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UTDRAG UR FLENINGE SLÄKT OCH BYGDEFÖRENINGENS RÄKENSKAPER
för år 1996

Ineående B?lans Konto:
Fondmedel 15.000:- Kassa 283:50
Reservfond 31.349:19 Postgiro 3.141:10
Kapital 169.828:51 Bank 207.713:10

Fastighet 27:14 5.000:-
Museebyggnader 20--
lnventarier 20.-

216.177'.7t-- Ztenllo

Vinst & förlust konto:
ÅrsavgifterMölla. Försäkring

Underhåll
Museet: Försäkring

Underhåll
Elström
Vatten och
renhållning

Föreningsomkostn.
Kapital

Kassa
Postgiro
Bank
Fastigheten 27:14
Museebyggnader
lnventarier

7.945:50
7.223--

2.523--
10.903:90
36.131:45
71.524:85

Utgående Balans konto:
225:50 Fondmedel

7.24A:91 Reservfqnd
242.712:74 Kapital

5.000:-
20!-
20--

255.219:15

3563:--
92I--

2314--
Fondmedel
Dagbok

ränta
ränta
Gåvor
Hyra
div.inäkt.

26.190i-
253:04

9.129:81
2.750--
16.775--
16.427.-

71.524:85

15.000:-
34.259:19

205.959:96

255.21915

Ur stiftelsen Sofia och Magnus Nilssons Minnesfond har kr 2.100:- utdelas till 4 personer och
anslagits kr 200:- till gravunderhåll av Magnus Nilssons Familjegrav. På stiftelsens motbok
med Sparbanken innestod vid årets slut94.2l2:31

Odakra Januari 1997
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FLENINGE SIÄTT oCH BYGDEFoRENING
\TERKSAMHET§EunÄflu LSE L996
Föreningen har vid verksarrrhetsårets slut ofcirtindrat, ca
4OO medlemmar.
Årsmöte ]nöIls i Strövelstorps bygdegåird lörd ager der-
2 mars. Årsmcitet öppnadäs 

^i?arJohgens 
Jrdförande,

som också ledde fcirhandlirrgarrLa. Stadgeenliga val
fciredrogs.
Styrelsenh.ar under äret bestått av ordförande Sven-
Eune Hansson, Siw Magnusson, Kerstin Sonesson,
Kj e[-Åke Henryson och Thorsten Persson.
Styrelsesupple antter har vartt Ingrid Erlandsson,
Anders Wijk samt Lars Gustav Nilsson.
Museikommittänharbestätt av Ev}, Persson och
John Friberg, OIIe Olofsson, hrne Blom och A:rna
Magnusson, som nyvald.es efter Stig Thor, som
undanb ett sig omval. Strpplearrt er h.av vat:rt Uno Nilsson
och Gunilla Holmberg.
Revisorer har varht Hugo Johnsson och Erik Johansson
med Eut Bosson och Gunvor Lindkvist som
supplearrter..
Y aberedrring har vant Peltx Frar,ke (sammankallande)
Erik Johansson, Karl-Erik Blomkvist, Rut Bosson samt
Gtiran Håkansson.
Evy Persson utsågs av årsm ötet till pres sreferent,.
Följande persorler trtsägs att, represetttera föreningerr
vid Skånes Hembygdsförbunds ärsm.öte: Evy Persson,
Kersiin Sonesson och John Triberg sam:t supplearrter
$nna Magnussorr och Arne Blom.
Arsmritet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att
medlemsavg1ften för verksamhetsärxet L997 skall vara
50:- kr fitr enskild medlem eller 100:-la ftir familj.
Enli# deltagaxlistan vax LLZ persoruer nawarande v:rd
åiimatet, som traditionsenEgt avslutades merl-sup| ofr.
dans.



Styrelsen har under äret haft 6 protokollfrirda
sammarrträd.en.
Utstallning av föremåI fuän museet ordnades i
sparbankens lokaler i Ödåkra i samband med en
QankdagTardagen den 23 mars.
Arets hembygdsdag anordnades söndagen den 23 mars
med Gudstjåinst i Fleninge kSrrka och därefr,er kaffe och
musikux.d.erhåilhring i förs ärnlingshemm et. Som vanligt
underh öll v är a **dl"rp m ar Erik Johans sorr, Kj ell- Åke
Henrysson och Sven-Åk" Adolfsson. Vid.are underhcill
ocksä sånggnrppen Septanterna. Museet h<ills öppet för
yisnirrg. Ett ärfioralpers,oner deltog i hembygdsdagen.
Axets utfärd, med hembygdsftireningen åigde rum den
L8 rna1, §om vanh;gt med star1,, fuäre Fleninge klockan nio.
Första anhalt var Lilla Rridde en museigå,rd, som ägs av
Färs Härads Hembygdsförening. Har Lntogs det
med.havda frirmiddagskaffet sedan w besett de fina
texttlsarnlrngart:.a m.m. T\rren gick vidare titl
V.Vemm erthög och Nils Holgerssongården, som numera
ägs av PLgens bagefi. Gården är ombyggd till
konferens anTäggning. Middag intogs på Stora
Herrestads Gestgivaregårcd och dareftex gjordes ett
besök pä Krageholms möIIa. En funktionsduglig
väderkr arn dar ilet gavs tillfäille attköpavindmalet mjöl
av olika slag. Sedan var del ttd för kvällskaffet, som
dracks pil tnluftsgålr.den Frostavallen vid Hriöi. Hesan
avslutades vid slat'cpL*tsen vid ättattder..
Museet hade besök atr OTT:s damers gymnasiikgnrpp
den 6 maj. Ca 30 persorler kom och visade stort intresse
för vålra samlingar.
Styrelsen med fami$er hade den 22 mal kvåillsutfärd till
Heagiwden vid Munka Ljungby, där samlinga;rn,a
studerades.
Mcilleda gen inföll det gä*gna äret den 7 juJi åä även
mr*seet, höIls öppet. Ett 60 tal pers otrrer besökte möllan
o ch unge f 'ar halv a arfi, alet be s ökt e äv et:' m u se et .



Kullens Hembygdsltirening hade färlagt sir. trivseltråiff
tiII Fleninge den 16 augusti. Museet, möIlan och kSrkan
besöktes vid en rrundvandring och kaffe intogs i försam-
lirrgshemm et. Ett 90-tal personer deltog.
I bcirj an av somm arett planerade biblioteket att
genomföra nägot,, som män kallade Odåkradagen.
Fciretagare, Hantverkare och Fcireningar inbjöds att
de\taga med utstäIhring och presartation pä torget
mellan biblioteket och sparbanken i Odåkra.
Bygdeföreningen ti.llfrågades om medverkan. Dagen
bestämd.es till den L7 augasti och vålo, forening ordnade
med etthtet, ståmd med en liten utståillning av föremårl
fränmuseet. Vädret var stråilande och mängabesökare
kom. En lyckad d,ag.
Vår fcirening har vartt representerad vid möten med
Krets nio av Skånes hembygdsfr;rbund i Thollenäs och
Kavlinge liksom vid Sl{ånes hembygdsf,rbunds möten i
Hassleholm och Örkelljunga. Vid Skanes hembygd sfor-
bnnds möten fastståilldes avffien frir de olika förentng-
alrna.
Under hösten har museet hållits öppet den 2 novemher.
Delta annonserades i Or:bspressert.
Som tidigare är stod vär förenrng som värd vid
Luciafirandet rrid "Öppen gemenskap" äen 10 december.
Under verksamhetsåtret har fortkipande underhårlls och
renoverin gsaxbeten :ntfötls p å by ggnadenta. HeIa logen
har måilats och taken i museet har vr,ttats. Uthuset vid
möIlarr har renoverats. Handglorda smedverl<tyg, som
skänlrts under äret har iordningståillts.
Föreningen vill till sist tacka alla som lqi{ilpt till och
medverkat pä olika s'att inom museiarbetet.

STYRELSEN



Krönika för L996
Under t»6 fick Sverige en ny statsminister. Göran Persson (s), som förut

varit finansminister, efterträde i mars Ingvar Carlsson. Det blev även en del
omorganisation i regeringen.

I april inträffade en tragisk dödsolycka vid Fleninge Flöj. En bilist från Åstorp
blev påkörd och dödad av tåget.

Ödafra Buss AB har sålt sitt garage med kontor och uppställningsplats till ett
lastbilsäkeri. Bussföretaget finns nu pä Berga industriområde, där finns större
plaf,s för att ställa bussama, som är omkring 100 sf

På Björkaomrädet har uppförts flera stora shoppingscenta och fler kommer aff
byggas, inrymmande ett antal mindre butiker.

I Laröd invigde man vid hösttenninens början en ny skola, Holstågärdsskolan
med läg- och mellanstadie. Namnet kommer av Holstagården, som tidigare låg
här.

Vid Ödåkradagen fick lohan Paulsson mottaga Camegiemedalj för att han
äddat sina grannar vid en brand.

En jrrlmxrtnad anordnades i början av december med deltagande av flera
konsthantverkare, där de kunde sälja sina alster.

Den 25 augusti hölls välkomsthögmässa för Eva Gullmo. Hon ska tjänsgöra
som komminister i vära församlingar tillsammans med Margit Dencker.

Taket pä kyktomet med korset fick ny kopparplåt, då den gamla börjat afi bli
otät.

Pä första advent avtackades Elsie och Olle Olofsson efter att ha tjänstgiort
som kyftväktare i 20 Lr i Fleninge ky*a.

Hans Gururarsson har sät sin gård Gunnegård till Annika Pehrsson, Fleninge
Bostäle.

Mifi under skörden brann ekonomibyggnadema på Pilshults gärd ner. Mycket
hö och halm förstördes, men alla djur var ute, sä de klarade sig. De brunna
byggnadema på gården, som ägs av Helsingborgs stad, kommer att byggas upp
igen.

I mindre smickrande sammanhang har våra trakter flera gånger blivit
omnämnda i nyhetsutsändningarna. De s.k. MC-kriget har orsakat flera polis-
ingripanden mot de rivaliserurde motorcykelklubbarna i Kattarp och Hasslarp.
De bråkar om inflytanilet i den kriminella världen genom att då och då skjuta
bl.a. med pansarskott pä varandras klubblokaler.



,ryry vÄnnnr,Er ocn sröno.

Under årets ftirsta månad blev nederbörden ovanligt låg, endast 4 mm. Första veckan

höll temperaturen sig mellan -10 till -18 grader, dåirefter var det milt några dagar och
snön smälte bort så sakta. Mot slutet på månaden var det åter nägra grader kallt igen.

Isbildning forekom i den södra delen av Öresund men påverkade inte de större
fanygen, dåiremot de mindre har fitt ligga still en tid.

Kylan under februari månad höll i sig. I mitten på manaden blåste det hard
nordanvind vilket kåindes väldigt kallt. Temperaturen höll sig mellan -4 tlll -12".
Nederbörden var låg i nordvästra Skane men i öwigt har det snöat ganska mycket i
öwiga Skane. Nederb<irden blev dock 23 mm. Som manga gånger tidigare på sportlovet
så var det även i år snöfritt i vara trakter.

Kylan håller i sig även under mars månad. Nederbörden iir fortfarande minimal. Det
blåser och jorden fiyser torr. Bönderna vaknar till liv, tar fram sina såmaskiner och
körde igang vårbruket trots att det iir några grader kallt. Det mesta av varsådden hans

med innan det b<irjade snöa, nåira en dm högt med snö kom under en dag, men ftirsvann
ganska fort. Den lägsta temperaturen var -6o den 3:de och högsta temperaturen var den
20:de då det var *7 grader. Nederbörden blev 13 mm. Om man ser vintern som helhet
december -95 till och med mars -96 blir det den torraste vintern sen 1972 då Sturups
observationsstation startade.

Första april var det vackert i den vindstilla varluften, snön dalade i stora vita flingor
mest hela dagen. Påskdagen infrll i ar den 6 april. Vårbruket kunde komma igang igen
efter påsk. Nu hade tjälen åintligen gått ur jorden, tjälen som varit ovanligt seglivad i år.

Jorden var torr och fin att bearbeta, även de tunga lerjordarna som vanligtvis brukar
vara ett problem. Varftir har nu detta kunnat hiinda? Jo, ftirst den kalla langa vintern
och nästan utebliven nederbörd innan varbruket kom igang. I början på manaden var
temperaturen något sval, den höll sig mellan 10-12 grader. Men den 20:de kom
solrunären med besked,25 grader. Den 24:de kom det ftirsta efterltingtade vårregnet,
det strilade så fint ner hela dagen, precis lagom miingd. Det var också det ftirsta riktiga
regnvädret sen i höstas. Nederbörden ft)r april blev 16 mm.

Maj var en regnig och §lig manad. Den 2l:te fiill det 35 mm vilket foranledde att
manga betfrlt stod under vatten. På Bjtire kunde man skörda nypotatis i slutet på

månaden. Nederbördsmiingden ftir manaden blev 104 mm och medeltemperaturen 9o.

De forsta dagarna i j"ni blev svala och ostadiga liksom under maj. Men en

väderftirbättring var att våinta. På nationaldagen började temperaturen stiga uppåt mot
25o. Det ftirekom dagar då solen viirmde upp till 30o. Grödorna stod väldigt fina i

,'ro* men växtlighelen var 2 veckor forsenade på grund av den kalla inledningen på

sornnuren. Nederk)rden for denna manad blev 20 mm.
Första halvan av juli bjöd på riktrgt uselt sommarvåider. Kylig luft täckte hela

Skandinavien och dagstemperaturen blev diirefter. I allmiinhet omkring 16 grader mitt
på dagen. I mitten på manaden stabiliserades vädret och temperaturen steg iinnu en
gang mot 25 graders strecket. Nederbördsmiingden blev 57 mm.

Augusti. Änttgen kom sommaren. Flera högtryck lockades hit och våirmde upp
badvattnet till 20o. De som ftirlagt sin semester under denna månad hade dragit sin
vinstlott rätt. Medeltemperaturen blev 18,3 grader och nederbörden blev 56 mm.



Skörden påbörjades i början på manaden med höstkornet som har låg vattenhalt och
avkastningen blev ej heller så dålig trots att den fick stryk av den kalla vintern. Någon
höstraps övervintrade inte i vara trakter, i varje fall mycket blygsam skala.

Den varma sommarluften, som gav oss en fin augustimfurad, dröjde sig bara kvar
nägra dagar in i september. Sedan ft)rdes kyligare luft in över sydsverige. Många dagar

har faktiskt bjudit på soligt och fint väder. Höststormarna har uteblivit under
september. Skörden som ä avslutad har gått bra och avkastningen har också blivit till
belåtenhet. Höstsådden har kunnat genomforas planenligt väldigt lätt i ar. Jorden har

varit otroligt lätt att arbeta med. Kanske beroende på den langa kalla vintern eller mera

troligen att det loll lagom med regn under året. Men det kan bli ftir torrt också på

hösten, flera sådda höstrapsftillt har fitt köras upp, den kom ftir dåligt upp, varftir man

fick så något annat istället. Nederbörden ftir september månad blev 37 mm och

medeltemperaturen c:a 1 I ".
Förra årets oktober kommer kanske manga ihåg. Brittsommarviirme som inte ville

liimna Skandinavien. Så har det inte riktigt varit i ar. Men man skall inte klaga ändå ftir
manga dagar har varit riktigt ljumma och sydvindarna har svept in över landet. Solen

har ganska ofta luckrat upp dimmolnen och de flesta lagtrycken svept in över Norrland.
Betupptagningen tycks ha gått bra. Sista veckan i oktober fick Önofta sockerbruk ett

omfattande maskinhaveri och kunde inte ta emot några betor på knappt en vecka.

Betans Dag var i år örlagd på Jordberga Gods. Olyckligt att denna uppvisning skulle

ske just denna dag när det regnade hela dagen, det var nästan iinda dagen på hela

månaden som det regnade. Men trots regn och rusk gick det bra ändå, maskinerna fick
visa vad de gick ftir. Vad utvecklingen går fon framåt, ftir bara 40 är sedan var det

suveränt när de ftirsta betupptagarna börja komma med sina l-radiga maskiner och nu
visar de upp 6-radiga självgående betupptagare med flera tons betor till last. Man har
rtiknat fram att året 1955 tog det 363 timmff att sköta I ha betor och 40 år senare tar
det inte mer tin 19 timmar, nu gäller detta hela hanteringen fran och med sådd till det
att betorna tir framme vid sockerbruket. Man kan nu fråga sig, kan det bli mindre?
Temperaturen har legat vid 9,8o i medeltal. Regnmåingden frr denna månad blev endast
34 mm.

November var en något regnig månad, 79 mm. Den 28:de kom snön som en
överraskning, det blev fruktansvtirt halt på vägarna. I Helsingborgsområdet var
dikeså'kningar många, men det var bara en liten skriimselhicka ftir redan den 30: de var
snön borta igen.

Första hälften av december var det övervägande milt väder. Därefter kom kylan och
stannade aret ut. Som kallast var det -14' kring Helsingborg. Det var inte bara i Sverige
som det var kallt utan även i hela Europa var det ovanligt kallt väder.
Nederb<irdsmåingden blev for månaden 35 mm.

Stor höstsådd även i ar. fuets höstsådd beråiknas till443 000 hektar ftir hela landet.
Höstsådden utgörs av 300 000 hektar vete,67 000 hektar rågvete, 31 000 hektar råg,
29 000 hektar raps, 14 000 hektar korn och 2 000 hektar rybs. Höstkornet har minskat
kraftigt sen ftirra året medan rågveten fortsätter att öka.

Ntira rekord vid årets sockerbetkampanj. Efter 90 dygns kampanj avslutade
Jordberga Köpingebro och Örtofta. Sockerbetorna har varit mycket bra i nordvästra
Skane. Årets resultat blev niistan 400 000 ton socker. Det tir näst högsta skörden den
senaste tioårs perioden och 8 procent över den svenska sockerkvoten som ar pä 370
000 ton. Totalt har cirka 2,5 miljoner ton betor levererats till bruken. Sockerhalten lag
pä 18,27 procent, den tredje högsta sen 1970.



Sammanfattningsvis sag väderåret ut så hiir: Vfubruket kunde ske under mycket bra
fdrhållande. Likaså höstarbetet avlöpte under bra ftirhållande. Med andra ord var det ett
bra väder- och skördear. Men semestervädret i juli var ej till det btista. Men augusti var
en sommarmånad som ftill alla i smaken då ett högtryck lag stifla praktisk taget hela

månaden.
Nederb<irdsmiingden ftir hela året blev ftirhallandevis liten, endast 478 mm.

Efter nristan snöfri kall lång vinter, kom våren som blev kort
regnig maj, sommarvtirmen kom av sig, men kom i ougusti dock
en vaclrer höst drogförbi, ett vciderår som ej glöms bort

Göran Sonesson



FLENINGE SLÄKT OCH BYGDEFORENING
50 ÅB,.
Fleninge släktfcirening var det urspnrngliga naurnet

på Itirenin3en, som bildades den LT febntari L947 pä
Fleninge gästgtv,aregå,rd. På initiativ av Birger Parm.-
felt,, StocHrohn, sorr sj åilv håirstammade frålmen gurm-
mal Fleninge-släkf,, beslöts attbtlda ert förening för
olika sIåikter i Fleninge. TII1 fcireningens första ordfti-
rande valdes Ffialmar Nilsson, Mörarp. Pä mötet var
19 personer näruaxande. Man atarbetade st,adgar,
§om faststallde föreningens åindamå,l bI.a. att för-
väwa och bevara kul.tur-historislrt våirdefull a före-
mål, byggnader, slåiktminnen m.m. samt att verka
som en lokal hembygdsftirening.
Fcir affi fab1i med]em i sltiktlöreningen L<rävdes erfrgt

dessa första stadgar attmanvarkyrkoskriven i Fle-
ninge församling och hade vant, bosatt där i minst 10
å,r eller hiirstamrnade frä;n personer, som levat och
verkat där tidigare.

Ansökan om medlemskap skulle ske slffiftligen
enligt säirskilt formultir och skulle gofuännas av sty-
teTsen.
Fcireningerls forste ordförande donerade 1951 en fond

till Minnå av sina föraldyar Magnus oeh Sofia Nilsson.
Derura fond foruali,as av Fleninge Släkt och Bygdefö-
retljng. Styrelsen};.ar att utse persotter , som kan
komm a ifrhga vid utdehring av fondrnedlen enhgt
donators önskemåil..
Vid en föreningsstäimma L956 ändrades föreningens

namn till Fleninge Stäkt och Bygdeföreuing och äver.
en de1 iindring x i stadgarr'a.v:.;dtogs. Dä dislnrterades
ocksämoJlu:g}rreten att föwärua Fleninge Mcilla. Redan
Fxet däryä ft957) kriptes möIlan med hjfilp av ett
donation.
En tr agtsk h tindel s e i tor eningen s hi st oria tntr'åff ade

den 9 april 1960, då det pänatten utbrcit en eldsvåda i



mcillarr, sä förödande att endast g:runden stod kvar. Det
var ett stor fcirlust fiir hela bygden.

StSrrelsen beslöt ganska omgående att förscika ersätta
ftirlusten genom att köpa en €uulan mölla och det blev
Hjåilmshults möIIa. Man kom överens rned en möllebyg-
gme att nedmontera den och sätta upp den på den
tomma grunden i Fleninge. Nya vingar inltirskaffades och
nyfi virke, delr så behcvdes, inköptes.
I september L96L flyttades så den nyinköpta mrillan.

Gamla DragareLaget frän Helsingborg stod ftir arbetet
och möllan lastades på en trailer ftr transport till FIe-
ninge. Der:na skulle ske över ilL<rarna oeh man över-
enskom med SJ att nedm.ontera de elektriska ledrring-
arna vid bestämd tidpunkt på natten.för att, fiansporten
skulle kunna passera järnvägen vid Odåkra. Fairdvägen
vax ca 7 km. Men m€ul. hade maximal otur, dä hela trans-
porten fastnade i en nplöjd itker i AIIer-um, och då det
desutom fö17 40 mm regln natten eft,er. Man fick hre,girra
förstärkning från PZ i Hässleholm, som hjälpte till att
dra fuarm möIlan pä fast mark. BilkOernapä vägen mel-
lan Allerum och Fleninge blev timslånga och rapporter
frfumölleflyttningen kunde avlyssn as päradions riksny-
heter under flyttningen.Efter ca lO dagat anlande möI-
Ian till Fleninge. Den rLya möIlan stod monterad och
repareradpäplats i Fleninge L963.
L%7 erhrill Fleninge S1tikt ochbygdeförening utan kost-

nad. arkirnrtrymme i Fleninge sparbanks kåillare. Heir för-
varades sedan en mängd kopior av födeLse och dtidb,öcker,
husflirhörslängder, släktforskrringsmatertel m.m., som
doner ats till forenxrgen.

En stor håindelse ir;ltråffade L97O, dä färeningen av
Odilwakommun erhöll rryttjarrderätten till en fastLghet,
som Xiåigare varlt skolhus, bibliotek, fcirsamlingssal m.m.
i Fleninge lqrrkby.Dä vidtogs ett owfattande upprust-
ningsarbete. T erua delen av fastigheten reraoverades en
liten bostadsLägenhet och husets övnga utrymmen fick

I



ge plats ät de ståinctigt viixande samlingarna av kul-
tur och bruksfttremål från bygden. Här fanns också
ett litet . arkirnrtrlmilr€r L972 kunde bygdemuseet
öppnas för ellm änheten.

Pä samma tomt i Fleninge började marr också äter.
uppftira en korsvirkeslänfa, som flptades från Fle-
ninge nr 15. Den stod fåirdig L973 och inrym,mer nu
framftirallt ftireningens samlingar av äldrc lantbruhs-
maslciner.
I mitten av 1980-talet började man inredningsarbe-

tet i magasinsdelen på Klockaregå,rden, som muur nu
fått dislrcnera. En del av museets sarnlingar har över-
förts dit och numera finns dåir inrett ett gammaldags
kök samt utståillning av skomaka:rzerkstad, tunrrbin-
darverktyg m.m. I logen finns måm.ga av föreningens
jordbnrks-redshap

Museibyggnaden dvs. Fleninge 47:1 har föreningen
erhåIlit med fri dispositionsrätt i 49 å,r. För närva-
rarrde und,erhandlar styrelsen om att fä förv'ärita fas-
tigheten. Fcirhoppningen är att L nästa verksam.hets-
berättelse ku:trra bekråift a ftirvii:nzet.

Sed.an fcireningen bildades för 50 ar sedan. har den
vuxit och blivit en väixande kultunrärdande hem-
bygdsftirening.

Stpelsen hoppas på ett fortsatt framgångsrikt
hembygdsvärdande arbete med stöd av' m ärnga
intresserade medlemmar även i framtiden



Korsvirkcsliingan som flyttdes at ftreningsrudlenunar till museitomten I 973
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FUJIISU - Vörmepumpor
Eil vormt eöiudonde från WBtt infor vdrt 70 årsJUBll.EL,M I 997 dö en koskod ov inlressonto eö;udonden
kommer ott presenleros. Vörme pä vintern k/* p6 sornrrtren, kon det blikitter? lnomhusdelen ör inte Tyck€l
stöne ön enlagbyggt element, men klod smöclrore. Nöslinfil! liudltist. Uomhusdelen örungeför i sbrlek med

e[ bostuoggr€got Ah kon ploceros nöslo vor som helst dock htigt Z m från inomhusdelen. M er§udor er en

k*rd.vaimepump for bAde vörme o"h Mo inkl. montering och moteriol.

q»

BÄST I TEST I RÅD & Röil I .PUTsofieX.
Itrilrrlnxhor den b<isto tohlekonomi och spor tusenloppor öl Dig, gonom o[ olieförtrrukningen kon sönkos

med mer ön 2O%.

Frilntrxör ensommo om ott onvöndo effektiv och milpvönlig pulsolionsforhönning.
hilntrxör en svensk kvolitetsprodukt.
Hogreknisk nivö och holiu genomsyror Pltlrtartrxhelo verksomhet, olhifrAn siöl_vo produkten'den uniko

pulionexponnon fill insblloEien octr den uplolionde servicen. Våro insbllstäär till pulsonexponnon. ör
ipeciolurbildode ov kilrrrtnx. En trygghet for Dig som kund och goronti tör lutrrrtrxoll insbllolionen blir
rött utford.
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Notiser om Jeppas kvarn
Beniimningen Jeppas kvam har en ton av stolthet och framtidstro. I

Husförhörslåingerna kallas den också Skoggömmaremöllan, vilket ger en
anvisning om var den stolta vattenkvamen var belägen. Ödet blev dystert.
Dess slut blev att Vlistlustbanans jåirnvägsspår lades rakt över mölledammen.
Det sista huset iidelades 194I genom eldsvåda. Blir det ett dubbelspår utmed
befintligt spår, kommer det att köra över den gamla st€nsatta bron och restema
av ruinerna efter Jeppas kvarn.

Vem var dä leppa? Jeppa Hindrilsson var son till Hendrick Pedersson, som
ägde Flerminge Gunnestorp t6L7 enligt Mantalslåingderna. Jeppa föddes 1618
och tog över Fl. Gunnestorp 1658 trll1662, då han istiillet var kvarnåigare till
1694 och Hans Tolvarsson tog över. På våren l7O2 stod en nyuppsatt väder-
kvarn på kvarnktrllen i Fleninge. Den hade flyttats från Rosendahl. Kanske har
den konkurrerat ut Jeppes kvarn, som låg tide mellan l70l-t720.

Måns Hansson fick fart på kvarnen igen. Pål Persson var dess ägare L756,
samma år som Daniel Björkegren fiirdigstiillde den första kåinde kartan över
Fleninge socken. På den kartan finns tvä mölledarrmar och tvä kvarnar vid
Skoggömmaregården. Från Fleninge Gunnestorp kommer Anders Persson
1786 och tar över. Han har sålt Fl Gunnestorp till Rudolf Hodder Stjernswålrd
er t784. Anders Persson dör 1787 föns Olsson tar över och sköter kvarnen i
45 år. Hans son Ola Jönsson fortsåitter i sin faders fotspår och blir kvarnens
sistc brukarc. Han blir också den, som får uppleva Jeppas kvarns diidsryck-
ningar. År tg+t delades åkerjorden mellan Söne Assarsson och Sven Måns-
son, som fickll4 och 3/8 resp. och Ola fönsson fick behålla3l8 d.v.s. 0.8 ha.
och kallade sig torpare. Byggnaderna tillhörde redan Sone Assarsson, Skog-
gömmaregården.

Orsakerna till den dåliga lönsamtreten var bl.a. svårighet med vattenflödet.
Ån OamOes bl.a. upp i ÖOalra och långa vintrar och torra somrar var stlindigt
ett hot, som alltid för en vattenkvarn vid en lite å- Ett större hot mot
vattenkvamarna var, att från Storbritannien kom id6n om tåickdikning och
torrläggning i jakten på stora skördar. I Fleninge på Möllebacken tronade
samtidigt, I 854, den nybyggda Hollåindarmöllan.

Ar 1860 avled Ola Jönsson och hans åinka Karna Ingvarsdotter försökte att
stanna kvar och klana ekonomin med uthyrning till familjerna till hussaren
föns Petter Carlsson och Jöns fönsson, inalles åtta personer. Den Lzlll t873
flyttar samtliga totalt udattiga till Ödilra 4. Diirefter finns irrga uppgifter i
kyrkoböckerna om Jeppas kvarn.

Endast namnet lever l:var.
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FLENINGE SOCKENS LANDTMANNAFORENING

Behovet av förenigar har alltid syftat till att skapa känslor
av gemenskap. I Fleningebygde n f inner man llera
föreningar som bildas av löretagsamma män redan pä
1800-talet. Kvinnornas roll att bilda lörening ar är av något
senare datum. Den rika jordbruksbygden pochar på att
lrägor av belydelse löses bäst gemensamt.

En förening som i sin blygsamhet tog en riksdaler i

inträdesavgift och lika mycket i årsavgilt presenlerade
sig 187A som "Fleninge Sockens Landtrnannaförening".
lnkomst och utgiltstalen för detta år (1 S7O) slutade pä +0
riksdaler och 93 öre
De tunga utgiftsposterna var baralvä, avgiften till Nilsson
pä Fleninge Gästis "lör begagnande av lohal" och
anskaffande av "en inbunden bok". Det senare skall vi
alla vara mychel lacksamma för. I denna bok llöd ar det av
gammal lin historia. Hur odalmannen ständigt ville
lörhovra slc qenom diskussioner man och man emellan.
o{JAr 1870 löste totalt 19 personer sin medlems och
årsavgift i föreningen. För att ordning och reda skulle
räda antogs stadgar och styresmän valdes.
I paragraf ett redogöres lör att föreningsns ändamäl skall
vara att avhandla lrägor rörande jordbruket och dess
binäringar. Frägor av allmänt intresse bör också Ir sin
plats på mötena.
Antalet lrällar på ett år skulle varatyra. Årsstämma hölls i

juni månad, datum bestämdes på föregåe'nde möle.
Till de tre tunga posterna skedde val en gång om året.
Frågeställningar som skulle avhandlas slrulle väckas vid
ett löregäende sammanträde. Utebliven ledamot utan
anmält förfall tär böla 50 öre lör varie gäng.



Totalt upptar stadgarna tolv punkter. lnget i stadgarna är
på lörhand bestämt lörrän slyrelsen granskat och godkänt
det. Alla ändring ar lardrar maioritetsbeslut.

Förenin gen böriade verha med en ordlörande från
Fleninge och en vice lrån OdäRra. Det dessa herrar
startade kom att pägä i sammanlagt femtiolyra (54') är
fram till 1924.
Vad som avhandlades under alla dessa är är omojligt att
relalera. Några smakprov vill gärna årets krönika bjuda
på.

Frägor om cirkulationsjordbruket i allmänhet togs upp och
hur jord en pä bästa sätt kunde användas. Även sådana
lrägor som tjänarnas ställning och om det var befogat att
något öka deras löner. Ett drängdagsverke uppskattades
enligt 1872-ärs tularl<egångstaxa till 1 riksdaler och 25
öre.
Nya maskiner såg dagens ljus och deras för- och
nackdelar lanns det mycket att orda om.
Frägor pä högre plan hade väckts, att indelningsverket
skulle ersätlas med något annat.
Alla i löreningen ansäg atl de lörsvarskostnader de
belalade var mer än nog höga.
Pä 1870-lalet lanns det säkerl hos alla Fleninge- och
Ödäkrabor en önskan om bättre postlörbindelser och
lättnader i tvånget med skjutsresor. Diurbeståndet ökade
dithän att behovet av ett "socken Mejeri" sågs som
önskvärt i bygden. Att utdikning av våt- och svårskött jord
lönade sig var alla ense om.

Under slutet av 1880-talet kom disltussionerna om
tönsamhet att odla sockerbetor lullt igång.



En lantbru kare i ÖAäXra hade "proval" pä ett halvt
tunnland och skörden blev hela 700 kg. Han visste med
sig att han använt 25 dagsverken och vinsten i

förhållande till annan gröda var bra. En bit in pä oo-tatet
ilr ägasatte s I önsa m het e n, sä k u nd e v är deringarna s kifta.
1894 väcks trägan om inte alla medlemm arna i

föreningen borde gä med i diur*kyddslöreningen.
Naturligtvis hände det ocksä alt töredragshällare lcom till
bygden och del ade med sig av vad de anså g vara räll
och rilctigt inom iordbruktet. En träga som bekymrade
mänga var hur de skulle kunna lå bukt med att korna i

mänga lall var smittade med tuberkolos.
Någon hjälp av velerinärerna fanns inte all th. Någon
trodde att stallarnavar lör varma pä vintern ach när karna
i mänga fall tidigt kom ul pä bete sätörkylde de sig.
Andra ansäg all där var kanske något att vinn a om de
lödda kalvarna tick. steriliserad miöllr all dricka. Ordel
antibiotikalanns inte pä A*n tiden.

En av de riktigt slora lrägarna lör ca 1A0-är sedan var
acksä "egnahemsträgilfr", som inte bara var aktuell i

Sverige ulan minsl likaviklig i Danmarh och Norge.Den
*pirande industrialiseringen tog arbelare lrän landet till
staden. Slrulle en d*l arbetare nu bli sina egna? Dä blev
det Ranske svårt att tä lag i bra arbelskrall, när så
behövdes

Föliande lär avsluta detta käseri.
Vid aprilmötet i Fleninge Sockens Landtmannalörening
konstateras atl brännvinet koslade 70 öre tör en liter.
Föregäende är hade priset varil 62- eller 65-öre litern.
Den stora höin ingen var betingad av en dälig
potalisshörd, amlalade en av de närvarande.



Bli Ekenkund så ffu du
30Yo lagre Pris På

Sparbankskort SParbanksgiro-
Nu har Sparbanken öppet

när du har tid!
Sparbanken Direkt 020-22 LL 22.

VÄT,xOMNA! SPARBANKEN
4s

OdÖkro

Bygg * Färg * Järn * Trädgård

ÖPPET: Måndag-fredag 9.gg-l 8.oo
Lördagar 9.oo-f?Po

Telefon 042-20 58 40
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KALLELSE
FLENINGE SLÄIfi- OCH BYGDEFÖFIENING
kallar härmed till ordin arie ÅRShtlOTE i Strovelstorps
Bygdegård lördagen den 1 mars 1997 kl. 18.00
Stadgeenliga ärenden.

Efter årsmötet Sup6 med dans
Tommy Floos orkester spelar till kl. 0.30
OBS! Anmälan senast den 21 lebr.
per tel. O42l 2A 43 68 eller 0421 20 42 37
Begränsat deltagarantal till supen!
OBS! Arsmote kl. 18.00
STYRELSEN

HEMBYGDSDAG
anordnas söndagen den '13 april med Gudstjänst i

Fleninge kl. 13.30. Därelter kaffe och musikunder-
hållning i Församlingshemmet.
Kristina Backe underhåller med "Ett knlppe visor" och
Helena Tengstrand berättar om Fleninge
VISNING AV MUSEETS SAMLINGAFI
Allmänheten hälsas välkommen !

UTFÄND
Den årliga utlärden lör medlemmarna och deras
lamiljer äger rum lördagen den 31 maj 1997

HELDAGSUTFLYKT
Buss lrän Fleninge församlingshem k|.09.00
Anmälan om deltagande per tel. 042/ 20 43 95


