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UTDRAG UR FLENINGE SLÄKT OCH BYGDEFÖRENINGENS BÄKENSKAPER

FÖR ÅR 2OO1

Inqående balanskonto

Fondmedel

Heservfond
Kapital

Post g iro
Bank o Roburfond
Musdebyggn. 47:7
fnventarier
Kassa

15.000: -
45 .7 44:19

261.366: 72

322 .11,0 z9t

Vinst&förlust konto

12.063:32
245.237:4?

5.020:-
2O: -

3.335: -

Postgiro 35.944:88
Bank o Roburf . 279.693:53
Musdebygg n .47 :1 5 .020 : -
Inventarier 2O:-
Kassa 1.432:50

Möllan: Försäkr. 4.248:.-
Underhå11 1.L.252:-
El 4.547:-

Musdet: Försäkr. 5.696: -
47:L UnderhåI1 97 .735:-

EI 8.269: -
Vatten o renhål1n. 3.247:-
Föreningsomkostn. 16.378:-

Kapital - 59.346:17
92.025:83

322 . tt0:97

Arsavgift 29.050: -
(10% ti11 reservfond)26. 145: -
Fondmedel ränta 15:01
Boburfond avkastn. 8. 555:07
Dagbok ränta 320:25
Gåvor 14.359: -
Hyra 18.300: -
Div. inkornster 24.331:50

92.025:83

t ående balanskonto
Fondmedel

Reserv fo nd

Kapital

15.000: -
48.649:19

202.020:55

265.869:74 265.669:74

Ur stif!elsen Sofia och Magnus Nilssons Minnesfond har kronor
200:.utdblats til1 en person och anslagits kronor 250:- til1
gravunderhå11 av Magnus Nilssons Familjegrav. På stiftelsens
konto på Föreningssparbanken innestod vid året,s slut kronor
97.!23:79

F j anuari 2002

"4*/*.",/*
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Yerksamhetsberättelse 2001
Föreningens medlemsantal oförändrat ca 400 medlemmar.

Årsmötet hölls i Strövelstorps bygdegård lördagen den 3 mars. Mötet öppnades av

föreningens ordförande, som också halsade alla välkomna.Stadgeenliga val och
ärenden förekom.

Till ordförande omvaldes Lars Nilsson. Övriga styrelsemedlemmar.
Omval av Siw Magnusson, Thorsten Persson,IngridErlandsson och Stig Håkansson
Omval av styrelsesuppleanter Eva Fagerberg, Lars Falk och Christer Blomqvist
Till museikommittd omvaldes Evy Persson, John Friberg, Olle Ollofsson,
Arne Blom och Anna Magnusson.
Till suppleanter omvaldes Uno Nilsson och Gunilla Holmberg.
Till Revisorer omvaldes Gunvor Lindqvist och Karl-Johan Bernhold och till
suppleanter omvaldes Anders Wijk och Knut Thulin.
Att representera föreningen vid Skånes Hembygdsförbunds årsmöte utsågs

Evy Persson, Gunilla Holmberg och Anna Magnusson, och som ersättare for dessa

Lars Nilsson och Knut Thulin. Som pressreferent omvaldes Evy Persson.

Vid val till valberedning omvaldes PehrFranke, sammankallande, Göran Håkansson,
Carl ErikBlomqvist,WinnieFriberg ochnyvaldes LennartBengtsson efteravsägelse
från Erik Johansson.

Till att var för sig teckna föreningens firma utsågs ordförande och kassör i föreningen.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter
50:kr för enskild och 100:kr för familj. På årsmötet framfordes ett förslag från
Kjell Pehrsson om att föreningen skulle bevaka försäljningen av

Fleninge Gästgifwaregård. Resultatet blev att man eventuellt skulle tillsätta en

kommittd. Ärendet hänsköts till nästa styrelsesammanträde. Förhandlingarna
avslutades med att ordföranden tackade avgående medarbetare och hälsade nya
välkomna. Årsmötet avslutades med supd och dans.

Styrelsen har under det gångna ärethaft sex protokollförda sammanträden varav
fem tillsammans med museikommittdn. Hembygdsdag anordnades den 1 april med

Gudstjänst i Fleninge kyrka, och kaffe och musikunderhållning i Församlingshemmet.
Efter kaffesamkvämet hölls museet öppet. Närmare 100 personer kom till
hembygdsdagen. Vid styrelsesammanträde den 10 april beslöts efter diskussion att
nytt halmtak skall läggas på korsvirkeslängan, eftersom det ansåg i det närmaste

omöjligt att fortsätta reparera det befintliga. Ordföranden hade i förväg tagtt fram
prisförslag med tanke på olika material och även bett byggnadsantikvarien om ett
skriftligt utlåtande angående materialval.

Kretsmöte ordnades i Fleninge den 1 8 april av föreningen. Museet hölls öppet och
kaffe serverades i Församlingshemmet. Pia Sander från Skånes hembygsförbund
informerade bl.a om datoranvändning vid katalogisering av museiföremåI.
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Bussutfärden för föreningens medlemmar gick den 26 maj till nordöstra Skåne.
Musseer i Bjärnum och Broby besöktes och middag intogs på Broby gästgivaregård.

Vid ett korgmakeri i Böglarehult vid Lönsboda flck vi se tillverkning av spån-
kor,ear och tillfälle gavs till inköp. Dagen avslutades med kvällskaffe och underhåll-
nin-e på Göingegården i Osby. Utfärd för styrelse och museikommittd med familjer
ägde rum den 14 juni och gick till Ruveröds kvarn utanför Ljungbyhed.

Skånes Hembygdsförbund årsmöte hölls i år i Skanör den 17 juni och fören-
ingen representerades av Evy Persson, Gunilla Holmberg och Anna Magnusson.

I samband med vägkyrkan i Fleninge har föreningen deltagit med utställning
av fotografier och textilier från museet.

Vid Ödåkradagen den 18 augusti deltog föreningen med utställning av
snickarevertyg.

Diskussioner har förts om eventuell julmarknad i Föreningens regi. Förslaget
var att den skulle anordnas i Fleninge mölla och en kommittd tillsattes. Tiden blev
dock för knapp för att detta skulle kunna realiseras under året som gick och har
därför skjutits på framtiden.

Traditionsenligt stod föreningen som värd vid Öppen Gemenskaps Luciafi-
rande i församlingshemmet.

Museet har hållit öppet följande dagar: 13 maj, 1 juli, 9 sept. och 3 nov. efter
annonsering i krönika och dagspress. Desutom har museet hållits öppet för grupper
och enskilda efter överenskommelse.

Fortlöpande underhållsarbeten och förbättrin garhar under året skett på fören-
inges fastigheter. Det gamla taket på korsvirkeslängan har rivits ner och bortforslats
a'r'medlemmar i föreningen, och i november började det nya taket läggas av
Tommy Åberg, Vasstäckning. Men tyvärr blev taket inte helt färdigt före årsskiftet.

Ett varmt TACK till alla, som under året ställt upp med arbetsinsatser, gåvor
eller på annat sätt verkat för föreningen.

STYRELSEN

\
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Traktorn från 1936 startade som vonligt på Bygcledagen i år också sade Ebbe Wilhelms.son.
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Väderlek och skörd 2001
Januari inleddes med någon plusgrad och snöblandat regn. Hela månaden

forsatte med milt och fuktigt väder.

I februari fortsatte det milda vädret förutom några kalla dagar med -10o.

Även i mars blev det milt och fuktigt väder.

April inleddes med ca +10" och ganska mycket regn. I mitten av månaden

kunde vårbruket sätta igång.

Maj började med soligt och vackert väder,15-20o. och lagom regn.

I juni fortsatte det vackra vädret, som rått under maj med regn och någon
åska då och då.

Ett vackert och gynnsamt väder fortsatte i juli, den varmaste dagen var den

8 juli med 32" på eftermiddagen. Det regnade 4l mm under juli.

I augusti fortsatte det varma sommarvädret, men det kom ofta en hel del
regn. 149 mm. Grödan såg mycket lovande ut, när tröskningen kunde börja i
slutet av augusti.

Men så kom september och regnet. Regn mest varje dag och däremellan
mulet och dimma. Det som skulle tröskas kunde inte torka upp innan det regnade
igen. Under september kom det 200 mm.

I oktober blev vädret bättre och man kunde tröska det mesta. Men det blev
problem med halmbärgningen. Den halm man till sist kunde ta var grå och tråkig.
Även höstsådden uteblev på många håll. Här och var stod otröskad spannmål
kvar, till glädje för fåglar och rådjur. Omkring 82 mm i oktober.

I november fortsatte det milda höstvädret med någon enstaka frostdag och
68 mm regn. Betskörden kunde genomföras utan besvär och resultatet blev

över förväntan.

De 3 första veckorna i december var milda och lite regn då och då. Men när
julen närmade sig blev det kallt och snö, och vi kunde uppleva en vit jul. Ganska
mycket snö föll mellan jul och nyår. Nyårsnatten satte rekord med -20o, en tempe-
ratur som strax ändrades till tö på nyårsdagen, men det är en annan historia.

Man kan sammanfatta är 2007: Varmt och fuktigt, summa 960mm. Skörden
blev tillfredsställande beträffande spannmålen, men kvaliteten blev sämre p.g.a.

regnet i september. Däremot blev betskörden utmärkt.

Gunnar Johansson, Evy Persson
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Krönika för år 2001
Enligt uppgift från Stadsbyggnadskontoret har Fleninge församling 4641

invånare varav 127 bor i Fleninge

Året 2OOl förblir året som alltid kommer att ihågkommas för terroristattacken
den 11 september mot World Trade Center i New York. Det blev också starten för
USA, att den 7 oktober i Afghanistan starta kriget mot terrorismen. Forntidens folk
skulle ha sagt att det var förutspått. En asteroid av flera miljaders år på nacken och
320 miljoner kilometer ut i rymden kunde vi beskåda från Fleninge horisont den 72

februari. Året bjöd under sensommaren även på kometregn, som sågs från vår hori-
sont. Solfläcksaktiviteten var hög. Jordbävningar i bl.a. Centralamerika och Indien
dödades 21 000 personer. Etna ställde till med lava utbrott. Jordklotet röt till!

I Fleninge blommade vintergäcken redan i januari och den 25 mars vandrade

en stork omkring på Södervång på Fleninge Gunnestorp. Storken flyttade til Östrabys

sankare område. Den 29 mars beundrade vi resultatet av vårstädningen på bygde-
museet. Under januari hade brandkårsrummet renoverats. Allt klart och i ordning
för visning den I april. Men ack nej ! Den kraftiga vinden samma dag med en styrka
pä2Zmlsek i vindpusten enligt danskarna, satte oss på plats. En stor del av vasstaket
på korsvirkeslängans södra sida slets sönder. Det var bara att rensa upp och tillfäl-
ligt täcka skadan. Den 5 november påbörjade taktäckarna läggningen av nytt vass-

tak och har ryggningen kvar att lagga. Frivilliga händer rev det gamla vasstaket.

Liksom Moderna Museet i Stockholm har vi haft mögelproblem på Klockargårdens
loft. Luftningen har utökats med ny takventil och ventiler mellan loge och kök.
Inventarierna har tvättas med rödsprit och vid behov inoljats med linolja.

F.d. Åke Frisks hus i Fleninge har på grund av röta skattat åt förgängelsen.
Som synes på foto, var det när det byggdes ca 1 8 10- 1 8 15 (enl rekognoseringskartan)
ett rött korsvirkeshus med vitkalkade klineväggaL Ett nytt hus i samma stil skall
byggas på tomten, dock något längre in från vägen. På Väla stormarknad har
B&W upphört, hela den delen av lokalen omvandlats till flera mindre affärer.

Etthunda meter långa köer tömde affären. Robin Hood heter nu Coop Forum.

t ÖOåtra har Norrlyckeskolan vid två tillfällen haft problem med an-

lagda bränder. Ett tiotal villainbrott och oräkneliga bensinstölder har inträf-
fat i ÖAama. Ödåtraregionens framtid kämpar vidare för att trjälpa till att
lösa genomfartsproblem i samhället. Nya järnvägsspår kommer åter upp på

agendan med den nya Översiktsplanen över kommunen. Kampen om att fä
en ny cykelbana mellan Fleninge-ÖAåtra kommer att fortsätta, tills den är
bvgd.

l



För att rädda Flenninge by med gamla Gästgivaregårdens stolta bygg-
nad och Sveriges första KAK motell i Fleninge, har Kjell Persson samman-
kallat bygdens folk för information om sina planer att anlägga golfb ana frän
Gästgiveriet och S48 norrut till Liischa dammar och Gunnarlunda vägen, d v
s gamla Fleninge 19:s och del av Fleninge 9:s ägor. Förslaget mottogs posi-
tivt och är under behandling hos myndigheter. Vi hoppas, att åter kunna njuta
av god mat på Gästis och att motellet får god beläggning.

Husbyggen söder om kyrkan har kommit igång. Husen i museets ome-
delbara nzirhet renoveras och förskönas. Fleninge skall åter leva.

Den 16 september hölls kyrkoval. Valdeltagandet var l57o vilket var
57o mer än förra valet. Det var dessutom det första valet efter kyrkans skils-
mässa från staten. Fr o m l januaÅ2002 bildar vi tillsammans medVälinge
och Kattarp pastorat-Allerums pastorat.

Rolf Nilsson. Gunilla Holmberg
p.». Åt " Frisks hus utmed Västkwstvägen
(Va Regia)
Ubder mitten av lB))-talet blev det
mode att klci in korsvirkeshws med trö
och tegel.

Korsvirket är numrerat och kan
"lcitt";flynas.
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Några rader ur Assarina och Sone Nilssons
liv på hemmanet Öaatra N ir 4.

I försommaren vackraste tid, närmare bestämt den 1l juni 1860 välsignade kyrko-
herde Pommers ett brudpar i Fleninge kyrka. Den unga vackra bruden hette Assarina
Nilsdotter. Hennes fader lantbrukaren Nils Persson ägde en brukningsdel i
Rusthållargården Ödåkra N:r 1. Modern Anna var mor till sju barn varav Assarina var
äldst. Ett hem där barnen tidigt fick göra rätt för sig med tungt arbete. En gård utan
både pigor och drängar.

När Assarina var 9 år gammal fick hon svår benklåda. den irriterade mycket, och
någon doktorskrjälp var inte att tänka på. En klok gumma anlitades och hon gav be-
skedet att det var blåröd knölros, något som snart skulle fösvinna. Den kloka gumman
fick rätt och året därpå försvann det onda i benet. Assarina plågades också av torr-
hosta i perioder men för övrigt utvecklades hon till en vacker ungmö.

Lantbrukarsonen Sone Nilsson kom från ett välbärgat lantbrukarhem i ÖOåtra Uy.

Han hade fattat mycket starkt tycke för Assarina. Att åldersskillnaden var tio år hade
ingen betydelse. Sones kiirlek till Assarina besvarades med längtan och hetta i att de
skulle förenas i ett äktenskap. Så blev det och redan på bröllopsdagen var deras se-

nare födda barn två månader gammal. .Ett kärleksbarn som i den tiden inte sågs med
allt för blida ögon. Att avla barn före brud och brudgum varit gifta i ett år hade den
fula stämpleln över sig att det kommit till i "löskaläge". Enligt lag var det föbjudet
och även straffbart.

Assarinas fader blev bara trettiofyra år gammal, som dödsorsak angavs lungsot.
en sjukdom som skördade många offer utan att folket riktigt satte den i samband med
den stora risken av att den var mycket smittosam. för alla dem där sjukdomen fick full
makt över kroppen hette det att personen i fräga "hostade ihjäl sig".
Begrgavningsböckerna har många namn på denna sjukdom. Bland de vanligaste står
det att hon eller han avlidet i "halssjuka".

Assarina var smittad av sin fader och förstfödda barnet Hilda Sofia smittades i
hemmet. Hon blev endast fem år gammal. I tät följd fickAssarina ytterligare sju barn.
Några av dessa barn utvandrade till Amerika i mogen ålder.

Före giftemålet hade brudgummen Sone fått gården Odåkra N:r 4 till bostad åt sig
och Assarina. I tjugofem år flck hon vara mor och mora på gården. Den adertonde
december 1885 Oog arrurina 43 år gammal av tuberkulos. Åt fyra av sina barn hade

hon gett samma sjukdom utan att veta eller föstå denna sjukdoms förödande krafter.
Tre av de vuxna barnen utvandrade till Amerika. De första var sonen Carl och

dottern Frida. Även de bar på smittan och Frida dog efter bara några år. Carl slog sig
så småningom ner i San Fransisco, där han enligt ett brev hem, upplevde jordbävningen
1906. Han gifte sig och fick två barn. Han dog 1930, också han i tuberkulos.

Den yngste sonen Gustaf for också han till Amerika. Han etablerade sig där och
gifte sig med en svensk emigrant. Efter ett tiotal år dog även han i lungsot år 1911.
Paret hade endast en dotter, som tydligen också blivit smittad, hon dog i 25-årsåldern.

De av Assarinas övriga barn, som stannade i Sverige, tycks ha blivit föskonade
från tbc, i varje fall finns den inte angiven som dödsorsak för Mathilda, Nils, Otto och

9



Hilda. Sone själv levde ända till l9l4 då han dog i av åderförkalkning.
Bara från Assarinas hemsocken, Fleninge, som hörde till de mera väl-

mående i landet, berdttar kyrkböckerna om och om igen samma skakande
historia. Där fanns familjer i vilka mer dn hälften av en stor barnaskara smit-
tades av någon av föräldrana. Där fanns gårdar som Fleninge 32, där lungsoten
härjade så våldsamt och skoningslöst att de kalkade kistorna på kyrkogården
nu bildar en stor gemenskapsgrav. Man kalkade dem i tro att det hindrade
smittan från att sprida sig.

Sjukdommen förekom såvälbland bondfolket och deras barn som bland
egendomslösa och tjänstefolk. Den fanns överallt och sedan den väl fått grepp

om en gård och dess folk var den en gäst som inte lät sig avvisas.
Tuberkulos och emigration är något vi inte brukar sätta i samband med

välmående jordbruksbygd, men även Fleninge drabbades hårt av bådadera.
Knut Thulin

'O aa
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f*-:a .-.4/ /32,

A,ssarina ca 1860 Ödåkra med dammen och vid kroken c0 1920.
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Vandring på Fleninge allmänning
Fleninge allmänning har för mig alltid varit symbolen för frihet, företagsamhet

och hårt arbete. Denna uppfattning präglade mig redan under mina skolår I Ödama
folkskola. En känsla av nybyggaranda, tycker jag alltid har funnits nere på

Fleninge allmänning. När jag nu, över femtio år senare, vandrar fram på

Fleninge allmänning kan jag fortfarande uppleva denna speciella känsla. Här
finns en härlig och fri atmosfär, som ytterliga förstärks av alla betande hästar som
fritt strövar omkring i var och annan hage utmed vdgarna.

Min första riktiga kontakt med allmänningen fick jag, då jag gick i fjärde
klass och de äldre grabbarna tog mig med på pappersinsamling ner till allmänningen.
Med Gunnar Andersson som den självskrivne ledaren drog vi, med vår cykelkärra,
från hus till hus för att samla in gamla tidningar. Under dessa insamlingar kom vi
kontakt med praktiskt alla, som på den tiden bodde och levde på allmänningen. Jag

minns än idag hu fantastikt spännande jag tyckte det var attträffa alla dessa männis-
kor på en plats och i en miljö som jag aldrig tidigare besökt eller upplevt. Under
dessa återkommande expeditioner till allmänningen insöp jag mängder av intryck,
som jag under åren bevarat i mitt minne som små pusselbitar. Hittills har jag aldrig
lyckats sammanfoga dessa bitar till helhet av Flenninge allmänning.

I våras kontaktade Stig & Bertil Håkansson mig och föreslog att vi tllsammans
med Sven Rune Hansson skulle dokumentera tider som gått nere på

Flenninge allmänning. Utan nägra egentliga förberedelser kastade vi oss med
liv och lust i detta expedition, med Sven Rune i spetsen.

I femtio år har Sven Rune drivit Skoggömmargården, så det han inte vet och
känner till om Fleninge allmänninE, dr inte värt attveta. Uppbackad av Bertil och
Stig Hakansson, som båda växt upp på allmänningen, var kunskaperna om livet på

denna plats totalt heltäckande.

Uppdraget gick till så, att vi vandrade från fastighet till fastihet precis som
under 4}-talet pappersinsamlingar. Vid var och en av de nästan femtio fastigheter,

som vi dokumenterad, plockade Sven Rune, Bertil och Stig ständigt fram minnes-
pzirlor från gamla tider och berättade med inlevelse och humor om folket och episode-

rna under ären, medan jag vidiofilmade.

Vi började med att dokumentera Skoggömmargården och NR 16 där Sven

Rune verkligen var på hemmaplan. Fortsatte till fastigheterna utmed Flöjavägen för
att så småningom komma fram till allmänningens huvudstråk, Vagnmakarevägen.
Här finns det mesta av allmänningens mångfald representerat. Hus från 1700-talet,
nybyggda moderna villor, den gamla "affärefl", små pittoreska gärdar,,
trädgårdsmästerier och en industriverksamhet i full verksamhet. Här står tiden inte
stilla, allting lever och utvecklas nu liksom förr. Inte mindre an 32 olika.
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fastigheter besöktes och dokumeterades ut med Vagnmakarevägen. Från
Stormastället i norr till Åke Nelsen i söder. Bertil och Stig berättade om går-
den och livet där de växte upp. Därifrån var steget inte långt till Viadals
handelsträdgård. Leif Hultman fanns på plats och berättade om sitt föräldrar-
hem och hur handelsträdgården utvecklas och den drivs idag. Strax intill,
ligger gården där en gång Erik Nyman bott och där

Göran Andersson nu skapat en trivsam hästgård.

Lagom till midsommar hade vi, Sven Rune, Bertil, Stig och jag, under
mycket gemyt och trevlig stämmning, klarat av att besöka och dokumentera
väldigt mycket av det som hänt på Fleninge allmänning under de senaste 100

åren. För min egen del kunde jag konstatera att alla mina pusselbitar från
skolårens Fleninge allmänning, nu verklingen fallit på plats till den helet
som jag under åren saknat.

För den som är intesserad av Fleninge allmänning, finns nu videokasse-

ten att låna på Släkt & Bygdeföreningens museum i Fleninge.

Åte F'agerberg

En bildfrån Fleninge Allmönning på 1930-talet. Tv handlaren Edward Olsson, th småbonden Karl Johansson. I
bakgrunden Lisa J ohans s on.
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Upprop Öaåkra
Systembolagets nytillträdde VD Anitar Steen har meddelat attframgent kommer

Systembolaget ha ett mycket begränsat sortiment. Alla "udda" märken skall bort.
Detta innebär ett förnyat hot mot bygdens egen dryck - Ö0åtra Taffel Akvavit.
Egentligen avsåg man låta Ö0ana gå i grav en l99l ihop med Överste, Gauffin

och Platins Punsch. Den gången räddades Ödåtra av, attman utsåg den trll1997 fus
julsnaps och bytte flaska och etikett. Gauffin liksom Platins hade inte tillräckligt
med supporters utan gick till hävderna. Men Orebroarna (överste Brännvin bygger
på ett recept från greve Hugo Hamilton som var chef för husarerna på Sanna Hed
1881-1893) gick man ur huse och köpte så mycket Överste att man trots EU regler
om minimal försäljning etc räddade sitt brännvin.

1997 års satsning på Ödama var emellertid halvhjärtad. Varken Systembolaget
eller dess leverantör Vin&Sprit verkar vilja kännas vid märket. Så fort det är en
snaps-provning i något tidning, så är det de välkanda meirkena som testas och bland
de populara 5 cl förpackningarna har Ödåtra ej fått chansen. Detta är deto mer
förvånande eftersom, när väl Ödåkrafär vara med (de stora kvalitets-mat-tidning-
arna har då och då större snaps-tester) så kommer så gott som alltid ÖOåt<ra bland de
främsta (till skillnad mot några välkända namn som alltid är i botten). Det verkar
som Systembolaget och V&S mer månar om vissa varumärken än innehållets kvalite.
För de som inte testat kan närnnas att ÖAftra har en god kummin-smak och påmin-
ner om Aalborg Taffel men är inte så frän.

Inte ens i vår hemkommun verkar man veta, att vi har ett eget snaps-
märke.Pinsammast är väl Scandlines båtarnas meny, som rabblar standard-märkena,
men ndr man frågar personalen efter Ödåkra, så ser de ut som ett frågetecken.
Scandline- är den perfekta reklampelaren, eftersom här passerar folk från hela lan-
det. Man borde na Öaåma först i listan med kommentaren "Husets".

Ovanstående rader är inte, att se som ett upprop för ökat drickande. Men on Ni
tänkte Er en liten parla till någon av årets kulinariska högtider eller en present till
"-eamle far", så tänk på bygdens eget märke-Ödåkra Taffel Akvavit. Och sätt press
på Scandline. Per Norberg
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Vår korsvirkeslänga har enligt berättelse en intressant historia.
År 1802 kom Hans Persson från Lundsgården iAllerum på friarstråt till Fleninge

15 (se karta). Dottern i huset ville han ha, men tyckte att logen på gården var fallfeir-
dig. Han återvände till Allerum och kom efter en tid tillbaka med korsvirke, fick sin
fru och byggde nytt uthus. Detta korsvirke flyttades till nya Fleninge 15, som senare

blev Lokalföreningens tomt.
Ar 1973 revs gården och vårt museum erbjöds korsvirket. Frivilliga krafter byggde

upp längan och taktäckare lade vasstaket klart februari 1974. År 2001 blev det dags

för nytt tak och det har förorsakat ett stort hål i ekonomin! Nu skall vi göra vårt bästa

för att förbättra den.

Vi är tacksamma för support. Styrelsen
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Fleninge inköpsförening - Lokalföreningens vagga.
1896 den 27 januari sammanträdde några av Fleninges och Ödåkras betrodda

män, medlemmar i Fleninge Agrarförening, för att utarbeta förslag till stadgar för
Fleninge sockens Inköpsförening. Uppdraget hade gått till herrar P.Stensson, Ola
Persson och Nils Larsson. Redan vid ett sammanträde i december 1895 hade diskus-
sioner förts angående den tänkta föreningens verksamhet. Föreningens ändamål skulle
vara att genom gemensamma inköp av foderämnen, gödning, utsädesfröer samt fyr-
kol skaffa föreningens medlemmar goda varor till järnna billiga priser. Så inleds
para-9raf ett.

Parugraf 2
Föreningens styrelse skall arbeta med samma frågeställningar som andra agrar-

rcreningar.
Paragraf 3

Tre personer skall ingå i en kommitte som tager emot beställningar samt verk-
.täller inköp.

Paragraf 4
Kommitten har att tillse att endast goda varor inköps. Köpevillkoren skall vara

nindande. Fyrkol undantages från kontrollanalys. Mindre partier av någon vara har
kommitten rätt att inte belägga med analysavgifter.

Paragraf 5

Alla varor skall levereras fraktfritt i Helsingborg på banvagn eller från lager, om
inget annat beslutas.

Paragraf 6
Föreningen tillhandahåller teckningslistor för det parti som önskas mot vanliga

hetalningsvillkor. Bestämmelsen "en för alla och alla för en" gäller inte utan var och
en svarar för sig.

Paragraf 7

För att bestrida porto (20 öre) och analysavgifter skall medlemmarna erlägga en

erli_s avgift sOm förbrukare av mindre än 40 tunnland. Bestämmes till en krona, och
tor de som har mer än 40 tunnland en krona och femtio öre. Denna avgift är inte
iikt-vdig med årsavgiften vilken betalas med samma belopp som ovan. Om fören-
ingen får överskott i sina räkenskaper beslutas därom på decembermötet.

Paragraf 8

Ändringar i stadgarna kan endast ske vid decembermötet. Medlemmarna får kän-
nedom i kallelsen. Åtta personer granskade och godkände förslaget i febr, 1896.

Knut Thulin
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Protokoll från den 1 februari 1896.

O.Persson Ödåkra öppnade sammanträdet. Mötet hölls i Fleninge kommunal-
rum nuvarande museet. Om föreningen ansågs önskvärd svarade samtliga närva-
rande enhälligt "ja".Förslaget till stadgar godtogs. Kommitten skall arbeta på så

sätt att medlemmarna vid tre olika tillfällen har möjlighet att teckna sig föf varor,
den sjunde februari, femtonde juli och femtonde oktober. De närvarande tecknade
sig på en framlagd lista varefter sammanträdet upplöstes av P.Stensson.

Protokoll från den 28 december 1896.

På dagordningen stod om det var lämpligt att inregistrera föreningen. Fyra per-
soner skall utreda frågan. Verksamhets och räkenskapsår skall räknas från l januari.
Kassan uppgick till 30 kronor ingen årsavgift skulle uttagas. Vid protokollet Ola
Persson, P.Stensson.

Protokoll den 20 december 1897 .

Ansvarsfrihet (decharge) beviljades. Till inköpare för nästkommande år utsågs

liksom personer att sköta föreningens räkenskaper. Gustaf Persson undertecknar i
egenskap av föreningens sekreterare.

Protokoll från den 27 december 1898.

Ordföranden framlade förslag att föreningens verksamhet under nästa år skulle
vila av den anledningen att för få inköp göres av medlemmarna.. Föreningen skall
finnas men ingen årsavgift skall uttagas. Detta protokoll justerades av två Ödåkrabor

efter utskrift av sekreteraren. Protokollet är föreningens sista.

Kassaboken.

Föreningens sekraterare Gustaf Persson redovisar en kassa för 1897 på 41:50.

Inkomsterna är medlemsavgifter och utgifterna är analyskostnader från Kemiska
Anstalten i Helsingborg samt Malmöhusläns Agrarförening. Beloppen varierar medan

portokostnaden är 20 öre. Året 97 visar inget större uppvisning. När föreningen
"vilar" eller upplöses finns ett överskott på 1:93. Många oskrivna blad finns kvar i
kassaboken som för 60 öre inköpes 1896. Boken dr ett bevis på att det inte alltid är

lätt att hålla liv i en förening trots att teckningslistan upptar hela 30 namn från
början. Varifrån varorna inköptes nämns ej, inga anbud redovisas. Den fria markna-
den tilltala de tydligen mer än vad föreningens ansträngningar stod för med "goda
varor".

t7



PREMTAR
i FLENTTUGE

rr

läY 4S §

Klippbredd 46 rrn

Klipphöid 1§-73 mm i 6 steg

Mqtor GCV 135,4,5 hk (3,1 kW
Chassi ltål

rnor§fiJ[.
\VBM Wilhelmsson AB utökar med
Sveriges fcirsta Honda MC-center

Vi komnrer att kunna erb1uda Dig som ägare av en Honda oavsett allr lrån
motorcyklaI båtmotore[ graskiippare. trimmer, )ofifräs, elverk. pumpar eller go-kart-
motorer en fullsorlimentbutik

Försäljning av nytt och begagnat, reserudelar, tillbehör och seruice

utv"*t{ 4}1 iir4fi
Anv område Gråsröjare

llandtag Styrhandtag
Eiirsele Enkels*le

Mcrtor 4-täktsrfiotör. GX 31

Cylindervolym 3t cm'

Maxeffekt 1,1 hk (0,84 kW)'
vid 7000 vanr/min

Tankvolym 0,65 liter
Gräsfulinga 4-tandad

Trimmarhuvud l-{ a lvautorn,

Vikt 7, t kg

Standardutrustning
Skyddrglasögon

Vi hoppas på ett gott samarbete och hälsar gamla som nya kunder h1ärtligt välkomnal

www.wbm-fleninge.com

Drlvnlng &akhlulsdrift,
t hastighet

Uppsäml vol 60 liter

§äkerhet
Motörst.]pp

vikt 3r,5 k9

wrHErfrissoN AB
FLu gnrCad tl27

IUBM

I tl?

Tel042-20 49 00
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"Jag hinner inte till banken."
"Jag gör mina drenden
hemifrån."

Via Internet eller telefon.

www. forening s sparb anken. se

Bygg * Färg * Järn * Trädgård

ÖPPET Måndag-fredag 8.00-1 8.00
Lördagar 9.00-1 3.00

Telefon 042-20 58 40

BYGGMARKNAD
F.D. Lantmännen och STUGKNUTEN, Fleninge
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KALLELSE
FLENTNGE sLÄKT ocH BYGDEFöneuNc
kallar härmed till ordinarie ÅRsnnÖfe i Strövelstorps
bygdegård lördagen den 2 mars kl 18.00
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet sup6 med dans. Lars Bondesson spelar till 24.00
Anmälan till sup6n senast den 22 feb. per lel 042-20 42 37
eller 042-20 43 68
Begränsat deltagarantal till sup6n.
Obs! Arsmötet kl 18.00
STYRELSEN

HEMBYGDSDAG
anordnas söndagen den 1 4 april med Gudstjänst i

Fleninge Kyrka kl 13.30. Därefter kaffe och underhållning i

Församlingshemmet.
Museet hålles öppet efter kaffet.
Allmänheten hälsas välkommen !

UTFARD
Den årliga utfärden för medlemmar och deras
familjer äger rum lördagen den 25 maj 2002.
HELDAGSUTFLYKT.
Buss från Fleninge församlingshem kl 09.00
Anmälan om deltagande per tel 042-20 43 95

MEDLEMSAVGIFT: 50:- per person, 100:- per familj
POSTGIRONUMMER 

= 
7 61 30-4

FLENINGE SLÄKT OCH BYGDEFÖRENING

Museet hålls öppet efter överenskommelse,
042-20 44 74 . 2O 48 O4

Välkomna


