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Utdrog ur Fleninge Släkt och Bygdeföreningens
rökenskoper för år 1997

lngående Bolons konto:
Fondmedel
Reservfond
Kapital

Mölla: Försäkring
Underhåll

Museet: Försäkring
Underhåll
Elström
Vatten och
renhållning

Föreningsomkostn.
Kapital

Kassa
Postgiro
Bank
Fastighet2T:74
Museebyggnader
Inventarier

Utgående Bolons konto:
Fondmedel
Reservfond
Kapital

255.219:75

Vinst & fArlusf konfo:
2911:- Årsavgifter
655:- Fondmedel

1.856:- Dagbok
12.600:75

9.730:-

2.664:-
12.100:50
19.637:92
62.755:1,7

710:-
6.863:37

265.183:70
5.000:-

20:-
20:-

277.797:07

15.000:-
34.259:19

205.959:96

Kassa
Postgiro
Bank
Fastighet2T:74
Museebyggnader
Inventarier

225:50
7.240:97

242.772:74
5.000:-

20:-
20:-

255.219:75

26.460:-
54:19

5.342:98
1.450:-

19.825:-
9.023:-

62.L55:17

15.000:-
37J.99:19

255.597:88

ränta
Ränta
Gåvor
Hyra
div.intäkt.

277.797:07

Ur stiftelsen Sofia och Magnus Nilssons Minnesfond har kr 700:- utdelats till
2 personer och anslagits kr 250:- tiIl gravunderhåll av Magnus Nilsson
Familjegrav. På stiftelsens motbok med Sparbanken innestod vid åtets slut
94.457:08

Odåkra lanuari 1998
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Fleninge slökr och bygdeförenirg
verksomhetsberötlelse I 997

Antalet medlemmar i föreningen är oförändrat ca +00. Årsmöte hölls i
Strövelstorps bygdegård lördagen den 1 mars. Mötet öppnades av för-
eningens ordförande, som också ledde förhandlingarna. Stadgeenliga
ärenden och val föredrogs. Styrelsen har under året bestått av ordfö-
rande Sven Rune Hansson, Siw Magnusson, Kerstin Sonesson, Kjell-
Åt e Henrysson och Thorsten Persson.

Styrelsesuppleanter har varit Ingrid Erlandsson, Anders Wijk samt
Lars Nilsson.

Museikommitt6n har bestått av Evy Persson, ]ohn Friberg, Olle
Olofsson, Arne Blom och Anna Magnusson.

Suppleanter har varit Uno Nilsson och Gunilla Holmberg. Revisorer
har varit Hugo ]ohnsson och Gunvor Lindqvist. Revisorsuppleanter
har varit Karl-]ohan Bernhold och Eva Frigell.

Valberedning har varit Pehr Franke (sammankallande) Erik
]ohansson, Karl-Erik Blomqvist, Rut Bosson och Göran Håkansson.

Pressreferent har under året varit Evy Persson. Vid val av represen-
tanter till Skånes hembygdsförbunds årsmöte utsågs Evy Persson,
Anna Magnusson och Kerstin Sonesson. TilI suppleanter för dessa
Arne Blom och Gunilla Holmberg.

Ordföranden och kassören utsågs att var för sig teckna föreningens
firma.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag om medlemsav-
gifter för kommande verksamhetsår. 100 kronor för familj och 50 kro-
nor för enskild medlem. Inga frägor förekom, men ordföranden erin-
rade om ärendet vad gäller Donationshuset, dvs. museibyggnaden.
Efter kontakt med kommunen har det framgått att byggnaden nume-
ra tillhör de fastigheter, som får säljas. Något beslut om försäljning har
dock ännu inte fattats av kommunen.

Iruran mötet avslutas tackar ordföranden alla som på olika sätt stött
föreningen under det gångna året. Ett särskilt tack riktas till Erik
Johansson för hans arbete som revisor under ett stort antal år. Efter års-
mötet avslutades kvällen med supd och dans.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.
Hembygdsdagen var den 13 april med Gudstjänst i Fleninge kyrka och
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traditionsenligt kaffs i församlingshemmet med musik av Erik
]ohansson och Kjell Ake Henrysson. Vidare underhöIl Kerstin Backe
med ett knippe visor och Helena Tengstrand berättade om Fleninge.
Som avslutning visades museets samlingar. Över 100 personer deltog
i hembygdsdagen

Styrelse och museikommitt6 med familjer hade den 14 maj utfärd till
kulturmagasinet på Fredriksdal i Helsingborg. En museitjänsteman
guidade vid rundvandringen och en speciell leksaksutställning besök-
tes också. Kaffe intogs i cafeterian.

Årets vårutfärd för medlemmarna med familjer ägde rum den 31
maj. En heldagsutfärd med buss, som startade från Fleninge kl 9.00.
Första anhalten gjordes vid hembygdsgården i Loshult en ort, som är
känd i den skånska historien från snapphanetiden. Här intogs det
medhavda förmiddagskaffet och de många samlingarna från.bygden
fick vi också tid att beundra Färden fortsatte därefter förbi Almhult
och Alvesta tilI Hjärtenholm, där Kronobergs läns lantbruksmuseum
besöktes. Middag åts på Grimslövs värdshus varefter färden gick
söderut till Thrastes musikmuseum i Ryd sydväst om Tingsryd. Sista
anhalten på årets utfärd var Galaxen ett konferenshotell i västra
Blekinge mellan Kyrkhult och Vilshult , dar kvällskaffet serverades.
Hemkomst ca 20.30.

Föreningen deltog i Nationaldagsfirandet på Toftavallen.
Den 14 juni hade Skånes hembygdsförbund sitt årsmöte i Boarp vid

Båstad och vår förening hade tre representanter där. Årets möltdag
var den 6 juli. Museet och möllan hölls öppna och ca 30 personer
besökte möllan och museet.

Ödakradagen var i år den 30 augusti. Liksom förra året deltog hem-
bygdsforeningen med en liten utställning av gamla bruksföremål.

I september anordnade kulturen i Lund en kurs i "Hur man vårdar
textilier." I den kursen deltog tre av styrelsens medlemmar.

Liksom förra året annonserades i ortspressen om museets öppethål-
lande i samband med allhelgonahelgen den 1 nov. Ett 30-tal personer
gjorde besök på museet och även Helsingborgs Dagblad uppmärk-
sammade vårt öppethållande och gjorde ett reportage.

Vid Öppen Gemenskaps luciafest den 9 dec stod vår förening som
värd.

Under hösten har köpekontrakt skrivits för fastigheten Fleninge
47:l dvs. museibyggnaden, som vår förening från och med den 1 jan
1998 står som ägare ti11..
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Som vanligt har under verksamhetsåret underhålls och reparations-
arbeten pågått. Det inre av rummen i museet har uppfräschats helt.
Väggarna har klätts med väv och målats och korkmattan på golvet har
tagits bort och bräderna slipats och lackats Föremålen har ordnats och
omplacerats, så att t.ex. gåramålningarna samlats på en vägg och num-
rerats. Korsvirkeslängan har målats utvändigt. Renoveringen av ut-
huset vid möllan har slutförts och hela huset har nu ny brädklädsel
som målats.

Många besökare har under året kommit till vårt museum, och vid ett
par tillfälIen har gäster från Amerika varit här för att söka sina rötter.

Fleninge Släkt och Bygdeförening vilI till alla dem, som på ett eller
annat sätt gynnat föreningen uttala sitt varma TACK.

Styrelsen
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Kröniko 1997

7997 blev Skåne ettlän. I stället för Malmöhus- och Kristianstads län,
som funnits sedan Skåne blev svenskt på 1600-ta1et. Malmö blev resi-
densstad men flera andra institutioner finns i Kristianstad. t Ödåkra
har hela tomten där Palmsgård 1åg blivit bebyggd med många nya
flerfamiljshus i 2 våningar. De kallas Ikeahus eftersom de inretts av
Ikea.

Ödåkra Idrottsförening kunde fira 7}-ärsjubileum den 27 mars.
Föreningen kan i första hand tacka gamla "Spritan" , n:.ärtga eldsjälar
och mycket ideellt arbete för framgångarna. Det var Vin- & Sprit-
centralen som 1945 skänkte mark till Toftavallen. Förut hade man
spelat fotboll på olika betesvallar i trakten. Numera finns förutom fot-
bollen livaktig gymnastikverksamhet för alla åldrar samt gång och
cykling.

En natt i april väcktes alla på Fleninge Allmänning av en våldsam
smäll. Denna gång vid Mc-klubben Aphuset på Fleninge Allmänning.
Huset beboddes av personer, som sym patiserade med Mc-klubben
Bandidos. Grannarrta fick flera fönster, dörrar och växthus förstörda
men inga människor blev skadade. Under samma natt sprängdes även
en bomb vid Gåsebäcks industriområde i Helsingborg. Senare under
året tröttnade de olika Mc-gängen på att bekriga varandra och det blev
lugnare för aIla grannar till de olika klubbarna. De som hade bott i
Aphuset flyttade också.

Vid höstterminens början kunde den ombyggda Svensgårdsskolan
tagas i bruk. Invignings fest den 4/7A.

Sockerbruksdammarna i Hasslarp köptes av kommunen. Det är en
bra häckningsplats för många fågelarter. Det är 100 år sedan Socbruket
uppfördes. Sockersilorna revs.

Sedan flera år har Banverket hållit på att byggu en järnvägstunnel
genom Hallandsåsen. Detta har visat sig vara mycket besvärligt, efter-
som åsen innehåller många vattenförande jordlager. Man försökte då
täta tunnelväggarna med tätningsmedlet Rhoca-Gil. Efter en tid blev
några kor, som betat vid en bäck där vatten från tunnelbygget rann,
förlamade. Man tog prover på vattnet i bäcken, det innehöll det gifti-
ga ämnet akrylamid och kom från tätningsmedlet. Även i flera brun-
nar på åsen fanns giftet. En stor skandal var ett faktum. Skanska, som
utförde tunnelbygget hade inte undersökt tätningsmedlet ordentligt.
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Arbetare, som utförde tätningen blev läkarundersökta, de hade akry-
lamid i sitt blod. Flera djur, som druckit av bäckvattnet fick nödslak-
tas. Grönsaker och rotfrukter, som bevattnats av vattnet fick plojas ner.
Mjölk från kor på åsen fick man inte lämna till mejeriet, utan det måste
man hälIa ut. Många hushåll på åsen fick vatten med tankbil, då deras
brunnar blivit förgiftade. Tunnelbygget stoppades och ingen vet när
och om man kan fortsätta. Så småningom försvann emellertid giftet ur
bäckvattnet alltmedan Skanska arbetar med att få bort så mycket som
mojligt av giftet ur vattnet i tunnelväggarna.

Sedan 23 september 1995 arbetar med god ledning, föreningen
Ödåkras framtid med översiktsplanen över Helsingborg. Målet är, att
rädda vår bygd från förstörelsens makter och på ett så skonsamt sätt
som mojligt för miljön följa med i utvecklingen' 

Eay persson
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Väder och skörd

Under ]anuari månad var det omkring -5 grader. Nederbörden var
obetydlig, endast 2 mm. Vindarna var mestadels svaga under hela
månaden.

F ebruari var av en helt annan karaktär, en regnig och något blåsig
månad. Det var minusgrader första halvan av månaden. Tredje veck-
an var det sportlov och som vanligt var det också det milda vädret som
dominerade i södra Sverige. Regnmängden för månaden var 40 mm.

Mars inleddes med att våren var på vag, snödropparna blommar
och likaså krokusen. Den 1O:de kom vårbruket igång så smått med lite
utkörning av gödsel och vårplöjning förekom i Fleninge. På sandjor-
darna förekom även att potatisen kom i jorden. Under en vecka var
temperaturen för årstiden hö9, c:a 8-12", för att sen bli kallare igen. I
näst sista veckan på månaden var det allmänt kallt om nätterna, enda
ner till minus 10' och några plusgrader på dagen. Vårbruket kom
också allmänt igång i Fleningetrakten i slutet på månaden. Jorden
hade fruset torr varför det gick fint att utföra vårbruket, det var mest
spannmål som såddes så här tidigt även om betsådd förekom bland
annat i Hasslarp. Nederbörden för månaden blev 16 mm.

Vårbruket kunde fortgå långt tn i April rr.änad med mycket bra
brukningsbetingelser. Den 11 :te rådde det fulI storm i nordvästra
Skåne. Allerums deltidsbrandkår fick rycka ut och röja bort träd som
fallit här och var, bl.a. i Hasslarp där en fastighet fick stormskador
och i den egna Allerumsskogen blåste stora träd över vägen. På
Yrvädersgatan i Ödakra välte ett träd över en gångstig och höll på att
rasera ett villaförråd. Vid Rydebäck blåste jorden över vägarna så sik-
ten var så gott som obefintlig. De första 3 veckorna höll sig tempera-
turen strax under 8 grader. Den 23:de kom det första egentliga vårreg-
net, med ihållande regn hela dagen. Det har snöat mycket i Norrland,
där det uppmäts till 2 meter högt med snö vid Riksgränsen på flera
ställen. Tiots den kyliga vårmånaden har mycket av de vårsådda grö-
dorna kommit upp bra. Regnmängden för månaden blev 37 mrru

Den första Mnj sken solen över oss och fåglarna kvittrade ikapp.
Temperaturen höll sig vid 18'. Med denna sköna inledningen ändra-
des vädret i stället till en mycket kall och regnig månad med kalla vin-
dar. Åven åska förekom. Regnmängden för månaden blev 82 mm.
Trots det kyliga vädret har potatisen växt bra på Bjäre och Kulla-
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halvön. De var färdiga för plockning i slutet på månaden även om det
inte var full fart än. Övriga grödor har stått stilla och stampat i väntan
på värme. Månadens medeltemperatur var 9,Bo mot normalt 11.,3".

Ungefär samma temperatur som förra året som var 9,2".
Första halvan av luni var torr medan andra halvan var regnig.

Redan vid inledningen kom sommarvärmen lagom till skolavslut-
ningen som var för niorna den 5:te och for övriga den 6:te. Under dessa
dagar var det någon grad över 20o. Men senare slog vädret om till
betydligt svalare väder. Till midsommar kom månadens första regn på
den nu ganska torra jorden. Midsommarhelgen var kaIl och ruggig lik-
som de övriga dagar fram till den 28:de då temperaturen steg uppemot
30" dessutom var luftfuktigheten mycket hög. Ett kraftigt åskväder
drog fram över landet söndagen den 29:de och ännu kraftigare mån-
dagen den 30:de. Blixten slog ned mellan 12000-15000 tillfällen enligt
S.MHI på Skurup, högsta antal nedslag sen augusti 1992. En villa i
Odåkra blev traffad av blixten på söndagskvällen den 29:de, mån-
dagskvällen den 30:de var det en villa i Hyllinge som dock inte brann
utan fick väldiga skador på huset i övrigt, en mindre gård i Hasslarp
och en villa i Helsingborg blev mer eller mindre nerbrunna plus
många till uppåt landet. Särskilt drabbat blev Halland, västra
'Småland, Västergötland, Bohuslän förutom västra Skåne. Många hus-
håIlblev utan ström i Hasslarp, Kattarp och Fleninge allmänning efter
det att blixten slog ner i en transformatorstation. Fotbollsmatchen på
Olympia fick avbrytas på grund av ovädret. Regnmängden för juni
blev c:a 60 mm i Helsingborg men på grund av åskvädret är det osäk-
ert att säga någon säker siffra om regnmängden. Ängelholm fick
endast 35 mm.

luli rnänad var varm och torr. En utmärkt fin semestermånad. En del
åskskurar har förekommit. Särskilt den 25:te rådde kraftigt åskväder,
40 mm regn med inslag av hagel på en halv timme. Strömlöst blev det
i Fleninge med omnejd då strömmen slog ner i elstolpar som splittra-
des här och var, ett sådant fall inträffade i Gunnarlunda. Betorna
slokar på de lättare jordarna. Spannmålen brådmognar. Den första
spannmålen som kom in till lantmännens mottagning i Fleninge var
den 25:te och det var höstkorn som för övrigt har utvintrat mycket i år
liksom rapsen och en del vete, 80% av höstrapsen frös bort. Kvällar och
morgnar är ljumma och natten är härligt sval i den fagra sommarnatt-
en. Nederbörden för månaden blev 40 mm i Helsingborg,lokalt kan
det ha kommit mycket mer eller mindre på grund av åskvädret.
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Augusti var verkligen årets varmaste månad utan like. Tempera-
turen höll sig vid c:a 2Bo. Det är många år sedan det har varit en så
varm augusti forut och märk väI, att det var hela månaden och ingen
nederbörd var i sikte, möjligen en och annan åskskur kunde dra förbi.
Det var detta år som Göteborg drabbades av kraftigt oväder, då gator-
na blev till 1 meter höga floder istäIlet. Även Dalarna fick ett vätdigt
skyfall där delvis vägar spolades bort.

Men trots torkan här hemma kunde skörden ske rekordsnabbt med
ringa vattenhalt och med bra kvalit6, medan kvantiteten var något
lägre än förra året som då var stor. Alla grödorna mognade nästan
samtidigt, varför spannmålsmottagningarna fick hålla extra öppet, för
att hålla körerna så korta som mojligt under andra och tredje veckan i
månaden, skörden avklarades på en månad mot normalt två. Neder-
börden för månaden blev endast 12 mm.

Första halva September månad var det lite ostadigt väder med regn-
skurar som förekom lite varstans. Höstsådd av spannmål gick före-
dömligt bra men någon raps blev förmodligen inte sådd på några
större arealer på grund av att man räknade med att den inte kom upp
ändå på grund av den ringa nederbörd. Betskörden intog sin början
näst sista veckan och det gick mycket bra att ta upp dem, rena fina blev
de också. Temperaturen var hög för månaden. Den 28:de var det en
verkligt Ijuvlig skön söndag. Det var flera grader varmt i solen, bina
var ute och besökte de blommor som fanns kvar och även många
andra insekter kunde man skåda när man blickade ut över den vackra
naturen då bladverket övergår till orange färg den sista söndagen i
september medan vildgässen återvänder till sydliga nejder. Medel-
temperaturen för månaden var 74" och regnmängden 55 mm.

I Oktober har solen spelat ut sin ro11 som värmekälla. Höstkylan får
träden att glöda i gult och rött. Vad gäller temperaturen är vi nu helt i
vindarnas grepp. Sunnanvinden kommer med värme medan nordan
är bitande kall. Den 23:de på kvällen var det ett häftigt oväder, som
drog fram över Skåne med inslag av stora hagelkulor och även åska
förekom. Den 26:te 1åg det glittrande snö över markerna. Och fortfar-
ande sitter bladen delvis kvar på träden vid månadsskiftet. De senas-
te 3 åren har det regnat c:a 40 mm. Regnmängden för månaden blev
108 mm. Lägsta temperaturen för månaden var -9,4o .

Nouember månad kom med ovanligt lugnt vädeq, inga hårda vindar
som annars brukar vara typiskt för denna månad. Lite regn och några
minusgrader har förekommit. Regnmängden för månaden blev 38 mm.
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Under December månad var det mestadels milt väder. Nederbörden
var ganska riklig, de vill säga 50 mm. Betornas avkastning blev ganska
bra r nordvästra Skåne och liksom sockerhalten som var bra.

Så har vädret sammanfattningsvis varit under året. Torr januari, reg-
nig februari, kaIl mars med tidig vår och stormig april. Kylig maj, och
så var det åskan i juni och juli. Härlig varm augusti med en kort
skördeperiod. September gled förbi medan oktober var nederbördsrik
och kall. De två sista månaderna milt och minusgrader om varandra.
Någon julsnö blev det inte i södra delen av Sverige.

Nederbörden för året blev 540 mm.
Göran Sonesson
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Stanna gärna vid den tillbommade ingången på gatusidan vid nästa museibesök och läs på
minnesplattan över dörren. Sone Kars son och hans hustru Sissa Assars doter påminner än
idag om husets tillkomst.

Vid 1800-talets mitt behövde Fleninge socken ett nytt fattighus. Det
gam1.a, som 1åg söder om kyrkan och även tjänstgjort som skolhus
ansågs otillräckligt.7847 hade ett skolhus byggts öster om kyrkan vid
Fleninge - Hasslarp vägen, den gamla riksvägen.

I februari 1853 hölls sockenstämma varvid kyrkvärden och lantbru-
karen Sone Karsson, Fleninge Gunnestorp lämnade en skrivelse, där
han åtog sig att skänka ett tusen riksdaler till hjälp till ett nytt fattig-
hus. Villkoret var att huset skulle byggas mitt emot det nybyggda skol-
huset alltså öster om vägen Sone Karsson ville att de gamla inte skulle
behöva hålla till i lador och andra tillfälliga utrymmen. Han menade
att varje åldring skulle ha rum och kök. Huset skulle vara byggt inom
en viss tid och sockenstämman accepterade villkoren och huset färdig-
ställdes.

Redan 1856 eldhärjades den nya fattighuset.
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Det bestämdes att huset skulle återuppföras. Vid återuppförandet
försågs det med gavelväggar av sten istälIet för av brädor och halm-
taket byttes mot tegeltak.

På 1860-ta1et föreslog landshövdingeämbetet i Malmöhus Iän att
fattigvården skulle ske distriktsvis i länet. Således byggdes ett nytt
större fattighus i Allerum, som skulle betjäna omkringliggande sock-
nar så även Fleninge.

1868 var huset i Allerum klart och Fleninge fattighus uthyrdes för
annat ändamåI. Under några år på 1880-talet uppläts ett par rum i
Fleninge fattighus till en flickskola där undervisning bedrevs av en
mamsell Augusta Wittgren, men efter ett fåtal år upphörde skolan på
grund av elevbrist.

Därefter användes huset som småskola och lärarinnebostad. inred-
des. Denna skola användes till mitten av 7940-talet. Efter 1950 använ-
des den gamla skolsalen till församlingssal fram till1967 då den nya
församlingssalen invigdes och togs i bruk.

Delar av huset har också använts som kommunalsal fram till1929
då kommunalhuset i Fleninge var färdigbyggt.

Fleninge folkbibliotek, som startade 1867 inrymdes i byggnaden
framtill är 1967, då verksamheten flyttades till ödåkras nya bibliotek.
Biblioteks böckerna från 1800-talet finns bevarade i museets arkiv.

I slutet av \960-ta1et fick så Fleninge släkt och bygdeförening disposi-
tionsrätt till lokalema, forst på tio å4, som ganska snart ändrades till25 år.

En del renoveringsarbeten gjordes och det redan befintl i g a arkivut-
rymmet ställdes i ordning. Därefter kunde de samlingar föreningen
hade på olika håll flyttas till lokalerna och från 1970 har Fleninge Släkt
och Bygdeförening eget museum. Kvar finns lägenheten, som en gång
var lärarbostad och den har av föreningen hyrts ut till en privatperson.

Från att från början varit Fleninge sockens fattighus på 1800-talet
övergick äganderätten till Odåkra kommun vid första kommunsam-
manslagningen 7952.

Vid nästa kommunsammanslagning blir Helsingborgs kommun
ägare den 1 jan1977 Efter förhandlingar med kommunen under 7990-
talet fick vår förening köpa fastigheten, som har beteckning Fleninge
47:1, och är från den 1 jan7998 ägare.

Sizo Magnusson
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Artikel i Öresundsposten (OP) onsdag 10 april 1929

Sockenskölens grovor -
plots. Efi dysterl blod ur

a a

vilo-
o

voro historio.

Självspillningarnas kyrkogård kallad "Gastakrogen" är belägen där
Allerums och Fleninge och Kattarps socknar med var sin hörna stöta
samman. För ungefär sjuttio år sedan (dvs 1859) användes platsen for
sista gången tiIl dylika begravningar. Den sista, som lades i Allerums för-
samlingshörn, var en kvinna från Horshagen. Hennes nafiIn är glömt,
likaså hennes brott. Men hon skulle i alla fall ställas infor rätta. Lagens
väktare hämtade henne i herures hem och skulle fora henne till Mörarps
tingshus. Färden företogs i vagn och kvinnan var forsedd med bojor.

Overraskade av en regnskur vid Allerums by sökte man skydd i en
port på en av gårdarna, där gårdens folk bjödo in kronobetjäningen.
Kvinnan Iämnades ensam kvar ute på vagnen. När man kom ut igen
1åg kvinnan död i vagnen med avskuren hals. I porten nära vagnen
stod en hyvelbänk, på vilken verktyg lågo. Av dessa hade kvinnan
lyckats draga till sig en bandkniv och så gått rättvisan i förväg. Som
varande en självspillning blev hon begravd i "Gastakrogen"

Men hon hade tvenne döttrar som bittert sörjde sin mor. Varje kväll
gingo de ned till hennes grav Byns drängar och pojkar tyckte synd om
flickorna och en natt grävde de upp gumman och buro henne till
Allerums kyrkogård och begrov henne där i hemlighet Genom grind-
arna fick hon ej bäras utan måste lyftas över muren. Genom denna
bypojkarnas, visserligen olagliga, barmhärtighetsgärning mot fiickor-
na, lindrades deras sorg i någon man. Redan det att deras mor sökt
döden var iu börda nog. 

För öp aa A_n
Kära Läsare,
Det finns säkerligen fler berättelser om "Gastakrogen". Det är hög tid att
samla in dem till Fleninge Museum. Även kopior av brev från Fleninge-
bo1, som utvandrade till Amerika, Australien och Ny, Zealand mellan
1860-1900. Åren 7873-7879 utvandr ade 72 personer från Fleninge sock-
en. Tre av dem reste till Nya Zealand Aren 1880-1889 utvandrade 105
personer. Folkmängden i Fleninge var 7886,7740 personer.

Aren 1889-1898 utvandrade endast 42 personer. Arbete fanns då med
jämvägsbygge och bygge av spritfabrik och sockerbruk. På museet finns
en amerikakoffert inhandlad i Amerika. Det finns dven enstaka personfot-
on tagna i Amerika, men hur gick det for dem "overthere"?Gunilla Holmberg
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ÖOåXra nr 2, Palmsgården, som den såg ut då systrarna Palm bodde där.

Nytt bostodsområde i ödåkro

Under 1997 har det byggts i Ödåkra. När man kommer till de centrala
delarna av samhället kan man inte undgä att se det nya området med
de gula trähusen, som vuxit upp. Här har tidigare, fram tilI 1980-ta1et
legat en gård, den s.k. Palmsgården. Den bestod av ett boningshus,
som 1åg parallellt med Björkavägen en bit från vägen. Längs med
Centralgatant, som inte tillkom förrän 1968,1åg en byggnad, dar ur-
sprungligen inrymdes bl.a. hönshus och drängkammare. På västra
sidan 1åg en loge och däremellan stallet. Längorn a läg nära bostads-
huset, men gården var inte vad vi menar med en kringbyggd gård.
Uthuslängorna stod endast delvis kvar på 1980-taIet, då en storm
tidigare raserat dem.Vid årsskiftet 7987-88 fanns bara boningslängan
kvar.

Gården hade fastighetsbeteckningen Ödåkra nr 2 och var den enda
gård i Ödåkra by, som fortfarande 1åg kvar på sitt ursprungliga ställe
sedan enskiftet pä 1820-talet. jordbruket bestod av 25 hektar mark,
som till största delen sträckte sig söder om gården. Där finns nu det
villaområdet, som allmänt kallas för Palmsområdet, och som fått sitt
namn efter gården. Gården var ännu under första halvan av 1900-talet
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ett fungerande jordbruk med alla de djur, som brukade finnas på gård-
arna vid denna ttd, hästar, kor, grisar, höns, hundar och kattor.

Gården inköptes 7909 av Anders Palm och hans hustru Nelly. Efter
deras död 1939 resp 7945 övertogs gården av de båda döttrarnaBbba
och Ally Palm födda 7B94 och. 7897. Marken såldes av i flera omgång-
ar och all jordbruksmark var redan utsåld på 1980 talet.

Systrarna Palm dog båda i början av året 1985 och ligger liksom för-
äldrarna begravda i Fleninge.

Efter deras död övergick gården tillAllmänna arvsfonden, som gan-
ska snart tillsatte en tillsynsman. Genom offentlig auktion den 1L

augusti 1985 såldes systrarnas hela bohag. Mycket folk var där för att
köpa möbler och andra inventarier. Det fanns bl.a. värdefulla tavlor
och små nipperaskar med motiv av landskap och lantgård ar, allt målat
på porslin av Ebba Palm. Många av föremålen betingade verkligt höga
priser på auktionen.

Under auktionen fick allmänheten tillträde till tomten, som varit
insynsskyddad av en hög häck. Det var då man fick se den otroligt fina
trädgård, som fanns mellan boningshuset och vägen mot Björka. Där
fanns blommor i prunkande fårgeL plattbelagda gångar och vatten-
fontäner. Det sägs att det sedan tog högst en vecka innan allt var sköv-
lat och många av växterna var försvunna. Sedan gick det som det så
ofta går med hus som står tomma. Huset vandaliserades och 1988 var
det någon som tände eld på boningshuset.

Inte Iångt därefter köpte SKANSKA tomten genom sitt dotterbolag
DROTT för att byggu flerfamiljshus där. Men det har tagit lång tid att
enas om lämplig bebyggelse.

7997 utförde riksantikvarie-ämbetet arkeologiska undersökningar
med anlednin g av planerad bebyggelse. Helsingborgs kommun svara-
de för samtliga undersökningskostnader. Fyndmaterialet var dock
litet i jämförelse med fynd man gjort på motsvarande ställen i slätt-
bygden.

Under 7997 började man så äntligen bygga. Byggföretaget SKAN-
SKA hade IKEA som samarbetspartner och de 30 lägenheter som pla-
nerats uthyrdes snabbt, innan man ens hade börjat byggu.Före årets
slut stod lägenheterna inflyttningsklara.

Den som nu kommer till Odåkra får se ett nytt, trevligt område istället
för den förstörda och vildvuxna tomt, som långe möti besökaren.
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Bli Ekenkund så fär du
30 % lägre pris på

Sp arbankskort Sparbanksgiro.
Nu har Föreningssp arbanken öppet

VALKOMNAI öpa«RA

Bygg * Färg * Järn * Trädgård

ÖPPET: Måndag-fredag 8.OO-1 8.00
Lördagar 9.00-1 3.00

Telefon 042-20 58 40

BYGGMARKNAD
F.D. Lantmännen och STUGKNUTEN, Feninge

D
ffi

77

när du har tid!
Sparbanken Direkt 020-22 11 22



Kollelse
Fleninge Sliikt och Bygdeftrening

kallar härmed tilI ordinarie årsmöte rStrövelstorps bygdegård
Iördagen den7 mars kl 18.00 Stadgeenliga ärenden.

Efter årsmötet sup6 med dans. Restad II spelar till kl 24.00.

Anmälan till supen senast den 27 febr. per tel 042-20 42 37
eller 042-20 43 68.

Begränsat deltagarantal till supen.

Obs! Årsmötet kI 18.00.

Styrelsen

Hembygdsdog
anordnas söndagen den 29 mars med Gudstjänst i Fleninge
kl 13.30. Därefter kaffe och underhållning i Församlings-
hemmet.

Iohn Isberg och Rose-Marie Green underhåller med sång
och musik.

Museet hålles öppet, där Nyckelharpsgruppen "Gransfall"
spelar.

Allmänheten hälsas välkommen.

Utfärd
Den årliga utfärden för medlemmarna och deras familjer
äger rum lördagen den 23 maj 7998. Heldagsutflykt.

Buss från Fleninge församlingshem kl 09.00.

Anmälan om deltagande per tel042-20 43 95


