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Verksamhetsberättelse for 2007 .

Föreningens medlemsantal ar ca400 personer. Årsmöte hölls den3 mars i
Strövelstorps Bygdegård, där stadgeenliga val och ärenden förekom.
Val av styrelse: Föreningens ordf. Lars Nilsson omvaldes.
Följande styrelseledamöter omvaldes: Christer Blomqvist, Ingrid Er-
landson, Thorsten Persson och Stig Håkansson. Som styrelse suppleanter
omvaldes Åke Fagerberg, Lars Falk och Elsie Olofsson. Vid val av Mu-
seikommitte omvaldes: Gunilla Holmberg, Evy Persson, Olle Olofsson,
Jan Nordqvist och Anna Magnusson. Till suppleanter i museikommitten
omvaldes : Torsten Nilsson, Gert* Åte Magnusson och Lisbeth Andersson.
Som revisorer för föreningen omvaldes: Gunvor Lindqvist och Karl-Jo-
han Bernhold . Som suppleanter omvaldes Anders Wijk och Rolf An-
dersson. Till att var för sig teckna föreningens firma utsågs föreningens
ordförande och föreningens kassör. Följande representanter till Skånes

Hembygdsförbunds årsmöte omvaldes: Evy Persson, Anna Magnusson
och Gunilla Holmberg. Som suppleanter omvaldes Lars Nilsson och Knut
Thulin. I valberedningen omvaldes: Pehr Francke(sammankallande) och
Lennart Bengtsson, Göran Håkansson, Karl-Erik Blomqvist och Eva-Ka-
rina Löfgren.
Årsavgiften för medlemskap ar 75:- för enskild och 150:- för familj.
Styrelsen har under det gångna året haft fyra protokollförda sammanträden,
varav tre tillsammans med museikommitten.
Hembygdsdagen f,rades den 15 april med gudsdänst i Fleninge kyrka, där
som vanligt Bygdekören underhöll. Kaffe och hembakt bröd serverades i
Församlingshemmet, där Kjell-Åte Henrysson och Sven-Åke Adolfsson
underhöll oss med smäktande musik. Efteråt var det dags att besöka museet
och bl.a. som varje år se och höra Allan Jönssons gamla Case-traktor från
1936" hosta fram Våren" till allmän lycka. Tack Ebbe Wilhelmsson och
Sven-Rune Hansson för det. Den 3 juni gick den årliga utf'ården till Råshult
och Linn6 jubildet. Lunchen intogs på Möckelsnäs hergård intill sjön
Möckeln . Den populära Råkfesten anordnades av vårt inkörda köksgäng
på Vikens Hemgård. Kyrkogårdsvandring anordnades även detta år under
Sven-Rune Hanssons ledning. Vi har haft fyra arbetslördagar for under-
håll av byggnaderna. Nocken på Korsvirkeshuset är nylagd av taktäckare.
Loppmarknaden på Mölledagenen, var i år var den 1 juli. Som vanligt
kom mycket folk, som handlade ,drack kaffe och träffade gamla bekanta
Fleningebor. Museet hölls öppet den 15 augusti och den 3 november och i
övrigt efter överenskommelse per telefon.
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Vi hade Arkivens dag den 18 november, då vi firade 2OO-årsminnet av
Enskiftet i Fleninge. De gamla lToch 1800-tals kartorna visades med hjälp
av overheadprojektor. Dessutom fick deltagarna chansen, att sdtta namn på

ett hundra-tal foton, som legat namnlösa i vårt arkiv. Vi tackar för hjälpen.
Den 1 september deltog vi i invigningen, tillsammans med ca 600 andra
personer, av vårt efterlängtade Fleninge Gästis. Fleninge Mölla, som ömt
vårdas av Olle och Elsie är fasadbelyst mellan 1 nov. -1 mars.

Ett varmt TACK till alla, som giort arbetsinstser, till alla sponsorer
och till alla dem, som skänkt kulturftiremål till vårt museum och gåvor
för försäljning på vår loppmarknad. Tack för att ni ger Fleninge Släkt-
och Bygdeförening stöd.

Styrelsen.
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Krönika 2008
Jaha, då var det 2008 och som vanligt under ett år har det hänt både positi-
va och negativa saker. Under 2007 har det i mitt tycke, mest varit positiva.
Det kanske mest intressanta dr väl att Fleninge Gästis har slagit upp por-
tarna igen efter sju år i "malpåse". En av initiativtagarna, Kjell Pehrsson
på Fleninge boställe, har sett till att ett stort renoverings- och tillbygg-
nadsarbete har genomförls under ett och ett halvt år. I augusti kunde HD
berätta i ett trevligt reportage om, vilka som skulle driva Gästis samt lite
bakgrundshistoria. Vi fick ocksäveta att dagen för invigning skulle bli den
1 september. Dagen "D" kom och man gick man ur huse för att få vara med
om denna händelse. Svenske mästaren i fyrspann2007 , Fredrik Persson
från landslaget, var där och skjutsade det nya krögarparet genom byn. Man
såg verkligen till att allt var precis så fint och "tidstroget" som man kunde
förvänta sig. Ja, faktiskt tror jag ingeting fattades förutom en reporter från
HD!Varfanns ni då, var det säkert många som undrade?Vissthade det väl
varit roligt attfäläsa om denna händelse i vår by. Efter turen genom byn,
serverades liten buff6 till ca 600 gäster. Ja det var väl en händelse, som
säkert många lägger på minnet.
Det som saknas nu är bara en vägskylt från E6:an eller vi Djuhagshus, så

att gäster hittar dit. Men det kanske löser sig. Vägverket har "bestamt", att
det inte kommer att bli några problem. De anser bl.a att "man kan anta, att
det finns en viss service, så som restaurang, på orten", såväl som att "verk-
samheten ligger på en namngiven gata och då tycker man att det är rimligt
att man hittar dit." Så det så! Ja, man slutar aldrig att förvåna sig över
"myndighetestänket" !

Tidningen Riksettan har föreslagit att Fleninge Motell skulle bli bygg-
nadsminne! Ja, varför inte, det finns inte många byggnader kvar idag med
denna karaktär. Det kan vi ju hoppas går igenom. Det skulle falla väl in nu,
med tanke på att Gästis har återuppstått.
Nya fritidsgården, som förenar Björka och Ödåkra har också färdigställts
under året och ungdomarna har självafätt vara med och bestämma till stor
del, hur de vill ha det. Då kan man väl bara hoppas att de stannar där och
nyttjar sin fritid på ett positivt sätt istället för att ställa till med bus ute i
byn.
Jag kan inte låta bli att även i år konstatera hur fint och trevligt det blivit
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med flera nya hus runt tomten där gamla "Stabbamöllan" låg en gång i
tiden. Även det nybyggda området vid kyrkan har blivit jättefint.
Den tänkta golfbanan ligger fortfarande i malpåse och vi får väl se, vad
som händer med den.

Hur blev det egentligen med cykelbanan mellan Ödåkra och Fleninge? Det
verkar inte som om kommunstyrelsens ordforande Peter Danielsson lyckats
med att skynda på den. Det lär nog dröja till 2072, som Vägverket planerat.
Under året har vi också fått ny dgare till lcA-affären på Centralgatan.
Trevligt att man kan värna även om de mindre affärerna och inte bara vara
hänvisad till stora köpcentra.
En del negativt har ju som sagt också inträffat. Så t ex i maj då Ödåkra
sporthall utsattes för ett rån. Det var två tonåringar, beväpnade med kniv
och yxa, som rånade en anställd. Bytet blev växelkassan.
Under senare år har ju skolor utsatts for förstörelse på många platser i
landet. Inte heller Ödåkra har skonats. Tidigare var det ju Norrtyckeskolan,
numera stängd, som var utsatt och tyvärr, så verkar det som om eländet nu
flyttats över till Gläntanskolan. I alla fall har man beslutat sig för att sätta

upp övervakningskameror där och om det är enda vägen till att få slut på

förstörelseno så kan väl ingen misstycka till det.

Ingen har väl heller kunnat undgå den regniga sommaren 2007 . Den 11 au-

gusti regnade det mer än någonsin. Vägar svämmade över och fick stängas

av, bl a E6:an mellan Fleninge och Kropp, så även en mindre väg under E6:

an och vägen mellan Allerum och Hjälmshult. Vattenmassorna resulterade
i flera olyckor. Även Väla stormarknad drabbades av översvämning för att
inte tala om alla villaägare som drabbades hårt.

Jag vill sluta min krönika med att hoppas på ett för vår bygd och våra byar,

bra, positivt och lyckosamt år 2008.

Lisbeth Andersson
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Väder och skörd är 2007.
Januari 2007 inleddes med storm, lite regn och +8o. Det blev sedan milt och reg-
nigt mest hela månaden. Endast omkring den 25 blev det -5o. 143mm föll.
Februari fortsatte på samma sätt med regn och milt väder och några frostgrader
ibland. Fast det kom även ett ordentligt snöväder omkring den 2l febr. 43 mm
föll.
Mars inleddes med soligt väder med sydvindar och lite regn då och då. Sedan

marken torkat upp kunde man börja med sådd av gödning sista veckan i mars. Det
kom 50 mm under månaden.

I början av april blev det vackert vdder och solsken och man kunde komma i
gång på allvar med vårbruket. Det föIl 27 mm i april.
Vädret i maj blev vackert och soligt med 18-20' under många dagar, samt lite
regn då och då. Grödan växte fint. 92 mm regn föll i maj.

Juni. Det vackra och soliga vädret fortsatte med upp t1ll27" den 11 juni. I mittenr
av månaden började det emellertid att regna. Något som växterna tyckte om.l42
fl]m
I Juli kom det som vanligt mycket regn. Rekordet var den 5 juli med 53 mm.
Temperaturen var inte heller något att skryta med, högst 20" nägra dagar. Men
ändå kunde man börja att tröska, även om det var mycket fuktigt i marken. Neder-
börden i juli blev 250 mm.
I augusti fortsatte det ostadiga vädret. Det var ofta besvärligt att tröska, då mar-
ken var mycket blöt och s.k.liggesäd bildats. ln mm regn föll.
September blev däremot riktigt fin, men efter som det varit brist på sol under
sommaren blev t.ex. sockerbetorna ganska små och sockerhalten låg. 85mm föll.
Oktober blev en riktigt fln månad. Höstskörden gick bra och det föll 35mm.
I november var också vackert höstväder. Inte ens den obligatoriska "Mårtens-
knäppen" intriiffade. Höstsådden växte fint med gröna och kraftiga fält. 51 mm
föll.
Hela december hade milt väder. T.ex. var det denT december+ 7o.

Det föll Mmm.
Totalt under året föll 1089 mm i Fleninge socken.
Normalt värde är 656 mm per år.

Trots mycket väta och hårt slit under sommaren blev 2007 ett ganska bra år vad
betreiffar skörden. Det sämsta var betorna, som blev små på grund av brist på sol
under sommaren. Priset på spannmäl steg eftersom efterfrågan på världsmarkna-
den ökade.

Gunnar Johansson Evy Persson
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Full aktivitet på orbetsdagen.... lorligt uppdrag...

Vockert väder! Museigarderoben vädros.
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IN MEMORIAN

Alla minns vi Arne Bloms vänliga utstrålning och man visste direkt vid
mötet med honom, att här var en man, som inte är rädd för
arbete och alltid ställer upp.Arne visste också att tala om

,när han inte gillade ett förslag och hade då andra id6er.

Det talas om i byr, hur Arne ordnade och donade med

sina elledningar och belysning till midsommatfesterna
och Svenska flaggans dag på Toftavallen . Arne var sedan

barnsben en ivrig fotbollsspelare på somrarna och vintertid lånade han
gärna "Spritans" något punkterade slangar och spolat blev det för byns
bandyspelare. Vår Bygdeförening är honom stort tack skyldig för hans

trogna insatser med allt det elektriska i museet, möllan och hjälpen med ,

Ödåtra dagens organiserande. In i det sista kämpade Arne med sin sjuk-
dom utan att man hörde honom klaga.

Knut Thulin en av Bygdeföreningens trogna medarbetare har lämnat oss.

Han hade många strängar på sin lyra. I museet lade han
ner mycken möda och använde sig av sitt stora kunnande
bl.a. vid färdigställande av köksutställningen. Där är allt
giort som for visning. Knut var mästare på att visa denna
sin utställning på ett mycket instruktivt och charmerande
sätt.

Museets stora arkiv har han även agnat stor omsorg med
det aldrig sinande arbete med strukturering och systemati-
sering. Vid föreningens årliga loppmarknad vid Möllan var

"bokhandlare" Knut den drivande försäljaren. Han var även poet av hög
kvalitet och vi har väl alla läst hans dikter i HD.Noveller och skildringar
både på "riksskånska" och bygdemål publicerade han i Byahornet

Vi minns er med saknad.

Styrelsen och museikommitten.
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Skjutshållet vid Fleninge Gästgifveri.
Det hände sig vid den tiden, att frän Kongl. Maj. utgick ett påbud, att samt-

liga gästgivare i landet skulle tillhålla skjuts för resande. Sedan gammalt
var det allmogen, som skulle ge fri skjuts åt landets ämbetsmän på tjäns-
teresa. Det missbrukades naturligtvis och så kom en förordning är 1279,

att endast den, som kunde uppvisa ett "kungligt" brev, skulle ha fri skjuts
av allmogen. Skjutsproblemen fortsatte och 1584 beslöts om en skjutshåll-
skatt, som allmogen skulle betala till kronan för att slippa skjutsningen.
Man beslöt även, att det skulle finnas gästgivaregårdar intill färdvägarna i
de större byarna. Från 1633 skulle gästgiveriet ansvara för skjutshållet och

kunna erbjuda logi och mat till de resande. För denna tjänst erbjöd kronan
ersättning till gästgivaren. S§utshållet dog ut, när taxirörelsen kom igång
på 1930-talet och ersättningen till gästgivaren försvann 1914.

Här foljer avskrift av ett av skjutshållskontrakten forvarade i vårt arkiv:

"År 1845 den 2gMartti; Enligt derom utfärdad Kungörelse var till denna

dag Entreprenad Auktion utlyst till Reservskjutsens vid detta Fleninge
Gästgifveri upplåtande åt dess minstbjudande, på sätt och med de härefter-

åt, på grund af Kongliga. Majts. Nådiga bref den 2Augusti siste år, samt

Konungens Befallningshafvandes i Länet skrifvelse den 22 nästlidne Ja-

nuari, bestämde villkor och skyldigheter; och sedan Gästgifveri förestån-

daren såväI, som de skjutsskyldige och åtskilliga andra Personer tillstädse-

komåit blefvo för dem följande villkor och bestämmelser tillkännogifne:
1.. Entrepeneuren åligger atthälla6 Skjutsningsgilda hästar att genast

tillgå på stället,4dito inom en half timme och tio dito inom en timme efter

den resandes ankomst till Gästgifvaregården,eller tillsammans 20 hästar,

samt att vara försedd med 9 förmän ,1 partordon med tvenne åksäten, 6
enbets dito med säte och en ridsadel; och länder honom därförutom till ef-

terrättelse att af förstnämnda hästantalet, som genast bör vara i beredskap,

så inga gagnas till beställd skjuts eller till Snäll och Paquet Posten, och

såfort alla dessa hästar utgått skola andra i deras ställe genast framtagas.

Att Åkdonen med deras säten skola varabeqvämlige och rymliga; Att i
händelse få stort antal resande vid någon tid eller tillfälle skulle inträffa, att

Entrepreneuren icke mägtar att med bestämda hästantalet, dem fort skaffa,
åligger det nuvarande Reservs§utslaget att komma honom till hjälp, efter
föregående prövning, likväl af närmaste Kronobetjänt.
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2. Skjutsningsbesväret skall af Entrepreneuren öfvertagas den I näst
kommande Juli, för att därefter fullgöras i 5 påföljande år.

3. Genast efter klubbslaget eller inom 8 dagar härefter skall blivande
Entrepreneuren aflemna godkänd laga borgen för fullgörande af
sitt åtagande i alla afseende

4. Från och med den dag skjutsningsbestyret tager sin början, äger

Entrepreneuren att af de Resande, som begagna skjutsen uppbära i
lega 24 sh Banco milen för hvarje häst, utom vanliga vagnpenningar.

5. Såvida de hitintill skjutsnings skyldige, icke ingå i Entreprenaden,

och sålunda komma äfven hädanefter att bestrida skjutsningen i

vanlig taxa, emot nu gällande skjutslega, är Entrpeneuren berättigad
att af dem uppbära skillnaden emellan den senare och det förhöjda
legabeloppet.

6. Efter det åtskilliga anbud derunder gjordes, stannade det minsta på

320 Banco hos Jöns Månsson i Fleninge; hvilket likväl halfva
Reservskjutslaget förklarade sig icke kunna eller vilja antaga;
men efter föreställning till dessa, hurusom de motverkade
egna fördelarmgenom försakandet af tillfället att befrias från ett
så besvärande onus å deras hemman, som gästgifveriskjutsandet är,

och varje helt skjutsskyldigt hemman, och i förhållande derefter
af mindre hemmansdelar, skulle årligen till honom erläggas, så blef
denna sålunda träffade öfverenskommelse med klubbslag befästad,
att för fem påföljande år, från den förste nästkommande Juli beräk
nade, lända till efterlefnad.
Undertecknat af Jöns Månsson och kronofogde Oskar Åberg."

Vart femte år skrevs nya kontrakt. Skjutshållen tycks ha varit väl organise-
rade. Protokoll fördes noggrant. Det berättas, att en fransman på genomresa
i Skåne var förundrad över kvalitdn på vagnarnas bekvämlighet, körningen
och snabbheten vid ombyte av häst -ar vid gästgivargårdarna. Vägarnas
kvalit6 var en annan fräga. Man räknade med i medeltal en (l) timmes
körning per mil, som fram till 1935 var 10,7 km. Det var samma sträcka

- 6000 famnar - som man på 1600-talet hade bestämt, att avståndet emellan
gästgivargårdarna borde vara.
Eftersom Fleninge Gästgivaregård låg utmed riksvägen mellan Helsing-
borg-Göteborg-Svinesund och Helsingborg- Stockhol m via Ni ssastigen
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och Jönköping passerade här genom åren kungliga ekipage och krigstrup-
per. Här kom också regelbundet postdiligensen -Snällposten-och skiftade
sina hästar. I vårt arkiv finns skjutshållslistorna och tidtabellerna med alla
hållplatsernas namn. Det tog t.ex. 4 timmar och 15 min. från Laholm med
hästbyte vid Karups Gästgivargård, Margretetorps Gästgivargård, Engel-
holms Postkontor till Fleninge Gästgivargård år 1856. Efter ytterligare en

timme var Postdiligensen framme i Helsingborg.
Postdiligensen, som varje dag i veckan år 1861 startade från Göteborgs
postkontor kl. 10 e.m. och kl. 4.25 f.m. var hästbytet klart vid Åsa Gäst-
giveri och k1.9.20 f .m. klar för avfärd från Varbergs postkontor.Kl.10.05
e.m. lämnade postdiligensen Tjerby gästgivaregård söder om Halmstad och

anlände till Laholms postkontor kl.11e.m. KI. 6.20 f.m. d.v.s.32 timmar
senare från Göteborg kunde man spänna av hästarna vid Fleninge Gästis.

Endast 24 är senare upphörde Postdiligens mellan Helsingborg och Engel-
holm .Den 9 januari 1885 öppnades järnvägssträckan Helsingborg Engel-
holm och i augusti var linjen klar till Halmstad. Tre år senare var hela järn-
vägslinjen klar till Göteborg och kunde transportera all post till Göteborg

Gunilla Holmberg

P.S. Mån ga dr vi, som kommer ihåg kommunalpampen Axel Nilsson. Hans första
arbete var att sköta skjutsningen mellan Fleninge och Margaretetorp, samt att
varje lördag putsa mässingsknopparna på entrdtrappan till Fleninge gästis. D.S.
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Charthabeskrifning tilt Laurents Wretmans charta öfver Öåckra by. År 1701

Geometrik Chatha beskrifvning öfver Öåckra by uti hetigdömet Skåne, Hel-

singborgs län, Lugude Härad,och Fläninge socken, beläget uti skogsbygden.

Hvad denna by vidkommer, så är han bestående af 4 Cronohemman, nämligen

twänne Skatte anslagna till Rusthåll under Norra skånska regementet, N l, Helt

hemman, N 4 dito, N 2. V4 dels Hemman anslagit till Militien, hvilket Hemman

är uppgifvet år 1684 i vederlag till Kongl. Maj. och Kronan,af Högvälborna fru

Gefvinnan Beata Elisabeth Köningsmark, för de af högst bemälte Kongl. Maj.

beviljade Gods, under Scharhulte Säteri, N 3. I lZhemman dito under Militien.

Hvad dessa Hemman vidkommer, så befinnes de att vara uti fullkomligt bruk

både åker och äng; åkern är medelmåttig at bruka, och kan kultiveras med fyra par

dragare til hvart Hemman;Hvad jordmånen anbelangar, så finnes den af Calcula-

tions Tabellen, och kan eljest den bästa jorden uti medelmåttig årsväxt gifva fem-

te kornet. Engens natur och beskaffenhet finnes desslikes af Calculation Tabellen,

eljest är bemälte eng en stor del skoglupen och öfverväxt med Ek, Björk, Hassel,

och Widebuskar, finnes icke eller någon annan skog, af hvarjehanda slag det vara

må, utom några få askar; Hvad åboerna behöfva till byggning måge de sig med

penningar införskaffa . Spiselbränsle hafva de som aldra nogast, ingen watten- el-

ler väderkqarn finns,e j heller något fiske, men tämligen god betesmark, hvilken

är omstängd och desslikes oskiftad från de andra tillgränsande byar och sock-

nar, därföre den ej heller kunde afmätas, som dessa hemmans åboer så väl som de

andre tillgränsande åboer intet skiäl eller Råmärke kunde framvisa. Ingen han-

del finns till denna by, utan hvad åboerna til Rustningen och andra deras skatter

betarhva, hafva de til hjelp af kreatursförhandlande. Spannmål finnes allenast til

husbehof, med mindre grödan är mycket härlig. Dessa Hemman äro belägna från

närmaste Köpstad, som är Helsingborg en liten mil. Flere Commoditeter och In-

commoditeter finnas icke af någon sort, widare än som ofvan specificerade äro. ))

Hand li n g e n fc)rv ar a s i by g d e mu s e e t s ar kiv. Afs krift : G unt I la H o lmb e r g
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, Al+Aa=

;..-,.6. 81+Ba=

Ci+Ca=

Di+Da=

Ei+Ea=

.---- F1+Fa=

_ _- 01+Ga=

H1+He=

I i+ fa=
K

- -'L

N:o l, 1/8
N:o 1, t/+
N:o 2, l/4
N:o 1, L/4
N:o 3, l/4
N:o 4t l/2
N:o 4, l/4
N:o 4, l/4

Pehr Gunnarsson

Sone Assarseon
Troed Sveneson.

Håkan Nilsson
Nils Persson
Assar Sonesson

Nils NiLsson
Per Nilsson

N:o 1, 1/8 ntt Per l[lleson
il

ll

il

il

|l

ll

lt

t1

N:o 6rSkatte GatehusrPer Nilsson
KyrkoJorden till f'1en1nge kyrka

1 = Inrösningsjortl '= Inägor
e = AYrösnin§;sJord = Utägor

-r V. e vare:

'itgrp

Ai=Bäckarps gärd

Bi=Ödäkra samhälI
Ct=Ödåkra gården
Dl=Frk. E. o. A. PaLn

Ei=Gustaf Bernho
Fi=Gunnar Nilsson
Gi=ödåkra gården

Hi=Jarl Sonesson

Ii= Svenstorps
Fruktodling

Aa-Ia=Snåbrukar

a över bruk-
ningedelarna i
Öaåkra by enl-igt
Lega Sklfteedel-

Kartan sammanställd av disponent Stenberg

Observera Duvestubbeskogen på underlagskartan.

Kopior till handlingarnaför artikelnfinns i vårt arkiv. G.Holmberg
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Hyllning till folkskollärare Oscar Ebbessons f.d.elever på Ebbessons

60-årsdag 1934.

Presentera, vi känner er alla
Vi ser er var eviga dag

Där sitter ju Olga och Stina
Och vi känner Filip och Hans

Tobias kör mjölken till Allerum
Och Joel i smedjan gör skor
Och Valdemar kladdar med färger
Och Petri på markerna gnor

Och Sissi syr kläder på verkstan
Hon syr båd till stora och små

Och Rudolf han eldar i pannan
Så alla maskinerna gä.

Till Signe vi telefonera,
När pladdra i luren vi vill
Och Börje och Sven de marschera
Och priset hör också dem till.

Charles ritare, Ture i skogen
De bor där som socknen tar slut
Men Kurt är sitt Fleninge trogen
Dock svikit har Bernhard och Knut

Och Edith hon skurar och tvättar
Hon släpar från morgon till kväll
Och Hallbergarna lagar och tvättar

Oskar Manhem han gödslar sin åker
och grödan den bliver så fin
Nils Snickare bygger och river
och Hilding han handlar med svin

Sture spexare sår med maskinen
Karl Lindskog han spränger ju sten
Skytta- Nisse han fräser med bilen
och Sonja gör vävnaden len.

Mäster Erik har tuktat oss alla
och målat oss gula och blå
men nu kan vi sjunga tra,la,La

Till jämmerlig död fick han gå.

Vi peblingar bliva väl stora
för ni har ju också varit små

och jag lilla tös vill bli mora
Vi pojkar till arbete vill gå

Ock åldras det gör ju de flesta
men läraren, det märks det ej på
och hans gymnastik är den bästa
ja, han kan på armarna stå.

g.m. Sven-Rune Hansson

t7



Ordningsregler ftir L910-talets lärarinnor.
l.Ldrarinna bör helst välja sitt sällskap, i enlighet med byrådets beslut,

samt undvika att stifta närmare bekantskap med manliga individer. Undan-
tag göres för skolrådets ledamöter, samt för grälande pappor.

2.Ldrarinna bör helst ej besöka närliggande byar, där hennes uppförande ej

så noga kan kontrolleras.
3. Lärarinna bör helst senast kl. 9 befinna sig i sin bädd för att ej på grund

av trötthet brista i tålamod mot älsklingarna följande dag. Nämnda bädd

bör senast lämnas kl. 7 för det goda exemplets skull. Logerande på andra

gårdar må på inga villkor tillåtas, mörkrädsla antages ej som giltig orsak

för dylikt förfarande.
4. När skolsalen användes för offentliga sammankomster f år lärarinnan
på inga villkor utebliva. Skulle någon av lärarinnans bekanta infinna sig i
bostaden bör samme person omedelbart avlägsnas.

5. Lärarinna har ej rätt att använda skolsalen utöver skoltiden. All vistelse
därstädes utöver nämnda tid stämplas som dans.

6. Vid risk av ögonblicklig uppsägning förbjudes lärarinna att uppsöka

teater eller därmed jämställd tillställning.
T.Ldrainna bör yara strängt statskyrklig. Söndag förmiddag bör helst
tillbringas i kyrkan och eftermiddagen i stillhet.
8. Lärarinna bör sakna politiska åsikter och forövrigt alla sociala intressen.

9.Ldrarinna bör i sällskap vara stillsam och städse iakttaga ett värdigt upp-
förande. Hon bör helst endast småle.
L0. Lärarinna bör högst vart tredje år uppträda i ny hatt. Koketteri tillåtes
på inga villkor.
11. Ungherrar får efter mörkrets inbrott ej passera skolhuset. Fästman får ej

förekomma
12, Lararinna bör helst stå på den mammas sida, som senast underrättar
lärarinnan om i skolan förefintlig oordning.
1.3. Lärarinnor bör helst kontrollera alla barnens uppforande på vägarna till
deras respektive föräldrahem.
14. Vid barnens tillräffavisande bör lärarinna använda milda ord och fogligt
talesätt. Allt kraftigare uppträdande stämplas som svordom.

18
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Vid Erik Johanssons ( 1917 -2007) bortgång försvann en av de verkliga
Fleningeprofilerna. Erik föddes som son till kom-
munalpolitikern Linus Johansson, i Ramlösa och
kom som 4-änng till Fleninge. Efter skolgång och

konfirmation i byn, fick han anställning på Elektrome-
kanoi Helsingborg. Under sin militärtjänstgöring vid
K2 pä Berga drabbades han av TBC och behandlades

ett år i Lund och på Orup. Som friskförklarad köpte
han den fastighet med cykelaffär och verkstad, som

han framgångsrikt drev i nära 60 år. I vår forening har Erik fungerat både

som valberedningsordförande och revisor. Musiken upptog en stor del
av hans liv. Mångadr vi, som dansattill hans utmärkta pianospel på olika
platser i Skåne, inte minst på vår egen Gästgivaregård. Hans piano finns
nu i vårt _bygdemuseum. Det var en trött man, som föreningen uppvaktade

blommor och musik på hans 90-årsdag. Erik dog strax därefter. År
giordes en videoupptagning, där Erik berättade om sitt liv och om

Fleninge. Vi är tacksamma över att ha hans röst och berättarkonst bevarad.
Inspelningen finns för utlåning på museet. Sfig Håkansson

-ft', "
ffi-rr-

Vi kan mest om hus,
diur och trädgård.
Kom till Granngårdcn ndr du behör,cr dct brista {tir att

renovera ditt hus, sköta om och glädjas tillsammans

med dina djur eller njura av växtkraften i din trädgård.

Vi har odlat gröd<rr, byglit på våra gårdar och vårdat

djur sedan urminnes tider. Dct har gett oss massor av

värdefull kunskap.

§X,ÅN§GÅK§§,}d
ö

Varmt välkommen

FLENINGE, 042'20 58 40, öppet: vard B- 18, lörd g*14 . www.gränngarden.se
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Däck Fälgar Hjulinställningar
Däckförvaring

När pris och kvalit0 ar avgörande

- DAfiK*AnKilAoEn

DJURHAGSHUS O42.2O 48 60

Välkomna!

tl-orbeten
r öoÅKRA AB

vr urrön

ELr IN§IALLATTONER
REPARATTONER

§ERVIGE

042-2l,^ 44 20
Börie Johclnsson
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Fleninge
Jakt & Fritid.

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

Bngelska och Österrikiska
dam - och herrkläder.
VäIkommen !

Sofi o. Magnus

Öppettider: Mån.- Fred. 11-18.

Lörd. 10-14
Tel.042-20 24 00.

www.fleningejakt.se

§wedbankI
b

Ar bänken stängd?

Vi har *ppet till kl 18

alla vardägar på Järnväss-
gätan 5 i Helsingborg.
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KALLELSE
FLENINGE SLÄKT OCH BYGDEFÖneruIruc
kallar härmed till ordinarie ÅRsttttÖfe i Strövelstorps
bygdegård lördagen den 1 mars 2008 kl 18.00
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet sup6 med dans. Lars Bondesson spelar till 24.00
Anmälan till sup6n senast den 24 feb. per lel042-20 49 70
eller 042-20 52 45
Obs! Årsmötet kl 18.00
STYRELSEN

a

HEMBYGDSDAG
anordnas söndagen den 6 april 2008 med Gudstjänst i

Fleninge Kyrka kl 13.30. Därefter kaffe och underhållning i

Församlingshemmet.
Museet hålles öppet efter kaffet.
Allmänheten hälsas vä!kommen!

UTFÄRD
Den årliga utfärden för medlemmar och deras
familjer äger rum söndagen den 27 april 2008.
HELDAGSUTFLYKT.
Buss från Centralgatan 08.45 och Fleninge församlingshem kl 09.00, OBS!!
Bindande anmälan om deltagande per tel O42-2O 43 95 före den 21 april

nÅffeST, för 60 personer till självkostnadspris.
Den 13 juni 2008, kl. 19"00
Vikens Hemgård
Anmälan lll042-20 52 45 senast den 1 juni 2008.

MEDLEMSAVGIFT: 75=- per person, 150:- per familj
POSTGIRONUMMER: 7 61 30-4

FLENINGE SLÄKT. OCH BYGDEFÖRENING


