
Fteninge Sä*t' och Bygdeftirening

Ve rksa mletsberät tel se och köni ka

1995



UTDBAG UR FLENINGE SLÄKT OCH BYGDEFÖRENINGS BAKENSKAPER
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Ur stiftelsen Sofia och Magnus Nilssons lrlinnesfond har 2.900 kr
utdeLats ti11 4 personer och anslagits 233 kr ti11 gravunderhå11
av Magnus Nilssons Familjegrav. På'stiftelsen motbok med Sparban-
ken i.nnestod vid årets slut 92.989:54.

Ödåkra januari 1995
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Verksamhetsberättelse 1 994
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen oförändrat c.a 400 medlemmar.

Årsmöte hölls iStrövelstorps bygdegård lördagen den 5 mars 1994. Ordför-
anden öppnade årsmötet och ledde förhandlingarna, dår stadgeenliga
ärenden och val föredrogs.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och har under året bestått av Sven- Flune
Hansson, ordförqnde och styrelseledamöterna Siw Magnusson, Kerstin
Sonesson, Kjell Ake Henrysson och Torsten Persson. Suppleanter har
varit lngrid Erlandsson, Stig Thor och Anders Wijk.

Museikommittöns ledamöter omvaldes också. Sammankallande har varit
Flune Andersson och övriga har varit Ewy Persson, John Friberg, Olle
Olofsson och Arne Blom. Suppleanterna Uno Nilsson och Anna Magnus-
son omvaldes också.

Revisorer har varit Erik Johansson och Hugo Johnsson och suppleanter
CarlGösta Jeppsson och Fluth Bosson, som samtliga omvaldes.

Vid val till Valberedning omvaldes Pher Franke som sammankallande och
övriga Erik Johansson, Rune Andersson, Carl-Erik Blomkvist, och Ruth
Bosson omvaldes också. Till pressreferent utsågs Evy Persson.

Till att representera föreningen vid Skånes hembygdsförbunds årsmÖte
omvaldes Sven-Rune Hansson, Flune Andersson och Evy Persson med
Stig Thor och Kerstin Sonesson som suppleanter. Ordföranden och kassö-
ren valdes att var för siE teckna föreningens firma.
Årsmötet fastställde stlrelsens förslagbm medlemsavgifter 1995 till 25:-kr
per person och 50:-kr per familj. Enligt deltagarlistan var 124 personer
närvarande vid årsmötet, som avslutades med sup6 och dans.
Styrelsen har tillsammans med museikommitt6n haft fyra protokollförda
sammantråden uncier året.

Hembygdsdag anordnades den 10 april traditionsenligt med gudstjänst i

Fleninge kyrkä. Vid kaffesamkvämet i församlingssalen underhÖll Erik
Johansson, Kjell -Ake Henrysson och Sven- Ake Adolfsson med musik.
Därefter medverkade Christer Lundh med programmet "Visor och låtar
från Skåne." Museet hölls öppet och ett nittiotal personer mötte upp.
Styrelsen med familjer hade den 17 maj kvällsutfärd till Bjuvs gruurluse-
um, en mycket kunnig guide visade omkring där. Därefter besÖktes N
Vrams prästgård, som numera ägs av Billesholmsortens hembygdsföre-
ning och efter rundvandring blev det kaffe med hembakade kakor.
Vårutfärden ägde rum den 28 maj och gick till Sjöbo, där den medhavda
matsäcken åts i Sjöbo Ora. Ett trevligt besök gjordes därefter på Sövde-
borgs slott. där ägarinnan Siw Stjemsvärd berättade mycket intressant om
konstskatter och kulturföremåI, men också om hur det var att förvalta
vårda och bevara alla föremål och vilka bekymmer inte minst ekonomiska,
som det medförde med allt underhåll. 3



Efter slottsbesöket gick färden vidare till storkhägnet vid Karups Nygård,
där man arbetar med ett storkprojekt, tillsammans med en ornitologisk
förening. Projektet går ut på att få tillbaka storken som en fritt häckande
fågel iSkåne
Middagen intogs på Häckeberga värdshus, varifrån resan gick vidare till
Johannamuseet utanför Skurup. Efter någon timmes rundvandring där
ställdes kosan hemåt med uppehåll för kaffe i Börringe if.d. bysmedjan. I

ässjan sprakade en brasa och det hembakta brödet smakade bra till katfet.
Efter en innehållsrik dag avslutades resan i Fleninge vid åttatiden.

Mus6erna i Helsingborg med omnejd har sammanställt en ny folder i färg,
som presenterar mus6erna. Vår förening lämnade också bidrag till fram-
ställningen.
I en lokal på Knutpunkten har flera föreningar haft små utställningar och
där har också vår förening varit representerad. Den varma sommaren och
dålig vägvisning gjorde förmodligen att antalet besökare inte var så stort,
som man önskat.
I nationaldagsfirandet på Toftavallen deltog också i år vår förening.

Första söndagen ijuli var årets mölledag och möllan i Fleninge var öppen
hela dagen och på efiermiddagen även museet. Samma dag, den 3 juli
firade Stenestads Hembygdsförening sitt 25 års jubileum. Vår förening
representerades där av ordföranden och vice ordföranden
som överlämnade en blomstergrupp i samband med festlighetema.

Bland de många besöken i vårt museum kan nämnas Billesholmstraktens
hembygdsförenings historiska förening, som besökte museet den21 janua-
ri. Det var en grupp högstadieungdomar, som visade mycket stort intresse
inte minst för vår fina vapensamling.
ÖOåfra pensionärers slaktforskargrupp har också förlagt en av sina sam-

mankomster till vårt museum.
Byadag anordnades även i år av kulturansvariga i Odåkra servicenämnd i

samarbete med föreningama Dagen var den 11 september . En tipsrunda
anordnades även i år. Vårt museum hade öppet och en av tipsrundans frå-
gor var liksom föna året placerad där.
Den 6 december stod vår förening som värd vid öppen gemenskap. Våra

medlemmar hade ställt upp och bakat kaffebröd. Det blev ett lyckat
arrangemang med närmare hundra besökare i alla åldrar, men så var det
förmodligen också årets första Luciafirande.
En ny hyresgäst har flyttat in i museibyggnaden. Kontrakt är sknvet. Hyres-
gästen har själv svarat för målning och tapetsering av lägenheten, och en
speciell elmätare har installerats för hyresgästen.
Nytt hyreskontrakt år också skrivet på klockaregården för en tid av 25 år.

Möllan har försetts med en ny krökarm och vingarna har vänts mot Fle-
ninge kyrkby.

Underhålls och renoveringsarbeten utförs fortlöpande på fastigheterna.
lnventarier repareras, tidningar har s!ädats upp och böcker sortelats. Nya
hyllor har satts upp i flera utrymmen. Atskilliga målningsaöeten har utförts.

Ett stort TACK till alla som hjälpt till och stött vår förening på otika sätt under
det gångna året.

4 SWRELSEN.



KRON!KA
I februari kunde rnan också åierinviga trlorrlyckeskolan, scm byggrts on. B1.a.
finns ny studiehall med referensbibl-iotek, några nya skolsalar. Även nytt
ventilationssystsn har nlan installerat. Den yttre miljön har rnan också såtsat
pa. Vid bäcken bakcrn skolan har rEr anlgt en s.k. l'teanderslinga. Här finns
t-o<. samtliga träds1ag scm växer på våra breddgrader. Ibräldrarna i skoLans
föräldraråd har också bildat en fond - Kultur- och ndljöfonden -, scrn skal1
användas til1 olika kultur- och rdljöprojekt vid skolan.
Det har också visat sig att eleverna i tlorrl-yckeskolar har det haigsta nedel-
betl,get 1 1änet. Flickorna j. klass t har 3,6 och pojkarna 3,1 i nedelbetyg.

Under sc.rmaren valdes kcrnninister David Erlanson ti11 kyrkoherde i Perstorp.
Han hö1I sin avskedspredikan den 14 augmsti. Någon ny ordilarie präst har vi
ännu inte fått i F1eninge. liEn vikarier är ltrcrnas Edhe, Lars Artman och Lårs
Dahlstrtm.

Gustav Uhlen har såIt sin gård StureLund tiI1 Kjell Pehrsson, Fleninge Bostiille
Byggnaderna så1des sedan tiIl Jan Lindskog

Under 1994 var det val- och folkamöstning. Ftirst i septanber var det va1 til-1
riksdag, landstlng och kcnmunfulJ*iktige. Det sociaListiska blocket fick flest
röster och den borgerliga 4-kI&erregeringen avgick. I stäf1et blev det
socialdanpkratisk regering med Ingvar Carlsson scln stat$dnister.
Även i Helsingborgs kormun blev det (s) majoritet.

Sedan var det i novernber folkcmröstning crn Eu-medlernskap för Sverige. Ja-sidan fick
flest röster och således beslöt nan att Sverige skul-le bli nredlern i EU vid
årsskiftet. Även Pinland och tlorge hade foLkcnrröstningar crn EU, Finl,and
röstade Ja och tibrge Nej.

Bygg * Färg * Järn * Trädgård

OPPET: Måndag-fredag 9.oo'1 8.oo
Lördagar 9.oo-12.oo

Telefon A42-20 58 40

BYGGMARKNAD

F.D. Lantmännen och STUGKNUTEN, Fleninge
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Väderlek och skärd 10al-

Under januari månad regnade det ofta men det förekom åven kraftiga snöfall.
Snön blw dock iotc ligpode undcr någon ltugre tid. Det rådde milt väder uoder
månsden, uederbörden blev 90mm.
Vintervådret började i f€bruari med lie §la i samband med OS-spelen i

Lillehamrner i Norge den 12. Dcn 18 började vårvinErlovet och den 22 gnöade det
och naturen blev ljus och vacker. Ännu roer snö frll det den 27-28 qh samtidigt
blåste det hård vind. Ptogbilarna körde ft'rjåmnt för att försöka båll,a vägarna

öppra, men på smäväigama körde bilistcrna fast iindä. Temporaturen var som lågst
minus 12 grader och nederbödea blev 50 mm.
De föna dagafira i mars var vädret sanma som i slutst av februari. Det snöBr och

bllser sä många kommer 6r sent till jöben p6 morgooen och skolbussen kommer
inte när den ska Den 5 nåir slåh- och bygdeföreningen hade sh årliga årsfest
regoads snön bqt och det var som vanligt igen med regn och rusL 90 mm blev
nederbörden denna månad och temperaturen var som mest +15 grader och som
tågst -5,5 grader.
De första 2 v*ksna i april kom det ganslra myckct regn. Men efter den 17 kom

de rihiga torra och varrna vånrindarna och våönrket kurde börja I stqt sett
skedde hela sådden i Skftp mellan den 20-30 april. Jorden redde sig mycket bra i
år. Trots det sena sådahrrnet visade det sig soart att åtcrhämtsdngen kom snabbt tack
vare korta uppkomsttider. Några lcöldlniippar i borjan pä mänaden pä -3,7 gnder
åndndes snabbt till eza 20 gnder under de sista två veckoma. 50 mm blev
nedertö,rrden.
Våöruket var avslutat lagom till första maj och vi väntade på rcgr, mfurga började

afi tärka ti[baka på fii,rsommatorhn ären V2193. Mot slutet på månaden slog
vädr€t om och det blev kallare med ganska regelmässiga nederbö,rdstillftllen.
Nederbö,rdsrrängden blev 33 mm denna milnad.
De vårsådda grödorna stod fint n& juni tog sin början. JunivädrEt blev kalh qch

osudigr Uenaastenperanrm höll sig mellan 1620 grader. Den 29-de drog en
kmftigt åskväder fram mellan Helsingborg och Kullen, 30 mm kom det på I timme
och det skulle bli det si$a regnet en mänad framåt. lvIånadsnedertörden blev
79mm.
Varmt, soligl och torrt. Juli kom att bli en av de varmaste julimånaderna någonsin.

I nordvägtra Skåne har det också slagits värmerekord, bland annat på Kullen, den 26
juli var det 30,5 grader diir. Så varmt har det int€ varit under hela l90G alet. Det
har octså kommit onanligt litet regn i juli. Dct rör sig endast om några ftl m.m.
Iokala repskurar ftrekom. I 6rra månaden såg godorna så finna ut men nu i juli
når torhn såfier h rDognar allt mycket fo6 betorra slo&ar och kommer ing-t vart.
Findusårtorna sktirdadeg fiir fullt men en del äfifiilt fick plöjas ned på grund av
övernognad. Ilöstkornet röskades i slutet på lnålsen och även fitpsen var
skördemogcn. Endast 5 mm regn föll undor månaden och temperatuen höll sig över
30 grader. Niimnas kan också att badtsnperaturm i Farhult var c:a 26 grader
var6r stränderna också var vålbesöIfi av badande.
Under skö,rdemånadeo augusti blev dct svalarp och lågtrycken borjade långsamt at

vandra fööi. Tröskorna går 6r firllt, alla sädesslagen är fllrdiga Kvaliten år bra
och kvantiteteo är ej heller s[ rlrlig, de sent mognande sådesslagen blev dock sämst
på grurd av att de ej blev tillräcktigt välmatade. De sista dagama i månaden var
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tröskningen avslutad. Det föU 90 mm regn under mfuaden och temperaturen var
som mest 20 gr?diel.

September månad miuns man för au det regnade som om himlen hade öppn8t dla
sina portar. Den l6de regnade det prwie hela dagen, på rnorgonen tiimdeg
regnmätaren pä 25 mm och på kvätlen hade ynerligare 37 mm rylr pA nårrrare 70
mm på 2 dygn. Fälten stod blanka av dct eviga regnandet och åar svåmmade över,
lcällare vatten$lldes, brandkärcn hade fullt upp att länspumpa på flera håll. Sädd av
vete i denna mänad var vä inte att Enka på efter deta s§fall. Omking den 20
Erjade man med betuppagningen. Det hade ochå iorkat upp @ss att man kunde
så vete lilcvåI. Regnmängden fiir septsmber blev 112 mm.
I oktober var vädrpt btydligt drägligare. Man kunde göra vad som helst med

jorden, sådd av vete pägick lång in i m&nden. Betupptagningen gick också mycket
bra, betorna blev rena från jord, tnco sockerhaltc-n var låg till en början, 15%
uppgavs det från någon betodlare. Omtring den 18:e var det fl nättema 4 grabt.
36 mm regn föll uder månaden.
Under november månad 6ll det 40 mm och temperaturen höll sig mellan +-0 till

+11 grader.
Under decembcr mänad rådde det mest mulet och regrigt vädsr. Und€r månaden

blev nederbfuden 70 mm. Betkampanjen avslutådes den 28 december. Reulatet för
betodlingen kan sammanfattas så hån Sockerhalt€n var låg vid kanrpanjens början,
men eftell0 dygr hade både sockerhalt och rctsköd visat srg övertriifh den 6rsa
pro$roscn. I slutet av olilober uppgick sockerhalten ull 17,3% en fantastisk
uppt6mtning! Årets rotsköd ligger på U tmltl,rr i genomsnitt.
Sammanfattoingvis: Efter elr korare tid av fint vintervåder i februari, kom våren

och försommarpn aS bli ganska §lig. Vid midsommar slog vädrct om och vi
komrncr sent att glömma den för våra förhållanden exEerna viirmen och den
långvariga tmka som följde. Hösten giorde sitt intäg ned ett fint skördevåder i
augusti men septcmber blev regnig, &lrefter har htisten bjudit på god tillväxt och
bra skd,rdebctingelser. Den slutliga skörden lan närrnast mses som under
normalskörd men glädjande nog blev den bätre än sommarens progno§.
Ärmederbörrden blev 745 mm.

Gunnarlunda
Göran Sonesson
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Vad hände 1944 ? En återblick.
r$41

Till påsken tilldelas hushållen extra ägg. I maj får caf6gäster 1

sockerbit till en kopp kaffe om ca 15 cl, medan den som beställer
en större kopp får 2 bitar. Nu kan man också få köpa äkta
wienerbröd och smördegskakor, då bagerierna får baka in mera
fett i brödet.
De amerikanska plan, som tar vägen över Skåne efter
bombräderna över Tyskland kommer inte alltid oskadda tillbaka.
hem, Några störtar eller nödlandar här i vårt land och ett av dem
hamnar i Hjortshög.
Under sommaren tävlade Gunder Hägg och Arne Andersson om
världsrekorden och tävlingarna samlade storpublik.
Lstbilsförarna fick tänka på att inte lasta för tungt eller köra för
fort, då däcken av syntetgummi inte tålde värme lika bra som
däck av naturgummi. Det var nämligen varmt det här året 30" och
vattentemperaturen håller sig omkring 24" vilket också gör att
jordgubbarna mognar för snabbt, så arbetslönen för plockare
höjdes från 80 öre till en krona i timmen. Under sommaren
uppmanas näringsställen och allmänna inrättningar att söka licens
för extra tilldelning av roquefort ost som måste utförsäljas.

Det visar sig att det kan vara farligt att vara ute och svärma i

äskväder. En dam i Stockholm råkade ut för ett blixtnedslag i

spirellakorsettens fjädrar, så att kavaljeren som höll damen om
livet, fick två fingrar på högerhanden avslagna, så han måste
föras till sjukhus

Posttjänstemännen, som vill att postkontoren skall vara stängda
på helgdagarna får avslag på sin begäran.
Lejdbåtar får lov att införa bananer, som skall tilldelas barn på

sjukhus.
Till jul fär hushållen extra tilldelning av soda för att kunna lägga
lutfisken i blöt på Anna-dagen Barnen, som är födda 1928 eller
senarq får köpa 10 st julgransljus om de beställes före den I 8
november. De utländska barnen får licens vid uppvisandet av pass
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I Helsingborg finns detta år 198 telefoner per 1 000 invånare

trots att nytillträdande avgiften 100 kr skulle vara en

avskräckningsavgift som varat i två år.
För jämförelsens skull kan nämnas att vi för närvarande i Sverige

har knappt 900 telefoner per 1000 invånare.

Kommunskatten för 1945 föreslogs bli 'l 1:10 kyrkoskatten
inberäknad. Förslaget innebar en sänkning med 40 öre.

Radion firade 20 års jubileum vid årsskiftet.

Det beräknades att det efter fredsslutet skulle bli ett överskott
på 14000 hästar så det föreslogs att man 'skulle exportera eller
slakta för att priset inte skulle sänkas allt för mycket.

Naturligtvis finns det många andra händelser, som varit värda att
nämna, men detta är ett litet axplock ur I944 års händelser. En av
de viktigaste skall nämnas här till sist. Den 6 juni, vår nationaldag,
då satte de allierade igång operation Overlord, invasionen i

Normandie, som kom att bli början till slutet av kriget. Det var
nog 1944 års viktigaste händelse i Europa.
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Bou t e Gkni en är ord 182 efter en en1

Kontanta penningar och Eilver

11 st silverriksdaler ä 2 riksdaler
9 st danska 4 marks kronor ä 1 riksdaler
1 clansk rlkrörtug
2 st silverskedar, 2 st lfräöre 9å 1od

2 st dito av okontroller'at si-lver
Uti secll-ar

E-s-p-E-a r
1 kjitt6]-
1di-to mi-ndre

l- dito, dito
1 dito större
pant.att af åboen 01a Per6son i Broby

I dito mindre
Then

l fattt
Jä rnva ro r

22

9

9

o

166

1 gryta
pannejärn
trenne stycken stänger
två stycken breda yxor
2 stycken vedyxor
1 såg

1 dito mindre
5 stycken nafva re
2 stycken plogringar
1 litet hoggejärn
1 liten höfvel
1 fängs1a
2 sty cken plogknlfa r
1 gammal handyxa
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Trävaro r
L1 ekstolpar
några andra tri.klunpar av ek

l beslagen Ekekista roed låg
,1 Större K1.ädskåp

1 litet hängakåp

2 ct dito
I rtolar
2 st driekefjerdingar

tr'äkrea tur
1 röd ko

1 dito

svin
1 gris

si-Es}-ut-gr
linkans dagliga Säng bestående av nödi-ge säng-
kIäder och sängstä1le

Gångk1äder

1 vit kapprock
2 at stålgråa rockar
2 st ljuseblå roekar
Tvenne vita dlto
2 gt korta bIå tröjor
2 b1å västar
1 par cklnbyxor
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Qångk1äder (torts. )

1 per dito'ef B)-ågarn

9 st dito dlto
2 st hatter
1 gannal skinpäls
1 par atöflar
1 par sko

1 rämskat kal-f skin
2 tt garfade dito
7 par stromper
1 par strumpeband
1 par skjortor av lärft

Dj-verge yaror

1 sadel med t1l1behör
1 vägguhr rr ed 'f odral
1 större §alm och Evangeli.ebok
4 st säcker
t helftumemått
t heLskjäppa o eb lL kappe
4 st såll
5 tolfter vrakbräder
I tunna korn

Bouppteeknlngen avs lutas med:
Begravningskostnader sammanräknade tiI1
Stämpladt pa ppersavgift
De fattiges andet ie %

För bouppteckningens inregl.streri_ng o eh
påskrift vid tinget.

kr
2

5

2

2

1

1

2

t

5

'lq

1

5

t
6

9

1

1

12

24

_ ore

16

52

t2

15

24

2

16

15

32

32

16

32

31

39



Marsvår

GABRIEL JÖNSSON

Morgonen gär i min trädgådslid
och andas i nattens spår,

smälter en rännil och tar sig tid
där en klunga av snödropp står.

Tysta små påskaklockor,
burna på gröna spjut,
lyftas så lätt som dockor
åter i solen ut.

Vinden valsar rnerl blåa kast

över mitt vackra sund,

virvlar i skuggarr och tar sig rast

i en knoppande hassellund.

Svartnade smäckra slanor
lylter sig lans vid lans.

Flad«lrancle gula fanor
bidar i hängets frans.

Solen stiger och mil [ör mil
tinar min värbygd opp.
Högre klingar från vägens pil
töets pärlarr«le dropJr.

Krorrornas röda kägrpar

har sig mot solen hö.it

- liksorlr orrr täunets läppar

srnekte clenr sorn err I'löit. ->
13



'q,n

Kvällen står i min tysta gård,

Stjänrorrta strålar stirrt.

Jorden har i sin trygga värtl
livet som trevar blint.

Hjärtat börjar att bäva:

tack {ör den dag sonl var.

Svansträckets sköna t>ch sträv;r

signaler ger svar.

T ec hning au E rn\1. J o n on.son - T hor

{

r'iå)k
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Bli Ekenkund så får du
30Yo lagre pris på

Sparbankskort
och Sparbanksgiro.

§t
SPARBANKEN

Väll«ommen till UBM
Gör ett besök i vår butlk där flnner Du allt för
fastlghets- och trädgårdsskötsel.
Även försälfning av vall-, bet- o potatls-
skördare.
Sevice, reperatloner och tlllverknlng står vår
verkstad för.
Svets- och smldesarbeten I vår smedfa.
lnstallation, service och reperatlon av WS och
värmepannor' vr HAR KLTMATANLÄGGNTNGAR soM

HEIT? GER DIG BEHAGLIG TEMPERATUR

Vardagsöppet 07.30-1 7.00
Flrnen jnrndrd lB7

il
WILI{ELMSSOH AB
Fleninge 042'20 49 00

I
@

-I



KALLELSE
FLENINGE SLÄKT- OCh BYGDEFÖRCruIruC

kallar härmed till ordinarie ÅRSUÖfg i Strövelstorps
Bygdegård lördagen den 4mars 1994 kl. 18.oo.

Stadgeenliga ärenden

Efter årsmötet SuP6 med dans

till Tommy Roos orkester. till kl 00.30

OBS! Anmälan senast den 25 febr.
per tel: A422A $ 68 el. 042120 42 37

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

STYREI-SE,N

HEMBYGDSDAG
anordnas söndagen den 2 april med Gudstjänst i Fleninge
kl. 13.30. Därefter kaffe och musikunderhåltning i Försam-
lingshemmet. Birgitta Persson och peter Anders-

tson medv.med s j-tt oprettprogram:
"Vår bästa tid är nu".

VISNING AV MUSEETS SAMLINGAR
Allmänheten hälsas välkommen !

UTFARD
Den årliga utfärden för medlemmarna och deras
familjer äger rum lördagen den27 maj 1994.

HELDAGSUTFLYKT

Buss från Fleninge församlingshem kl. 9.oo.
Anmälan om deltagande per tel. 042120 43 95


