, fann för gott · 
att plocka ned de stora tältdukar
na för gott. Tältbioepoken, •som 
inte var mer än ungefår två och 
en halv månad lång, var 
egentligen en mycket kuriös del 
av biolivet i Skurup och fick ett 
visst romantiskt skimmer kring 
sig. Alldeles säkert var det för 

många en upplevelse med besök i 
denna något primitiva men dock 
så trivsamma bio. Många skämta
de om tältbiografprojektet. Kan
ske mycket därför att premiären 
skedde mitt i smällkalla vintern 
och därmed tog många för givet 
att tältbio i sådan kyla skulle bli 
ett fiasko. 

Men se det blev fullt hus vid 
premiärföreställningen ''Änglar 
finns dom". Det kom folk från 
när och fjärran. "Nyheten" att 
man öppnat tältbio i Skurup 
spred sig snabbt och folk i 
allmänhet och ungdomar i 
synnerhe~ kräver omväxling. 

Folket i den långa kön utanför 
tältet var mycket väl påpälsade. 
Det var förbaskat kallt och 
tältbions belackare tänkte så här: 
Där inne stannar publiken inte 

länge i denna fördömda kyla. 
Men biografågaren hade uträt

tat ett perfekt arbete och ingen 
behövde frysa under föreställ
ningarna. V arken vid premiären 
eller under några av det 
efterföljande. Tältets botten var 
väl isolerat och det var ingen risk 
för smygande kyla och lömskt 
drag. Kanske kan det hända att 
Jarl Kulle och Christina Schollins 
heta kärleksscener i filmen 
Änglar finns dom? i någon mån 
hjälpte till att höja temperaturen 
men för övrigt var det nog 
biografågarens utmärkta arbets-
förtjänst / 

De flesta av de filmer som 
visades i tältbion var av gamla 
goda sorten, med allvar och 
mening i handlingen. Det var 
eaentliien riktila stjärnf"lhner. 

Tältbiografens namn var för 
övrigt också "Stjärnan". 

En av de filmer som kanske 
speciellt barnen särskilt minns 
var "Barnen från Frostmofjällen" 
- en mycket gnpande film. När 
den visades rann många tårar 
sakta ned för barnens kinder när 
de tyckte synd om den kämpan
de barnaskaran från Frostmofjäl
let på filmduken. Men när 
"Svenske Floyd" visades var det 
en helt annan sorts stämning. Då 
hördes skratten tydligt genom 
tältduken så folket på trottoaren 
där utanför stannade upp och 
log. 

_..... Tältbiorörelsen fortsatte tap
pert att visa film varje söndag. De 
yttre omständigheterna var inte 
särskilt gynnsamma. Vintern var 
nämligen mycket besvärlig och 
folk gav sig inte gärna ut i 
ovädret. Men det var dock inte 

, bristande publikunderlag som 
fick Stig Andreasson att ge upp. 
Det var en lång och ihållande 
vinterstorm i mitten av mars 
månad som fick skurupsborna att 
kippa efter andan och tältduken 
att slitas loss från rep och pålar. 
Den 14 mars fann Andreasson 
för gott att plocka ned det stora 
tältet när stormen bedarrat. Och 
så var denna kuriösa pärla i 
Skurups brokiga tältbiohistoria 
ett minne blott. 

Längre tillbaka i tiden - och 
det är inte längre sedan än att de 
flesta skurupsbor mycket väl 
kommer ihåg - fanns biografen 
Biorama som skänkte sin publik 
många högtidsstunder. 

Sista filmen visades söndagen 
den 28 april 1968 inför fullsatt 
salong. Stinsen på Lyckås hette 
den filmen som satte punkt för 
Bioramas historia. Anledningen 

följd med tre föreställningar varje 
dag. Det kan man kalla succe. 
Men det var före TV :s tid som 
har spelat en stor negativ roll i 
biogafernas öden. Biorama bygg
des 1935 av ett bolag i vilket fru 
Svea Nilsson hade aktiemajorite
ten. Senare övertog fru Nilsson 
även de övriga aktierna. 

Biorama var en stilig biograf 
med 330 platser. Ingenting 
ändrades i salongen eller i entn!n 

under den 28-årsperiod som den 
fanns till, med undantag för den 
tekniska utrustningen som givet
vis förnyades och moderniserades 
med jämna mellanrum i takt med 
den filmtekniska utvecklingen. 

Biorama var alltid välbesökt 
med undantag för några år efter 
TV :s införande i det svenska 
folkhemmet omkring år 1956. 
När filmbolagen på så vis fick 
hård kÖnkurrens nedlades ett 
stort arbete och stora ambitioner 

till att biografens ägare, fru Svea l 
Nilsson valde just den filmen var 
att det är en Edvard Persson-film, l 
och att det är just med sådana 
filmer som Biorama gjort sina 
största succeer. På 1940-talet 
visades Edvard Persson-filmen 
Söder om landsvägen 14 dagar i 

Biorama i Skurup som byggdes dr 1935 mötte sitt öde när det 
bestämdes för några år sedan att den stora hotellbyggnaden 
inklusive biograf skulle rivas och lämna plats dt *ett stort 
byggnadskomplex -det nuvarande Centrumhuset 



Nu hoppas Skurup på 

lnvesteringsbanke'n 

Knut Madsen, t v, och Pef' S;ödin fr4n Skurops kommun, gÖt' Pf'Opaganda fät' blocket hos civilekonom Kai 

Holmbeck och Investeringsbankens chef'Arne Callans. 

SKURUP: När Skurup nu satsar 
på intensifierat bostadsbyggande 
och en omfattande industrietablise
ring är det givet att man för låne
finansieringen även har Investe
ringsbanken i tankarna. Det var 
därför med stor glädje man på tis
dagen kunde hälsa en så ansträngd 
here som bankens chef, Arne CaJ
lans, och dennes assisten, civil
ekonom Kai Holmbeck, välkomna 
till köpingen för konferens på 
Svaneholm om Skurupsblockets 

planer för de närmaste åren. 
Kommunen företräddes av kom

munalnämndsardföranden Knot 
Madsen, Per Sjödin och Torsten 
Hansson. Givet är att Callans inte 
kunde ge några löften, men han 
fick klart för sig att optimismen i 
Skurup var stor inför blockets 
framtid. Vid senaste sammanträdet 
med kommunalfulmäktige klubba
des exploateringsavtalet för ett om
råde om 400 småhus i köpingens 
sydöstra del. 

På nya industriområdet har ny
byggandet börjat och en industri
etablering som skulle gälla ett par 
hundra anställda är på tapeten, 
även om sekretessen är hundra
procentig vad företaget kan gälla. 
D~ bästa tipset lär dock vara att 
Trelleborgs Gummifabriks AB 
ämnar satsa ytterligare på Skurup 
vid sidan av den väldiga påbörjade 
investeringen i Trelleoorg. 

SKURUPS KÖPINGS utveckLingsplaner presentenules på ons

dagen på ort och stäLLe för VD i Investe?·ingsbanken Arne Cal

lans, som inbjudits av . det kommunalägda Skumps Industrifas

tigheter AB. De~s styreLseO?·dförande Per Sjödin, VD Gunna1· 

Gottfries och kommunalnämndens ordf Knut Madsen info?-me

rade di1· Ca:llans vid en 1·und1·esa i köpingen om fritidsprojekt, 

bostads- och industriplane?-ingen· m m fö1· att ge Investerings- · 

banken möjlighet att avgöra. om den . ken engagem sig i kö

pingens aktiviteter. På bilden s~ fr v kommunalnämndsordf 

Knut Madsen, dir Arne Cql.lans och styrelseordf Per Sjödin 



Bilden är tagen pd ett tidigt stadium av branden. Llingan som B)'nB pd bilden brann ned till grunden. 

Anställd tände sin pipa: 
Eldsvåda i plastfabrik! 

Vid 8-tiden på fredagsmorgonen utbröt direkta orsaken till branden var att den 
eld i den lilla plastfabriken Makaci, strax ene av de två anställda på Makaci tände 
norr om Skurups lanthushållsskola. Den sin pipa. 

I fabriksbyggnaden finns en del 
kemiska lättflyktiga vätskor som 
exempelvis thinner. När den 
anställde tände pipan sa det 
"puff" och sedan började det 
btinna i fabriken. Till en början 
såg det helt bagatellartat ut, men 
allteftersom elden nådde bränn
bara, kemiska vätskor, blossade 

den snabbt upp. maskiner av större värde, eftersom 
fabrikationen sker i huvudsak med 

Skurups brandkår gjorde en hjälp av mindre kostbara verktyg. 
snabb utryckning och lyckades Skadorna inskränker sig därför till 
också rädda ungefär hälften av den , omkring 100.000 kronor. 
ena . av de två fabriksbyggnaderna Vid Makaci, som varit i drift i 
samt en sommarstuga, som är ungefar ett och ett halvt år, 
sammanbyggd med de två fabriks- tillverkas en sorts sugplattor av 
byggnaderna. Det fanns inga plast, som användes vid gjutnings

==:....:::=====-=~~----'-===========-===--+ arbeten. Makaci äges av Otto 
Olsson, Malmö, och Allan Frost

• 

l brandt, Lomma. 
Enligt uppgift kommer fabriken 

att återuppbyggas och fabrikatio
l nen att fortsätta. 

Rökare ..• 
Branden syntes vida omkring och 
samlade en stor åskådarskara, Släck
ningen tog endast en timme. Risken 
för ytterligare explosioner var hela 
tiden överhängande och brandmän
nen fick arbeta ytterst försiktigt. 

Branden uppstod när en av de två 
arbetarna tände sin rökpipa för ett 
bloss innan dagens arbete skulle bör- [ 
ja. Han stod intill ett kärl med ace- ' 
ton och plast. På ett ögonblick var 
hela byggnaden ett flammande eld
hav. De båda arlbetarna kunde dock 
sätta sig i säkerhet utan några nämn
värda skador. 

Fabriken blev totalt ubränd och om 

l 
försäkringarna täoker värdet är för 
tidigt att uttala sig om. Vidare vill 
fabrikör Olsson ännu inte ta ställning 
till om byggnaderna kommer att 
återuppföras. 

Ägaren till fabriken, fabrikör Otto 
Olsson, Malmö, säger att branden blir 

l 
ett svårt avbräck i tillverkn'ingen sorp. 
omfattar plastformar för vacumgjut
ning av betonggolv. Orderingången 
är mycket stor och skurupsfabriken 
är den enda i landet som tillverkar 
dessa plastforrnar. Exporten till and
ra länder i Europa är ookså betydan-

l de. Hur det går med leveranserna är 
ännu för tidigt att säga något om. 

Nyrenoverad 

Tillverkningen i Skurup har pågått 
omkring 15 månader men de båda ar- · 
betarna som för närvarande är sys- ~ 
selsatta ii fabriken fuo relativt nyan-
ställda. . . 

Lokalerna i Skurup genomgick just 
en omfattande reparatton och bland 
Detta var nästan färdigt på den ned
annat höll man på att lägga nytt tak. 
brunna delen av byggnaderna. Äga
ren höll på att renovera den sam
manbyggda delen och bland annat 
skulle man på fredagen koppla in ett. 
duschrum för de anställda. Rörläg
garna kom som vanligt till arbetet 
endast för att konstatera att bygg
naden brunnit ner. 

Inget rökförbud 

Den av arbetarna som tände sin 
pipa berättar att det aldr.i,g fOO:ekom
mit några föreskrifter om att man 
inte fick röka !i }okalerna. 

- Ägarna gör det själv och vi bru
kar alltid ta ett bloss då och då, sä
ger han. Att det skulle vara någon 
risk kunde vi inte ana eftersom det 
aldrig sagts något om· rökförbud. Ris- ~ 
kerna är naturligtvis överhängande 
med de mängder av brandfarliga 
vätskor och plast som fanns i fabri
ken. LyckligtvJs klarade sig lagret av 
färdigvaror •ganska bra och i den 
övriga delen av byggnaden uppstodl 
endast rök- och vattenskador . 



Pipa tände 
fabrik 

- Jag tände min pipa och 
plötsligt bara brann det. 
Så sade en av de anställda 
vid en plastfabrik i Skurup 
som brann ner på ·fredagen. 
Han visste inte att han ar
betade med eldfängt ma
terial. 

SE SIDAN 13 

o o iare va ·a 
brand • 

Oförsiktighet med piprökning vållade en svår brand i Ma
kasi AB :s lokaler i Skurup på fredagen. En länga brann ned 
helt medan två andra endast fick vattenskador. Ett när
beläget bostadhus kmtde dock brandl{åren i Skurup rädda. 
Polisen uppskattar skadornas omfattning till omkr. 100.000 
kronor. 

Den explosionsartade branden ut
bröt vid 7.45-tiden. I fabriksbyggna
den förvarades mycket brännbara 
ämnen, så som aceton och plast, 
varför branden fick ett hastigt för
lopp. Skurups brandkår med 
brandförman Sixtlm Axelsson som. 

il 

chef var på plats bara några minu
ter efter larmet. Man kunde snabbt 
få elden under kontroU. Under 
släclmingsarbetet inträffade en ex
plosion, troligen i ett fat med plast. 
Rökutvecklingen var enorm och 

stora svarta moln steg mot himlen. Elden fick ett explosionsartat förlopp och röToutvecklingen var som 
(Forts. sid. tolv) synes myc/Get stor. 

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



-Jag visste inte att jag jobb.ade me~ eldfängd vam, säge1· Göte 

Thomasson, en av de anstarida vtd plastfabriken i Sku1·up 

Han tände pipan 

OCh plastfirman 

måste byggas om 
En plastfabrik i Skurup brann ner tidigt på fredags· 

morgonen. Elden bröt ut då en av de anställda tände sin 

pipa i närheten av några burkar med aceton. - Jag har 

aldrig fått reda på att jag arbetat med eldfängt material, 

säger han. Inget anslag fanns · inne i fabriken och ingen 

har någonsin varnat oss två anställda. Jag har rökt under 

arbetet varje dag sedan jag anställdes den l oktober och 

ingen har sagt något. 
Värdet av det brunna uppskattas tilllOO 000 kronot·. 

Makasi-Prod~ter AB, som fubri

iken heter, ägs av tre a~tieägare 

och har ~ndast två anställda.- Man 

<tillver~r sugplattor för betong

,gjutni.ng vid byggen. Dr-iften har 

pågått sedan 15 september, då bola

get övertog fabr-iken. 
Det var Göte Thom.asson, som då 

han tände pipan överr-askades av 

en formlig explosion. Han skadades 

iinte och irvte heller hans kamrat. 

e OFöRSTAND 

Det var i rent oför!ijtånd, sä

ger han. Jag har rökt här varje 

dag sedan jag började, och W,gen 

har sagt något. Jag visste inte att 

det var eldfängd vara jag jobbade 

med. Här finns inget anslag om att 

. rökning är förbjuden eller något 

liknande. Inte ens då jag anställ

des informerades jag om eldfaran. 

Thomasson försökte släcka med 

en eldsläckare som fanns i fabri

ken, men den fungerade inte. Han 

larmade brandkåren i Skurup, som 

fick linnikta sig på att rädda in

ti)ligg;;~nde hus. Det lyckades också, 

men någon chans att rädda den 

helt • övertända fabriken hade 

·brandmännen aldJ.1ig. 
·Verkmästare Otto Olsson är en 

av aktieägarna i Makasi-pl'Oduk

~er AB. 
- Visst vore det befogat ~ed ett 

anslag som varnade för eldfaran, 

det förstår jag ju nu. Men att ace

ton och eld är en farlig kombina

tion är väl lika självklart som när 

det gäller bensin. Det vet ju var

enda människa. Jag anser inte att 

vi gjorde fel när vi inte talade om 

för de anställda att de jobbade med 

eldfängt material. 
Acetonen förvarades i en tunna 

på gården, men ur denna hämtade 

de a.nstäNda dagligen västska i små

burkar för att användas till pen

selrengöring. futte heller på tunnan 

:lianns någon varning för brand:liara. 

- Att ·eldsläckar-en inte funge

rade var en olyckldg slump, menar 

Olsson. Den ska kontrolleras en 

gång per år och vi hade bara haft 

den i ett halvår. Den var garante

rad funktionsduglig, men detta höll 

alltså in te. 

et SKADOR FöR 100 000 

Branden vållade ~kador för ca 

100 000 kronor. Verkmästare Olsson 

tror att försäkringar ska täcka vär

det. Om försäkringsbolaget går 

med på att betala summan under 

rådande omständigheter är inte 

kla1·t. 
- Om inte får vi väl ta pengarna 

ur egen kassa, säger Otto Olsson. 

Vi tänker bygga upp fabriken igen 

men vi vet inte hur lång tid det 

roan ta. 



HAN VILLE 
BARA HA 

SIG SIN 
MORGON-

·RÖK 

-Av MarkLippold-
SKURUP (KvP) Han tände Sljn morgonpipa. Precis 

som vanligt. Plötsligt blossade branden upp. I dag ät· 
skurupsbot·na Göte Thomasson och Lennart Olsson 
arbetslösa. 1\'Ien felet är knappast piprökaren Thomas
sons. 

Göte Tomasson visste inte om 
~tt det var så brandfarligt i 
plastfabriken. När han försök
te släck<t elden fanns det inga 
brandredskap (FOTO: Han:r 
Sernert) 

- Vi hade aldrig fått 
veta att vi a1·betade med 
brännbart materiaL Inte 
heller hade firmachefen 
satt upp några förbuds
skyltar. 

Det är mycket som in
te varit helt i ordning hos 
Makasi AB .Skurup. 

Branden i går morse, då 
värden för l()() 000 kr gick 
upp i rök, hade troligen 
kunnat undvikas om 
brandskyddet fungerat 
som det skulle. 

- När jag tände min 
pipa var allt precis som 
vanligt. Plötsligt b:ossa-

de branden upp. Jag 
skyndade efter brand
släckaren men denna 
fungerade inte. Då sp1ang 
jag och ringde efter 
brandkåren. När jag kom 1 
till baka var ena by ggna
den helt övertänd. 

Plastfabriken fanns in-

rymd i en trelängad 
skånsk gård. Ingen av de 

båda anställda skadadel!. 
Göfe Thomassons arbets
kamrat Lennart Olsson 
fick bara skjortan bränd. 
bränd. 



Han tände pipan 

DA SMALL DET 

e När Göte Thomasson skulle tända sin pipa som vanligt så small det. Hela 
fabriken l>lev ett eldhav. 

YSTAD: Göte Thomasson från 
Malmö började ett nytt jobb· i 
Skurup den l oktober och 
varje morgon har han tänt 
sin pipa på arbetsplatsen, en 
filial till AB Makasi Malmö. 
Det gjorde han på 'fredags
morgonen också - men Pang! 
Det sprutade plötsligt eld i 
lokalen, inrymd i gården Sku. 
rup nr 7. 

Vid filialen som bara syssel
sätter ytterligare en man till
verkas av plastämnen sug
plattor till vacuumgjtna be
tonggolv. På golvet stod kar 
med vätskor som tydligen 
gett ifrån sig antändbara ga
ser under natten. Det har 
aldrig funnits något anslag i 
lokalen om att öppen eld 
medför risker. 

Thomasson ryckte till sig en 
eldsläckare men den fungera- ' 
de inte. Han måste snabbt 
sätta srg i säkerhet. 
Verkstaden är inrymd i ena 
längan i en trelängad gårds
byggnad. Brandkåren under 
ledning av gamle bågskytte
mästaren Arne Ljungkvist 
lyckades rädda de båda övri
ga längorna. D D 

Bankfacken flyttas frdn skandinaviska Bankens lol,aler vid Kyrkogatan till de nya lokalerna under \ 
övervakning av polisassi,stent Stig Gudmundsson och poliskonstapel Arne Olsson. 



l 

YSJ ADS ALLE HA~ DA lördagen den 24. oktober 1970 

Kamrer Riune Olsson och bankdirektör Harald Svensson i de nya lokalerna vid JMnvägsgatan. Sd här 
innan invigningen ser lokalerna onekligen lite ödsliga ut. 

Första hyresgiiste·n i Ce·ntrum.huse·t 

Polisesko~rt n.ä.r p·enga.rna flyttades 
Första inflyttningen i det nya centrumhuset i Skurup skedde på fredagen då skandinaviska banken började 

----._ inflyttningen från sina gamla lokaler vid Kyrkogllltan. Den officiella invigningen sker först på måndag då· man 
bland annat kommer att dela ut blommor och presenter till kunderna. Efter 45 år i samma lokaler blir det 
en efterlängtad utö·kning av utrymmena. 

- Vår rörelse i Skurup startade 
red!liil 1898, när dåvarande Skånska 
Handelsbanken öppnade kontor. 1919 
uppgick denna rörelse i skandinavis
ka banken och 1925 flyttade man till 
de lol:aler som fram till i går tjänade 
aiimänheten, säger bankdirektör Ha
raJd Svensson. 

Rörelsen har expanderat kraftigt 
och sedan man 1968 även övertog 
Svenska Handelsbankens verksam
het i Skurup har kontorsutrymmena 
definitivt blivit för små. Därtör kom
mer de nya lokalerna helt säkert att 

, uppskattas av såväl kunder som per
sonal. 

Det är en rymlig, ljus och luftkon
ditionerad bank som skurupsborna i 
fortsättningen kan göra sina bank
affärer i. För bankfackskunderna blir 
det nya valvet som ligger i samma 
plBJn som den övriga banken, mycket 
komfortabelt med fina skrivutrym
men. 

840 kvadratmeter 

Personalstyrkan vid banken i Sku
rup blir densamma som tidigare, 

sammanlagt åtta tjänstemän. Dessa 
får en betydligt större lokal till för
fogande förutom alla de andra ut
rymmena för både personalens och 
kundernas trivsel. Själva banklokalen 
och biutrymmen omfattar 340 kvm. 
Bakom den· ljusa och trevliga expe
ditionslakalen ligger dir Svenssons 
rum och längst in i styrelserummet, 
på baksidan av expeditionen äter
finns en hall, pentry och så nBJtur
ligtvis bankens hjärta, kassavalvet. 

Det sistnämnda blir nära nog oin
tagligt för den som inte har tillgång 
till nycklar. Tjocka väggar och en 
dörr som mäter ansenliga mått skaii 
förhindra tjuvar att plocka åt sig av 
innehållet. Larmsystemet i banklo
kal och kassavalv blir av · senaste 
konstruktion och det blir nog mindre 
lönande för den som försöker sig på 
en kupp. 

Konstruktionen av kassavalvet är 
också mycket sinnrik med bland an
nat konta~lder i dörren som bryter 
strömmen när denna stänges. Detta 
för att förhindra att brand uppstår av 
den anledningen. 

AIImänheten får också tillgång till 
bankfacken som förvaras i det stora 

valvet. Vidare blir det också en ser
vicebox som är öppen på tider då 
b!liilken 'normalt inte är tillgänglig. 

Foliseskort 

På fredagseftermiddagen flyttades 
också över alla värdehandlingar· och 
kundernas bankfac'k. Detta skedde 
under betryggande former med bland 
annat två poliser som eskort. 

· Det var tunga pjäser som skuile 
flyttas och därför hade man engage
rat e·n flyttningsbyrå för ändamålet. 
Under några timmar på eftermidda
gen klarades arbetet av och på mån
dag när banken öppnaa- igen skall 
alltsammans vara på plats. Polisen 
fick aldrig någonting att göra utan 
kunde lugnt följa flyt~karlarnas ar-

be~. Men säkerheten måste sättas l 
främst ocih vi ville inte ta några ris
ker, säger bankdir. Svensson. Brotts
ligheten i Skurup har ju ökat den 
senare tiden men hela flyttningen 
skedde ju i fullt dagsljus och med 
mycket folk i rörelse som också med 
intresse följde bankens flyttning. 



Fö,rslai;o- från lö~nel{ommitl1en e 
E,o-o~n Lönn hrlir drätse·ll{amre:r 

e 
r Lönekernmitten i skurupsblocket har nu lagt fram sitt förslag till för
l valtningsorganisation i den nya kommunen. Till drätselkamrer föreslås 

kommunalkamrer Egon Lönn, Rydsgård och enligt tidigare besluf av de

legerade skall han tills vidare även uppehålla tjänsten som ka.nslichef. 
Denna övergripande befattning kommer att utannonseras vid senare tid

punkt som bestäms av arbetsutskottet. 

Mot beslutet om Egon Lönn som 
1 drätselkamrer, liksom förslaget att 
l lj:ommunalkamrer Olle Palm, Skurup 
skall bli socialchef, reserverade sig 

~'f/tO· 
1 Karl-Erik Ohlsson, Rydsgård. I löne
kommitten ingår vidare Gunnar 
Hansson, ordf., Per-Ove Nilsson och 
Erik Edbåge, Skurup, Henry Larsson 
och Birger Larsson, Rydsgård och 
Ragnar Andersson, Vemmenhög. I 
sammanträdet om tjänstetillsättning
en deltog även lönesekreterare Hans 
Thunberg från kommunförbundet. 

Det kompletta förslaget som upp
tar 25 befattningar ser ut så här: 

Premiäretablering pågår 
11u i Sl(urups centrumhus 

Kansliet: kanslichef, vakant, kvali
ficerat biträde Barbro Olsson, Ryds
gård, biträde Lena Persson, Vem
menhög, telefonist Gunilla Jönsson, 
Skurup. 

Drätselkontoret: drätselkamrer 
Egon Lönn, Rydsgård, kassör Karin 
Weberg, Skurup, biträden Ann-Mari 
Nordström, Vemmenhög, !ng-Britt 
Jarlsborg, Skurup och Krister Pers-
son, Vemmenhög. 1 

Tekniskt konto•r: kommunalingen
jör Bo Svensson, Skurup, tekniker 
Tommy Olofsson, Skurup, kartritare 
Marianne Hofvander, Skurup. 1 

Fastighetsavdelningen: fast~?he~- •

1 

kamrer Einar Prahl, Vemmenhog, bl
träden: Inger Sjöland och Marianne 
Larsson, Skurup, Kerstin Olsson, 
Vemmenhög, biträdande tjänst Erik 
Lindskog, Skurup. 

Elverksarvdelning: elverksförestån
dare Gunnar Nilsson, Skurup. Ar
betsavdelning: schaktmästare Jan 
Lindskog, Skurup, trädgårdsförman 
Tage Lövgren, Skurup. 

Socialkontoret: socialchef Olle Palm 
Skurup, socialassistent Bengt Wenn
hall, Skurup, kvalificerat biträde In
ger Olsson, Skurup, biträde Ann
Mari Tuvesson, Rydsgård. 

Skolkontoret: biträden Brita Busch 
och Gun Andersson, Skurup. 

Kamrer Rune Olsson och bankdi'l'ektör Harald Svensson ~yckar 
de nya lokalerna med textil konst 

Första hyresgästen som kommer 
i praktisk funktion efter nyinflytt
ning i Skurups senasie stolthet, 
Centrumhuset snett emot järnvägs
stationen, är skandinaviska ban
kens filial Ii köpingen. På fredagen 
pågick intensiva möbleringsarbeten 
i expedititnshall och andra utrym
men i husets bottenvåning på en 
sammanlagd. arbetsyta av 340 kvad
ratmeter. 

I huset, som förutom bank skall 
inrymma bl a skurupsblockets 
kommunala förvlatning, en livsme
delshall, hoten, kongressalar, bio
graf håller vederbörande hyresgäs
ter på att förbereda sina respek
tive inflyttnlingar. Näst efter skan
dinaviska banken . skall på onsdag 

det nya hotellet, döpt till McClean, 
att visas på dagen och öppnas för 
allmänheten på kvällen. 

På måndag sker invigningen av 
skandinaviska bankens lokaler 
samtidigt som bankexpeditionen 
sätts i gång. Premiärdagens kun
der föräras traditionellt med kaffe 
och blommor plus specialtillverka
de keramikprydnader efter insätt
ning av visst l;>elopp. Banken har 
fått rymliga, ljusa lokaler med 
elegant fönsterfasad mot Järnvägs
gatan, där huvudentren finns. En 
andra entre får banken gemensam 
mot Torggatan i insläppet av be
sökare till bl a kommunalkontor, 
livsmedelshall och hotell. 



skandinaviska banken 
i nya Skurupslokaler 

På måndag öppnar Skandinaviska Banken · i Skurup 
nytt kontor i centrumhuset vid Järnväg~atan 9. Det är en 
efterlängtad utökning av lokalutrymmena som vi nu får, 
säger bankdirektör Harald Svensson. Vår röreJse i Skurup 
startade redan 1898 när dåvarande Skånska 
Handelsbanken öppnade kontor. 1919 gick denna upp i 
Skandinaviska Banken och 1925 flyttade vi till kontoret 
vid Kyrkogatan. 

Rörelsen har expanderat kraf-
1-------------~= tigt och sedan man 1968 övertagit 

Svenska Handelsbankens verk
•samhet i Skurup har kontors
utrymmena definitivt blivit för 
små. Därför kommer de nya 
lokalerna helt säkert att upp
skattas av såväl kunder som 
personal. , 

Det ä r en rymlig, ljus och 
luftkonditionerad bank, som 
Skurupsborna i fortsättningen kan 
göra sina bankaffärer i. För 
bankfackskunderna blir det nya 
valvet , som ligger i samma plan, 
mycket komfortabiet med rymliga 
skrivutrymmen . 

De nya lokalerna är på 
sammanlagt 340 kvadratmeter. 
UtmedJärnvägsgatan finns expe
dition, direktörsrum och styrelse
rum och innanför dessa tre 
utrymmen, samtalsrum, kassavalv 
och bankfack, lagerutrymmen, 
pentry och diverse mindre 
utry mmen . 

Leksaksaffär och bank 
först i centrumhuset 

Interiör ff'tln Skandinavbka Bankem nya lokaler i Sleurup. Fr v Bankdir 

Harald Svensson och kamTer Rune Olsson, Skurup. 

SKURUP: Först på plats i Sku
rups pampiga Centrumhus blir Stig 
Drivas leksaksaffär som öppnar i 
dag, lördag, följd av skandinaviska 
Banken på måndag, hotell MaeJean 
med restaurang på onsdag, ICA den 
12 november (priliminärtl, sen tand. 
läkare Ulf Lindgren i sJ ute t av 
november, Gunnar Gottfries . advo
katbyrå, K-Konsult och förmodli
gen sist Skurupsblockets kommu
nala förva ltningslokaler. För dessa 
talas i dag om inflyttning först på 
nyåret och i sämsta fall fram mot 

.våren och försommaren.· 
s kandinavbanken i Skurup har 

sin upprinnelse i dåvarande Skån
ska Handelsbanken som öppnade 
kontor 1898. Denna ba,nk gick 1919 
upp i s kandinaviskan som 1925 
flyttade till nuvarande lokaler vilka 
nu banken håller på att sälja. 

Skandinaviska Ban4en som ope
rerar inom blivande blocket expan 
derar kraftigt och sen Handelsban
kens verksamh,et övertogs 1968 har 
stjärterummet blivit för litet. 

De nya lokalerna med huvudin
gång åt Järnvägsgatan täcker 340 
kvm. Mot gatan möter man i fil 
från vänster mot öster styrelserum, 
direktörsr,um och själva bankloka
len, där bakom valv med särskilt 
kundrum, pentry, arkiv- och blan
kettförråd samt mindre konferens
rum. 

En lyckad planlösning, ljus, rymd 
och trivsel betecknar de nya loka
lerna. Stor vikt har lagts vid luft
konditioneringen. 

Centrumhuset har byggts och ägs 
av privata Skurups Fastighets AB. 

Bankchef i Skurup är direktör 
Harald Svensson och kamrer Rune 
Olsson. 

---1:: 
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Två to.n böcker från Skurup~ 
ger guldkorn åt forskarna 

,SKURUP: I en de två gångerna 
fullproppad Vo1kswagenbuss körde 
fil dr Alf Erlandsson och fil lic Coarl 
Edvard Edvardsson vid L<jndsarki, 
vet summa två ton 'böcker från Han~ 
Anderssons spannmålsfirma i Skur
up till institutionen i Lund, i detta 
sammanhang depå för de forskare 
som sysslar med Sveriges övergång 
-från agrarland till industriland. 

Tre turer fick de göra i vardera 
riktningen och till detta kom al'lt 

· jobbet med att på kvarnvinden dam
ma av de råttlortspreparerade oc'h 
spindelnästöverdragna böckerna och 
handlingarna för att sen bära ned 
tungviktsgodset till ·bussen. Men det 
var vä värt besväret 'för här hade 
man funnit en verklig guldgruva -
det är säUan en firma med 120 år 
/bakom sig har alla sina noteringar 
från första början bevarade. 

PROBLEM 
Problemet med att rädda forsk

ningsstoff om näringslivets historia 
är svårt, det gä'lelr särskilt de min
dre företa·gens. Frå•gan fördes rända 
upp i riksdagen som .gav riksarkivet 
i uppdrag att söka rädda så många 
enskilda arkiv som möjligt, av sär
skild vikt för folkrörelseforskningen 
men också för att kartlägga vägen 
från agrarlandet till industrisam
hälle. I sammanhanget kan nämnas 
att en nyligen offentlrggjord av
handling avlivar myten att Sverige3 
€konorniska til'lväxt helt sku1le vara 
:förknippad med industrins fram
marsch, Jordbrukets omdaning har 
också spelat sin roll. 

FöR SENT 
'Landsarkivet får meddelanden om 

företagsnedläggelser - täta rappor
ter i dessa tider - och rycker ge
nast ut för att söka rädda vad som 
rädda3 kan ·av arkivalier. På Skur
·ups tegelbruk gick det på sin tid 
dåligt - det värdefullaste hade an-

vänts som grundfyllning när man 
bY'ggde silo! Och n'är dr Erlandsson 
i dagarna 'besökte skolästfabriken i 
Malmö hade man dagen innan eldat 
upp det han var ute efter! 

GASMASK 
Men i Skurup den här gången 

var det inte en nedläggelse som 
föranledde bakhärntningen, Det var 
i stä!let så att Erlandsson fick tip
set om Hans lAnderssons när han 
som redaktör sysslade med boken 
om Skurupsbygdens historia . Och 
när firman inte hade något emot 
att lämna från sig det som kunde 
gynna forskningen men inte längre 
•betydde något för den själv var det 
bara att köra ner med .bussen. Att 
sen dr Erlandswn som ·är a.Jiegisk 
mot damm fick jobba med •gasrnas
;ken på bland •kvarnvindens damm
moln är en annan historia. 

KORN SNARARE 
Vi nämnde tböckerna som en 

guldgruva men man ska kanske 
snarare säga guldkorn - i en stor 
tjock bok är det kanske •bara 2-3 
.sidor som har forskarvärde, statis
tiska uppgifter av tidsekonomiskt 
intresse för att tala med dr Er lands
son. Särskilt sol;Il Skurup var och 
är centrum i en levande och in
tressant bygd inte minst mot bak- · 
·grunden av MaeJean och 'hans re
former. 

SÄRAD 1919 
Firma Hans And'ersson startades i 

Dalköping strax norr om Trelle
borg 1850 för att 1•877 !flyttas till Al
stad i och med järnvägen Trelle
borg-Lund öppnades. Skurupsfili
alen tillkorn 1881. .Släktfirman sära
des 1919 på Alstad och Skurup. I 
dag driver bröderna Malte och Al
lan Andersson handelsbolaget i Al
stad, kusinen John Nyberg och 
dennes son Jer'ker aktiebolaget i 
S<kurup. Alstad är störst i spann-

mål1 Skurup i 'byggnadrsrnaterie'l. I 
.Skurup drevs också livsmedelsaffär, 
pedlaogd Iför många år :sedan. 

Ma1te A är stor filatelist och ta
!!Ide nyligen i Malmö filaotelistför-

enin.g om "Brev i släktarkivet". 
Hans farhågor att gamla frimärken 
skulle ha åkt med sändningarna till 
Lund ~an dr 'Erlandsson avfärda. 

Det ble>J ett styvt jobb för fil dr Alf Erlandsson (t v) och fil lic Carl 

Edvard Edvardsson från Landsarkivet i Lundet att rota fram och bära 

ner de 2.000 kilona böcker från kvarnvinden, 



75-årsjubilerande fotografer: 
BILDEN - OSLAGBAR 
SOM TIDSDOKUMENT 

- Bilder på band, böcker och tidningar i kasettformat, film och färgfoto. Det är framti
den inom fotokonsten. Men hur tekniken än framskrider kommer aldrig stillbilden att förlo
ra sitt värde. Den blir i framtiden - liksom den har varit i över ett sekel - d vikti aste 
dokumentationen. 

Så säger ordföranden i Svenska fotografernas riksförbund, fotograf Stig Grip. 
För ett par dagar sedan firade förbundet sitt 75-årsjubileum. Med en utställning hos Lilje

valchs i Stockholm. Där presenterades både det äldsta och det nyaste inom fotografin. Från 
unika dagerro typier tiil Pål Nils Nilssons värmebilder. Utställningen pågår till den 9 no
vember. 

Stockholm upplevde en verklig inva
sion av fotografer under jubileumsda
garna den 22 och 23 oktober. Förutom 
hundratals ledande medlemmar av det 
jubilerande förbundet kom Lifes topp
fotograf Fritz Goro och dr Alan Fern 
från Library of Congress, Washington. 
På utställningen presenterade Ernest 
Cole själv sina skakande reportagebil 
der från Sydafrika. Och inför publik 
intervjuade Bengt Feldreich den 
världsberömde svensken Erik Nilsson. 

e UTVECKLING 
Utställningen visade fotokonstens 

utveckling från den dag då fransman 
nen L J M Daguerre för franska ve
tenskapsakademin presenterade en 
bildframställningsmetod som han upp
funnit tillsammans med kemisten K N 
Niepce. Akademin köpte uppfinningen 
och publicerade den "som gåva till 
hela världen". Det var en grupp fram 
synta män som redan då förstod vad 
den fotografiska bilden skulle komma 
att betyda för världen. 

Den nya uppfinningen gav för första 
gången människan möjlighet att i nuet 

:n framsynt herre- fotografen Gösta 
·-forman som för 75 år sedan grunda
de Svenska Fotografernas Förbund. 

uppleva främmande situationer från en 
annan tid och en annan plats. 

e GENOMBROTT 
' Ett par decennier senare fick fo 
tografin sitt definitiva genombrott i 
Sverige. I början av 1860-talet kom 
den tyskfödde Johannes Jaeger till 
St6ckholm där han redan efter ett år 
utnämndes till hovfotograf och 1866 
tog den första svenska reportagebilden. 
Det var stockholmsutställning och 
drottning Lovisa högtidstalade. Redan 
efter några timmar fanns bilden 
hemma hos konungen. Carl XV Johan. 
som låg sjuk. 

De professionella fotograferna hade 
blivit så många i Stockholm 30 år se
nare, !895 att man beslöt sig för att 
bilda en organisation för att tillvarata 
fotografernas intressen. Så bildades 
Svenska fotografernas förbund. 

Första ordförande blev Gösta Flor
man och i styrelsen satt Ernest Flor
man, Ernst Roester, Alfred J :son 
Dahllöf, L Larsson, C V Roikjer och 
Albin Roosval. 

e KRIGSBILDER 
Men fotokonsten hade främst 

utvecklat sig nere i Europa. De första 
stora krigsreportagen gjordes tidigt 
under Krimkriget !86!-!865 och 
snabbt blev fotoreportaget en viktig del 
av fotografernas arbete. Från början 
översatte man den fotografiska bilden 
till xylografi och senare på 70-talet 
med zinkklicheer. Genom tidningarnas 
utveckling blev bilden allt mer domine
rande. 

Porträttmålarens roll övertogs och 
breddades genon fotografernas arbete. 
Det blev "inne" att gå till fotografen 
och ett stort bildmaterial har räddats 
åt eftervärlden. Vi fick inte bilder av 
Moses, Cleopatra och Caesar, men vi 
fick av Pierre Curie, drottning Victoria 
och Chicagos brand. 

e DOKUMENT 
Dokumentationsbilden har gett oss 

mycket och har alltid tilldragit sig ett 
stort intresse både från yrkesmännens 
sida och från publiken. Det är förvisso 
ett stort hopp i t i den f rån Borg 
Mesch's Kirunabilder från tiden kring 
Sekelskiftet till Odd Uhrboms moderna 

strejkreportage från samma plats. Men 
dokumentationen framstår lika klart i 
båda fallen. 

Den tekniska utvecklingen på foto
området har gått snabbt. Metoderna 
har blivit enklare. Dagerrotypin efter
träddes av våtplåtsfotografering. se
dan kom torrplåten, planfilm, rullfilm 
och färgfilm . 

Från den fyrkantiga lådan med ett 
hål utan lins i härstammar t ex dagens 
höghastighetskamera som tar upp till 
en miljard bilder per sekund, polaroid
kameran där bilden framkallas på ~åg
ra sekunder och värmekameran som 
fotograferar t ex cancerhärdar inne i 
kroppen. 



til ditt nya kontor · 
i entrumhuset i Skurup 
och i dag har vi stort · 
flyttekalas 
med kaffe och kakor och saft och 
presenter till stora och små. Väl
kommen och trivs med oss i dina 
nya lokaler! 

SKURUP: Järnvägsgatan 9 
Telefon: 0411/41155. 
Öppet: 
mån d. 26 torsd.-29 oktober 9-18, 
fredagen 30 oktober 9-13 

s 



SKURUP 
Hotel Macklean - ett namn med värdighet 
som är intimt förenat med Svaneholms 
Gästgifveris goda traditioner - här byggt 
i ny modern miljö för dagens moderna män
niskor. Vår strävan i 40 år har varit - endast 
det bästa för våra gäster . .. 
Vi välkomnar Er till Hotel Macklean när Nli 
besöker Skurup och där N:i faktiskt kan åka 
tåg ända fram till dörren. Vi ska se till att 
Nli trivs och äter gott i restaurangen med 
självservering - matsal - , festvåningar. 
Hotellet erbjuder toppmoderna rum till 
moderata priser. 
VI Inbjuder tllr offentlig visning 
onsdag 28 oktober kl 15-16 
där alla intresserade är välkomna att fritt 
gå omkring i hotell och restaurang. 

PREMIÄR 
med dans 

onsdag 28 oktober från kl 20 
(pegränsat antal bordsbeställningar kan gö
ras, hos. Gästgifvarna, t el 0411/409 82) 
FREDAGAR DAN$ fr kl 20 

SONDAGSMIDD AGAR kr 16:- fr kl 15 
Reducerade priser för barn 
ALLA HELGONS DAG 
Kräftstjärtcocktail med kumminbröd 
Holländsk grytstek 
Äppelkaka med vaniljsås 
Söndag 1 november 
Hemrimmad lax med dillstuvad potatis 
Champinjongratinerad kalvstek 
Cognacspäron m glass och vispgrädde 

Välkomna till bords! 
Gästgifvarna 
BöRJE och CHRISTER PERSSON 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Flyttkalas 1 Skurup 
.. l 

sekreterare Lena Johansson, Malmö, var med och startade Mo.nfn!d Alm
k ,ists Ford "Johanna". tirsmodell 1912. 

s:<:URUP: Skand·naviska Ban- på friluftskonsert och ytterligare 
!< en i Skurup har flyttat in sitt musikunderhållning blev det 
nya kontor i Cenlrvhuset och bjöd frampå kvällskvisten . 
i samband därmed skurupsborna 
p~ diverse mun !rationer. En ve
teranbil med ägaren Mcnfre~l 
Almkvist vid ratten 'transpor tera
de under förmiddagstimmarna 
omkring några ungdomar ur Sku
rups ungdomsorkester, wm bjöd 

Till första kunden i det nya 
kontoret, fru Inez Hugosson , 
överräckte bankdirektör Harald 
Svensson en blomsterkvast och 
övriga premiärkunder blev inte 
heller lottlösa. 
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ANTII(V ARIE I(LAGAR: 
' 

P . f . '~ . o '~ k l .. 
r·äster:n.a ·. · ål~ -· va~ra .. s • e ett: 

STOCKHOLM (SDS:s Stockholmsredaktion) Antikv:a

rie Claes V arenius på riksa~tikvarieämhetet hade så när 

gått miste om ett intressant skeltttfynd i somras. Skelettet 

hade påträffats yi.d et~ vägbygge i Sa'ndåkra by i Skurup, 

och väghyggarna hade tillkallat polis: och präst. Polisen 

såg genwst att skeleUet var så gammalt att det inte var ak

tuellt för deras dd, moo prästen to•g hand om det för att 

ge det en kristen begmvning. Claes Varenius fick hämta 

det på bårhuset i Skurup. 

- Det är det som är så tråkigt; 

säger antikvarien - att folk · inte 

l tillkallar museifolk vid sådana här , 

tillfällen. Sedan är det j u också 

tråkigt att präster ofta tar hand 

om fynden och påtar ner dem i jor

den, trots _att den döde kanske lev~ 

de under förkristen tid och kanske 

inte alls hade velat bli pådyvlad 

en kristen begravning. 

Skelettet skall nu dateras genom 

en s k C 14-undersökning, och se

dan registr.eras det som ·ett av de 

få skånska fornfynden. 
För få, det är de. Det ,kan Claes 

Varenius konstatera efter tt ,un

der ett par sommarmånader till

sammans med sex medhjälpare ha 

inventerat fornminnebeståndet i 44 

skånska socknar i ett område be

gränsat av Lund i väster, öved i 

öster, Grådstånga j . norr och kuste~ 

i söder. ) 

- Jag är faktiskt litet överraskad; 

för enligt litteraturen skall det fin

nas gott om fornlämningar i Skåne, 

säger han. Men efter resultatet i 

mitt distrikt måste konklusionen bli 

att det finns kolossalt litet forn

lämningar där i förhållande till 

arealen. 
Totalt hittade man i sarmas 198 

'fasta fornlämningar (varav 70 ny

·upptäckta) i de 44 inventerade 

' socknarna. En normal Upplands

. socken (som visserligen oftast är 

. mycket större än de pyttesmå skån

ska) har ungefär l 000. 

:_ Det är egentligen ganska un

derligt att det finns så få fornläm

_ningar kvar, eftersom Skåne ju är 

den del av landet som tidiga,si blev 

befolkad. Lågt räknat borde en 

miljon · människor ligga bekravda· 

där,. Men de kanske inte var så 

noga med begravningar. Eller de 

kanske åt upp varandra, vad vet 

jag; skrattar Claes Vilrenius. 

~ Men det troligpste är nog än

då att gravplats,erna har försvunnit 

genom den intensiva uppodlingen, 

tillägger han. · 

· Dfuo~mot_ är d" fo~~ämningar sm:r1 

finns ovanligt ståtliga. Gravliögarna 

- 84 stycken i det av Claes · Vare

nius inventerade området _ ·är ofta ' 

Antikvm·ie Cla_es Va1·enius med ett kranie som är flera tusen 

å1· gammalt 

både större och högre än de mel

lansvenska, och ofta: ligger de· upp

knägda på åsar, där· de avtecknar 

sig vackert.mot horisonten. 

Vördnaden för de gamla gravar

na härstammar till' ·stor del - Iråri 

brytningstiden mellan hedendom 

och · kristendom, berättar Claes 

Varenius. 
- När de k~·istna försökte dra in

tresset till kyi·kan, )rnqt hedningar

na sin k,ult tjJl familjegraven. Kris

tendpmen hår ju inte precis varit 

känd för sin tolera~s ·mot ·andra re

ligioner. Och så knöts -vidskepelsen l 
till li.ögarna. . . . 

Sommarens inventering var ett 

led i en landsomfattande invente-

ring av fornlämningar som pågått i 

n'iånga 'år. 
' Inventeringen föranleddes ur-

spningligen av ett riksdagsbeslut 

1938 om en ny ekonomisk karta, ba

serad ·på flygfotografier. Allt av 

ekonomisk betydelse tas med på en 

ekonomisk karta - även uthus och 

stnå hus med hjärta på dörren. . 

Och eftersom fornminnen är skyd-x 
dade enligt · lag och därmed kan / 

mkräkta på markägarens disposi-

tionsrätt, måste ffista fornlämningar 

också markeras pä kar~n. 
' ' 

· 'Väd~et ;· 
SE SID 29 ·' 



Skurup har fått sitt hotell 

Här skdlar sUiktbolaget Persson för sin egen framtid. S,an.e.Jwlms gä~t:;ivar pr a;ttan och Börje Persson fbnkerar sonen Christer, gästryivare på 

hotelt Macklean, a<:h servitris In :;c,gärd Kronvall. 

SKURUP: I nya Centrumhuset Gästgivare Christer Persson är tone. ·gång, krustad med njursaute, fi:: 
i Skurup öppnades på onsdagen 2626 år. Han har utöver läroåren Onsdagskvällens invigningsmid- let Chalamagne och citronfromage 

hotell Macklean med restaurang, hos fadern på Norra Promenaden dag samlade 175 subskriberade som sylvestersupe. 
festvåning och 17 hotellrum, av och restaurang Kronan i Ystad, ·gäster. Menyn: färserad fiskroulad Pg Mackleans tid fick hans un
vilka de nio hyrts ut till ortens med krabba och hummersås, kal- derlydande nöja sig med "pann
folkhögskoleelever. Därmed för- Skara stadshotell, Skanörs gästi.S kon Chipoleta, fikon med punsch- tofflar och kål till vart endaste 
svann den hotellöshet som drab- och Svaneholm utbildat sig på grädde. · mål" enligt en gammal visa. Till 

bat Skurup sen nyårafton 1967, Savoy samt i franskt kök och När Skurups gamla hotell lades detta kom "daglig ränta och evig 
då gamla Skurups hotell på sam- matsalsservice i Monaco och Men- ned nyårsafton 1967 åt man land- längtan efter något bättre." 
ma plats försvann. ---------'--------------------;,_ ____ :....... _ ____ ~ 

Det nya hotellet är en filial till 
Savenholms slottskrog. Båda drivs 
som familjebolag: på Svaneholm 
residerar gästgivarparet Börje och' 
Gittan Persson, på Macklean so
nen Christer. Gemensam köksmäs
tare är Arne Rasmusson. Under 
en hatt har samlats en av landets 
äldsta krogar och den för dagen 
yngsta. 

Nya hotellet har tagit hand om 
nybyggets andra och tredje vå
ning. I nedre botten ligger restau
rang och festvåning, i övre hotell
rum. Restaurangen tar 140 besö
kare, festvåningen 60. På dagtid 
kan man välja mellan manuell be
tjäning och självservering. Inred
ningen, designad inredningsarki
tekt Märtha Borgström, är hållen 
i varma, vilsamma färger. 

HANDIKAPPVÄNLIGT ' 

Av hotellrummen är ett även \ 
handikappvänligt, liksom tvätt
och duschrum i samma plan samt 
toalettrum i restaurangvåningen. 
Till detta kommer hiss. 

Macklean, i en namntävling 
döpt efter bygdens store son, kan 
räkna med en betydande gästfre
kvens även i anslutning till Stu
rupsflygfältets byggande. Lunch
ande infödingar blir största kund
kretsen från platsen. Nytt alter
nativ för helgbeställningar ges då 
Svaneholm alltid är fulbokat långa 
tider i den servicen. 



Ny konstsalong Skurup • 
l 

Ombudsm,;n Jan Westlund, Ystad, och expeditör Lennart Larsson, Skurup, hjälptes åt att hänga konstverken 
i de nya AB" - lo?oalerna. 

SKURUP: ABF i Skurup, som 
hittills måst hålla till i olika hyrda 
lokaler, har nu kommit under eget 
tak i A r b e t et-expeditionen vid 
Torggatan. Här håller nu kombi
nerade utställnings- och studielo
kaler på att inredas och redan har 
en Ii ten konstutställning öppnats 
samarbete med Konstfrämjandet 

Färgsprakande litografier, grafik 
och skulpturer inom ramen var- · 
dagskonst till lågpris visas varda
gar kl 13-19 och helgdagar kl 13-
17 i den "lilla salong", som bör bli 
ett lämpligt promenadmål för sku
rupsborna. 

Sna•rt nog Ska också studiearbetet 
komma igång. Start sker med en 

sk.l'ivmaskinskurs för blinda onsda
gen den 4 november. Kursen är de·n 
första i si t t slag i Skurup, berih
tru· ombudsman Jan Westlund, 
Ystad, men tidigare har s.'•dana 
kurser hållits i bl a Tomelille,.. Ku-r
sen ordnas i samarbete mecl, Ystad
skurup-kretsen av Skår.ies Blind
förening och tio deltar,l~re · 



Källarmästare Bö1·je Persson signera1· dagens premiärmatsedeL på sonens Kristers 1·ygg under öve?·inseende av hustru Gittan 

Hotell och restaurang 
bättrar Skurups ryl,te 

Skurups köping - sedan många år tillbaka av lokalt PR - folk lancerad som Vemmenhögsmetropolen - har länge varit utan ett enda hotell, ett faktum som naggat begreppet metropol i kanterna ganska 
.hårt. Men nu har premiären efter längtad service med hotell och restaurang i köpingens centrum skett i Squrups nyaste och modernaste byggskapelse hittills, centrumhuset mittemot järnvägsstationen. 
För en Jtid sedan blev den nya 

restaurangen och dat nya ho.tellet 
döpt till "Maslean" i en lokal 
namnpristävling. På on5dagen ha
de detta för köpingen nya och ef
terlängtade serviceföretaget pre
m iärvisning för a,llmäntheten mellan 
kl 13 och 16. Hela tiden var res
taurangens uthyromen på andra och 
hotelle•ts på tredje våningen pac
kaide med besökarre från Skurup 
och dess närmaste omgivningar. De 

blev inte besvillrna - tvä.mom. Bå
de r.estaurang och hQtell ha.r getts 
Uptopmiljö och utformning efter 
dage111S modernaste mönster. Res
taUl-angen fungerrur på d~BJgen som 
barmatsal till kl 17, därefter är det 
lfr1Jtt fram för alla som väll spilSa, 
glamma och dansa i kul miljö med 
fräck färgmatchning i möblemang 
och mattor i g:rönt och rött. 

På tredje vårungen finns hotel
lets 17 gästrum uppdelade i 6 dub
bel- och 11 enkeilrum därav 9 med 
eget pentry och kylskåp. På ena 
sidan har rummen väggstora fön
ster ut mot köpingens centrum, på 
den andra mot den i huset inbygg
da sommar.terrassen, där serve
ringen får sitt högsäte under d,en 
vamma årstiden. En dörr direkt ut 
Ifrån matsalen tHl iterra'5Sen oge~r :fr1tt 
vaJ att äta ute eller mne. 

HotEtllet och restaurangen drivs 
som ett familjeaiktiebolaig: Välkände 
krögaren på Svaneholms slott, 
Börje Persson och sonen Ohrister 
svarrar tillsammans med fru "Git-
ta:n" - också erfaren restaurang
människa - för servicen. Trion 
Persson sköter i s3li!Ulla utsträck
ning som hitti1ls också Sv:meha.lms
k.ro'(en. 

Till kvällen p.remiärdansevell1e
mang på hotell Maclean i Skurup 
var vartenda bord boka~ och på 
inyi.gn.ingsmenyn stod: Fiskroulad 
med krabba och hmnmersås, kal
kon chipolata samt konjaktfikon. 

p o 
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skelettfyndet 
skånsk jord 

sensationellt 

• 
l 

STOCKHOLM (SDS:s Stockholmsredaktion) I går 

kunde SDS berätta om ·ett skelettfynd som gjordes vid ett 

vägbygge i Skurup i somras. Nu har skelettdelarna un

dersökts närmal'e och befunnits härröra från två o1ika 

kvinnor samt en landsköldpadda, en stor hund och ett li

tet svin .- alla från förhist'orisk tid. Fynden betecknas 

som s•ens·ationella, och professor Nils·Gustav Gejvall, som 

gjorde den preliminära undersökningen, jublar. 

Ännu återstår den s k C 14-un
dersökningen, genom vilken man 
definitivt skall datera fynden, men 
redan nu är man på riksantikva
rieämbetet på det klara med att 
man gjort ett strålande kap. 

- Nu kommer det inte på frå
gan att överlämna skelettdelarna 
till kyrkan för jordning, fastslår 
antikvarie Claes Varenius. 

De mänskliga skelettdelarna här
rör från två olika kvinnor. Det 
kan man se genom att man funnit 
tre strålben - människan har ba
ra två. 

Huvuddelen av de mänskliga 
skelettdelarna har tillhört en kvin
na som förmodligen levde under 
stenåldem, d v s l 500 år före 
Kristus. På hennes skenben kan 
man se att hon varit en s k huk
sittare, och att döma av graden av 
sammanväxning av ' huvudskålen 
kan man förmoda att hon var mel-

lan 25 och 30 år när hon dog -
d v s medelålders med den tipens 
mått mätt. 

En mindre fördjupning i blygd
benet berätta ratt hon fött ett el
ler möjligen två barn - vilket är 
ovanligt få för en stenålderskvinna 
i den åldern. 

Ett väl ihopläkt nyckelben och 
ett strålben som läkt i en ful vin
kel visar att hon varit skadad på 
såväl höger som vänster 'sida. 

Hennes kranium antyder att hon 
haft . ett ädelt utseende, och hen
nes tänder är hårt och jämnt slit
na. Aanmärkningsvärt är att hon 
helt saknar anlag för visdomstän
der. 

I kvinnans mun har man påträf
fat hallon'frön. Ett liknande fynd, 
en ung stenåldersflicka med hal
lonfrön mellan tände1na, har ti
digare gjorts i Västergötland. Hon 
brukar kallas "hallonflickan". 

/9/-6 
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En del av de fynd som gjordes vid ett vägbygge i Skurup 

- Så nu får vi väl kalla den 
här "hallondrunen", eftersom hon 
är litet mognare, säger Claes Vare
nius. 

Kanske ännu mer sensationellt 
än kvinnoskelettet är det fynd av 
en buksköld från en landsköld
padda som hittades samtidigt. 
Landsköldpaddan levde under vär
metiden, men det är yttrest säll
synt .att man hittar kvarlevor ef
ter dem i Sverige. 

Dessutom innehöll skurupfynden 
en halskota av en hund av stor
leksordning varg och ett bäcken
fragment av ett litet förhistoriskt 
svin. 

Det var inget dåligt skoptag! 
EVA REDVALL 

* 
Kyrkoherde Gunnar Wallin 

Skump vill gärna tillrättalägga 
ett par av antikvarie Claes Vare
nius .uppgifter i gårdagens artikel. 
Det var inte vägarbetarna som lar
made präst och polis, utan jordäga
ren, Sigvard Levin. Tilläggas kan 
att kyrkoherde Wallin själv är 
mycket intresserad av arkeo•logi 
och kulturhistoria. 



Skurups hittills största 
projekt 

Första sprdtaget till Skurups 
genom tiderna största -bygge i 
form av flerfamiljshus togs i 
fredags middag, då ordföran
den i stiftelsen Skurupshem, 
advokat , Gunnar Gottfries, 
hanterade premiärspaden. Det 
s k Östergårdsprojektet är 
startklart och ger Skurups kö
ping 205 nya lägenheter till en 
sammanlagd kostnad av om
kring 12 miljoner honor. 

Planen man arbetar efter inne
fattar sju trevån!ingshus med en 
vån~gsyta på ti.llliopa 18 318 kvm. 
De arbeten som s)<:all påbörjas 
omedelbart gäller den första fas
tigheten, under 1971 sätter man 
igång uppförandet av två andra, 
1972 tar man itu med den tredje 
och största och 1973 följ er de 
återstående tre. 

Byggena skall ge nio enrumma
re, 26 tvålrummare med kokvrå, 
69 tvårummare med kök, 92 tre
rummare med kök och 9 fyra
rummare med kök. 

Området får två tillfarter och 
bilplatser •i anslutning till dessa 
gator. Inne i själva området skall 
i princip lingen biltrafik förekom
ma. Den naturligt kuperade ter
rängen har tillvaratagits vid pla
neringen, vilken bl a ger lekbac
kar åt bame:n och skyddsvallar 
mot trafiken. Barnstuga är inrymd 
i ett av husen som gränsar till ett 
fri1lidsområde. Husen får en spe
ciell finess: varje trappuppgång får 
egen tvättstuga i översta planet 
med tvättmaskin, torkskåp, mangel, , 
tvättbänk och uppläggningsbord. 

Advokat Gottfries första spadtag 
togs med en av totalentreprenören 
specialtillverkad, "tvåskär i!!'' spa
de med insk.rliption. Entreprenör 
är koncernen Harry Karlsson Bygg
nads AB, Jan Mattsons och Ber
ge!lLdahl och Höckert. Dess VD Kurt 
Månsson, stationerad i Stockholm 
men österlening från Löderup i själ 
och hjärta Iförsäkrade på sitt med
födda okonVentionella sätt kon-

• 

l startgroparna 

Or'dfömnden i stiftelsen Skuru;pshe·rn, advokat G'IJ,nnar Gott
j1'ies ta1· första spadtaget tiU mangmiljonbygget med den "två
skäriga'' flitspade han fått av V D i Byggnads AB Har·ry Karls
son, Kt~rt Månsson, Stockho'lm. I mitten fastighetsjö1·valtaren 

Erik Lindskog, Skurup 

cernens ambition a:tt medverka till 
byggherrens strävan att !>kapa bätt
;re, trivsammare bostadsmiljö. Han 
och advokat Gottfries var ense om 
det beklagliga i befolkn!ingsexplo
sioner av typen Örestad med ett 
sådant centrums nackdelar i fråga 

om boendemiljön i stora hyreska
serner. Som motvikt borde myn
digheterna inse det märkliga vär
det i miljövänligare områden som 
finns på skånska landsorten och 
bevilja dessa generösare byggkvo
ter. 



. örs a spadtaget för Östergård . 
S i r u"' s största bostadsprojekt 

Utrustad med en specialtillverkad dubbelbladig spade tog advokat Gunnar Gottfries på fredagen det första IYmboliska spadtaget för stiftelsen Skurupshems nya bostadsområde på östergård i Skurup. Därmed kan starten sägas ha gått för Skurups utan tvekan största bostadsprojekt genom tiderna. Totalt skall det på området byggas 205 lägenheter och de första blir inflyttningsklara nästa höst. Går alla planer sedan i lås skall samtl<iga hyresgäster ha flyttat in hösten 1973. 
Advolmt Gottfries premiärgrävde i 

egenskap av ordförande i stifte!.sen 
och hans arbete följdes av den man
grant församlade stiftelsestyrelsen 
samt r epresentanter för entreprenö
ren, Byggnads AB Harry Karlsson i 
Lund Jted dess verkställande direk
tör Kurt Månsson och vice VD Curth 
Berg i spetsen, kommunalfullmäkti
ges ordförande i Skurup, Börje Lin
den m f l. 

Efter det hastigt avklarade spad
taget - vädrets makter var linte sär
skilt bevågna - blev det samling på 
hotell Macklean. Där hälsade advokat 
Gottfries välkomna och han lämnade 
också en orientering om bakgrunden 
till och arbetet med det · här stor
bygget. 

- Tillfredsställelsen är förstås stor 
över att projektet nu kommit igång, 
sade han bl a, men betonade också 
vikten av parallellt löpande industri
etableringar och skapande av andra 
aktiviteter för dem som skall bo i de 
nya husen. 

Kontinuerligt byggande 
Nödvändigheten av kontinuitet 

byggandet togs upp av direktör Kurt 
Månsson. Om en byggherre visar så
dana ambitioner som stiftelsen gjort, 
om stadsplaner och allt annat är 
klart skulle det vara underligt om det 
inte gavs möjlighet att bygga konti
nuerligt, tyckte han och ifrågasatte 
även det r iktiga i myndigheternas 
njugg~et med bostadskvot till flerta
let kommuner i sydöstra Skåne. Där 
finns outnyttjad kapacitet på många 
områden, helt enkelt beroende på att 
folk inte får lov att bygga i tillräclt
lig utsträclming, ansåg dir. Månsson. 

Miljön viktig 

de i åtta trevåningshus. Den sam
manlagda våningsytan blir 18.318 
kvm. Ett hus påbörjas nu i höst och 
två nästa år. Lägenheterna består av 
nio enrummare, 26 med två rum och 
kokvrå, 69 med två rum .och kök, 92 
med tre samt nio med fyra rum och 
kök. 

En nyhet är att varje trappupp
gång - det bNr 27 sådana - får egen 
tvättstuga. I de flesta fallen blir det 
sex lägenheter som får samsas om 
detta utrymme som placeras på tred
je våningen. "Sextvätten" finns hit
tills endast i ett par bostadsområden 
i Lund, där den blivit mycket po
pulär. stiftelsen är alltså något av 
pionjär i fråga om sådana tvättstu
gor som 1 kan bli standard i framtida 
hus. 

Husen uppförs med stomme av be
tong och är med något undantag käl
larlösa. Tre källarutrymmen kommer 
det att bli för att anordna skydds
rum med plats för airka 600 per
soner. I fredstid är dessa utrymmen 
avsedda för cykelförvaring m m. Hu
sens fasader blir av tegel med entre
partier i stål medan yttertaket kom
mer att utgöras av asbetsplattor. 

Ingen biltrafik 

En bilplats lwmmer att anordnas 
per lägenhet och dessutom blir det 
ett antal parkeringsplatser för besö
k~re. Området får två tillfarter och 
bilplatserna skall ordnas i anslut
ning till dessa. Inne i bostadsområ
det skall Ii princip ingen biltrafik 
förekomma. 

Vid planeringen har den naturliga 
kuperade terrängen bibehållits såväl 
inom området som på parkytorna 
öster om bebyggelse~'!. Där kan bli 
lekbackar för barnen som även får 
lekplatser mellan husen. Ett stör re 
fritidsområde har också planerats. 
Nämnas kan vidare att en barnstuga 
troligen kommer att placeras i ett 
av hiusen samt att stadsplanen upp- , 

tar en planerad skola i anslutning 
till östergård. 

Arbetare från Skurup 
- Ett hus jämte den gemensamma 

värmecentralen skall påbörjas nu i 
höst och den första byggnaden lin
rymmer '1:/ lägenheter. Arbetskraften 
till bygget kommer huvudsakligen 
att hämtas från skurupstrakten och 
när det hela kommit o!l:dentligt igång 
kommer ett 30-tal man att sysselsät
tas, berättar arbetschef Hilding Bjer
mer. För detta fordras dock möjlig
heter till kontinuerligt byggande. Av
brott i kontinuiteten, t ex på grund 
av för Hten tilldelning av bostads
kvot, kan betyda permitteringar och 
fördyrar naturligtvis också bostäder
na. 

Bostadskö 

Någon risk för att det inte skall 
bli folk tillräckligt som vill bo i lä
genheterna finns kn~ppast. Fastig
getsförvaltare Erik Lindskog kan be
rätta att kön med bostadssökande i
dag upptar cirka 200 namn och den 
växer ständigt. 

Hyran i lägenheterna kan väntas 
komma att ligga kring 70 kr per kvm 
exklusive värme, alltså ungefär sam
ma kostnad som för stiftelsens se
nast färdigställda lägenheter. 

Dotterföretag 

Byggnads AB Harry Karlsson, som 
har hand om totalentreprenaden för 
östergårdshusen, har sitt kontor i 
Lund och är ett dotterföretag till 
John Mattssons byggnaG&bolag- i 
Stockholm. Tillsamman!med ett annat dotterföretag, Ber endahl och 
Höckert, som bland an at är syssel
satta med att anlägga flygplatsen i 
Sturup, går de tre f ö etagen vanli
gen under namnet JM-gruppen. Och 
denna ägs i sin tur a investment
bolaget IndustrivärJde . 

Båda talarna betonade betydelsen 
av en riktig boendemiljö, såväl inre 
som yttre. Systemet med totalentre
prenad ansågs fördelaktig i detta av
seende, genom att de konkurrerande 
företagen tvingas ta ansvar för om-1~-----------=========----_j _____ ___. rådet i sin helhet och inte bara för 
byggnadernas teknislta utformning 
På östergård kommer områdena runt 
husen att ställas helt i ordning efter 
hand som de olika byggnaderna bli:r 
klara. 

Projektets storhet hade. kanske till 
en början väckt viss skepsis i vissa 
kretsar, men alla är nu säkert glada 
att det rotts i hamn, trodde kommu
nalfullmäktigeordföranden Börje Lin-
den. Han uttryckte också kommu-
nens tack och lyckönskan till bygg-
herre och byggare samt hoppades att 
de nya bostäderna skall bli till gläd-
je för Skurup och att de som skall 
bo där kommer att trivas. 

Atta hus, 205 lägenbeter 
Totalt skall det alltså bli 205 lägen

heter på östergårdsom,·ådet, fördela-



Stiftels~ns ?rdförand e, advokat Gunnar Gott fries, tar · första spadtaget med den dubbelbladiga spaden 

under oven nsl'!ende .av (r v VD Kurt Månsson i Ha?'ry Karlssons Byggnads AB, jastighe.tsjö1·val-

tare Enk Ltndskog1 kommunaljullmäktiqe01·df. BiiriP. Umil.l .. ""'"""+ 11.TJ7o <>-•~'· 

19 konfirmander av 1930-års klass och ganska många från Skmup del-~ Edla Johansson-Nilsson, Rydsgård, 

'· · l Allhelgonadagen jubileumssam- tog. Den som hade längst kom från Astrid Persson-Nilsson, Skurup, Kla-

mankomst i Börringe kyrka. Efter Göteborg, nämligen Nils Moberg. ra Jönsson-Olsson, Lyngby. 

högmässan, som fÖlTättades av kyr- Initiativtagare till träffen var sku- j Mellanraden: Gunnar Gerold Pers

koherde Stig Rydeman, Malmö, ned- rupsborna Sixten Robertsson ocih Eve son, Kävlinge, Nils O Moberg, Göte

lades krans på konfirmationsläraren, Andersson och förutom dessa deltog borg, Einar Andersson, Skurup, six

kontraktsprost Edvard Westbergs följande: ten Robertsson, Skurup, Eve Anders-

gravp·lats samt på tre avlidna kam- Bildens främre rad: Elsa Jönsson- son, Skurup, Nils Henning Nilsson, 

raters gravar. Andersson, Malmö, Signe Nilsson- Rinikaby. 

Efter högtiden d kyrkan åkte man l Greko, Malmö, MargJit Hansson-Gren, Bal{re raden: Gunnar Jönsson, 

till Skurup, där middag intogs på Svedala, Bea Sjögren-Andersson, Landskrona, Henning Nedalf Nilsson, 

City-baren. Flertalet av de nfu·va- Malmö, Sigrid Larsson-Sjunnesson, Borlunda, Sdgurd Blomberg, Lomma 

rande har stannat kvar i hemtrakten Malmö, Svea Persson-Lindell, Malmö, och Sture Larsson, Skurup. 



Sku.rups största projekt påbörjat 

205 NYA BOSTÅDER BYGCS SKURUP: Nu bar spaden satts l 
" jorden för Skurups största bo
. stadsprojekt genom tiderna - Stlf-

1 

· telsen Skurupshems nya bostads
område på östergård. I spadskaftet 
höll stiftelseordföranden advokat 
Gunnar Gottfries och på plats var 
alla hans styrelsekamrater plus re-
presentanter för entreprenören, 
Byggnads AB Harry Karlsson l 
Lund, kommunal~ullmäktigeordfö
rande Börje Lin;: . 1 m O. 

Totalt ska det på östergårdsom
rådet bli 205 lägenheter i åtta tre
våningshus. Ett av husen har alltså 
påbörjats, de två andra börjar 
byggas nästa år. Av lägenheterna 
blir nio enrummare, 26 tvårummare 
med kokvrå och 69 med kök, 92 
treor och 9 fyror. Varje trappupp
gång - det blir sammanlagt 27 -

får sin egen tvättstuga och vidare 
får hyresgästerna en parkerings- . 
plats per lägenhet, vartill kommer 
ett antal parkeringsplatser för be
sökare. Området får två tillfarter 
och parkeringsplatserna läggs i an- · 
slutning till dessa - i princip ska 
området' alltså bli bilfritt. 

Lekplatser läggs mellan husen 
och ett större fritidsområde har 
planerats. Troligen kommer också 
fl) n barnstuga att inrättas i ett av 
husen och eftersom stadsplanen 
upptar en skola i anslutning till 
östergård blir det alltså väl sörjt 
för barnen i området. 

I första byggnadsetappen ingår 27 
lägenheter ·och någon risk för att 
de skall komma att stå tomma är 
det inte. Ett par hundra personer 
står f n i bostadskö i Skurup, och 
fler lär det bli. 

Votering i Skurup 
om utdebiteringen 

SKURUP· Vid senaste samman
trädet med Skurups sammanlägg
ningsdelegerades arbetsutskott blev 
det votering även om blockets för
sta kommunala utdebitering, alltså 
den för 1971. I voteringen segrade 
Karl-Erik Ohlssons i diskussionen 
av John E Vifot biträdda förslag 
vill•ket in'nebär 12:70 per skatterko
na. För detta: röstade sex lroamö
ter, tre socialdemokmter och tre 
bol'\ga,re, för 13:20 de övriga fem, 
fyra borgare och socialdemokraten 
Ragnar Andersson. 

:Ohlssc:ms moti:vering är att 13:20 
skulle innebära en alltför kraftig 
höjning för Rydsgårds och Wem
menhögs nuvarande kommuner. 

Arbetsutskottets budgetförslag 
för blocket 1971 bygger på cirka 
910.000 skalttekronors underlag med 
fördelningen Skurup 425.000. Ryds-

gård 210.000 och Wemmenhög 
185.000. 'Med 12:70 r utdebitering .gör 
alltså detta i kronor omkring 11,4. 
milj•. 'Fotal<( utfallet blir 12,9 milj. 
Driftsbudgeten balanserar på 24,7 
milj 'kr och kapitaLbudgeten på 4,3 
milj. 'Hundskatten föreslås till, 25 kr 
viUret ger summa 17.000 kr. Anslag 
för oförutsedkla behov: 800.000. Av
sättni'ng till aJHmänna investerings
fonden: 942.000 kr. 

B!and mera intressanta investe
ringar kan nämnas inledande fi
nansieringen av ·Flintebrohemmets 
utbyggnad! som i sin helhet kostar 
2,2 mitj. En kkostnadsmässigt liten 
men ändå intressant investering 
gäHer 25.000 kr för en tenirisbana 
i Skivarp som iäggs medi gummi
asfalt och vintertid kan spolas till 
isbana. 

Sku:rupshems ordföronde, advokat Gunnar Gottfries tar första spadtaget mngiven av fr v Skurupshems direktör Kurt Månsson, förvaltare ETik Lindslwg, JwmmunalfuUmäktiges ordf Börje Linden och ingenjör Nils Brink. 
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Inget avgörande oni 
nyaskur~s~än~erna 

SKURUP: Va som i kväll an
nars skulle ha blivit det intres
santaste ärendet i Skurups sam
manläggnmgsdelegerade har satts 
på framtiden. Det gäller alltså sär
skilda lönekommittens förslag till 

- nya tjänsterna i blocket där stri
den kan väntas stå kring lönekom
mittens förslag att Rydsgårds nu
varande kommunalkamrer Egon 
Lönn skall bli drätselkamrer och 
Skurups kommunalkamrer Olle 
Palm socialchef. 

Detta kommittens förslag kan 
ses som en seger för ordföranden 
Gunnar Hansson, tillika ordförande 
i Skurups lönenämnd. Vid tillsät
tandet av ny kommunalkamter i 
Skurup efter Erling Sigfridsson 

agerade Hansson hårt för Lönn 
men stod åtminstone utåt täm
ligen ensam i den striden. 

I lönekommitten reserverade sig 
1 Karl-Erik Ohlsson från Rydsgård 

dock utan att se på personfrågari, 
Han ser närmast på att dessa pla
ceringar skulle ge ett orättvist 
löneutfall gent emot befattnings
havarnas nuvarande status. Palm 
skulle åka ned från 23:e till 20:e 
lönegraden medan Lönn fick be~ 
hålla minst sin nuvarande löne
grad. 22 men förmodligen åkte upp 
i 26 eller 21 då han även skulle 
ta hand om befattningen som 
kanslichef i väntan på att en över
gripande kanslichefsbefattning in
rättas. 

Ohlsson yrkade dels på att den~ 
na övergripande befattning genast 
inrättas dels på att frKgan om 
blockets nya kommunala tjänster 
bordlades för att personalen när
mare skall kunna yttra isg om för
slaget. Att personalen orienterats 
inför lönekommitten anser Ohlsson 
in te tillfy Hest. 

- I delegerades arbetsutskott se
grade hans bordläggningsyrkande 
med 6 röster mot 5. För bordlägg
ningen röstade tre socialdemokra
ter och 3 borgare, mot 4 borgare 
och socialdemokraten Ragnar An
dersson i Skivarp. Bordläggningen 
innebar också att frågan om inrät
tandet av övergripande kansli-

' chefsbefattning ställs på framtiden. 

/ 
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Svårt uppdrag för Skurups 
Lucia~kommitte att välja 

Det har blivit höst och kallt, 
grått och regnigt och snart behövs 
det något som kan pigga upp 
tillvaron under den mörka årstiden • 
och få folk på gott humör. 
Skurups scoutkår och Skånska 
dagbladet kommer i år liksom i 
fjor, att anordna luciaval och 
luciafestligheter i Skurup. En 
luciakommitte', bestående av 
socutledare Kerstin Alwen, Torsjö, 
damfrisör Gudrun Semert, Sku
rup, lantbrukare Sven-Bertil · 
Persson, Rydsgård och redaktör 
Torsten Hansson, Skurup har 
nyligen sammanträffat och utsett! 
7 kandidater till Skurups Lucia 
1970. 

Det hade inkommit exakt lika 
stort antal ·anmälningar som i fjor 
nämligen 15 st. Samtliga var från 
Skurups och Rydsgårds kommun,! 
men tyvärr ingen enda från 
Vemmenhögs kommun. Det var j, 

1 ingen lätt uppgift för kommitten 
att välja. Alla 15 flickorna är 
vackra och söta och hade säkert l 
samtliga passat bra till Lucia och 
tärnor. Aldern varierade mellan 14 
och 19 år. För att det inte skulle 
bli alltför stor åldersskillnad på 
kandidaterna så blev det i första 

Lantbrukare Sven-Bertil Persson, Rydsgdrd, scoutledare Kerstin Alwen, Torsjö gdrd, damfrisör Gudrun Sernert och redaktör Torsten Hansson, Skurup hade ingen lätt uppgift att välja ut sju av de 15 söta flickor som q.nmält sig som kandidater till Skurups Lucia 1970. 

l hand de yngsta som inte kom med 
denna \gång, men som givetvis är 
välkomna igen nästa år om 
luciafirandet fortsätter då. 

Resultatet ·av juryns överlägg-

ningar är ännu hemligstämplade. 
Senare kommer de sju att 
presenteras, dels genom förstoring
ar i Skånska Dagbladets skyltfön
ster vid Södergatan 22 i Skurup 
och dels genom presentation i 
tidningen. 

Först sedan alla sju presenterats 
kommer allmänheten att få rösta 

på sina favoriter. Detta kommer 
att ske genom. röstsedlar som 
liksom i fjor säljes i livsmedelsaffä· 
rer i de aktuella kommunerna. 

På de program ·över Luciafesten 
i Skurups park söndagen den 13 
december som kommer att 
tillhandahållas gratis till de som 

röstar kommer att utlottas 
presentkort skänkta av köpmän i 
Skurup. I fjor uppgick vinstvärdet 
till över 700 kronor och säkert blir 
det lika mycket i år. 

Behållningen av röstsedlar och 
luciaarrangemang kommer att helt 
tillfalla Skuru ps scout~ år. 

5 



Ordföranden har aldrig lumpat 
o 

DE UTREDER VART 
--Av LARS LUNDKVIST- utredare. Själv behövde han aldrig göra lumpen. 

Han stämplades efter inryckningen som olämplig av Gunnar Lange, 61, blev i går vår högste försvars-
Gunnar Langes karriär började i 

mitten av 30-talet då han blev 
amanuens i jordbruksnämnden. Fil 
kand tog han 1938 vid Stockholms 

universitet, lissade 1941. drygt år efteråt utnämnd till han
delsminister. 

försvarsministern om det nya syste
met för planering och budgetering 
inom försvaret: 

Tre år senare blev han statssek· 
reterare i jordbruksdepartementet, 
1954 chef för civildepartementet. Ett 

Så sent som för någon månad se
dan satte han punkt och farväl med 
att presentera prisstoppet. Nu är 
han "bara" riksdagsman med 15 år 
i Kanslihuset bakom sig. 

• Försvarsutredningen har inte till 
uppgift att nå en uppgörelse mel
lan de politiska partierna om för
svarsutgifternas storlek. 

Göransson Petet'sson T Gustavsson 

•• 

BEGÅVNING 
Därmed inte sagt att hans karriär 

skulle vara slut. Han har så att 
säga medfödd administrativ begåv
ning. Därför tror man allmänt att 
han blir en bra ordförande i för
svarsberedningen. 

I direktiven till utredningen som 
Lange är ordförande för skriver 

• I stället ska utredningen tänka 
över grunderna för den svenska 
säkerhetspolitiken och inriktningen 
i framtiden för försVaret. 

MILJÖSTUDIER 
• Försvarsministern kräver på sam· 
ma gång att gruppen sysslar med 
miljöstudier och plockar fram al
ternativa utformningar av det rnili-

FORSVAR 
medicinska skäl och fick frisedel. Men nu tar han --Jag har inga erfarenheter av militärtjänst. Det 
itu med AB Sveriges försvar. går säkert ändå, säger han till A r b e t e t. 
tära försvaret. 
• Och göra upp rullande femårs
planer för försvaret där man tar 
upp utgifterna och behoven så som 
de ser ut omkring den l september 
1971. 
• Försvarskommitten bör tänka 
över om dessa ger oss någon hand
lingsfrihet. 
• Till sist ska man också studera 
inriktningen av andra delar av för
svaret som psykologiska - och ci
vilförsvaret. 

LEDAMÖTERNA 
Förutom Gunnar Lange - som 

blir ordförande - ingår de här le-

damöterna i utredningen: 
Riksdagsman Olle Göransson (s), 

41, Arboga, sitter i andra kammaren 
- tidigare verkmästare. 

Riksdagsman Bengt Gustavsson 
(s), 53, kallad vår meste försvars
utredare med otaliga utredningar 
bakom sig. F d ombudsman med 
säte och stämma i första kammaren. 

Förre folkpartiledaren Sven We
den, 57, kniptångsdirektör med Es
kilstuna som adress - andrakam
marledamot 

Riksdagsman Per Petersson (m), 
51, från Gäddvik tidigare ganska 
okänd i sådana här sammanhang. 
Också i andra kammaren. 

Riksdagsman Torsten Gustavsson 
(cp), 50, lantbrukare från Tingstä. 
de på Gotland - första kammaren. 

Och det här är vad de ska sitta 
och fundera över. Delarna i Sveri
ges försvar: 
• Flygvapnet: Attack-, jakt- och 
spaningsförband ca 650. Totalt ett 
40-tal divisioner. 
• Flottan: Ca 15 jagare och fregat. 
ter mer än 20 ubåtar. Ca 30 torped
och motortorpedbåtar och ca 35 min
svepare. 
• Armen: Personal i fred ca 200 000 
man. I krig: Totalt över 750 000 man. 
Därav armen 600 000. Till dessa kom. 
mer 100 000 hemvärn som tillsam
mans med frivilligorganisationerna 
blir mer än en milion. 

STORMAKT 
I dag kostar svenska försvaret att 

hålla igång ca 5,8 miljarder. Eller 13 
procent av statens utgifter rälmat 
av bruttonationalprodukten <BNP). 

Om vi gör en jämförelse med an. 
dra länder hamnar våra försvars
kostnader på stormaktsnivå om vi 
mäter hur mycket vi lägger ut per 
capita (per person). 

Där ligger vi ungefår jämsides 
med Storbritanniens och Frankri
kes försvar. Om man däremot slår 
ut kostnaderna på antalet kvm som 
vi har att försvara hamnar vi längst 
ner i stapeln. 

Gunnar Lange får säkert ett drygt 
jobb att hålla ihop utredningen. 
Försvarskommitten är nämligen 
stormiga församlingar. Lidelserna 
går ofta höga. Men Gunnar klarar 
det nog ... 

. . . men vem ska bli moderatemas man? 
Vem som skall bli moderata sam

lingspartiets representan t i för
svarsutredningen blev på tisdags
kvällen ovisst. 

Partiets förtroenderåd beslöt näm
ligen att nominera riksdagsman Al
lan Hernelius som partiets företrä· 
dare. Då hade redan försvarsdepar· 

tementet meddelat att riksdagsman 
Per Petersson i Gädvik utsetts som 
m-representant. 

Enligt partiledaren Yngve Holm
berg satt rådet i sammanträde just 
då meddelandet gick ut från de
partementet. Han försökte under 
eftermiddagen att komma i kontakt 

------------------ --

med försvarsminister Sven Anders
son utan att lyckas. 

Försvarsminister Sven Andersson 
sade på tisdagskvällen att man i 
fredags fått beskedet från moderata 
samlingspartiet att detta utsett Per 
Petersson till m-representant. De
partementet hade sedan baserrat sin 
kommunike på detta besked. 



Söderslätts egen konstnär 
77 år mell .i full verksamhet 

l 
-1 
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. Karl Lu~dborg ftlngar här ett motiv pd Svaneholms slott. 

l 

GISLÖVS BY: Sina 77 år till trots 
är han i farten som aldrig forr, måste 

helt enkelt fOr att kunna tillfredställa 
den stora efterfrågan på hans konst
verk med söderslättsmotiv. Han är 

glad o~q tacksam över att fortfarande 
ha hälsans goda gåva, spänsten är 

obruten, ryggen rak som eldgaffel fast 
han inte motionerar mer än normalt. 
Det handlar om Söderslätts egen skild
rare, Gislövskonstnären Karl Lund

borg som nu på Trelleborgs brandsta

tion ska ställa ut valda verk från 1920-
talet och framåt, en retrospektiv ut
ställning alltså. 

Lundborg är född i Malmö, klottra

de som barn på plank till mångas f<ir
tret, fick sin forsta konstnärliga skol

ning och stadga på hemstadens teknis

ka yrkesskola, studera sen I?å Valand, i 
Frankrike, Holland och Danmark. I 

yngre år odlade han också sitt litterära 
intresse, läste helst allt om och av 

• konstnärer, 12 band om Beethoven 

bia 
Han gifte sig 1924 med barnmor

skan Lilly Linder, och de blev trelle
borgare samma år. Med deras och sär

skilt hans kärlek for det genuina Sö
derslätt flyttade de dock snart till V 

Vemmerlöv där de köpte tomt men 

med fruns nya stationeringsort fick de 
sälja marken innan den bebyggts. J 939 

byggde de den välkända villan vid 
stora vägen genom Gislövs kyrkby, till 

utformningen inspirerad av Edvard 

Trulsson som ritade Frans Suellstatyn 
i Malmö samt av Lundborgs gode vän, 

arkitekten och konstnären Ragnar · 

Näsman, tidigare Trelleborg, numera 

Malmö. 
Nedre våningen upptas i vinkel av 

atelje-utställnings- och forsälj ningslo

kal i kombination. Det är högt till tak, 
fem meter, och väggarna täcks helt av 

Lundborgs tavlor: -det samma gäller 

villan i övrigt. Särskilt kärt är porträt
tet av makan Lilly som gick ur tiden 

' f<ir sex år sedan. 
I sin ungdom sysslade Lundborg 

också med att avteckna gamla Malmö 

for omsättning i ljustryck. I 20-talets 
början tecknade han fOr en femma 
verket åt tidningen A r b e t e t, minns 

att dåvarande ekonomidirektören Jo
hansson var mycket sträng. 

Han har alltid fort en borgerlig till 
varo, tidigt uppe, tidigt i säng, och kan 

· aldrig gå sysslolös mer än högst ett par 

dar. Såvida inte väderleken tvingar 
honom tilllängre uppehåll. 

Förr fOrflyttade han sig på motorcy
kel, men sen 30 år tillbaka tar han taxi. 

- Jag är ingen motorman, därfor 
köper jag iote bil, forklarar han. Taxin 

lämnar av och chaufforen ombedes 
återkomma efter ett par timmar, då är 
motivet skissat. Motiven ja. Man kan 

tycka att de skulle sina efter alla åren 
men de skiftar ständigt även på samma 

plats. DärfOr kan han än i dag gå vilse 
t o m i älsklingsmarkerna som Asbjer i 
Al stad. 

Sina dramatiska målarminnen har 
Karl Lundborg från krigsåren då mili

"tären trodde han var kamouflerad 

spion när han målade ute i terränger 
där vissa detaljer inte fick avbildas. En 

gång fick dåvarande stadsfiskalen · 
Nyqvist i Trelleborg rädda honom 

sedan han släpats till polisstation. En 

annan gång fOrvarade en hög officer en 
tavla tills Lundborg själv återkrävde 

den och då befunnits vara en vit man. 

En tredje gång gömde han sig med 
målarattiraljer och all t i en grop när ett 

gäng militärer närmade sig. 
Lundborg debuterade på utställning 

i Skånes konstforening 1917 och hade 

sin fOrsta separatutställning samma år 
han kom till Trelleborg, 1924. 



Lions i Skurup 10-årsjubilerade 

Advokat GunnaT Gott/Ties, SkuTup, pTesiderade vid jub·ileet och han' har hä?- omgett sig med fruarna Stina Gellström, Siv Gottjries, Gittan Persson, Signe Madsen och Ulla Holtennann. 
Lions Club i Skurup har nu av- och Trelleborg som var med och stod verkat sina första tio år oC!h detta faddrar när Skurupsklubben bildahögtidlighölls på lördagen på Svane- des 1960. 

holms slott. Ett 80-tal damer och her- Högtiden inleddes med samling i rar deltog i firandet, bland dem re- källarvalven där gästerna fick tillfälpresentanter för klubbama i Ystad le hylla den jubilerande klubben och 
- överlämna sina presenter. Högtidsta

let hölls av advokat Gunnar Gott
fries, Skurup, som var president då 
klubben bildades och fått förtroendet 
att leda den även under jubileums
året. 

Bland dem som hyllade Lions club 
i Skurup kan nämnas distriktsguver
nören Claes Strand, Lund, zonordf ö
randen Ake Håkansson, Simrishamn, 

fadderklubbarna i Ystad och Trelle
borg genom sina presidenter, advo
kat Lars Olof Dahlin resp Bengt Zet- , 
terberg, Lions club i Sjöbo genom 
sin president, överste Gustav Murray 
och Svedala klubben genom presi- , 
denten, apotekare Gustav Lindström. 

Gratulerade gjorde också Rotary i 
Skurup genom sin president provin
sialläkare Per-Eric Ringberg, Round 
rrable, representerad av ordföranden, 
komminister Claes Isberg, ö Vem
menhög, samt kommunalfullmäktiges l ordförande Börje Linden Skurup. 

Vid middagen talade en av stiftar
na, försäljningschef Arne Runner-

1 ström, Trelleborg. Adjunkt Per Olof 
Meijer, Skurup höll ett spirituellt tal 
till kvinnan och tacktalet för ma
ten hölls av bankdirektör Per Einar 

l Walltorp, Trelleborg, som var di
striktsguvernör vid tiden för sku-

1 ropsklubbens bildande och speciellt 
inbjuden till jubileet. · 

Hög stämning präglade den fortsat
ta delen av jubileet och till den bi
drog inte minst den uppskattade un- , 
derhållning som bestods av lund2- ' 
spexarna Carl-Edvard Jeppsson, Bör
je Norrman och Leif Ernhagen. 

Markförvärv. 

Regeringen har gett Handelsbola
get Skurups Grus, EPA ~yggproduk
tion AB &\ Co, tillstånd att köpa fas
tigheterna brsjö 19:4 och 19:17 i örsjö 
socken. Bolaget planerar att använda 
gruslagren på fastigheterna. ' 



SKÅNSKA DAGBLADET Tisdagen den 10 novembe•· E 

Fr v handbollssektionens ordföronde Janne Johonsson, de tre tooonde spelmna Bengt Ake Nilsson, Kent 
Johansson 'och Rolf Svensson, samt tränaren Stig Arne Jikesson. 

1 O mål av KentJohansson 
då Skurup vann över Finn 

Skurups AIF:s handbollslag har första lik såtillvida att Skurupsspe- 19-13 var . emellertid ett l Ordföranden i handbollssektio-ryckt upp sig från sin downperiod. larnas kondition tröt på slutet och överraskande bra resultat och nen, Janne Johansson, gläder sig ) söndags vann de övertygande ö Finn k';lnde avsluta fint genom att publiken som uppgick till ungefär , givetvis över framgångarna, Iik~om över Finn från Lund med 19·13. hyfsa t1ll slutresultatet till19-13. 120 jublade. Fler sådana matcher l Stig Arne Akesson, Ystad. Mmst Kan möjligen de starkt ökade l och publiken på Skurups lika glada är de emellertid över att p~bliksif~orna i Skurup~.sportJ:iall M~m ha.de Skurupsspelarna hållit sporthalls läktare kommer att öka. publi_ksiffrorna ök~t denna säson~. b1draga bli ~tt spelaz:na l!lgger hte~ l std~n bli slut så hade siffrorna GLADA LEDARE . Nasta match bhr J?å !redag å mera energ1 och f1ghtmganda 1 vant ännu l;lättre . de spelar borta mot Ö Ja. 
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/' 
målen. Skurup inledde starkt 
genom att ta ledningen med 4-0. 
De inte bara höll fyramålsledning
en utan ökade på den efte .. Jand 
till 10-5. I slutet av första 
perioden tog Skurupsspelarnas 
hårda forcering ut sin rätt och de 
kunde inta hänga med de sista 
minuterna utan Finn hyfsade till 
halvlekssiffrorna till 10-7. 

Men sedan gröntröjorna pustat 
ut i pausen kom de ut lika l 
spelsugna som i första halvlek och 
gick fram till ledningen på 16-8. 
Under den första kvarten av andra 
halvleken gjorde alltså Skurup 6 
mål medan Finn fick nöja sig med 
ett enda. Andra halvlek blev den 



Fr~ disponent __ Lars Bertil Jönsson, ordförande i Skurups Fastighets AB, direktör Per Sjödin, 
butikschefen fröken Inga Akesson och charkuterimå'stare Bo Roslund i samspråk vid en av de långa 
frysgondolerna. 

Lars] önsson öppnar ny 
livsmedelshall i Skurup 

Lars Jönssons butiker AB öppnar i dag, 
torsdag, en ny stor livsmedelshall i nya 
Centrumhuset i Skurup. Den nya hallen 
slår upp entn~erna mot Stora Torggatan kl 
l O, varefter invigningstal hålles av f 

kommunalordföranden i Skurup, nämnde
man Gunnar Larsson, Hyltaslätt. Andra 
ingredienser i invigningsprogrammet är 
bl a avsmakningar, och blommor till alla 
kunder. 

Det är en ganska imponerande 
livsmedelshall, som omfattar en 
säljyta av 595 kvadratmeter och 
vidare lagerutrymme, personallo
kaler, kontor m m och 425 kvm, 
således med en totalyta av 1.020 
kvm. \ 

Den nya hallen kräver givetvis 
en större personalstyrka än den 

· tidigare butiken vid Kyrkogatan, 
och antalet anställda har ökats till 
14 personer, varav tre deltidsan
ställda. 

Butikschef blir liksom tidigare 
fröken Inga Akesson, medan Bo 
Roslund kommer att svara för 
charkuteriavdelningen. Denna av
delning med sin speciella delika
tessdisk kommer att ha manuell 
betjäning. 

DJUPFRYST 
De frysta varornas . andel i 

försäljningen ökar stadigt år från 
år, och för att möta denna 
ständigt stigande efterfrågan har 
Lars Jönssons försett hallen med 
två självavfrostande frysgondoler 
med en sammanlagd längd av över . 
11 meter. 

Detta gäller alltså det djup
frysta. Sedan finns dessutom 9 
meter kyldisk för smörgåsmat och 
dyl, 5 m för mejerivaror, 3 m för 

delikatesser, 10 m för kött och l 
charkuterivaror, samt 11 m för 
frukt och grönsaker.' Sammanlagt 
innebär det kyl- och frysdiskar 
med en sammanlagd längd av 
nii.rmare bestämt 49,4 m. 

För att livsmedeln skall kunna 
hållas färska, friska och fräscha, 
finns vidare 10 kvadratmeter 
kylrum för mejerivaror, 14 kvm 
för frukt och grönsaker, 21 kvm 
för kött- och charkuterivaror och 
8 kvm för allmänt frysrum, således 
sammanlagt 52,1 kvm kylrum. 

INLASTNINGSKAJ 
Den tunga varuinlastningen 

kommer att ske vid en speciell 
inlastningskaj, som är helt inbyggd 
i fastigheten och således väl 
skyddad för väder och vind. Andra 
dagligen levererade och snabb1 
avlastade varor, som t ex bröd, 
kan inlastas genom separat 
varulagerdörr. 

Närheten till torget i Skurup 
gör, att kunderna alltid kommer 
att ha goda parkeringsmöjligheter 
inom bekvämt gångavstånd. 

Sortimentet har ökats så till 
vida att det utöver fullständig 
livsmedelssortering såväl inom 
kött- och charkuterivarusektorn 
som specerivaruområdet, kommer 



det även at t finnas ett rikligt 
sortiment på den kemisk-t ekniska 
sidan och dessutom åtskilligt att 
välja när det gäller textil och 
husgeråd, verktyg, glas och porslin 
samt leksaker. 

VARUSKYLTAR 
Till ledning för kunderna finns 

det t :Y;dliga varugruppskyltar. 
Kassaregistren är försedda med 
automatisk uträkning och s k 
växelå tergivare. 

NtJgro av de biträden som kommer att betjäna chm-kuteriovdelningen, fr 11 Solveig Almkvilt, Ann Krilltin 

Under invigningsdagen har den 
ordinarie arbetsstyrkan som upp
går till 14 personer, förstärkts med 
en del av Lars Jönssons butiker 
AB :s konsulenter för att möta en 1 

eventuell invasion av husmödrar 
och andra från Skurupsbygden. 

JöTI88on, fru Märta Norling, N ils Persson och Bo Roslund. · 

K vällens möte premiär for----. -
kommunfullmäktige i Skurup 

Smått historiskt blir det i Skurups församlingshem i kväll då ledamö
terna i nya kommunfullmäktige samlas till sitt första sammanträde. Så 
värst många frågor att klara av blir det dock inte vid premiärmötet. 
Fullmäktige skall välja ordförande och vice ordförande för 1970, fast -
8tälla antalet ledamöter och suppleanter i valberedningen och utse des
sa samt bestämma tid och plats för sina sammanträden. Nästa gång full
mäktige träffas blir december då ledamöterna i samliga nämnder skall 
väljas. 

Kallelsen till kvällens sammanträde 
har på länsstyrelsens uppdrag utfär
dats av ordföranden i Skurups kom
munalfullmäktige, Börje Linden. Sig 
själv inräknat får han hälsa 41 leda
möter välkomna och något manfall 
bör knappast befaras. En nyhet som 
nu införs är nämligen att supplean
ter utsetts som skall rycka in vid 
event förhinder för de ordinarie leda
möterna. Sammanlagt har utsetts 40 
suppleanter. 

Fördelningen i fullmäktige är 17 
.socialdemokrater, 14 centerpartister, 3 
folkpartister, 3 från moderata sam
lingspartiet samt 4 från kommunens 
väl. De ordinarie ledamöterna har ti
digare presenterats och länsstyrelsen 
har nu också meddelat namnen på 
suppleanterna. 

Suppleanter vid förfall för modera
terna John E Vifot, Nils Larsson och 
Knut Andersson: 

Birger Larsson, stenberget och Nils 
Brink, Skurup. 

Vid förfall för centerpartisterna 
Malte Lundberg, Curt Nilsson, Tors
ten Andersson och Arne Andersson: 

Anna-Lisa Nilsson, ölöv, Rolf 
Ch'ristersson, ö Vemmenhög, Arne 
Ohlsson, Skivarp, Nils Börje Hans
son, V Vemmenhög, Börje Olsson, 
Abbekås, Lars Gunnar Andersson, 
Norrbacka och Einar Nilryd, Lindby. 

Vid förfall för centerpartisterna 
Eric Magnusson, Sven Mårtensson, 
Albert Andersson, Stig Olsson, Sven 
B Persson och Nils Andersson: 

Kerstin Arnuersson, Varmlösa, Al
lan Göransson, Villie, Gösta Mårtens
son, Slimminge, Helmer Isaksson, 
Mårtenstorp, Leif Björklund, Anna
välla, Flory Nilsson, Jydarp och Al
bin Olsson, örsjö. 

Vid förfall för centerpartisterna 
Gunnar Hansson, Gunnar Gottfries 
John H Jönsson och Mary Hermans: 
son: 

Henning Hansson, Hassle-Bösarp, 
Torsten Hansson, Skurup, Claes An
dersson, Skurup, Lennart Knutsson, 
Skurup, Torsten Carlsson, Skurup, 
Hugo Lönnborn, L Nellevad och Hu
go Månsson, Elinelund. 

Vid förfall för folkpartisten Henry 
Larsson: J oel Rosengren, Viilie och 
Sture E Olofsson, Slimmingeby. 

Vid förfall fer folkpartisten Sven 
Sjösten: 

Per-Ove Nilsson och Bertil Mår
tensson, Båda Skurup. 

Vid förfall för folkpartisten Eric 
Bengtsson: 

Margareta Nilsson, öremölla och 
Gunnar Nilsson, Skivarp. 

Vid förfall för socialdemokraterna 
Börje Linden, Karl-Erik Ohlsson, 
Helge Persson, Ragnar Andersson, 
Per Sjödin, Anders Rosen, Nils M 

~~~S:S~~ . r;;:;:~s G~:~~:~~~· ~;:~ 
Carlsson, Erik Nilsson, Ernst E Jöns
son, Henry Andersson, Albert Jöns- ' 
son, Maj-Britt Hansson ocll Maja
Lisa Persson: 

Gunnar Månsson, Villie, Erik Edbå
ge, Skurup, Bertil Persson, Jennvdal, 
Oskar Olsson, Skurup, Gunni Mår
tensson, Villie, Leopold. Recht. Sku
rup, Åke Borg, Tingaröd, Stig B 
Mårtensson, Skurup och Kurt Olsson, 
Rydsgård. 

Vid förfall för representanterna för 
kommunens väl Gottfrid Wenner
born, Anders Kruus, Bengt Bings
mark och Gunnar Jönsson: 

Matts Prahl, Skivarp och Per Ha
gentpft, Rydsgår'<l.. 

Fiskaregata-n i Skurvp säljs 
till AB Bröderna Anderssons 

Vid senaste sammanträdet med 
kommunalnämnden behandlades en 
framställning från AB Bröderna- An
derssons gjuteri om att få förvärva 
Fiskaregatan i Skurup. Nämnden be
slöt tillstyrka försäljning för ett pris 
som motsvarar taxeringsvärdet för 
mark inom området, 12 kr per kvm. 
Ett förbehåll gj·ordes för att kommu
nn skall få servitutsrätt för vatten, 
avlopp och elledningar i gatan. Hela 
det aktuella området är på cirka 1.000 
kvm. 

Herr J ack Sjöström hade meddelat 
att han åsamkats extraordinära 

1 
grundläggningskostnader på 12.500 kr 

1 vid uppförandet av ett smånus i kv 

l 
Laken l. Han hemställde därför om 
reducering av tomtpriset samt bidrag 
med återstäende belopp eller alterna
tivt borgen för samma summa. Kom-
munalnämnden föreslår att priset 
skall ~educeras från 8 kr till 2:20 
k r samt att kommunen ska]] i:kläda 
sig borgen för ett lån på 8.000 kr. 

Ansökan om bostadslån tillstyrks 
för Åke Olsson, kv Linden 5, samt 
för Börje Söderberg, kv Hagtornet 
7. Vidare tillstyriktes en ansökan om 
förbättringslån. 

Nämnden har inget att erinra mot 
att danske medborgaren Freddy 
Clausen får förvärva fastigheten 
stadsä-ga 641 och avser inte heller ut
öva kommunens förköpsrätt. Samma 
beslut fattades beträffande en ansö
kan från tyske medborgaren Joachim 
Siewert om förvärv av fastigheten 
Hylteberga 12:10. 

Avslag fick också sällskapet Län
fru Ida Ekdahl om att få förvärva 
kommunens -fastighet solgården. 

Avslag fick också sällskapet Län
karna på sin anhållan om ytterligare 
bidrag med 200 kr för att beta la hy
ran för fjärde kvartalet. 

Fornminnesföreningen vill överta 
och saluföra ett avsnitt ur skurups
boken om Rutger Macklean. Kultur
nämnden har tidigare tillstyrkt och 
inte heller kommunalnämnden har ; 
något att erinra. 

Nämnden beslöt uppvakta renhåll
ningsarbetare Ragnar Karlsson med 
en klocka för långvarig oCh trogen 
tjänst. 

Vidare beslöts föreslå fullmäktige 
att avsluta verksamhetsåret 1970 på 
sedvanligt sätt. Ordföranden och 
kommunalingenjören fick i uppdrag 
att på lämpligt sätt ordna julmåltid 
för kommunens GS-anställda perso
nal. 



Ann-Ohristin Wickman i figurnära, kamelhdrsjärgad helyllekappa, Lotta Sernert i rostfärgad ldngväst, byxor och ribbstickad svart polojumper, samt Inga Svensson i figurnära yllekappa med skinnbesats. Axelremsväskan är i äkta skinn. 

Pullt hus p~å mannekän,gupp~visning 
l(nälängd o~ch midi - ingen maxi! 

Jumpers med stora kragar, jerseyklänningar med ormskinnsbesats, midikappor 'och dressar för vardag och fest presenterades i går kväll på Hotell MackJean i Skurup, där Skurups husmodersförening höll månadsmöte med mannekänguppvisning. Publiken på gott och väl 175 personer hälsades först av husmodersföreningens ordförande, fru Signe Madsen, och därefter av kvällens conferencier, köpman Ove Wickman som inledningsvis konstaterade att ytterligheterna i modet - kortkort 'och maxi - redan är passe. 
- I stället har det utkristalliserats 

ett mode där uddaplaggen gör sig 
gällande, sade han. Långvästar med 
byxor och jumpers med skärp som 
hänger lite löst över magen har bli
vit en motsvarighet till herrarnas 
blazers och byxor. 

Det var också en hel del uddaplag 
med stickat, byxor, tunikor och lång
västar som skurupspubliken fick se 
under kvällen. Men dessutom en rad 
klänningar, 'ofta i lättvättad jersey, 
där det i höst är högaktuellt med be
satser av äkta ormskinn. Ormskin
net går igen i väskorna i form av 
krokodilpressa tskinn. Även mocka
väskan är emellertid populär i höst 
och vinter. 

En hel del midi visades, framförallt 
i kappor men inte en enda maxi! 
Mest sågs Chanel-längden, den inter
nationella normallängden, som är li
ka med knälängd och lite däröver. 

Kläderna liksom väskorna kom 
från Wickmans beklädnad, medan 
skorna var från Skornagasinat och 
frisyrerna från Gujes damsalong. Fru 
Gudrun Sernert kammade in po
sticher av riktigt hår på mannekän
sticher av iktigt hår på mannekän
gerna samt presenterade peruker, 
även dessa av riktigt hår. Ingen en
da syntetperuk fanns med på visnin- l 

gen. Frisyrlinjen var förstås den lil
la franska "Med på noterna", men 
även en diskotekfrisyr sågs. 

Sammanlagt visades 100-talet plagg 
av tio mannekänger, och när avslut
ningsparaden med festbetonade dres
sar oc..'l små festklänningar ägt rum 
överlämnade köpman Wickman en 
ros åt varje mannekäng. Han över
räckte även en ros till fru Madsen, 
och fru Madsen gav i sin tur bloms
ter till såväl köpman Wickman som 
till innehavarna av Gujes och sko
magasinet. 

Fru Madsen passade också på att 
ge tre röda rosor till källaremästare 
Börje Persson och önska honom lyc
ka till med det nya hotellet. 

Skurups husmodersförening kom
mer den l december att göra en stu
dieresa till Bjärsjölagård och den g 
december samlas man till julfest pf 
l<mfhn-<:h~_ullcssSJSki<JowlLBa.nn~.__ ______ ~ 
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T v visar Gunilla Thelander en av Hettemarks vinterfordrade poplinjackor med färgglatt, rutigt foder och t h ses Brita Olsson iförd en av Almedahls svart-vit-mönstrade skjortklänningar i jersey, matchad med svarta, dtamitande stövlar och svart handväska i lackskinn 

Modeparad På Macklean för 
Skurups husmodersförening 

Det har varit tradition i många år att 
Wiekroans beklädnad någon gång på 
höstkanten ordnar modevisning för 
Skurups husmodersförening. Publiksiffror
na har växt för vatje år och den senaste 

visningen, som ägde rum på onsdagskväl
len, nådde rekordsiffror. Hadevisningen 
ägde rum i det nya, sobert eleganta hotell 
Macklean som var. fyllt till sista plats och 
det innebär ungefår 160 gäster. 

Det blev inte endast rekord, när 

l 
det gällde publiksiffran utan även 
när det gällde kvaliteten på 
visningen, Denna var mycket 
varierande, då det numera finns så 
många typer ·av plagg utöver de 
vanliga : klänning, kjol-och-blus 
och kappa. De många plaggen 
kompletterades av passande skor 
och stövlar från Sko-Magasinet i 
Skurup och mannekängerna bar 
tjusiga postischer från Gujes 
damsalong. 

Konferencieren, köpman Ove 
Wickman, konstaterade inlednings
vis att ytterligheterna i modet, 
alltså kort-kort och maxi, redan 
har passerat. Det är i stället en 
mängd olika typer och modeller av 
uddaplagg som nu börjar domine
ra. Exempelvis långvästar med 
byxor o. jumpers med löst 
knäppta skärp, byxor, tunikor och 
långvästar. 

De sju damerna, Barbro Sjödin, 
Inga Svensson, Inger Bengtsson, 
Yvonne Nilsson, Brita Olsson, 1 Majken Mårtensson och Gunilla 
Thelander samt de tre ungdomar
na Ann-Christin Wickman, Lotta 
Sernert och Monica Nilsson hade 
verkligen en mycket tacksam 
uppgift vid modevisningen. Det 
var vackra och smakfulla plagg, 
som fick publiken att då och då 
spontant applådera. 

På Macklean med ett behagligt 
indirekt ljus kommer också 
färgerna utmärkt till sin rätt. 
Interiörens sobra elegans ger också 
en passande och inspirerande 
inramning åt en modevisning i den 
höga klass, som köpman Wickman 
arrangerade. 

--l Avslu!!!,in~en ~å densuccearta- , de modevtsnni -~~ hl e aj:.t manne
•· - ~rna tck varder" sr• r~ 

konferencieren, husmoderför
eningens ordförande Signe Madsen 
fick också en ros, dock av något 
mörkrödare nyans. Signe Madsen 
kvitterade med vackra blomster 
till såväl Ove Wickman som till 
Sko-Magasinets ägare, Nils Persson 
med fru, samt Gudrun Sernert, 
Gujes damsalong. Blomster av 
Signe Madsen fick även källare-

mästare Börje Persson tillsammans 
med en önskan om välgång för det 
nya hotellet. 

Till sist meddelade ordföran
den, att föreningen tisdagen den l 
december kommer att göra en 
studieresa till Bjärsjölagård och 
onsdagen den 9 december samlas 
damerna till julfest · på lanthus
hällsskolan. 



Blixterbjudande 

3 blixtkuber 
(12 blixtar) 
medföljer varje 

1 

filmrulle som ni 1 

köper hos oss. 1 

Erbjudandet gäller så länge l 
vår blixtkampanj skyltas. 

Titta in redan i dag till 

SERNERT FOTO 
Torget 5, SKURUP. Tel 406 Sl 

Luciaka.ndidaterna. i .Sj~·bo utsedda 

Sjöbo Ungdomsorkester står liksom 

tidigare år för arrangemanget med 

årets Lucia-firande i Sjöbo. Sedan 

anmälningstiden nu utgått har kan

didaterna utsetts av en jury, beståen
de av fru Birgit ·Johansson, Sjöbo 

' samt hrr Alvan Olsson, Lövestad och 
Nils Henrik Johannesson, Klasaröd. 

Det var ingen lätt uppgift juryn 
.hade, då det gällde att välja ut de 
sötaste flickorna bland alla de anmäl
ningar, som hade inkommit. Sam-

manlagt fick man i år 21 anmälningar 
om deltagande, och bland dessa ut
sågs de sju kandidater man ·skulle 
ha fram. 

Arets Lucia-kandidater (bilden) 
blev: Nr l Ann-Christin Nilsson, Sjö
bo, 16 år, studerande, nr 2 Karin 
Nilsson, Näsby, 16 år, studerande, nr 
3 Christel Svensson, Sjöbo, 16 år, stu
derande, nr 4 Ingela Kristiansson, 
Blentarp, 16 år, studerande, nr 5 Ani
ta Persson, Sjöbo, 16 år, damfrisör, 
nr 6 Ulla Jönsson, Sjöbo, 17 år, af-

färsbiträde och nr 7 Ann-Margrct 
Hansson, Eriksdal, 16 år, studerande. 

Det blir nu allmänhetens sak att 
rösta på vem av dessa sju kandidater 
man vill skall bli årets Lucia i Sjöbo. 
De övriga kandidaterna blir som van
ligt tärnor. 
Rösts~dlar kommer som vanligt att 

tillhandahållas genom affärer i Sjöbo 
och bygden. Röstning kan också ske 
på YA:s kontor i Sjöbo, där bildef 
på kandidaterna kommer att presen• 
teras i skyltfönstret. 
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: Högsta vinsten 
• • • • • • • • • • • • • 
• nästan varje månad varit 
• ett flertal vinster både 

Högsta vinsten denna 
månad i penninglotte
riets dragning gick till en 
liten pappersaffär i 
Klagstorp. Affären är 
visst inte bortskämd 
med högvinster. Affärs
innehavarna Agnes och 
Axel Jönsson berättar 
att de inte sålt 
penninglotter i mer än · 
drygt ett år och att 
vinsterna . aldrig översti
git l 00 kr. Men det har 

• på 50 och 100 kr. När 
• de på måndagmorgonen 
• telefonledes fick besked 
• om att de sålt lotten • • • • • • • • • • • • • • • •• 

som utföll med högsta 
vinsten var det givetvis 
en stor överraskning . 
Lyckalotten hade nurfl
mer 513.165. 

I den lilla byn Klagstorp 
gick ryktet som en löpeld 
om högvinsten och A . 
Jönssons pappershandel sål
de mängder med nya 
penninglotter på måndagen. 
Åtskilliga kunder infann sig 
nog av nyfikenhet över vem 
som kunde vara den lycklige 
och det köptes frimärken, 
kuvert, knappnålar och 
andra småsaker tillsammans 

· Axel och AgnesJönsson flankeras av Jan JeppBBOn t.v. och Bengt Ake Zaar t. h. som gemensam t hade köpt en lott med numret närmast intill · 
den som gav 350.000 kr i utdelning._ · 

med försiktiga och försynta 
frågor sådär i förbifarten: -
Vem är det månne som fick 
högsta vinsten. 

Herrskapet Jönsson och 
allmänheten tror bestämt att 
det är någon på orten. A . 

. Jönssons pappershandel lig-

ger nämligen inte precis 
utmed stora landsvägen och 
kunderna är till 98 procent 
folk från orten. Vinnaren 
hade så sent som på 
måndagskvällen fortfarande 
inte avslöjat sig och kanske 
förblir det en gåta vem som 

kammade hem storpotten. 
A. Jönssons pappershan

del är en liten affår med 
gamla traditioner påminnan
de om lanthandelsperioden. 
Där försäljes papper, tobak, 
presenter, leksaker, porslin, 
och litet av varje . Jönssons 

har innehaft den sedan i 
mitten av 1940-talet. 

En vinst på 50.000 kr 
hade sålts av W. Nilssons 
Tobakshandel ' i Malmö. 
Lotten hade nummer 
1.085.001 

- SIDAN 5 -
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Sjöhos Luciakandidater valda 

No l Ann Christin Nilsson, no 2 Karin Nilsson, nr 3 Christ(31 Svensson, no 4 lngela Kristiansson;, no 5 Anita Persson, no 6 Ulla Jönsson och no 7 Ann-Margareth Hansson. 1 

Det börjar nu dra ihop sig ·till val av årets Lucia i Sjöbo. Sjöbo 
ungdomsorkester har även i år hand om arrangemangen kring Lucia 
och nu har en jury, som består av fru Birgit Johansson, Sjöbo, 
Alvan Olsson, Lövestad och Nils-Henrik Johannesson, Klasaröd, 
lyckats välja ut de sju ·flickor som skall tävla om vem som skall bli 
årets ljusdrottning. 21 anmälningar hade kommit in och det var inte 
lätt för juryn att bland dessa ·välja ut sju; för samtliga var mycket 
söta och trevliga flickor. 

Till slut enades man i alla fall om följande: Nr 1. Ann-Christine 

Nilsson, Sjöbo, 16 år, 2 Karin Nilsson, .Näsby, 16 år, 3. Christel 
Svensson Sjöbo, 16 år, 4. lngela Kristiansson, Blentarp, 16 år, 5. 
Anita Persson, Sjöbo, 16 år, Ulla Jönsson, Sjöbo, 17 år, 7 
Ann·Margret Hansson, Eriksdal 16 år. 

Kandidaterna kommer att presenteras lite utförligare i ·Skånska 
Dabladet med en kandidat varje dag med början i morgon. När alla 
flickorna presenterats kan röstningen på årets lucia börja . 
Röstsedlar kommer att finnas till hands i affärerna i köpingen samt 
på tidningens annonskontor. 



Sjöbos luciakandidater klara 
SJöBO: Det blev en hård nöt att 

knäcka för juryn bestå ed e av fru 
Birgit Johansson , Sjöbo, herrarna 
Alvar Olsson och Nils Henrik Jo
hannesson båda Lövestad, när det 
var tid att plocka ut kandidaterna 
till SJöbo "Lucia 1970". Det hade 
kommit in 21 vackra foton. Det var 
detta som gjorde det så svårt att 
man hade många at välja ibland. Till slut var man överens om att 

följande sju vackra flicor fick bli kandidater. 1l Ann christin Nilsson, 
Sjöbo 16 år, 2) Karin Nilsson, Näs
by 16 år, 3l Christel Svensson, Sjö
bo 16 ar, 4l lngela Kristiansson, 
Bientarp 16 år, 5l Anita Persson, 
Sjöbo 16 år, 6) Ulla J'ersson, Sjöbo 
17 år, 7) Ann-Margret Hansson, 
Eriksdal 16 år. Foto av dessa kan
didater kommer nu att ställas ut i 
Sjö)Jo och det blir för allmänheten 

att rösta fram vem som skall krö
nas vid en festlighet i Folkets park 
till Sjöbo Lucia. Röstningen kom-
mer att börja inom de närmaste 
dagarna i en del affärer kommer 
röstsedlar att finnas och kostar 50 
öre. Detta för att undvika okynnes
röstning. Som valigt är det Sjöbo 
Ungdomsorkester som håller 
tåtarna. 

Nr l Ann Christin Nilsson, nr 2 Karin Nilsson, nr 3 Christel Svensson, nr 4 lngela Kristiansson, nr 5 Anita Persson, nr 6 Ulla Jönsson nr i Ann-Margreth Hansson . 



SJöBO LUCIAKANDIDATER 

****** (j)roqram ****)/..* 

vid Sjöbo Ungdomsorkesters 

LUCIAFIRANDE 
Söndagen den 13 dec. 1970 



J(andidat nr l 
till Sjöbos Lucia 

Kandidat nummer l till 
Sjöbos lucia heter Ann-Chri
stine Nilsson och bor i Sjöbo. 
Hon är 16 år och går i sista 
årskursen i Färsingaskolan. 
Hennes framtidsplaner är än 
så länge ganska vaga, men hon 
skall pröva in i gymnasiet i 
Y stad till nästa höst. 

På fritiden ägnar sig 
Ann-Christine åt att spela 
handboll och hon är med i 
Sjöbos damlag. Annars sysslar 
hon mest med att läsa böcker 
när hon är ledig från skolan. 
Inte bara läxböcker utan 
skönlitteratur av alla de slag. 
Ann-Christine är också road 
av att sy och då och då 
svänger hon ihop en snygg 
klänning åt sig själv. Det var 
en kamrat, Tommy Mårtens-

son, i - Sjöbo som anmälde 
henne som Luciakandidat. 

Förstorade fotografier av 
alla sju kandidaterna kommer 
i dag att ställas ut i Skånska 
Dagbladets skyltfönster vid 
Västergatan 18 i Sjöbo. 
Röstsedlar kommer att finnas 
tillgängliga från och med 
måndag på tidningens kontor 
och i affärerna runt omkring i 
köpingen där man också kan 
lämna in dem. De skall vara 
inlämnade senast den 5 
december klockan 12. I 
samband med Luciafirandet 
den 13 i Sjöbo Folkets park 
kommer Luciakandidaterna 
att få motta sina porträttfoto
grafier av en representant från 
Skånska Dagbladet som stått 
för fotograferingen. 

\'b\\\ 

Kandidat nr 2 till 
Sjöbos Lucia 1970 

Karin Nilsson från Näsby är 
kandidat nr 2 till Sjöbos 
Lucia. Hon är 16 år och går 
sista året i realskolan i 
Tomelilla. Hon skall alltså ta 
realexamen till våren. Det går 
åt mycket tid till att plugga 
för Karin och hon tyckte 
först inte att hon hade tid 
med att delta i Luciatävling
en. Men hon ändrade sig i 
sista stund som väl var. Hon 
har ingen aning om vem som 
anmält henne som Luciakan
didat. Ingen i släkten eller 
bekantskapskretsen har ännu 
erkänt. 

Karins fritidsintresse är 
framför allt läsning och 
brevskrivning . Hon har väldigt 

många brevvänner och hon 
brevväxlar också med vänner i 
England, så hon får övning i 
engelska språket. När hon får 
tid över broderar hon gärna. 
Något som också ligger varmt . 
om hjärtat är djuren hemma 
på gården. Hon har nyligen 
fått en liten häst, som hon 
naturligtvis ägnar sig mest åt, 
men även korna, fåren, 
katterna, grisarna och hunden 
får sin beskärda del av Karins 
omvårdnad. 

Bildförstoringen av alla 7 
Luciakandidaterna ställdes ut 
i går i Skånska Dagbladets 
skyltfönster vid Västergatan i 
Sjöbo, Röstningen på Lucia 
kan börja på måndag. 



, 

J(!andidat nr 3 till 
Sjöbos Lucia 1970 

Kandidat nr 3 i Sjöbos 
Lucia är en öåde sportig och 
musikalisk flicka. Hon heter 
Christel Svensson och är 16 
år. I våras tog hon realexamen 
och nu går hon i första ringen 
på gymnasiets ekonomiska 
linje, i Ystad. 

Skolan tar naturligtvis myc
ket tid för Christel men hon 
hinner i alla fall vara med i 
gymnastikklubben Stjärnan 
och i Sjöbo ungdomsorkester 
där hon spelar klarinett. Det 
har hon gj!->rt i 6 år och i 

somras var hon pä turne med 
ungdomsorkestern i Holland 
där de unga musikanterna 
hade stora framgångar hos 
publiken. 

Christel tycker också myc
ket om att sy och knåpa ihop 
många av sina kläder själv. 
Det är ännu ett olöst 
mysterium för denna mångsi
diga flicka vem som har 
anmält henne till Luciakandi
dat. 

J(andidat nr 4 till 
Sjöbos Lucia 1970 

Den blondaste av våra 
lucikandidater heter Ingela 
Kristiansson, kandidat nr 4 
till Sjöbos lucia. Hon är 16 år 
och går på "spyken" i Lund 
dit hon åker varje dag från 
Blentarp, där hon har sitt 
hem. 

Det var Ingelas mamma 
som anmälde henne som 
luciakandidat. Ingela älskar 
att skriva brev och har 
brevvänner lite varstans 

världen. I den Kristianssonska 
brevlådan dimper det då och 
då ner brev från Australien, 
Schweiz, Italien och England. 
skolarbetet kräver mycket av 
Ingela men det hindrar ej att 
hon har tid för både sömnad 
- hon syr alla sina kläder själv 
- och för sång och musik. 
Hon är med i kyrkokören i 
Everlöv och övar med den en 
gång i veckan. 

Röstningen på Sjöbos lucia 
1970 oörjar på måndag. 



Kandidat nr 5 till 
SJöBO LUCIA 1970 

Anita Persson. 

Sjöbos Luciakandidat nr 
5 arbetar på damfriseringen 
salong Anne-Lee och att 
vara damfrisörska är ett yrke 
som hon trivs med och 
tänker fortsätta med. Hon 
heter Anita .Persson och · är 
16 år gammal. Vi tycks ha 
ett vackert damlag i hand
boll här i köpingen för 

.liksom Luciakandidat nr l, 
är Anita med där och spelar 
handboll av hjärtans lust. 
När hon inte idrottar, dansar 

Anita gärna. En rörlig flicka. 
Och hon gillar att lyssna på 
musik, även om hon inte 
spelar något instrument 
själv. 

I dag kan röstningen på 
Sjöbos Lucia 1970 börja. 
Bildförstoringar av alla kan
didaterna finns utställda i 
Skånska Dagbladets skylt
fönster vid Västergatan 18 
och de sista kandidaterna 
presenteras i tidningen 
morgon och övermorgon. 

Kandidat .nr 6 till 
Sjöbo Lucia 1970 

--· ' , 

Huslig och musikalisk är 
Sjöbos Luciakandidat nr 6, 
som heter U Il a J ö n s s o n 
och är 17 år gammal. På 
vardagarna kan man hitta 
henne på Konsum i Sjöbo, där 
hon är affärsbiträde. Hon 
tycker det är jätteroligt att 
arbeta i affär och hoppas 
kunna fortsätta med det. 

Ulla är som nr 3 också med 
i Sjöbos ungdomsorkester, där 
hon spelar tenorsaxofon. Där 
har hon varit med i sju år och 

hon tycker bara det blir 
roligare för varje år. 

Innan Ulla började arbeta 
gick hon på husmoderskolan, 
där hon bl a fick lära sig att 
baka och laga mat, vilket hör 
till hennes stora intressen. 
Hon tycker också väldigt 
mycket om barn och passar 
gärna släktingars och vänners 
små telningar. Det var Ullas 
mor som anmälde henne som 
Luciakandidat . 



" Kandidat nr 7 till 
Sjöbos Lucia 1970 

ANN-MARGRET HANS
SON är Sjöbos Lucia-kandidat 
nr 7. Hon är lantbrukarrlotter 
från Eriksdal och är 15 år, 
den yngsta av våra kandidater. 

Ann-Margret är en mycket 
upptagen flicka med dubbel
arbete. På vardagarna går hon 
i Färsingaskolan, årskurs 9, på 
den hemtekniska linjen, och 
på lördagar och söndagar 
arbetar hon i kiosken på Eriks 
bar i Sjöbo. Den lilla fritid 
hon får ägnar hon bl a åt att 
gå på sykurs på yrkesskolan. 

Ett av hennes stora intres
sen är att sjunga. Hon var 
förut med i Röddinge kyrko
kör. Ett annat är matlagning 
och Ann-Margret siktar på att 
bli kallskänka i framtiden. 

Men först skall hon arbeta ett 
år efter skolan, innan hon 
söker in på någon ny skola. 

Det var modern som 
anmälde henne som Luciakan
didat, och Ann-Margret visste 
ingenting om detta, förrän 
hon blev kallad till fotografe
ring. 

Nu har röstningen på 
·Sjöbos LuCia börjat och för 
50 öre kan man köpa 
röstsedlar på följande ställen: 
Arne Pers Livs, Möllers Livs, 
Roys Stormarknad, KP:s Livs, 
Jönbos Livs, Skånska Dagbla
det, Sandbergs Mjölk, Kon
sum och Ystads Allehanda . 
Sista inlämningsdagen är lör
dagen den 5 ·december kl 
12.00. 



Skivarps Röda kors ger 
1.000 kr till Pakistan 
,.Q~ 

- Il ._ • 
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De unga lottförsäljarna Helena Olsson och Anders Andersson frestar fr v Klara och Anna HolmbeT71 
med lotter. 

Skivarps röda kors-krets anordnade på torsdagskvällen en försäljning i 
församlingshemmet i Skivarp som besöktes av ett 100-tal personer. Av bruttosumman 
~ . 
4,821 kronor varav 2.171 kr kom på själva försäljningen, 2.000 kr på ett större lotteri, 
samt resten på smålotterier samt kaffe anslogs en tusenlapp till hjälp åt cyklondrabbade 
Östpakistan. 

Utropare vid försäljningen var 
komminister Claes Isberg, östra 
Vemmenhög, som hade stor 
förmåga att få publiken att bjuda 
ordentligt. Buden blev relativt ' 
höga på handarbeten, prydnader, 
matvaror, julpynt, konsthantverk 
och mycket annat som allmänhe
ten skänkt och Röda kors-med
lemmarna tillverkat vid sina 
arbetsaftnar. 

Försäljningen föregicks av un
derhållning av grupp ur Ystads 
frälsningsarme. Några av de åtta 
frälsningssoldaterna spelade flygel, 
fiol och gitarr som ackompanje
mang till sån~erna. Soldaterna ur 
frälsningsarmen lyckades också att 
få de som mött upp i 
församlingshemmet att sjunga med 
i deras sånger 

Ordföranden i Röda korset, fru 
Ingrid Christensson, var mycket 
nöjd med det goda resultatet vid 
auktion och lottförsäljning och 
den goda stämning som rådde. 
Hon önskar genom SkD framföra 

l 
ett tack till alla som skänkt varor 
och för övrigt bidragit till den 
goda behållningen som bl a nu 
delvis kommer de olycksdrabbade 
i Östpakistan till hjälp. . 

l( 



FramgdngiiT'ike juniorskytten Anders Penander omgiven av fr v. veteranen ValdemarJohanBBon och Tore 
Jönsson. 

Skurupsskyttar belönade 
Skurups skyttefÖrening hade i lördags · 

prisutdelning i skyttepaviljongen. Ett 20-tal 
skyttar hade samlats och tillställningen inleddes 
med några ord av Tore Jönsson. Det gångna året 
hade inte varit ett av de bästa. Föreningen har i 
år haft färre medlemmar än tidigare med följd att 
aktiviteten sjunkit. Tore Jönsson talade om 

·vikten av att värva nya unga förmågor. Till det .. 
behövs initiativ från de äldres sida. Man 
funderade på att eventuellt inleda det nya 
skytteåret med en så kallad faddertävling, där en 
äldre medlem och en pojke under 20 år, bildar 
ett lag. "Faddern" lär på så sätt upp 
ny börjarskytteq. 

:Vid prisutdelningen u tmä~kte sig 
särskilt Oskar Olsson och N G Olsson. 
Övriga pristagare var i mästerskap 
skolskjutning: l) Tore Jönsson som 
fick Per Larsson s vandringspris för 
alltid, 2) S E Rödseth, 3) Oskar Olsson, 
4) Roland Pettersson, 5) N G Olsson, 
6) H E Hansson. 

Mästerskap fåltskjutning: l) S E 
Rödseth, 2) Oskar Olsson, 3) Claes 
Persson, 4) Arthur Christensson, 5) 
Roland Pettersson, 6) Lennart Bergh. 

5-kampsmästerskapet: l) Oskar Ols
son, 2) Arthur Christensson, 3) Sven E 
Rödseth, 4) N G Olsson, 5) Sven 
Persson, 6) Ben ny Lönnborn. 

Statspristävling: Klass 5, l) Oskar 
Olsson, 2) S E Rödseth, Klass 4, l) 
Tore Jönsson, 2) H E Hansson, 3) Sven 
Persson. 

Veteranklassen: l) Hjalmar Persson, 
Klass 3: l) Benny Lönnborn, Klass 2: 
l) Stig Hansson. Klass l: l) Bo Persson. 
Klass junior: l) Kent Persson, 2) 
Anders Pennander. 

Rikstävling på hemmabanor för j 
klasserna junior l, 2 och 3. Klass 3: l 
Benny Lönnborn. Klass l: Östen 
Andersson, Bo Persson. 

Juniorklassen 16 år: Kent Persson, 
Bertil Lönnborn, Claes Lönnborn, N G 
Olsson. 15 år: Dan Andersson. 14 år: 
Lennart Persson, Anders Pennander, P j 
Persson. 

Förbundsskolskjutning på hemma
banor för klasserna 2, l och junior: 
Klass 2: Stig Hansson. Klass 1: Bo 
Persson. J uniorklassen: Bertil Lönn
bom, K en t Persson, Lennart Persson, 
Anders Pennander, Claes Lönnborn. 

Priserna var i f orm av smärre 
penningsummor, plaketter, en kaffe· 
kanna och en tavla. Efter utdelningen 
kunde skyttarna i lugn och ro tala ?Jll 
det gångna tävlingsåret över en mål1id. 



Skurups bågskytteklubb 1 

firar tjugoårsjubileU;m 
· e.. . . · ' l "'' 

l . 

Mästerskytten Arne Ljungqvist undervisar en junior i den ädla bdgskyttekonsten. 

Skurups bågskytteklubb som 
ftrar 20-ärsjubileum i är är 
medlemsmässigt ingen stor klubb 
men vad beträffar kvaliteten och 
framgängarna torde · det vara 
Skurups största. 

Skurups bägskyttekl~bb har 
haft deltagare i världsmästers~ap 
och vid flera tillfållen arrangerat 
svenska mästerskap. 

Klubben bildades i september 
1950 med Lennart Bergh som 
förste ordförande. övriga i 
styrelsen var Axel Lindsjö, Hans 
E. Hansson, Gösta Malmberg och 
Nils Borgströ m. 

De första åren var intresset lamt 
och 1952 övervägde man starkt att 
nedlägga klubben. Denna fostrade 
emellertid .en bågskytt som så 
småningom skulle betyda mycket 
för de kommande framgångarna. 
Det var Arne Ljungqvist som 1957 . 
noterade sitt första svenska 
rekord. 

Arne Ljungqvist har onekligen 

burit upp klubben på sina breda 
axlar och lyckats skapa ett 
brinnande intJ:esse. Därför har 
klubben under årens lopp kunnat 
notera 29 DM-titlar varav 16 
individuella och 13 i lag. Flest 
individuella mästerskap har givet
vis Arne Ljungqvist med 9 och de 
övriga fördelar sig på Aina Hansen, 
Gunhild Nehlilr och Börje 
Andersson vardera 2 samt Anja 
Seppä en. 

Herrarna har svarat för 9 
lagsegrar och damerna för de 
återstående 4. Suveränen Arne 
Ljungqvist har erövrat ett nordiskt 
och två svenska mästerskap, 18 
(aderton) DM-titlar, samt nått 
framskjutna placeringar vid flera 
världsmästerskap. Vidare har han 
varit svensk och skånsk rekordhål
lare flera gånger. 

Skurups bågskytteklubb arran
gerade 1958 och 1962 SM-tävling
ar med ca 200 deltagare och 
skötte dessa med den äran. 

Ekonomin är nästan alltid 
problem för sportklubbar. Sigvard 
Hansson fixade emellertid ekono-

min genom att hålla i trådarna för 
inkomstbringande arrangemang 
såsom exempelvis torgfestema på 
marknadsplatsen. . 

Klubben har även haft 
internationellt utbyte bl a med 
östtyska bågskyttar. 1966 fick 
Skurup representera Sverige vid en 
lagtävling i Leipzig. Den 
individuella vinsten gick till 
Skurup alltså till "Sverige" i 
lagtävlingen blev det en andra-pla-
cering. , 

Skurups bågskyttar kommer 
snart att få ta en ny bågskyttebana 
i besittning. Den håller på att 
iordningställas på Munkaholm. · 1 

I samband med jubileet 
kommer Svenska bågskytteförbun
dets förtjänstplakett i guld att 
tilldelas Sigvard Hansson, Sixten 
Robertsson, Lars Nehlin och 
Henry Hansen. Silverplakett 
tilldelas Börje Andersson, Helge 
Feuk, Einar Olsson, Sven Lindahl 
och Aina Hansen, samt brons till 
Gunhild Nehlin och Göte Bergh. 
Arne Ljungqvist har tidigare fått 
mottaga utmärkelser av högre 
valörer. 



Jultomtetillverkning 
på lanthushållsskolan 

Skurups lanthushålsskolas 
seriearrangemang "Åtta kväl
br" har blivit en verklig 
storsucce med fullsatta loka
ler under de hittills fyra 
avverkade avsnitten. Det 
fjärde avsnittet som hölls för 
allmänheten på oasdagskväl-

1len bestod av visning av bl a 
Julbak, karamelltillverkning, 
tomte- och julpynttillverk
ning, färgtryck, ljusstöpning 
och flera andra saker 'som hör 
julen till. 

En resume över d~ tre tidigare avsnitten: första kvällen kretsade programrubrikerna om blommor och omvårdnaden om dessa, andra kvällen berättades det om olika sorters drinkar, både alkoholfria och starkare 8aker, san:tt ,om cocktailtilltugg. Tredje aftonen omfattade undervisning om småreparationer i hemmen. Och nu · var det alltså tid i onsdags för fjärde avsnittet som helt gick i den annalkande julens tecken. 
Programmet inledde~ med kaffesamkväm och ett extra programinslag bestående av presentation av j kandidaterna till Skurups Lucia. Därefter delades den fulltaliga publiken upp sig i tre grupper som sedan gick runt till tre olika stationer. 

Första stationen förestods av hushållslärare Marita Konradsson och plats var lanthushållsskolans 
! kök. Där visades tillverkning av ' marmelad- och fruktkarameller och bakning av prydnadssaker av pepparkaka, t ex pepparkakshus och pepparkakslyktor. En del av skolans elever var sysselsatta i köket med denna del av julstöket. 

l 
De visade också hur det gick till att baka saffransbröd och att rulla . karameller. stutpunkten vid den stationen blev avsmakning 1 av karamellerna och servering av glögg. 

TOMTAR O ÄNGLAR 
Chef och värdinna för nästa station i den s k hemvårdslokalen, var hushållslärare Ann-Christio 

Nilsson. Hon· visade hur man tidigare nämnda färgbatiktrycken. tillverkar olika sorters tomtar, t ex De återstående fyra avsnitten av enkla tomtar av röd pch grön filt serien "Atta kvällar" fortsätter på eller av kartong kontra mera Skurups lanthushållsskola efter avancerade tomtar av trästomme jul- och nyårshelgen och allt talar som sedan kläddes med skägg, hår för att det även då blir idel av plånor och flanellmössa. Där fullsatta salonger. fanns också små trevliga änglar, 1-==~----~=======1 · både med och utan vingar. Änglarna passade såsom mobilier eller i julgranen. Andra trevliga inslag var halmstjärnor, eternellkransar och kransar av buxbom och lingonris, samt grupper av kottar, svampar, grön- och vitmossa. I mjölkkartonger stöptes randiga ljus och .en annan ljus-finess var vackert gula ljus som doftade underbart av honung. 
KNYT- OCH VIKBATIK 
Den tredje stationen hade färdigställts av slöjdlärare Ingegerd Andersson, som tyvärr inte kunde vara närvarande p g a en kraftig förkylning. Det blev eleverna Annika Jeppsson och Anna-Stina Hultgren som fick vikariera för Ingegerd Andersson. 

De visade prov på vaxbatik, samt knyt- och vikbatik, samt 
vidare linoleumtryck. Ett annat l inslag i den avdelningen var lampskärmar och fönsterprydnader med inslag av pressade växter. Vidare visades kuddar, juldukar, servietter och klänningar med de 

• 
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De här duktiga påf1arna . vann fwstads grupp 23 och sik tar nu på kval till bokstavsgrupp. Fr v främe raden Bo 

Karlsson, Stig Karlsson, Bengt Malmberg, Stig-Arne La rsson. Fr v, bakre raden lagledare Gösta Malmberg, 

Bengt Persson, Tore Karlsson, Ingvar Pers son, Bengt Persson och tränare Stig Andersson. 

K valfeber hos Pantern 
l 

- Av BERTIL PERSSON-

YSTAD: Nu har kvalfebern så 
smått börjat gripa kring sig i Ski
varp. Anledningen är Panterns 
seger i fyrstadsbrottningens grupp 
23 som berättigar till kvalificering 
till siffergrupp. Skivarpspågarna 
har varit med tidigare i sådana 
sammanhang. En sak som dock inte 
gör spänningen mindre. 

Konkurrensen om fyra lediga 
platser i de båda E-grupperna är 
knivskarp. Sedan några B-lag så!-

Jats bort återstod ändå ca 20 aspi
ranter till en plats i solen. Det in
nebär att tre fjärdedelar ska slås 
ut i en rad omgångar som ska vara 
slutförda före mars nästa år. 

Pantern var uppe i grupp E så 
sent som i fjor men fick då respass 
efter kamp mot Billesholm, Sveda
la och Uddevalla. 

Lyckas Pantern klara sig upp i 
år blir det med en förhoppning om 
vidare avancemang till någon av D
grupperna. I så fall skrivs idrotts-

historia. Inte ens under tiden i elit
serien lyckades "pantrarna" nämli
gen komma längre än till E-grup
pen. För all del ingen dålig presta
tion, eftersom Jaget då räkna, 
bland Sveriges 36 bästa. 

Arets gruppseger vanns in te u ta n 
besvär. Andraplatsen togs om hand 
av Skegrie på samma antal poän~ 
men med färre individuella segrar 
Och utan tvekan kan man räkm 
med att det blir minst lika hård< 
bud i kvalen. 

J(akmässan • 
l Skurup 

inbragte 2.000 kr 

Desertörer 
får inte 
stanna 

Fru Britt Marie JönBBon och dottern Kristinhandlar pd kakmäBSan. 
Bakom disken fr v fruarna Vandy Knutsson och Hulda Söderberg. 

Arets kakmässa i Skurup som 
arrangerades av Rädda barnens 
skurupsavdelning inbringade om
kring 2.000 kr, vilket är ungefår 
500 kr mer än i fjor. Den off. 

stängningstiden var kl 18, men 
redan en timme innan var det 
slutsålt på diskarna i skandinavis
ka Bankens tidigare lokaler. 

Hela dagen var det en stryk ande 

STOCKHOLM (TT): Ytterliga
re två amerikanska desertörer har 
av regeringen fått avslag på sina 
ansökningar om att få stanna i 
landet. Båda är straffade för 
narkotikabrott och har dömts till 
förvisning. 

Richard Wayne Rickard kom 
till Sverige från Tyskland. Han 
har två gånger begärt att 
regeringen skall upphäva förvis
ningsbeslutet, men fått avslag. På 
fredagen avslogs hans ansökan 
om anstånd med verkställigheten 
av förvisningen. . 

M F Russel har begärt att få 

åtgång på ka·kor av många slag, 
t ex klenäter, struvor, rullrån och 
sockerka·kor. Det mest lockande 
för barnevar stora färgglada 
smällkarameller med choklad 
inuti. 

Behållningen av årets kakmässa 
går i huvudsak till Jemen. Där har 
Rädda barnen landets enda 
barnsjukhus. En liten del av 
behållningen går till räddnings
arbetet i Östpakistan som just nu 
är brådskande och högaktuellt. 

fö_i.,..bodu tet u pphivt. Han l 
kom till Sverige från USA. 

De båda krigsvägrarna kommer 
att överlämnas till USA. 
----~- ----



Anonyma telefonröster 
·sätter sig till domS 

Anonyma röster i telefon säger sitt hjärtas mening till henne. Deras hjärtan tänker 
. fult och munnen säger det illasinnat. 

Hon är frånskild och hennes man har figurerat i veckotidning som ensam far. Han är 
så duktig och det är så synd om honom. 

. Hon _är ensapt mor med det yngsta och besvärligaste barnet. Men en ensam mor är 
ju så vanlig och henne är det inte synd om. Hon är inte ens duktig. Skilsmässan var en 
effekt av bådas beslut. Också uppdelningen av barnen. 

Men det var om honom veckotidningen skrev, för alltjämt är det en sensation att en 
karl tar hand om ett barn. Det stod mycket om hur han klarade det. Och läsare tog 

·parti ända dithän att de skällde ut henne anonymt per telefon. 

Veckotidningen skrev alltså om 
honom. Där stod att hon fick 
möblerna. Men där stod inte att 
han fick bostaden och hon måste ta 
ett lån fOr att köpa in sig i en lägen
het - i samma hus så att barnen 
ofta kunde träffas och fOräldrarna ' 
lätt kunde vara barnvakt åt 
varandra. Där stod ingenting om 
att hon inte hade någon utbildning 
utan fick ta studielån och slita hårt 
med en utbildning fOr att kunna 
fOrsörja sig och det ena barnet ing
enting om den osäkerhet och brist 
på självförtroende som situation. 
Men allt ont om de läsare, som tror 

·att allt är sagt i och med att hans 
situation är presenterad. Eller 

rättare sagt att de anser sig böra 
ringa upp andra parten och lägga 
sig i fOrhållanden om vilka de ing
enting vet och om vilken de dragit 
slutsatser som de inte har rätt att 
dra. 

Hur många skilsmässodomare 
har vi i det här landet! 

---· ---------------

e INTE PYTONORM 
Naturvårdare över hela världen är bekymrade Över riskertia for 

alt åtskilliga qjur håller på au utrotas. Bland annal är en del p~ls
qjur eller sådana som har skinn au brukafor flärd och lyx utsalla 
for stor risker. 

I London har en n)gigen hållits 
och bland motionärerna , är pri n
sessan Beatrix av Holland. som vill 
ha förbud mot bruk av fläckiga 
pälsar - eller rättare sagt forbud 
mot jakt på leopard, jaguar och 
tiger samt andra som är i riskzo
nen. Här har kvinnor också ett 
ansvar. De skall inte efterfrågas, 
inte köpa pälsar av dylika djur. 
Det finns så många andra, inte 

minst sådana som uppfrids fOr att 
bli pälsar. 

Likadant är det med krokodiler 
och pytonormar. Just nu är orm ett 
material på modet. Ja, fOralldel 
ofta i imitation. Men äkta vara 
skall vi inte köpa ens om vi har råd 
till det. Vi vill väl ha de otäcka dju
ren kvar på jorden - särskilt om 
vi bor långt ifrån deras grannskap. 

• Vodkaglas 
Man bläddrar i de stora. 

varuhusens hemskickade julkatalo
ger och plötsligt upprörs man i sitt 
ursvenska hjärta. Vodkaglasl Un
der vanliga svenska brännvinsglas! 
Kan en sak inte längre få vara vad 
det är och heta vad det heter utan 
skall snofsas till på utrikiska. 1 

• Förvecklingar 
Detta påminner mig om en his

toria jag nyligen hört. Det var en 
av Sveriges storindustrier, som 
bjudit in tyska affarsförbindelser 
eller mÖjligen tjänstemän från dot
terbolag l Västtyskland. Gästerna 
gladde sig och forberedde sig noga 
genom att träna på svenska snaps
visor. De kom, blev mottagna med 
all tänkbar gästfrihet. 'Men dagar
na gick måltider bullades Upp men 
inte en snapsvisa blev sjungen. Det 
var drinkar, drinkar, drinkar. .. 
Sista dagens kväll brast det fOr · 
tyskarna. . . Inte en enda gång 
"Helan går" III Högste koncernche
fen rötdes i sitt hjärta och bjöd 
hem alla tyskarna till sitt kök på 
korv, äktsvenskt knäckebröd och 
snaps. Dc fick sjunga "Helan går" 
natten igenom. Sveriges goda lrir
bindelser tned Utlandet var åter
ställda. 

• Sensmoral 
Av detta kan vi lära, att utlän

ningar på Sverigebesök inte vill 
mötas av drinkar och franska 
menyer. De vill njuta svenska spe-

Ett hederligt sve11skt brännvinsglas 
• skall nu glamouriseras till vod
' kaglas. Vad är detför trams/ 

cialiteter. Välska seder har de nog 
. av hemma. Det är väl inte något att 
komma till främmande länder om 
man inte får uppleva deras pittore
ska seder! 

• Klarade inte 
Apropå detta åkte en kollega 

och jag en gang över Sundet och 
kom att sitta mitt emot ett franskt 
äkta par. Detta berättade att de ätit 
frukost på sitt malmöhotell och 
prövat den svenska seden att dric
ka snaps till. 

- Men vi klarade faktiskt inte 
mer äri tre var, anf'ortrodde de oss 
generat. Deras ögon blev stora, när 
vi talade om, att i n te heller vi sVen
skar brukade klara mer än hÖgst 
tre frire klockan tio på förrnidda
geni 

• Misstq,get 
Som sagt är det lätt att få fel fOr 

sig, när man skådar sederna i ett 
främmande land. Jag satt en gång 
till bords i ett engelskt pensionat 
och någonstans vid bordet satt en 
mycket självbelåten yngre herre. 
Han blev fårtjust Över att möta en 
svenska för minsann hade inte han 
varit i Sverige. Inbjuden i något 
alfårssammanhang och fått resa 
över hela landet. Tänk så fint , att 
fnan kan ringa gratis vart som 
helst, sa han. Han hade träffat en 
nicka i Göteborg och henne ringde 
han upp varje kväll, var 'han än 
befann sig i landet. 

Det blev en mycket' liten våt 
näck kvar av honom, när jag tala
de om, att riktigt så gratis var det 
nog i n te - någon hade varit 
tvungen att betala hans telefonräk
ningar! 

Han såg ut som om han redan 
fått sparken från den firma han 
representerade i Sverige. 



l 

TERAPIARBETEN 
'Säljes på Flintebro 

Frdn vänster Elida Andersson och Edii Persson visar upp ndgra au de 
saker som pensionärerna pd Flintebro förfärdigat. 

På onsdag kväll kommer det 
nog att bli lång kö utanför 
Flintebrohemmets i Skurup entre
port vid 18-tiden. Då börjar 
nämligen försäljningen av en massa 
terapiarbeten som pensionärerna 
gjort. 

I år finns det mängder av fina 
saker att välja bland. Särskilt 
träslöjdavdelningen har mycket att 
bjuda. Där finns exempelvis ett 
skedställ med både storslev, 
smörslev, visp, gaffel och brödkav
le för endast 15 kronor. Andra 
välgjorda träarbeten är ljuskronor, 
stora ljusstakar, skålar, hyllor, 
djurfigurer, lyktor och tomtar. 
Det är i huvudsak de manliga l 
pensionärerna som förfärdigat de l 
sakerna. De kvinnliga pensionärer- ! 
na har mera sysslat med textil- och l 
handarbeten och där finns t.ex. ' 
spetsdukar, kuddar, svampar, kaf- ! 
fedukar och mycket, mycket 
annat. 

Pensionärerna har en viss, 
bestämd arbetslön för de olika , 
terapiarbetena. 

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



>dagen den 3 december 1970 ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. 

Har kört jorden runt 45 gåfl,ger 
och nu delat ut sitt sista SkD-exemplar 

Förmodligen vaknade distributör Gunnar Engström i Skurup 

alldeles för tidigt på tisdagsmorgonen. Eller l<anske rentav mitt i 

natten. Även om inte väckarklockan ringde. 

Gunnar Engström har distribuerat miljoner SkD under exakt 35 

år och måndagsturen var den allra sista. Och som sagt på 

tisdagsmorgonen behövde han inte stiga upp förrän det började . 

ljusna för att hinna i lagom tid till SkD-expeditionen s.om han 

fortfarande sköter. 

t t'd · d ' t 'b tö Som alla vet är tidningsutkör-
ning utpräglat nattarbete. Tidning-' 
arna kommer till Skurup redan vid 
2-tiden och sedan tar distributio
nen av de tvåtusen exemplar som 
varit Engströms ranson, ungefär 
fyra och en halv timme i anspråk. 
Den skiftar förstås med årstiden . 
På vintrarna kan det vara verkligt 
besvärligt och turen ta några extra 
timmar i anspråk. 

SkD . :s mes e 1 mngs IS n u r 
har hunnit att köra ut med ~ver 
21 miljoner SkD-exemplar och 
kört ungefär 180.000 mil, d .v.s 45 
gånger jorden runt. Sedan den l 
mafs i år har det inte varit SkD 
som varit arbetsgivare utan Skånsk 
tidningsdistribution som övertagit 
distributionen av såväl SkD som 
de flesta andra skånska tidningar. 

l 
SKURUP 

l 
Tel. Red. 0411 /415 39, ankn . best. 

Exp. 0411 / 404 45 
Södergatan 22 

DET HÄNDER I DAG 
Slimminge kyrkliga arbetsförening 

aruodnar auktion i församlingshemmet 
kl 18. Efteråt kommer komminister 
Claes Isberg att berätta om "En resa i 
Tanzania" , samt visa bilder därifrån. 

- ----

2 ARBETSP ASS 
Gunnar Engström har emeller

tid inte nöjt sig med det nattliga 
yrket utan har även ett arbetspass 
på dagen då han sköter 
SkD-expeditionen vid Södergatan. 
Så nog är det dryga dagsverken 
som han presterat. 

Söndagen är i varje fall fri. Men 
det har den inte alltid varit. Det 
fanns en tid då SkD kom u t även 
söndagar och då blev det arbete 7 
nätter i veckan. 

Distributör Gunnar Engström 
efterträdes av Algot Karlsson,
Annavälla, Janstorp som snart 
skall upphöra med sin lastbilstra
fikrörelse. Algot har skaffat sig en 
viss vana eftersom han vikarierade 
för Engström i somras. 

Distributör Gunnar Engström med' sin sista packe Skånska 
Dagbladet. 

--------------------------~~==-=------~--====-----



J a, så festligt · 
årsafton 1S13 då giCk det till på ny-
grepp att få sin S~:1l.P stod i b~. 
.skildringen är hä .kopmgsvärdighet, 
I Ystads Allehand mtad ur en art:kel 
av den k" a, roiigen förfat•dd 
P ande Skurup k .. . . auJ Asp "' s romkören Sk · ••U, efter 57 • k urup att upph.. ar om mer 
Från och med l ora som köpinJ. 
hälJet liksom all J~. 1971 blir sam
Pingar och mun. :: stader, andra kö
det enbart en kiCipaJsamhällen i Jan-

...;;;==---.:::....::o:m~mun. 
,,;,,,_ _____ _j 

Men innan Skurup blev köpin5 
1914 hade det varit många hårda dus
ter och 30 år hade få hunnit förflyta 
sedan förda<"'et först lades fram. Det 
hände nämligen redan 1885 och det 
innebar då bland annat att själva sta
tionsområdet skulle skiljas från sock
nen i övrigt. En ansökan inlärondes 
till Kungl. Maj:t 1889 och bakom 
låg utan tvivel till stor del tätortens 
och landsbygdens i många samman
hang bevisade oförmåga att dra 
jämnt. stationsområdets intressen 
möttes 'ofta med misstro och motstånd 
från sockenborna och då dessa var i 
ma.joritet fick de mestadels rätt. 

Länsstyrelsen m fl iiJ?tanser ställde 
sig dock avvisande och· kommunen 
fick 1892 också avslag på, sin ansö

I 57 år fick Skurup vara köping 
30 års ar ete föregick beslutet 

."Nyårsnatten var stjärnklar och h: r ig nordisk vinter rådde. Redan vid· lO-tiden vimlade gatorna av män
ni>kor som drog mot macleanska skolan varifrån fackeltåget med 100-talet fackelbärare och med Skurups mu
sikkår i täten samt tusentals männisltor efter sig tågade genom gatorna f:ir att samlas på torget s::>m var 1e~> 
1igt utstyrt med flaggor och vimplar. På fasaden på byggmästare J JönJo·mS hus var flaggor och transparang~r. 
den nedersta med orden "Skurups municip" och trappan bjldade en flaggp:ydd tribun." 

J//2_ 

skilsm'issan i kommunalt avseende 
den gången lycklig. 

M:en sedan har SJm bekant utveck
lingen i stället gått mot större kom
mun::!la enheter. Sl:urups soclten fick 
visserligen vidkännas en avtappning 
:!.P3G d.l Jans(·vrp och Kagehärad över
fördes till Slimminge socken. Men 
de::a hade sin siir3kilda förklaring: 
Båda dessa områden låg som enkla
ver helt omslutna av Slimminge och 
det hela hade närmast formen av en 
reglering. 

Storkom,niun 

1946 blev det aktuellt att åter slå 
samman Skurups köping och socken 
till en kommun. Detta mötte till en 

skulle gått till Rydsgårds storkom
mun som d:l var under bildande. 

Och nu skall alltså Skurups köping 
gå samman med Rydsgård och Vem
mzn~ög för att bilda en ännu större 
kommun. Fråga är väl dock om det
ta kommer att firas lika festligt som 
då S'"''r:.m b1ev köping på nyårsnat
ten 1913. ·om detta berättades inled
~in"'' v·'l o~h artil,eln fr;n YA bör väl 
även få bilda avslutningen på den 
här lilla återblicken. Efter att ha 
skildrat grosshandlare Johan Nybergs 
väll:omsthä!sning och pastor G D 
Fredlunds historiska återblick slutar 
krönikören: 

"i samma ö.gonblick som Skurups 
kyrkas klockor började klämta in 
det nya året slocknade transparan-

man ännu inte på posten. De nar 
ännu inte an!ä'lt till Skurup men 
ka.n enligt uppgift komma i slutet av 
den bär veckan. Sedan återstår det 
omfattande 'arbetet med uppsortering 
oCih så gäller det förstås för po.3ten att 
se till att man har tillräckligt med 
pen,"ar hemma. Kanske ltan en del 
försändelser sk!ickas ut före veckoslu
tet men ~ä' ... :1st är att ställa in sig 
på komm~.nde vecka, säger man på 
posten i Skurup. 

mttegods 

kan. Två år S'enare förde länssty- början motstånd i landskommunen gen med texten "Skurups municip". 
relsen i stället fram tanken på bil- · gt f" d'gt t" d 

På polisstationen l Skurup fann• 
vid november månads utgång följan
de upphittade saker: moped, herr• 
och damcyklar, börs, plånböCker, 
kontanta medel, skumgummimadrass, 
silverhalsband, guldring, herrhatt, ci
garrettändare och en flaska med 
spritdryck. 

men gansl;a snart kom man överens När klockorna rm ar 1 an es dandet av ett <' mumcipalsamhä,lle 
men detta mötte av flera · orsaker och den l jan 1949 blersammanslag- -den på nytt men den här gången med Får göra mjukglass 
starkt motstånd j Skurup. Efter di- ningen ett faktum. Hassle-Bösarp ha- orden "Skurups köping" lysande ge- En ansökan från Solidar om fort-·de hela tiden varit en egen kommun 
verse förhandlingar som bland annat men den 1 jan 1952 slogs även den nom nyårsnatten." satt dispens för tillverkning av mjuk-
ledde till att kommunens område Får vi månne se något liknande glass på Domus i Skurup tillstyrks 
bl k ft . t . k t bl t t' tillsamman med Skurup. Annars var av hälsovårdsnämnden. ev ra ·Ig mms a ev s a wns- egentligen avsikten att Hassle-Bösarp den här nyårsnatten? området dock municipalsamhälle 
1896. Det kom emellertid inte att om
fatta mer än 38 hektar medan köpin
gsomr.ldet fCI:eslngits .strät:;ka sig 
över en fyrdubbelt störr:e yta. 

Äntligen köping 

Skurup växte sedan snabbt och re
dan året därpå· blev det aktuellt öka 
ut området som då ·växte 'till 134 hek
tar. ,.{{öpingsfrågan hade heJter ald
rig skrinlagts och 1904 togs ·förslaget 
upp på nytt. Det ledde till att en för
nyad ansökan lämnades in året efter 
och den här gången blev det klart 
ljus överallt. Den. 19 april 1907 för
klarade Kungl. Maj:t att 'Skurup 
slmlle få KöpingJ3rättigheter· vid en 
tidpunkt som skulle bestämmas se
nare. Vissa formaliteter som av
styckning från stamfastigheter m m 
måste först klaras av. 

Detta drog ut på tiden men den l 
jan 1914 blev Sl:urup i alla fall änt
ligen köping. 30 år efter det att för
slaget väckts. En väsentlig orsak till 
det långa dörjsmålet var som nämn
d0s den lån·;var;:;a trätan mellan 
tätorten och den kringliggande lands
b,·r:den. Med bnke på områdenas 

l olikartade utveckling var dock säkert 
tlä?·nvägens tillkomst har betytt rnyclcet fiir Skuru1J8 utveckling som ledde t;zz köpingsrättight>ov,. 

1914. Här en bild j?·ån järnvägsstationen i slutet av 1800-talet 



SKURUP j2.202 har nu röstat 
.__T_e"-i~-~·~~-a:~-{~~-6~J-;·-an-kn.-bo-st . .......J på Skurups Lucia 1970 

DET HÄNDER I DAG 
__ "En kärlekshistoria" visas på bio 
Pärlan i Skurup kl 18.30 och kl 20.45. 

Skurups sagostunder ger konsert på 
Skurups torg kl 17 varefter det blir 
dans kring granen. 

DET HÄNDER I MORGON 
Skurups sagostunder ger konsert på 

Skurups torg kl 17, varefter det blir 
dans kring granen. 

Kandidaterna till Skurups Lucia 
·1970 presenteras på torget kl17 varvid 
det också blir tillfålle till röstning på 
dem. 

Handbollsmatch kl 17 i Skurups 
sporthall mellan Skurups AlF och 
Ystads HP. Förmatcher kl 15.05 och 
15.45 för 14-årslag och B-lag. 

"En kärlekshistoria" visas på bio 
Pärlan i Skurup kl 18.30 och kl 20.45. 
- Dans i Skurups pärk efter Giggis 
orkester. Kl 20.15 räkning av de 
inlämnade rösterna till Skurups Lucia 
varefter den valda Lucian hyllas av 
publiken. 

SKOLMATEN måndag 
SKURUP: Tolvskillingsgry ta. 
SKIVARP: Pyttipanna. 
RYDSGÅRD SLIMMINGEBY: Ugn

stekt falukorv. 

Sista chans i morg'n 
/ ! 

J~ 

( , 
f 

En au sc;;,utueteranema i Skurup, frisörmästare Niels Thelander; luJller fram den J(ina, träsnidade 
rösturnan medan fru Rosa Norrlöf. Malmgården, Ry,dsgård, lägger i familjens röstsedelar. 

. l 

Nu är det inte många kvar i Skurup med omnejd som inte har röstat på Skurups Lucia. Sista 

chansen är i samband med juldansen på Skurups torg i morgon kl 17 och vid presentationen av 

luciakandidater en halvtimma senare. Scouter kommer då att sälja de resterande röstsedlarna och även 

, samtidigt lämna ut program över luciafestligheterna. Som bekant utlottas på programmet ett 50-tal 

vinster för ett sammanlagt värde av öv~r 800 kronor. Vinsterna består i huvudsak av presentkon: 

skänkta av köpmän i Skurup och Rydsgård. ' 

Nettointänkterna på program
men blir ungefär en tusenlapp och 
således är scouternas vinst redan 
nu uppe i mer än tvåtusen kronor. 
Därtill kommer intäkterna under 
luciarrangemanget i parken. Detta 
är emellertid förknippat med en 
del omkostnader och skall det bli 
en tusenlapp i vinst där också så 
fordras det nästan fullsatt salong. 
Men det var det i fjor och blir 
vädret gynnsamt så blir det 
förmodligen fullsatt även i år. 

En extrachans till röstningen på 
kandidaterna blir det under en l 
halvtimmas tid i Skurups folkets 
park i morgon, söndag mellan, kl 
19.45 och 20.15, i samband med 
ungdomsdansen där. Efter den 
halvtimman kommer en kommitte' 
att räkna rösterna och se vem 
allmänheten har valt till Lucia. 

Säkert är barnen i Skurup glada tillfälle att värma sig med julglögg. Omkring kl 21.00 kommer det 
, över att juldansen trots allt blev Lions club tar också tillfället i akt att framgå av skyltningen i SkD:s 

1 av. Skurups köpmannaklubb sa att anordna den sedvanliga skyltfönster vid Södergatan 22 i 
först nej eftersom den hade för jultombolan vars behållning går till Skurup vem av de sju flickorna 
litet pengar i kassan. hjälpbehövande inom Lions Sku- som valts till S~urups ljusdrott-

Lians club i Skurup räddade rupsdistrikt. ning. 

Detta kommer att kungöras i 
pausen under närvaro av kandida-

l 
terna. Den utsedda ljusdrottningen 
får då också ta emot publikens 
hyllningar. 

Under julskyltsöndagen' är det 
flera andra arrangemang i Skurup. 
Lions club har anordnat en 
utställning i skandinaviska Ban
kens lokaler. Utställare är konst
när Harald Thelander. De som 
besöker utställningen får också 

traditionen och svarar för de r--=---------~~"""',;,~b~;.,====~------~ 
ekonomiska utläggen. Musikkåren 
sagostunderna har visat sin 
tacksamhet över det årliga bidrag 
de får av Lions club genom att 
1.enna gång spela vid juldansen och 
v1d marschen genom Skurups 
gator utan arvode. 

Intresset kring luciavalet är 
påfallande. På fredagskvällen hade 
2.202 röster försålts, vilket är 
betydligt mer än arrangörarna, 
SkD och Skurups scoutkår räknat 
med. Rösterna kostar 50 öre per 
styck och det blir alltså minst en 
tunsenlapp som kommer in enbart 
på röstningen. Under julskyltsön
dagen kommer det att försäljas 
ytterligare något hundratal röst
sedlar och siffran väntas överstiga 
2.300 
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Friherre Rutger Macklean, f. d. 

herre till Svaneholim slott i Skåne, 

nuvarande heter Börje Persson, åt

minstone till gästgifveriet därstädes, 

har fått lämna namn till Skurups 

nya hotell. Herre där är nämnde 

Börje Persson, med familj skall till

läggas, ty det är en trojka som skall 

styra- fader Börje, hustrun Gittan 

och sonen Christer. Skurup ligger 

endast någon kilometer från Svane

holm så samkörningen mellan...-Je 

två näringsställena kan Ei.tt hållas 

Swaneholms 

Gästgifvarefamilj 

hotellvärdar på Macklean 

Gästgivarefamiljen Persson på Svanholm, hustru Gittan, so

nen Christer, krögarfar Börje, nu även hotellvärdar på nya 

Hotell Macklean i Skurup. Servitris Ingegärd Kronvall är 

redo servera invigningsskålen. 

igång. 
Skurup, kommun söder om 

landsvägen, har saknat förstklassigt 

hotell. Nu har man fått ett. Det 

skall ses mot bakgrunden av att 

här kommer det skånska storflygfäl

tet Sturup att så småningom ta 

form och att Skurup är en expan

siv köping. Hotellet ligger i ett ny

byggt centrumhus mitt emot järn

vägsstationen. I huset finns förutom 

hotell och restaurang även kom

munalkontor, bank, arkitektkontor, 

tandläkarmottagning, biograf, varu

hall m. m. Hotellet disponerar and

ra och tredje våningen. Restaurang

en finns i andra våningen, alltså 

en trappa upp. I markplanet ligger 

bankkontoret. Restaurangen är dis

ponerad för både självservering och 

bordsservering. På luncherna tar 

gästen själv maten från en ut

lämningsdisk, på kvällarna fälls 

luckorna för och restaurangen är 

disponerad för bordsservering. Ge-

~ 

Hotell Macklean är ett handikappvänligt hotell. Rummen har specialsängar och specialtoalett, det finns även en separat 

sådan. Aven för övriga gäster är komforten hög. 



Skurups. kyrka i vinterskrud. Skall vi fd uppleva den synen under 

årets julhelg? 

lnfonnation om avfall 

Med anledning av ändrade sop
hämtningsrutiner i kommunen har 

hälsovårdsnämnden beslutat ge ut en 
informationsfolder. Denna skall dist-

l ribueras till samtliga fastighetsägare 
i Skurup köping och ge upplysning 

om hämtning och bortforsling av av-
fallet. 

Får skjuta skadedjur 

Hälsovårdsnämnden tillstyrker en, 
ansökan av mekaniker Torgny Lind

vall om att få lossa skott med ha
gel- och salongsgevär i Skurup. An

sökan gäller efterhålljl.nde av skade
djur och nämnden anser att behov 

av detta finns. sökanden har tidigare 
liknande tillstånd. , , 



---·----~---------.-----

Dansen kring julgranen 
- l 

i Skurup samlade 2.000 
Juldansen på torget i 

Skurup under skyltsöndagen 

1 är en tradition, som absolut 
inte bör slopas. Att intresset 
är mycket stort för denna 
bevisades på söndagen, då 
ungefår 2.000 personer i alla 
åldrar familjevis mötte upp,, 
då Stig "Tomten" Lindstedt 
ledde dansen kring granen. 
sagostunderna spelade kläm
miga 'låtar och tomten ledde 
sången från mikrofon och 
högtalaranläggning. 

1 Som bekant beslöt Skurups 
köpmannaklubb vid sitt årsmöte 
att slopa traditionen med 
'juldansen på torget. Detta väckte 
·emellertid allmänna protester i 
l köpingen och Lions club fick 
köpmannaklubben att ändra sig 
genom att svara för finansieringen 
med undantag för kolorna till 
barnen. I sammanhanget bör också 
nämnas att sagostunderna i år 
spelade utan arvode. 

Stig Lindsted har stor förmåga 
att hålla stämningen uppe o. både 
gamla och unga dansade och sjöng, 
så det hördes enda till 5-korset. 

En av anledningarna till att det 
samlades sådana massor med folk 
till torget var förmo!fi{gen också, 
att årets Luciaarrangor i Skurup, 

1 Skurps scoutkår och SkD lät 
. presentera Luciakandidaterna från 

I
l en estrad. Ä ven i · det 
sammanhanget var det Stig 
Lindstedt, som var konferencier, 

l vilket han skötte bra. 

Stig "Tom ten" Lindsted t i full fart vid dansen kring granen. 

' Scouterna tog tillfället i akt att 
sälja ytterligare röstsedlar och 
därmed öka sina intäkter på 
Luciaarrangemanget. 

Efter presentationen tågade 
ungdomsorkestern genom Skurups 
köpings gator, och folket spridde 
sig för att se allt, som de många 
skyltfönstren bjöd på. Köpmän
nen har verkligen vinnlagt sig om 
att göra attraktiv och lockande 
skyltning, som ger mängder med 
julklappstips. 



l! 

Premiärvisning i Skurup 
av Zetor 8011 Kristall 

Under de senaste -veckorna 
har lantbrukarna i Skurup och 
Skivarp med omnejd fått 
bekanta sig med det nya 
tillskottet på traktorfronten, 
Zetor 80 Il Kristall. Traktorn 
som fått idel lovord, där den 
visats, har ännu ej kommit ut 
i handeln men Uno Nordgren, 
Knickaprs Bil- och Tr11k,for, 
har fått låna ett exemplar från 
fabriken och visat den på flera 
olika platser, bl a hos Tor
björn Hansson, Prästagården, 
Skurup, och hos John A 
Andersson i Lilla Beddinge. 

Zetor 8011 Kristall har en 
motor med en kapacitet av 80 
hästkrafter. Cylindervolymen är 
4,6 liter. Lyftens kapacitet är 
3.o40 kg. 

En annan sak, som lantbrukarna 
uppskattar, är att den har 16 
växlar fram och 8 back. Detta har 
möjliggjorts genom Multipowllr 
snabbväxeL " ~ 

Andra finesser . är 
framspindlar, dubbla bränslefilter, 

, _centrifugaloljefilter, vilket inne!Jär 
att det ej behöver bytas, eftersom
centrifugen kastar bort det, som · 

Uno Nordgren, Knickaprs Bil- och Traktor, berättar om nya Zetor 8011 Kristall för lantbrukare 
Torbjörn Hansson, Prå"stagdrden, Skurup. 

filtret samlar upp. ordentligt god och vid visningarna. ' Andra data, som lämnats vid 
Den, som kör traktorn, har i Mellansverige har Zetor 8011 visningarna i Skurup och Beddinge 

också all anledning känna sig nöjd. Kristall genom den fina hytten är, att vikten ä 3. 700 kg och 
Hytten är mycket bekväm och fått smeknamnet "Glasverandan". däckens dimensioner_ 16x9, 34 
upphängd på gummi buffertar. I förarhytten finns det för övrigt tums respektive 7 ,50x16. 
Hörselskydd för föraren är helt både plats och sits för en 
onödiga, eftersom traktorn går passagerare. Detta eliminerar ris
relativt tyst och hytten dessutom . ken för olyckor, när någon person 
är ljudisolerande. Sikten från utöver föraren behöver åka med 
föra~latsen betecknas som utom- traktorn. 

Uno Nordgren, som i framtiden 
kommer att sälja Zetor 8011 
Kristall för Knickarps Bil- och 
Traktor, har nyligen varit på en 

lO-dagars kurs på fabriken i 
tillverkarlande~ Tjeckoslovakien, 
där han fått -specialutbildning på 
service och ".tep.aration av den nya 
traktormodellef!. 

Riktpriset för Zetor 8011 
Kristall, som dock inte kommer ut 
i marknaden förrän nästa år, är 
37.000 kr. 



Hästkrafter även vid 
årets luciatåg i Skurup 

En bild frdn fjordretB Luciatdg med förridarna Kajsa och Ingvar Olo(BBon, Lindbo gdrd, i täten av 
kortegen. 

Om vädrets makter blir nådiga, så 
kommer det säkert att bli ganska trängt på 
Skurups torg och på trottoarerna längs 

Skurups gator i morgon eftermiddag vid -
15 .30-tiden. Då startar nämligen ett ' 
luciatåg frän Skurups torg kl 15.30. 

Hur luciatiget är arrangerat i år, 
är en sak som arrangörerna, 
Skurups scoutkår och Skånska 

l 
Dagbladet, inte i förväg ·ämnar 
avslöja i detalj. De anser nämligen, 

1 att det kan bli mera spänning och 
intresse, om kortegens samman-
sättning inte är aviserad i förväg. 

Huvudintresset är givetvis inrik-
tat på .Skurups Lucia, Yvonne 

! Larsson, och hennes tärnor Karin 

l Friis, Lena Hansson, Eva Johans· 

l 
son, Monica Johansson, Karin 
Larsson och Eva Svensson. 

Färdvägen blir följande : Torget 
- Kyrkogatan - Femkorset -

och Lucian själv har varit 
refrängsångerska. 

Lucian kommer att · krönas av 
scoutordförande Bengt Bingsmark, 
som överlämnar gåvor i form av 
smycken från arrangörerna. 

Efter luciatåget kommer scout· 
ledarna Kerstin Alw~n och 
Anna-Greta Persson att leda 
jullekar och dans kring granen för 
barnen, medan kantor Hans Palm 
svarar för julmusiken. Därefter 
förrättar redaktör Torsten Haqs
son dragning av vinsterna, som 
utlottas på Lucia{lrogrammen. Det 
är ett 50-tal vinster för samman· 

lagt över 8 00 kronor, skänkta av 
köpmän i Skurup och Rydsgård . 

Dragningslist a kommer att 
publiceras i Skånska Dagbladet 
tisdagen den 15 december. 

Under kvällen kommer även en 
gitarr- och sånggrupp att framträ· 
da. Programme t i parken beräknas 
vara avslutat vid 18-t iden. Entr~
avgifterna i parken är 2 kr för 
vuxna och l kr för barn. 
Behållningen av lu ciafesten liksom 
inkomsterna på röstsedlar och 
luciaprogram tillfaller helt Sku
rups scoutkår. 

Södergatan - Fabriksgatan -L-------------:;~----------~--Skurups park. Luciatåget beräknas 
vara framme vid parken kl 16.15. 

Programmet i parken är 
däremot mera officiellt. Musikkå· 
ren sagostunderna kommer att 
inleda med en längre konsert 
under tiden folket bänkar sig vid 
kaffeborden. Därefter håller scout· 
ledare Erik Wadgård hälsnings-
anförande. Sedan är tid för Lucia 
med tärnor att göra entre. Några 
problem med luciasången torde 
det knappast vara, eftersom nästan 
samtliga flickor är duktiga sångare 



Ättlingar fortfarande \J 
efter fin Dybecksras \ 

I TorNÖ utanför Skurup finm fortfarande ättlingar efter den pd sin 
·tid välkända Potter-rasen pd Dy beck. Här ett vackert exemplar. 

"På 1860-talet kom åter några ' 
holländska låglandsdjur in i 
landet." Bröderna Petter · och 
Ludvig Koc-kum införde t .ex. 
1863 till Bulltofta gård några 
utmärkta vackra kvigor av 
holländsk ras. Vid samma tid 
kom också en importerad 
lågland!;tjur till Rosengård, som 
också ägdes av Bröderna Koc
kum. 

Till Dy beck kom 186 3 den 
vithjälmade Gronningertjuren 
Potter. Denne verkade ända till 
1873, då han dog, 13 år gammal. 

Tyvärr accepterades inte Pot ter
djuren vid premiering av låglands
rasen och kom därför att trängas 
tillbaka. 

· Vid denna tidpunkt fanns 
enstaka potterfärgade djur kvar i . 
Skåne, bl.a. hos Bo Bengtsson, S. 
Ingelträde. Sedermera har man 
genom korsning Lågland och 
Hereford fått fram Potterliknan
de djur / och undertecknad 
trodde, att den genuina Potter-ra
sen var borta. - Tills en dag · 

hösten 1970, då en inspektion 
förde mig ut i betesmarkerna vid 
Torsjö mosse, söder om Skurup. 
Min följeslagare den 80-årige 
lad u gårdsförmannen Albert 
Isaksson p å Torsjö , faste min 
uppmärksamhet på några djur, 
som jag tog för herefordkorsning
ar. Han berättade, att den 
besättning, som dessa djur 
tillhörde, ända sedan hans , 
ungdom haft denna färgteckning 
och därav drar jag den slutsatsen, 
att det är " äkta" Potterdjur, det 
är fråga om. 

Das lässt sich tief blicken, som 
tysken säger. Här har vi en relikt 
från låglandsrasens genombrotts
tid i Skåne, som bevarat sin 

. ursprungliga __ fli!gteckning,. : 
När låglandskorna nu minskar 

i Skåne, vore det kanske , 
berättigat at t tänka sig att någon ' 
djurpark tog över ansvaret för att ! 
bevara skånskt 1800-tals kohisto- ' 
ria. Är inte dessa exemplar6 lika 
märkli~ som fjällkomaJ 

- S. E . HILDEMAN 

-.J 6. 

5·an Sjöbo lucia 

SJÖBO: Arets lucia i Sjöbo blir 
16-åriga Anita Persson. Hon hade 
nr 5 av de 7 kandidaterna. Under 
kontro ll av polismännen Stig-Olle 
Persson och Åke Kehlmeier räk na
de man in 1.330 röster på söndags
kvällen och fann då att Anita tag it 
en seger med 350 röster. Lucia
kandidaterna var samlade på mu
sikakademin i sällskap med Sjöbo 
ungdomsorkester. Så det blev ord
fö rande Olle Svensson som kun de 
meddela resul tatet och blomster-
hyllade Anita. r 

Ani ta har sin dagliga gärni ng på 
dam! riseri ngssalongen Anne-Lee i 

Sjöbo. Att vara inom detta facket 
trivs hon med och tänker fortsätta. 
Ani ta är en sportig fl icka ty hon 
spelar handboll och är med i laget 
som vunnit många vack ra segrar 
trots handbollen inte är så gammal 
i Sjöbo. T1cker dans är ku l, gi llar 
att spisa musik. Det var hennes 
moder som lämnade in ko rtet utan 
hennes vetskap. Hon tycke r det var 
roli gt att -bli vald , att hon får en 
ansträngande tid framfö r sig vet 
hon och på söndag blir det Anita 
som får mottaga A r b e t e t s 
smycke vid den stora. festli gheten i 
Folkets pa rk. 



Skurups Lucia, Yvo~ne Larsson omgiven av tomtenissen Jörgln Kristersson och Iiil-tärnan Annika Nilsson dkte i en prima Ford 1914 med 
ägaren, Manfred Almkvist vid ratten. Där bakom syns Lucias tärnor, fr. v. Karin Larsson, Karin Friis, Lena Hansson, Eva Johansson, Monica 
Johansson och Eva Svensson. · 

Skurups Scoutkår anordnade 
ståtligt Lucia- o fackeltåg 

Luciatåget genom Skurups gator blev ett arrangemang 
som väckte stor beundran från det tusental personer som 

. mött upp på . Skurups torg och på trottoarerna längs 

Det blev ej det publikhav som vid Luciatåget i fjor men 
det hade arrangörerna knappast räknat med eftersom 
TV:n med sin ishockeymatch givetvis var en svår 
konkurrent. fårdvägen. 

I gengäld så följde publiken 
med till Skurups Park som blev 
fullsatt vid de fortsatta Luciafest
ligheterna där. I spetsen av tåget 
marscherade musikkåren sago
stunderna som spelade klämmiga 
och välljudande melodier under 
ledning av musikfanjunkare .Walter 
Ström blad. 

Därefter följde en söt och 
leende Lucia, Yvonne Larsson, 
omgiven av Iiii-tärnan Annika 
Nilsson och tomtenissen Jörgen 
Kistersson. · 

Den trion åkte med hjälp av 
betydligt tryggare och lugnare 
hästkrafter än i fjor. nämligen i 
Manfred Almkvists gamla Ford 
anno 1914 och med fabrikören 
själv vid ratten. 

Därefter följde ytterligal'e en 
öppen vagn och i den åkte de söta 
tärnorna som vinkade glatt till 
publiken. Till sist kom sedan en 
lång rad av scouter med facklor. 
Luciatåget blev ett lyckat 
arrangemang och som scoutleda
ren Sture Persson, vilken höll i 
trådarna, har all heder av. 

Programmet i en fullsatt park 
inleddes med en konsert av 
sagostunderna medan publiken 
fick tid på sig att beställa fram 
kaffe och lussekattor. Scoutleda-

ren Eric Wadgård höll därefter 
inledningsanförandet varefter be
lysningen släcktes och det blev 
tyst i salen. Alla tittade mot 
entredörren och där inträdde snart 
Lucian med ljus i håret följd av 
tärnor, tomte-nisse och !iii-tärna. 

Under kvällen såldes en del Behållningen av årets Luciaar-
lottringar och Eric Wadgård rangemang av Skurups Scoutkår 
förkunnade med jämna mellanrum och Skånska Dagbladet gEr 
alla de vinnande numren och Scoutkåren en nettobehållning 
delade ut vinster till höger och som preliminärt uppgår till 2.600 
vänster. kronor. Detta är mer än dubbelt 

Lindskogs Blommor i Skurup mot fjorårets nettobehållning. 
hade välvilligt skänkt enmängd Ett Luciatåg och en Luciafest är 
blomster som prydde parken och förenat med en del omkostnader 
innan redaktör Torsten Hansson l och det som gav de största 
förrättade dragning på de vinster inkomsterna var Luciaröstningen 
som utlottades på Luciaprogram- och Luciaprogrammen. Nettobe
men hölls en liten auktion på j hållningen fördelar sig ungefär 
blommorna som hade en såhär: röstsedlar 1.200 kr, 
strykande åtgång. j Luciaprogram 900 kr och 

Dragningslitan på vinsterna på Luciafesten i parken 500 kronor. I 
Luciaprogrammen kommer att l sammanhanget bör nämnas att 

krönte också p~bliceras i Skånska Dagbladet i parken s0llts gratis till förfo-
överlämna ett morgon, tisdagen den 15 gande, vliket arrangörerna är 

till henne. december. _ 1 tacksamma för. 

Sedan de sista tonerna av 
Luciasången tonat bort och Lucia 
med tärnor tagit plats på stora 
scenen blev det scoutordföranden, 
Bengt Bingsmark tur att överta 
mikrofonen. Han höll ett längre 
anförande som kretsade kring 
Luciatraditionerna med uppgift 
att lysa upp och värma under 
denna mörka årstid. 

Herr Bingsmark 
Lucian genom att 
gediget smycke 
Tärnorna erhöll 
halsband. 

vardera etr 

Sedan Lucia med tärnor åter 
sjungit Luciasången och bänkat sig 
vid sitt eget kaffebord fortsatte 
sagostunderna med några jullåtar. 

l parken hade folket mött upp 
familjevis och det fanns många 
barn där, och givetvis längtade de 
efter dansen kring granen. Kantor 
Hans Palm satte sig vid pianot och 
snart var dansen och jullekarna i l 
full gång under ledning av l 
scoutledarna Anna-Greta Persson i 
och Kerstin· Alwen. 



!n öD I(UNGSÖRN l 
* ! I NÄSBYHOLM 

En död kungsörn hittades på söndagen i Näsbyholms
skogarna. Polisen i Anderslöv som fick ta hand om den döda 
fågeln uppger att man inte kunnat finna några skottskador 
på örnen varför man avskriver t eorin att någon skjutit ihjäl 
det fridlysta djuret. Kungsörnen skall senare obduceras och 
därefter sändas till Riksmuseet i Stockholm. * Den sällsynta kungsörnen är frid-~ par i Sverige. Vid Böningesjön har 

lyst hela året. Totalt beräknar man kungsörnar sedim flera år observe-* att det finns omkring 100 häckande , . (For,ts. sista sid) l 

* * * * * * * * 
* * * * * * 
·* * 
* * * 

FORTSA TT'NING 

Död kungsörn . . . 
- -- -- frän sidan ett 

rats vid denna årstiden. Speciellt 
ungfåglarna ger sig gärna söderut. 
Kungsörnens rätta hemvist är annars 
den norra delen av landet. 

Kungsörnen är ganska lätt att kän
na igen. Den tillhört vårt lands störs
ta fågelart och säkraste sättet atl 
skilja på kungsörn och havsöm är dd 
förras 1 fjäderklädda ben. Dessubml 
skjuter stjärten på kungsörnen ul 
längre än på havsörnen. 
~. 

*~======~~------~~============~ Död kungsörn 
ja~t-fynd 

e Swanne Söderberg med den döda örnen. ' 

SKURUP: En död kungsörn 
påträffades under söndagen 
på Näsbyholrns gods ägor och 
ska nu sändas till Naturhi
storiska riksltluseet i Stock
holm för undersökning. Få
geln företedde inga yttre 
skador och kan möjligen ha 
dött av förgiftning. 
Fyndet gjordes under klapp
jakt på godset, och 'det var 
en av ungdomarna i klapp
kedjan, Susanne Söderberg, 
>om träff~de på den måje
stätiska fågeln, ett ungt 
exemplar. Enligt förste polis-

assistent Olof Karlsson, An
derslöv, förekommer vinter
tid rätt många kungsörnar 
kring Häckeberga och Bör
ringekloster. Att de ger sig 
neråt slättlandet är dock 
ganska ovanligt. 

- J ag har själv sett åtskil
liga kungsörnar uppåt Häc
keberga och Börringe, berät~' 
tar Olof Karlsson för A r b e -
t e t. På godsen lägger m11n 
också ut slakteriavfall till ör
narna, som annars går på vil
tet, speciellt rådjur. 



Öremöllaspelen i Skivarp 
bjÖd på utmärkt bordtennis -

Intresset för bordtennistävlingen Öremöllaspelen i Skivarp växer för varje år. Under 
årets spel under lördagen och söndagen uppgick antalet deltagare till370 singlar och 36 
dubblar, vilket är nytt rekord. Även kvalitetsmässigt var Öremöllaspelen rekordartat. 
stutsegrare i herrsingel A blev inte oväntat Folke Lundin, Benestad som i finalen vann ·,. 
över Olle Sandström, Skurup. Dock med ganska knappa siffror, 25-23, 23-21. En • " 
mycket spännande final som länge stod och vägde, vilket siffrorna visar. ~ .;, 

En spelare som ingen hade 
väntat sig se i semifinalerna var 
Bengt Nilsson, Skillinge. En ny 
och i sådana här sammanhang helt 
okänd spelare som Olle Sandström 
fick spela tre set med för att klara 
av. Olle Sandström var suverän i 
.såväl junior- som pojksingel. I 
da.-nklassen blev det förhandsfavo
riten Eva Ernstsson, önneköp som 
segrade. 

Dag Wardeus/Kenneth Borg, Syd Olle Sandström, Skurup Jane: 
14-21, 21 - 18, 21 - 16. K. G. Svensson, Rack 21-18, 21-19, Folke .. 
Hultberg/Olle Sandström, Skurup - Lunding, Benestad - Kenneth Bor'g, 
Bo-Inge Nilsson/Bertil Håkansson, Öv- Syd 21 -'-17, 17-21, 21-3. Final: Olle'' 
raby 21 - 13, 21-11. Final: J. E. S- Folke t 21-16, 21-23, 21-17 . . 
Johansson/Verner P - K. G. H./Olle' S l. Olle Sandström, Skurup, 2. Folke ' 
21-9, 21 - 13. Lundin, Benestad, 3. Jan Svensso·n. ' 

l. J. E. Johansson/Verner .Persson, Rack, 4. Kenneth Borg, Syd. · 
Önneköp, 2. K. G. Hultberg/Olle Pojksingel A: Semifinaler: Jan 
Sandström, Skurup, 3. Dag Wardeus/ Svensson, Rack - Kenneth Borg, Sy_d ' 
Kenneth Borg, Syd, 4. Bo-Inge 22-24, 21-13, 21-16, Olle Sand-' 
Nilsson/Bertil Håkansson, Övraby. · ström, Skurup - Lage Malmqvist,. 

Resultat: Herrsingel A semifinaler: , 1 Benestad 21-11, 21-16. Final: Olle S 
Da~!;Ingel. Semifinaler.: Eva E!.QS!s- -Jan s 21-15, 21-12. · Folke Lundin, Benestad - Ingemar 

Persson, Mellan Grevie 21-11, 21-14, 
Olle Sandström, Skurup - Bengt 
Nilsson, Skillinge 21-17, 16-21, 
21-14. Final: FolkeL-Olle S 25-23, 
23-21. ' 

l. Folke Lundin, Benestad, 2.\ Olle 

son, Onneköp - Gunnel Johansson, l 
~ack 21 - 11, 21-17, Ca.tfrina Thysell, l. Olle Sandström, Skurup, 2. Jan ' 
Onneköp - Ann.C_hristin Schön, Rack Svensson, Rack, 3. Lage Malmqvist;-· 
?1-10, 21 - 14. ~Fmal: Eva E!.nstsson, Benestad, 4. Kenneth Borg, Syd, 5, 
Onneköp - Catarina Thysell, Onneköp Sten-Inge Persson, Övraby, 6. Kenat-
21-17, 21-:-19. Andersson, Mellan-Grevie, 7. Roland. 

Sandström, Skurup, 3. Ingemar Pers- l. Eva Ernstsson, Önneköp, 2. 
son, Mellan Grevie, 4. Bengt Nilsson, Catarina Thysell, önneköp, 3. Gunnel 
Skillinge, 5. K. G. Hultberg, Skurup; 6. Johansson, Rack, 4. Ann.Christin 
Bengt Bing, Tornelilla BTK, 1: Rune Schön, Rack. 
Ma~9vist, Benes~d, 8. Verner Pers- Flicksingel l. Semifmaler: Eva 
son, Onneköp. ·· .Ernstsson, Önneköp - Gunnel Johans-

Herrsingel B 63 deltagare. Semifma- son, Rack 21-17, 21-14, Catarina 
ler: Verner Persson, Önneköp - Ingvar Thysell, Önneköp _ Ann.Christin 
Isaksson, Rack 21-14,13-21,22-20, Schön 14- 21, 21-17, 21-13. Final: 
Bo-Inge Nilsson, Övraby - Tommie Eva E- Catarina T 21-13, 21 - 15. 
Karlberg, Anderslöv 21-18, 21-16. 1. Eva Ernstsson, Önneköp, 2. 
Final: Verner P - Bo-Inge N 21 - 11, Catarina Thysell, Önneköp, 3. Gunnel 
21-16. 

l. Verner Persson, önneköp, 2. Johansson, Rack, 4. Anri.Christin, 
Bo-Inge Nilsson, Övraby, 3. Ingvar Rack. 
Isaksson, Rack, 4. Tommje Karlberg, Flicksingel B: Semifmaler: Kerstin 
Anderslöv, 5. Göran Olsson, Gärsnäs, 6. Nilsson, Öremölla - Ulla-Karin Ryden, 
K. G. Hultberg, Skurup, 7. Tommy Bientarp 21 - 9, 21-8, Katarina 
Falerud, Skurup, 8. Jan-Erik Johans- Kareseit, Knickarp - Annika Nordgren, 
son, Önneköp. Knickarp 18- 21, 21-11, 21-18. 

Oldboys. 7 deltagare. Final: K. G. Final: Kerstin Nilsson, Öremölla -
Hultberg, Skurup - Kurt Håkansson, Katarina Kareseit, Knickarp 21-17, 

' Benestad 21-'-12, 21-12. · 21-14. 
l. K. G. Hultberg, Skurup, 2. Kurt l. Kerstin Nilsson, Öremölla, 2. 

Håkansson, Benestad, 3. Bengt Bing, Katarina Kareseit, Knickarp, 3. Ulla· 
Tornelilla BTK. · Karin Ryden, Blentarp, 4. A t~nika 

Herrdubbel 36 par. Semifinaler J. E. Nordgren, Knickarp. 
Johansson/Verner Persson, Önneköp - Herrsingel, juniorer: Semifinaler: 

Eiman, Skillinge, 8. Per-Anders Sven.s · 
son, Rack. , 

Pojksingel B: Semifinaler: Göra.'l· 
Persson, Övraby - Tommy Persson,
Skillinge, 21-18, 21-16, Con$y 
Andersson, Sjöbo - Jan-Åke Persson.' 
Rack 21-16, 21-18. Final: Conny 
Andersson - Göran Persson 21-19. 
21-16. ' 

l. Conny Andersson, Sjöbo, •2. 
Göran Persson, 'övraby, 3. Jan-Åke·• 
Persson, Rack, 4. Tommy Persson. 
Skillinge, 5. Thomas Andersson, . 
Gärsnäs, 6. Christer Persson, Skurup, 7" 
Egon Andersson, Glcmmingebro, .8. 
Lars Augustsson~ Glemmingebro. ' " 

Pojksingel C. Semifinaler: Lars 
Augustsson, Glemmingcbro - Roger' 
Stadigh, Sjöbo 21-17, 21-14, Per-An
ders Svensson, Rack - Johnny Nilsson,' 
Sjöbo 21-15, 21-19. Final: Lars•· 
Augustsson - Per Anders Svensson . 
21-19, 21-5. 

l. Lars Augustsson, Glemmingebro, , 
2. Per-Andeni Svensson, Rack, 3. Roger 
Stadigh, Sjöbo, 4. Johnny Nilsson;' 
Sjöbo. 



Musikcirklarna i 4H:s regi 
i Sli:ivarp 15-årsjubilerar 

-Av TORSTEN HANSSON-

l Skivarp har Musikfräm
jandet en av de största 
musikcirklarna på skånska 
landsbygden. Musikcirkeln 
som går i Skivarps 4 H:s regi 
kan i år 15-årsjubi/era och 
har ett 60-ta/ elever. A/dem 
på dessa skiftar mellan 8 och 
13 år. Det är således inte 
endast nybörjare utan även 
vuxna som vill skaffa sig 
vidareutbildning. \ 

4 H:s musikcirklar förfogar 
över fina lärarkrafter. Muaiklära
re Carmen Söderberg undervisar i 
dragspel, gitarr och elorgel, 
musikfurir Raymond Tullberg i 
"träblås" såsom klarinett och 
blockflöjt, samt piano, och 
musikfurir Christer Alm 

LAGA A V GIFTER 
Att musikcirklarna i Skivarp är 

så populära har flera orsaker. En 
är redan nämnd, att de har 
utmärkta lärarkrafter. En annan 
är at t de är låga avgifter eftersom 
cirklarna erhåller statsbidrag. I 
priset i?går även noter, julfest 
och utfard. Under sommarmåna
derna håller cirklarna semester 
men brukar starta redan i början 
av september. 

De som samordnar arrange
mangen i cirklarna är Harry 
Forstenberg och David Hansson. 
Den förstnämnde påpekar att 
cirklarna gärna tar emot fler 
elever även under pågående 

Mu•ikfurir Chri•ter Alm underoisar eleven Birgitta Sjö•tedt. 

mässingsblås, såsom saxofon, 
trumpet, flöjt och även elorgel. 
Christer Alm är även dirigent för 
"stora orkestern". 

övningarna pågår på eftermid
dag och kväll varje onsdag. Plats 
är Skivarps skola. Den som står 
utanför och lyssnar får höra 
verkligt märkvärdiga ljud när 
tonerna från de olika rummen 
blandar sig med varandra. 

övningarna pågår dels enskilt, 
dels i smågrupper och dels i stor 
orkester. Vid 16.30-tiden på 
eftermiddagen anländer de yng
sta som får individuell undervis
ning. Därefter kommer även de 
vuxna varefter man delar upp sig 
i små~upper. Senare på kvällen 
samlas de mera kunniga i "stora 
orketstern", där de ständigt 
bygger på sin repertoar. 

stora orketstern är mycket 
imponerande med 20-30 musi
ker. Normal t innehåller den två 
saxofoner, en trumpet, fem 
klarinetter, fyra dragspel, fem 
gitarrer, tre fioler, två elorglar, en 
tvärflöjt, samt trummor. 

Stora orkesterns mål är att 
varje år bygga upp en fin 
repertoar till årsavslutningen som 
brukar vara i maj månad inför 
stor publik. Givetvis är det· 
många nya elever varje år. Men 
cirklarna har också sina stamele
ver. Och en av dem är som 
nämnts 73 år. 

Det händer att musiker som 
har egen orkester bättrar på sina 
kunskaper om musik och 
notläsning i cirklarna. Lärarna 
har hög utbildning. Musikfurirer
na har exempelvis fem års 
gedigen musikutbildning. 

övningarna med de olika 
instrumenten sker i tre olika 
salar. Dessa gränsar ej intill 
varandra. Då skulle det bli ett 

melsurium av toner och rud. 

termin . Eleverna är inte endast 
från Skivarp utan även från 
Rydsgård och Skurup. Verksam-

...... 
( 

hetsområdet omfattar således 
hela den blivande större kommu
nen Skurup. 

Musikfurir Raymound Tullberg med ndgra av de yngre musikelevema, 

fr v Anna Broman, Christina Olofsson, Maria Broman 

och Lina Johansson. 



Svaneholm har många herrar 
men andelsintresset är svalt 

SKURUP: Det är gott om slottsher
rar i Skåne, och allra talrikast är de i 
Vemmenhögsbygden - där man väl 
får förmoda att majoriteten av de 
l. 700 andelsägarna i Svaneholms slott 
finns. Dock inte alla, bland herrama 
till Svaneholm finns de som inte är 

bosatta i Sverige eller ens i Europa -
globetrotters som med ett andelsbrev 
från Svaneholm velat skaffa en ori
ginell souvenir från snöiga nord eller 

· kvittera tacksamheten för gästfritt 
mottagande innanför den gamla bor
gens pampiga murar. 

Det är nu snart 450 år sedan slottet 
uppfördes, och 3 5 år sedan det forvär
vades av Svaneholms slotts andels
fcirening. Siste enskilde ägaren till den 
gamla borgen var greve Carl Augustin 
Ehrensvärd som gick ur tiden 1934 
efter att ha foretagit omfattande res-

"Skurupsuppsägningar 
borde inte tagits upp" 

SKURUP: - Återtagandet av 
uppsägningarna lämnades innan 
uppsägningarna hade delgetts 
kommunalnämnden. Därför är 
uppsägningarna att betrakta som 
nulliteter och skulle därför inte 
upptagits! 

Denna uppfattning i frågan om 
den uppmärksammade uppsäg
ningshistorien vid Skurups kom
munalkontor har de uppsagdas 
förhandlingsman, kamrersassi tent 
Leif Ollerstam på Vellinge kom
munalkontor. Han representerar i 

) 

denna angelägenhet Sveriges socio
nomers riksförbund. 

- Som saken utvecklat sig mås
te jag alltså för kommunalkamre
ren Olle Palms del hävda att det 
inte är han som sagt upp sig utan 
att han blivit uppsagd av kommu
nen och ·detta utan motivering, 
fortsätter Ollerstam. Hans 
uppsägningstid måste därmed räk
nas som ett halvår, inte tre måna
der som gället när tjänsteman själv 
säger upp sig och som kommunen 
hävdar i detta sammanhang. 

- För drätselkamreren Siv 
Mårtenssons del kan inte samma 
regler gälla då hon är kontrakts
bunden vilket här innebär två 
månaders ömsesidig uppsägnings
tid. 

Som tidigare omtalats behandla
des uppsägningarna och återtagan- , 
dena vid ett och samma tillfälle av 
kommunalnämnden. Uppsägning
arna godkändes men inte återta
gandena! I de yttersta av dessa 
dagar har drätselkamrereq Siv · 
Mårtensson besvärat sig hos! läns
styrelsen mot behandlingen. 

laureringsarbeten på Svaneholm. 
Efter Ehrensvärds död såldes slottet 

på auktion, varvid huvudbyggnaden 
och lantbruksegendomen gick till skil
da köpare. Den sistnämnda har sedan 
innehafts av olika ägare och tillhör nu 
Lunds domkyrka. Slottet plus park, 
trädgård, skog och sjö forvärvade 
Svaneholms slotts andelsfOrening 
u p a. Föreniogem hade redan vid det 
laget ca 60.000 kr i kassan och räkna
de med att täcka resterande 30.000 kr 
med lån och ytterligare andelsteck
ning. Intresset for slottet var också 
stort till en början, men har sedan 
sjunkit - flertalet andelsägare hör fol
jaktligen till den äldre generationen. 
Ett uppsving fick forsäljningen av an
delsbrev när slottsrestaurangen öppna
des, men under senare år har nya an
delsägare tillkommit mycket spora
diskt. J 

Dessbättre har intresset for museet 
ökat, man kan i år redovisa större be
sökssiffror än på åtskilliga år. Detta 
mycket tack vare att kontrakt tecknats 
med ett danskt reseforetag som levere
rat många busslaster turister utanfor 
slottsmurarna. 

TRELLEBORG 

En slottsandel julklapp kanske? slottsvaktmästare Nils Hulten stdr 
gärna till tjänst med ande!sbrev. 



Fy1·a av elevm·na som fick premium i samband med avslutningen. Fr v Elisabeth Norman, Ann
Charlotte Sernert, .Anna-Stina Hultgren och Margareta Olsson. 

A vslutn~ng på lanthushållssko~lan 
I går VII! det avslutning för 31 elever vid lanthushållsskolan l Skurup. Som vanllgt var det en högtidllg av

slutning med sång, tal och premieutdelning. Dessutom föredrag av byrådirektör Oswald-Jakobsson om lant
hushållsskolans historia och framtid. Förvaltningsnämndens v ordf Theoder Mårtensson, Svenstorp, höll av
slutningstalet innan elever och föräldrar kunde bänka sig vid den gemensamma middagen som alltid bildar 
den officiella avslutningen på kurserna vid lanthushålls- och lantbruksskolorna i Skurup. 

Samtliga elever under ledning· av 
kantor Hans Palm, Skurup, sjöng 
som inledning några marschvisor 
samt en sång av Evert Taube. Däref
ter hälsade rektor Alf Bjelke-~olter
mann väkommen innan byrådirektör 
Oswald-Jakobs.>on berättade om den 
tid hon själv gick på lanthushålls
skolan och utvecklingen fram till nu. 

Lanthushållsskolorna har genom
gått en enorm utveckling. På 1900-
talets första del tillkom den första 
skolan närmare bestämt 1907 då Rim-

l forsaskolan inledde verksamheten. 
Därefter följde Brogårdsskolan 1910. 
Då fanns det inga moderna maskiner 
för hushållsgöromål, tvätt och dylikt. 
Vi fick li-gga ute vid Fyrisån, som 
rinner förbi Brogård, och banka tvätt 
om det så var tio grader kallt, berät
tad~! byrådir-ektören. I dag; kan man 
stå f varma sköna lokaler och sköta 

. samma arbete. Bara det visar den ut
veckling · som· skett. 

Bästa kamrat 

När skolan började fanns det 33 
elever och vid avslutningen 31. A v 
dessa kommer 24 från Malmöhus län 
och tre från Kristianstads län. Ater
stoden fördelar sig mellan Vännland, 
Jämtland och Göteborg. Medelåldern 
har varit 18 år. Atta av eleverna åter
kommer till skolan den 11 januari då 
de börjar fortsättningskursen. 

Därefter övergick man till premie
utdelningen och åtti\ elever fick pen
ning- och bokpremier för sin flitig
het. . Anna-Karin Nordenhed från 
Vadstena utsågs till kursens bästa 
kamrat och fick för detta en bok. ' 

Premiemottagarna var: Anna-S.tina 
Hultgren, Slimminge, 250 kronor från 
Söderslätts bokförihgsförening, Elisa
beth Nonnan, Hammarstrand, 250 kr 
från Lions club i Skurup, jämte dip
lom, Anne-Marie Johansson, Väster
ås, 100· kronor från Skånemejerier, 
Margareta Olsson, Skurup, 100 kronor 

från Skurups jordbrukskassa, Gunil
la Elofsson, Staffanstorp, bokpremie 
från Wemmenhögs sparbank, Ylva 
Folkesson, Genarp, 100 kronor från 
Skivarps betodlarförening, Ann
Charlotte Sernert, Skurup 100 kr från 
Skurups sparbank, och Anna Pers
son, Vellinge, bokpremie från Lid
bergs bokhandel. 

Gåva till skolan 

Efter premieutdelning tackade An
na-Stina Hultgren lärare och övrig 
personal för kursen samt överlämna
de var sin blomsterbukett till dem. 
Dessutom överlämnades en skål med 
tillhörande senapskula till skolan 
från eleverna Anledningen till denna 
gåva var att för några dagar sen 
skulle man tillreda skånsk senap 
i skolan. Då visade det sig att man 
saknade någon riktig skål för ända
målet. Hushållslärare Siv Gustavsson 
tackade för presenten. 



ABF-VETERANER har avtackats i Skurup efter drygt ZO drs arbete inom 
rörelsen för aUa fyra. Sedan ABF:s nya expeditions. och studielokaler 
visats (tidigare A r b e t e t s lokaler) bjöd ABF på en bit ma.t på hoteU 
IViackiean. Veteranerna fick som avskedsgåvor var sitt konstverk. På bil
den är det fr v Erik Karlsson, Ivan Hansson och Erik Kensma.r som hyllas 
av Österlens ABF-ordförande Henning Nilsson, Ystad. Den fjärde vete
ranen, Hi ldhtg Stridsberg, har avflyttat ti!! Malmö och kunde inte närvara. 

Fullmäktige i Skurup fi ck 
kartor av byggnadsnämn den 

Skurups fullmäktigeledamöter 
fick vid sitt sista sammanträde 
presenter av byggnadsnämnden i 
form av nyupprättade kartor över 
Skurup med samtliga fastigheter 
och tomtgränser inprickade. Detta 
var ett initiativ av byggnadsnämn· 
dens ordförande och kommunal· 
nämndsordförande Knut Madsen. 

Börje Linden fick för fullmiik· 
tiges räkning emotta ett fint 
diplom och en gåva av konsulent 
Herbert Hansson från Korpora· 
tiansidrottsförbundet för flitigt 
motionerande som bl a resulterat i . 
att samtliga 25 tre år i rad ställt 
upp och trampat i korpens 

·motionsrunda på cykel. 

KLOCKOR 

Slutligen erhöll kommunalarbe· 
tarna Ragnar Karlsson och Gunnar 
Nilsson två fina klockor för sitt 
mångåriga arbete inom kommu
nen. 

Efter fullmäktigemötet som 
genomklubbades på rekordtid 
följde ett samkväm på hotell 
Macklean, varvid det även blev 
tillfälle till tal och tillbakablickar 
på Skurups köpings historia. 

, Fr 11 like ordföranden i fuUmiilltige Toreten Hanaeon, RatfTIGr Karl31J«Jn ocla Gunnar Nilaon som erhöU klockor, samt fullmäktiges ordförande Bröje Linden kontrollerar tiden pd de nyutdelade gulduren. 



SKURUP (KvP) Han är chef för eu av 
Skandhankens dotoorföreitag - n1en so
cialdemokratisk kommunalpamp. 

Han är sin kommu111s populäraste och 
samtid.igt mest hatade fö,rtroendeman 
har inte haft något nämnc1suppd'l'ag de 
gångna fyra åren. 

Populär och hatotl ... 

EN KILLE SOM 
VET HUR HAN 
VILL HA DET! 

-Av MarkLippold-
Per Sjödin, 39, skurupsbo, 

är lika kontroversiell som ( . J 
::~~~s~ö;~~~~hö~~~d s~~= DAMPEN . 
sk1ftet och går samman med rR 
Rydsgårds och Vemmenhögs . 
kommuner vet Sjödin precis ' 
hur han vill styra kommu- cialt ansvar. Mitt kommU!1a-
nen. Han har erfarenhet av la engagemang är därvid in-
styrnh1g: för en del år re- tressant endast genom att jag 
dan var han Malmölänets hö- får träffa människor. 
gertrafikgenerat ( 

Il Tveksamt 
- Vill det sig illa hinner 

Skurups kommun inte få nå
gon kommunstyrelse till års
skiftet, säger Sjödin och det 
blänker till i hans ögon. 
Skurups kommun torde va
ra Skånes mest omskrivna, 
och allt talar för att så iör
blir. På söndag samlas kom
munfullmäktige till extra
möte för att besluta cm 
kommunstyrelsens samman
sättnmg. Det är tveksamt om 
beslutet hillner vhma laga 
kraft hman kommunsam
manslagningen skebt. 

Sjödm gillar att slåss. Han 
har alltid boxats och oftast 
utgått med segern. Han har 
varit busschaufför i Lund, 
sedan folkskollärare i Sku
rupsbygden, därefter konsu
lent för ett byggföretag och 
i dag kan han sätta direktör 
på visitkortet. Men samtidigt 
är han socialdemokrat. Möts 
han mte av misstro av parti
kamraterna? Sjödm: 

- Snarare tvärtom. Vad är 
det för skillnad att arbeta 
h1om en storbank eller en 
kommunal förvaltnmg. Det 
ger mig större möjligheter 
att agera så att även an·lra 
får det bättre. 

Han blir nästan lyrisk: 
- Jag har förmånen ait få 

arbeta mom ett föreatg med 
företagsdemokrati och so-

• V iii~ ä'lldm 
Sjödm vill ändra på f:ir

hållandena i sill kom.-nun. 
Skurups kommun skal~ t ex 
försöka bli medlem av Syd
västra Skånes kommunal
förbund. Att som nu räkna 
kommunen till österl~n
regionen anser han orealis
tiskt. Sjödm: 

- Skurup klarar knappast 
en kommtmreform till. Vi 
måste bort från bytänkandet 
Tursamt nog fmns det också 
några framsynta centerpar
tister i Skurups kommun. 

Sjödm har sill egen åsikt 
om kommunalpolitiker. Han 
anser att en toppolitiker skall 
vara skicklig men ha helt 
vanliga åsikter. Hans egna 
åsikter, tror han, är rätt van
liga - men de föds ibland 
för tidigt. 

• Att få rätt 
För egen del tror han att 

han har inflytande utan att 
va,ra politiker. Han vet ock
så att åtskilliga människor är 
rädda för honom. Sjödm: 

- Tyvärr har det varit så. 
Jag skulle egentligen vilja 
beskriva mig själv med två 
bevingade ord: Det gäller m
te att ha rätt, men att få 1:ätt. 
Och: det du säger skall helst 
alltid vara sant. De maxi
merna har jag alltid levt ef
ter. 



Måndag 21 december 1970 -----------

Nu stiger 
•• • spanntngen 

i Skurup! 
SKURUP: Som väntat kom 

Skurups sammanläggningsdelegera
de inte heller vid söndagens extra 
5ammanträde till något avgörande 
om antalet ledamöter i nya kom
munstyrelsen. Ärendet bordlades 
och skall nu tas upp för slutligt 
avgörande vid sammanträde som 
bestämdes till tisdagen den 29· de
cember kl 19. För bordläggningen 
talade I 7 ledamöter, socialdemokra
terna och Kommunens Väl Gottfrid 
Wennerborn, mot de 20 borgarna 
med undan.tag av centerpartisten 
Gunnar offries som avstod från att 
rösta. Bordläggningen gick därmed 
klart igenom enligt tredjedelsregeln 
men tisdag i nästa ·vecka sker av
görandet med enkel majoritet. 

Exakt lika utföll voteringen om 
nytt sammanträde i ärendet skulle 
hållas och i så fall när, men här 
klarade sig borgarna .på den enkla 
majoriteten. Per Sjödin menade att 
ärendet borde avföras från delege
rade och över lämnas till nya kom
munfullmäktige och att hur som 
helst delegerades ordförande ensam 
hade rätt att avgöra· frågan. 

GÄLLER ÄN 
Dagens sekreterare, Rydsgårds 

kommunalkamrer Egoo Lönn, fann 
att avgörandet enligt lagen måste 
tillfalla delegerade. 

Sjödin hävdade att vad som dock 
för stunden måste gälla är delege
rades Hagakraftträdda och inte 
upprivna ·beslut från maj i år om 
11 ledamöter i kommunstyrelsen. 
Det var alltså när man tog den nya 
närnndsorganisationen. 

KAN MAN? 
På detta beslut måste också 

kommunfullmäktiges val av nämn
der och styrelser fotas. Dessa val 
sker i kväll, måndag. Under mån
dagen ska undersökas om val a v 
kommunstyrelse verkligen kan ske 
i kväll så som sakerna ligger. Går 

det för sig avgörs det oundvikliga 
bordläggningsyrkandet med enkel 
majoritet då det gäller personval. 
Hur som helst kan bara 11 ledamö
ter väljas och det gir sen inte att 
bara lägga på ytterligare två om 
delegerade tisdagen den 29 fastnar 
för 13 i kommunstyrelsen efter att 
ha rivit upp delegerades majbeslut 
Alla 13 måste då väljas på en gång 
vid nästa kommunfullmäktige. 

ÄNDRADE SIG 
Efter delegerades omskrivna ut

brytning vid förra sammanträdet 
av frågan om antalet ledamöter i 
kommunstyrelsen 'blev ärendet åter 
nytt och behandlades alltså ånyo i 
AU. Nu utföll voteringen &-4 för 
13 ledamöter sedan socia'ldemokra
terna mist sitt stöd av två center
partister. Henning Hansson hade 
svängt om och John Jönsson var 
frånvarande. 

I delegerade upplyste John E 
Vifot nu att hans inlaga till läns
styrelsen om delegerades förfaran
de förra gången inte var ett besvär, 
bara en förfrågan. Detta som svar 
på K E Ohlssons yrkande att läns
styrelsen borde ha avgörandet. 
Debatten kom sdean att spinna 
kring vad som kan sägas vara rätt
vis representation partivis, om väl
jarkårens mening och om repre 
sentationen i fullmäktige orh 
kommunstyre borde synkroniseras. 

UNIKT 
Tidsbristen gjode , att detta 

Skurupssammanträde förmodligen 
blev det första kommunala på en 
söndag i Sverige i modern tid. 

Delegerade hann också att med 
några justeringar svälja regle
mentet för kommunstyret För att 
undvika chefstjänstemans eller 
annan tjänstemans polemik i offent
lig handling tillades att sådan be
fattningshavare inte får föra sin 
särskilda mening till protokollet. 
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Rovfågelskrisen: 

Jnte alltid ··biocider 
som dödar •• 

ornarna~ 
Örnarna har haft otur i Sverige denna förvinter. Det säger professor Karl 

Borg vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Stockholm. Fem döda Örnar 

har man redan fått in under en kort tid, och en s jätte - den som nyligen 

hittades död i Näsbykolm i Skåne - lär vara på väg. 

Professor Borg berättar att den 
havsörn man fått in kom långt 
norrifrån, ända från Luleå. Huru
vida den har dött av förgiftning 
vet man ännu inte. Analyserna av 
klorkolväten och kvicksilver i väv
naderna tar ganska lång tid. Förra 
vintern fick man in två havsörnar, 
som hade så höga halter av just 
klorkolväten, att det kunde anses 
vara dödsorsaken. 

De övriga fyra örnar man hit
tills har fått in i vinter var alla 
kungsörnar. Också örnen från Näs
byholm var såsom framgår av bil
den en kungsörn. Eftersom kungs
örnarna i regel kommer från trak
ter där biocider har liten eller ing
en användning, och eftersom de gi
vetvis inte fångar fisk, är de be
friade från en del av de giftfaror 
som i så hög grad drabbar havs
örnen. 

BESKED 
Beträffande tre av vinterns döda 

kungsörnar kan professor Borg 
ge klart besked. 
Il En kom från Bjuv i Skåne. Den 
hade !flugit på en högspänningsled
ning och bränts till döds. 
Il En död örn från örebrotrakten 
visade sig ha !kronisk hjärtsäcks-

inflammation, som troligen gick 
tillbaka på en infektion. örnen ha
de dött av sin sjukdom. 
B Kungsörn nummer tre hade en 
vingskada, förorsakad av någon 
olyckshändelse. Fågeln var alldeles 
utmärglad. Tydligen har skadan 
varit så besvärande att den inte 
har kunnat jaga och försörja sig 
utan dött av svält. 
• Kungsöm nununer fyra har än
nu inte fått sin dödsorsak konsta
terad. 
Il Kungsörn nummer fem, den från 
Näsbyholm, har ännu inte kommit 
fram till veterinärmedicinska an
stalten. Enligt en uppgift i Arbe
tet skall den· ha skickats till Riks
museet. 

FRYSBOXAR 
InteJldent Carl Edelstam på Riks

museet berättar ·att såväl han själv 
som Vertebratavdelningens båda 
konservatorer just har kommit hem 
från några veckors resa i Afrika, 
och om några örnar har kommit 
in under den tiden ligger de troli
gen i frysbox och väntar på att 
bli omhändertagna. Ligger Näsby
holmsörnen där, kommer den att gå 
vida:re till professor Borg. 

Annars är det numera statens 

naturvårdsverk som skall kanalise
ra kronan· tillkommande fallvilt. 

Många rovfåglar har förvisso dött 
av förgiftning i Sverige under de 
senaste femton åren, men man be
höver inte a l! t i d ta för givet att 
det rör sig om gift, när man hittar 
en död rovfågel. Det är väl känt 
att de ännu inte årsgamla ungör
narna har svårt att försörja sig om 
vintern. Deras jaktskickligbet är 
inte uppövad ännu, och inte blir 
den bättre när de redan börjar 
försvagas av svält. 

MATPLATSER 
Skånes Ornitologiska Före.ning 

Susanne Söderberg med den kungsörn som hittades död i Näsbyholm i Skåne för nå

gon vecka sedan. Dödsorsaken är inte känd, men däremot vet man att det här är den 

sjätte örn som dött i Sverige under förvintern 

anordnar därför varje vinter sär
skilda matningsplatser för örnar 
runtom i landskapet. örnarna får 
äta sig mätta och starka på sla:k·te-

riavfall och även bättre kött och . 
denna föda är garanterat fri från 
kvicksilver och annat edände. 

Den som vill bidra till örnarnas 

välfärd kan använda Fågelskydds
fondens postgirokonto 43 98 00, Mal-
mö. 

LARS HOLMBERG 
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Kommunfullmäktiges vice ordförande Sven Mdrtensson fick pd torsdagkvällen gd mdnga rundturer i 

församlingshemmet för att samla upp voteringsröster i en urna. 

l . 

Något överraskande, åtminstone för 
den borgerliga sidan, ingick Kommunens 
väl kartell med socialdemokraterna vid val 
av socialnämnd i nya Skurups kommun. 
Socialdemokraten Karl-Erik Ohlsson före
slog, att Barbro Sjödin skulle ersätta av 
valberedningen föreslagne Anders Rosen 

och yrkade på proportionella val. 
Karl-Erik Ohlssons förslag segrade. Även 
vid en del voteringar i kommunfullmäk
tige, vilka refererades i tisdagens tidning, 
röstade Kommunens väl på samma förslag 

som socialdemokraterna. 

l tekniska nämnden, exempel
vis, hade valberedningen föreslagit 
Joel Rosengren till ordförande, 
men som motkandidat föreslog 
Per Sjödin Sven Hansson. Sven 
Hansson valdes till ordförande 
med siffrorna 21-19. 

Även i hälsovårdsnämnden änd
rade fullmäktige på valberedning
ens förslag. Denna hade föreslagit 
Nils Larsson som ordförande. Nu 

' valdes i stället Gunnar E Hansson, 
Ängsro, Skurup. Detta skedde 
dock utan votering, sedan Nils 
Larsson avsagt sig. 

Efter Kommunens väls kartell 
med socialdemokraterna vid val av 
socialnämnd har enligt efterföl an
de diskussioner många av de 
borgerliga fattat detta så och tagit 
för givet, att Kommunens väl 
definitivt för framtiden allierat sig 
med socialdemokraterna. 

Kommunens väls representant, 
bankkamrer B e n g t B i n g s-

m a r k, Rydsgård, anser att detta 
är nonsens: 

- Vi har i vårt program inför 
valet i höstas klart deklarerat att vi 
i Kommunens väl in'te ämnar 
alliera oss med varken moderater, 
socialdemokrater, c en terpartister 
eller folkpartister utan att vi vill 
vara ett självständigt parti, helt 
oberoende av andra. Att vi vid 
sammanträdet på måndagen i de 
flesta fall röstade i likhet med 
socialdemokraterna beror helt 
enkelt på att vi ansåg de förslagen 
bäst. En annan gång röstar vi 
kanske i likhet med centern, 
folk-partiet eller moderaterna, 
säger Bengt Bingsmark. 

- Kommunens väl har tackat 
nej till att delta i de s k 
gruppsammanträdena, både vid 
inbjudan från de borgerliga och 
socialdemokraterna. Vi kan inte 
hjälpa, att socialdemokraterna 
inför valet sände ut ett flygblad, i 
vilket de stämplade oss som 

tuuiörande de borgerliga. Här är 
ett citat ur det flygbladet: "Vad är 
partiet Kommunens väl? Såsom 
alla borgerliga partier, vill Kom
munens väl föra en kommunalpoli
tik, som ej gagnar vare sig 
kommun eller socialdemokraterna. 
Vi uppmanar våra väljare att 
studera valsedeln och Kommunens 
väl-kandidater på valbar plats -
enbart kandidater förankrade i · 
motståndamas partier". ' 

Bengt Bingsmark understryker 
alltså, att måndagens kartell 
mellan Kommunens väl och 
socialdemokrater inie får tydas 
som en definitiv allians. 

Till ordförande i kommunfull
mäktige för år 1971 utsågs 
nämndeman Börje Linden, Sku
rup, till l :e vice ordförande, 
lantbrukare Sven Mårtensson, 
Trunnerup, Rydsgård, och till 2 :e 
vice ordförande landstingsman 
Sven-Bertil Persson, Varmlösa 2, 
Rydsgård. 



Bröllop, silverbröllop 
och guldbröllop för tre 
generationer i Skurup 

Bakom brudparet, typograf KURT MARTENSSON, med maka INGER, f. Andreasson, (r.v. brudgummens farnor och farfar, Marta och Nils Mårtensson, samt brudgummens föräldrar, Harry och Elly Mårtensson vilka firade guld- respektive silverbröllop på sonsonens respektive sonens bröllopsdag. 
Lilldulafton var'en stor högtids- och farfar, lantbrukare Nils lillejulafton år 1945 av framlidne dag för tre generationer Mårtens- Mårtensson och hans fru Marta, kyrkoherde Paul Boström, Skuson i Skurup. Då gifte sig typograf Theodersfred, Skurup sin guld- rup. Samma kyrkoherde s~man-Kurt Mårtensson, Skurup med bröllopsdag. vigde lillejulafton år 1920 Nils och Inger, f. Andreasson, från Söve- Marta Mårtensson i Skurups stad. Samma dag firade brudgum- De två unga sammanvigdes i kyrka. mens föräldrar, lantbrukare Harry Sövestads kyrka av komminister Så lillejulafton i år var verkligen Mårtensson och hans fru Elly, Claes Isberg. 'en bröllopsdag för · de tre Hylteberg, Skurup sin silverbröl- Harry .och Elly Mårtensson generationerna Mårtensson att lopsdag och brudgummens farmor sammanvigdes i Skurups kyrka minnas. 



J(yrkomusiker Hanna Leion 
tilldelades guldmedalj 

samband med söndagens 
högmässa · i Slimminge kyrka 
tilldelades kyrkomusiker Hanna 
Leion Kungliga Patriotiska Sällska
pets ·guldmedalj för långvarig 
trogen tjänst. · Hon har tidigare 
tilldelats Sveriges Kyrkosångsför
bunds guldmedalj. 

Patriotiska Sällskapets guldme· 
dalj överlämnades genom kyrka
värdarna, fru Ingrid Peterson
Brodda och fabrikör Birger 
Larsson, Stenberget. 

Detta skedde efter högmässan 
vid vilken kyrkoherde Alf Sjölin ' 
predikade. Högmässan inleddes 
med att Slimminge och Katslösa 
kyrkokörer under ledning av 
kyrkomusiker Hanna Leion fram-

l förde en hymn, "Oh Gud vi lova 
1 dig" av FraJV~en. 

Efter högmässan bjöd försam
lingen på kyrkkaffe i församlings
hemmet och senare på kvällen gav 
kyrkorådet middag för Hanna 
Leion på hotel MackJean i Skurup. 

Hanna Leion avlade sin orga
nist- kantors· och kyrkosångare- ' 
examen i Växjö år 1919. 

Ar 1931 erhöll hon tjänst i 
Slimminge församling. Till en 

Kyrkavärd fru Ingrid Peterson Brodda fäster medaljen pd kantor Hanna Leion. 

början som vikarie men senare fram till avtackningen i dag. som ordina~~e . .. . Denna tj~nst ~ar 1 Hon avgår med pension från hon på ett fortJanstfullt satt skott årsskifter men eftersom kyrkokan-~------------~ ~ tortjänsten ännu icke tillsatts så 

D kommer Hanna Leion ännu en tid 

S'U att kunna glädja Slimminge församling med sin musik och 

l 
.-,_,\ sång. Under det sista decenniet har ()t> fV hon även tjänstgjort i Katslösa och ol \\ Solberga församlingar. 

l J I sanband med högmässan på 
söndagen och vid efterföljande 
kyrkkaffe i församlingshem och 
middag på MackJean blev Hanna 
Leion föremål för en riklig 
uppvaktning och erhöll minnes
gåvor och blomster från försam· 
ling, kyrkoråd, sångare och andra 
V:änner inom och utom försam- l 
.Jmgen. . 



l 
l 

den 24 december 1970, 
17 

Sven Mårtensson, Rydsgå1·d, tömmer urnan med 1·öster, öven;akad av fr v Anders Rosen, 

Rydsgå1·d, Börje Linden och kommunalka1mer Egon Lönn, Skurup, samt Ragnar Andersson, 
Skivarp 

Voten.ngsstrid om platser 

för många kommun-poster 
Några ointresserade ja-sägare är sannerligen inte kommungubbarna, och gummorna, i syd

östra Skåne. Måndagskvällen var det stora ögonblicket då åtskilliga viktiga platser skulle 

klubbas för det kommunala arbetet de närma ste tre åren. Det blev något av voteringarnas 

kväll. Och faktiskt inte bara i det "voterings säkm" Skurup utan i samtliga till strid kallade 

fullmäktige. Alltså även Völlsjö och Tomelilla. 

För Skurups del gällde det att utse relse på 11 personer. 5 socialdemo- innan besjuten om de nya posterna 

ledamöter för de olika nämnderna krater, Gunnar Gottfries och 5 bor- kunde klubbas. Första omgången 

men också att besluta i den tidigare gerliga. gällde kampen om ordförandeposten 

vid två tillfällen bordlagda frågan om Mycket tyder dock på att den nu j kommunfullmäktige. Med 22 röster 

kommunstyrelsens storlek. 11 eller 13 valda styrelsen knappt blir mycket mot 16 segrade advokat Rikard Ciae

ledamöter har striden gällt. Kvällens mgr än en veckolång dagslända. son mot nämndeman Oskar Johans

behandling a·v frågan började med Mycket talar för att beslutet rivs upp son. Ordförandeposten i kommunsty

diskussion om huruvida man över och slutbehandlas först den 29. Den relsen gick till rektor Henry Nils

huvud skulle ta upp ärendet eller starka borg~rliga gruppen önskar son. Ordförande i skolstyrelsen blev 

vänta till den 29 december då kom- nämligen en annan sammansättning järnvägsexpeditör Walter Wrangberg. 

munfullmäktige kallats för att av- på kommunstyret, åtminstone ett an- Till ordförande i socialnämnden val

göra frågan. nat antal. des fru Vera Carlsson. I samtliga 

l VOTERING 

l 
Diskussionen ledde till beslutet att 

kommunstyrelsen skulle väljas på 

i kvällen. Beslutet kom - efter vote
' ring. De borgerliga, i block mot so

, ciaLdemokraterna och kommunens 

·väl, Gunnar Gottfries, ville ha ytter

ligru-e bordläggn'ing av ärendet. N u 

gick man i alla fall till beslut och 

Skurup har därmed en kommunsty-

Med voteringens hjälp valdes Ra g- dessa fall fick votering tillgripas. 

nar Andersson till kommunstyrel-
. sens ordförande, i kamp mot parti- VOTERINGAR l VOLLSJö 

kamraten Per 1 Sjödin! Innan den Voteringen 'i Vollsjö kom att gälla 

voteringsdigra kvällen avslutades vice ordförandeskapet i kommunfull

lyckades man ena sig om att ge nu- mäktige. Kontrollassistent Nils Jöns

varande kommunalfullrnäktigeordfö- son utsågs. Ordförande blev Sture 

randen Börje Linden förtroendet att Persson. Ordförande i kommunsty

svinga klubban även för kommun- relsen blev Nils A Persson, och vice 

fullmäktige. ordförande, efter votering Thure 

Tomeliila fick ta till sex voteringar Persson. 



Vigda 1 samma kyrka 

Nygifta paret typograf Kurt Mårtensson med maka Inger, omgiven av 
brudgummens farmor och farfar, lantbrukare Nils och Marta Mårtens-. 

son, och deras son och hustruHarryoch E !ly Mårtensson. 

-För femtio år sedan på lille ju
lafton sammanvigdes lantbrukare 
Nils Mårtensson, Theodersfred, 
Skurup med sin maka Marta i 
Skurups kyrka av framlidne kyr
koherde Paul Boström, Skurup. 
Tjugofem år senare den 23 december 
1945 var det sonen lantbrukare Har-

ry Mårtensson, som blev samman
vigd med sin maka Elly i samma 
kyrka och av samme vigselförrätta
re. Och nu på lille julafton i år var 
det deras son typograf Kurt Mår
tensson, som sammanvigdes med 
Inger, född Andreasson, i Sövestads 
kyrka av komminister Claes Isberg. 

/iddul d f/ l <--.l-o 

Fem Skurupsordförande 
är socialdemokrater 
SKURUP: I Skurups nya kom

mun blir det 16 tyngre nämnder 
och styrelser i vi•lka centern tar 
hand om sju ordförandeplatser, so
cialdemokraterna tar de . fem, mo
deraterna de 2, folkpartiet oc'h 
Kommunens väl får var sin. Ende 
dubble ordföranden ·blir Gunnar 
Hansson som svingar klubban ibåde 
i skolstyrelsen och i hälsovårds
nämnden. 

!Som A r b e t e t tidigare omtalat 
har det slutliga besättandet före
gåtts av flera voteringar 1både i 
v·alberedningen och kommunJull
mäktige och i kväll ska samman
läggningsdelegerade träffas ånyo 
för att votera fram 11 eller 13 leda
möter i kommunstyrelsen. 

l den organisationsplan som dele
gerade antog i maj spikades en 
kommunstyrelse med 11 ledamöter. 
Fast detta beslut inte rivits upp 
har borgerligheten nu manövrerat 

. fram ett alternativ, alltså. 13 leda
möter, vilket skulle innebära bor
gerlig majoritet i nämnden Med 11 
ledamöter 'blir kommun~ns väls 
ende representant tungan på vågen 
då fördelningen i övrigt 'blir fem 
borgare och fem socialdemokrater. 

PRESIDIER 
:Oe nya nämndernas presidier får 

följande sammansättning: kom
munfullmäktige: ordf Börje Linden, 
förste vice Sven MåTtensson, andre 
vice Sven-Bertil Persson. Kom
munstyrelsen: ordf Eric Magnusson, 
v ordf Ragnar Andersson. Barna
vårdsnämnden: ordf 'Sune Hansson, -
v ordf Leopold Recht. Brandstyrel
sen: ordf Nils Trenk, v ordf Sven 
Ringström. Byggnadsnämnden: ordif 
Knut Madsen, vice Nils M 'Persson. 
Förmedlingsorganet: ordf iRagnar 
Andersson, v ordf Sven-!Bertil 
Persson. Nykterhetsnämnden: ord~ 
Johan Wemner, v ordf Viggo Carls-

son. skolstyrelsen: ordf Gunnar 
Hansson, vice Barbro Sjödin. So
cialnämnden: ordf Torsten Hans
son, vice Börje Linden. Centrala 
·byggnadskommitten: ordf Sven 
Måt-tensson, vice Börje ·Linden. 
Fritidsnämnden: ordf Sven-Bertil 
'Persson, vice Sven Hansson. Hamn
styrelsen: ordf Malte Lundberg, 
vice Artur Olsson. \Kulturnämnden: 
o.rdf Hasse Andersson, vice Gunnel 
Runevad. Tekniska nämnden: ordf 
Sven Hansson, vice Joel Rosengren. 



Skurupsmöte blev 
västgötaklimax 
SKURUP: Sista striden om antalet 

ledamöter i Skurups kommunsty
relse ska vara 11 eller 13 blev på 
sätt och vis en västgötaklimax. Se
dan sekreteraren Egon Lönn vid 
sammanläggningsdelegerades sam
manträde på tisdagskvällen oriente
rat om att delegerades majbeslut 
står fast mandatperioden ut, alltså 
t o m 1973, var det inget mer att till
lägga. Delegerade band sig som be
kant i maj för en organisationsplan 
där 11 ledamöter föreskrivs i kom
munstyrelsen. Punkt - slut i den 
angelägenheten oc hen triumf för 
socialdemokraterna som hela tiden 
t\äl1_dat detta förhållande. 

· När kommunfullmäktige därefter 
sammanrtädde hade man bara att 
tillsätta valnämnd. Fullmäktige hade 
ju vid förra sammanträdet valt en 
kommunstyrelse om 11 ledamöter 
och lika många suppleanter. 

Valnämnden: Karl Lindstam, Nils-

Hugo Persson, Hasse Andersson och 
Bertil Persson <Oscar Olsson, StUl·e 
Persson, Erik Edbåge och Gunnat 
Lindskog). · 

I händelse av att antalet ledamö
ter i kommunstyret kunnat avgöras 
i kommunfullmäktige hade det tro
ligen även här resulterat i 11. För 
att trygga jämvikten hade förmod
ligen socialdemokraterna och Kom
munens Väl gått samman vilket lett 
till seger med 21-20. Om votering
en slutat med seger för "Linje 13" 
hade nämnda samgående ändå tryg
gat jämvikten i en utökad kom
munstyrelse: 6 socialdemokrater, 6 
borgare och l Kommunens väl, i 
stället för 7 borgare och 5 social
demokrater och l Kommunens väl 
som borgarna i så fall gått in för. 
l kommunstyrelsen tryggas jämvik
ten nu med fördelningen 5 social
demokrater, 5 borgare och - Kom
munens väl. 

If !o· 
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Månghetrodd kommunalman i 

POLITISKT BLÅSV ÄDER 
SKURUP: Vindarna blåser nu 

snålt kring den månghetrodde so
cialdemokratiske kommunalmannen 
Ragnar Andersson i Skivarp. Hans 
agerande i frågan om valet av vice 
ordförande i kommunstyrelsen le
der nu ti.Jl att partidistriktet kopp
las in för att förmå honom lämna 
ifrån sig detta uppdrag. Eventuellt 
yrkas också på at t han uteslutes 
ur Skivarps arbetarekommun som 
på tisdagen annonserade i tidning
arna om att den inte stod bakom 
den kupp vid Skurups kommun
fullmäktiges förra sammanträde 

som ledde till at Ra·gnar Anders
son fick förtroendeposten. 

Både partikretsen, Skivarps ar
betarekommun, socialdemokratiska 
kommunfullmäktigegruppen och 
kommunalfullmäktiges valbered
ning bestämde sig utan votering 
för Per Sjödin i Skurup som kom
munstyrelsens vice ordförande. 
Ragnar Anderssons partivänner 
överrumplades därför när social
demokraten Anders Rosen från 
Rydsgård vid kommunfullmäktiges 
val av nämnder och styrelser före
slog i stället Andersson till kom-

munstyreisens vice ordförande och 
denna sedan inte avsade sig. l vo
teringen segrade Andersson med 
23-17 tack vare borgerlighetens 
stöd!. I gengäld· sparkades Rosen ut 
ur socialnämnden. In kom i stället 
Per Sjödins maka Barbro! 

När Ragnar Andersson inte hel
ler vid kommunfullmäktiges sam
manträde på tisdagskvällen avsade 
sig uppdraget som kommunstyrel
sens vice ordförande anser sig par
tikretsen inte kunna göra annat 
än att koppla in partidistriktet för 
ait söka ala Andersson tillrätta. 



Handbollsjubileum i Skurup 
o 

Arets lag mot veteranerna 

Skurups AlF har en mycket aktiv handbollsektion. Tränare Stig Arne Akesson ger skuruvsknattarna tips om 
rätt bollhantering. 

Stor hancJ,bolisfest blir det i 
Skurups Sporthall på Nyårsdagen. 
Hallen blir 10 år och lika lång tid har 
förflutit sedan Skurups AlF tog upp 
handboll på sitt program. Detta 
kommer att celebreras med en jubi
leumsmatc'b mellan det lag som re
presenterade Skurup de första åren 

och tog sig upp i div III samt årets 
lag. Skurup 1963 mot 1971 med andra 
ord och kl14.30 börjar matchen. 

större delen av det gamla laget 
kommer att möta upp och det bety
der att Skurupspubliken än en gång 
får glädjas åt John "Stockis" Akes
sons kanonskott och Lennart Pers-

sons dirigentskap. Lurige Leif Jo
hansson - numera i stavsten - har 
lovat göra tio mål, jubileumsdagen 
till ära och i målet kommer evigt 
unge Bror "Berka" Andersson att 
alternera med Roland Lööv. Numera 
flyktade skurupsborna, Jan och 
Masse Månsson samt Klas Hansson 
möter upp och vidare återfinns gi
vetvis Olle och Göte Jönsson i laget. 
Övriga spelare blir förmodligen 
Göran Serhert och Dan Nilsson. 

AVANCEMANG 
Debuten för Skurupshandboll 

'skedde den 10 jan 1961 då samling 
skedde för den första träningen med 
Lennart Persson som slavdrivare. 
Redan de första månadema spela
des flera ·\'Pat~,her och hösten 1961 
debuterade Skurup i seriesamman
hang. S~dan laget året efter för
stärkts med bl a "Stockis" 1 Akesson 
blev det en tredjeplats i div 4 vilket 
skulle visa sig räcka för avance
mang. 

Avslutningsmatchen våren 1962 
lever säkert fortfarande i frikst 
minne hos många skurupsbor. Det 
var då Skurup, förstärkt med de all
svenska storheterna Uno Daniels
son, Kjell Jönsson, Hasse Collin och 
Ulf Richardsson ställde upp och 
besegrade Ystads IF med 34-33. Vis
serligen gjorde förstärkningarna 27 
av hemmamålen men vad gjorde 
d det? 

IUTFÖRSBACKEN 
Redan tredje spelåret var Skurup 

alltså uppe i div 3 men det blev om
gående ·respass efter en rad stora 
nederlag och efter den betan har 
Skurup egentligen aldrig repat sig 
riktigt. Det har blivit så gott som 

enbart bottenplaceringar i serien 
och e~t år nödgades man till och med 
dr a sig ur seriespel. , 

Först i år, lagom till jubileet har 
det blivit ordentlig stil på laget igen 
och de ungdomar som nu repre
senterar föreningen har lyckats 
klättra upp på övre halvan i div 4 
något osm inte hänt på många år. 



För Skurup som för de flesta andra orter betydde järnvägen bygdens uppsving. Här Skurups järnvägsstation kring se
kelskiftet. T v gamla hotellet som låg kvar i nästan of(i!ändrat skick tills det revsför all ge plats åt nyligen fördigställda 
.- · · Cemrumhuse\. ! , 

Nyårsdagen 1914 var det fest 
DÅ BLEV SKURUP KÖPING 

SKURUP: Jämnt 57 år fick Skurup 
vara köping, det var från nyårsdagen 
1914 som samh~llet upphöjdes till 
denna rang och värdighet sedan första 
förslaget om en sådan ansökan väckts 
redan 30 år tidigare. Anledningen till 
dröjsmålet mellan tanke och förverkli
gande var antagonismen mellan 
tätortens (stationsområdets) befolk
ning och den omgivande Iandsbyg- · 
dens. Sockenborna såg skeptiskt på 
stationsområdets intressen och då de 
var i majoritet drog de sig oftast se
grande ur schismerna. 
Både 1889 och 1892 fick Skurup .i 
länsstyrelse och hos Kmt avslag på 
begäran om köpingsrättigheter. Läns
styrelsen~ forslag 1894 om ett munici
palsamhälle tilltalade inte skurupsbor-

na men efter diverse fårhandlingar och 
.sen kommunens areal minskats avse
värt, till 38 hektar mot fyra gånger s.å 
stor yta får planerad köping, klubba
des municipalsamhället 1896. 

VÄNTAN 
\ 

Skurup expandera,de dock så kraftigt 
att den nya kommunbildningen redan 
året efter ökades till 134 hektar och 
köpingsfrågan som inte avskrivits utan 
bara satts på sparlåga togs ånyo upp 
1904. Förnyad köpingsansökan inläm
nades 1905 och nu blev det grönt ljus 
över allt. 19 april 1907 beviljade kmt 
rättigheterna men menade att tillämp
ningen fick anstå till lämplig tidpunkt 
for att vissa formaliteter som stamfas
tigheters avstyckning m m skulle ord
nas. 

FAMNADE 
Animositeten tätort-landsbygd gynna
de säkerligen skilsmässan till municip 
och senare ktöping men med nyare ti
der var sammanläggningen till större 

enheter mogen for come back. Att 
Skurups socken J 936 fick avstå Jan
storp och Kagehärad Aill Slimminge 
berodde på att mottagarsocknen helt 
omslöt "annekterade" orter. 

MANURHUSE 
Det var festligt värre när munkipen 
avtackades och köpingen tog över i 
Skurup nyårsnatten mellaR J 913 och 
1914. Det var sträng nordisk vinter 
och stjärnklar himmel när folk redan 
vid 22-tiden drog sig i stora skaror till 
Mackleanska skolan varifrån fackeltåg 
med hundratalet bärare och Skurups 
musikkår i täten utgick for marsch till 
torget vilket smyckats med flaggor och 
vimplar.. På byggmäs!aren J Jönssons 
husfasad satt flaggor och transparang
er. den nedersta med inskriften 
"Sk11rups municip". Trappan hade 
fårvandlats till flaggprydd tribun. 
Efter grosshandlanden John Nybergs 
välkomsthälsning till köpingen och 
pastorn G D Fredlunds histori&ka åier
blick började när nya året inträdde 
kyrkklockorna att ringa. Samtidigt 
släcktes• transparangen med "Skurups 
municip". När klockorna ringt fardigt 
tändes den på nytt och nu läste man 
"Skurups köping". 

1949, 1952 
Det 1946 väckta forslaget att lägga 
samman köping och socken rönte till 
en början landskommunens motstånd 
men svallvågorna lade sig så raskt att 
sammanläggningen kunde ske redan 
på nyåret 1949. Vid den stora 
landsomfattande kommunsam
manslagningen 1952 tillfordes Hassle
Bösarp som annars skulle ha gått till 
Rydsgård enligt ursprungliga planer: 
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