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In ående Bafans Konto
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renhå11ning

Föreningsomkostnader
Kapital

Po stg iro
Eank

Fastigheten 27:14
Museebyggnader

In ventarier

15. 000: --
26. 662 : 19

152.361:58

Postgiro
Bank

Kassa

Fastighet
Huseebyggnader
Inventarier

9.204:30
179.754:27

25:.2O

5.000:--
2O: --
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Vi.nst & Förl-ust Konto

!94.O23:77

2.039: --
1. 848: --
2 noa. __

11.48O:7O

22.943:. - -

Utgående Balans Konto

Års a vg i ft er 14 .692: - -
Fondmedel ränta 745:74
Dagbok ränta 8.919:57

gåvor 27.296:46
hyra 22.50O: --
div. int. 2.850: --

77.OO3:77

6.020: 83

207.817:O1
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28. 295

175 .57 6

19

65

ZtB . 87 !: 84 218 . 87 1:84

Ur stiftelsen Sofia och Magnus Nilssons Hinnesfond har
1.700 kr utdelats ti11 3 personer. På stiftelsens mot-
bok med Sparbanken Skåne innestod vid årets slut
kr 92.614:03.

Ödåkra i januari 1994
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Verksamhetsberättelse 1 993

Antalet medlemmar i foreningen llr oforiimdrat ca 400

Årsmotet holls i Strövelstorps bygdegård lördagen den 6 mars 1993. Mötet
Ieddes av föreningens ordförande, och vid motet förekom stadgeenliga
ärenden och val.
Till ordforande omvaldes Sven-Rune Hansson. Styrelseledamöterna Siw
Magnusson, Kerstin Sonesson, Kjell-Ake Henrysson och Thorsten Persson
mvaldes. Till suppleanter omvaldes Ingrid Erlandsson, Stig Thor och
Anders Wijk. Museikommitt6ns ledamöter omvaldes. Rune Andersson har
under året varit sammankallande. Öwiga ledamöter har varit Ery
Persson, John Friberg, Olle Olofsson och Ame Blom. Till suppleanter i
kommitt6n omvaldes Uno Nilsson och Anna Magnusson.
Hugo Johnsson och Erik Johansson omvaldes till revisorer med Karl
Gosta Jeppsson och Rut Bosson som suppleanter.
Till valberedning valdes Erik Johansson, Rune Andersson, Karl-Erik

Blomqvist, Rut Bosson och Pher Franke, som ocksÅ utsågs till
sammankallande.
Som pressreferent omvaldes ErSr Persson.
Till att representera vid Skånes hembygdsforbunds årsmöte valdes Sven-
Rune Hansson, Rune Andersson och Ery Persson och som suppleanter för
dessa Stig Thor och Kerstin Sonespon.
Sven- Rrlne Hansson och Kje[-Åke Henrlrsson valdes att var for sig
tpckna föreningens firm a.
Ärsmotet beslot om årsavgifter 25 kr per person eller 5O kr for famiij i
enlighet med styrelsens förslag.
Deltagarantalet vid årsmötet var enligt deltagarlistan 112 perstoner. Mötet
avslutades med supd och dans.
Stlrelsen har under året haft firra protokollforda sammantråden och vid
samtliga har museikommitt6n varit representerad.
Hembygdsdag anordnades den 28 mars med gudstjänst i Fleninge kyrka.
!'oreningsmedlemmarna Erik Johansson , Kjell-Ake Henrysson och Sven-
Ake Adolfsson medverkade med musikunderhållning vid kaffet i
f6;snmlingsherrmet.
Ethel Johannesdotter-Eliasson m.fl. medverkade med "Lordesattan i
Aguren", ett allmogespel på Onsjömål.
Museet holls oppet fbr visning. Ett hr:ndratal personer var närrarande.
Den 6 maj gjorde medlemmarna i en studiecirkel från Larod besök i vårt
museum.
Styrelsen med familjer hade kvallsutfård den 11 maj, och målet detta år
var Ingeborarpsgården vid Eket, dar vi fore kvellskaffet blev visade mnt
av kunniga guider. Dar firurs trä-och hantverksmuseum och en smedja,
som allt var mycket sevärt.
Kullens hembygdsforening holl sitt årsmöte i Fleninge den 13 maj. Ett
femtiotal personer gjorde fore forhandlingarna ett uppskattat besök i
museet och såg på samlingarna dår.
Den 2 juni gforde de synskadades förening i Helsingborg och Höganas
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besok i vårt museum.
Årets bussutflykt agde rum den 5 juni, och målet var Södra Unnaryds
hembygdspark och bonadsmuseet dår. Ferden stäIldes sedan till
Chaianderska stiftelsens snickerimuseum i Jaliuntofta. På vagän dit
berattade ordföranden i Urrnaryds hembygdsforening på ett medryckande
sått om bygden vi åkte genom.
I Gallared intogs middag, innan vi giorde ett besöh på bilmuseet dår. Här
fanns massor av bilar framforallt amerikanska femtiotalsbilar, men åven
italienska och engelska. Ägaren, Goran Karlsson från Uliared, beråttade
sjäIv pÅ ett trevligt sätt om sina bilar.
Innan farden åter stålldes mot Fleninge blev det kalfe på Gostas caf6 i
Steninge. Heia dagen bjod på ett u::derbart försommarvåder och såväl
forrriddags- som efterzriddagskaffet kunde drickas utomhus.
Som vanligt deltog vår forening i firandet av Sveriges nationaldag på
Toftavallen i Ödåkra den 6 juni.
Skånes hembygdsforbunds årsmöte holls i Ystad den 12 juni. Ombud dar
var Rrrne Andersson och Siw Magnusson.
Den 4 juii var årets molledag och möllan och museet holls oppna for
allmänheten. Museet besöktes av ett trettiotal personer under
eftermiddagen, och möllan besoktes av ett sjuttiotal persouer.
Kullabygdens slektforskare, ett tjugofemtal personer, besökte museet den
2 september.
Wellufs hembygdsfbrening forlade ett beok på museet de 18 september,
och ca trettio personer var närwsrande.
Skånes hembygdsforbunds krets nummer t hade traff på Jons
Jonsgården i Kattarp den 23 september. R.epresentanter från vår forening
var Siw Magnusson och Anna Magnusson.
Byadagen är ett arrangemang, som nu återkommer varje år. Arrangörer
ar kulturansvariga i Ödåkra servicenämnd och föreningarna inom
området. I år bestämdes dagen till den tredje oktober. Ett av
arrangemangen var en tipsrunda med bil från Ödåkra upp tilt de
nordligaste delama av vårt serviceområde och tillbaka igen. Som vanligt
svarade föreningen för en av frågorna, och museet höIls öppet hela
eftermiddagen. Ett fyrtiotal personer passade på att bese det vi har att
visa, och många uttryckte sin gladje över att så mycket finns samlat och
tillgängligt. Flemngefilmen har under året blivit overford till Video och
under byadagen visades videon på fritidsgården i Ödåkra.
UnderiråIls- och forb attringsarbeten på byggnaderna utföres fortlopande.
Så har till exempel golvet i korsvirkeslangan delvis belagts med piattor i
år. Gavlarna har kiatts och målats invandigt, och vindskivorna på alla
byggnaderna har kiatts med plåt. En del fönster på museibyggnaden har
målats invandigt. En av mellanväggarna i museet har klatts om.
Skordetroskan har rengiorts och målats liksom några andra
jordbruksredskap.
Till alla, enskilda och foreningar
annat sätt stött dess verksamhet,

STYRELSEN

, som har arbetat for foreningen eller på
frarnfores ett stort och varmt TACK.
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KRÖNIKA för 1999
Folkmiingden i Fleninge forsamling var den 311L21993 3.5ffi personer och folkmiiLng-
den i Helsingborgs kommun var 711.879 personer.

I aprll kunde man läsa i tidningen att "den mest romantiska epoken i ödåkra var
slut". Ksnmunen hade nämligen köpt en tomt där en gång dansbanan Gustavsborgs
park, senare Blue Heaven och Stjårrnan legat. Priset var 45.ooo kronor och området
ska snyggas upp och bli en vanlig park. På z}-3o,fi-talen var Gustavborgs park ett
mycket populärt dansställe. På S0-talet ändrades namnet till forst Blue Heaven och
sedan Stjärnan. Vissa gånger kcm en stor publik, men lokalen yar liten och otidsenlig
och hela anläggningen lades ner 1965.

Under hösten började man bygga om Norrlyckeskolan. Bland alnat uppfördes en
studiehall och andra renoveringar, som ska vara i bruk till vårtemtinen 1994. Den
23 -26 augusli asfalterades Horsarydsvägen.

Den 8-12 september genomfördes världsmästerskapet oeh svenska mästerskapet i
plöjning på Västraby gård i Kattarp. Det kom 46 plöjare från 27 länder och världsmäs-
tare i plöjning blev den blott 18-åriga Helga lYielander från Österrike. Hon blev där-
med den forsta kyinnan som någonsin lunnit ett MW i plöjning. Tiivlingarna genom-
fördes under besvädiga forhållanden med mycket regn och svåra och sega lerjordar.

Man hade även en tävling i plöjning med hästar, med deltagare från flera l'ånder.
Många av de utländska ekipagen hade vackra prydnader på hästarna, vilket var trev-
ligt att se. Det fanns också milngder av utställare och andra arrangemang inom jord-
bruket och man väntade storpubliktillströmning. Tyvärr blev det inte riktigt så bra på
grund av heldagsregn lördagen den 11. den fonsta VlM-dagen. Men på söndagen blev
det vackert väder och VM kunde genomföras inför stor publik och glatt humör trots
att utställningsområdet blev en euda lerväIling.

Under hösten kunde, efter en omfattande om- och tillbyggrrad, Tirvehagens ser-
vicehus återinvigas. Lägenheterna är dubbelt så stora som förut, 30 krm och de ?ir 46
till antalet. TiIl varje lägenhet hör eget kylskåp och kokplatta samt ett stort badrum
med dusch och toalett. För etl par år sedan ville en del av politikerna lägga nerTuve-
hagen och istället bygga ett S-våningshus i Odåkra centrum. Men efter massiva pro-
tester ändrade sig de styrande i kommunen och en lyckad ombyggnad av Tuvehagen
genomfordes till allas belåtenhet.

Hasslarpn sockerbruk lades under åren ned och sockerbetorna från vår region fick
fraktas till Ortofta sockerbruk med lastbil. I Hasslarp paketerades socker och torka-
des betfor istället.

I Ödåkra har det bildats en forening for Boule-spel. Den kallas "Mitt i byn,, och en
boulebana anlades i området vid Odåkrahallen.
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Väder och skörd
Januari börjar med några minusgrader, därefter milt. Natten till den 14 drog det

upp en fruktansvärd storm, hustak flog av , träd kniicktes och tusentrls sydsvenska
hushåll blev utan ström. De mest stormdrabbade områdena var östra Skåne,

Blekinge och sodra Småland. En mölla i Ausås fick sina vingar avslitrra På sundet

uppmättes vindstyrkan till 37 dm. En pol*k bilfärja "Jan Heweliusz" kantrade strax

utanfiör Tyskland , den var på väg till Ystad. Sju lastbilschaufförer ffin Sverige

omkom. Natten mellan den 15-16 åskade det traftigt. Nedeöörden för januari blev
70 mm.
Det var milt större delen av februari, endast enstaka dagar med minusgrader ned

till-l0 grader. Regunängden blev 30 mm.
Den sista veclan gavs det gödning till höstsådda grödor, medan marken ännu var

lite frusen.
lvlars månad inleddes med nattfroster, i öwigt har det varit en mild månad, c:a 10

grader. Regrmängd 20 mm.
Vårbruket kom igång den sista veckan, tidigt blev det i år alltså- Ännu en vinter

har passerat som gott kunde varit lite mer vinterlikt. Jorden har inte blivit så

uppfrusen som man önskat, men iindå var jorden otroligt lättarbetåd.
Vårbruket fortgår in i april månad uan uppehåll 6r något regn- I slutet på månaden

var det sommarvärme 25 gader. De vfusådda grödorna kommer upp fint trots
uteblivet regn. Endast 7 mm.
Första maj sdr rcdan höstrapsen i full blom. Potatisen firdiga i Bjäre, 9:90 kr/kg

såldes de fiörsa 6r. Den 21 var det 30 grader varml Den sista veckan föll det 15

mm regn i form av skurar, vilket i stort sett var hela regnmängden 6r maj månad.
Först i mitten djuni m&tad började det regna . Grödorna hade stått stilla i vlaxten

nu en tid, rrarför det var hög tid för omslag i vädret om det skulle bli något på våra
äkrar. Regumfugden blev 36 mm.
Juli var omslagets månad, 140 mm på självaste rcmestermilnaden. I år stränglågger
nran rapsen mera allmänt, beroende pä att den avmogru[ dämnt. Åven höstkornet
visar sig vara ojämnt moget. Temperaturen under juli månad blev mellan 5-25
grader.

Tröskningen av rapsen pågick in i augusti månad på grund av regn då och då.
Därefter var det tid för tröslning av vårkom, rågvete och höstvete. 60 mm regn fiöll
det under augusti.
September månad var en bråd tid, särskilt när man fick passa på mellan

regnskurama. Vårveten och havren mogftu av sent, man tröll på att tröaka hela
månaden.I s6tliga gr6dor har det funnits grönskott mer eller mindre, på gnrnd av
först torkan och sedan det eviga regnandet. Det blev kanske inte så stora mängder
men desto fler skurar.
Numera skall sockerbetorna forslas till Örtofta sockeöruL Det är de tidigare
betodlarna som lämnat till Hasslarps sockeöruk som får göra denna ändring.
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Upptagningen får dä påbörjas tidigare, den l5 september är bruket i gång.
Samtidigt börjar man förbereda för höstsådden. Nedeöörden blev 90 mm.
Oktober bjod på ett nederMrdsrikt väder. Men hittills har det gätt bra med

betupptagningen. Den 7 var det en mycket tjock dimma. En seriekrock på en 70-80
bilar uppstod pä motorvägen mellan l^andskrona och Malmö. Turligt nog uppkom
endast plätskador.7O mm regn föll under månaden.

I mitten på November månad började det att frysa, den 16 var det 4 minusgrader.

Det var dags att tiicka betoma. Den 22 snöade det hela dagen, det gick ut en

varning för trafilproblem i radion. 40 mm var nedeöördsmdngden denna månad.
Den 4 December regnade det och den dm höga snön försvann snabbt. I övrigt var

det mestadels milt under årets sista mänad.
Betkampanjen avslutrades den26, Årets betskörd blev bra, det har gått bra att skörda
den och beaöetningen på bruket har gäu väldigt bra.. Men enligt sockerbolaget har
jordprocenten varit mycket för hög för vissa odlare här i nordvästra Skäne.

Sammenfattning: Efter en regnig vinter kom en snustorr försommar och därefter en

blöt semestermånad som följdes av ostadigt höstväder. Blöthösten gjorde skördandet
besvärligt, dyrt och aöetskrävande. Försommartorkan hzr gjort sitt, men höstraps

och betor är nog de bäst lottade grödorna i år. Nedeöördsmängden för i är har
uppgått till 667 mm.

Hanslund i januari 199a.

Göran Sonesson.

Bygg * Färg * Järn * Trädgård

OPPET: Måndag-fredag g.oo-l g.oo
Lördagar 9.oo-12.c»o

Tetefon O4Z-20 5g 40

Stugknuten
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Gunnarlundabo, Präst och Bonde
Flerunge museums arkiv innehåller en he] del Fleninge material, som kan
vara interessant att studera närmåre.
For drygt 20 år sedan utkom en bok av en av våra kända författare, Tore
Zetterholm, som fick titeln Vi möts vid Rynge. Huvudpersonen i denna
bok gar att frnna i kyrkbocker och husförhörslängder i Fleninge.
Boken Eir mycket intressant att lasa och blev ännu mer fangslande, nEi'r

det befanns att hur,rrdpersonen levt större delen av sitt liv i Gunnarlunda
i Fleninge socken. Huvudpersonens namn är Petrr:s Timmelin. Vem var
då denne Petrus Timmelin, som slog sig ner i Gunnarlunda som bonde?
Svaret kan ges mycket kort. Han var pråst. Men han övergav prästyrket
efter att bland annat ha tjiinstglort vid Husarregementet i Helsingborg
och vikarierat i Karlskrona för en regementspastor.
Året 1790 vann svenskarna en stor seger över den ryska flottan.
Timmelin fick då bevittna, hur man i Karlskrtna sköt salut , hur
paraduniformer och peruker kom fram under festligheterna, medan han
siaf nct veta, att 106 personer insjuknat och dott i faltsjukan. Innan
dagens slut fick han förråtta fem enskilda jordfastningar och två vid
massgravar.
Gick det att kombinera den kristna trons karlek med bruket av våId och
svard? Han tvivlade allt mer och på väg tillbaka från sitt vikariat
bestämde han sig for att inte ltimgre kuma utova sitt yrke som pyäst. Det
berättas, att hal tog sitt beslutjust då han giorde ett uppehåll i Astorp på
vag tillbaka till Helsingborg. Han visste också, att hans mojlighet att få
någon tjänst i ett pastorat var näst intill obefintlig, då det vid flera
tillfallen tidigare rapporterats tiII domkapitlet i Lund om hans
svårhanterlighet och revolutionära idder.
Sedan fyra ar tillbaka var han förlovad med en prästdotter från
Barseback. Hon lovade att folja honom som bondmora. Hans mor, som
med svårighet kr-rnde klara sig ensam, ställde upp med en slant och
flyttade med tili Fleninge för att lrjalpa de unga även praktiskt. Familjen
Timmelin härstammade från Vastergotland.
På sommaren 1791 fly'ctade Timmelins in i sin nya gård i Gunnarlunda.
Den bestod av en låg korsvirkeslånga med ffra fönster. Till garden horde
ett halvt mantal jord, och bränsle fick man ta ur byskogen till eget behor,.
Hushållet var stort. I borjan av 1790-talet fanns tre barn, änkefrun
Timmelin, ett aldre drangpar, ett yngre par samt kusken Jöns, och aIIa
skulle försörjas på ett halvt hemman. Ett maatal eller hemman ansågs
vara så mycket som en familj skulle kunna klara sig på. Då skulle också
betalas skatt i reda pengar till kronan. T\ll prasten skulle liimnas lamm,
gäss och tunnor med råg eller korn. Någon sorts uppgift om tillgångar
frck också lämnas. Antal pigor och drangar och silver och guldur skulle
uppges, och även hur många "funsterlufLer' som fanns. Hos Timmelins
fanns ffra fonsterlufter och en silverklocka.
Våren och sommaren 1798 kom första nodåret. Det berättas , att inget
regn foll på 6 månader. Brunnarna sinade, säden var inte mer än
fingerhog och utan ax, och hundraåriga träd wäktes omkull av den
lorsta höststorrnen.
De norra socl<narna i Luggude harad hfiades av en skogsbrand, och alla
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bonder i tre socknar fick ut i sliickningsarbete. Med sparnar, y<or och
lövruskor fr.ck man mota elden, och efber tre dagar lyckades man stoppa
den. Vatten togs i Vegeån Hundratals tunnland barr och lovskog
bråndes av och må,nga skogsbonder såg gråtande hur deras hus, lador
och boskap inte iangre fanns.
Ett halvår senare ombads Timmelin att ta hand om Gudstj:imsten i
Fleninge ky,r'ka, eftersom dåvarande kyrkoherden Gabriel Thulin var sjuk
och hjalpprästen Faxe hade fallit avhästenochbrutit lårbenet. Ofta hade
Timmelin uteblivit från kyrkan, eftersom han inte gillade Thulins många
predikningar om mystiken kring Jesu blod och sår. Thulin var anhängare
av hemhutismen, en kristen fromhetsrörelse, som kom från Tlskland och
i Sverige hade sitt centrum i A-llenrm och Fleninge redan från mitten av
1700-ta1et.
Man kan på den gamla altartavlan i vapenhuset i Fleninge kyrka se, hur
bildmotivet återspeglar den heinhutiska rörelsen. Jesus har rinnande
blod från sina hånder och sida och nedanfbr blodströmmen sitter tre
!gdj"q4S människor. Te1!e1 på tavlan y_ttnar också om hernhutipmen.
"Jesu,Christi Guds sons blod renar oss från alla s;mder."
Men då Petrus Timmelin nyss fått ytterligare en son och var på ett
utmärkt humör, far:n han for gott att tacka ja. Det var åtta ar sedan han
forra gången stod i en predikstol. Gudstjälsten avslutades med
nattvardsgång for drängar, pigor och fattighjon, som lidit svårt under den
stränga vinteru, viiket också kunde ses på dem. Darefter fick herrskap
och sjiilvagande bonder mottaga nattvarden. Det var sed i Fleninge kyrka
med sådan ordning.
Ytterligare en gång holl Timmelin Gudstjtinst i Fleninge k1rka" Sedan
blev han aldrig mer ombedd. Han hade formått en av de fattigaste i
församlingen att delta i nattvarden bland överheten. Detta gick
naturligtvis inte och gillades ej heller av kyrkoherde Thulin. Timmelin
blev anm:ild tiII domkapitlet men fick ingen påfoljd. Deit'efter låg han i
öppen fejd med kyrkoherden under hela sin tid i Fleninge.
Tio år efter nodåret och. branden fanns i Gunnarlunda endast fyra
familjer och en ogift husar vid namn Smelin. Det var inte vad man kailar
en hel by. Närmaste grannar var Norrbölinge och Holegården och knappt
två km därifrån låg huvudbyn Fleninge, en lång by med ett trettiotal hus
Iangs bygatan. Timmelins gård hade nr 36 i Gunnarlunda. Den hade en
stor ladugårdsbyggnad, men de andra husen var förfaLlna och behövde
repareras. Till garden horde också en tradgård, som varvildluxen.
Vid denna tid var oron ute i Europa stor. Franska revolutionen hade satt
sina spår, och kejsar Napoleons harjningar märkte man av i hela Europa.
I Sverige hade man nyss utkämpat det svåra kriget mot Ryssland, då
Sverige förlorat Finland. Kungen, Gustav IV Adolf, avsattes och ny
tronfoljare valdes. Forst valdes danske prinsen Karl August, men denne
dog vid en övning med husarerna i Kvidinge. Ett min-nesmärke dar
vittnar om den händelsen. Sen valdes ny tronfoljare, Karl Johan, den
förste Bernadotte i Sverige, och han landsteg i Helsingborg 1810.

Därefter blev han Sveriges ledare, men krigsoron i både Sverige och
övri.qa Europa fortsatte.
Ar 1811 glorde Skanes bönder uppror mot aila inkallelser till krigstjänst.
Man kravde att herrarna, adel och överhet, inte skulie slippa undan
krigstjänst. Det garnla iirgiga byahornet i Fleninge togs fram ur g



byakistan, och pä sin gärd r Gunnarlunda kunde Timmelin höra, hur
åldermannen tutade.Budet gilIde ett massmöte på AJlerums falad, och det
budades i mer ån tio socknar. Bönder och drangar drog dit, så också
Timmelin. Den åttonde juni drog allmogen mot Helsingborg. Det kom
drangar och bonder från Fleninge och A-llerum, det kom fiskardrangar
från Kullen och Jonstorp och bondpojkar från Frillestad och Mörarp. De
flesta var obeväpnade om man inte råknar liar, 3/xor, hotjugor eller, som
det också omniimns, påkar lindade med igelkottsskinn.
HeIa upproret var dock domt att misslyckas från borjan. En av
anledningarna var, att man inte hade någon riktig ledare. En annan var
brännvinet. Man hade fort med sig så mycket man kunde, man stal då
tillfalle gavs, och adelsmännen utnyttjade också situationen genom att
bjuda de vilda hoparna på ybterligare briinnvin.
Timmelin deltog också som upprorsman. Ofta var det svårt for honom att
stalla sig på de sämst lottades sida, når han såg hur våld rådde. Upproret
spred sig över hela Skåne. Budkavlen gick att mal skulle samlas vid
Ryng" utanfor Ystad, men det kom inte många dit.
Vid Klågerup i nårheten av Mahno stupade ett stort antal, och man
berattade att över hundra sårats. Allt fler borjade återvanda hemåt och så
gjorde även Timmelin. Nrir han kom hem fick han veta att två drängar
suttit i hakte över en vecka, och att ytterligare f5n'a arresterats i Fleninge
och AIIerum. Timmelin led svåra kval Han förstod, att han inte skulle gå
fri, och snart harntade lånsmannen honom for "delahtighet uti allmogens
olaga förfarande.'Han frck gå från Gunnarlunda med rep om halsen till
Fleninge, dar fångkeirran våntade utaaför Gästgivaregården. Efter
rättegång dömdes Tirnmelin till ett års fängelse i Kristianstad. Det ansågs
vara en miid dom men så hade också må,nga uttalat sig vånligt om
Tim:nelin, daribiand också kyrkoherde Thutin. Denne h,ade fått sitt tionde
tack vare Anna Katarina, Timmelns maka, som lyckats skota gården trots
makens bortovaro. Många fick stränga stra{f. Tjugo skulle halshuggas,
torteras eller mista högra handen.
Timmelin transporterades till fangelset i Kristianstad for att ar,tjära sitt
straff Efter mycket svåra umbäranden och sjukdomar frigavs han den
tjugoandra januari 1813 och återviimde då till sitt Gunnarlunda.
Vid efterforskningar i vårt arkiv i Fleninge har vi funnit Timmelin på
flera staillen i Husforhorslångderna. Uppgifterna om honom och hans
familj är dock nycket sparsamma. Enligt egen uppgift var han född 1766,
samma år som hans hustru Anna Katarina Hofuerberg från Barseback. i
äktenskapet foddes troligtvis åtta barn. TYe av dessa dog endast något år
gamla, två avdem i en mässlingsepidemi 1808. Äldste sonerr hette Nils
Lorens och foddes 1791. Han blev landsfrskal i Frosta, Onsjö, Rönnebergs
och Luggude härader och så småningom över hela Malmohus län, men
det fick fadern aldrie uppleva. For owiga barn finns inqa rrp|siffer-r1
I husforhorslangderna har vi funnit att Timmelins flyttar från sin gård i
Gunnarlunda till Hjarnarp i borjaa av 1830-talet, förmodligen 1834.
I Birger Parmfelts anteckningar kan man finna honom under nam.et
Timelirrs
Eniigt fOrfattaren Tore Zetterholm finns ättlingar ti-ll Petrus Timmelin i
bland annat Stockholm och Karlshamn,
Ett tack tilI Arura som hjitlpt mig att leta och tyda de många gånger

19 svarlästa noteringarna i museets samlingar.
Siw Magnusson



Betala
snabbare med
Sparbankskort

SPARBANKSKORT MED VISA

Sparbankskort med Visa fungerar som pengar.

Välkommen in sa hjalper vi dig att ansöka om ett kort.

6%SPARBANKEN
0dtikra

Viill«ommen till
Gör ett besök i vår butik där flnner Du allt för
fastlghets- och trädgårdsskötsel.
Även försälfning av vall-, b€t- o potatls-
skördarc.
Sevice, reperationer och tlllved<ning står vår
verkstad för.
Svets- och smldesarbeten I vår smedfa.
lnstallation, service och reperatlon av WS och
värmepannor.

Vardagsoppet 07.30-1 7.00
Firnan grunded 182'17

I
-

WILI{ELMSSON AB
Fleninge 042'20 49 00
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KALLELSE
FLENINGE SLÄKT. OCh BYGDEFÖNCNIruC

kallar härmed till or<linarie ÅRSUÖfB i StrÖvelstorps

Bygdegård lördagen den 5 mars 1994 kl. 18.oo.

Stadgeenliga ärenden

Efter årsmÖtet SuPd med dans
till Lars Bondessons orkester.

OBS! Anmälan senast den 25 febr.
per tel: 042120 43 68 eL A42120 42,37

Begrän^sat deltagarantal till sup6n!
OBS! Ärsmötet kl. 18.oo!

STYREI,§EN

HEMBYGDSDAG
anordnas söndagen den 10 april med Gudstjänst i Fleninge
kl. 13.30. Därefter kaffe och musikunderhållning i Försam-
lingshemmet. Vissångaren Christer Lundh medverkar med
"Visor och låtar från Skåne".

VISNING AV MUSEETS SAMLINGAR
Allmänheten hälsas välkommen!

UTFARD
Den årliga utfärden för medlemmarna och deras
familjer äger rum lördagen den 28 maj 1994.

HELDAGSUTFLYKT

Buss från Fleninge församlingshem kl. 9.oo.
Anmälan om deltagande per tel. 042D0 43 95


