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Ur stiftelsen Sofia och Magnus Nilssons Minnesfond har
200 kronor utdelats som j urgåva, 500 kronor som studiebidrag,
samt anslagits 250 kronor, ti11 gravunderhå11, av Magnus
Nilssons familjegrav. På stiftelsens konto på Föreningssparbanken, innestod vid årets slut kronor 97.966.91.
Fleninge i januari
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Yerksamhetsb erättels e 200 4
Föreningens medlemsantal är som föregående verksamhetsår ca.400 personer.
Arsmötet hölls den 6 mars i Strövelstorps bygdegård, där stadgeenliga val och ärenden

förekom.

Val av styrelse:

Till föreningens ordförande omvaldes Lars Nilsson.
Följande styrelseledamöter omvaldes: Ingrid Erlandsson, Torsten Persson, Stig Hakansson
och Eva Fagerberg.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Lars Falk, Christer Blomqvist och Åk" Fug"rberg.
Vid val av museikommitte'omvaldes Gunilla Holmberg, Evy Persson, Olle Olofsson,
Arne Blom och Anna Magnusson.
Till suppleanter i museikommitte'n omvaldes Torsten Nilsson, Jan Nordqvist och Lisbeth
Andersson.

Vid val av revisorer för föreningen omvaldes Gunvor Lindqvist och Karl-Johan Bernhold.
Suppleanter: Anders WUk och Knut Thulin.

till pressreferent omvaldes Evy Persson.
Val av representanter vid Skånes Hembygdsförbunds årsmöte: Evy Persson, Anna
Magnusson och Gunilla Holmberg.
Suppeleanter: Lars Nilsson och Kurt Thulin.
Val

Vid val till valberedningen: Pher Franke(sammankallande) Lennart Bengtsson, Göran
Håkansson , Karl-Erik Blomqvist och Eva-Carina Löfgren.

Till att för var för sig teckna föreningens firma utsågs föreningens ordförande och kassör.
Årsmötet beslöt på styrelsens förslag oförändrad medlemsavgift det kommande året, d.v.s.
50:- för enskild medlem och 100:- för familj.
Årsmötet avslutades med att föreningens ordforande riktade tack till föreningens
medlemmar och sponsorer.
Nya medlemmar hälsades välkomna.
Årsmötet avslutades med supe'och dans.
Styrelsen har under det gångna äret haft fem protokollförda sammanträden, varav fyra

tillsammans med museikommitte' n.
Hembygdsdagen anordnades den 18 april traditionellt med gudsdänst i Fleninge kyrka.
Drirefter kaffe och musikunderhållning i församlingshemmet. Under den välbesökta
hembygdsdagen hölls museet öppet.

Den 13 maj ordnades kyrkogårdsvandring under ledning av Sven-Rune Hansson, som
inlevelsefullt berättade om de gamla hantverkarna, som en gång verkat i vår bygd.
Den 15 maj gick den årliga bussutfärden söder ut för föreningens medlemmar och
familjer.
3

Efter att ha passerat Börringe kloster besöktes borgruinen Kungsbacken och vidare
Thurestorps borgruiner, som härstammar frän 1300-talet. I Skåne finns för övrigt ca.150
borgruiner.
På väg mot Jordberga slott passerades bl.a.Grönby. Väl framme vid slottet besöktes
jaktstugan, diir kaffekorgen kom fram. Därefter följde en guidad tur, såväl inne i slottet som
i dess omgivningar. Färden gick vidare till Äspö by. Gårdarna i denna by har ej blivit
föremålför utskiftning. Därför ligger de tätt tillsammans med sina kritvita murar och
imponerande vasstak. Sedan besöktes Smygehuks hamn för att beskåda kalkugnar och
smuggelmagasin.
Lunchen avnjöts på Trelleborgs golfrestaurang. Sedan kom turen till Trelleborgs museum,
varefter färden gick vidare till Månstorps gavlag som dr en gammal borg från 1300-talet.
Stopp för eftermiddagsfika och guidning gjordes vid Torups slott och slottsruin. Kaffet
dukades upp i trädgården till Statarmuseet. Efter guidning och besök gick fåirden hem förbi
Klågerups slott, ddr år 1811 Bondeupproret utkämpades och drir även Fleningebor deltog.
Utfitud för styrelse och museikommitte' med familjer gick detta år, den 9 juni, till Wälluvs
bygdemuseum. Ett mycket välordnat museum ,dair värdskapet guidade och ordnade
gemensamt kaffe med dopp.

Den 10 juni anordnades Råkfest i Vikens Hembygdsgård Vår mästerkock Stig Håkansson
stod för tillagningen och resultatet blev som vanligt gott. Vårt spelmanslag Kjell-Åke
Henryson och Sven-Åt Adolfsson fick igång den livliga dansen.

"

Vid Fleninge vägkyrka har föreningen fortsatt traditionen med att visa museets samlingar av
konfirmationskort och kyrkotextilier från gångna tider.
På Mölledagen den 4:e juli anordnades även i år en mycket välbesökt loppmarknad.
Kretsmöte hölls på Skånes Nåiringslivsarkiv den 14 oktober.
Annonserat öppethållande för museet har förutom bygdedagen varit den 9 maj,12 sep. och

Alla Helgons Dag. Museet har varit tillgängligt efter överenskommelse per telefon.
annonserat i dagstidningar. Dessutom har föreniflgar, skolklasser och ett antal enskilda
personer besökt museet. Bl.a. 80 personer från Strövelstorp/Ausås SPF.

Arkivens dag, den 20 nov. visades i Fleninge församlingshem, följande filmer:
Korsvirkelängans flytt från Fleninge nr.15 till museet. Denna film iir ett lån från Gunnar
Persson, son till tidigare ordförande i föreningen, Nils-Bertil Persson.
Vidare 16 mm orginalfilm "Fleninge socken, vår hembygd". Film från 1956157 av OlIe
Törnblom. Dagen avslutades med videofilmen med cykelhandlare Erik Johansson,
producerad av Åke Fagerberg och Stig Håkansson.
Traditionen med fasadbelysningen av Fleninge mölla fortsätter, under tiden 1 nov. till den

1

mars.

Förbättring och underhållsarbeten har under året utförts på föreningens fastigheter.

Ett varmt tack till alla som gjort arbetsinsatser, till alla sponsorer och till dem som bidragit
med gåvor eller på annat sätt stödjer Fleninge Släkt- och Bygdeförening.

Styrelsen.
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Femton av museets visitkonsalbum har restaurerats och registrerats sqmt nogsqmt inspekterats.

Sophia och Magnus Nilssons minnesfond
sedemera Fleninge Släkt- och Bygdeförening i
godsförvaltare
M.Hjalmar Nilsson Magnehill, Mörarp
uppdrag, att förvalta den av
överlämnade gåva på 60.000 kr, med namnet Sofia och Magnus Nilssons minnesfond.
Fondens syfte var att genom ränteinkomster kunna ge bidrag till behövande aktningsfulla
åldringar i Fleninge församling, som under sin krafts dagar inte legat stat och kommun till
last. Vidare att ge bidrag för studier till ungdomar i Fleninge församling.

År

1951

fick Fleninge Släkt förening,

Första året utdelades 1600 kronor, bl.a. till fröken Margareta Nilsson, Ödåkra, för studier vid
Konstakademin i Stockholm, samt till hen Åke prisk, Flening nr 15 för studier vid Kongliga
Operaskolan i Köpenhamn. Fonden har genom åren delat ut ca: 135.000 kronor.

M. Hjalmar Nilsson var fcidd i Fleninge 1881. Hans föräldrarhem, prästlönebostället Fleninge
nr 8 var beläget, där den västra kyrkogårdsmuren finns idag.
M. Hjalmar Nilsson avled 1956 och vilar i familjegraven i Fleninge, brevid föräldrarna på
platsen, där han föddes.
Stig Håkansson
5

Krönika.
Så var det åter dags för en resilme över det gångna året. Utvecklingen går framåt bortsett
från den ohyggliga katastrofen i Sydostasien. Detta var allt för stort för oss alla att fatta !

Bortsett från detta ,har ju den allmänt övergripande frågan varit nedläggningar av ett
flertal av Kommunens skolor. t Öaftra lades Björka skola ned och eleverna flyttade till
Gläntan skolan.
Diskussioner förs nu om en nedläggning av antingen Gläntan eller av Svensgårdsskolan .
Besked kommer tidigast i mars månad.
IKEA kommer att utvidga på befintligtområde och det kommer att bli högaktuellt att
göra något åt den kaotiska trafiksituationen runt hela köpcentrat. Förslag finns att lägga
nya Björkavägen vid vägkassans stora tomt bakom Coop Forum. Situationen korsningen
Marknadsvägen-Merkuriusgatan måste på något sätt åtgärdas.Antingen trafikljus eller
rondell.
Som det var sistlidna juletid , hände det att bussarna 202 och 204 kunde få vänta upp till
fem minuter för att passera korsningen. Detta bidrog naturligtvis till att tidtabellen inte
kunde hållas. Samma problem finns vid Ekslingan - Kanongatan, där också något måste
göras!

Något annat som diskuteras är,att bygga samman Ödåtra med Björka , genom att
bebygga den befintliga åkermarken mellan områdena.
Men vi måste konstatera att ÖIF sejour div. 3 blev kortvarig. .....Kanske bättre ett lag
toppen av 4: an än i bottenstriden i 3:an.
Fleninge borna väntar fortfarande på Cykelbana mellan Fleninge
202:ans buss får Fleninge som ändstation.

-

i

ÖOåtra och på att

Var varannan gård har drabbats av den dödliga almsjukan. Stora vackra, för Skåne
karakteristiska träd, har man tvingats såga ner. Det 1är dröja 50 år innan det står stora
träd på samma plats.

Den goda nyheten för året är, att Fleninge Gästgivargård iir räddad för eftervärlden.
Kjell Pehrsson har köpt fastigheten och kommer att renovera den varsamt. Framtida kalas
kan planeras!

Rolf Nilsson.
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Väder och Skörd 2004.
Året inleddes med kallt och vackert vinterväder. Efter någon vecka kom lite snö

t

och därefter plusgrader omväxlande med minusgrader. Typiskt skånskt vinterväder.
100mm nederbörd föIl i januari.
I februari var det mestadels milt med lite regn samt nattfrost då och då.
38 mm blev nederbörden.
Mars inleddes med ungefär samma väder som i februari ofta riktigt soligt och vackert. 56
mm blev resultatet.
April fortsatte med vackert väder med ca 15 grader i slutet av månaden. I mitten av april
kunde man påbörja vårsådden, som kunde genomföras utan problem.
26 mm regn i april.
Majvädret blev vackert och soligt med över 20 grader vissa dagar. Inte tillräckligt
med regn föll och torksprickorna skapade oro för det nysådda.
Maj gav 34 mm
Juni månad och ingen behövde ängslas för någon torka. När skolorna hade avslutning den
11, kom ett skyfall och diirefter fortsatte det att regna under flera dagar i veckan. Det blev
stora svårigheter attfä hö med god kvalitet.
131 mm regn föll i juni
Månaden juli, niir många hade semester, blev inte vad man kunde önska sig
beträffande vädret blev det ganska svalt och omkring 35 mm regn i flera omgångar.
I slutet av månaden blev det bättre med24 grader några dagar. 205 mm regn fcill.
Svåra översvämningar blev resultatet av allt regnande i Småland och Blekinge.
Augusti månad blev bättre med20-27 grader, varmt och soligt och säden kunde mognaordentligt. I mitten av augusti kunde man börja tröska höstvete. Skördandet drog dock ut
på tiden. Det fanns nämligen en hel del grönskott i säden.
Augusti gav 94 mm nederbörd.
I början av september kunde det sista, som var vårraps, tröskas färdigt. Vädret blev som
vanligt med regn då och då och mycket blött i marken. Halmbärgningen blev
något besvärlig och halmen blev ej av samma kvalitet som förra året.
76 mm regn föll i september.
Den förste oktober var det redan lite nattfrost, men sedan blev det ca 15 grader på
dagarna. Betskörden tog sin början. Sockerhalten blev ganska 1åg p.g.a. brist på sol och
på for mycket vatten under sommaren. Betorna var också ganska små.
114 mm regn föll under oktober.
November månad inleddes med riktigt vackert höstväder och upptill 11 grader varmt.
Höst sådden kom upp fint. 19 mmregn välsignade oss.
December fortsatte med milt och mulet väder. På julafton blev det ett vackert snöfall. Det
var sagolikt vackert på kvällen med massor av snö på buskar och träd.
Och över alltihopa lyste månen. Fleninge mölla var som en dröm i snö. Men säg den fröjd
som varar. Färden till julottan k1.06 skedde i hällande ösregn och all snö var borta.
Samma gråmulna och milda väder var tillbaka. December månad gav 92 mm.
På annandagen nådde oss nyheten om flodvågen ,orsakad av kontinentalförskjutning

i Bengaliska viken. Resultatet blev stor förödelse i kustområden och tiotusentals
människor omkom.
Gunnar Johansson Evy Persson
1

Två träljus letar efter sina rötter.
I

vårt Museums kyrkorum finns två träljus av äldre datum. De är totalt 7l cm höga och
nedtill 15 cm i omkrets. De nedersta'/ cm är avsmalnade för att passa in i en
ljusstake eller hållare. Mitt under finns en extra spetsig urgröpning kanske märke efter en
svarv. Upptill finns en urgröpning, där en flamma -ljuslåga kan fästas in. Tyvärr saknas
lågan på ett av ljusen och mössen har för längesedan gnagat något på lågan
på det hela ljuset Den röda f?irgen smakade väl bäst. Ljusen iir i behov av korrekt
antikvarisk tvätt Grundfärgen har varit ljust grå till vit.

Hur gamla och var har de varit placerade i vår kyrka?? Har de använts som
altarljusattrapper eller som utsmyckning på en altaruppsats eller altarskåp?? Har det stått
änglar med ljus i handen pä altar uppsatsen? Fleninge kyrkas altaruppsats
flyttades ut i vapenhuset, niir vi fick vår nya altartavla år 1882.
Det är lätt att tro , att träljusen är attrapper eftersom det 1595 på kyrkomöte i Uppsala
beslöts att förbjuda traditionen med levande ljus i kyrkorna. All påminnelse om
katolicismen skulle bort.
Den danska kyrkan behöIl däremot seden att tända vaxljus och påbjöd så sent som 1685,
att altaret skulle förses med två ljus
På uniformitetsmötet i Malmö år 1681 -två år efter Skåne var svenskt- beslöts att förbjuda
vaxljus på altaret eller vid kistan under begravningsakten. Vaxljusinköpen, som var en dyr
post skedde centralt i Stiftet och räkenskaperna ger oss uppgifter om de olika pastoratens
ekonomi. Biskopen Canatus Hahn var en myndig man och krävde ,att de medel, som var
avsatta för vaxljusinköp, skulle gå till utbildning av präster.Att använda talgljus ,som var
billigare ,men sotade och rök mera var ej omtyckt.
Avsaknaden av vackra altar ljus var naturligtvis stor i dåtidens mörka kyrkor med små
fönster. I Fleninge hade man är 1661 investerat i två stora och två mindre ljusstakar i
mässing till altaret, som man inte längre fick använda till vaxljus efter 1681.
Fick träljusattrapern a v ara ersättning ?
Omkring är l75O köpte Fleninge kyrka en ny altartavla, som passades in i existerande
altaruppsats.
Altaruppsatsen lär ha anor från 1500-1600 talet Kanske har det funnits altarskåp och
extrautrustning med änglar ,som håller ett träljus i handen. Besök våra medeltida
kyrkor och leta träljus på altaruppsatser. Njut av vårrt fantastiska kulturarv, som vi måste
bevara och beskydda.

Källa: "Lojaliteten, prostarna,språket.Studier i den kyrkliga försvenskningen i Lunds
Gunilla Holmberg
Stift under 1680-talet." av Stig Alenäs.

8

a

Emelie kommer tillbaka

till

Sverige.

Emelie Olsson från Döshult nr.3 utvandrade 1882 till Norra Amerika. Hon var då 16 år
gammal. Ett år senare reste också Johannes Nilsson från Allerum nr. 4 till Amerika .
Emelie och Johannes träffades i Chicago, gifte sig i slutet av 1880-talet och flyttade 100
mil västerut till South Dacota, diir de odlade upp ett jordbruk på prärien. Johannes dog
1909 och Emelie tog hand om gården tillsammans med sina fyra barn, som då inte var
fullt vuxna. Så småningom kom det också barnbarn.
Ett av dessa barnbarn Lila Steiber,TS år besökte oss i sommar tillsammans med sin dotter
och svärson Linda och Orville Smith. Lila är nästkusin till min avlidne far.
Min man och jag hämtade våra amerikanska gäster på Kastrup och bilade över
öresundsbron och den skånska slätten hem till ÖAåtra. Våra gäster tyckte att Skåne var ett
mycket vackert landskap och likt Minesotha. De sa också att de aldrig hade sett ett sådant
rent land som Sverige.

Att

sy matlasserade lapptäcken, så kallade quilts, var en vanlig fritidssysselsättning bland
nybyggarkvinnorna på prärien. Man samlades hemma hos varandra och fogade samman
tygbitar i en stor ram. Denna tradition härstammar från de första amerikanska kolonierna.
Emelie fick 5-6 barnbarn. Hon bestämde sig för att sy en quilt till vardera barnbarn, vilket
hon också gjorde, innan hon avled 1941.
Väl hemma i Ödåkra tog Lila fram en extra väska och drog upp något mycket stort i rosa
och vitt. Birgitta sa hon Jag har i hela mitt liv velat se Sverige och nu är jag här. Jag vet
också att Emelie, min farmor i hela sitt liv önskade återse Sverige. Nu blev det inte så,
men jag vill att något av Emelie skall komma tillbaka hit, därför skall du ha denna quilt.
Linda, Lilas dotter var också mycket positiv till arrangemanget. Min man och jag kände
oss mycket rörda och hedrade. Lila hade fått lapptäcket av sin farmor när hon var ung.
Täcket är mycket välsytt, framsidan har ett mönster av trekanter i rosa och vitt, baksidan
är vit och emellan finns någon form av fyllning. I ett hörn på baksidan har Emelie sytt in
Emelie Nelson age77 1943. Täcket är så stort att det täcker en dubbelsäng, men jag har
ännu inte vågat använda det.

Våra amerikanska vänners visit varade i tio dagar. Det blev mycket utflykter bl. a. ti1l
emigrantmuseet i Växjö, till Fredriksdal och Sofiero. Vi arrangerade också möten med
andra svenska släktingar.
Besöket på Allerums kyrkogård och i Allerums kyrka blev mycket känslosamt för Lila,
Linda och Orville. De hade aldrig sett en vackrare kyrka och en vackrare kyrkogård än
Allerums. Videokameran användes flitigt och äldre sliiktingars gravar fick blommor i de
amerikanska frirgerna.

Beträffande lapptäcket vårdar jag det som en klenod, tar fram det ibland och beundrar det.
Min man och jag har sagt till våra barn, att ndr vi inte längre finns, skall täcket sändas till

lämpligt museum i Sverige.
Birgitta Paulsson
9
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Amerikatcicket

Utdrag

ur! Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne,
af I.Lorentz Gillberg. ( tryckt i Lund år 1840).
Luggude Härad.
Tredje fögderiet.

Luggude,Rönnebergs och Onsjö härader utgöra tillsammans
en Domsaga och ett Fögderi.
Luggude härad kallas i konung Waldemars Jordebok, för år 1237, Lyuthgud eller
Lydgöthe härad eller under Götherna lydande folk, wars äldsta inwånare omdmnas
hafwa warit de första, som antagit Christna läran. Samma härad, beläget längs
utmed sjöstranden, faller med en ganska spetsig och bergig udde långt uti Kattegat,
men vidgar sig betydligt ned åt fasta landet; innehåller en widd af 141057
tunneland jord.
Inom häradet finns enbart en stad, Helsingborg, och är för övrigt indelt i trenne
Länsmansskrifter, innehållande 24 kyrksocknar. Hela häradets folkrnängd ar 24978

I

I

Om inwånarnes seder och levnadssätt gäller detsamma som förut är sagdt om dess
nästgrdnsande grannar. Klädseln är däremot något olik med de förras. Större delen
af manspersonerne bruka allmännligen grå, blå och hwita långa rockar och blåa
underkläder af wallmar; Fruntimmerna den allmänt bekanta Norra- Härads driikten af in- och utländska tyger, med betäckta hufwud, antingen de äro gifta eller
icke.

10

än på andra orter och i synnerhet wid
sjökusterne närma sig ståndspersoner och föra, som en följd däraf en yppigare och
öfwerflödigare levnad, hwartill likaledes hörer bruket af utländska dryckesvaror
m.m ,hwilket likwäl icke gäller Hofweribönderne, bland hwilka råder fattigdom
både på uplysning ochförmögenhet
Hufwudnäringen är åkerbruksskötseln fast den på många ställen ännu synes wara
något försummad; deremot drifwes fiskerinäringen inom häradet i större skala än
på någon af de andra orterna i hela Länet längs utmed hela sjökusten eller på
trakten omkring Helsingborg, i Kullen och kusten därintill, hwilken rörelse i
anseende till strändernas fiskrikhet äfwen skall wara mycket lönande både för
sillfångsten, åhlfisket och den mängd av torsk, koljor, rockor, helgeflundror och
hummer med mångfaldiga andra fisksorter, som där fångas och widare
transporteras ned åt landet ti1l städerna Lund och Malmö, där afsättning aldrig

I klädsel och uplysning tyckes männerne mer

I
J
I

I

saknas.

Hästracen, en blandning af Danska och Svenska hästar, som finnes i häradet, är
ganska god, fast allmännligen icke så stor, som de vanliga Danska hästarna ,men
wida uthålligare och listigare än de.
Åkerbruket dr, som redan nämnts, mer eller mindre vårdat inom häradet, dock
finnas mångfaldiga ställen hwarest det samma gjort alldeles förvånande framsteg,
och jag skall icke försumma, att särskilt utmärka de ställen, som deraf
företrädeswis gjort sig förtjänta.
Välmågan bland allmogen är mycket omvexlande, och ingen ting swårare att
bedöma än den ena ortens förhållande i detta avseende till den andra. Fattigdomen i
detta härad är icke större än på andra orter i Länet, då jag undantager nägrafä
ställen, diir hofweri-bönder ännu bibehållits.Dock föder hofweriet af sig på långt
när icke så många tiggare, som oseden med Stattorpare. Från dessa senare ökas
fattigdomen bland arbetande classen på ett alldeles fcirwånande sätt.
Skogarna äro mycket nedtagna, så att en stor del wed på många orter aflrämtas på
flera mils afstånd från Christiansstads Län, hwarest ännu tillbjuda sig stora förråder.
Större delen af spannmålen afsättes i Göinge och Norra Härader, dit den
transporteras af dem, som förse slättbygden med timmer och andra
skogsförnödenheter
t
I
1

Kronotionden i häradet utgör 167 tunnor 20 kappar Råg; 700 tunnor 9 kappar
Korn och 196 tunnor 24kappar Hafre,
Fleninge, som har 849 innewånare, betalar Råg :9 tunnor 13 Llz kappar, Korn: 24
tunnor 27 kappat
Kyrkotionden för häradet är 219 tunnor 20 116 kappar Råg,
585 tunnor 1 5/8 kappar Korn och 160 tunnor 7 kappar Hafre. Jordeboksräntan af
hela Häradet uppgår t1114975 R:dr 14st. 8 r. B:co.

Från Museets Arkiv / Gunilla Holmberg
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När dansen gick i Bäckadals skog.
i Bäckadals skog
tillhörig Fleningetorp. Initiativtagare var handlaren Algon Gustavsson på
På Valborgsmässoafton år 1932 var det premiär för den nya festplatsen

Fleninge Allmänning. Vid invigningen spelade den populära sexmannaorkestern Oells,
med Oskar Larsson som kapellmästare. En av orkestermedlemmarnavar Sven Johansson
från Fleninge, som spelade på sitt amerikanska dragspel. De återkom under hela 3O-talet.
Andra orkestrar var Frasses och Lill-Svens orkester.
a

Algons annonserade flitigt, framförallt i Ö.p.(Öresundsposten) och han ägnade sig också
åt affischering. Vid ett tillfälle kunde man läsa:" Hitler kommer inte hit, men hit
ler alla Herrar sina Damer" Vid ett annat tillfälle pryddes telefonstolparna med
budskapet:"Årets största fest: Tal av kyrkoherde Grände Tvååker och därefter
framträdande av nakendansösen fröken Siv."
På sommaren 1933 sjöng Edvard Persson i Bäckadal skog , ackompanjerad på
Erik Johanssons dittransporterade piano. Även Edvard behövde transport. Han fanns
enligt uppgift på Fleninge Gästis. Andra rikskända artister ,som framträdde var Gustav
Fonander "Någonting att dta, någonting att dricka". och Bengt Djuberg ,som 1934 var
högaktuell som en av huvudrollsinnehavarna i filmen "Vi som går köksvdgen".
"En grann karr" ,som uppgiftslämnaren uttryckte det. Vidare idag glömda stjiirnor,
som sångerskan Neimi ShälI, operasångaren Christian Schröder, illusionisten
Abrahamsson, revycharmörerna Jimmy and Jim och steppdansösen Sam Key
Men även lokala förmågor som Otto Olsson och "Flöjens världsberömda
amatörsällskap.".

Brottningsuppvisning med tungviktsmästaren Cyklon-Persson, boxsninguppvisning med
Årto.p, B.K., motortävling på gymkhanabana, 10.000 m löpning samt icke att förglömma,
Bäckadals IF i sin gulblå mundering i fotbollstäppan utanför skogen, hörde också till
underhållningen.

lilla taklösa dansbanan ,(enligt hörsägen kunde Erik Bunke ta den i "tre steg"),
glattad med rasp av stearinljus och i gaslyktors sken dansade och roade man sig och knöt
livslånga kontakter. Här mötte Nisse sin Marta och hiir dansade enligt ögonvittne
en ung Wille Westerdahl med sin fru Agnes sjungande "Nu ska vi vara snälla".
På den

Trots konkurrensen från bl.a. Gustavsborg i ÖAåma var Bäckadals skog ett populärt och
välbesökt dansstäIle. Men på hösten 1939 tystnade musiken och skratten. Då sålde morfar
Oskar den sista inträdesbiljetten och "Store Johan" den siste korven. Fru Gustavsson
serverade det sista kaffet, och Amanda Everberg diskade den sista koppen.

t2

ta

Vakten Carl Eljstrand behövde inte längre höja rösten och Kalle Lindskog hade parkerat
den siste cykeln Det var fiirdigdansat. Med sorg och saknad för de flesta, dock kanske ej
för det religiösa lantbrukarpar med gödselhög vid en av tillfartsvägarna till skogen, som i
sin strävan att avhålla ungdomarna från synd, sprätte .koskit över vägen.
Inte kunde de frälsa nägra själar från "dansbaneländet".
Så tog militären över Bäckadals skog och därmed var en dans baneepok i Fleninge ett

minne blott
Sttg Håkansson
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Lite kuriosa från "Spritan".
lite om idrottsforeningen, som bildades är 1950,
men som var aktiv inom "Spritan" i Ödåkra ettpar är tidigare.
Jag tänkte skriva

Det började med fotboll inom de olika avdelningarna, men på grund av tråkningar
och hårt spel med skador som följd ,blev sysselsättningen förbjuden. År tgSO
bildades Centralstyrelse inom Spritcentralen, vars ordförande blev personalchefen
Rolf Arwedsson. Ledningen för Spritcentralen satsade mycket pengar på
filialernas idrottsföreningar, eftersom de ansåg, att idrotten var en social
verksamhet, som skapade en bra kamratanda bland de anställda, vilket den också
gjorde. Viktigt var också träffarna med övriga filialer. Vi i Ödåkra hade fotboll,
bordtennis, schack, bridge och skytte. som fritids aktiviteter.
Det började med matcher mellan de olika filialerna och huvudkontoret och
kranskommunerna. Från slutet av 50-talet blev vi anslutna till Korpen i
Helsingborg.
Det var sjumannafotboll och inga aktiva fick deltaga. Vi spelade i Division 2 och
hade många trevliga stunder både på plan och efteråt. Det hände att vi "turade"
någon gång efter matcherna. Vi hade utbyte med Åhusfilialen varje vår och höst.
Våren i ÖOåtra slutade med en "Tura" och hösten i Åhus slutade med "Ålagille"
Vart fjiirde år spelade vi om Koncernmästerskapet, som arrangerades på de olika
filialerna. Turneringen avslutades alltid med en finare middag.
Öaftra blev koncernmästare tre (3) gånger.
Bordtennissektionen var också ansluten till Helsingborgs Korpen, vars matcher
spelades på Idrottens hus i Helsingborg. Även de hade koncernmästerskap vart
fjåirde år.

Bridge och schack sektionerna spelade också om koncernmästerskap och var
förlagda till Grand Hotell i Helsingborg. Ledarna från dessa sektioner kom från
Korpen i Helsingborg.
Som avslutning vill jag berätta en historia, som utspelade sig i början av SO-talet:
Spritan underhöIl och skötte en park i Ödåkra, som hette Brönnelyckan. Den låg
mellan Rantzows och Svea. Parken var disponent Stenberg mycket mån om och
alla Ödåkrabor hade glädje av den, bl.a. som lekplats för barnen.
Varje höst skulle parken vinterförvaras, så även en staty av en naken dam.
Chauffören på Spritan skulle ombesörja detta , varefter han skrev i dagsrapporten:
"Har idag betäckt Nakna Damen i Parken".
Chauffören blev uppkallad till disponent Stenberg. Vad som blev sagt där, kan vi
bar gissa oss till.

Bertil Håkansson
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Vi kan mest om hus,
djur och trädgård.
Kom till Granngården niir du behöver det bästa ftir att
renovera ditt hus, sköta om och glädjas tillsammans
med dina djur eller njuta av vdxtkraften i dia rädgård.

Vi har odlat grödor, byggt på våra gårdar och vårdat

rl

djur sedan urninnes tider. Det har gett oss massor av
värdefull kunslcap.
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Fälgar
Hjulinställningar
Däckförvaring
När pris och kvalitf ar avgörande

Däck
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042-20 48 60
0431-733 50
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Välkomna!

8l-orbeten
r öoÅKRA AB
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INSTALLAflONER
REPARAilIONER

EL

SERVICE

042-20^ 44 20
Börie Johcrnsson
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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.

VäIkommen

!

Sofi o. Magnus
Mån.- Fred. 11-18.

Öppettider

Lörd. 10-14
Tel.042-20 24 00.
www.fleningejakt.se

"Jag hinner inte till banken."
"Jag gör mina ärenden

hemifrån."
Via Internet eller telefon.

www. forening s sparb anken. s e
t7
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Inte bara motorcykla
o Elverk & Pumpar
o Trädgådsmaskiner

Trimmers

o Båtmotorer
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' Elverk

Föreninsens aktiviteter
1.

Årsmöte

5 mars 2005.

2.
J.

Bygdedag
Utf?ird

2l

4.

Kyrkogårdsvandring

l0 april
maj

26 maj kl. 18.30
medtag kaffekorg

med Sven Rune Hansson

7

Råkfest
Mölledagen med
Loppmarknad runt Möllan
Museet öppet

juli kl.10-15
2 oktober kl. l3-16

8

Arkivens dag

23 okt. kl.l3-16

5

6

10 maj
3

i Församlingshemmet, Lars Svensson
berdttar minnen från Spritan. Visning
av videointervjufilm med Torsten Ekholm
9

Museet öppet

10

Årsmöte

5 nov. kl.10-15
4 mars 2006

VäIkomna,

gdma i grupp att besöka vårt Bygdemuseum Tel.042-20 48 04 eller
042-20 4474 for överenskommelse.

Föreningsmedlemmar:

juli

är det åter dags ftir Loppmarknad. Det är det 3:e i ordningen. Vi tar som vanligt med tacksamhet emot varor. Glas,
porslin, leksaker, böcker, grammofonskivor, mm (dock ej kläder eller möbler). Vi tar
gåma emot en hembakad kaka.
Kontakta for frågor och ev. hämtning: Olle Olofsson042-20 52 45,
Stig Håkansson 042-15 36 10 eller Christer Blomqvist042-20 39 72.
På Mölledagen den 3

Styrelsen

19

KALLELSE
SIÄxr OCH BYGDEFÖnrruIruE
kallar härmed till ordinarie Ånsnflöfe i Strövelstorps
FLENINGe

bygdegård lördagen den 5 mars 2005 kl 18.00
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet sup6 med dans. Lars Bondesson spelar till 24.00
Anmälan til! sup6n senast den 26 feb. per tel 042-20 42 37
eller 042-20 43 68
Obs! Årsmötet kl 18.00
STYRELSEN

HEMBYGDSDAG
anordnas söndagen den 10 april 2005 med Gudstjänst i
Fleninge Kyrka kl 13.30. Därefter kaffe och underhållning
Församlingshemmet.
Museet hålles öppet efter kaffet.
Allmänheten hälsas välkommen!

i

UTFÄRD
Den årliga utfärden för medlemmar och deras
familjer äger rum lördagen den 21 maj 2005.
HELDAGSUTFLYKT.
Buss från Centralgatan 08.45 och Fleninge församlingshem kl 09.00
Anmälan om deltagande per tel 042-20 43 95

nÅrresr
Den 10 juni 2005, kl. 19.00
Vikens Hemgård
Anmälan fll042-20 43 68 eller 20 48 04 senast den 1 juni 2005

MEDLEMSAVGIFT 50:- per person, 100:- per familj
POSTGIRONUMMER: 7 61 30-4
FLENINGE SLÄKT. OCH BYGDEFÖRENING
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