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Sofia och Magnus Nilssons Minnesfond har kronor
ti11 en person, samt anslagits kronor 250, tilI
av Magnus Nilssons familjegrav. På stiftelsens
ingssparbanken, innestod vid årets slut kronor
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Verksamhetsberättelse 2003.
Föreningens medlemsantal är som foregående verksamhetsår ca 400 personer.

Årsmötet hölls den I mars i Strövelstorps bygdegård, där stadgeenliga val och ärenden
forekom.
\ al av s§-relse:
Till töreningens ordforande omvaldes Lars Nilsson.
Följ ande styrelseledamöter omvaldes : Ingrid Erlandsson, Thorsten Persson,
Stig Håkansson.
Nyval: Eva Fagerberg. Tidigare Siw Magnusson, som avsagt sig uppdraget.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Lars Falk, Christer Blomqvist.
Nyval: Åke Fagerberg. Tidigare Eva Fagerberg.
Md val av museikommitte'omvaldes: Gunilla Holmberg, Evy Persson, Olle Olofsson,
Arne Blom och Anna Magnusson.
Till suppleanter i museikommitte'n omvaldes Torsten Nilsson.
Nyval: Jan Nordqvist och Lisbeth Andersson. Tidigare Per Gustavsson, Sune Andreasson.
Vid val av revisorer ftir foreningen omvaldes Gunvor Lindqvist och Carl Johan Bernhold.
Suppleanter:Anders Wrjk och Knut Thulin.
Val till pressreferent omvaldes Evy Persson.

Val av representanter vid Skånes Hembygdsforbunds årsmöte: Evy Persson och Anna
Magnusson och Gunilla Holmberg.
Suppleanter Lars Nilsson och Knut Thulin.

Vid val till valberedningen: Pher Franke (sammankallande) Lennart Bengtsson,
Göran Håkansson och Karl Erik Blomqvist.
Nyval: Eva-Carina Löfgren. Tidigare Winnie Friberg.
Till att for var for sig teckna fiireningens firma utsågs foreningens ordforande och kassör.

Årsmötet beslöt på styrelsens forslag oftirändrad medlemsavgift kommande år, d.v.s. 50:-
for enskild medlem och 100:- ftir familj.
Årsmötet avslutades med att foreningens ordfiirande avtackade avgående Sune

Andreasson, Per Gustavsson och Winnie-Friberg. Särskilt avtackades Siw Magnusson,
som under många år varit ftireningens vice ordforande och som bl.a. anordnat foreningens
ärliga mycket uppskattade utf?irder.

Tack riktades också till övriga medlemmar och sponsorer.

Nya medlemmar hälsades välkomna.
Årsmötet avslutades med supe' och dans.

Styrelsen har under det gångna äret haft fem protokollflorda sammanträden, var av fura
tillsammans med museikommitte'n.
Hembygdsdagen anordnades den 6 april traditionellt med gudstjänst i Fleninge kyrka.
Därefter kaffe
och musikunderhållning i forsamlingshemmet. Under den välbesökta hembygdsdagen
hölls museet öppet.
Den24 maj gick den årliga bussutfärden ftir ftireningens medlemmar och familjer till
Hovdala slott, ddr den lilla kaffekorgen kom fram fore guidningen på slottet. Färden till
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Torsebro krutbruk gick via Vinslöv och skeppssättningarna vid Steinabjär och Bröt
Anunds grav. Efter vandring genom Krutbruketsområde i vacker natur gick ftirden till
Sinclairesholm , där friherreparet Barnekow tog emot med en fantastisk sparrislunch.
Hengårdens och traktens historia fick vi väl presenterat och sparrisodlingen demonstrerad.
Flera är vi som nu odlar sparris.Gumlösa kyrka, Sveriges äldsta tegelkyrka besöktes fore
kaffedrickning och hemftird.
Utfiird ftir styrelse och museikommiffe' med familjer gick deffa år den 12 juni till
Stenestad med besök på museet och
kaffe på Mormors Cafe'.
Den 15 juni firades Skånes Hembygdsforbunds 75 års jubileum på Fredriksdal. Utställare
från hela Skåne medverkade. Evy Persson var flitig med sin knyppling och fick mycket
beundran.

Vid Fleninge vägkyrkahar ftireningen fortsatt traditionen med att visa museets samlingar
av Konfirmationskort och Kyrkotextilier från gångna tider.
På Mölledagen den 6:e juli anordnades även i år en mycket välbesökt loppmarknad.
Vid två tillf;ille under året, den 22 maj och den 14 aug. har foreningen inbjudit till
kyrkogårdsvandring under ledning av Gunnar Persson från Höganäs.

Föreningen deltog som vanligt vid Odåkra-dagen den 6 september. Temat for vår
utställning var spinnrockar.
Speciell uppmärksamhet fick en liten, gammal väl använd spinnrock,som museet fått ,

som gåva från Tjeckien.
Kretsmötet hölls i Rönnebergs härads hembygdsforening i Asmundtorp.
Annonserat öppethållande för museet har forutom Bygdedagen varit den ll maj ,7
september och Alla Helgons dag .Museet har varit tillgängligt efter överenskommelse per
telefon annonserat i dagstidningar. Dessutom har foreningar, skolklasser och ett antal
enskilda personer besökt museet,. bl.a. kanslichefen for Skånes Hembygdsftirbund , Ker-
stin Arcadius.

Arkivens dag firade vi den 15 november i Fleninge forsamlingssal, som blev flilld till sista
plats for att se originalfilmen " Fleninge socken -vår Hembygd " filmad av Olle Törnblom
är 1956 och 1957. Diabilder av Fleninge gårdar fotograferade 1956 och åter 1972 visades.
De är fotograferade av Hans Gunnarsson, Gunnegård och donerade till Museet
Videoinspelning med intervju av Paul Bernhold gjord av Åke Fagerberg och Stig
Håkansson premiär visades.
Liksom det gångna äret har Fleninge mölla varit fasadbelyst från den 1:e nov. till den l:a
mars.

Förbättrings och underhållsarbeten har som vanligt under året utforts på ftireningens
byggnader.
Eff varm tack till alla som gjort arbetsinsatser, till alla sponsorer och till dem som
bidragit med gåvor eller på annat sätt stött Fleninge Släkt- och Bygdeforening.
Ett särskilt TACK for de stora penninggåvor, som foreningen under året har mottagit.

^'TYREL,SEN
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På gaveln i korsvikelslcingan kan man beskåda smidesgångjcirru och nycklarfrånfcim

5
Det nya Fleninge
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Krönika r år 2003.

Vad har hänt i vår bygd? En del är värt att notera, som t.ex. planerna på byggandet
av golfbana i Fleninge, som vore ett lyft for byn. Själva arkitekturen är nu omarbetad
enligt önskemål från Kommunen och Länsstyrelsen och ärendet skall behandlas i
januari. Förbättringarhar ytterliggare gjorts från de ursprungliga planerna. Bl.a. kom-
mer säkerhetsavståndet tillvägen att bli betydligt större. Angående gästgiveriet har
det begärts en viljeyttring om forköp, om byggplanerna godkännes. Om så ej sker
finns inget intresse att ftirvärva byggnaden.
Vid Magnerup och Kyrkan fu alla tomter sålda . I sex hus har man flyttat in och om
ett eller tvä är är det nya Fleninge i Fleninge klart.
t Ödåt<ra sker också forändringar l"garrrla" bartkoch posthuset ska PizzeriaYenezia
flytta in och omvandla lokalen till en 'äla carto+ restaurang med fullständiga rättighe-
ter och sedermera utvecklas till en lunchrestaurang med dagens rätt.
Ijollen byter dgare och ny regi i februari. Men allt är inte val i Ödåkra. Ungdomar,
som inte har sysselsättning eller någon ledning, häqar i samhället. Nyårssmällar och

ffrverkeri har hörts och setts under hela december. Bråk och misshandel tidigare un-
der året i Björka gjorde att Swe-Bus ftir en tid slutade att trafikera Merkuriusgatan.
Förhållandet har blivit bättre och trafiken har återupptagits till glädje ftir de äldre.
Biljettautomaten päpägatägstationen är saboterad och kiosken vid Björkahar utsatts
for rån och vandalism och har därfor stängts. Kontakter har tagits med Medborgar-
utskott Nords politiker och Stadsbyggnadskontorets representanter,
som kom till möte .Till dessa har forslag offi, att upplåta och iordningställa lokal i
gamla Spritfabriken for att äka skateboard, framhållits. För att s§dda skolbarn på
väg till sporthallen måste en trottoar med det snaraste byggas liksom ett övergångs-
ställe mitt for sporthallen. I mer än tio ärhar en önskan om byggandet av en cykel-
bana mellan Fleninge och Odåkra framforts. Den, som cyklar sträckan, gör det med
livet , som insats. Ett annat bra forslag är att låta Busslinje 2 ha sin vändpunkt vid
Fleninge Kyrka istället for vid Ridhuset i Ödåkra, vitket skulle underlätta §rk- och

§rkogårds besök flor icke bilburna personer. Genomfartsled genom Ödama kan ej

byggas ftirrän Banverket har sin plan klar med den dubbelspåriga Västkustbanan ge-
nom samhället, var Stadsbyggnadskontorets svar på frågan. Nedskräpningen runt
Norrlyckeskolan, Duvestubbedammen i skogen och Centrum är ett problem och kan-
ske skulle återinftirande av självkritik delvis hjälpa.
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Väderlek och skörd 2003.

Januari inleddes med snö och vackert vinterväder. På Trettondedagen var det -18
grader, men som vanligt blev det snart töväder och snön ftirsvann till alla barns ftirtret.
Månaden slutade med omväxlande frost, snö, tö och regn.
Februari fortsatte på samma sätt.

Mars inleddes med mildväder och regn då och då. Mot slutet av månaden kom det
vackra vädret med solsken och vårbruket kunde ta sin början.
I April fortsatte det vackra vädret och vårbruket kunde genomftiras utan problem.
Första delen av Maj månad var regnig från och till, vilket välkomnades av växtlighe-
ten.
Juni månad blev varrn och vacker med lite regn.
Juli månad blev ordentligt varn och ganskatorc. Högsta temperaturen blev 27 grader.
Augusti inleddes på samma sätt och man kunde tröska spannmål och raps utan pro-
blem. I slutet av månaden kom något regn.
September vädret fortsatte som augusti, ganska varmt och lite regn .Grundvattennivån
började sjunka oroande .

Även Oktober blev mild och ganskatorc och höstsådd och betskörd kunde genomftiras
utan väderleksbe§mmer Men i slutet av månaden kom en tidig s.k. "Mårtenskndpp".
Det blev Ca -9 grader kallt i flera nätter De sockerbetor, som var kvar i jorden frös på
bladen och i nackarna och fick därftir stå kvar i jorden for att återhämta sig i mildväder.
November blev liksom December mild och regnig. Året avslutades med 5 minusgra-
der.

År 2003 års väder kan sammanfattas så:

Varmt och ganskatorrt, men ändå gynnsamt for växtligheten. Regnmängden under året
blev 800 mm, med mesta nederbördenrr maj 119 .mm
Kvaliteten på spannmål blev hög liksom sockerhalten på betorna.

Gunnor Johans,ron Evl Persson

Och från vårt arkivs dagböcker : . . . . . ."Så slutas är 1903. Och har detta år varit ett år
med berömtvart, en ovanlig vacker räntegifuande gröda hafver öfver hela landet varit
att skörda. Och i korthet sagt, har alla forhållande varit goda! Och bjudes år -03 ett
tacksamt farväl.



MARIA JEMTE HENNES FEM BARN
( En gravsten berättar)

Maria Jönsson,

fodd Svensson

Fleninge f 30/5 1836

död i Helsingborg 30/10 1880
jemte hennes 5 barn

Ps.490

Ovanstående inskription på en gravsten insatt i kyrkogårdsmuren i Fleninge väcker funde-
ringar. Kan en olycka ha inträffat i Helsingborg i vilken Maria och hennes barn varit inblan-
dade? Kan sjukdom ha drabbat dem?

För att fä min nyfikenhet tillfredsställd beslöt jag att gå till de källor om familjen som finns
tillgängliga. Först §rkböckerna. Maria floddes som dotter till åbon Sven Månsson och hans

hustru Bengta Persdotter, som ägde 1116 av Fleninge 5, men i husforhörslängderna står de

skrivna på Fleningetorp 1/8 rusthåIl.

Enligt boken om Fleninge var de under åren 1836-1847 ägare till Fleninge 4- Gunnegård,
som de övertagit efter Bengtas foräldrar. Bengta avled tre veckor ftire Marias 7- årsdag.

Vid 19 års ålder kom Maria till Nonbölinge 4 där hon 1856 som ogift fick en son. Inget står
antecknat om barnafadern. Ett par år senare ingick hon äktenskap med åbon Bengt Jönsson,

och de bor i Norrböle med sonen Jöns Petter. Anmärkningen " oä" står inte längre vid sonens

namn i husforhörslängden, och vigseluppgifter ftir mellanliggande år saknas. Jöns Petter
foddes när Bengt och Maria tjänade på samma gård. Tillsammans fick de ytterligare fyra
söner mellan 1860 och 1868.

8

;'i.' ,



t

I husforhörslängden 1861 finner jag foljande: " D. Anna Benedikta f 10111 1857 i Flen-
in_se" med an'ikande b1äck och handstil. Dottern saknas i födelseboken men står i död-
boken som dotter till Bengt Jönsson. Var har hon i så fall fotts och vistats fram till sin död,
eftersom hon tills nu saknats i husftirhörslängden hos foräldrama; eller har prästen glömt
an anteckna henne.

I april 1868 dog den 8- årige sonen och ffra månader senare 6- åringen- okänd dödsorsa-
ken har prästen antecknat i dödboken. Som om inte deffa skulle vara nog avled yngste
sonen fem månader gammal i mars 1869. Inte heller här står dödsorsak.

Epidemier och missvdxt grasserade åren 1867 och 1868. Sistnämnda är drabbades trakten
av flera månaders torka från tidig vår till sensommaren. Kreaturen måste slaktas. Eftersom
både åkrar och ångar 1åg förbrända. Ingen säd fanns att skörda, löven på träden torkade
och bröd bakades av bark och ljung.

En månad efter yngste sonens bortgång tog fadern och äldste sonen Jöns Petter ut flytt-
ningsbetyg till Amerika. Kvar i Sverige blev den 32-äriga Maria med sonen Olof fyra är
gammal.
De var sedan bosatta på Fleninge 29 men flyttade 1870 till Fleninge 11. Fyra år senare
gick flyttlasset till Fleninge 4 och Maria bor inhyses hos kusinen Gunnar Andersson, som
övertagit gården efter Marias ftiräldrar.

Hur klarade Maria sig och sonen sedan Maken/ fadern emigrerat? Sockenprotokollen från
Fleninge ger inga besked, vilket innebär att de inte uppburit fattigunderstöd. Kanske
Bengt sänt pengar till deras uppehälle. Kanske har hon klarat sig på sin lön som piga.
Kanske har släkten ställtupp och hjälpt dem?

Olof flyttade 12 är gammal 1876 till morbrodern stadsvakten Måns Svansson och hans

hustru Sofia Lamotte i Helsingborg- kv Pål Ibb 13. Dessa hade inga egna barn, och Olof
står antecknad som fosterson. Han konfirfirerades 1879 och tog 1880 ut flyttningsbetyg
från Helsingborgs stadsforsamling till Amerika, där han troligen skulle fiörena sig med
fadern och brodern

Tre månader efter avresan avled modern i Helsingborg- dödsorsak " typhus abdominalis"
(typhoidfeber). Kanske har hon varit intagen på epidemisjukhuset, som 1872 byggdes i
kvarteret mellan Nytorgsgatan- Furutorpsgatan- Bredgatan, på den plats där gummi-
fabriken senare uppfordes. Kyrkoherden i Fleninge har ej antecknat Olofs utflyttning
1876, och efter moderns död står vid sonens narnn i husforhörslängden: " Flyttat till Ame-
rika utan attest. Det påstås att han ska vara forsedlad från Helsingborg och att han blivit
konfirmerad daf'.
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För att återgå till gravstenen med Maria" jemte hennes 5 barn" finns fortfarande fråge-
tecken. Varfor fem barn inte sex ( inklusive dottern Anna Benedikta)? Återvände maken
eller någon av sönerna till Sverige efter Marias död? Vem har rest stenen?

Hennes foräldrars gravsten finns kvar-" Rest av en tacksam son- men placerad på annan

plats än den ursprungliga. Jag har talat med en äldre Fleningebo, Hans Gunnarsson vars

farfarsfar var kusin med Maria. Han har till en del kompletterat mina uppgifter, men om
familjens hade han inget attberdtta. Om du som läser detta vet mer hör då gäma av dig

Källor: Fleninge §rkoarkiv, B Jörnebrink-Persson: Djuramåsa 10, Allerum ( Kullabygd
1997) Helsingborgs historia VII: l, Hans Gunnarsson Fleninge
Helsingborgs stadsforsamlings kyrkoarkiv

Fleninge lcyrka 1912, målad av William Gislander
10

I

t

,Siv Troedsson

'qrylw'

.*..,..,.-l
fl t" i-.{& _rY,l

'-.* :ltL iA

i

I

1

I

.l

:

I

,l
:

\
ra

./

I

§
"r'ilfrI

T

\
F it

t:
I



I

\

EN KONSTNÄR FRÅN FLENINGE

STURE WTLLIAM BONDE GISLANDER

I forsamlingshemmets källare eller bottenvåning finns, ett konstverk
signerat William Gislander 1912. Det är vår kykas interiör målad i olja. Vem var då

denne konstnär? År 1905 finns han bland konfirmanderna på konfirmationskortet.
Vi tar det från början. Enligt Husftirhörslängd for Fleninge 1889-1899 inflyttade år 1887

en mejerist Jeppa Jönsson Gislander från Signestorp till Fleninge 30. Med sig hade han
hustru Elna Johansdotter och fizra barn.

Jeppa var fodd 1844 i Gislöv och det är väl därifrån han har tagit sitt efternamn. Elna var
frödd 1849 i Brunnby. 1890-08-07 foddes sonen Sture William Bonde. Han döptes i
Ausås den 19 augusti av kyrkoherde NJ Gislander. Denna bör vara en släkting, kanske är
det han som har tagit det nya nanmet. Foto av kyrkoherden finns i vårt arkiv.

I ett konstnärslexikon finner vi ftiljande data om William Gislander:
Här sägs bland annat att han var elev hos konstnären Nils Forsberg i Helsingborg (Född
1842 i Riseberga död i Helsingborg 1934).Ni1s Forsberg är framforallt känd for sin
målning "En hjältes död". Altartavlan i Kaffarps kyrka är målad av samme konstnär
mellanl9l l-1915. Det var en god lårare med en stor egenproduktion. Efter elevtiden
studerade William någon tid vid,,Teknisk skole" i Köpenhamn. Under ett decennium var
han bosatt i Danmark och gjorde resor bland annat till Färöarna.

Han var nästan enbart verksam som djurmålare och fann vid Falsterbo sitt revir. Härifrån
återgav han en lång rad målningar, i allmänhet daterade mellan l9l9 och 1927, av gäss,

svanar, alkor, vipor, ejdrar och kråkor. Den sumpiga terrängen är ofta mycket skickligt
målad. Gislander var en god iakttagarq
Han är representerad med,,Sträckande svanar" i Malmö museum och med "Vildgäss vid
Falsterbo udde" i Kristianstads museum. Tre stora dukar med motiv från Färöarna finns
på Christiansborg slott i Danmark. Tavlor finns även Landskrona museum och i Lunds
universitets konstmuseum. Nu vet vi även att det finns ett verk av honom i Fleninge
forsamlingshem. Kanske finns det flera målningar av honom i Fleninge med omnejd

Trots stora ansträngningar har det inte gått attfänågon information om hans privata liv.
Vi har skrivit till hans släkt i Vetlanda och till pastorsämbetet i Vetlanda. Även i Malmö
museum har vi sökt. Museet hade hans tavlor i forrådet och visste i övrigt inte något om
honom. William Gislander dog i Vetlanda 1937,47 åLr gammal

Gunnar,Haglund
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För att ett museum skall leva fordras generationers samlarmödor och tillvaratagande.

Föremålen blir med tiden allt mer skiftande. Ibland går dess historia långt tillbaka for
att i vissa fall ligga ganska nära i tiden .I de flesta fallen har de en intressant historia
bakom sig.

Ju mer av dess historia, som dokumenteras desto starkare blir dess intresse for alla
dem, som har glädje av att möta upp på museets öppettider. I korthet vill jag forsöka ge

den räffa historien till två av vårt museums inte dyrgripar, men väl värda attfä finnas
kvar. r

Den25 januari 1946 pä kvällen ungefår tre månader innan jag skulle göra min värn-
plikt, står jag vid kajen i Ystad hamn. Det är kallt , mycket kallt - säkert minst femton
minusgrader.
En stor lång båt har lagt till där, - en jagare från Sovjet .Svenska soldater patrullerar
hela tiden jämsides med båten . I sjömanskostymer med den säregna kragen står
obeväpnade sovjetiska soldater påpassade av sovjetiska vakter längs med relingen ,så
att ingen skall komma på iden att hoppa i land. Tänk att en människospillra pä 146
balter behöver en hel jagare som eskort till lastfartyget "Beloostrov", som fortöjt i
Trelleborgs hamn med ett hemskt ärende.

Det är inga scener, som jag vill skildra. Vi, som stod på kajen i Ystad bytte svenska
Bill cigaretter mot ryska. De har ett långt munstycke och sedan en bit "tobak",
som bestod av körsbärsblad. På cigareffpappret står tysk text - alltså ryskt krigsbyte,
som nu finns på Fleninge Museum.

Sjukvård har det funnits i alla tider. Det finns hårresande historier, om hur benen fulla
av kallbrand behandlades på bl.a. Karl den tolftes tid. Under lång tid var de lärda dok-
torerna överens om, att sjukdomar fanns i blodet. För den skull var det viktigt attldtta
på blodtrycket. Koppning eller Åderlåtning rekommenderades den sjuke. Tre ,fyra
hundra gram var lagom och i vissa fall ännu mer. Ådersnäpparen (Koppjärnet) kom
till användning .Den består av ett antal knivblad, som genom frigörandet av en f äder
skapar över millimeter djupa sår.

För att öka blodflödet användes ett uppvärmt Kopphorn - i regel en bit av ett kohorn.
Renligheten med dessa verktyg var nog inte den bästa. Snäpparen finns på museet,
men inga patienter har hört av sig de senaste åren.

(

Knut Thulin
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Det är inte många Ödåkrabor,som minns denna epoken, då Öaama hade nordvästra Skå-

nes populäraste dansstäIle. Det började med Gustavsborg 1934, som började med öppen
dansbana for bygdens ungdomar .Attraktionerna var blygsamma med en skjutbana och
en kaffeservering. Men så kom krigsutbrottet 1939 och närmare tusentalet inkallade blev
forlagda i omgivningarna. Ägaren insåg direkt rnöjligheterna och lät utvidga stället .Det
blev en danspaviljong med en utescen ,där sådana celebriteter som Zarah Leander och
Edvard Persson uppträdde. Publikrekordet lär vara 1500 personer .

Under nägra år efter 1950 låg parken öde och igenbommad, men 1955 återuppstod par-

ken under namnet Blue Heaven.

Bussar kom från hela norra Skåne, ibland ett femtontal. Med bra orkestrar kunde Blue
Heaven bjuda på sådana artister som Lill-Babs, Rock-Ragge, Ingmar Johansson. Parken
kunde även skryta med egen alrest. Efter någon timme i denne blev man transporterad
till den legendariske Sternemark i Kattarp, vart efter man släpptes på morgonen och fick
gå hem.
I början av 1960-talet bytte parken narnn till Serenaden. Serenaden gästades av Delta
Rythm Boys, Little Gerhard, Östen Warnebring och Siw Malmkvist bl.a.. Serenaden

övertogs senare av den inte helt okände Sigvard Walienberg. Serenaden ändrade naflln
till Sdärnan.
Wallenberg var den förste , som startade fredagsdans, vilket omedelbart blev en stor

succe'. t

Artister som Thory Bernhards, Anna-Lena Löwgren, Sven-Gösta Jonsson (den rockande

samen) gästade parken. Efter några år avvecklades parken och en auktionsfirma tog över.

Efter ytterliggare något år blev byggnaderna rivna .Förslag pä att stycka upp marken till
villatomter fanns ,men av olika orsaker sprack det projektet. Tomten är nu naturskyddad
och en epok har gåfit i graven. Man kan undra, hur många äktenskap och forhållanden har

dansats ihop under dessa trettiofyra åren?

RolfMkson

t3
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Minnen från Vin-& Spritcentralen
("Spritan")iÖdåkra..

Jag skall i korthet beräffa lite om Spritcentralen i Ödama .Vad som hände på fabriken
fore min tid-1948-är endast hörsägen. Från början fick de anställda som löneformån en

liter sprit i veckan. Detta satte disponent Stenberg stopp for ,när han fick veta, att gub-

barna samlades och fortärde spriten i samband med kortspel, där penninginsatser fore-
kom. Efter det blev det bara en sup om dagen .När detta upphörde vet jag inte. Endast
"sj älvservering" återstod.

Vinbärsbrännvinet var en stor artikel under min tid på fabriken, där Ödåkrafilialen
stod for hela koncernens vinbärs hantering .Vi köpte vinbären från Findus i Bjuv och
det rörde sig om mellan 200-250 ton bär per år. Bären odlades på Visingsö i Vättern.
Vinbären maldes i en kvarn och pumpades över i 600 liters kastanjefat .Blandningen
bestod av 40liter 96-procentig finsprit per 100 kg bär. Därefter låg dessa fat på gårds-
planen i c:a I - 4 mänader. Två anställda gick sedan dagligen och rörde om i faten med
ett specialverktyg, tillverkat i fabrikens egen smedja.
Blandningen pressades sedan genom en press, som rymde c:a 1500 liter. Det som blev
kvar av bären, blev ett utmärkt gödningsmedel i byns trädgårdar .Efterfrågan var stor.
Ett är hände det sig, att en man hade utrustat sig med en slang och tog ett prov på
blandningen. Det smakade tydligen bra ,ty efter lunch var han något darrig och hade
vänt byxorna bak och fram. Det blev slut på anställningen på Spritan. Mannen fick
kostnadsfri transport hem till sin bostad.
"Spritan" var en mycket bra arbetsplats, där sällan någon slutade frivilligt. Jag minns
en pojke, som ville sluta och jag tyckte det var tråkigt, men vaktmästare Grahn me-
nade, att om han kunde ffi det bättre, så var han bara att lyckönska..
Varje år bjöd fabriken samtliga anställda på en fonräfflig jullunch, där de duktiga da-
merna i köket hade sett till, att ingenting i matväg saknades. Det enda ,som saknades
var en öaama Akvavit!!

Fotot är från ett sådant tillf?ille . Året är 1960.

Herrarna är från vänster:
Erik Svensson, Undertecknad ,Per Grahn, Henry Andersson, Bror Andersson
Göte Holst och Olle Cronzell.

Berti/ Iilikansson
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Däck - Fälgar - Hjulinställningar
Däckförvaring

När pris och kvalitO år avgörande

aa

-DACK-MARKvADEN

DJURHAGSHUS
eÅstao

042-20 48 60
0431-733 50

Välkomna!

Vi kan rnest om hus,
djur och trädgård.
Kom rill Cranngfuden när du behöver det båista &i,r att

renovera ditt hus, sköta orn och glädjas tillsammans

med dina djur eller njuta av växtlerafien i di* rädgfud.

Vi har ndlat grödr:r, byggr på våra gårdar och vårdat

djur sedan urrninnes tider. Det har geff oss mässor åv

viirdefull hu*skap"

ffi
Yarmt vlilkonrrnen
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Fleninge
Jakt & Fritid.

Vi har det mesta inom kläder
och utrustning för jägaren.
Du hittar dessutom massor aY

Engelska och Österrikiska
dam - och herrkläder.
Välkommen !

Sofi o. Magnus

Öppettider Mån.- Fred. 11-18.

Lörd. 10-14
Tel.042-20 24 00.

"Jag hinner inte till banken.'r

"Jag gör mina ärenden
hemifrån."

Via Internet eller telefon.

www. forening s sp arb anken. se

t7
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Föreninsens aktiviteter 2004.

l.
2.

3.

4.

5.

6.

Arsmöte
Bygdedag
Museet öppet
Kyrkogårdsvandring
Tema: Hantverkare
Utf?ird
Mölledagen med
Loppmarknad runt Möllan
Deltager pa Öaamadagen
Museet öppet
Museet öppet
Arkivens dag

Årsmöte 2005

6 mars 2004.
18 april
9 maj kl. 13-16
13 maj kl. 18.30

medtag kaffekorg
l5 maj

4 juli kl.l0-ls

12 sept.kl.l3-16
6 nov. kl.l0-15
20 nov.kl.l3-16
5 mars

7.

8.

9.

10.

11.

På arkivens dag planerar vi liksom 2003 , att visa film och diabilder från vårt arkiv.

Övrig tid ftir visning av museet efter överenskommelse per tel.:0421 204474 e1.204804.
Daglig annons under "Helsingborg idag" sid.4.

På Mölledagen den 4 juli, komm., utå, forening tiksom ftirra året arrangera en lopp-
marknad.
Till denna behöver vi varor. Glas, porslin, böcker, leksaker, grammofonskivor m.m.
(dock ej kläder och möbler) emottages med tacksamhet
Kontakta for ev. hämtning: Olle Olofsson0421205245,Stig Håkansson 0421153610 el.

Arne Blom 0421204233.

,S4tre/sen

Föreningsmedlemmar!



KALLELSE
FLENINGE SLÄKT OCH BYGDEFÖnTNIruc
kallar härmed till ordinarie ÅRStUtÖfe i Strovelstorps
bygdegård lördagen den 6 mars 2004 kl 18.00
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet sup6 med dans. Lars Bondesson spelar till 24.00
Anmälan till sup6n senast den 22 feb. per tel042-20 42 37
el/er A42-20 43 68
Obs! Årsmötet kl 18.00
STYRELSEN

HEMBYGDSDAG
anordnas söndagen den 1B april 2OO4 med Gudstjänst i

Fleninge Kyrka k! 13.30. Därefter kaffe och underhållning i

Församlingshemmet.
[\4useet hålles öppet efter kaffet.
Allmänheten hälsas välkommen!

UTFÄRD
Den årliga utfärden för medlemmar och deras
familjer äger rum lördagen den 15 maj 2004.
HELDAGSUTFLYKT.
Buss från Centralgatan 08.45 och 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


